
A legnagyobb vászonrulia-rakürban
váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

tOOOO darabnál több férfi-Ingek runiburgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, -i Ít, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.

1OOOO darabnál több szines férfl-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 60 kr, 3 ft.

Fehér pamut niadapolnn férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr , 4 ft.
Férfi-gatyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 7ö kr, 2 ft, 2 ft 25 kr,

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Nói Intsek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Női ingek ruinburgi és hollandi vászonból hiinezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr.

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiczi és franczia mellmustíával 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr
6 ft, 7 ft.

Fiu-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr. 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr. 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 8 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.

Színes fia-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr. 6 éves 1 ft 1b kr., 1 P 10 kr, 8 eves lft,
35 kr., 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr, 12 éves 1 ít. 65 kr., 2 ft 10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 é' es 1 ft. 75 kr , 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyak és egyéb téli rzikkek
férfiak és hölgyek s?áruára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy bamuszin, darabja 2 ft 50 krtó!
6 ftig, vörös ő fttól 8 fűg.

Színes alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rambargi, hollandi, irlandi, kreasz- és

bórvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vá«2.onzsebkendök tuczatja 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

TörOlközók tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Színes agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13—16 ftig.

Valóságos vásson-asztalnemü.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségű kőtő-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dúsan felszerelt készfehérnemü vá-

szon és asztiilnemüekbeni nayy raktárunkat, melyek minden áron már összeállítva
vannak, vagy kívánság szerint összeállítunk.

Mindennemű megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás agyteritök, pique és tricot-paplanokból,kavé8-kendökb61 és

minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-

" V ' r " " " 1 Kollarits József és flal.

| Lóliilajdonosoknak fontos.
Hogy egy háziszer valójában ezélszertinek s megbecsülhetlennek bizonyuljon

be, először is alkalmazásában egyszerűnek s hathatóságában bizonyosnak és olcsó-
nak kell lennie. Mint ilyen, s a közkívánatomnak tökéletesen megfelelő, sÓFölsége
I-aő Ferenci József császár által egy kizár, szabadalommal kitüntetett háziszer a
Kwizda-féle üdítő-nedv (Iiestitutions-Fluid) lovak számára, mely méltán megér-
demli, hogy a legnyomatékosabban ajánltassék s ezen állításnak bebizonyítására
álljanak itt a következő sorok:

Kwizda Ferencz János urnák Korneuburgban.
Hartmann altábornagy édes atyám által Würzburgban ön cs. kir. szab.

üdítő-nedvéből 1 üveggel küldetett, melynek használata által lovaknál oly
kie légí tő eredményhez jutottam, togy késztetve érzem magamat önt 12 üveg
küldésére felkérni.

Augsburg, márcz. 24. 1866. Hartmann,
főhadnagy, és ő kir. fensége Lajos bajor berczeg

vezérőrnagy hadsegéde.
Az ön cs. kir. szab. üditő-nedvének ismételt használata által annak csal-

h a t a t l a n h a t h a t ó s á g á r ó l magamnak tökéletes meggyőződést szerezvén, azt
ezután is s minden alkalommal alkalmazásba veendem. — Küldjön
nekem sat.

Gyógy, márcziusban 1866. Gróf Kun István.
Raktárak a cs. kir. szab. üdítő-nedvből (lovak számára) léteznek:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-utcza 7. az. a.
Továbbá:

B.-Gyarmaton : Omaszta F. — Brezaóbányán: Göllner F. — Debreczen-
ben: Bignio J — Csáktornyán : Krausz A. — Dettán : Braunmüller J . — Déva:
Lengye J. — D. Föld varon: Nádhera P. — Eperjesen: Zsembery. — Eszéken:
Deszáti, — Esztergomban : Bierbrauer J. C. — Gyöngyösön : Koczianovich J.
— Győrött: Lehner F. — Isperen: Flamm J. — Kassán: Novelly A. — Kapos-
várt: Kohn J. — Késmárkon : Genersich. — Kolozsvártt: Wolf J., Karavasy J .
— Komáromban: Cziegler A, és fia. — Lúgoson : Kronetter F. — Marczaliban :
Istl özv. — Mlskolczon: Spuller J. A.— Nagy-Becskereken: Haidegger, Deutsch
testvérek. — Nagy-Kanizsan: Fesselhoffer és Rosenfeld. — Nagyszombatban:
Smekal és fia. - N.-Váradon : Jánky A. — Pakson: Flórián J. — Papán: Beer-
müller W. " P°*sonyban: Sehertz F. és Hackenberger testv. — Pécs: Kisági és
fia. _ R.-Szombatban : Hamaliar A. — Rosnyón: Poós J. J . — Szabadkan:
Sztojkovits IX — Szegszárdon: Hutter A. — Sziszeken : Dietrich A. — Szol-
nokon: Scheftsik, Horánszky Istv. — Székesfehérvárit: Kovács P. és Légmann
A. — Sopronban : Müller és Mezey. — Trencsénben: Weisz L. — Tepliczen :
Weiirz L. — Varasdon : Halter F. - Veroczén: Bész J. K. — Veszprémben:
Tuszkau M. — Zágrábban: MihicsGr. - Zala-Egerszegen: Hulinszky A.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr. D) 1808(2-4)
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

B fflF Fontos hirdetmény!
A nagyhírű, de már feloszlatott janovifzi és starkenbachi

rumburgi fehérnemű- s vászon-gyárból
' fenlevő készlet, bizományilag megállapított

50 perczent árleszállítás mellett
csak a pesti vásár tartama alatt fog eladatni.

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

Kész terű-ingek, l e g j o b b k é z i m u n k a :
Fehér fonal vászon-ingek simák, 3 ft. helyett csak 1 fr. 50 kr.

Finomabb minőségű, redőzött 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 nöi-ingek, l e g s z e b b k é z i m u n k a , k é z i h i m e z e t t e l :
Sima vászon női-ingek, húzóra 4 ft. helyett csak 1 ft. 90 kr.

Finom sveiczi ingek, redózótt mellt-1 5 ft. 50 kr. helyett csak 2 ft. 80 kr.
Legújabb szabása ingek szív- s hajtókában hímezve 6 ft. 50 kr. helyett csak

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

Viktoria-ingek, hímezve és valódi valenczia csipkével 10 ft. helyett c^ak 5 ft.
Női lábravalók, bimíettek, vászon- vagy perkálból 6 ft. helyett csak 2 ft. 50 kr.

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

Női háló-ingek, hosszú ujakkal 3 ft,, 3 ft. 60 kr.—4 ft.
Legfinomabb vászon férfi-gatyák:

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

! _ :—: -
\ Férfi nyak-gallérok 1 tuczat 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.—4 ftig a leg-
' finomabbak.

1 tuczat férfi-harisnya czérnából, a legfinomabb s legjobb minőségű 4,5,6—8 ftig
(fehér és színesek).

12 db. vászon-zsebkendő 1 ft. 50 kr.—2 ftig, nagyobbszerűek 2 ft. 50 kr. és szi-
nesek; valamint czérna batisz-kendők 8 ft 50 kr., 5, 7—9 ftig a legfinomabbak.

112 db. törülköző- vagy asztalkendő 5, 6, 7 ft. 50 k r . - 9 ftig a legszebbek --
vászon-damaszban.

j 30 rőf fehérített kézi fonal-vászon és fehéritetlen kettősczérnából 7 ft. 50 kr.,
9 ft. 50 kr., 11, 18, 15—18 ftig a legszebbek.

| 40—42 róf kitanö vászon, ágyneműnek vagy 12 db. női ingre, 14, 15, 18, 22—24
ftig a legszebbek.

50 — 54 róf hasonlithatlan jóféle rnmburgi vagy hollandi vászon, kézifonat,
V« rőfös, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.

1OO forintnyi értékig bevásárlók díszes gyapjuszőnyeget nye-
renduek.

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

FI'HI'ICÍ hftlvieáír* Dorotíya-ntczában, « „magyar király"-hoz
LIdUdM llCljlacg t czimzett szállodában. 1769(5-12)

i HÜGHAYER ÉS M I C II A I L O V I T S

HUGMAYER ÉS MICHAILOVITS

R I 1 1 G I VASZOfflAKTÁRA
„A PRÓFÉTÁHOZ6

Pesten, városháztéren,
ajánlja

különösen jólvarrott kész fehérneműit
a következő árakon:

Szines ingek . . . . 1 ft, 80, 2 ft. 50 kr.
Fehér pamutszövet (calicot) ingek 1 ft. 80, 2 ft. 20,

2 ft. 60, 3 ft.
Fehér vászoningek . . 3, 4, 5, 6 ít. 50 kr., 8 ft.
Vászon gatyák,magyar s német szabásra 2 ft. 25, 2 ft. 50kr.

ffiíí* Különösen megjegyzendő, hogy az összes fehér-
nemüek legkitűnőbb vászonból és a legjobb pamut-
kelmékből szilárd s tökéletes munka párosításával
vannak készitve.

HÍS* Ajánlja továbbá fentebb érintett czég minden-
nemű vásznak nagyszerű raktárát, asztalteritékek s
ágyneműre való szöveteit, s minden az e szakba vágó
áruczikkeit a legjutányosb szabott árakon. 1889 (3—3)

„A P R Ó F É T Á II () Z." I
Kiadd-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, november 11-én 1866.

Előfizetési föltételek 1866-dik érre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ft ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

B W Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba •
háromszori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Ahonábnn : Hnasenstrin és Voglpr. — M.-Frankfurtban •
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Dreysse Miklós, a lőfegyver reformátora.
Azon jámbor öreg német alakja,kinek rajzát

mellékelt képünkön láthatod, nyájas olvasó, nem
más, mint az eddigi hadviselés módját gyökeresen
felforgatott, öldöklő gyútiís puska feltalálója, kit
a lőfegyverek reformátorának, Poroszország ka-
tonai Lutherének szokás nevezni.

A mai „gyorspuska" feltalálójának s átalá-
ban a roppant horderejű találmánynak története
annyira érdekes, s az emberi elme, szorgalom
és kitartásnak ismét oly diadala, hogy egyes
részleteit ismerni nem
csak illő, hanem több
tekintetben igen ta-
nulságos is.

Mint többnyir-
minden nagy talále
mány, ugy a gyors-
puska is jelentéktelen-
nek látszó kísérletek-
nek és kisszerű kez-
deményezéseknek kö-
szönheti eredetét.Nem
egy jám bor barát volt-
e, a ki csendes czellá-
jában feltalálta a pus-
kaport, mely a közép-
kor egész hűbéri ál-
lamrendszerét a leve-
gőbe röpítette? S a
mai világ legnagysze-
rűbb találmányainak
teremtői nem voltak- e
többnyire a szorosabb
értelemben vett nép-
nek, a munkás osztály-
nak igénytelen tagjai,
kiknek egy- egy esz-
me-felvillanása áldást-
hozó eredményekben
terjedt szét az egész
emberiség között,min-
den nemzetek és né-
pekjavára?

E kérdésre hadd
szolgáljon itt válaszul
a gyútűs puska fel-
találójának, Dreysse
Miklósnak röviden
előadandó élettörté-
nete is. Dreyese Mik-
lós egy németországi
kia városban, a Thü-
ringiában fekvő Söm-
merdában 1787. nov.
20-án született s e
szerint néhány nap
múlva 80-dik évébe
lép át. Atyja a neve-
zett kis város polgára
és lakatosmester volt.
Ezen pályán követte

Miklós fia is, azon különbséggel,hogy az atya mint
egyszerű polgár és kézmives halt meg, fia pedig egy
rendjelekkel díszített, nemességgel és titkos taná-
csosi ranggal kitüntetett, gazdag gyártulajdonos
lett, kinek nevét most a föld minden polgárosult
pontján ismerik; de ki mindamellett még most
sem szűnt meg egyszerű és szerény sömmerdai
polgár lenni.

De tartsunk rendet az elbeszélésben. Mint
mondtuk, Dreyaee Miklós 1787-ben született, s

1802 táján mint lakatosinas atyja műhelyébe
lépett, a hol idővel legénynyé szabadult fel. Az
akkori szokás szerint bekövetkeztek rá nézve is a
vándorló évek. 1806-ban hátára kötötte vándor-
táskáját s szüléinek áldása mellett, gyalog útnak
indult Altenburg városába, a hol egy anyai ro-
kona az uralkodó herczeg udvari kocsigyárosa
volt. A vándorlegényt Jéna mellett vitte el útja,
a hol kevéssel azelőtt a francziák ellen a híres
nagy csatát vívták a német hadak. A csatatér

még tele volt a harcz
nyomaival; temetet-
len hullák, döglött
lovak, tört ágyukere-
kek s mindennemű el-
hányt fegyverek lep-
ték el a tért. A mi
fiatal lakatos-legé-
nyünk majd egy po-
rosz, majd egy fran-
czia j-uskát szedett
fel a földről, s kí-
váncsian vizsgálgatta
azok szerkezetét s bá-
mulva látta a két
fegyver közötti nagy
különbséget s csak-
nem természetesnek
találta a porosz ha-
dak szerencsétlensé-
gét a jénai csatában.
Itt villant fel benne
legelőször a lőfegy-
ver javításának gon-
dolata. De az nem
volt oly könnyű fel-
adat, mint gondolta.

AltenburgbólDrez-
dába vándorolt utóbb
a szorgalmas lakatos-
legény a hosszú ri-
mánkodás után végre
rábírta atyját és ro-
kon ait, hogy vágyai-
nak fő czélpontjára,
Parisba engedték ván-
dorolni. Dreysse Mik-
lós már eddig is gon-
dolkozni szerető ipa-
ros volt és üres órái-
ban sokat foglalko-
zott jó és hasznos
könyvek olvasásával.
Minden áron azonban

ipar világvárosába,
törekedett,

Dreysse Miklós, a löfegjver reformátora.

az ,
Páriába
hogyott mint egyuni-
verszitáson, mestersé-
gébe teljesen bele-
okuljon s az egy-
szerű lakatoslegény-

45-ik szám.
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bői ügyes gépészazé (mechanikus) képezze
magát.

1809-ban Parisba ért, a a várt jó napok he-
lyett igazán csak most kezdődött rá nézve életé-
nek legborusabb és legkeservesebb időszaka
nyomor és inség. De az nem törte meg erélyét,
jöttek a derültebb napok s az ügyes kezű munkás
végre alkalmazást nyert Paris egyik legnagyobb
kocsigyárában. Szép napi keresménye és a tanu-
lásra bő alkalma volt. Ezen gyárban vonta ma-
gára Pauly franczia czászári ezredes figyelmét is,
ki egy vasműgyár tulajdonosa volt, a hol többi
között fegyvereket is gyártottak. Pauly ezredes
ezen gyárában alkalmazta az ügyességéről már
ismeretessé lett Dreysse Miklóst, a ki ezen időben
kezdett a fegyverkészitésael komolyan foglal-
kozni. Pauly maga ia aokat bajlódott a lőfegyve-
rek javitásának mindenféle kísérleteivel s e rész-
ben Dreyese hathatósan elősegítette. Csaknem
mesének látszik s mégis igaz, hogy Dreysse a
hátultöltő fegyverek rendszeréhez a legelső ösz-
tönzést I. Napóleon császártól nyerte, kitői e
részben Pauly már akkor megbízást kapott. Azon-
ban minden akkori kisérlet meghiúsult, és a ké-
sőbbi időknek s az akkori mester tanítványának
volt fentartva a valódi siker.

ö t évi távollét után, Dreysse Parisból 1814-
ben hazájába, Sömmerdába tért vissza, a hol meg-
öregedett atyja üzletét és kis gazdaságát átvette
s az egész családnak gondviselője lett. 1821-ben
megházasodván, lakatosműhelye mellett egy kis
vasáru-raktárt tartott 8 ez által a közel vidéken
létezett vasgyárakkal összeköttetésbe lépett. Kül-
földön szerzett tapasztalása és találékonysága
hozta magával, hogy a közélet szükségeit pótló
mindenféle kisebb gépeket és elmés szerkezetű
eszközöket készitgetett, melyek lassanként nem-
csak a vevő közönség, hanem a gyárosok figyel
mét is magukra vonták. így történt, hogy egy
erfurti nagy vasmű-üzlet tulajdonosa felszólitá
Dreyssét, hogy mint művezető lépjen be gyárába
Dreysse azonban nem akarta Sömmerdát, öreg
atyját s a szülői házat elhagyni; minek az lett
következése, hogy a gyáros, a ki az ügyes iparost
mindenképen fel akarta használni, 182l-ben egész
gyárüzletét Sömmerdába tette át a Dreysse Mik-
lóst az üzletbe társul vette fel. Az uj üzlet czége
nem sokára: „Dreysse és Collenbuschu lett, mely
még mai inapig is fennáll és virágzik, ámbár
Dreysse már régen kilépett belőle.

A franczia háború vége s a bécsi békekötés
után (midőn Sömmerda város vidéke is végleg
Poroszországba kebeleztetett vissza) a régi ko-
vás puskák Németországban is mindinkább kijöt-
tek a használatból s helyökbe a francziák által
használt gyutacsos (perkussziós) puskák hozattak
be. A főfeladat most az lett, ezen fegyverekhez
szükséges gyutacsokba (kapszlikba) jó és hibátlan
gyúanyagot kitalálni. Sok életveszélyes kísérlet
után Dreysse, jeles vegyéazekkel egyesülve,
tekintetben is czélt ért s a nevezett gy íri czég
1824-ben szabadalmat nyert az általa feltalált
gyutacsok gyártására. Egész mai napig csaknem
kizárólag ezen gyárból vették a német szövetsé-
ges államok s több más európai országok fegy-
ver-gyutai saikat.

Ezen időben Poroszország, mely a háború
alatt szenvedett veszteségeit minden áron vissza
akarta pótolni, mind3iit elkövetett régi kovás
puskáinak javítására. Minden irányban fölkereste
•AZ e téren gyakorlott munkásokat s többi között
Dreysse is meghivatott e czélból Erfurtba. Ö
azonban ekkor sem ment el a porosz kormány
felhívására, hanem elküldvén maga helyett Kudolf
testvérét, otthon maradt s a hátultöltő fegyver
eszméjének gyakorlati kivitelével csüggedetlenül
ovább foglalkozott. Végre több sikereden s újra

megkezdett kisérletek után 1829 ben sikerült
neki az első gyúti'tspuskát elkésziteni.

Találmányának fontosságáról meggyőződve,
sietett azt — mely azonban akkor még előltöltő
voit — a porosz hadügyminisztériumnak bemu-
tatni. Berlinben megvizsgálták a fegyvert, elisme-
réssel is nyilatkoztak felőle, azonban két hónap
múlva Dreyasének azon válaszszal adták vissza,
hogy katonai czélokra nem lévén alkalmas, szaba
don rendelkezhetik vele. Ekkor az osztrák kor-
mányhoz fordult, találmányával, de Bécsben még
kurtábban bántak el vele, mint Berlinben; ott azt
nondták neki, hogy semmi hasznát nem vehetik

M hogyha ily találmányra szükség lesz, „majd
Bécsben ia találnak okos embereket.•« Kinek ne
jutna itt eszébe a minapi königgriitzi véres bi-
zonyság! — Dreysse már-mdr a dán kormánynyal
kezdett alkudozásba ereszkedni, midőn Beriinből

váratlanul ujabb felhívás érkezett hozzá, hogy
fegyverét még egyszer mutassa be. E rögtöni for-
dulatot egy véletlen esemény idézte elő. A wei-
mari nagyherczeg, ki a Dreysse • féle gyútűs
fegyver hirét meghallotta, egy ily azerkezetü
vadáazpuskát készíttetett magának a sömmerdai
gyárban. Vilmos porosz herczeg (a mostani király)
1829-ben látogatáson lévén Weimarban, sokat
hallott e fegyver előnyeiről beszélni, másrészről
több jeles katonatiszt is dicsérettel emlékezvén
felőle: az akkori hadügyminiszter, Hake,a porosz
herczeg s egyéb tekintélyek által sarkalva, sürge-
tőleg felhívta Dreyssét találmányának ujabb be-
mutatására.

A dolog most már nem csekély feltűnést
okozott, minek az lett a vége, hogy Dreysse a
hadügyminiszter által nagyobb számú ilyen
hengerpuskák (akkor igy nevezték) készítésével
megbizatott. Az ország különböző helyein tétet-
tek e fegyverekkel kísérletek, mik 8zámtalan
kifogásra s ellenkezésre találtak s az ügy 1834 ig
elhúzódott. Sok régi czopfos tábornok sehogy
sem tudott az ujitás szükségével megbarátkozni;
mások megbotránkoztak egy „czivilista" vakme
rőségén, a ki katonai dolgokba mer avatkozni, a
átalában a többség felhasznált minden eszközt a
találmány szükségtelenségének a veszélyességé-
nek bebizonyítására. A szegény feltaláló a legna-
gyobb izgatottságban élte napjait a valódi kín-
padra volt feszítve. De azért bátorsága nem
hagyta el, mert találmányát igaznak tudta, mint a
azentirást. Éjjel-nappal azon fáradozott, hogy a
fegyvere ellen elterjedt előítéleteket megczáfol-
hassa.

Dreysse puskájánali legnagyobb hiánya két-
ségkívül az elölről töltés rendszerében feküdt.
Ezt kellett neki minden áron megváltoztatnia s
most egész erővel ama régi eszméjéhez tért vissza,
hogy egy hátultöltö fegyvert szerkeszszen össze,
melynél a töltő-veszsző fölöslegessé váljék s a
töltés módja is egyszerüsittessék. Végre hosszas
fáradalmáé kisérletek után sikerült neki 1836-ban
a legelső hátultöltö gyútűs puskát a porosz had-
ügyminisztériumnál bemutathatni. S azalatt a
fehasználandó gyúanyag tökéletesítésében is nagy
előmenetelt tett.

Ekkor már bámulatos sikerrel mentek végbe
a minisztérium által tett lövési kisérletek. Ber-
linben egy katonai tekintélyek és szakértők jelen-
létében tartott czéllövészet alkalmával Dreysse
az ő gyútűs puskájával 100 lövés között 91-szer
czélt talált! E siker döntő volt.

1840 ben a porosz király, IV. Frigyes Vilmos
a gyútűs puska behozatalát parancsolta meg a
hadseregnél s Dreyssénél egyelőre 60,000 ilynemü
fegyver rendeltetett meg s a minisztérium utasí-
tást kapott, hogy a szükségéé költaégelőleget
egy nagy fegyver- és lőszergyár épitésére kifi-
zesse. — Azt hitte Dreysse, hogy most már vala-
hára czélhoz ért — de még most ia korán örven-
dett. A régi rendszer kényelmes barátai, az irigy-
ség és roszakarat s egy szerencsétlen véletlen
még egyszer feltolták ellene fejőket. 1846-ban
Spandauban uj lövési próbákat tartatott a mi-
niszter s a sors ugy akarta, hogy a fegyverek
gyútűi az első napokban többnyire elgörbültek
vagy letörtek s a puskák haszonvehetlenné lettek.
Dreysse ellenségei diadalt ültek, a gyútűs puska
felett kimondatott a kárhoztató ítélet s az öreg
Dreyssének megizenték, hogy már ekkor készen
volt 60,000 puskáját mint „ócska vasat" vissza
fogják neki adni. Dreyese azonban még most sem
esett kétségbe.

Egyrészt az ő szűnni nem tudó személyes
utánjárása, másréazt a porosz pereg czélszerü
fölfegyverzésének égető szüksége oda vitték a
dolgot, hogy a király 1850 ben egy utolsó nagy
lőpróbát rendelt meg az ország több vidékén.
Berlin közelében a király személyesen is meg-
jelent a kísérleteknél, hol minden akkor ismeretes
ujabb szerkezetű bel- és külföldi fegyverekkel
tétettek próbák. Dreysse gyútűs puskája kétségbe
nem vonható fényes sikert mutatott fel nemcsak
a lövés biztosságában (93 perczenttel), hanem a
töltés és tüzelés gyorsaságában is A gyútűs fegy-
ver sorsa valahára végleg el volt döntve.

A porosz király az egész hadseregre nézve
zen fegyver behozatalát rendelte el s Dreyssét

fegyvergyárának minél nagyobb mérvű kiterjesz-
tésével bizta meg. Ezután roppant kiterjedésben
ndult meg a fegyvergyártás, ugy hogy keletkezte

óta a sömmerdai gyárban több mint 400,000 darab
yútűs fegyver készült el.

Dreysse most már gazdag és híres gyáros
ett s idő folytán, mint irtuk, a poroiz királytól

nemességet s titkos tanácsosi rangot nyert. De
azért az öreg ur, minden külső kitüntetései, va-
gyonossága és magasabb társadalmi állása daczára
is egyszerű, igénytelen ember maradt, ki soha sem
felejté el, sőt épen abban találja büszkeségét, hogy
az alacsony sorsból, melyben született, értelmes-
sége, szorgalma és szívós kitartása által emelke
deít azon fokra, a melyen a világi szerencse, hir
és dicsőség minden jeleivel van elhalmozva. Azt
irják életirói, hogy a 80 éves agg most is oly egy
szerűen éli napjait, mint szegényebb korában min-
den külső pompa nélkül, csendes házi körben, mun-
kás elvonultságban él s munkaüres óráit legörö-
meatebben tölti virágai között, melyet a zakataló
gyári épületek melletti lakhelyén a legnagyobb
szenvedélylyel ápol.

S a mi végre legcsudálatosabb, az őszbe bo-
rult aggnak szelleme még mindig működik s uj
meg uj tényekben nyilatkozik. Mert nem elég,
hogy Dreysse még mindig személyesen részt vesz
gyárának üzleti s technikai ügyeiben, most azon
ponton van ismét, hogy a porosz hadsereget két
egészen uj találmánynyal fogja meglephetni. Az
egyik a gyútűs kettős ágyú, melylyel a tüzérség-
ben ugyanoly forradalmat szándékozik elő idézni,
mint a minővel az öszzes európai hadsergeket a
gyútűs puska behozatalára kényszerité. A másik
az, hogy az eddigi porosz gyútűs puska sem elé-
gíti ki többé, hanem e helyett már egy uj gyors-
puskát talált fel, ugyanazon gyútűs rendszerrel,
de minden agy és egyéb farészek nélkül, csupán
vasból, mely három fonttal könnyebb, három tal-
lérral olcsóbb, perczenkint 8 lövésre alkalmas s
ezer lépésre czélt talál. E fegyverekkel most té-
tetnek Poroszországban a kisérletek, s meglehet
hogy rövid idő múlva bővebben fog szólni rólok a
hir, — midőn a most minden országban nyak-
raf'őre készülő gyútűs puskák talán már az el-
avult dolgok közé fognak tartozni.

Szüreti köszöntés.
Fel pohárra, folyjon a bor,
Öntsük a szivet vele;
Ha nem öntjük, lehull róla
A remény zöld levele.
Fel pohárra, fel pohárra,
Örvényt fúrjon a bor árja —
És a gondot és keservet
A fenéken fojtsa el.
Fel pohárra, fel Dohárra,
Habot vessen a bor árja,
É» a kedvet lenn a szívből
Mind a színig hozza fel.

Fel pohárra, habzik a bor,
Lakjuk el a gond torát;
Uj időre, uj reményre
Csapjuk össze a pohárt.
Fel pohárra! nincs igazság,
Csak a borban mai napság;
Ám azért is hát kocezintsunk
És vegyük be a mi — szent.
Fel pohárra, fel pohárra,
Lelket ád a lángbor árja
És a csüggedés ködéből
Verőfényes napra kelt.

Fel pohárra, itt a lángbor, —
Zord az ég, ez melegít;
Zord időben meg ne fagyjon
Keblünkben az égi hit.
Fel pohárra, fel pohárra,
Van a búnak is határa;
Kél még víg nap bús egünkön,
Kél még víg nap, igazán, —
Fel pohárra, fei pohárra,
S szemünk villanó sugara
Hadd mutassa e világnak.
Hogy élünk még e hazán!

Fel pohárra! a ki búsul,
Mája nő, míg szív- fogy, —
És ha jő majd reg a tettre,
Akkor ő már összerogy.
Fel pohárra, vért az érbe,
Mert a férfiak kezére
A szabadság istenének
Egykor még szüksége lesz . . .
Fel pohárra, fel pohárra.
Derül még reg a hazára,
És az önkény és a pártharcz
Mindörökre éjbe vesz!

Fejes István.
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Ötödik közlés.

(A forradalom után 1850—58.)
(Folytatás.)

„Budapesti Viszhang, az élet és irodalom
köréből," szerkeszté Szilágyi Virgil, kiadta (1852
jul.-tól) Lukács László Pesten. Megindult 1852
máj. Í jén. Az Értesítőből átalakult lap a reá
irány mellőzésével, némi közgazdáazati érdekű
napi híreken s czikkeken kívül kizárólag a szép
művészettel és tál-sasélettel foglalkozott; czélja
tisztább, rendeltetése határozottabb letf.A közmű-
veltségbe vágó czikkelyek, beszélyek, költemé-
nyek, és tarka s elég érdekes Tárcza tették az
állandó rovatokat, melyek utóbbikának viszont:
Napi kérdések, Irodalmi élet, Nemzeti színház,
Levelezés, Hirek tették tartalmát. A dolgozótár-
sak közt az emiitett változás óta báró Kemény
Zsigmond tűnik fel, ki legszellemdusabb, az élet-
ben és tudományban legtájékozottabb íróink közé
tartozott. A lap segédszerkesztője volt 1852-ben
Szilágyi Sándor; munkatárs u pedig következőkép
sorakoztak. Beszélteket és humoreszkeket irtak:
Abonyi, Asmodi, Balázs Sándor, Bérczy Károly,
Bernáth Gáspár, Bodossy Gyula, Bulcsú Károly,
Császár Ferencz, Degré Alajos, Dobsa Lajos,
Gámán Zsigm., Győrffy Gyula, Halmágyi Sándor,
Hoaazufalusi Kálmán (Száva), Kelemen Mór, b.
Kemény Zsigmond, Kiss László, Lauka, Lávái,
Obernyik, Orbán Pető, Roboz, P. Szathmáry
Károly (Kucsuk), Szilágyi Sándor, Szilágyi Virgil,
Szőllősi Benő, Tassi Ede és Vadnai Károly, Kaján
Ábel (Pákh Albert), Szinnyei József; költemé-
nyeket irtak: Arany, Bozzai Pál, Bulcsú Károly,
Császár Ferencz, Erdélyi János, Flóra, Garay
János, Győrffy, Gyulai, Lauka, Lévai, Lisznyai,
Losonczy, Mentovich, Nyilas, Petőfi Sándor (hát-
rahagyott verseiből), Orbán Pető, Örömhegyi,
Pap Gábor, Sükei Károly, Szász Károly, Székely
József, Szelestey, Tompa, Tóth Kálmán, Vachott
Sándor, Vajda János, Vecsey Sándor és Zalár;
irodalmi a vegyes czikkeket: Alpári, Balázs Sánd.,
BáníFai Simon, Császár Ferencz, Gámán Zsigm.,
Gyulai Pál, P. Horváth Miklós, Kelemen Mór,
Lonkai Antal, Majer Károly, Pákh Albert, Pataki
Ferencz, Repiczky János, Roboz, Szilágyi Sánd.,
Szilágyi Virgil és Vályi Károly.

A B. V. a „Délibáb"-ba olvadt, ,,hogy, —
saját kifejezése szerint — miután hat szépirodalmi
folyóiratot folytonos oly munkálatokkal ellátni,
melyek a művelt magyar közönség legmagasabb
igényeinek megfeleljenek, szinte lehetlen, áldoza-
tot hozzon az irodalomnak, mint hozott a múlt
évben, midőn megindult, s hogy előfizetőinek a
legjobb magyar szépirodalmi folyóiratot küld-
hesse meg . . . "

Megjelent a B. V. hetenkint egyszer vasárnap
két és fél ivén borítékosán nagy 4-rétben finom
velinen, minden hóban egy műmelléklettel és egy
párisi divatképpel; 1853-ban kétszer jelent meg
hetenkint másfél íven: vasárnap és csütörtökön
reggel, de kevesebb változatossággal és gondos-
sággal vala ekkor szerkesztve. Nyomatott Koz-
mánál, 1852. jul.-tól Lukács Lászlónál. 1852: 1 —
8. sz. és 1.—26. sz. 680 lap, 1853: 1.—29. szám
348 lap. Előfizetési ára félévre helyben 6 ft., vi-
déken 7 ft, 1853-ban 6 ft. 30 kr., illetőleg 7 ft.
30 kr. volt pp. Megszűnt 1853. april 10 én.

„Családi Lapok, tudományos és szépirodalmi
folyóirat a valláserkölcsi műveltség a kath. hitélet
emeléaére," Klezsó József szerkesztése alatt ki-
adta a jó és olcsó könyvkiadó-társulat Pesten.
Gróf Károlyi István a Cs. L. meginditására 500
ftot ajándékozott, sőt azt később is nagylelküleg
segélé. Megindult 1852. april 15-én félhavi füze-
tekben. A jó és olcsó könyvkiadó-társaság, mely
tagjai feladatául tüze a többek között, hogy ka-
tholikus szellemű természetrajzot írjanak, e lapot
ia tisztán katholikus szellemben inditámeg.Tarka
és érdekes álló rovatai voltak: Szemle az élet,
iskola, irodalom és művészet terén; Egyházi élet,
Tanítási és nevelési ii :y, Irodalom, Művészet.

Megjelent havonkint kétszer, legalább 3 iv-
nyi 8-rét füzetekben, kék borítékban, koronkint
fametszetek vagy kőnyomatok kíséretében, a ki-
állitas ízletes volt; nyomatott Emich Gusztávnál
1852. I. 1—6 sz. 328 lap. II. 1 — 12 sz. 604 lap;
1853 I. 1 —12 szám 615 lap; előfizetési dija fél-
évre helyben 3 ft. 30 kr. vidéken 4 ft., borítékkal
4 ft. 30 kr. volt p. p.

„Szépirodalmi Lapok." Értekezések, aoveüák
költemények, bírálatok. Tárcza: irodalmi, művé-
szeti és társaséleti szemle. Kiadó tulajdonos:
Emich Gusztáv; felelős szerkasztő Pákh Albert, '

szerkesztőtárs Gyulai Pál. Keletkezett 1853.
jan. 2-án Pesten. A Sz. L. szerkesztője már elő-
fizetési programmjában nyiltan bevallja, hogy a
súlyt nem annyira tárgyakba, mint a szellembe
akarja fektetni, a hogy mint sok vállalatnak, mit
elődeink lehetetlennek tartottak, ugy be fog kö-
vetkezni komoly irodalmunk ideje is, melyhez
e lapok átmeneti hidul kívántak szolgálni; és
továbbá, hogy „a pajtáakodásnak mintáz irodalom
egyik emésztő mételyének tér nem engedtetik,
hanem irodalmi hang fog uralkodni mindenkor e
lap hasábjain." — És ha áttekintjük e lap félévi
folyamát, valóban dicsérnünk kell irányának a
kijelentett programmhozi folytonosan szigorú ra-
gaszkodását, mely szülte aztán azt, hogy ezen
szépirodalmi lapunk valóban irodalmi jellemet
fejtett ki; s öntudatosan vitte a lobogót azon ne-
mes czél felé, mely nemzeti irodalmunk egyik ko-
moly feltété, hogy necsak olvassunk, de okuljunk
ia, hogy necsak ízlésre hassunk, hanem ezen át
az észre ia, hazai nemzeti életünknek positiv
hasznára.

A szerkesztő előrajza végsoraiban bővebben
fejté ki lapja feladatát, midőn igy szólott a kö-
zönséghez : „Nem tűztük ki ugyan feladatunkul,
kiválólag hölgyek számára írni czikkeinket, de
régen meg vagyunk győződve, mikép ama valódi
felfedezői buzgalommal előadatni szokott örökös
szerelmi problémafejtegetések, kalandvadászatok
éa szépítő szerek lajstromozásán kívül, hölgyeink
nagybecsü figyelmét az élet egyéb viszonyainak
tárgyalásával sokkal nagyobb mértékben fog le-
hetni megnyernünk. Végül hiszszük, hogy min-
den családfő, ki tanulságos éa élvezetes olvas-
mányt akar nyújtani családja körének, lapjaink-
ban fel fogja ezt találhatni, még pedig ugy, hogy
a serdülő nemzedék elől sem fog kellenie azt soha
zár alatt tartania."

E lapok tartamát tevék: l)Értekezések tudo-
mányos éa művészeti tárgyak felett, e szakba tar-
tozó korszerű indítványok, ismertetések, bírála-
tok. 2) Novellák, elbeszélések, humoreszkek. —
Irodalmi s művészeti élet és jellemrajzok. —
Közlemények a természet, történelem s társasélet
köréből, ép oly tanulságos, mint kedélyneme-
sitő modorban. 3) Költemények, szigorúan meg-
válogatva. 4) Változatos és élénk tárcza, mely-
nek tárgyai voltak: a) a budapesti társaséleti,
irodalmi a művészeti mozgalmak; b) a vidéki élet
ha8onnemü mozzanatai; c) a nemzeti színház elő-
adásainak minden pártnézeten felül álló, rész-
rehajlatlan műbirálatai, szintúgy a többi buda-
pesti színházak jelentékenyebb tüneményeinek
rövid ismertetései; d) az Akadémia s egyéb tudo-
mányos és művészeti intézetek, közhasznú egyle-
tek működéseinek folytonos azemmeltartása. 5)
A magyar irodalom ujabb termékeinek, hazai
műtárgyaknak ismertetései. 6) A külföldi szép-
irodalmi s művészeti ujabb jelenségek folytonos
és tanulságGs naplója.

A prózai részt írták: gr. Andrássy Manó,
Atádi Vilmos, Bérczy Károly, Brassai (kinek
Canus álnév alatt irt opera- és zenebirálatai még
most is utói nem ért példányokként ragyognak
irodalmunkban), Csengery Antal, Degré Alajos,
Gyulai, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Irinyi
József, Kaján Ábel (Pákh Albert), Kazinczy Gá-
bor, b. Kemény Zsigmond, Kertbeny, Lauka, Sa-
marjay, Sükey Károly, Szabó Károly, Urházy

yörgy, Vályi Károly, Zsámbokréti Gyula; a
költői részt: Arany, Beöthy Zsigmond, Erdélyi
János, Gyulai, Iduna, Kriza János, Petőfi (hátra-
maradt költeményeiből), Szabó Károly, Szász
Károly, Szeberényi Lajos, Sü'sey Kár. és Vecsey
Sándor.

A „Szépirodalmi Lapok" csaknem minden
száma hozott egy-egy mélyebbre ható értekezéat

azépészet, irodalom, népisme stb. mezején; a
szinházi előadások, hangversenyek a egyéb mu-
tatványokról közlött jelentései többnyire avatott-
sággal a vidor elevenaéggel voltak irva; ujabban
megjelent magyar könyvek — szépirodalmiak —
valóban csodálatos részrehajlatlansággal bíráltat
;ak, ugy hogy most ia haazonnal éa gyönyörrel
ehet forgatni lapjait.

Megjelent hetenkint kétszer kéthaaábos egy-
egy leo-nao'yobb 8-rét ivén, párisi divatképekkel;
nyomatott Emich Gusztávnál 1853. I. felében 1.
— 52. az., 832 lap; előfizetési dija félévre helyben
5 f.., poatán küldve 6 ft., divatképekkel 6 ft. 40
kr., illetőleg 7 ft. 40 kr. volt pp. — Kör'ülbelől
500-ra ment az előfizetők azáma, minek egyik
Főoka az lehetett, hogy az év utolsó napjaiban, mi-
lőn az akkori csekély számú olvasó-közönség már
más lapokhoz csatlakozott, későn érkezvén felsőbb
helyről a kiadhatási engedély, a lap meginduláaa

is rögtönözve történt. — A szerkesztő személyes
viszonyai miatt a szerkesztésről lemondván, a lap
az első félév végével, az irodalom kárára, végkép
megszűnt s az előfizetők nagyobb része a ,,Déh-
báb"-hoz csatlakozott.

„Délibáb, nemzeti szinházi lap," felelős szer-
kesztő éa kiadó Tolnai Festetics Leo, szerkesztő-
társ Jókai Mór. Keletkezett 1853. január 2-kán
Pesten. Az első szám hozta a szerkesztők rövid
„előszavát," melyben megemlítek, hogy midőn
lapjok fölé az irodalom és művészet neveit kitü-
zék, oly kincsét vevék kezükbe nemzeti létünk-
nek, miknek f öntartása erős kötelesség, de telje-
sítése a legtisztább öröm, ,,s lehet, — mondja a
szerkesztőség — hogy kincseink, gazdagabb szom-
szédokhoz hasonlítva magunkat, összegyüjtötten
is szegényül hagynak bennünket, de tudnunk jó,
hogy e kevés — mindenünk; s az előszeretet
sajátunk iránt minket meg nem szégyenit. öröm
éa tisztelet ünnepe leend ránk nézve minden nap,
melybea közönségünk előtt megjelenünk, s nem
feledjük soha, hogy e hely, melynek küszöbét át-
léptük, — szentély, melyen belől vigság és küz-
delmek szavai hallhatók lesznek ugyan, de bot-
rányé és szenvedélyé soha."

Tartalmát tevék: I. Irány- és aesthetikai
czikkek: Bulcsú Károly, Csengery Antal, Egressy
Gábor, Kőváry László, Ney Ferencz, Orlai és
Samarjay Károlytól. — II. Beszélyek, életképek,
történeti korrajzok: Bérczy Károly, Czakó Zsig-
mond („Sz. László," tört. rajz 5 felv.), Degré,
Dobsa, Dózsa Dániel, Győri Vilm., Gyulai, Jókai,
b. Kemény Zsigmond, Komáromy Ferencz, Lauka,
Obernyik, Szathmáry Károly, Szilágyi Sándor,
Vadnai, Vályi Károly, Vaa Gereben és Vecsei
Sándortól. III . Versek, balladák és költői beszé-
lyek. IV. Utazási naplók és levelek. V. Történeti,
művészeti életrajzok és régiségek. VI. Nemzeti szin-
házi ügyek. VII. Műbirálati rovat. VIII. Tarka
képek, nagyobb réaze Jókai tollából. IX. Buda-
pesti hirek. X. Külföldi színészet és országjárás.
XI. Vidéki szemle. XII. Irodalmi értesítések,
felszólítások, kérelmek. XIII. Szerkesztői érte-
sítő, hivatalos nyilatkozatok és czáfolatok.

A Délibáb, szépirodalmi tartalmát tekintve,
a jobb lapok közé sorolandó. Költeményei s be-
szélyei között találtatnak azép számmal, melyek
a hírlapi dicsőséget tulélendik. — A Délibáb egy-
szersmind a nemzeti színház hivatalos közlönye
lévén, mint ilyen a színpadra került uj darabokról
s a fellépett művészekről hozott részletesebb s
néha bírálati jelentéseket. Figyelemmel kisérte a
vidéki színészetet ia. Közkedvességét leginkább
főmunkatársa s tulajdonképeni szerkesztője Jókai
Mór eleven képzelmének a tetszetes előadásának
tulajdonithatni.

Megjelent minden vasárnapon két 8-rét ivben
finom velinen piros borítékkal ellátva 1853. I. 1.
— 26. az. 844 lap. II . 1 26 sz. 834 lap, több
arczkép, színpadi jelmezkép éa párisi divatképpel;
nyomtatta Emich Gusztáv; félévi előfizetési dija
helyben 6 ft., vidéken 7 ft. 36 kr. volt pp. A Dé-
libábnak eleinte 800 előfizetője volt; az első év
vége felé azonban ezek száma nagyon leolvadt, s
az előfizetők a lap megszűnte után a „Hölgyfu-
tárral" kárpótoltattak.

„Divatcsarnok. Tudományos, szépirodalmi,
művészeti éa divatközlöny." 1853. april 3-kán
alapitá Császár Ferencz mint tulajdonos szer-
kesztő; kiadta Müller Emil Pesten. A lap irányát
következő azavakban tolmácsolja maga a szer-
kesztő: ,.Szent áhítattal fogok csüggni nemzetem
azon eredeti nemes sajátságain, melyeket hosszú
ittléte óta, annyi vihar között, szerencsésen meg-
őrze, s a nélkül, hogy lapomban az ősi ereklyére
legparányibb szeplöt vetni hagynék, iparkodni
fogok: annak hasábjait a művészet, szép tudomá-
nyok és művelt társalgás csarnokává tenni, mely-
ből száműzve maradjon minden, mi az illedelmet,
főleg pedig a női szemérmet, s átalában azon
szabályokat, melyeket a „jó nevelés" önmagától
szokott önmagának felállítani, csak távolról is
sérthetné. Ez irányt hűségesen, szilárdan követ-
vén : -remélem, meg fogom legalább közelíthetni
azon czélt. melyet lapom által részben szintén el-
érni óhajtok: megszüntetni, t. i. azon itt-ott most
is mutatkozó előítéletet, hogy a mi gyönyörű
magyar nyelvünk ép oly kevéssé alkalmas a
tudományoknak kellemes modorban előadására s
a csínnal társalgásra, mint romlatlan lelkünk s
ép erőa kedélyünk a művelődésre" . . .

Tartalmát tevék — az előrajz szerint — ki-
rekesztve minden politikát és „egélytant": ^Ér-
tekezések, a) történelem és rokon tudományokból,
mint életirások, utazások, emlékezetek stb.; b) a
természettan és természettörténet egész köréből;
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c) a görög-római s egyéb régi népek mythologiá-
jából; d) a nyelvészet, bölcsészet, különösen az
aesthetika és erkölcstanból; e) a szépmüvészetek
és ipartan széles mezejéről; a földirat, statis-
tika, gazdászat s idevonatkozó ismeretek mezejéről
— mindezek a lap czéljának megfelelőleg elő-
adva. 2) Költemények, verses vagy prózai alak-
ban , a költészet minden nemei- s fa-
jaiból, mint: novellák, beszélyek, mon-
dák, regék, regények, mesék stb. 3)
Életképek, vagyis a különféle népek
közéleti szokásaik, ünnepies szertartá-
saik, családi s társalgási viszonyaik,
viseletök stb. ismertetése, értekező czik- ;__
kek- vagy levelezésekben. 4) ítésze- >"•'.
tek, azaz rövidebb vagy hosszabb is- '*••-•
mertetései a bárhol és bármily nyelven
megjelenő könyveknek; vagy a tudomá-
nyok szépmüvészet, ipartan, gazdászat
stb. körébe tartozó felfedezéseknek; bi-
rálata a színházi előadásoknak az egész
birodalomból, külön álló czikkek és le-
velezésekben. 5) író- és művészeiét;
vagyis az irodalmat és művészetet s
általában e lapok olvasóit érdeklő ne-
vezetes irói vagy művészi egyéniségek
ismertetése. 6) Hirek, levelezések, s ro-
kon rövid értesítések a budapesti, biro-
dalmi vagy külföldi eseményekről. 7)
Divatvilág; azaz: tudósítások a helybeli,
bécsi, párisi stb. divatokról. 8) Képek:
havonkint két divatkép, s határozatlan
időben más arcz-, táj-, genreképek s ro-
kon mümellékletek. 9) Jelentések : fel-
sőbbleg engedélyezett társulatok, egyle-
tek, akidemiák, kaszinók stb. üléseiről,
hangversenyek, szini és egyéb művészi
mutatványok s előadásokról. 10) Hir-
detmények az irodalom, szépmüvészetek,
divat- és iparvilág mindennemű termé-
keiről, czikkeiről, áruiról stb. a lapba
nyomtatva vagy mellékletkép.

A beszélyeket irták: Berecz Károly,
Császár, Csatáry Ottó, Degré Alajos,
Hegedűs Lajos, Kelemen Mór, Kis
László ésVadnai Károly; humoreszkeket
Bernát Gáspár és Dienes Lajos; költe-
ményeket: Balogh Zoltán, Berecz Kár.,
Császár F., Ferenczy Teréz, Flóra, Garay,

helyébe főkép jelen időkben sűrűn keletkeznek
kőtemplomok, mik az ősi időkből eredő faépítmé-
nyeket egészen elpusztítják).

Jánd, mely a Szamosnak a Tiszába való öm-
lésénél fekszik, kevés más vallásbeli lakoson kivül,
mintegy 650 református lelket számlál s ilyen
anyatemplommal bír.

A jándi ref. templom. (Beregmegyében ) — Miskovszky V. rajza.

Kiss László, Lisznyai Kálmán, Mentovich, Ney,
Nyilas Samu, Repiczky János, Szász Károly, Sze-
lestey, Szemere, Vadnai Károly, Vecsey Sándor
és Vöröss Miklós; vegyes czikkeket: Brassai,
Császár, Csatáry Ottó, Kubinyi Ágost, Lonkay
Antal, Podminiczky Frigyes, Szvorényi
és Télfy János.

Megjelent minden vasárnap és csü-
törtökön lila boritokban 8-rét másfél ivén,
finom velinen, legújabb párisi divatképek ,
s egyéb mümellékletekkel ; nyomtatta
Müller Emil 1853. 1 — 78 sz. 1592 lap,
félévi ára helyben 7 ft. postán 7 ft.40 kr.
Volt p. p. (Folyt követk.)

Szinnyei József.

Egy kezeimben levő okmány szerint, mely
1665. márczius 12 kén kelt, ez idő előtt Jándon
lelkészség nem létezvén, mert Ugornyáról járt
oda, mint fiókegyházba, a prédikátor, — Barkony
Ferencz és neje Sulyok Borbála megengedték,

gálattal kedveskedni az adomány emlékezetéül.
A falu birája volt akkor Lantos Balázs; főes-
küdtjei pedig: Koncz Miklós, Kajos Gáspár, Tót
István, Kónya Gergely, Gofár Tamás, Balog Ist-
ván, Fazokas Mihály, Medve Mihály és mások.

Lehoczky Tivadar.

A fekete rémke a pesti állat-
kertben.

(Lemur niger. Der schwarze Maki.)

- . ; A pesti állatkert majomháza előtt
rendszerint nagy társaság gyűl össze,
mely gyönyörködik a majmok pajkosko-
dásaiban. Mindig is tudnak azok valami
ujat feltalálni, a mivel látogatóikat mu-
lattassák, kik viszont, hálás elösmerésük
jeléül, kedvencz négykezü bohóczaikat
gazdagon ellátják mindennemű nyalánk-
ságokkal. Az igazgatóság időről időre
uj szereplőkkel szaporította eme helyiség
vidám lakóinak számát.

Pár hét előtt is néhány uj vendég
érkezett s a terjedelmes majomház ad-
dig üres rekeszei is benépesittettek. —
Ezen ujabban érkezettek közül egy fé-
nyes fekete szörméjü állat vonta magára
a közönség figyelmét.

— Mit keres |itt eme sajátságos
kinézésü állat? kérdi az egyik látogató.

— No ezt csak nem tettem volna
eme rekeszbe, hisz azt a vak is látja,
hogy ez nem majom, következésképen
nincs helye a majomházban — jegyzé
meg egy sokat tudó ur.

A másik helyeslőleg bólint fejével,
egy ott álló kis fiu pedig anyjától kér
felvilágosítást.

A mama először nem akarja ész-
revenni az interpellatiót, de a fiu, ruhá-
ját húzogatva, hangosabban kiáltja:

— Mama, hogy hivják ezt a morgó
állatot?

A mama feltekint a rekeszen levő
pléhtáblára, melyre az állat neve fel van
írva.

— Ez a fekete rémke, kis fiam.

A jándi ref. templom.
(Beregm"gyében.)

A Beregszász körül terjedő helysé-
gekben számos régi korbeli templom lé-
tezik, mikhez a mellékelt képünkön je-
lölt jándi templomot is sorozhatjuk, azon
megjegyzéssel, hogy ennek fatornya bár
ujabb alkotásu, mégis megtartván a
hagyományos alakot, ezáltal leköti a
nézők figyelmét.

Az ily fatornyok mindig érdekes
látványt nyújtanak, mert a régi kor
sajátságait hordják magukon. Az ily
tornyok alant többnyire a faépitészet
elvéhez ragaszkodnak, de a templomon
túl érve, a kőtornyot utánozzák. A to-
rony felső részén rendesen széles karzat
szökik ki, melynek árkádjai tetején emel-
kedik az igen magas torony tető, mely ren-
desen nyolezszögü és csak kivételesen
(leginkább a Tisza körüli helységekben)
képez igen hegyes csürköt; e tető-sisak négy sar- j hogy a község Péter Mihály nevű jobbágytelken
kán, mint a jándin is, kisebb tornyocska emelkedik.

(Kivánatos lenne, a Beregmegye felvidékén
még maiglan is itt-ott létező diszes, kúpokkal
ellátott és az oroszok építészeti módjára emlékez-
tető fatemplomok rajzait az utókor számára ösz-
ezegyüjteni s fentartani; mert e faépítmények

Fekete rémke (a pesti állatkertben.)

hogy a község Péter Mihály nevű jobbágytelken
építhessen lelkészi lakot, oly módon, hogy a lako-
sok azért viszonszolgálatképen az ő „Sulitnos"
(Sólymos? Sulymos?) tóháton levő, „Mezőkert"
nevezetű kertjöket kiirtsák, kaszálható állapotba
tegyék, karókkal jól bekerítsék és három éven át
megmunkálják; kötelesek lévén azontúl is szol-

— De mi az a rémke, mama?
A természetrajzban nem igen jártas asszony-

ság egy perczig haboz, aztán eszébe jut, hogy
hisz a majomház előtt állanak, tehát minden egyes
lakójának majomnak kell lenni.

— Majom, kis fiam.
— De édes mama, hisz nem olyan,

mint a többi majmok.
A mama hallgat s egy mellette álló

úriember okos képpel a tudvágyó gye-
reket felvilágosítani siet:

— Mókus az, édes fiam.
Kinek van már itt igaza ?
Ha amaz asszonyság, meg amaz urak

valaha átlapoztak volna egy természet-
rajzi munkát, vagy bele tekintettek volna
azon füzetkébe, mely az állatkert ismer-
tetését adja, megfejtve találták volna a
rejtélyt s meggyőződtek vokia a felől,
hogy tulajdonképen egyikük sem találta
el a valót.

A rémkék — eme sajátságos állatok
— nem tartoznak sem a majmok, sem a
mókusokhoz, hanem ezek között mint-
egy középen állva, a két rend összekötő
kapcsát képezik. Küleejöket futólag te-
kintve, csakugyan a mókusokhoz hason-
lítanak, életmódjukat észlelve, azt ta-
pasztaljuk, hogy a peléhez (sciurus glis,
Siebenschláfer) közelednek, a mennyi-
ben éji állatok. Végtagjaikat tüzeteseb-
ben véve szemügyre, nem tagadhatjuk,
hogy a majmokkal is rokonságban van-
nak, ezért neveztetnek teljes joggal fél-
majmoknak.

De a rémkék a majmoktól abban
különböznek, hogy fejük hosszúkás és
orruknál összevont, mint a rókánál, hoaz-
szu farkuk bozontos szőrmével fedett, —
füleik rövidek, hosszú azőr-szegélyzettel.

A mókusoktól viszont abban tér el testalka-
tuk, hogy hátulsó lábaik rövidebbek az elsőknél,
és hogy ezek teljesen kifejlett hüvelykkel és az
előlábak ujjain karmok helyett körmökkel birnak.

Ezen éjjeli állatok Madagaskarban és a kö-
rülte fekvő szigeteken laknak s gyümölcscsel és
rovarokkal táplálkoznak.

A rémke-család több fajból áll, melyek kö-
zül egynémelyik még kevéssé ismert.

Legszebb közöttük a macska rémke. Fölül
szürke, alul fehér; pofái és fülei fehéresek, orrhegye
^s szemkörei feketék. Bozontos farka fehér és fe-
ketén gyűrűzött. Hossza 13, farka 18 hüvelyk.
Tiszta, csöndes állat, maly kec9es mozdulatai ál-
tal megkedvelteti magát. Parisban egyet tizenki-
lencz évig tartottak; ez, mikor fázott, összezsu-
gorodott s hátát farkával takarta be vagy a kályha
mellé húzódva, melengette kezeit. Nagyon szelid,
bizalmas volt s naphosszat szüntelen mozgott, kü-
lönösen alkonyatkor. Táplálékát murok, kenyér
^s tojás képezte.

Az állatkertünkben levő fekete rémke (Lemur
níger, Schwarzer Maki) 18—20 hüvelyk hosszú,
farka testénél kevéssel hosszabb és bozontos.
Egész testét fénylőén fekete, hosszú, lágy szőr
fedi; fülei kerekdedek, de hosszú szőrszegélyze-
tök miatt hegyzetteknek tűnnek fel s emelik az
állatnak mókusi hasonlatosságát. Szemei nagyok,
fénylőén sárgásbarnák s tekintetük a marevség
mellett is jóindulatú bi
salmasságot fejez ki. — _----.' - ;.=_=—?"̂ "̂=-' '-""
Mozdulatai csöndesek, j~
8 ha a rekeszében levő •=_
fa egyik vizirányosan -~
álló ágára lapulva,

Csöndesen körültekint-
ve látjuk, malacz röfö-
géséhez hasonló mély
hangú morgását hallva,
hajlandók volnánk hin-
ni, hogy ez állat ne-
hézkes, lusta, hanem
ha csak egy- két moz-
dulatját látjuk, azonnal
meggyőződünk az el-
lenkezőről; oly gyorsan
ugrik rekeszének egyik
szögletéből a másikba,
mintha aczélrugó lök-
né tova; a vas rácso-
eaton pedig annyi köny-
nyedséggel és gyorsa-
sággal mászkál, hogy
« tekintetben bármely
ügyes mókussal verse-
nyezhet, sőt -azt tete-
mesen fölülmúlja moz-
dulatainak kecsessége
által.

Látogatóit meg-
nyeri bizalmassága ál-
tal; hivásra előjön, el-
veszi az eléje nyújtott
tápot 8 mókus módjára
költi azt el, két kezébe
fogva. Nagyon szereti,
ha simogatják vagy fe-
jét vakarják; ilyenkor
rekeszének vasrájsoza-
tába kapaszkodva, oda
nyújtja fejét, hálásan
tekint az őt kényeztető
látogatóra s önelégül-
ten, halkan morog. Ily
állásban mozdulatlan
marad mindaddig, a
mig kényeztetik, majd
ismét villámgyorsan to-
vaszökken.
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messe lettem a temető egy szép, művészien készí-
tett síremlékére, mely az 1810-ben ide temetett
báró Alvinczy József tábornok nyughelyét jelöli.
Öakénytelenül eszembe jutott e komor helyen is
ama frivol hangú történeti adoma, mely e kérdés-
sel kezdődik: „Hát kend az az Alvinczy?"

Kevesen lesznek olvasóink közt, kik e művé-
szeti bacsü emléket ismerik, még sokkal keveseb-
ben, kik magát a jó öreg tábornokot látták vagy
ismerték, s talán nem lesz egészen érdektelen, ha
a nevezetes emlék rajza mellett, Alvinczy tábor-
nok életének főbb mozzanatait is ide iktatjuk.

Borbereki báró Alvinczy József egyike volt
azon magyar tábornokoknak, kik a múlt ezázad
vége felé Ausztria történetében jelentékeny szere-
pet játszottak. Született Alviaczen 1735-ben s
gyermekkorát gr. Gyulai Ferencz tábornok ud-
varánál töltötte, ki őt 15 éves korában őrmester-
nek vette ezredébe. A tehetséges ifjú gyorsan
haladt elő s még ugyanazon évben kapitányi,
1763-ban őrnagyi, 1771-ben alezredesi rangra
emelkedett.

Alvinczy síremléke Budán. (Greguss Jínos eredeti rajza

B. Alvinczy József tábornok emléke.*
Mikor Xerxes milliókra menő hadseregén

szemeit végig jártatta, könyekre fakadt azon gon-
dolatnál, hogy e töméntelen sok ember köz51 száz
év múlva mily kevesen fognak élni. Némileg
hasonló gondolatok leptek meg, midőn közelebb a
„halottak napján" a budai egyik sírkertbe rasn-
tem. Ha rögtön msghiráanna — gondolám —
valami csodatevő tulvilági riadó a igy szólna:
„Keljetek fel ti, kiket száz év óta e néma sirok
eötét keblébe lebocsátottak!" — mily sokan emel-
nék fel az élet terhei alatt kimsrült tagjaikat,
mennyi élet, zaj, zsibongó kedv lépne a sirok örök
némasága helyébe?! . . . . Ily rendkívüli dolog
azonban nem történt. A sirhalmok a legprózaibb
tárgyak közé tartoznak a világon, e hiába ábrán-
dozik, mereng az ember, érzéketlen lomhaság-
gal hevernek szép csendesen, sorban egymás
mellett s épen nem hajlandók azt, a mit egyszer
gyomrukba zártak, visszaadni.

A sirhantok közötti merengéseim közt figyel-

Résztvett az u. n. hétéves háborúban s már
ekkor több izben kitüntette tehetségeit s bátor-
ságát; különösen Schwiidnitz ostroma alkalmá-
val (1757.), hol a magyar hadak Nádasdy vezér-
lete alatt oly vitézül viselték magukat, továbbá
Torgaunál, hol sebet is kapott, de főleg a töplitzi
csatában (1762.), hol kivont karddal rohant az
ellenségre s ismét nehéz sebet kapott.

A nemsokára kitört bajor öröködési háború-
ban ismét találkozunk Alvinczyval. Ö volt az, a
ki Halberswarth nngvételekor saját ezredével az
u. n. cseh kapura rontott s aHessen-Philippsthali
herczeo-et elfogta. József császár, méltányolva
hadi erényeit, vezérőrnagygyá tette s a Terézia-
rend keresztjével tüntette ki, s éles szemei fölfe-
dezték bsnn? a hadvezéri tehetségeket, azért
kinevezte Ferencz főherczegnek, a későbbi csá-
szárnak s magyar királynak tanítójává a had-
tanban. — E hivataláért 1786-ban a 26 dik gya-
log e íredet kapta tulajdonul, melyat még ugyan-
azon évben a 19-ikkel cserélt föl, melynek előbb
ezredese volt.

Az 1788 ban kitört török háborúban Alvinczy
a diadalkoszorus Laudon fővezérségo alatt vett
részt, a ki őt bizta meg Belgrád megtámadásával,
mely feladatában szokott erélylyel járt ugyan el,
de a kedvezőtlen időjárás miatt kivánt sikert nem
arathatott. Mindazáltal vitézsége elismeréséül
altábornagygyá emeltetett.

Ugyancsak Alvinczyt küldöttek egy hadosz-
tálylyal a következő évben kitört belga forrada-
lom megzabolázására.

De fő szereplése a franczia forradalmi hábo-
rúkkal kezdődik. R4sztvett a neerwindeni csatá-
ban; az 1794 iki tettdús táborozásban pedig egy
segédcsapatot vezénylett s fóképen a Latiliion,
Nouvieu, Landrecy, Charlerois és Fleuris mel-
letti csatákban nyilt számára jelentékenyebb mű-
ködési tér. Az ellenség dühösen támadta meg,
hagy Landrecy visszaadására kényszerítse, de
Alvinczy vitézül tartotta magát s ez alkalommal
oly sebet kapott, mely miatt a vezényletet a még
fiatal, de már is fényes tehetsegeket eláruló Ká-
roly főherczegnek kellé átadnia.

Nemsokára azonban
"-' •" -- - ismét a csatamezőn ta-

láljuk a most mar tábor-
nagygyá előléptetett Al-
vinczyt. Az Orániai her-
czegnek Charlerois vá-
rát csakis Alvinczy se-
gítségével s tanácsával
sikerült a francziák os-
troma alól felszabadí-
tani.

1795 ben a Neckar
folyó és Konstancz kö-
2Ött létező összes had-
erő főparancsnoka lett,
de helyét nemsokára
Wurmser foglalta el, s
Alvinczyt, miután rövid
ideig a bécsi haditanács
tagja volt, az olasz csa-
tatérre szólították. A
diadalmas francziák ál-
tal megrongált osztrák
haderő romjai Beaulieu
vezérlete alatt Lombar-
diából Tirolba vonultak
vissza. Alvinczyt azon
rendkívüli nehéz fel-
adattal bizták meg,hogy
e zilált sereget rendbe-
szedje s a kedvet vesz-
tett katonaságba ismét
lelket öntsön. Az ügyes,
pontos, szigorú s a mel-
lett igen népszerű Al-
vinczy e nehéz felada-
tot ritka sikerrel ol-
dotta meg s csakhamar
ugy helyreállította a
hadsereget, hogy azt a
Mantua felszabadításá-
ra küldött Wurmsernek
teljesen harczképes ál-
lapotban adhatta át. De
e sereget is csakhamar
szétzúzták a francziák 8
a megvert Wurmser ha-
dai foszlányaival Man-
tua falai közé mene-
kült.

)' Most már Alvinczy-
ra került a sor, őt állítot-

ták az olaszországi hadsereg élére, hogy Mantuát
szabadítsa fel. Hogy e nehéz feladatot a vitéz és
eszes tábornoknak megoldania nem sikerült, azon
nincs mit csodálkoznunk. Hirtelen gyűjtött serege
majd csupa ujonczokból állt s tisztek alighogy
léteztek. Idő a tanulatlan csapatok begyakorlá-
sára nem volt, mert Wurmser azt izente ki a vár-
ból, hogy az élelmiszerekkel alig éri be november
végéig, s igy október 22 kén el kellett kezdeni a
táborozást. Ha e mellett meggondoljuk, hogy
Alvinczy nemcsak az ujabb kor, de talán a világ-
történet legnagyobb hadvezérével, a dicsőség
lépcsőin óriási léptekkel emdkedő Bonaparte Na-
póleonnal s diadalittas seregeivel állt szemközt:
be kell ismernünk, hogy a nov. 5 tői 24-ig tartott
véres csaták e derék bajnokra nézve dicsteleneknek
épen nem mondhatók. Caldieronál erős állásában,
daczára Masséna ismételt hsves rohamainak, si-
kerrel állt ellent az ellenségnek s a már már
győztes francziákat visszanyomta, ugy hogy Na-
póleon hátrálni kényszerült.

Ekkor a franczia sereg helyzete—mint maga
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a nagy francz'a történetíró, Thiers bevallja —
kétségbeesett volt s Alvinczy minden bizonynyal
mcgsemmisiti, ha élén nem Bonaparte Napóleon
áll. De ezen utolérhetlen hadvezéri lángész rend-
szerint a. legnagyobb veszélyben tüntette ki
majdnem emberfölöttinek látszó nagyságát. Csak
egy Bonaparte volt képes csatatérré varázsolni a
roncoi töltéseket s igy szűk térre szorítván a har-
czot, egy vonással megfosztani ellenét mindazon
előnyöktől, melyeket neki nagyobb száma nyúj-
tott, 8 támogatva a castiglionei nagy nap dicsfé-
nyétől, melynek emlékére az osztrák katona resz-
ketett, nemcsak megmenekülni a fenyegető ve-
szélyből, hanem még győzelmet is pratni. Az
ellenállás azonban, melyet az Alvinczy által ve-
zérlett osztrák sereg e három napi rettenetes
küzdelemben kifejtett, nem lehetett csekély; mu-
tatja ezt azon tény, hogy Napóleon maga volt
kénytelen katonái élén golyózápor közt az arcole-i
hidra rohanni, mit bizonyosan nem tesz, ha a
körülmények élete ily nagy koczkára tételét nem
parancsolták volna.

A testben a lélekben megtört Alvinczy Arco-
letól Padua és Rossano mellé vonult vissza a ösz-
szeszedte szétzilált serege maradványait. Nemso-
kára uj hadsereget állítottak a csatatérre s a harcz
újra megkezdődött. Tirolból történt a támadás,
honnét Provera altáborszernagy már az 1796-ik
év jan. 7-kén az alsó Adige felé indult, hogy az
ellenség figyelmét Kivolitól elvonja s a vizet meg-
haladva, a mantuai várőrséggel egyesüljön. Ma-
donna de la Cáron na mellett már erős állásba
tétetett a sereg s a Rivoli melletti nevezetes pont
elfoglalásától függött Mantua és Olaszország
megtartása. De a megrémült osztrák katonák,
midőn már az állás kulcsát, San Marco kápolnát
bevették, a franczia lovasság előtt megfutamod-
tak. Még egy kisérletet tett Alvinczy, de sikeret-
lenül; az időközben erősitést nyert ellenség most
már támadólag jött elébe s ő a sereg maradvá-
nyaival a Piave mögé kényszerült vonulni.

A gyengélkedő Alvinczyra nézve csak jóté-
temény volt, hogy a vezéreégtől fölmentették s
Magyarország hadi főparancsnokává nevezték ki.
Nagy diadalokat nem aratott, de veszteségei nem
annyira neki, mint a mostoha körülményeknek
tulajdonitandók s főleg annak, hogy oly hadve-
zérrel állt szemközt, kit akkor legyőzni Európá-
ban senki képes nem volt.

Ezentúl, kivéve a sereg újjászervezésére
rendelt bizottmányban! elnökösködését, nem ját-
szott többé tevékenyebb ezerepet. De ezen idősza-
kából még egy esetét kell elbeszélnünk.

Midőn 1809. jun. 14-én a magyar nemes föl-
kelő sereg (insurrestio) Győr mellett a francziák
ellen csatát vesztett, akkor Alvinczy a hadvezér-
letben részt nem vett ugyan, de mint az ország
hadi főkormanyzójának nagy befolyása volt a föl-
kelő sereg hadi fölszerelésébe. Be van bizonyitva,
hogy ezen rósz hírbe jött győri csata elvesztenek
oka nem a felkelt sereg vitézséghiányában, ha-
nem a fővezériet ügyetlenségében s a sereg föl-
szerelésének botrányos hiányaiban volt keresendő.
A győri fölkelő sereg Budapest felé hátrált s itt
történt azon drastikus esemény, mely azóta nép-
szerű históriai adomává lett, s melyet Kisfaludy
Sándor, a költő (e hadjárat alatt őrnagy s a
nádor főherczeg hadisegéde) később kiadott
„Napló"-jában igy beszél el: ,,A1 inczy tábor-
nagy és magyar hadi kormányzó fényes kísérettel
elébe megy (a felkelő seregnek), és a tiszai, útban
volt, de G-yőrhöz közel sem ért felkelőket meg-
állítván, szidalmakkal illeti. Erre egy tiszamelléki
insurgens előáll, s igy szólal: „Hát kend azaz
Alvinczy, a ki nekünk ilyen fegyvert adott ? Nem
csinálná meg kend ezt a pif ztolyt ?" A pisztolynak,
melyet mutatott, sem sárkánya, sem aczéla nem
volt. Alvinczy elszégyenelvén magát — igy végzi
Kisfaludy — németül káromkodva visszafordult.

Főhadvezéri rangban, mindenkitől tisztel-
tetve élt Budán, hol 1810-bennov. 25-én meghalt.
O volt a Borbereki Alvinczy család utolsó sarja-
déka. Utolsó kívánságához képest a budai katonai
sírkertbe temették, hol számára örökösei azon
díszes emléket emelték melynek hű rnjza képün-
kön látható. — Az emlék felirata a következő:
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A tulajdonképeni sirkő a siremlék közepében
a kupola alatt, egyszerű négyszögü oszlopzatból
áll, tetején egy urnával befejezve. Egyik lapján
a család dombormivü czimere látható, a másik
két lapon a fentebbi sirirat olvasható. A siremlék
azon budai temetőben van, mely a Zugliget felé
vezető országút mentében, közvetlenül a vámház-
nál partos helyen terül el, s itt is a legmagasabb
pontot foglalja el, ugy hogy az országúiról is
messze ellátszik.

B. Alvinczy József jellemének alapvonása a
szigorral párosult igazságosság és emberszeretet
volt. Vallására nézve református volt. Művelt
modora kedvelt egyéniséggé tette az udvari kö-
rökben; egyenes, férfias lelkülete nagy mértékben
megszerezte neki a közkatonák és a nép szerete-
tét. De jellemének legszebb vonása az, hogy azon
magas polezon is, melyre fölemelkedett, s azon
idegen környezetben, melyben forgott, mindvégig
megőrizte a nemzete iránti rokonszenvet, miről az
övéhez hasonló körülmények között — fájdalom —
oly sokan megfeledkeztek. H. I.

A heringfogás.
Egy állatosztály sem szenved annyi üldözte-

tést, mint a halaké, mely mindenhol talál engesz-
telhetlen ellenekre. Tojásaival számos puhány és
állatnövény táplálkozik vagy fiatal ivadékait
nyeldesi el; ezer meg ezer tengeri madár várako-
zik rajok a partokon, vagy a sík tengeren fogja
meg őket; fókák és jégmedvék leselkednek utá-
nok; fegyverrel és csellel, horoggal, hálóval és
szigonynyal dühöng az ember ellenök. Nem volna
könnyű feladat a halászok számát meghatározni,
kik az egész földgömbön elterjedvék; de ha
meggondoljuk, hogy egyedül a brit szigeteken,
mérséklett becs szerint, legalább egy millió em-
ber él halászatból, és azfán egy pillantást vetünk
a partok terjedelmére, melyek az egész Óceánt
körülveszik, nagyítás nélkül állíthatjuk, hogy az
embernemnek legalább harminczad része párás
tengerlakókkal táplálkozik. Ha továbbá meggon-
doljuk, hogy a halak a partlakók legnagyobb
részének nemcsak főtáplálékát teszik, hanem hogy
azok roppant tömegekben, frisében, kiszárítva,
besózva, füstölve, beeczetezve messzire elküldöz-
teínek, meggyőződhetni, miszerint az Óceán
roppant területe csak látszólag vet határt a föld
lakhatóságának, mert hány ezer négyszög mér-
földnyi termékeny talaj kellene ahhoz, hogy
annyi élelemszert szolgáltasson, mint a tengeri
zöld mezőségek. Azt sem szabad felednünk, hogy
a tenger kincsei még igen tökéletlenül vannak
kizsákmányolva; hogy minél több vasút borítja a
földet, annál nagyobb vásár nyilik a halászat
terményeire nézve; hogy ezen iparág, dologértők
ítélete szerint, még mindenütt durván és hiányo-
san űzetik; egy szóval, hogy a tenger, a nélkül
hogy kimerülne, még húszszor annyit nyújthatna,
mint a mennyivel jelenleg szolgál. Jófágos anyá-
nak nevezték a régiek a földet} mely gabonát és
füvet terem s barmokat táplál; de nem nagyobb
joggal érdemli-e meg a tenger ezen elnevezést,
mely a nélkül, hogy szántanák vagy vetnék ado-
mányait oly bő mértékben osztogatja? Valójában
számosan vannak azon halfajok, melyeket az em
ber élelmére fordir, mert majdnem mindnyája
egészséges és Ízletes eledelt szolgáltat, de mindé
nek fölött a hering félék családa tűnik ki hasznos
volta által.

Mely terménye versenyezhetne a tengernek
államgazdáfzati jelentőségben a közönséges he-
ringgel , mely a bőség szaruját északnyugati
Európának minden partjain kitölti évenkint! Mér-
földnyi ponkokat képez ezen fontos hal, melyek
gyakran oly sürün vannak egymás mellett, hogy
a közéjök hajított dárda az éíő talajban egyene-
sen felállva marad,innen aztán számtalan csopor-
tokban vonulnak szét az öblökbe, és Norvégiától
Irlandig, s az Orkádok'legtulsóbb szélétől egész
Normandiáig elterjednek. Tengeri madarak vég
nélkül ritkitják az ő soraikat, delfinek, fókák,

gadóczok, czápák milliónként pusztítják és mégis
fgész népségek élnek heringfogásból.

A mint a heringek megjelenésének ideje kö-
zelget, a halászok minden északi kikötőből ten-
gerre bocsátják hajóikat, gyakran 1200 lábat tevő
hosszú hálóval ellátva. A fonal oly vastag, hogy
a megnedvesiteit háló önsúlya alatt sülyed le,
tehát nem szükség alsó részén kövekkel terhelni,
mert ugy találták, hogy a hering a lazán függő
hálóba sokkal inkább bebonyolódik. A háló felső
széle a felülettől bizonyos távolságban üres ton-
náknál fogva úszó állapotban tartatik, és az egész
kötelek által a hajóhoz erősittetik. A föfogás éjjel
történik, és hogy az összeütközés kikerültessék,
vagy talán, hogy a fény által a hering odacsalas-
sék, minden sajka egy vagy két fáklyával van
ellátva. A yarmouthi ponkon, hol gyakran több
ezer sajka foglalkozik egyszerre, ezen számtalan
egymással találkozó világok tündéri látványt
szolgáltatnak. A háló hurkai a hering nagyságá-
hoz vannak mérve; elég tágak a végett, hogy a
fejet a kopoltyufedelekkel, de nem egyszersmind
a mellparákat is átereszszék. Igy aztán a szegény
hal a nagy függélyes falban megfogódik, melyet
az emberi mesterség állít ellenébe, és minthogy a
kopoltyufedél és párák miatt sem előre, sem hátra
nem mehet, mindaddig ott marad, mig a halász
partra nem húzza hálóját. Ezen módon néha egy
húzással mesés mennyiségű halakat fognak. Egy
dieppei halász egy éjjel 280,000-ret fogott s
csaknem annyit hányt vissza a tengerbe. Nagy
hajók többször voltak kényszerülve a köteleket
elvagdalni, nehogy a halak terhe alatt elsülyed-
jenek.

A heringfogás legrégibb okmányát a 709 ik
évről az eveshami zárda évkönyveiben találjuk,
mig a legrégibb franczia okiratok csak 1030-ból
valók. Hóditó Vilmos alatt már Yarmouth isme-
retes volt gazdag heringfogásáról, s Nieuport,
Dünkirchen és Brill nagyszerüleg üzék azt, mig
Benkels vagy Benkelings Vilmos, ki 1449 ben
halt meg, föl rem találta és be nem hozta a ton-
nákba való bemálházás módját, az eddigi rendet-
len besózás helyett, mi által a jobb rész elveszett.
Kérdés, ha Lycurg és Solon többet használtak-e
hazájoknak, mint ezen egyszerű halász saját hó-
nának, mert a hering czélszerübb besózása lénye-
gesen befolyt arra, nogy egy ismeretlen népees-
kéből egy hatalmas nemzetet teremtsen.

A Hollandból 1603-ban kivitt hering értéke
43,397,500 frankot tett; 1615-ben a heringfogás
20C0 sajkát foglalkoztatott 37,000 emberrel. Há-
rom évvel későbben az egyesült tartományoknak
3000 halászsajkája boritá a tergert s 9000 hajó
volt fölkészítve a halak elszállítására és szétkül-
désére, midőn az egész üzlet 200,000 embernek
adott munkát. Ekkor Holland látta el az egész
világot heringgel, s mondhatni, hogy ezen kis hal
volt az Ő leghatásosabb szövetségese a spanyol
iga lerázásában, a mennyiben az országot a had-
viselés nélkülözhetlen eszközével, t. i. pénzzel
bőven ellátta. Ha V-ik Károly császár sejtette
volna, hogy Benkels találmánya az ő fiának és
utódának oly drágába kerüljön, nehezen határozta
volna magát arra, miszerint a halász sírkövén egy
heringer, nővérével, Magyarország királynéjával
megoszszon és egy pohár bort annak emlékére
kiüritsen!

De minden emberi mű változásnak van alávetve,
s igy járt a 17-dik század közepe felé a hollandi
heringfogás is, megelőző kedvezőtlen körülmé-
nyek következtében. Cromwell adta annak az első
döfést az ő hajózási okiratával, Blake pedig a
másodikat az ő győzelmével. 1703-ban egy fran-
czia hajóraj szétrombolta a haláezsajkák nagyobb
részét. A svédek versenyzése, későbben pedig
Napóleon uralma alatt az angol ostromzár az
egykor oly hatalmas ipar bukását eredményezte.

1814-ben a hollandi heringfogók 106 sajká-
val tettek ismét kisérletet, melyek száma 1823-ig
csak 128 ra szaporodott. A nevezett év egész
jövedéke 468,000 forintra rúgott és 200,000 fo-
rintnyi veszteséget mutatott; bizonyára, szomorú
különbség az előbbi időkhöz képest; 1833-ban
egyetlen halászsajka sem hagyta el a hollandi
kikötőket, s csak 49 apró hajó űzött heringvadá-
szatot. Már 1836-ban ismét 117 halászsajka volt
nyári fogásra fölszerelve, s a téli fogás a Zuider-
tóban fontosságban mindig növekszik.

Az előbbi század utófelében a hering hűtlen
kezdett lenni a hollandokhoz s a svédekhez sze-
gődött, ugy hogy 1781-ben egyedül Gothenburg
136,649 tonna heringet vitt ki, egyenkint 1200
darabbal. Néhány évvel későbben mindazálfal a
heringponkok itt is ritkulni kezdtek, ugy hogy
1799-ben a kivitel egészen betiltatott.
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Most a skót heringfogás 'indult gyors fölvi-
rágzásnak, mely caodálatosképen csak most nyert
nagy lendületet, holott a brit vizek talán leghe-
ringdúsabbak. Ha az angol ipar mostani nagysá-
gát meggondoljuk, msly a legkülönnemübb ter-
mékekkel az egész földet elárasztja s a távolab-
biak miatt nem aggódik, kissé mesésen hangzik,
hogy a heringfogás egész a 16-ik század közepéig
a brit partokon hollandiak és spanyolok kezében
volt, és csak a jelen század kezdetével gondoltak
a skótok komolyan arra, hogy ezen ajtajok előtt
fekvő aranybányát kiaknászszák.

De ha* a versenytéren későn jelentkeztek is,
most már minden vetélytársukat túlszárnyalták.
Az 1826-dik évben 10,363 skót hajó és sajka s
44,595 halász foglalkozott heringfogással, kik a
nyers anyagot 76,041 besózónak adták át további
elkészítés végett. Ugyanezen évben Hamburgban
a skót heringek többre becaültettek a hollan-
diaknál.

Az angol heringfogás is' igen jelentékeny.
Egyedül Yarmouthbxn, ezen kis rév városban 400
kis sajka foglalkozik azzal, melyeknek egyikén
sincs több 10 — 12 embernél. Három ilyen sajka
egy és azon tulajdonosé, 1857-ben 285 hajómérüt,
vagyis 3,762,000 ialat fogott, és minthogy egy
hajómérü 14 font sterlinggel fizettetett, bármelyik
bálnavadász sem tehetne szert szerencsésebb
eredményre. A heringfogás fontossága Yarmouthra
nézve kitűnik abból, hogy legalább egypár hó-
napig évenkint 4-5000 ember kap az által mun-
kát és kenyeret, és hogy ezen üzlet legalább is
700,000 font sterling tőkét vesz igénybe. Ne cso
dálk'ozzunk tehit, ha az Északi tengerben a
herino-foo-ás nagy, a bálnafogás kis halászatnak
mondatik.

A hering egyébiránt szeszélyes állat, mely az
ő uj barátait is sokszor kijátszsza, mert alig van
halászállomás a brit partokon, melyek már nagy
változásokat ne tapasztaltak volna a hering jelent-
kezésének idejét vagy azok mennyiségét illetőleg.
Ezen szabálytalanság sajátlagos oka ismeretlen;
némelyek ugyan az ágyuk dörgését, a gőzhajók
zaját s a salétrom gyártását hozták fel okul, ha a
heringek kimaradnak, de bizonyára jogtalanul.

Azonban a hering szeszélyei ellen is fognak
jövendőben intézkedések tétetni, és ha a hering
Norvégia fiordjaiban sokszor megjelenik és ismét
eltűnik, mielőtt a halászok által észrevótetnék,
századunk csodálatos találmánya — a villanyos
huzal — az ő sikeres fogására is fog használtat-
hatni. Gondolom, hogy már elkészült Angliában
a vezető sodrony, melynek a skandinávi part
ogész hosszában egyik fiordtól a másikig kell
futni s a halak minden mozdulatát az összes nép-
eéggel villámsebesen közölni. Szegény hering! ki
gondolta volna, midőn Franklin első kísérleteit a
titokteljes természeterővel tette, hogy egykor az
a te megrontásodra is fog alkalmaztatni!

Régebben átalános hiedelem volt, hogy a
herinfponkok az északi magas szélességekből
Holla'nd felé vándorolnak, ujabb fürkészések
azonban földerítek ezen vélemény hibás voltát.
Már azon egyetlen tény is döntő, hogy a heringek
Tríand délszaki partján sokkal korábban mutat-
koznak, mint más helyeken, melyek inkább
északra fekszenek, és hogy a belga_ partokon
egész télen át is lehet heringeket fogni. A sark-
körön túl a közönséges hering nem is fordul elő.
Nem lehet hát kétséges , miszerint a hering a
mélységekben tartózkodik a partok körül, hol
különben aprilistől novemberig mérhetlen meny-
nyiségben szokott mutatkozni. A bevégzett ivás
után ismét a mélységbe húzódik vissza, hol vihar-
éa mérsékletváltozástól meg van óva.

A közönséges hering az északi tengerekben
nagyfontosságu ugyan, mindazáltal nincs tenger
vagy tengerpart, hol más fajok is elő ne fordul-
nának, és az emberre nézve áldás forrását ne ké-
peznék s mérhetlen számuk által bámulást ne
gerjesztenének.

A p!-Z/í.árá(alautapilcbardu8) Francziaország
nyugati partjain jelentkezik, különösen Cornwall
és Devonshire körül oly mennyiségben, hogy fo-
gásával 1827-ben pusztán Angolországban 10,521
ember foglalkozott, 441,215 font sterling üzlet-
tőkével.

A mint seregök közeledik a parthoz, a bre-
tagnei parasztok odahagyják földeiket, hogy a
tengeri mezőségeken arassanak. Nyolcz, tiz em-
ber száll egy ugyanannyi tonnás sajkába, két-
három óráig eveznek a tengeren, leeresztik az
^rboczot és vitorlákat, kivetik a hálót, melyet
tovább evezés által kifeszitnek. A hátulsó részen
álló egyén jobbra és balra szórja a csalétkül szol-
gáló ikrát, melyet Drontheimból kapnak és kü

lönböző halak petáibŐl áll. Ha látja, nogy a hálóa
létező parafadarabok erősen mozognak s a tenger
felülete sok ezüstszínű pikkelylyel borittatik, már
tudja, hogy elegendő mennyiségűt fogott, midőn
a hálót egy horgonyjegyhez (Bője) köti, hova
egyszersmind a mlsik háló végét is megerősíti.
Egymásután igy 5 — 6 hálót vet ki és aztán visz-
szaevez az elsőhöz, hogy a legutoljára kivetett is
megtelhessék.

A küsz (clupea sprattus, der Sprott), ezen öt
hüvelyk hosszú kis hal a kenti, essexi és suffolki
partokon oly nagy tömegben fogatik, hogy nem-
csak azon 3 millió embert tartja ki egész télen át
olcsó és egészséges táplálékkal, kik Londonban
és körűié élnek, hanem a földek trágyázására is
használtatik. Az 1829—30 diki télen a küszfogás
oly b5 fizető volt, hogy egész hajóterheket szállí-
tottak a folyón fölfelé egész Maidstoneig, hogy
az ottani komlóföldeket megtrágyázzák. Hasonló

zélra szolgál a nieuhoffi szárdinella, azon hering-
faj, mely a malabári partokon évenkint oly nagy
mennyiségben látható, hogy a lakosok azt rizs-
földeik és kókuszültetvényeik trágyázására for-
dítják. A küsz épen oly szeszélyes, mint a hering,

néha el is korcsul. Igy néhány év előtt az osten-
dei tengerparton egészen keserűk és ehetlenek
öttek elő.

Hogy a Feketetenger heringje (clupea pon-
tica), melyet a szelek gyakorta milliónként vet-
nek a krimi partra, némi kereskedelmi fontos-
ságra tegyen szert, csak besózásában kell javitást
eszközölni, s a new yorki hering az amerikai par-
tokon ugyanazon jelentékeny szerepet játszsza,
mint a közönséges hering az északi tenger
partjain.

Ugy látszik, hogy a szdrdellának (engraulis
vulgáris) sajátlagos hóna a Földközitenger. Ivás
idején, rémtelen csoportokban találtatik az a
sekélyekben. Az Oczeánban ritkábban fordul elő.
A provencei szárdella kétségkívül a legjelesebb.
Ezen kis heringfaj Antibes, Fréjus és St. Tropez
közelében fogatik és roppant sz íllitmányokban
vitetik a beaucairei vásárra, honnan az egész vi-
lágba szétküldöztetik.

A halászok nejei bámulatos készséggel távo
litják el a fejet, melyen a zsigerek is függnek, s
ezen czélra hüvelykök körmét alkalmazzák.

Dr. S. J.

A méhsznrás, annak hatása és
óvszerei.

A méhek hathatós fegyverekkel nemcsak
egymást üldözik, a mennyiben a vigyázok az
idegen betolakodókat és rablóméheket párviadal-
ban megölik, vagy az anyát ily módon vetélytár-
saitól megszabadítják,— hanem szúrásukkal min-
den bántalmat, háboritást és kellemetlenséget
megboszulnak. A méhek nemcsak közvetlen meg-
érintés vagy köpüjök megrenditése által bántat-
nak meg, hanem a rajok nézve kellemetlen szagok
által is. Mint a vadászkutyák, ugy a méhek ÍJ nem
annyira szemök, mint szaglásuk által vezettetnek.
A méheknél a szaglási érzék rendkivül ki van
fejlődve, és innen van, hogy egyes emberek iránt
különös ellenszenvet mutatnak, és ezeket min-
denkor üldözik és megszűrni igyekeznek, vala-
hányszor hozzájok közelednek. Ezek oly szemé-
lyek, kiknek izzadsága különös éles szaggal bir,
vagy kik az élvezett ételek következtében kigö
zölgésök által más okokból ismeretesekké teszik
magokat. Épen ugy megszokják a méhek szaglási
érzéköknél fogva az őket mindennap meglátogató
ápolójukat, ugy hogy nem fordult elő eset, hogy
a méhe1' haragosan ápolójokra rohantak volna,
midőn ez a szokottnál más ruhában jelent meg
közöttük, mint ezt BufTon szerint a párisi állat
kertben egy bival cselekedte ápolójával, ki, egy
etetés alkalmával vasárnapi ruhájában jelent meg
előtte. Ha azonban a méhész idegen ezagot visz
magával méhei közé, például ha cbádután lévén,
lélekzése bor, sör, fokhagyma', vagy tormaszagot
terjeszt, ép ugy megtámadják, mint bármely ide-
gent; valamint tartózkodnunk k 11 attól is, hogy
felhevültén vagy izzadtán látogassuk meg őket,
mivel az erős b5rkigőzölést s átalában az erős sza-
gokat nem szenvedhetik.

Ha a méhkosár előtt egy méh szúrást tett,
többen is könnyen szúrnak. Ennek okát némelyek
a méhnek a szúrás előtt nyilvánitott haragos
dongásából és halála előtti segély- és boszukiál-
tásából magyarázzák; azonban ugy látszik, hogy
itt ia a szaglás a főok, és pedig a máhméreg
megérzése, mely a szúrás vagy az élő méh össze-
zuzása alkalmával kiömlik. Erről kísérlet által is

meggyőződhetünk. Ha egy méh mérgét egy üveg
pálezika hegyére kinyomjuk és ezt a m^hek elé
tartjuk, ép oly haragosan rohannak az üvegpál-
czikára, mint elébb a méhfulánkra. Tehát csak a
szag az, mely őket ingerii; ha a méreg megszá-
radt 8 ennélfogva nem érzik többé, nyugodtan
maradnak mellette a méhek.

A méhméreg illő, sem luganyra, senT- sa-
vanyra nem mutat, vizben felolvad, szagtalan,
keserüizü, és borszeszszel vagy aetherrel érintve
azonnal összefut. E tekintetben ugy mutatkozik,
mint a viperaméreg, csakhogy ez megszáradt álla-
potban is ártalmasán hat az emberi szervezetre,
mi a méhméregnél legalább nem ismeretes. Kitört
viperafogak, melyek szárazon hevertek, ép ugy
megmérgezhetik az embert, mint a viperamarás.
Ellenben a megszáradt méhfulánk veszélytelen;
de mégis egyes fulánkok, melyek a mézben van-
nak, komoly bajokat idézhetnek elő. Oettl német
tudós két ily szerencsétlen esetet beszél el. Egy
asszony egy kanál mézet evett meg, mely a méhek
megfojtása által nyeretett, és egy méhfulánktól,
mely ezen méz között volt, szúrást kapott
nyelvére. Ennek következtében nyelve annyira
feldagadt, hogy csak gondos kezeléssel és nagy
bajjal lehetett megmenteni a megfuladástól. Sze-
rencsétlenebbül járt egy fiatal paraszt, ki 1853-
ban, kevéssel azelőtt, hogy atyjával a mezőre
szekerezett, egy darab lépet evett meg. A kénfüsttel
megfojtot méhek közül egy, mézzel beburkolva a
lépen maradt, és azt a földmives észrevétlenül a
léppel együtt megette. A szerencsétlen azonnal
fájdalmat érzett a nyelcsőben, de nője tanácsára
egy szeletke kenyeret evén meg, a mezőre ment,
azon reményben, hogy a baj magától el fog múlni.
Alig érkezett meg a mezőre, panaszkodni kezde
atyjának, hogy léíekzetvétele nagyon megneheze-
dett, azután állva maradt a szántóföldön, némán
torkára mutatott és megfulva atyja lábaihoz ro-
gyott. E két példa szolgáljon intésül az illetők-
nek, hogy a méz élvezeténél óvatosak legyenek.

A méhszurás hatása. A szúrás első pillana-
tában a megszűrt jelentéktelen fájdalmat érez
(mintha egy finom tű ment volna bőrén keresz-
tül) ; nemsokára meglehetős heves égés követke-
zik be és azután a hely feldagad, és a szúrást egy
veres gyuladái-udvar veszi körül. Leggonoszabb
a szúrás ideggazdag helyeken, mint például uj-
jaink hegyén, ajkainkon, nyelvünkön stb. A mily
ártalmatlanok egyes szúrások, oly veszélyesek
azok nagyobb mennyiségben. Ludak, tyúkok, ku-
tyák, sőt lovak éi emberek is már gyakrabban
lettek áldozatai a nagyobb számú méhszurások-
nak, és pedig mindig olyankor, midőn heves moz-
gással, kapkodással és ütésekkel ótalmazni igye-
keztek magokat a megtámadó állatok ellen; mivel
ezek sokkal dühösebbekké lesznek, ha a tollak,
haj, szőr vagy ruha közé akadván, lábaik finom
körmöcskéinél fogva bebonyolodnak és ezáltal az
elrepülésben gátolva lévén, ellenségeskedésnek
vélik az akadályt és annálinkább védelmezik ma-
gokat szúrásaikkal. Beauce franczia városkában,
hol a móbtenyésztés nagy kiterjedésben űzetik,
1852-ben egyszerre 5 lovat öltek meg a méhek.
A lovak földhordással lévén elfoglalva, a szekér-
rúddal egy méhkosárba ütköztek. Erre a 250
kosár nagyságú méhszinből oly tömegesen rohan-
tak a lovakra a méhek, hogy azok egy óra alatt
mind elhullottak. A kocsis is csak nagy bajjal
mentette meg magát. Ugyanezen méhek néhány
nap előtt 17 ludat öltek volt meg.

A legjobb óvszer a méhszuráiok ellen és azok
hátrányos következményei ellen a mondottakból
önként következik. A fulánkot a rajtafüggő mé-
reghólyaggal együtt lehető gyorsasággal el kell
távolitani a testből, mit olykép eszközölhetünk,
hogy körmünkkel a megszűrt helyet a szúrás után
azonnal erősen körmöljük és igy a fulánkot kisza-
kítjuk, azután a szuráshelyet ujjainkkal erősen
kinyomjuk vagy szájunkkal kiszopjuk. A fájda-
lom és daganat eloszlatására a legcsudásabb
éa legbalgább szerek hozattak javaslatba. Majd
mindenik méhész tud valami különös hathatós
szert ajánlani. Az egyedül észszerű és a gyógyá-
szat alapelveinek megfelelő eljárás csak a kö-
vetkező:

1. Ha egy kevés alkoholtartalmú folyadék
(bor, bo-szesz, páünka, valamely tinctura sat.)
van rendelkezésünkre, azzal a szúrást meg kell
mosnunk ugy, hogy valami alkohol behasson 8
sebbe, hogy a még netán meglevő mérget meg-
semmitse. Igaz ugyan, hegy az alkohol is nagyob-
bitja a gyuladást,°de ez (ily kis sebnél nem tesz
semmit. — 2. Erre valami hűsítőt borogatunk a
szúrásra, hogy a daganatot és gyuladást enyhítse.
E czélra legjobb a jég, vagy lenrongy, mely 2 - 2
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perczenkint jegesvizbe mártatik, vagy e helyett
valamely nedves hideg kása (nedves föld, vakart
burgonya sat.), melyet hasonlóképen mindig fris-
sel cserélünk fel, mihelyt a bőrSn megmelegedett.
3. Ha ezen borogatást egy óra hosszáig folytat-
tuk, még csak annyi szükséges, hogy a szúrás-
helyet olajjal vagy zsírral ismételve bekenjük.
Nem nagyon ingerlékeny személyeknél egymaga
ezen utolsó szer is elegendő, de nőezemélyeknél
és gyermekeknél jó, ha az ellenszereket nagyobb
számmal alkalmazzuk.

A szúrás kikerülése tekintetéből következőkre
kell vigyáznunk. A méheket szükségtelenül soha
se háborítsuk: legfőkép pedig forró napokon dél-
tájban ne; valamint akkor, midőn fiatal királyné •
jok van, mely menyegzői repülését még nem
végezte el; és akkor, midőn ebédről jövünk, izza-
dunk, vagy különben valamely feltűnő szaggal
vagyunk ellátva, például ha szekéren vagy lóhá-
ton járván, a szíjszerszám szaga érzik rajtunk.
MidŐn a kosárhoz közeledünk, ezt ábrázatunkkal
neki forduha tegyük (akirepülő méhek lassabban
repülnek s ennélfogva az akadályokat kikerülik,
a hazatérők sebesen repülnek s ennélfogva abba
ütköznek, mi utjokba akad), és nyakunk széles
karimáju kalappal vagy behúzott sapkával legyen
védve, hogy a berepülő méhek hajunkba ne bo-
nyolódhassanak. A méhek között csendesen és
csak orrunkon kell lélekzenünk, vagy ha szájun-
kon lélekzünk, oldalvást tegyük. Ha a kosárnál
szükséges munkát kell végeznünk, ezt soha "se
tegyük sebes, mohó vagy félénk mozgással, hanem
minden mozdulatot csendesen, biztosan és bátran
vigyünk végbe. A bizalom bizalmat szül, nemcsak
az embereknél, hanem az állatoknál is, és vala-
mint a kutya vagy papagály azonnal bizalmatlan
lesz és üldözi azt, ki irányában félelmet vagy
ingatagságot árul el, épen ugy a méhnél is ezt
tapasztal natjuk, mely kétségtelenül a legértelme-
sebb rovarok közé tartozik. Végre a ki már szú-
rást kapott, és nem elkerülhetlenül szükséges a
kosárnál maradnia, siessen az árnyékba, hogy ott
távol a többi méhektől, a fulánkot testéből kihúz-
hassa; a ki pedig munkája végett a kosárnál
kénytelen maradni, a kapott szúrás mellett is
lehető nyugodtsággal végezze munkáját. Két kü-
lönös mentő eszköz a méhészsapka vagy arczvért
és a vászonból készült vastag keztyük, melyek
eléggé ismeretesek.

Mily nagy mértékben óvja az embert a nyu-
galom a méhszúrásoktól, a következő ritka eset
mutatja, mely 1857-ben történt. Egy udvaron
rajzottak a méhek. Kiszállásuk közben egy vén
szolga fehíringesen épen az udvaron volt; a ki-
rályné és v» le az egész raj a szolga mellére szál-
lott. A méhélet sajátságaival ismeretes szolga
gyorsan meggondolja magát, csendesen megáll,
a rajt megtelepedni hagyja, egy üres kas után
kiált, azt maga elébe mellének tartja, és a raj
'inként beleszáll. Egyetlen egy méh sem szúrta
meg a nyugodt kedélyü szolgát, ki, ha ily nyu-
godtan nem viseli magát, valószínűleg életével

szőlőre jött aztán az idei forró és száraz szeptem-
ber, tartván a hőség még október elején is, ugy
hogy 5—6 hét kánikulai hőséggel telt el. Mi ter-
mészetesebb, mint hogy az ily tartós hévségben a
már megpuhult szőlő roppant sebességgel ért és
tömérdek aszú lett. Máskor a kánikula kemény,
most pedig puha szőlőre jött — ez a különbség;
ezért kellett a szüretnek elébb lenni, ha csak azt
nem akartuk, hogy tiszta aszút szedjünk és vizet
töltsünk rá. így is igen aránytalan az aszú; 5 — 6
hordó bor mellett 40—50 puttón van; sőt biztos
ember állítja, hogy 2 hordó borához 60 puttony
aszúja lett. Ezért a szüreti remény mennyiségre
nézve hol felére, hol harmadára, hol negyedére
olvadt le a szűréskor. Ha most már a gazda jól
ellenőrizte a szedést, azaz, a szárazát és a savanyú
rothadt aszút kihányatta, ugy bora kevés ugyan,
de igen jó lesz. — Régi emberek emlékeznek,
hogy 1811 ben hasonló időjárás miatt szintén
ilyen jókor szüreteltek; hozzáteszik, hogy akkor
sem volt kezdetben kellő becse a bornak, de ké-
sőbb aztán keresetté lett. Előttem ez az analógia
szükségtelen erősség, mikor közvetlenebb bizony-
ságokat látok, ezek: a szőlő finom édessége, a
mustnak igen lassú forrása, sok czukortartalma
stb. Mindezek mellett is a bor ára sehogy sem
lendül, legfölebb korcsmai használatra szedik a
helybeli kereskedők az olcsó fajtákat; külföldi
vevők még nem mutatkoznak, mert azok, a jól
szőtt terv szerint, csak akkor szoktak jőni, mikor
már a helybeliek kifárasztják a boros gazdák
türelmét s meglehetősen megtörik az árat. — No
de talán a b ormivelő-egylet talál módot a borke-
reskedés lendítésére. — r. l.

fizetett volna. B. L.

Rendkívüli szüret és bor a Hegyalján,
S.-A.-Ujhely, EOV. 1-én.

A folyó évi szüretről nem olvastam még a
lapokban, pedig ez megérdemel egy kis figyelmet.
A tok'ij-hegyaljai szüret ez idén rendkívül hamar
kezdődött, t. i. mindjárt okt. hó elején, holott
máskor csak a vége felé szoktak szüretelni; most
már a szüretnek teljesen vége van. — Az a kérdés
most itt mindenütt, milyen lesz az idei bor? Nehéz
erre nézve tisztába hozni a véleményeket. Vannak,
kiknek érdekükben van, törni a valódi becset,
ezek a vásárlók; vannak, a kik a szokásnak hó-
dolnak, s ezek előtt nem is szüret, ha nem novem-
berben van; vannak a szüret felől előre kétségbe-
esettek, a kik következetességből egyelőre tar-
tózkodnak véleményt mondani, vannak szóval
sokféle véleményben; de a közvélemény, mely ez
alatt a forró musttal szintén forrja magát, oda
kezd nyilatkozni, hogy az idei bor rendkívüli lesz.
Szó sincs róla, hogy én is a közvéleménynyel tar-
tok, m^g pedig nemepak azért, mert nekem is van
kevés eladó borom, hanem a következő okokból.

Az idei időjárást nem lehet a rendeshez hason-
lítani; rendes évben az idő és szőlő itt így viszony-
lanak: augusztus forró; ez a hó a szőlő-érés kez-
dete; szeptember enyhe: lassú folyása az érésnek;
október többnyire tiszta napos, az éj dereket is
hoz: teljes érés és aszáa. Most pedig augusztus
nagy része hűvös, esős volt, de azért a természet
a teljes puhulásig vitte a szőlőt és ily megpuhult

Ellenészrevétel és czáfolat.
Szilágyi Ferencz ura Vasárnapi Újság 44-dik

számában „Egy kis észrevétel" czim alatt el-
lenem, illetőleg „Hírlapirodalmunk a 19-dik szá-
zadban" czimü most folyó czikksorozatom ellen,
oly vádakat hoz fel, melyek alaptalanok, s ennél-
fogva azok felemlitésével csak önnön magát ítélte
el Szilágyi Ferencz ur.*)

Az öt pontba foglalt >,Egy kis észrevétel"-re,
adataim hitelességének érdekében is, a következő
ellenészrevételeket, illetőleg czáfolatot vagyok bá-
tor felhozni:

Az 1-ső pontra nézve: Szilágyi Ferencz ur,
az általa 1849. nov. 10-én kibocsátott programm-
ban mint a „Magyar Hirlap" szerkesztője van
megnevezve, ugyanott Kozma Vazul, mint a lap
kiadója ajánlja azt a közönség figyelmébe; de el-
tekintve ettől, a „Magyar Hirlap" 1850 ik évi
folyamának minden száma végén olvasható, hogy
Szilágyi Ferencz a lap felelős szerkesztője, Kozma
Vazul pedig kiadója és nyomtatója volt; 1852.
szept. 2-ig Szilágyi Ferencz még mindig mint „fe-
lelős szerkesztő" s nem egyszersmind kiadó is van a
„Magyar Hirlap" számai alá jegyezve s csak
1852. szept. 3-ki 860. s következő számok alatt
áll: „felelős szerkesztő és kiadó Szilágyi Ferencz,
nyomtatja Lukács László.'' Tehát mi bizonyítja
Sz, F. ur mostani uj állítását, hogy az általa ala-
pított „Magyar Hírlapnak" 1849. nov. 15-től
fogva ő volt kiadója is?

2. „Nádaskay Lajos, — Danielik „Magya-
irók" életrajzgyüjteménye II . k. 214. lapja sze-rint — 1849 végétől fogva folytonosan a Magyar,
később Budapesti Hirlap hivatalos politikai köz-
löny mellett működött, eiőbb mint segédszerkesztő
és vezérczikkiró, mely minőségben számos politi-
kai és nemzetgazdászati czikket irt." Ezen állítást
még eddig sehol sem találtam megezáfolva; ma-
gából a lapból Geringer aláirásu czikkeket idézhet-
tem volna ugyan, mert az ott gyakran előfordul,
de a vezérczikkek átalában aláírás nélkül jelentek
meg; s így igen valószínű, hogy itt is az élet-
rajz írójának van igaza, miután Sz. F. ur azon
időben különben is nem igen válogathatott a ve-
zérczikkirókban.

3. A „Magyar Hirlap" 1852. 657—660 és
662 — 665. számaiban ,,A székely nemzetről" nem
Dózsa D. irt? Továbbá a „Töredékek utijeo-yZe..
teimből (M. Hirlap. 1852. 869-874. sz.) czimü
czikket Révész aláírással, ki irta volna más, ha
nem Révész Imre? (1. a Vasárnapi Újság 1860.17.
sz. és Danielik: Magyar irók II. 269.) Kőváry

*) Szilágyi Ferencz urnák azon régi szokása még mic-
digmeg van, hogy nevének nyilvánrs megemlítését - tör-
ténjék az bármi objektív módon —rendesen holmi ellenséges
indulattal és üldözéssel hozza összeköttetésbe s észrevéte-
lekés nyiUtkozatok nélkül nem hagyja. Mi szives készség-
gel mindenkor helyet szoktunk engedni felszólalásainak,
de azután nem tehetünk róla, ha — mint most is — erősen
ráolvasnak.

„Erdély régiségeit" ki ismertette a M. Hirlap
1852. 8\ 8. számában, ha nem Kelemen Mór? —
Miután a M. Hírlapnak csak egy évi folyama áll
jelenleg rendelkezésemre, hamarjában többet nem
idézhetek; azonban Danielik: „Magyar irók"
életrajzgyüjteménye I. k. 178. lapján ez all:„Gyu-
rits Antalnak vannak néhány birálatai a Magyar
Hírlapban; ezek közt legnevezetesebb Jerney Ke-
leti utazásának bírálata, mely főleg szónyomozási
tekintetből érdekes." — Tehát igaz-e, a mit Sz.
F. ur most állít, hogy Dózsa Dániel, Révész Imre,
Gyurits Antal, Kelemen Mór egyátalában nem
tartoztak a Magyar Hirlap dolgozótársai közé, s
ezen t. ez. urak közül egyik is abba egy betűt
sem irt ? Ugy látszik, Sz. F. urat elhagyta emlé-
kező tehetsége, vagy önmaga sem ismerte saját
lapját.

A 4-dik pontra nézve használjuk ismét saját
fegyverét. A Magyar Hirlap 1850. nov. 29-diki
319. számában ez áll: „Legtöbb előfizetője van
most a Magyar Hírlapnak, mely csupán a hely-
beli postán mindennap 1722 példányt küld szét.*'
(Ugyanezen adatot átvette a Hölgyfutár 1850.
II. 124 számában). A „Magyar Hirlap 1851. jan.
26-diki 367. számában ez áll: „helybeli és vidéki
előfizetőink száma jan. 25. d. u. 5 órakor 2001;
levelezői köteles vagy hivatalos példányok száma
206, tehát a naponkint rendesen szétküldött és
kiosztott Magyar hírlapi példányok száma 2207."
Tehát ismét nem áll Sz. F. ur minapi állítása,
hogy „a Magyar Hirlap egyetlen egy köteles vagy
hivatalos példányt sem adott." Példányainak száma
1850. novemberben 1622 nél kevesebb volt? Sza-
badjon még azt a kérdést is koczkáztatnom, váj-
jon most ámítja-e Szilágyi Ferencz ur a közönsé-
get, vagy akkor ámitotta?

5. A mi az emigránsok segélyezését illeti,
Szilágyi Ferencz ur jól tudja, miért honorálta
50—60 pfttal havonkint azon londoni, párisi éa
brüszszeli leveleket; az is élénk emlékezetében
lehet még Szilágyi Ferencz urnák, mit felelt b.
Jósika Miklós, azon levelére, melyben tudatván
a báróvalin effigie felakasztatását, felmondja neki
brüszszeli levelezését. Ezen válasz akkor Pesten
szájról szájra járt.

Különben nem mulasztandom el Szilágyi Fe-
rencz ur érdemeit annak idejében tüzetesben fel-
emlitni, különöaen pedig akkor, ha a sajtóviszo-
nyok jobbra fordultával, a Szilágyi Ferencz ur
által többször megtámadott müvemet külön kia-
dásban bocsátom ja közönség elé. Addig is ne ke-
resse Szilágyi Ferencz ur más szemében a szálkát,
mig meg nem látja magáéban a gerendát!

Szinnyei József.

Felszólítás a Balatonban fölfedezett
kőfal érdekében.

Azon térkép, melyet 1769-ben Müllerlgnácz
őrnagy kiadott, és M. Terézia valamint II . József
fejedelemnek ajánlott, alkalmasint a ritkábbak
közé tartozik. E térképen Szepesd éa Örvényes
között, a Balaton '/4-de táján, a tihanyi kolostor
irányában, egyenközü vonalokkal jeleltetik egy
nagyobb kőfal, mely közt és a part között ez áll
Lacu decrescente; a falon belül pedig: Rud. musi
(?) azaz: rudera muri. — Az akadémiai kézirat-
tárban azonban találtam két, majdnem egyenlő,
kézzel rajzolt térképet, de évszám és a rajzoló
neve nélkül, melyeken az idézett helyen ez áll:
Ao 1727 Rudera muri per Piscatorem inventa. —
— Egy évet a tihanyi apátságban töltvén, és a
Balaton mindkét partján hosszabb ideig később is
mulatván, soha sem hallottam semmit ezen falról,
de az általam forgatott földleirási és statistikai
munkálatokban sem találtam semmi nyomát. Egy-
szer hallottam a bogiári révnek rendesi partján,
hogy az emberek ott valami nagy palota falait
találták, de bővebbet erről sem tudhattam meg.
Ha tehát valakinek ezen falakról hiteles adatai
lennének: kérem, szíveskedjék azokat hozzám, az
Archaeologiai bizottmány számára beküldeni. Peet,
okt. 28. Dr. Rómer Flóris,

mint a m. tud. Akad. arch. bizottm. előadója
és szerkesztője.

E g y v e l e g .
(k. g.) — (Hatalmas ópium-evő.) Beaujour

beszéli, hogy egy effendi naponkint 30 csésze
fekete kávét, 60 pipa dohányt és 3 nehezék
ópiumot fogyasztott el; ezenkívül naponkint csak
4 unczia rizst vett magához. E különcz ugy nézett
ki, mint egy múmia, izmai a bőrrel összenőttek a
ugy tűnt föl, mintha ki lett volna szárasztva.
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Irodalom és művészet.
— (A „Háboru-könyv") utolsó füzetei, melyek

e napokban küldetnek szét az előfizetőknek, töb-
bek közt a nagyhirü katonai iró, Rüstownak, az
1866-diki háborúról megjelent érdekes munkáját
terjedelmes kivonatban közlik, a königgratzi
csata részletes térképével együtt.

— („Egressy Gábor emléke") czimü munkára
nyitnak előfizetést Egressy Gábor fiai. E jövő év
elején megjelenő mű az elhunytnak hátrahagyott
költői és Drózai válogatott dolgozatait fogja tar-
talmazni, Egressy arczképével. Egy példány ára
1 forint. A mü összes jövedelme Egressy síremlé-
kének fölállítására lesz fordítva. Az előfizetési
pénzek Egressy Gábor özvegyéhez (Pest.kerepesi-
ut 14. sz.) decz. 16-káig küldendők be.

— (A magyar ifjúsági irodalom érdekében)
egy „gyermekbarátétól a következő felszólalást
veszszük: „Őszinte sajnálat és fájdalom, ifjúsági
irodalmunk jelen pangása s ez irodalom jótékony
hatásának teljes hiánya felett, indit e felszólalásra.
Nincs szükség rá, hogy részletezzem a jótékony
hatást, mely mellett a legműveltebb országok
fennhangon tanúskodnak, s melyet átlátni és be-
ismerni minden józan és elfogulatlan nevelőnek
kötelessége. Ifjúsági könyvek ritkán jelennek meg
nálunk, csak karácsony táján látni egynéhány
ujat a kirakatokban, az is többnyire forditás. A
kik tehetnék, nem irnak, mert nem olvassák, a
kiadók sem vállalkoznak ilynemü munkák kiadá-
sára, mert nem veszik. Ha tudnák a szülők, hogy
a nevelésnek mily fontos tényezője, s a későbbi
műveltségnek mily szilárd alapja rejlik e mun-
kákban, tán nem mellőznék oly megfoghatatlan
közönynyel irodalmunk e fontos ágát, mint a
hogy teszik. — Még szomorúbb tapasztalatra ve-
zetnek azonban bennünket az ifjúsági lapok és
folyóiratok. Mig Német- és Francziaországban a
roppant számmal létező időszaki ifjúsági iratok
ezerekre menő előfizetővel dicsekesznek, nálunk
egymásután szűntek meg Brassai, Gönczy Pál,
Szabó, Remellay és Réthi lapjai. Jelenleg egyet-
lenegy ifjúsági folyóiratunk van, a „Magyar
Gyermekbarát", melyet kiadója Heckenast Gusz-
táv, rendkivül olcsó ára daczára is, csak áldozat-
tal tarthat fönn, pedig bátran elmondhatni, hogy
feladatának megfelel. Mulattató és tanulságos
czikkek, ifjúsági irodalmunk legjobb erőitől kö-
zölt elbeszélések, mesék, történeti, természetrajzi
és más komolyabb értekezések váltják föl benne
egymást számos képpel s ezek mellett a franczia
ifjúsági lapok példájára egyik ismert ifjúsági
írónktól havi tárczákat ad. — A szülők és neve-
lők figyelmét irodalmunk egy ily fontos ága
iránt fölhivni ifjúságunk érdekében kötelessé-
gemnek ismertem."

** („Tanulmányok a polgári magánjogi ko-
difikatió terén") czimű szakmunka jelent meg Su-
hayda János helytartósági tanácsos és akadémiai
tagtól. E könyv, mely most, az újra egybejövő
törvényhozás küszöbén igen időszerüleg jelenik
meg, legelőbb is azon körülmények és indokokról
szól, melyek a kod;fikatiót (törvénykönyv szer-
kesztését) átalában kivánatossá és szükségessé
teszik; ezután áttér a franczia, porosz és osztrák
polg. törvénykönyvek, valamint a németországi
ujabb kodifikationalis munkálatok ismertetésére;
végre, hogy mi történt hazai törvényeink egybe-
gyűjtése javítása éa rendszeresítése körül? A csi-
nosan kiállított kötet ára 1 ft. 20 kr.

** (A jelentékenyebb jog- és államtudományi
könyvek) lajstromát tartalmazó füzet jelent meg
Eggenberger Ferdinánd akad. könyvárus kiadá-
sában, mely czélszerü útmutatóul szolgálhat a
gyakrabban keresett, és kivált ujabb munkák
megszerezhetésére nézve.

— (Dr. Wenzel Gusztávnak) a magyar kir.
egyetem újjáalakításának 86-ik emléknapján, 1866.
szentiván-hó 25-kén, mondott beszéde „az egye-
tem kettős állásáról a tudományhoz és a gyakor-
lati élethez", egy külön füzetben megjelent.

** (Kisfaludy Sándor „Csobáncz" czimü re-
géje) egy diszesen kiállított albumban illustra-
torra akadt Storno Ferencz, sopronyi kémény-
seprőmester személyében, ki mestersége mellett,
mint a „F. L." irja, igen mivelt ember, s kinek a
képzőművészet körében alapos ismeretei vannak,
B maga is ügyes kezű tollrajzoló, kivált a gót épi-

TARHAZ.
tészet és diszitmény szakmájában. (Jelenleg a
sopronyi gót stylü uj templom építését vezeti tu-
lajdon tervezete szerint.) Az albumhoz, melynek
egy példánya a képzőművészeti társulat műcsar-
nokában is ki van állítva, mellékletül szolgál a
regének egész szövege, s a mülapok magyar- és
német nyelven szerkesztett rövid magyarázata.

— (A „Hajdúsági naptár") 5-ik évfolyama
1867-re, Debreczenben megjelent. Szerkesztette
Bocskai Papp Lajos. Leginkább a Hajdúság ér-
dekeivel foglalkozik, s e vidéken igen el van
terjedve; megrendelhető Papp L.-nál H.-Nánáson
vagy Debreczenben Telegdi Lajosnál. Ara 30 kr.

— (Értesítés.) Tisztelettel jelentem t. pálya-
társaim- s aláíróimnak, hogy „Gyászbuesuhangok"
czimü versgyűjteményem Kertész József ur pesti
nyomdájából a mű kiállithatására teljesen fölsze-
relt egri lyceumi nyomdába tétetett át, hol január
hóban a legdíszesebb kiállításban fog onnan ki-
kerülni. — Szeged, nov. 6. Chilkó Sándor, szeged-
belvárosi kántor.

— (Zenészeti uj mü.) Kugler László pesti
műárus jelenti, hogy Schuman R. hírneves zene-
költőnek „Házi- és életszabályok zenészek szá-
mára" czimü érdekes müvét a jövő év elején
magyarul kiadni szándékozik. A fordítást Németh
János ismert iró s zeneszerző eszközlendi, kinek
„Poharazás mellett" czimü zenemüve e napokban
jelent meg második kiadásban, diszes kiállítással
ugyanott.

Egyház és iskola.
— (A pápai ref. főiskola) igazgatósága tisz-

telettel tudatja az érdekeltekkel, hogy, mivel a
kolerajárvány Pápa városában szünőbea van, a
főiskolai ifjúságnak bekövetkeő iskolai évre beí-
rása f. évi november hó 15, 16, 17-dik napjain
történik'; az előadások pedig 19-én kezdetnek
meg. — Kiss János, igazgató.

— (Fölhívás). A kisdedovó intézeteket Ma-
gyarországban terjesztő egyesület képezdéjében
f. hó 1-én kezdődött meg az uj tanfolyam. A ké-
pezde 1844 óta a lefolyt tanévben volt a legné-
pesebb ; mindazáltal, hogy az üresedésbe jövő ál-
lomásokra elegendő számú alkalmas egyénnel
lehessen rendelkezni, az igazgatóság fölhívást intéz
mindazokhoz, kik a kisdedovói pályára magukban
hajlamot és készültséget éreznek, hogy Rapos J.
képezdei- igazgatónál bizonyítványaikkal ellátva
jelentkezni siessenek; megjegyezvén, hogy a ko-
rábban megjelenők, mig telik, az intézetben szál-
lással, fűtéssel, világítással és írószerekkel, sőt
kisebb bajokban orvoslással is az egyesület ré-
széről elláttatnak.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
— (A párisi kiállítás ügyében) működő ma-

gyar orsz. központi bizottmány értesiti a kiállító
közönséget, miszerint a bejelentett kiállítási tár-
gyak legfeljebb 1867. január 10-éik beküldendők
Pestre a „Köztelekre". Azon kiállítók, kik a po-
zsonyi vagy sopronyi kereskedelmi és iparkamara
területén laknak, költségkímélés tekintetéből ki-
állitási tárgyaikat Pozsonyba, illetőleg Sop-
ronyba küldhetik az illető kereskedelmi és iparka-
marák elnökségétől megtudandó helyiségekbe. —
Hogy a kiállítási tárgyak felállításában a szüksé-
ges egyformaság eléressék, a központi kiállítási
bizottmány által asztalok és szekrények rendel-
teitek meg, melyek használatáért egy négyszög
láb után két forint o. é. fizetendő; ezen asztalok
és szekrények rajzai megtekinthetők az országos
bizottmánynál és pesti iparkamaránál.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) rendes heti

ülései a háromhavi szünidő után nov. 1-kén nyil-
tak meg ismét. Ülés kezdetén a titkár bejelenté
az akadémia ujabb halottjait: aug. 19-én el-
hunyt, Zádor György, a törvénytudományi osz-
tály legrégibb rendes tagja; szept. 9-én Czuczor
Gergely; okt. 19-énScitovszky János herczegpri-
más, az akadémiának igazgató tagja. — Ezután
Reitter Ferencz tartotta székfoglaól értekezését.
Értekezésének csakis bevezetését olvasta föl, mely
köszönetet tartalmazott megválasztásaért, s ez-
után néhány általános eszmét a mérnöki hivatás-
ról. A mint a bevezetéssel készen volt, a kézira-

tot Hollán Ernőnek adta át, ki abból néhány
töredéket ismertetett meg. Reitter Ferencz ez ér-
tekezésben a pesti Duna-csatorna tervének való-
sítása módjait sorolja elő. Az eszközök, a melye-
ket ajánl, szintoly nagy arányúak, mint a minő
maga a terv. A csatorna csakúgy létesülhet, — véli
Reitter, ha a törvényhozás, a kormány és a ma-
gán nyerészkedési vágy azt egyaránt felkarolják.
Elősorolja mindegyiknek teendőjét, s a valósítás
részleteire nézve részvénytársulat s egy buda-
pesti házhitelintézet alapítását javasolja. — A
mennyiség és természettudományi osztályok ez
ülése után következett összes ülésben a titkár
Csengerynek nov. 4-dikéről kelt levelét olvasta föl,
melyben megköszönve az iránta nyilvánult bizal-
mat, a földhitelintézetnél és képviselői állásában
való elfoglaltatása miatt a jegyzőségről lemond.
A nagygyűlésig a titkár fogja helyettesíteni. Vé-
gül Thaly Kálmán jelenté, hogy gróf Erdődy
István irattárában Tökőlyi Imre fejedelem napló-
jának egy részére, továbbá a fejedelem és két
főembere: Sándor Gáspár és Vay Mihály közötti
titkos levelezésre bukkant; e becses régiségek
lemásoltatásáról az akadémia intézkedni fog.

** (A Kisfaludy-társaság) a nyári szünet
után okt. 31-kén tartá első ülését, melyen az el-
nökök és igazgató nem jelenvén meg, mint korel-
nök, Szigligeti foglalta el az elnöki széket. A tit-
kár előterjeszté jelentését a módoaitott alapsza-
bályokról. Elmondta, hogy Tomori Anasztáz áldo-
zatkészsége folytán a magyar Shakespearet egy
év alatt ki lehetne adni, minélfogva a társulat
gyorsabb munkálkodásra hivja föl a fordítókat.
A társulat két uj alapitványnyal gazdagodott,
melyet Okolicsányi Menyhértné és Udvardy Géza
tettek. Id. Mándy Péter Kölcsey Ferencz két
eredeti levelét küldé be, s a könyvtár több ado-
mánynyal gyarapodott. A pártolók könyvilletmé-
nyében következő munkák vannak sajtó alatt:
„Lozsárdy Zsuzsanna" költői beszély egy magát
meg nem nevező szerzőtől, két színmű, (Heródes"
és „Flóra") Szász Károlytól, „A nyomorék", raj-
zok a falusi életből, Tolnai Lajostól. Örvendetes
tudomásul szolgált Nádasdy Lipót gr. ő nmga le-
vele, ki jelenti, hogy Vörösmarty szülőhelyét
Nyéken emléktáblával fogja diszesittetni. Végül
a titkár a veszteségről szólott, melyet a társaság
három tagja: Egressy Gábor, Zádor György és
Czuczor Gergely halála által szenvedett. Egressy
Gábor emlékezetét még ez ülésben „pályafelese":
Szigligeti elevenité föl tartalmas emlékbeszédben.

— (Az orsz. magyar képzőművészeti társulat)
választmánya régibb idő óta sajnosán tapasztalja,
hogy a társulati tagok nagy része az évdij befize-
tésével mindinkább késik, s a hátralékok immár
oly összegre rúgnak, mely a társulat működését
megbénítja. Fölkéri tehát valamennyi hátralékban
levő tagjait, hogy évi illetéküket a társulat fő-
ügynökségéhez , illetőleg pénztárához mielőbb
beszolgáltassák.

** (A középdunai gőzhajótársaság) igazgató
választmánya tudatja a részvényesekkel, hogy az
ötödik részlet (részvényenkint 30 írtjával) f. évi
deczember 1-én lesz befizetendő, a Wahrmann és
fia bankárháznál (Pesten, Deák Ferencz utcza, 14.
sz. a.) — E társaság vállalata valószínűleg nemso-
kára nagyobb mérveket ölt. Az engedélynek az
egész Dunára és annak mellékfolyóira kiterjesz-
tését szorgalmazzák, és a szükséges vontatóhajók
beszerzése végett 3000 uj részvény kibocsátása
van tervben. Ez uj részvényekre az eddigi rész-
vényeseknek előjoguk lesz.

Közlekedés.
Ji (A dunagőzhajózási társaságiam nyújt

többé rabattot a teljes hajó rakmánynyal föladott
gabonának, az ilyen gabona azonban nem fizeti a
vitelbér 20%-es fölemelését. Sziszeknek, Pestnek,
Győrnek, vagy Pesten alulról Bécsnek indított
kisebb küldeményekre nézve a vitelbér 10%-tel
fölemeltetett.

y* (Pesti közúti vaspálya-társaság.) Forgalmi
kimutatás; 1866. október kó 16-tól 31-ig (bezá-
rólagö szállított személyek száma: 15,840, bevé-
vétel 1969 ft 80 kr; hozzá aug. 1-től okt. 15-ig
szállitott személyek száma: 130,677, bevétel
15,830 ft 35 kr. Összesen 146.517 személy szállít-
tatott; bevétel 17,800 ft 15 kr.
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Mi njság?
** (A képviselőház háznagyi hivatala) föl-

kéri a képviselőket, hogy megérkezésük után
azonnal jelentsék be az országház irodájában la-
kásaikat. Ugyanott a város által följegyzett la-
kások jegyzéke is megnézhető.

** (A pesti aldunasori rakpart) kiépítése
szorgalmasan foly; a nagy rakpart a görög tem-
plomig már egészen kész, s most alább a kiegé-
szítő rakpart építésével foglalkoznak s még e hó
folytán készen akarnak vele lenni. Itt fognak ki
kötni a gyümölcsöt s egyéb élelmiszereket szállító
hajók. Az aldunaparti uj telkek egyikén a Hein-
rich-ház alapját már ássák.

** (A képzőművészeti társulat) már szétküldé
sorsjegyeit. E sorsjátékban, mely a képző-művé-
szetnek hazánkban fejlesztése s az ínségre jutott
művészek és gyámoltalan családaik segélyzése
czéljából engedélyeztetett, a társulat műcsarno-
kában levő eredeti magyar műtermékek: olajfest-
mények (történelmi, tájfestészeti és csendéleti
szakmákból) és szobrok sorsoltatnak ki, melyek-
nek összes értékük 9540 osztr. ért. ftot tesz. A
kieorsolás 1866-dik évi deczember hó 27-én tar-
tatik Pesten a társulat műcsarnokában, (Akade-
mia-palota). Egy sorsjegy ára 50 kr. s 10 után 1
ingyen sorsjegy jár. A társulat csak annyi sorsje-
gyet bocsátott ki, a mennyi a fenn kitett képek
értékét és a sorsolási költségeket fedezi, s igy
semminemű haszonra nem számit, egyedül azt
tartván szem előtt, hogy a művészek képeit érté-
kesíthesse.

*• (A Pozsony mellet! Zergehegyen) f. hó 5-én
ment végbe a július 22 én ott elesett harczosok
emlékére állított emlékoszlop fölszentelési ünne-
pélye, mely alkalommal dr. Degen pozsonyi jog-
tanár tartott beszédet, s a városi kath. lelkész a
Heesen-ezred zenekarának kísérete mellett misét.
Az emlék homok-kőből készült, s magyar és né-
met nyelven e felirat van rajta: „Az 1866. jul.
22-én a Zergehegyen elesett harczosoknak. Po-
zsony lakói."

** (A jövő évi ujonczozást illetőleg) a pestvá-
rosi hatóság már kézhez vette a helyt, tanács ren-
deletét az előmunkálatok azonnali megtételére,
Ujonczozás alá szólitandók az 1846, 1845, 1844.
1843 és 1842-ben született ifjak.

** {Takarékossági fogadás.) A szegedi alsó-
városi tanyák közt Csórván több jó házból való
leány fogadást tett, hogy többé keményített ru-
hát nem viselnek, mert a keményítő búza és más
élelmi szerekből készülvén, azt ruhára pazarolni
véteknek tartják.

** (Papír tizkrajczárosokból) jelenleg 7 mil-
lió 500,000 ft. értékű van forgalomban.

** (Egy eredeti emberről) emlékeznek meg
H.-M.-Vásárhelyröl. kit az egész megye ismer
sajátosságáról. Ez Kérdő Márton ur, kiről azt
beszélik, hogy 1849. óta bankót nem vett kezébe,
hanem a mai napig is folyvást ezüst pénzzel fizet,
a mint azs.an fiáwal mindig visszaváltat. A 49
után következett állapotokba sehogy sem tud
bele okulni. Most is mindszentek napjára százakra
menő vásárhelyi népet gyűjtött össze, hogy régi
szokás szerint megválaszszák a városi uj lisztvi-
selőket. Szónokolt hozzájok, s már választáshoz
akartak kezdeni, midőn csendőrök jelentek meg.
Ezek közül kettőt megsebesített a nép, a többie-
ket pedig elkergette.

** (Egy jószivü debreczeni polgárt) a napok-
ban nagyon rászedett két furfangos nő. A dolog
igy történt: K . . . . debreczeni érdemes polgár
házához, a ki vásárok alkalmával lakának egy
részét szálló vendégeknek szokta kiadni — egy
éltes nő s egy szép fiatal hölgy szállott be. A nők
bárónőknek adták ki magukat 8 kijelenték, hogy
néhány napig, mig a postán néhány ezer forintjuk
megérkezik, ott szándékoznak időzni. Elpanaszo-
lák, hogy az útban pénzükbői kifogytak s kérik a
házi-gazdát, kölcsönözzön nekik, — mig pénzük

megérkezik — néhány forintot 8 egyszersmind
álljon jót értük valamelyik korcsmárosnál, hogy
addig ételt és italt hitelben hordathassanak. A
behizelgő hang használt s a házi-gazda kívánsá-
guknak készséggel elégett tett. Több napig időz
tek itt az ál-bárónők, miközben a korcsmai tarto-
zás már körülbelül 39 forintra rúgott, a szállásbér
és kölcsön-pénz szintén szép összegre emelkedett,
a midőn a bárónők jónak látták egy csöndes éjen
a kapuféltől bucsut venni. Midőn a háznépe reg-
gel föl ébredt, az asszonyságoknak már csak hűlt
helyét találták. Távoztukkor tévedésből a ház
szolgálójának ruháját, s egy csinos festett bundát
s holmi apró-cseprő tárgyakat is magukkal vittek.
Nánáson azonban mindkettőt elfogták.

** (Ludasi-Gans Mór) a bécsi „Debatte"
szerkesztője kijelenti, hogy a „Magyar Világ"-ra
jul. 1-je óta gemminemü befolyást sem gyakorol.
Mint tudva van, addig a lap tulajdonosának volt
nevezve.

— (A lippai magyaroknak). A magyar taní-
tót kereső lippai polgárokat figyelmeztetjük, hogy
— ha még eddig nem választottak — sziveeked-
jenek e tárgyban Zay-Ugróczra (ut. posta Bán,
Trencsésmegye) Balogh Lajos úrhoz fordulni.

** (Öngyilkos tolvaj). F. Pál, a pesti „magyar
király" szálloda szoba-tisztitója, a hold-utczában
egy pálinkaházat f. hó 6-án hajnalra 3—4 óra
közt föltört, s részint bankjegyekben, részint
sziléziai tallérokban 300 forintnál többet lopott el.
Mint gyanús másnap a belvárosi kapitánysághoz
bekisértetvén, a büntetéstőli félelemből éjjel nad-
rágszijján fölakasztotta magát a börtönben. Az
ellopott pénzt a szálloda egyik félreeső helyén
minden hiány nélkül megtalálták.

— (Beküldetett.) A „Wiener Journal" czimü
krajczáros lap f. é. 38-dik számában egy részre-
hajlatlan figyelő arra figyelmezteti a közönséget,
hogy a középponti vásár-csarnokban (Central-
Markthalle) már hosszabb idő óta afris marhahús
fontja tizenkét krajczáron árultatik. — Ezen tü-
nemény feltűnő; s önként támad azon kérdés:
mikép eszközlik ezt a boldog btcsiekf — Erre a
felelet nem nehéz, ha tudjuk, hogy minden jól
rendezett fővárosban a polgárok ily gyakorlati
czéloknak elérésére egyesülnek; de nehéz meg-
mondani, miért nem egyesülnek polgártársaink
hasonló önkéntes társulatokba kivált jelenleg,
mikor a drágaság kivált szegényebb sorsú ember-
társainkat annyira nyomja! . . . Nem jó volna-e
bemutatni a világnak, hogy a magyar nem csak
maga kárán, hanem szomszédjának javán is tanul,
ha látja, hogy ez vagy amaz intézmény a közön-
ség hasznára szolgál? — Egy pesti lakos.

Nemzeti sziufsáz.
Péntek, nov. 2. „III.Rikhárd." Dráma 4 felv.

Shakespearetől.
Szombat, nov. 3. „Az afrikai nő." Opera 5

felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, nov. 4. Először: „A próbakő."

Eredeti vigjá;ék 3 felvonásban. Irta Szigligeti.—
Szigligeti ez uj vigját.ka nem tartozik a eok
érdemü szinműiró jobb munkái közé, de a gya-
korlott toll, a szinpadismeret meglátszik rajta.
Meséje az, hogy egy nagybátya kitagadja pazarló,
könnyelmű unokaöcscsét, s tiszttartóját, Bárdosit
teszi örökösévé. A szegénynyé vált unokaöcs,
Koltai, önerejére lévén hagyatva, a munka által
megjavul és jó útra tér. Az egyszerű Birdosi-
családot a véletlen szerencse eltéríti s félszeg
tettekre ragadja, míg egy közbejött eset kijóza-
nulásukat nem eszközli.

Hétfő, nov. 5. „A próbakő," másodszor.
Kedd, nov. 6. „Dinorah." Opera 3 felv. Ze-

néjét szer?. Meyerbeer.
Szerda, nov. 7. „Egyik sir, a másik nevet."

Színmű 4 felv. írták : Dumanoir és Keranion,
ford. Radnótfáy S.

Csütörtök, nov. 8. „A fehér nő." Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Boieldieu.

Szerkesztői mondanivaló.
8498. Orosháza. Gy. V. Köszönet a nagybecsü kül-

deményért. A kérdés most csak az, vájjon a folyó évi,
hátralevő néhány számban még elegendő térrel rendelkez-
hetünk-e ? Ugy reméljük, hogy igen.

8499. Rettentő jótékonyság, ügy látszik nekünk,
hogy a leírt eset egészen a magánügyek rovatába tarto-
zik, melvhez a nyilvánosságnak kevés beleszólása van. A«
is meglehet, hogvnem értettük meg helyesen a dolgot. Ez
esetben a tényállás világosabb és részletesebb előadását
kérnők s legalább magántudomásunkra, a szereplök ne-
veit i?.

8500. Mezőtúr. T. S. Sajnálva kell kijelentenünk,
hogy előbbi nézetünktől el nem térhetünk s ilynemű köz-
leményekre lapunk sok részről igénybe vett hasábjain
elegendő térrel nem rendelkezhetünk. A napilapok tárcsá-
ját sokkal alkalmasabb működési térnek tartanok ön ki-
fogástalanul szép törekvései számára.

8501. Munkács. L. T. Fogadja a régi bajtárs szives
köszönetünket.

8502. A röpke hir. Nem szeretjük a politikát ver-
sekben.

8503 Szerb testvéreinkhez. A fentebbi megjegy-
zést tehetjük ezen vershez is, melynek iránya a lehető leg-
tisztességesebb ugyan, de a külső technikai hiányok még
annak is elrontanák hatását. Az igaz, a mit ön mond, hogy
bizonyos esetekben „difficile est non seribere" de más
részről azt sem tagadhatni, hogy gyakran ,,difficile est
seribere."

8504. Halottak napján. El is késett, de nem is ért-
hető m;g viiágosan, hogy kit sirat voltaképen.

8505. Szomotor. G. J. A terjedelmes értekezés egyes
önálló czikkekben is megjelenhetne. Figyelmesebb átolva-
sás után határozottabban szólhatunk. A munkában levő
többi dolgozatokra nézve illető alkalmas helyeken meg
fogjuk tenni a figyelmeztetést és ajánlást.

8506. N. Körös. R -fi E. Roppant munka volna az,
ha minden város és helység temetőjét ugy bejárnák mások,
mint ön a n.-kőrö-'i sírkertet s minden ott nvugvó, vi-
dékü nevezetességü, derék embernek megírná élettörté-
netét, a mint szintén ön cselekvék. Piamar elfogyna akkor
ami papirosunk, de bizonyosan még hamarabb az olvasók
türelme. Más irányban szeretnék látni ón lelkes buz-
galmát.

SAKKJÁTÉK.
358-dik sz. £ — Zamora Matteotól

(Spanyolországban).
sutét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 353-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)

Világos. Sötét.
1. Fc8-e5 Kc4-bS:
2. Ve2-a2f Kb8—a2:
3. HdS-clfmat.

Helyesen fejtették meg. Vetzprémben: Fülöp Jó-
zsef. — Kiséren: Galambos István. — Miskohzon: Czenthe
József. — Nagy-Emőkén: J . P F. — Seprősön,: Czárán
Gyula. — Zámolyon : Werner Ferencz, — Debreczen-
ben: Z L.
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HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikns és Protestáns

naptár
November

(i 25 Márton p.
Asztrik püsp
Kösztk.,Szanisz.

Szerd. ', Szerapion vért.
Lipót hitv.
Edmund püsp.
Csodát. Gergely

Vasár
Hétfő
Kedd

11
12
13
14
151 Csőt.
16 Pént.
17 Szomb.

C 24 Jónás
Árkád
Didak
Klementina
Lipót
Ödön, Otmár
Anián

Görög- orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Október (ó)
30 B 84 Stach.
31 Anastátia

1 November
2 Acimlin
3 Acepsim
4 Joinik
5 Galakczion

Kislev, R.
3 Bálv.tiszt.
4 feltört.
5 Benes
6 B. Jer. el.
7 Her.halál
8 Ber
9 10. Sah.

N a p
hossza | kél j nyűg.

f. p.

228 51
229 51
230 52
231 52
232 52
233 53
234 5317

6 59
7
7
7
7
7 8

8

H o l d
kél nyng.

f. p. i «. p.
272 26 10 15
284 23 10 58
296 27 11 30
308 43 este
321 14 0 47
334 5 1 20
347 21 1 49

7 36
8 29
9 26

10 261

11 31 '
r e « S - !
0'36i

H o l d v á l t o z á s a i . ® Holdtölte csötörtökön, 22-én, 11 óra 31 perozkor délelőtt.

TARTALOM.
Dreysse Miklós (képpel). — Szüreti köszöntés. —

Hírlapirodalmunk a 19-ik században (folyt.) — A jándi
ref. templom (képpel). — A fekete rímke a pesti állat-
kertben (képpel). — B. Alvinczy József tábornok emléke
(képpel).— A heringfogás. — A méhészurás, annak hatása
éa óvszerei. — Rendkívüli szüret és bor a Hegyalján —
Ellenészrevétel és czáfolat. — Felszólítás a Balatonban
fölfedezett kőfal érdekében. — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletetek. — Közle-
kedés. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői
mondanivaló. — S tkkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő P á k h Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

HIRDETÉSEK.

Rendkívüli előfizetés
a Vasárnapi Újság társlapjára,

a

„Politikai Újdonságok"
november—deczemberi 2 havi

és

november—júniusi 8 havi folyamára.
A jelen mozgalmas idők s különösen a küszöbön álló magyar

országgyűlés isméti összehívása oly mértékben ébresztek fel a hir-
lapok iránti érdekeltséget s olvasásvágyat, hogy czélszerünek
tartottuk a

„POLITIKAI ÚJDONSÁGOKRA;
melynek példányszámait már folyó évi október elején tetemesen f ö-
lebb emelni voltunk kénytelenek — s miután példányaink most ismét
tökéletesen elfogytak — jelenleg ismét uj előfizetést nyitni.

Előfizetési föltételek:
2 hóra (november—deczember) . . 1 ft.
8 hóra (november—június 1866—6?) 4 ft.

I1*" Gyűjtőinknek 10 előfizetett példány után egy tisztelet-példány nyal
szolgaiunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-dik sz. a.

A „Vasárnapi Újságra" még folyvást előfizethetni ;
előfizetési dija:

6 hóra (július—deezember) . . . 3 ft.
3 hóra (október—deezember) . . . 1 ft, 5 0 kr.

V ü K O V I C S É S S Z Á S Z Y.

VUKOVICS ÉS SZÁSZY
ujoíian nyitott 1861 (2-3)

niiiiliiiriri vászonraktára
„A VIRÁGKOSÁRHOZ"

P E S T B INT,
a váczi-utczában, a nemzeti szálloda épületében,

ajánlja

dúsan berendezett árutárat
és pedig

54 rőfös rumburgi vásznat 22 írttól 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30—140 frtig.
30 rőfös V« széles fehér fonalvásznat 10 írttól 11, 12, 13, 14, 15—20 frtig.
30 „ '/* » ,, „ 12 „ 13, 14, 15, 16-25 frtig.
38 „ % „ kreász ., H „ 15, 16, 17, 18-30 frtig.
88 „ *A „ „ „ 16 „ 17, 18, 19, 29-35 frtig.
ugy hollandi, irlandi és 3 /Í széles varrás nélküli lepedővásznat.

Teritékeket 6, 12, 18—24 személyre piqne zsinórzott és szines bar-
chetot, ágy- és bútor-csinvatot, fehér és szines perkait, törülköző- és
zsebkendőket, ágy- és asztalteritőket ugy minden e szakmához tartozó
czikkeket ezenkívül különösen jól varrott

szines ingeket . . . . 1 ft. 80 krtól 2—2 ft. 50 krig.
fehér calico-ingeket . 1 ft. 80 krtól 2, 2 ft. 60 kr.—3 frtig.
nadrágokat 1 ft. 60 krtól 1 ft. 80 kr., 2—2 ft. 50 krig.

A legolcsóbb szabott árak biztosítása mellett.
Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek.

Az elsö cs. kir. szabad. Dunagőzhajózási-társaság.

A személyszállító gőzösök

MENET ̂ g RENDÉ
f. 1866 évi október 17-töl kezdve további rendelkezési?.

A DUNÁN:
L e f e l é : | F ö l f e l é :

Gyórböl Pestre: naponkint 7V'2 órakor|Pestről Győrbe: naponkint 7l/« órakor
reggel.

Pestről Vácz és Esztergámba: napon-

reggel.
Esztergámból Vácz és Pestre: naponkint

6 órakor reggel a helyigözössel és 2 óra
felé délután a győri személyszállitó-
hajóval.

Váczról Pestre: naponkint 8 órakor reg-
gel a helyigőzössel és 3 óra felé délután
a győri személyszállitó-hajóval.

Bogdányból Szt.-Endrére és Pestre: na-
ponkint 6 órakor reggel.

Pestről Baja és Mohácsra: hétfőn, ked-
den, szerdán, csütörtökön, pénteken
és szombaton 7 órakor reggel.

Pestről Eszék PS Ziinonyba: hétfőn,
szerdán és szombaton 7 órakor reggel.

Pestről Orsova, Galatz és Konstantiná-
polyba : (hajóváltoztatással Orsovánál)
szerdán 7 órakor reggtl.

Zimonyból Orsova, GaSatz és Konstan-
tinápolyba: (hajóváltoztatással Orsová-
nál) csütörtökön a pesti személyszállító
gőzös megérkezte után.

Baziásról Orsova, Galatz és Konstan-
tinápolyba: (hajóváltoztatással Orsová-
nál) pénteken délelőtt a pesti vasut-
vonat megérkezte után.

Orsováról Galacz és Konstantinápoly-
ba : szombaton délben.

kint 3 órakor délután a helyigőzössel és
7l/j órakor a győri személyszállító gő-
zössel.

Pestről Szt.-Endre és Bogdányba: napon-
kint 3'/a órakor délután.

Mohácsról Pestre: vasárnap, hétfőn
szerdán, csütörtökön, pénteken és
szombaton 3 órakor délután.

Zimonyból Pestre: vasárnap, kedden
és csütörtökön 9 órakor délelőtt.

Orsováról Zimonyba és Pestre: szom-
baton reggel.

Galaczról, Orsova, Simony és Pestre
(hajóváltoztatással Orsovánál) kedden
reggel.

Konstantinápolyból Galacz, Orsova,Zi-
mony és Pestre: (hajóváltoztatással Or-
sovánál) pénteken délelőtt.

A mohács-pécsi v a s a t v o n a t a i a személyszállító gőzösök menetei-
vel Mohácsról és vissza k ö z v e t l e n összeköttetésben állanak.

Gyorshajózási összeköttetés
Pest, Baziás, Giurgevo (Bukarest), Braila, Galacz (Jassy), Odessa

és Konstantinápoly között
a hiresekül ismert „Ferencz József", „Albrecht", „Zsófia" és „Széchenyi" gyorshajók-
kal, melyek minden kényelemmel fölszerelvék, kényelmes alvótermekkel és teljes ágyak-
kal, külön zárkákkal, éttermekkel s fürdőszobákkal stb. ellátvák, — hett'nkint kétszer.

I. Galaczrói szombaton 3 órakor reggel
(utolsó menet nov. 3-án).

Konstantinápolyból pénteken 11 óra-
kor délelőtt (utolsó menet nov. 2-án).

Csernavodáról szombaton délben.
Giorgevoról vasárnap 1 órakor reggel.
Orsováról hétfőn 9 órakor reggel.

Megérkezés : Baziásra hétfőn 5 órakor
délután.

„ Pestre szerdán reggel.
II. Galaczról szerdán 3 órakor reggel

(utolsó menet november 7-én).
Konstantinápolyból kedden 11 órakor

délelőtt (utolsó menet nov. 6-kán).
Csernavodáról szerdán délben.
Ginrgevoról csütörtökön 1 órakor regg.
Orsováról pénteken 9 órakor reggel.

Megérkezés Baziásra pénteken 5
órakor délután.

II

Pestről kedden 7 órakor reggel (utolsó
menet október 30 kán).

Baziásról szerdán 9 órakor reggel
(utolsó menet október 31-én).
Megérkezés: Giurgevoba csütörtö-

kön délben.
„ Csernavodára csütör-

tökön este.
„ Konstantinápolyba:

szombaton reggel.
„ Galaczra : pénteken

reggel.
. Baziásról vasárnap 9 órakor (utolsó

menet november 4-én).
Megérkezés: Giurgevoba hétfőn dél-

ben.
„ Csernavodára hétfőn

este.
„ Konstantinápolyba:

szerdán reggel.
„ Galaczra kedden regg.

A SZ'ÁVÁN:
Sziszekről Zimonyba: kedden reggel. JZimonyból Sziszekre: pénteken reggel.

A T I S Z Á N :
Szegedről Zlmonyba: szerdán és szom-

baton reggel.
Zimonyból Szegedre : csütörtökön és

vasárnap délben.

személyszállitó-gözösök megérkezése Pestre:
Győrből: naponkint este felé.
Mohácsról: vasárnap, hétfőn, kedden,

csütörtökön, pénteken és szombaton
este felé.

Pesten, október 11-én 1866.

Eszékről és Zimonyból: kedden, csü-
törtökön és szombaton este felé.

Orsováról és a Dnnafejedelemségek.
bői: kedden este felé.

Galaczról: (gyorshajó) szerdán.

A „ V i r á g k o s á r h o z." 1866 (1-4)

Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási-társasáj?

főügyiivősége Magyarországon,
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Az első magyar

SELYEM- ÉS NEMEZ-KALAP GYÁRI-RAKTÁRÁBÓL
PESTEN.

Főraktár: kigyó-tér. Gyári helyiség: stáczió-utcza 34. szám alatt.

1833 (3-3)

Nagy választékú raktár, mindennemű
selyem- és nemezkalapokból, urak, úr-
hölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadasz-kala-
pok, házi- és vadászsipkak, kucsmák,
nyakkendők, uti-nemez-topankak, ugy-
szinte nemez-czipök bőrtalppal, papu-
csok és egészségi nemeztalpak.

Az összes formák az alanti számok szerint
kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mel-
lette álló számok pontos kitétele mellett, még
a kalapok árát, színét és a fej nagyságát meg-
jegyezni kérjük.

Kalapok, festés, tisztítás vagy divatosi-
tás végett a legnagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.
1. szám legújabb forma, egész kemény, fe-

kete vagy szürke színben 3, 4—5 ftig.
széles karimával, egészen lágy, fe-
kete vagy szürke szinü 3, 4—6 ftig.
kemény, fekete vagy szürke szinben
2ft. SOkr, 8—5 ftig.
egész kemény vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr., 3-5 ftig.
félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmel bélelve 2 ft. 50 kr. 3,4—4 ft.
50 kr., selyem- és bársonynyal ke-
rítve 4 ft. 50 kr.—5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 2 ft. 50 kr.
8—4 ftig.
félkemény vagy egész lágy, fekete és
szürke szinben 3 ft.50 kr.,4—5 ftig.
félkemény vagy egész lágy 2 ft. 50 kr.
egész 8—4 ft. 50 krig.
félkemény vagy egész lágy 3—5 ftig.
lnaskalpag fekete kemény 8,4,5, 6 ft.

11.

12.

2.

S.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

szám
10. szám kocsiskalap csak feketén ős kemény

2 ft. 50 kr., 3-6 ftig.
Kucsma 2 ft. 50 kr., finom Astrakán
5 ft., Persian 5, 6—8 ftig.
Kalapok tiszt, papok számára egy-
szerű 4—5 ftig, selyem-nemezből
finom 5—6 ft.
Egész lágy, fekete 3, 3 ft. 50kr.,
4 ftig, szürke 2ft. 50 kr., 8—4 ftig,
szürke 2 ft 50 kr., 3—4 ftig, zöld
4 ft., barna 2 ft. 50 kr.,3ft.50krig
Vadász-kalap kelmébőlszürke,zöld
bekeritve egész lágy, stájerforma,
finomul felczifrázva 6 ft., szürke
nemezből 3, 4—5 ftig, zöld nemez-
ből 3, 4—5 ftig.
Selyem-kalap fekete kemény 3,
4—5 ft. 50 krig.
Selyem-kalap fekete kemény 3,
4-5 ft. 50 krig.
fekete és szürke félkemény, egész
lágy 3, 4-5 ft.
egész kemény, fekete csak3,4—5 ft.
fekete félkern ény, egész lágy 4>—5 ft.
Utazó forma, széles, lágy vagy fél-
kemény, világ-szürke, sötét-zöld,
vagy fekete 2 ft. 50 kr. 3—5 ft.

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. számú
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy fehér 2ít. 90 kr., 3 ft. 50kr.
5. ízámu fekete vagy szürke, eelyem vagy
bársonynyal felékesitve 3 fttal, vékony sza-
laggal 2 ft., 2 ft. 50 kr. 3 ftig. 7. számú fe-
kete vagy szürke 2 ft., 2 ft. 50kr., 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke 2ft. 50 kr., 3 ft., szint
olyanok tiszta fehér 5—6 ftig.

Nagybani és darabonkinti eladás.

Házassági ajánlat.
Egy egészséges, jó erejében levő hatvan

évet már haladott, reform hitvallású és hat-
vanezer forintot érő, szabad rendelkezése
alatt álló vagyonbirtokosa, gyermektelen
özvegyember óhajt magának házastársul
egy egészséges, jó külsejű, szelíd, szor-
galmatos és müveit 45 év körüli nőt, —
kinek megközelítőleg mintegy felényit érő
szabad rendelkezése alatt álló
és pénzzé tehető vagyona avagy készpénze
volna. — Melyről körülményes tudósítást
f. évi november hó utolsó nipjáig D. G.
czini alatt Debrecfenben (poste restante)
méltányos tisztelettel el fog várni a csendes
és nyugalmas házasságot ajánló

1859(1-3) " • * * •

Titkos 1773(10-12)

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

Med. dr. Ilelfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7 - 9-ig,

délután 1—4 óráig.
9 9 * Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Píilyázat
rajztanári állomásra.

Kecskemét szab. kir. város közönsége ál-
tal alapított s mindkét főgymnásiumban és
a vasárnapi oskolában foglalkozó rajztanár
állomása megürülvén, annak betöltésére pá-
lyázat nyittatik. Ezen állomás évi fizetése
840, azaz nyolczszáznegyven forint oszt. ért.
Az elnyerni kívánók képességükről, eddigi
alkalmazásukról s feddhetetlen erkölcsima-
gukviseletéról szóló hiteles bizonyítványok-
kal fölszerelt kérvényüknek f. é. november
15. napjáig a polgármesteri hivatalhoz le-
endő benyújtására felhivatnak.—KeltKecs-
keméten, október 20-án 1866.

A városi liatósáff által.
1850 (3-3)

Stein Jánosnál Kolozsvárt megjelent és minden könyvárusnál
kapható: 1851(2-2)

AZ 1735-diki Z1NDÜLÉS TÖRTENETE
Történeti korrajz a XVIII. századból. Irta K. Papp Miklós.

Ára 1 ft. 20 kr. Postán küldve 1 ft. 30 kr.
A múlt század elején egy nagy fontosságú esemény folyt le Magyarországon, egy

forradalmi kísérlet, mely ezreket sodort magával s véres összeütközésekre adott alkalmat.
Az elégületlen ráczok a bujdosó Rákóczi Ferencz híveivel szövetkeztek, s az

első szikra Békésmegyében lobbant fel, melyet a zendülők félelmes lánggá szítottak, a
szomszédos megyék nagy részét magok után vonva.

A kormány azonban idején fedezte fel a zendülők terveit, sPéró, a híres népvezér
társaival együtt fogságra jutott, a felkelés legyőzetett, s a foglyok mint felségsértök
törvényszék elé állíttattak.

A kompromittáltak száma több mint 70-re, ment, s megkezdődött az óriás felség-
sértés! pör, melynek végén a bakónak jutott ismét a legnagyobb szerep.

Péró a vezértársai Budán fejeztettek le.
E szomorú tragoedia hű részleteit veszi az olvasó közönség szerző jelen müvében,

melyek mint eddigelő ismeretlen adatok csak most kerülnek először eló a hazai
történet számára. A szerző sok tanulmány- s nagy szorgalommal állitá öss,e korrajzát,
mely e zendülést apró lészletéig oly érdekesen adja elő, hogy bizonyosan egyike leend a
legtanulságosabb, a legvonzóbb olvasmányoknak.

WEIF~ E mű tartalma a következő fejezetekre oszlik:
Előszó. Előzmények. Brankovics György elfogatása. A zendülés előjelei. Kísérlet

az óhitüek áttéritésére s emiatti tüntetések. Azuj érsek-pátriárcha menekülése. Péró. A
zendülés kitörése. Az első vér. Péró elfogatása. Az összeesküvők vallatása Budán. Az
összeesküvők vallatása Budán. Az ítélet. Az összeesküvőknek, névszerint: Bartha Ist-
ván, Matula Pál, Szabó Péter, Szántó Mihály, Kis István, Mádi Mihály, Korodi János,
Sigri Mihály, Péró Péter, Sebestyén János, Pásztor András és Szilssy István kivégezte-
tek. Okmánytár, a) Khlósz Mátyás jelentése a zendülők táboráról Lotharinjreni Ferencz
herczeghez. b) Debreczen városa által elfogatott Nagy Miklós vallomásai nyomán meg-
küldi Biharmegyének némely felkelők névsorát, ej Névjegyzéke a lázadóknak, d) A
helytartótanácsnak márczius 29-iki közgyűlésen kihirdetett értesítése, hogy ő Felsége
arany lánczczal jutalmaz meg néhány urat e) A felkelt nemesség és nemzetőrség, kik a
lázadás elnyomásában segítettek, haza bocsáttatnak, f) Péró veszedelme, g) Rendelet,
hogy a lázadás részeseit szorgalmatosán ki kell kutatni, házaikat megvizsgálni s a nálok
találtató gyanús irományokat le kell foglalni, h) Az exekutió. i) Békésmegye hálairata
b. Orczy Istvánhoz, j) Biharmegye átirata a helytartótanácshoz hadi kárpótlásért, k)
60 forint követelés tárgyában, melyet a szolnoki várórség Kesztyűs István és Jánostól
elvett, l) Gnadagni levele a kárpótlás ügyében, m) Biharmegye mentsége hibás adatok
miatt, n) Rimanoczy Biharmegyétől részletes kimutatást kér, szenvedett kárairól
táborzás alatt stb. o) A Péró lázadása, p) Uj szomorú ének. q) Befejező jegyzetek.

Biztos és gyors kiirtása
a

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

Egy darab ára 50 kr. a. é. F) 1810 (9—17)
Talódi minőségben kapható:

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

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

Franké A. Varandon: Halter D. F.. — VerAczén: Bész J. K. uraknál.

Fontos hirdetmény.
A Laíritz-féle erdei gyapotgyártmá-

nyok s készítmények

már 12 év lefolyása óta
az elsők mint mellények, nadrágok,
harisnyák, térd-, kar-, mell- és hát-
gerinczmelegitők , derékszoritók, láb-
belibevaló talpak, továbbá mint vatta,
a betegtesttagok beburkolására, s ez
utóbbiak nevezetesen: erdőgyapot-olaj
és szesz kivonat-félék, balzsamok, szap-
pan sat köszvény és csúzosfájdalmak-
nál bedörzsölésekre, inhalátiókra, mo-
sakodásokra, fürdésre s fogfájás sat.
ellen a leghathatósbnak bizonyult be,
minélfogva czélszerünek tartottuk

a Sigmnnd József urnái
| Pesten, városház utczában 1-sősz. alatt
I létező raktárunkat készítményeinkkel
j ujolag ellátni s azt dúsan felszerelni,
] melyet a nagyérdemű közönségnek
3 tisztelettel ajánlunk. — Gyártmányaink
j kitüntetése részben Francziaország,
I Portugál és Svaicz, valamint Hamburg,
I Köln és Stettin városok ekő rendű
érmeive!, ezenkívül még több mint

j 150 a nagyérdemű közönségnek meg-
j tekintés végett rendelkezésére álló hi-
! teles okirat s több hírneves orvosok s
I avatlanok nyilatkozatai felmentenek
J minket minden további ajánlgatások-
jtól. — Használati utasítások és tudni-
I valók nevezett raktárban egész kész-
| seggel és ingyért adatnak

A Lairitz-féle erdei gyapot-
lárnli-gyára Rendá-ban a thüringi
! erdő mellett. 1824 (3—3)

nevelönöi állomásra.
A szarvasi magán-nőnövelde részéről üre-

sedésbe jött egyik nevelőnői állomásra,mely-
nek fentartására 400 ft. évi fizetés, szabad
lakás és fűtés van biztosítva, csőd hirdet-
tetvén: felhivatnak ez állomást elnyerni
óhajtók, hogy képzettségükről s eddigi
működésükről szóló bizonyítványaikat folyó
évi decz. 1-éig, nt. Haviar Dániel esperes
úrhoz, Szarvasra, Békésmegyébe, mint az
intézet elnökéhez bérmentve beküldeni szí-
veskedjenek.

A pályázóktól egyéb kellő tulajdonságok
között különösen megkivántatik: hogy a
magyar és német nyelvben tökéletes kép-
zettséggel bírjanak.

Tájékozásul arról is értesittetnek: hogy
a növendékek száma legfeljebb 50, s nagyobb
részt ev. hitvallásuak.

Kelt Szarvason, nov. 4-én 1866.
Az intézet közgyűléséből.

1868 (1—3)

A nemi élet

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

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

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. llodet, lyoni orvos •
ragályellcni Iegbiztosb óv-

szeréről,
a férfi és nöi ivarszerek boneztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
2OkrraI több; utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

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

1847(3-3) saját házában.

Gyümölcsfa-ültetvények
a legfinomabb s legnemesb gyümölcsfajok-
ból , soványföldben ültetett gróf Eszter-
házy-féle gyümölcsfaoskolájából jutányos
árért kaphatók RltterMátyás gyümölcsész
által Wartberg-ben. Lajstromok ingyért
szolgáltatnak ki. 1853 (2—4)

Nevelöné,
kí magyar és német nyelven tanit,
zongorázásban és női munkákban oktat,
tudakozható L á n g A. ev. lelkésznél
Irsán, Pestmegyében. 1860(1 — 8)
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PETROLEUM,
mely föl nem lobban, nagyban s részletekben a leg-

jutányosb helyiárakon.

Legnagyobb raktár
ujonan jobbított

petróleum-lámpákból
a legjutányosb árakon.

Moderatenr-lámpák
1 évi jótállás mellett.

'Tűzbiztos gazdasági lámpák,
melyek különösen a házigazdasághoz alkalmazhatók, repczeolaj-égetésre elkészítve.

K o c s i l á n i ; ) á k , pírja 4-ie túg.
egészen érczből víz-zárral 5—8 ftig.

Ugyanaz kettős zárral 10—12 ftig
Ugyanaz szivattyúval, vizöblitövel és porezellán csészével finoman lakkozva 24 ft.
Ugyanaz szivattyúval, politúrozva különféle mintázatban 32—45 forintig.

legújabb szerkezetűek 35—50 ftig.
Ű r s z é k z á r a k 5—7 forintig.

1846 (4-6)
Zellerin Mátyás,

raktár: Sebestyéntér és zöldfaateza szögletén,
gyár. borz-nteza 4. sz. a. Pesten.

Legújabb
jelentékenyen leszállított árszabály

l
rumburgi vászonraktárában

P e s t e n , J ó z s e f - í é r 9 - i k s z á m a l a t t .
*/i széles sziléziai fonal-vászon, 30 rőfös, 8, 9, 10, 11 frtig.

széles bőrvászon, 30 rőfös, 11 ft., 12, 13, 14, 15, 18 frtig.
'/* és '/* széles creasvászon, 38 rőfös, 18, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24—26 frtig.

Ti széles rumburgi fehér fonalvászon, 30 rőfös, lift., 14, 15, 16, 17, 18, 19—22 ftig.
Vi széles rumburgi fehér fonalvászon, 38 rőfös, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25—32 frtig.
% széles hollandi vászon, 41 rófós, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30—34 frtig.

V* széles hollandi vászon, 50 rőfös. 24 ft., 26, 28, 80, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
45-54 ftig.

Rninbiirei szövet-vásznak, 54 röfős, legnehezebb minőségűek, 23 ft., 25,
26, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 12, 44, 46, 48, 50, 34,58, 60-100frtig

Valódi vászonzsebkendők, tuczatja 2, 2'/», 3, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — 12 írtig.
Törülköző»,tuczittja 6'/t ft-, 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7, 8, 8 ft. 50 ké„ 9, 10-12 frtig.

Asztalkendők, tucatja 5ft., öft. 50kr., 6 ft., 6ft. 50 kr., 7, 8, 8 ft. 50kr., 9—10ftig.
Abroszok minden nagyságban, % nagyságú 1 ft. 90kr., 2ft. SOkr., 2ft.9O -3ft. 50 kr.
V* nasryságu 2 ft. őü kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50 kr., 4 ft. 50 krig, l2/* nagyságú 3 ft.,
' B 3 ft, 50 kr., 4, 4 ft. 50 kr., 5 ftig.

Késs fchérncniück gyári raktára :
Férfi-ingek Ohifíbnból 1 ft. 60—2 ft. 6® kr.

,, rumburgi vászonból • • • . 3 ,, 50—5 „ — ,,
Férfi-gatyák „ „ . . . . . 1 „ 60-2 „ - .,

Továbbá vannak: garnitúrák asztaldamaszt 6, 12, 24 személyre, "/* és y4
széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, színesegyneműek l/i és «/* szines csia-
vatok bútorokra, matráczok, és ablak-fuggönyökre, gyapjn asztal- és ágy-
teritök, kávé-abroszok minden szinben es nagyságban, fehér perkai és nan-
king, valamint mindennemű zsinóros-, piquet és szines barkét, ugyszinte minden
e szakba vágó czikkek.

. Mindegyik darabon a szabott ár föl van jegyezve, miáltal
a t ez. vevő minden rászedéstöl meg van óva.

Levélbeli megbízások ugy, mint eddig, vidéki vásárlóim bizalmát különös
tekintetbe véve. a pénzöszlet bérmentes beküldése vagy „utánvétel" (Nachnahme)
mellett azonnal is lelkiismeretesen teljesittetnek. 50 frtot meghaladó megbízá-
sok, oly állomásokra, hová vasút vagy gőzhajó jár, bérmentesen bekűl-
detnek. 3856 (3-3)

Cs. kir. kizárol. szabad.

FOG-SZIVARKÁK,
legnjabb, s mint legjobbnak elismert s legkéiiyelmesb szer a fog-

fájás minden nemei ellen,
egyedüli feltalálója: Török József gyógyszerész Pesten, király-utcza 7. ez. a

Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett átalános
használatra minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. —A fog-
fájásban szenvedő a használat pillanatában meggyőződést szerezhet magának, hogy egy
jeles és okszeruleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel —
van dolga.

Gyermekek és nők is e szivarokat egész kényelemmel használhatják.
Miután a fogfájás annyira kellemetlen, és gyakran éjjel áll be, midőn csillapító

szer nem igen van kéznél, a fogszivarkának mint legjobb háziszernek, mindig készletben
kellene tartatni.

Ára egy skatulyának 1 ft., kisebb skatulyának 50 kr.
Ismételadók illendő százalékban részesülnek. 1842 (2-6)

Nagyigmánűi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSGŐ-POROK
(magyar Seidlitz-porok). ^

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő sós
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
dító szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E viznek 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 elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni, hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készitek, 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. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi sót nélknlözhetövé teszi, %, % és 1 fontos
faszelenczében 2 ft. 50 kr készpénzfizetés vapy utánvétel mellett.

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

Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján: kerek: Kellner Ede gysz., — N.-Igmánd:
Deutsch Móricz, — Bonyhádon: Kramo- Pachl Sándor, — N.-Lakon: Lenhard Jakab
lini József gysz. — B.-Diószegen: Kovács gysz.,—Sí.-Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
József gyógysz., —Bécsben: Rock Gusz-j Nagy-Tapolcsán: De Grach Ferencz gysz.,
táv ásványvizek főraktárában „zum graue^ Nyíregyházán : Barcsay Károly gyógysz.,
Igei", Wildpretmarkt Nr. 6, — Csákvár: — N.-Váradon: Bakács József, — Po-
Lukács Gyula gyógysz.. — Csazon: Jezo- zsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ká-
yics Sándorgyógysz., —Csornán: Klebel roly, — Pécsen: Kisági, és Simon, — Pápán:
Nándor,— Debreczen: Geréby és Hannig,
— Eger: Veszelyi János gyógysz., — Esz-
tergom: Brenner J., — Einczinger János,
Eszéken: Eissner és Schwarz, — B.-Füred:

Tscheppen Eduárd, — PESTEN : Jezovics
Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeistep
Frigyes, Vághy Lajos, ÉdeskuthyL., Tunner
János, Prückler Ignácz, Mórán János, Lu-

Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory kovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignácz Károly, Gyarmathy G., Ebenführer V., —
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,!Pétervárad: Láng Mátyás, — Rzezsow
Prettenhoffer, — Jolsván: Maleter Albert) (Galiczia) : Schaitter J. és társa, — So-
gyógysz., — Kassán: Novelly Sándor, —
Kecskeméten: Mády J., Papp Mihály,—
Kis-Czell: Miszory Ferenc gyógysz., —
Kis-Várda : Balkányi Farkas, — Kolozs-
várit (Erdély): Wolf János gysz., Engel
József gyógysz., — Léván : Boleman Ede
gyógysz., — Mező-Berény: Nárczisz János
gyógysz., — Mooron: Netter Ignácz, Ganzl
Fülöp, A. Háán, — Miskolczon: Dr. Szabó
Gyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz.,
— Mohács : Deutsch Sándor, Bodendorfer
József, — Mosony : Tróján József gysz., —
M.-Övar: Sziklay Antal gyógysz., — N.-

morja: Ádler József gy<ígysz., — Szabad-
kán : Hoffbauer Ign. és fia gyógysz., —
Szikszón: Aichman József gyógysz., —
Sárköz-Újlak: Balázsy György gyógysz.,
S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
Fehérvár : Say Kezső gyógysz., Vimmer
Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferenca
gysz.,— Szolnok :HoránszkyIstv. gyógysz.,
— Szerdahely : Ehrenreiter, — Tabon :
Krebs Vilmos gyógysz., — Tatában: Szett
Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
Temesvár: BabusnikÁgost, — Vácz: Bo-
dendorfer József, Versetz : Blum József,—

Bányán: Papp Simon gyógysz., — N.-Becs- j Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

1661 (12-12) 8chmidthaner Antal,
gyógy szerész a „M egváltóhoz" Komáromban.

RÜMBÜEGI VÁSZOHRAKTÁRA
1828 (4—4)„A MENYASSZONYHOZ44

PESTEN,
nri- és zsibárns-utcza szegletén, báró Orczy-fcle házban 10. sz. a.
ajánlja igen jól rendezett árutárát,úgymint: rnmburgi,hollandi, creas, sziléziai
és fonalvásznak, "/*, •/«> '% széles ágylepedóknek való vásznak;. 30 rőfös
asztalncműek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törűlközöken-
dök, asztalabroszok különféla nagyságban, asztalkendők, kavéskendők, fehér
és szinc-s vászonzsebkendők, angol és franczia batizkendök, fehér és tarka
vászon csinvat-ágynemíiek, bntorcsinvatok, nankingok, szines perkálok,
gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelmck, asztal- és ágyteriíök, ugyszinte
mindenféle fehér szövetek, fehér perkai, batiz, clair. inoul, nyári piké, ma-
dapolan, angol shirding, piké- és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takaró-
zok különféle nagyságban; ezeken kívül angol gyapjubárxonyok, latna vatmoll,
orlean- és lüster-szövfctek ruháknak való jutányos gyapjúszövetek, szines
alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem neve-

zett áruczikkeket
legjutányosabbra szabott áron.

A vásznak valódiságaért jótállás biztosittatik.
Vidéki megrendelések, az előadás szerint pontosan és jól teljesittetnek.

A ROB-LAPFECTEUR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Belgiumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyújt a minden könyvárusnál é8 ügynököknél kapható ily czimű
röpirat: „Brochüre über die vegetabilische Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

A Rob-Laflecteur, melynek hathatósága csaknem évszázad óta el van ismerve —
vértisztitó növényi szörp, mert könnyen emészthető és Ízlésre nézve igen kellemes.
Ezen Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a megrongált nedvek és vér által előidé-
zett bajok gyógyítására, minden ország legelső orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérből készült hashajtó szörpöt (Syrup Sassaparilla) etb. messze
fölülmúlja, s egyszersmind helyettesíti a halmájolajat (Leberthran) az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-Kalium). '

E vértisztitó növényi szörp csak akkor valódi ha ezen aláírással van ellátva,
„Girandean de St. Gervais." Alaposan és rövid idő'alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül gyógyít ujabb és elévült raffályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f gvóffvszerész urnái a király-utezában,
7. sz. BUDAi\: Bakats L. V. udvari gvóévszertárában. TEMESVAROTT: Pe-
cher J. E. 6 / h3

PSF" A központi raktár létezik Parisban dr Girandeau de St. Gervais-nél,
rue Richer, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás 'tetetik. Minden előforduló esetekben a
szalag elkérendő, melylyel a dusasz borítva van, és melyen azaláirás: Girandeau St.-
Gervais találtatik. 1729 (11-12)
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PIRNITZER TEST?
pénzválté- és bizomány-üzlete Pesten, Doroítya-uícza 10-ik szám alatt,

foglalkozik:
1. Mindennemű állam- és iparpapirok

kötvények, záloglev
lásával s eladásával.

2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemű értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyezerre,

vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával,

szerinti látra.
5. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával

lásával.
t. Kisorsolható mindennemű értékpapírok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legméltáiiyosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá éitékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,

mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
j e e t t á k i d i k e tizedre's i d 10 j j á i k A_ sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi I Jegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind' a ÍO sorsjegyre játszik I~.«

''arany-' s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevá.ár- \ utolaó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
' ' • J B J ! gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon elonynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt

,;i „ „ „ „ ^ „ „ „ O í ó t c , ; ^ . ,,^mil <•» tltfll«/( K«Í.V^I,. . ^ . . l - i •-• ! - ! ! _ - * . • - - /U-1

Európa bármely váltópiaozára, tetszés

kihúzott sorsjegyek leszámito-

azok elintézésével,

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
V. 10 1864. 50 „ „ 3 ft. 65 kr. „

Itten 10 személy játszik 10 sorsjegyre, s mindegyik személy a tizedrészre, 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 tizedre síre

s az utolsó részlet befizetésekor mindegyik részvevőnek 5 sorsjegy fog kézbesittetni.
Továbbá az oly kedvelt társulatijátékok: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. *• 3 f t- 5 0 » 2 0 h a v i részletfizetéssel.

Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyújtják, hogy a szelvények a vevő birto- Itten 20 személy játszik s mindegyik személy a huszadrészre, a befizetések
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel tartalma alatt
M értékpapírok a napi árfolyam s/erint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák. | MtfÉl^ J.O l l l]7 *t «*!.,'ttt ÓV**flkÍnt ^QttflB

Hogy a t. ez. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet- ] fjfHv * " 11 M*iH.~****** V/ V VlIIVIIIl I^BQI
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassik, csekély havi részlet-fizetéssel saját j m ; n ( j e n Ausztriában kibocsátott sorsjegyre egy bádeni 8 egy svéd sorsjegy hozzáadásával

egyidejűleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába g a z értékpapírok folyó kamatait a befizetés napjától kezdve már élvezendik. A sors-
" H 4 " t • jegyek végül vagy elfognak adatni, s a bejött összeg egyenlő részben felosztatik vagy

kivánatra 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 Páiffy, 3 Clary, 3 Genois, 3 budai,

6
t
8

%

választása szerint
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk:

4l/« H. taavonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy
„ 1 Salm-, Genois-, Windisehgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
„ 1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windisehgratz-, Keglevich-sorsj.
„ 1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
„ 1 1839. öOítos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-,Keglevich-sorsjegy.

9 „ „ Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
9 „ „ 1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windisehgratz-, Rudolf-sorsj-

10 „ „ 1 1864-ki 10i,'ftos,Pálffy-,Waldstein-,Windisohgratz-,Keglevich-sj.
ll'/i „ ,, 4 trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
12 „ „ 1 hitel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
14 „ „ 1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
16 „ „ 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-,Keglevich-s.
tt „ „ 1 hitel, 1860-iki 100 ftos. 1864-iki 100 ftos, 1889-iki 50 ftos sorsj.
%4 „ „ l 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
tO „ „ 6°/o 1860-iki 500 ftos. 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

Különösen előnyösek az általunk rendezett

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

3 Windischgratz, 3 Waldstein, 3 Keglevich, 3 Rudolf, 3 Como-sorsjegy.
Egyenkint mindenki s bármely tetszéss^erinti társulatba beléphet, anélkül, hogy

az egyik részvevő a másikkal valamit törődnék.
E helyt felemiitjük még, hogy mi kivánatra mindennemű sorsjegyösszeállitásokat

tetszésszerinti határidőre részletfizetés mellett eladunk, melyeket mi különösen azoknak,
kik maguk közt sorsjegytársulatokat alakitni akarnak, ajánlunk.

fP£"" Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőiéit —
hirdetett komhinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde-
Eésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK
mindennemű sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi dpezember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ife
sorozat huzatott ki 1—50 számmal, s ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 100(5
400 stb. nyereménynyel.

C~3F~ Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postar
utánvét mellett is eszközöltetnek.

C5f" Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a leheti
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (52 —52)

Részletes sorshnzási tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.

Lótulajdonosoknak fontos.
Szakavatottak részrehajlatlan ítélete egy korszerű készítmény felett legbizto-

sabb kezesség arra nézve, hogy annak szilárd belbecse és csalhatlan hathatóssága
elismertessék. — Egy ily kedvező bírálatnak tagadhatlanul, — az Ö Felsége I ső
Ferencz József császár által egy kizárólagos szabadalommal kitüntetett Kwizda-féle
üditő-nedv örvend — lovak számára. A „Sport" szaklap a futtatás, vadászat és
és lovászat terén f. évi május 26-ki számában az üditő-nedv felett következőleg
nyilatkozik:

Emiitett folyadék használata minden alkalommal, nem csak mint fentartó,
hanem mint gyógyír, hol arról van szó, hogy hütőleg s erősitőleg hasson — ajánl-
ható. A lovak szerfeletti megerőltetésénél higitott üditó-nedvveli mosás rendeltetik,
mely fókép a lovak előrészén, a váliaktól a térdig s a veserészeken terjedjen el. —
Ivhur- sat. daganatoknál,burogatások, melyek folytonos nedvességben s mindig fri-
sen tartandók — használandók. — Csúzos fájdalmaknál, bedörzsölésre a higitlan
üditö-nedv sokkal alkalmssabb. Az üdítő-nedvnek consequeus és figyelmes alkal-
mazása legtöbb esetben megbecsülhetlen eredménynyel jár, — minélfogva annak
épen ugy mint az úgynevezett Arnieá-nak és körömkenőcsnek soha egy istállóból
sem volna szabad hiányoznia.
A cs. kir. szab. üdítő-nedvből a következő bizományos uraknál léteznek raktárak:

PESTEN: Török Józsefgyógyszerész urnái, király-uteza 7. sz.a.
Továbbá:

B.-Gyarmaton: Omaszta F. — Breznóbányán: Göllner F . — Debreczen-
ben: Bignio J. — Csáktornyán: Krsusz A. — Dettán: Braunmüller J. — Déva:
Lengye J. — D. FAldAáron: Nádhera P. — Eperjesen: Zsembery. — Eszéken :
Deszáti. — Esztergomban: Bierbrauer J. C. — tiyftnRyösön: Koczianovich J.
— Győrött: Lehner F. — Isperesen: Flamm J . — Kassán: NovellyA. — Kapos-
várt : Kohn J. —Késmárkon: Genersich. — Kolozsvárt: Wolf J.. Karavasy J.
— Komáromban: Cziegler A. és fia. — Laposon: Kronetter F. — Marczaliban:
Istl özv. — Miskolczon-. Spuller J. A.— Nagy-Becskereken: Haidegger, Deutsch
testvérek.— Nagy-Kanizsán: Fesselhoffer és Rosenfeld. — Nagyszombatban:
Smekal és fia. — N-Váradon: Jánky A. — Pakson: Flórián J. — Papán: Beer-
müller W. — Pozsonyban: Schertz'F. és Hackenberger testv. — Pécs: Kisági és
ia. — R.-Szombatban: Hamaliar A. — Itosnyón : Poós J. J . — Szabadkan:
Sztojkovits D — Szeg*zardon: Hutter A. — Sziszeken: Dietrich A. — Szol-
nokon: Scheftsik, Horánszky Istv. — Székesfehérvárit: Kovács P. és Légmann
A. -Sopronban: Müller és Mezey. — Trencsénben: Weisz L. — Tepliczen :
Weisz L. — Varasdon: Halter F - Veróczén: Bész J. K. — Veszprémben:
Tuszkau M. — Zágrábban: Mihics Gr. — Zala-Egerszegen: Hulinszky A.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr. E) 1809 (2-3)
Ke't palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Fényképészet.
Van szerencsénk a magas nemesség s a t . ez. közönséggel

tisztelettel tudatni, hogy mi a Heller és társa (ezelőtt Barabás)
fényképészeti müintézetét az uri- és korona-uteza szögletén 2-dik
sz. alatt átvettük. — Szabad legyen e tekintetben Bécs városában
szerzett jó hírnevünkre hivatkozni, s azon remény kecsegtet ben
nünk, miszerint itt is mint letelepedésünk uj hazájában a nagy-
érdemű közönséget beismert képességünk által minden tekintetben
kielégiteni törekedni fogunk; s midőn a nagyérdemű közönség
szives pártolásaért s ügyünk felkarolásaért esedeznénk, tisztelettel
maradunk Jjj. ^jfl ft ̂  R 0 „„ig e P

1799 (10-12) fényképészek.

Valódi Souchong és Pecco-virág-

T H E Á K A T,
valamint legkitűnőbb minőségű

rhum, cognac és valódi
franciia borszeszt 1822(6 10)

(Franzbranntweia)
tisztelettel ajánl H0LL0S8Y GYULA

Pes ten, D o r o t t y a u t e z a Wurmudvar .
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Folyvást előfizethetni

KÉPES UJSÁG
czim valódi

Ezen tartalom változatos, időszerüleg mulattató, közhasznú
ismereteket terjesztő, s népünk szükségleteihez alkalmazott lap ára!
egy egész évre (október—szeptember 186%) csak . . 2 ft. |

félévre (október—márczius 186%) csak • • • • 1 f t-
Lapunk múlt évi, azaz: az 186%. szeptemben folyamát azon t,

előfizetők rezére, kik ezt is birni óhajtják, 2 osztrák értékű forint bekül-
dése mellett, még magküldhetjük.

A „Képes Ijság" kiadóhivatala,

Fontos hirdetmény!
A nagyhírű, de már feloszlatott janoviizi és starkenbaclu

fehérnemű és rumburgi vászon-gyárból
fenlevö készlet, bizományilag megállapított

50 perczent árleszállítás mellett
csak a pesti vásár tartama alatt fog elaűatni.

W&~ A vászonáruk valódisága s minőségéért jótállás biztositta-
tik; ingek, melyek a testhez nem épen illenek, visszavétetnek.
A nagyérdemű közönségnek ezennel alkalom nyujt'tik a legnehezebb s egy

cs. kir. kizár, szabadalommai ellátott legkitűnőbb vászonámk a bámulásig olcsó
árakoni bevásárlására; minélfogva a t. ez. szakertö-közö;,t..íg; tisztelettel kéretik ez
alkalom szives felhasználására anyival is inkább, minthogy ily

MF* végképeni eladás "̂ Wf
mint e mostani — többé előkerülni alig fog. 1769 (7—12)

W* Szabott árak jótállás mellett: "^g
| Rumburgi vászon férfi-ingek 2, 3, 4—5 ftig a legfinomabbak (a nyakbőség meg-

kivántatik).
Rumburgi vászon női-ingek,simák 1 ft.8Okr., himezettefc reddzött mellel 2 ft. 5Ükr ,

I finomabbak kivarrással 3 ft.. 50 kr., legfinomabbak gazdag himezettel, és valódi
csipkebetétekkel 4, 5 — 6 ftig.

Pamxitszövet ingek (ch'irting), fehérek és színesek 1, 2—3 ftig.
Angol flanell-ingek színesek 4, 5—6 ftig.

Fodros-aUószoknyák, nők számára 6, 7 -8 f'ig.
Női-corsettek finom perkálból gazdag himeaettel 3 - 5 ftig.
T T t T T ft. 50 kr , 2 ft. 50 kr. —8 ftig a legfinomabbak, magyar, német

és franczia szabásra
30 rőf szines vászon, ágyneműre 7, 8, 9, 10-12 ftig a legjobbak.

12 darab vászon-zsebkendő 1 ft. 50kr.—2 ftig, nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr., továbbá
színesek, valamint fehér ezérna batisz-zsebkendők 8 ft 50 kr., 5, 7—9 ftig a lcg-

finobbak.

A rndasfűrdA és gyógyintézet téli idényé-
nek megnyitása, i8i9<2-8>

Midőn az alólirt fúrdőbizottmány a lefolyt nyári idény alatt tanusitott meleg
részvétért a t. ez. körönségnek legnagyobb köszönetét nyilvánítani kötelességének
ismeri, egyszersmind tisztelettel jelenti, miszerint a kitűnő gyógyhatásáról átalánosan
ismert rudasfűrdönek féli idénye megnyítta'ván, a meleg fürdőknek némely
betegségeknél télen át még nagyobb sikerrel leendő használatára szükséges
intézkedések megtétettek.

A rudasfúrdő természetes só- és Inganytartalmn |37° meleg forrásvizének
hathatós gyógyereje el leven ismer .»e, ennek használata kűlbajoknál különösen ajánl-
ható: köszvény, idült csuzs többféle bírbafok ellen; kivá'.ólag azonban az izzag-
és pikkely-Bömörriél, nemkülönben számos alluisi bantatniaknal sat.

Belhasználatu! java'tatmk e gyóg > források: köszvény és májtnltengésból
származott gyomorhnrntnal, midőn ez utóbbi még igen érzékeny; gyomorfekély
nél, idült bélhuratnál; makacs székrekedésnél, különösen korosabb zsongtalan-
egyéneknél.

A jelenlegi járványos időben küldnösen jótevő befolyást gyakorol oly alhasi
bántalmakriál, melyek a kolera vagy kolerin után, vagy pedig ezek ellen félelem vagy
visszaélés folytán használt gyógyszerekből származnak.

Minden meghütés meggátlása tekintetéből nemcsak a fürdőszobák, hanem a für-
dők előtti folyosó is füttetik, a nélkül, hogy ezért külön dij fizettetnék; ezenkívül üdi-
tőleg hat a fürdövendégek állapotára az intézet tágas és tiszta légühelyisége és fekvése.

A természetes meleg ásványforrások nemcsak firdésre és ivásra használtathatnak,
hanem ezek mellett maláta-, vas- és sótartalmú fürdók i-s készíttetnek.

A kőfürdők száma tetemesen szaporittatott, az összes fürdők czélszerü vizzuha-
nyokkal láttittak el; a iégszeszvilagitás a gyógyintézet minden helyiségeibe
behozatott és nem csak an egyes, lianrm a közfürdők is iégszeszszel világittatnak;
ezenkívül közóbajtós folytán több díszes és a fürdésre különösen kellemes porczellán-
fürdő fog készíttetni.

Az olvasószobában többféle lapok, valamint sakk- és dominó-játékok állnak a
t. ez. közönség rendelkezésére; az uj vendéglő" jntányos áron ízletes étkek és italok,
magyar és német étlapok tartására szerződésileg köteleztetik; a fürdők leszállított
ára, nemkülönben a százalékos elengedés melletti bérlet a téli idényre nézve
is érvényes.

A" vendégszobák száma szaporittatván, 1 » ftnyi o. é. havi bér mellett bebnto.-
rozoíí hónapos szsfbak is kaphatók ; a fürdőor-os teendőit jövőre is Dr. Hoffer István
tiszt, phjsikuí Iá andja el; a közlekedés Buda és Pest között a pesti azéntéren álla-
másoxó" társaskoc ik által tartatik fenn, melyek szigorú menetrendet követni tartoznak.

Ezek alapján bátorkodik a tisztelettel alólirt fürdőbizottmány a t. ez. közönséget

30 rőf kézi fonal-vászon fehérített, valamint kettős-ezérna-vászon fehéritetlen 7 ft.
50 kr., 9 ft. SO kr , 11, 13—15 ftig a legszebbek.

30röf5/* nrnhurgi vászon 14, 16-18 ftig
40—42 rőf kitűnő szövetvászon (ágyneműre vagy 12 db. női-ingre) 15, 18, 22 —

24 ftig a legszebbek.
50 - 54 rőf jóféle rumburgi vagy bolLndi vászon, mely párját ritfei'ja (kézi fonat

"U széles) 22, 25, 30, 35, 40, 50 -60 ftig a batiszvászon-féliek.
Ezenkívül kapbatók még fele áron lepedő-vásznak, 2 és 2% rőf szélesek varrás

nélkül kávéskendők és csemegeker>döcskék minden színben, vászoncfinvat, törül
köző- 'és asztalkendők s végül asztalteritékek damas?.ból 6, 12, 24 személyre és
minden más itt meg nem nevezett háziszükségleti áruozikkek.

1 O O forintnyi ertekig bevásárlók díszes gj apjuszönyeget nye-
rendnek.

Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
I gyorsan és pontosan teljesittetnek.

V0TEladási helyiség a jelen pesti vásár alatt:
Dorotíya-utczában, a „magyar király"-hoz czimzett szállodában.

tisztaság
tétében gyorsan teljesítessenek.

Kelt Budán, 1866. évi október hó 23 án.
városi rudasftirdöi bizottmány.

Polonia-gyertyák
! a líir szab- uj-ppsf í gyertya- és pefiMüIcnm-gyárbél a
legjutányosb gyári áron folyvást készletben található

Leitner és Grünwald
1865 (2-3)

fő-raktárában
Pesten, klrály-ntcza 3-dik szám alatt,

hol egyszersmind a gyuáruk raktára is létezik.

A legolcsóbb

lámpák gyári főraktára,
* hol a legjelesebb ásványolaj, Photogén, Petroleum lámpák találtatnak nagyban és
kicsinyben, ugyanis vannak lámpák a 20 krajczárostól kezdve feljebb a legelegánsabb
szobai, irodai s salonba való álló és függő lámpákig: ugyanehez való, legtisztábban égő
ásvány-olajok, u. m.: Petroleum fontja 25 kr. piros Palla-olaj fontja 26 kr.; a legjobb
háromszor tisztított mérsék vagy Moderateur-lámpa-olajnak fontja 31 kr. — VaDnak
továbbá mindennemű hólyag (Cylinder)-üvegek, golyók, lámpa-belek, porczellán-ernyok
stb. — Átvétetnek mindennemű lámpák átalakításai is, melyek a lehető legolcsóbb árért
eszközöltetnek. — A nagybani vevőknek a gyári árakból illendő százalikok engedtetnek.

Becses látogatásokat kikérve, tisztelettel maradván

1862(2-2) • Varfia Lajos,
gyári főraktára PESTKN, barátok-terén 7-dik szám,

Emích G. ur könyvnyomdája épülete alatt.

ŐRLŐMALMOK 1852 (2-4)

vas-tnalomálláson, a legszilárdabban készítve, valamint gőzgépeket,
szecskavágókat s egyátalában mindennemű gépeket jutányos árért
szállít a gépek gyári-raktára P e s í e n , Terézkülváros 3 sziv-uteza
9-dik sz. a., s ilyenek naponkint folyamatban is láthatók.

1
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Az nlaláiiesan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

SGHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- 8 tüdőbetegek számára,

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

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

B U D Á N : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Baüonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
BeHzterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúton: Borsay F. gy»z.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy,
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: ConlegnerIgn.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thiirner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán: Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
Kaposvárit: Sohröder J.gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J.
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: EséWig E.
Késmárk: Genersich C. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen :Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvárit: Megay M. C.

Körmöczön: Draskóczy gy.
Karolylehérvár: FischerE.
Kubinban: Stojánovics.
KUII-SZ.-Miklós: Stoits A.
Lúgoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.
Jtlosonban: Pranter J. gysz.
Miskolcion: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kögel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gyógysz.

Nagy-Becskereken: Nedel-
kovics és Haidegger.

Nagy-Kanizsán : Welisch
és Lovack gyógysz.

Nagy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek li. gyógysz.
Orosházán: Vangyel M.
Pancsován : Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegan: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

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

gyógysz.
Rumiul: Milutinovitz S.
Hékásou: Boromi K. gysz.
Szászváros: SándorR. gy.

S.-Sz.-Győrgyon: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Sasvár: Mücke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: Gyuleka N.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Sav R.

gyógysz.
Siklóson : Nyers S. gysz.
Szathntáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gr.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

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

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

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

Szabadkán: HofbauerI.gy.jZentán: Wuits testvéreknél.
1791 (4-6)Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár.

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

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

ára 23 kr.

Dr. Beíir ide^-exíracíusa,
az idegek erősítésére s a test edzésére ára

70 kr.

j , valódi gyógyszer!
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-kavasi-növény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

^ állat-, gyógy- és táp-pora,
-~ a magas kir. porosz kormány által engedményezve

a 6 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-féle megpróbált folyadéka wak számára.
Kitűnő mosó-szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
koszvény, koromgyuladás, az inak kiszáradása, ficzamodások, az iga a nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: BITT^ER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban

EGÉSZSÉGI TANÁCSADÓ.
Közhaszna folyóirat.

Biztos útmutató a kolera ellenében.
L e s z á l l í t o t t áron.

Teljes példány 1806-iki évfolyam 3 ujioi iní.
„ » 1865-iki .. 2 ..
„ M lH64-iki „ 2 „

Postai utóvétellel megrendelhető minden k. postahivatalnál.
Pest, Lipótutcza l-s6 szám alatt. 1855 (3—8)

Hirdetmény.
Csak rövid ideig a mostani

pesti Leopold-vásár alatt
nagy végkiárulása

nagy rakás valódi rumburgi és hollandi szöveteknek, rumburgi asztalnemüek, törtil-
közókendök, szines kanavászok, 2000 tuczat vászon- s batist-zsebkendők, 15,000 db.
a legszebb rumburgi vászon férfi- és női-ingeknek, melyek minőségük és olcsósá-

guknál fogva hiresek,

8HP* az értekük fele árán " ^ H
v a l ó d i és h a m i s i t l a n vászon és igazi rőfmértékért jótállva.
1 vég 30 rőfös jó kézi fonalvászon, becsár 16 ft., most csak 8 ft.

1 vég 30 rőfös valódi fehér fonalvászon, becsár 18 ft., most csak 9 ft.
1 vég 30 rőfós csiszolatlan házi vászon, becsár 20 ft., most csak 10 ft.

1 vég 30 rőfös szépen fehérített kreasz-vászon, becsár 24 ft., most csak 12 ft.
1 vég 30 rőfös valódi rumburgi vászon, becsár 28—32 ft., most csak 14—16 ft.
1 vég 60 rőfös legnehezebb fehér fonalvászon, legalkalmasb lepedőknek, becsár

82 ft., most csak 16 ft.
1 vég 88 rőfös valódi hollandi ezérnavászon, becsár 80 ft., most csak 15 ft.

1 vég 38 rőfös valódi rumburgi ezérna-vászon, becsár 30 ft., most csak 15 ft.
1 vég 36 rőfös igen jeles rumburgi vászon, különösen agyi ruhákra alkalmas, becsár

32 ft., most csak 16 ft.
1 vég 40 rőfös különösen jó irlandi vászon, becsár 34 ft., most csak 17 ft.

1 vég 48 rőfös valódi hollandi szövet, becsár 86 ft., most csak 18 ft.
1 vég 50 rőfós valódi irlandi szövet, becsár 44—48 ft., most csak 22—24 ft.

1 vég 50 rőfős igen jeles belgiumi szövet, leginkább használható férfi-ingekre,
becsár 52—60—72 ft., most csak 26—80-35 ft.

1 vég 50 és 54 rőfös legsúlyosabb és legjobbféle rumburgi szövet, 28, 25, 27, 29,
32, 36, 38, 42—50 ftig a legfinomabb.

1 lepedő varrás nélkül 3 rőf hosszú és 2 rőf széles, csak 3 ft.
1 vég 80 rőfös szines valódi kanavász ágynemű-borítékokra, becsár 16—18—20 ft.,

most csak 8, 9, 10, 11 ftig'a legfinomabb.
1 tuczat valódi fehér vászon-zsebkendő, kisebbféle 1 ft. 20 kr., nagyobbféle 2 ft. 40 kr.

„ „ „ nőknek 3 frttól 5 ftig.
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő 4 — 6 ft.

1 tncsat kisebbszerü franczia batiszt-zsebkendő 5 - 8 ftig.
1 tuczat különösen finom és szép szines zsebkendő 6—8 ft.

1 tuczat vászon damaszt asztalkendöcske 4—6 ft.

1 tuczat vászon damaszt törülköző 4—6 ft.

1 rumburgi damaszt asztalteriték 6 személyre 4,5, 6,7 ft., 12 személyre 8,10,12,14 ft
1 tuczat jó konyhatörülköző 2 ft. 50 kr.

A legszebb színezett férfi-ingek dbja 2 ft.
A legszebb és legfinomabb szines franczia batiszt férfi-ingek dbja 2 ft. 50 kr.

Igen jó szabású férfi-ingek legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, dbja 2 ft,,
2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr.,4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 - 6 ftig a legfinomabbak

Férfi-gatyák igen jó erős vászonból, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., legjobb rumburgi
vászonból fél vagy egész magyar 2 ft.

Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból, darabja az egyszerűn készülte 1 ft.
60 kr., hurkolt 2 ft., finoman hímezve 3 ft. 50 kr., 4, 5 ft.

Női téli ingek, finoman hímezve most csak 5 ft.
Megrendelések bérmentes pénzbeküldése mellett vagy utánvétellel lelkiisme

| rétesen eszközöltetnek. 1857 (8—4)
Leveleket kérem czimezni:

METII 8.-nek Pesten, régi színháztér 1-sö sz.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent
és kapható:

A dalárdái tagok, s a magyar népdal kedvelőinek.
A MAGYAR NÉP

DALAI és DALLAMAI
Hangjegyekre tette és kiadta

S Z Í N I K Á R O L Y .
8-rét (219 lap). Tartalmaz 200 dalt és dallamot. Fűzve lft. 20 kr. Kötve 1 ft. 80 kr.

Ezen becses gyűjtemény, mely a Szózattól és Kölcsey Ejmrufálcl kezdve
magyar nép legkedvesebb nemzeti, történeti, hadi, szerelmi, bor- és gtínyoros dalait
foglalja magában, s ezek közt számos régi elfeledettet vagy kevésbbé ismeretest is:
abban különbözik az Erdélyiféle népdal gyűjteménytől, hogy mig az a népdaloknak csak
szövegét közié, ez dallamaikat is megőrzi, mindegyik dal mellett annak ének-hangjegyei t
is közölvén, hogy ezek is megmentessenek a feledéstől, s egyszersmind a hangjegyértők,
milyenek majd minden községben vannak, az előttök ismeretlen dalakat is dalolhassák.
Azért ez uj népdalgyüjteményt nemcsak összes dalkedvelóinknek — s melyik magyar
és magyar hölgy nem kedvelné a dalt? — s jelesen hazai dlárdáinknak, hanem mint
nemzeti ügyet minden jó hazafinak és honleánynak méltán ajánlhatjuk, mint a kiknek
ohajtaniok kell, hogy szép ősi dallamaink el ne vesszenek, sőt a közpártfogás folytán
mind kiadathassanak, s igy a magyarnak is legyen oly gyűjteménye, milyen egy nemzet-
nél sem hiányozhatik. 1702 (6—6)

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

Tizenharmadik évfolyam.46-ik szám

Pest, november 18-án 1866

Előfizetési föltételek 1886-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. -

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ár», vagy annak helye egyszeri igtat&snál 10 krba;
háromsaori vagy többszöri igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Voglcr. — M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Báró Beust Frigyes, osztrák külügyminiszter.

A mit a königgratzi veszedelem óta j
százszor emlegettek és százszor megezáfoltak
a hírlapok, végre csakugyan valósult: egy
okt. 30-kán kelt legmagasb kézirat által
Szászország volt külügyminisztere, báró
Beust Frigyes osztrák külügyminiszterré
neveztetett ki. Ez esemény az, mely azóta a
kül- és belföldi lapok
okoskodásainak egyik
legfőbb tárgyát teszi.
Tüzetesen szóba jött
most az uj miniszter
egyénisége, politikai
múltja s mindazon re-
ményekésaggodalmak,
melyek a tagadhatlanul
tövises uj pályára lépő
férfiúnak jövő működé-
séhez fűződnek. Ez áta-
lános érdekeltségnek
kívánunk némileg meg-
felelni mi is, midőn a
külügyminiszter arcz-
képe mellett, eddigi ha-
tásának fő vonásait itt
közöljük.

Beust báró családja
nem tartozik az aristo-
kratai értelemben úgy-
nevezett régi családok
közé. Emlegetik ugyan
némely ősét már a 15.
és 16-dik századból is,
kik a papi, tanári és
tudományos pályán ki-
tűntek, de tulajdonképi
külső rangra csak azon
Beust tett szert, ki
1771-ben halt meg s
mint dán titkos taná-
csos kevéssel azelőtt
bárói rangra emelke-
dett, mig ennek egyik
fivére 1775-ben biro-
dalmi grófi rangot
nyert. Jelenleg tehát
egy bárói s egy grófi
Beust-család létezik,
melyeknek egyes tagjai
a volt német szövetség
egyes országaiban több
előkelő hivatali állo-
mást foglaltak el.

Beust Frigyes a család bárói ágából
származik. Atyja (az első báró unokája)
1840-ben mint szász kir. kamarás és főtör-
vényszéki tanácsos halt meg Drezdában. Itt
született 1809. jan. 13-kán Beust Frigyes.
A szülői háznál nevekedvén, Drezdában vé-
gezte az alsóbb tanulmányokat s azután a

B A R Ó B E U S T F R I G Y K S.

göttingai egyetemre ment, hol az államtu-
dományokat s a magasabb politikai tanokat
az akkori leghíresebb tanárok előadásaiból
hallgatta. 1829-ben a lipcsei egyetemen tette
le a jogtudori vizsgát. Visszatérvén Drez-
dába, itt már 1831-ben a külügyi miniszté-
riumban nyert alkalmazást. 1834-ben na-

gyobb utazást tett
Sveiczba, Franczia- és
Angolországba stb. —
1836-ban követségi tit-
kár lett Berlinben,
1838-ban ugyanaz Sz.-
Pétervárott. 1841-ben
Szászország ügyvivője
volt Münchenben, a hol
Jordán bajor tábornok
leányával házasságra
lépett.

Az 1848-ki forrada-
lom kitörése alkalmá-
val Londonban volt, hol
1846. óta mint szászor-
szági követ működött.
1848. májusban ugyan-
ily minőségben Berlin-
be küldetett. 1849. febr.
24-én átvette Drezdá-
ban a külügyi minisz-
térium vezetését. — A
forradalmi mozgalom
által létrehozott 1849.
márcz. 28-i szabadelvű
német birodalmi alkot-
mányt a szász kama-
rák és a közvélemény
is élénken óhajtották,
azonban a király, állí-
tólag Beust tanácsára,
határozottan ellenzé.Az
ennek folytán kitört
népfelkelés megfékezé-
sére Beust a porosz se-
reg interventióját vette
igénybe, miután a ki-
rály vele és a hadügy-
miniszterrel együtt Kö-
nigstein várába mene-
kült. A főváros egy idő-
re egészen kormány nél-
kül maradt s az ügyek
vezetésére ideiglenes
kormány alakult.

. /


