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Az általam kiadott

SÍREMLÉK-ALBUM
ezéljának előmozdítására az ország különböző vidékein, s a Duna-fejedelemségekben
felállított ügynökségek már életműködésben lévén: van szerencsém ezek jegyzékét
azon tiszteletteljes értesités mellett közzétenni, hogy az alább megnevezett ügynök-
ségek — az érdeklett Album nagy választékú mintarajzai után s nyomatott ársza-
bályzat szerint mindennemű megrendeléseket sírkövekre, épületmunkákra, emlék-
szobrokra, feszületekre, keresztelö-medenczékre, s egyéb márványmú-készitményekre
elfogadnak. Ezen ügynök urak nevei a következők:
Aradon: Andrényi Károly.
Apathinban : Weidinger
. Zsiga.

Arokszallason : Suas>er
Dávid.

Abonyban: Hutkay Sánd.
Baján : HertzfeldW. és tíai.
Báttaszéken: KollerSt. J.
Brassóban: Zürner Fer.
Brailában: WaldnerWilm.
N.-Becskereken: Schaffer

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

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

fiai.
Broodon: Dimovic D. N.
Bonyhádon: Straicher B.
Beodrán: Karácsonyi M.
Bukaresten: Waldner V.
Csakóván: Dina György.
M.-Csanádon: Telbisz J.
Czegléden: Gombos Pál.
Csongrádon: Marsies Ign.
Dályán: Weisz testvérek.
Déésen: Krémer Samu.
Déván: Gergelyfi Imre.
D.-Földváron:NadheraP.
Egerben: Polert>czky Gy.
Eperjesen: Pölt Ferencz.
Erzsébetvárosban: Szen-

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

scherko A.
Felsőbányán: Husovszky

Gyula.
Félegyházán: Molnár Al.
Fogarason : Novak János.
Galaczon: Metaxa A.
(iiurgevoban: WaldnerV.
Göllnitzen : Szentistványi

F. J.
B.-Gyarmaton: GazdikL.
Gyöngyösön : Kozmáry J.
Gynlán: Dobay János.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszegen: Lengyel A. és

fiai.
Hatzfelden: Schnur F. S.
Hódságon: Rausch Antal.
Holdmezö -Vásárhelyt!:

Szokolovics I.
Haszton: Mandics János.
Jassyban : Baumgartner

Frigyes.
Jászberényben: Holczer

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

Kaposvárott: Laipzig A.
Károly várott: Fröhlich A.
Karloviczon: Gyarmathy

Gusztáv.
Karansebesen Ettinger D.
Károlyfehérvárott: Ma-

terny Emil.
Kalocsán : Loidl József.
IV.-Kanizsán: Kecskés J.
Krajován : Vidacs István.
Kecskeméten: Papp Mih.
Kézsniárkon Szopko C. N.
Kézdi-Vásárhelytt: Csi-

szár Mihály.
N.-Kikindan : Kisslinger

Mátyás.
Kis-Kórösön: BernádM.
Kolozsvárott :Tauffer F.
B.-Koinlóson: Csernik G.
Kólán : Bosnyák J. utóda.
Kun-Sz.-Miklóson: Le-

sehitz Mátyás.
Kun- Szent- Mártonban:

Nitsch Márton.
Körmöezbányáii: Jánosy

J. özv.
Li ppá n Vinternitz és Büch-

ler.
Lompalánkán: Hojesko J.
Losoiiczon: GedulyAlbert.
Lovrinban: Krausz Péter.
Lúgoson: Schieszler A.
Makón: Böhm Albert.
M.-Vásárhelyit Fogarasy

Döme.
Medgyesen : Guggenber-

ger F. J.
Miskolczon: Bedé László.
Mohácson: Bodendorfer J,
Mooron: Hann Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
Nagybányán: Haracsek j .
Nagy-Kallóban : Mandl

Salamon.
IVagy-Enyeden: Hank K.

Adolf.
IVagy-KörösönSzikszayL.
IVaKy-Sz.-Miklóson: Kari

Nándor.
IVagy-Schenken Potoczky

Péter.
Nagy-Váradon: Sdravicb

János.
Nyitrán : Filberger R. A.
Nyíregyházán : Kralo--

vánszky L.
Oraviczán: Becker József.
Orsó van: Böhme Károly.
Orosházán: Vangyel M.
Pakson: Bunn Gusztáv.
Pápán: Bermüller József.
Pancsován: Huber János.
Palánkán: Rosenstock S.
Pécsett: Obetko Zsiga.

Pécskán: Kónigsthal Jak.
Péterváradon: Láng M.
Petriniában : Schmid M.

F. fia.
Perjámoson: Baumel test-

vérek.
Kadujeváczon BuchrleJ.
Rimaszombatban : Rad-

ványi István.
Rozsnyón: Pékár Sándor.
Sator-A.-Ujhelytt: Szent-

györgyi J.
SarospatakonRosenblühJ
Segef«£h-ott: Misselbacher

J. fiJP^Teutsch.
Selineczeo: Dimák J. E.
Szabadkan : Demerácz A.
Szathmárott: JuracskoD.
Síámos-Ujvárott: Haru-

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

Traugott.
Szegeden: Reinitz Vilm.
Szegszárdon: Fejős J. M.
Szentesen: Dobray Sánd.
Szebenben: Dinges J. N.
Székesfehérvárott: Gut-

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

ler János.
Szigetvárott: Koharics F.
M.-Szigeten: Fersin Fer.
Tordán: Osztián testv.
Tolnán: Maixner Antal.
Topollyán: Ettinger D.
Tokajban: Kempner J.
Temesvarott: Weisz Bál.
Tnrniogurellóben : Woi-

titz Zsiga.
Turnseverinben : Csoku-

HaD.
Tittelben: Kresztics Mih.
Szék-Udvarhelyt*: Dob-

ray Nándor.
Ungváron: Landau Dávid.
Uj-Aradon: Orth J. A.
Uj-Becsén: Kugler Ed. J.
lij-Vidéken: Kleintsek J.
Vág-Ujhelytt: Zobel és

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

fiai.
Viddinben: Joannovics J.
Vingán: Augustinov Ant.
Vukovárott: Birra Gy.
Zágrábban :KroschelM.C.
Zrntán: Györffl Iván.
Zilahon: Orbán Károly.
Zimonyhan: Vasilievics V.

1092 (2-3)
E vállalatomnak szives pártolását — melynek életbeléptetésére leginkább a

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

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

Kelt Pesten, 1865. évi április hó 28-án.

JAMAÍGA:RHÍÍMOK
a legfinomabb minőségtől a legolcsóbb minőségi?

folyvást kaphatók:

I iiclis Gusztáv és társánál
Pesten, Dorottya-utcza, a kereskedelmi testület épületében.

Egy fél meszelyes próba-üvegcsék minden nemből
kiszolgáltatnak. (6-6)

1864-diki kölcsön-sorsjegyek,
melyeknek húzása f.é.június 1-én történik, következő főnyereményeket

tartalmaz:
250,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5000 stb. forint.

Kaphatók alulirt pénzváltó-irodájában készpénzfizetésért a bécsi napi árfolyam
szerint, bavonkinti4 ft. 50 kr , vagy éviiegyedenkinti 6 ft. részletfizetés mellett.

Továbbá:

ÍGÉRVÉNYEK.
1 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 1 ft. 50 kr. — 1 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 1 ft. —
l/» 1839-iki (hu ás június 1 "én) 5 ft. 50 kr. — 1 1839-iki egész sorsjegyre 29 ft. 50kr.

Bélyegdij 50 kr.
Vs 1839-iki és 1 db. 1864-iki 100 ftos igétvény csak 7% ft. — 5 db. 1864-iki

100 ftos Ígérvény 9 ft., 10 db. csak 17 ft — 5 db. 1864-iki 60 ftos ígérvény 7 ft.,
10 db. csak 12 ft., — bélyegdijjal együtt.
T ) T T ^ ]\T Tg* t bárminemű sorsjegyre akkép előlegeztetik, hogy az illető
m~ | i . \yi Ml ' pénzét a teljes napi árfolyam szerint megkapja, s a vissza-

* rizetés havonkinti részletekben történhet.

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, nagy hid-uteza 9-ik sz. a.

U i ^ Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Az 1865 dik
évre érvényes játékterv minden levélhez ingyért csatoltatik. 1071 (2—0)

Pesti biztosító-intézet.
A „pesti biztosító-intézet" t. ez. részvényesei tisztelettel figyelmeztetnek

miszerint a társulati részvények negyedik részletének darabonkinti 50 forinttal
befizetésére szabott határidő, folyó évi május 1—15-iki napjaiban lejár, s a társulat
pénztár (József-tér 2-ik szám, 1-ső emelet) a befizetéseket délelőtt 9 órától 12-ig
elfogadja. A részletfizetés a kiadott s ezúttal ismét felmutatandó ideiglenes nyugták
hátlapján fog nyugtatványoztatni. 1113 (1)

A. pesti biztosító-intézet igazgatósága.

kölcsön-ígérvények
ára csak Vjt forint,

s kaphatók:

KAMTZ és TÁRSA "
pénzváltó-irodájában Pesten, német szinház-tér 4-ik sz. a.

Sorsjegyek részletfizetésre.
Egyenkint.

1 1864-iki 50 ftos sorsjegy havonkint . . . . , 'l ft. 25 kr.
évnegyedenkint 4

6
4
5
5
6
6
8

12
14
20
26
24

50

50

1 1864-iki 100 ftos sorsjegy havonkínt
évnegyedenkint

'/s 1839-iki sorsjegy havonkint
évnegyedenkint

1 1860-iki 100 ftos sorsjegy havonkint
évnegyedenkint , -

1 Credit sorsjegy havonkint
évnegyedenkint

1 1854-ikí 250 ftos sorsjegy havonkint
évnegyedenkint

1 1889-iki egész sorsjegy havonkint
évnegyedenkint

1 1860-iki 500 ftos sorjegy havonkínt
évnegyedenkint 30

Csoportokban 5 darabjával.
1 1864-iki 50 ftos, 1 budai, 1 Genois, 1 Windischgratz, 1 Rudolf

sorsjegy havonkint 7 fr. — k r
évnegyedenkint 8 „ 50 „

•/» 1839-iki, 1 Salm, 1 Clary, 1 Waldstein, 1 Rudolf sorsjegy ha-
vonkint 8 „ 50 „
évnegyedenkint ' 1 „ — „

1 1864-iki 100 ftos, 1 Salm, 1 Genois, 1 Pálffy, 1 Rudolf sorsjegy
havonkint 10 „ — „
évnegyedenkint 13 „ — ,,

1 Credit, J 1865-iki 50 ftos, 1 Genois, 1 Waldstein, 1 Kudolf sors-
jegy havonkint • 12 ,, — „
évnegyedenkint . , • • 15 „ — „

W * " Már az első részlet befizetése biztosítja a nyereményeket.

MORGENSTERN A. és TÁRSA.
pénzváltó-irodája Pesten, a nagyhid-utczában 9. sz. a.

Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Minden meg-
rendeléshez egy az 1865 évre érvényes játékterv csatoltatik, mely részletesen elő-
adja a sorsjegyek vásárlását, illetőleg részletfizetés mellett s a társulatok alaki-
tási módját. 1071 (1)

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

k

Tizenkettedik évfolyam.21-ik szám.

Pest, május 21-én 1865

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
t'snpan Vasárnapi UjsáK : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Ha egy nagy élet — egy nagy szellem
élete kialszik, ünnepélyes csend áll be a vi-
lágon, mint a nap lehunytát sötét gyászszal
követi az éjszaka,
így volt akkor is
midőn ,,a föld leg-
nagyobb polgára"
Lincoln Ábrahám,
az észalíamerikai
Egyesült- államok
elnöke, múlt nagy-
pénteken orgyil-
kos kéznek áldo-
zata lett. Nem
csak hazája, nem
csak polgártársai
törtek ki érte mél-
tó fájdalomban,ha-
nem e fájdalmat
osztotta az egész
müveit világ,
mindazok, kiknek
az emberiség java,
boldogsága szivü-
kön feküdt.

Lincoln mint
ember : a megtes-
tesült becsületes-
ség, szelidség, jó-
ság,— mint állam-
férfi és kormány-
fő : szép elveihez
tántorithatlan szi-
lárd, a mellett ha-
zájának és népé-
nek atyja — sze-
rető, igazságos és
szelid atyja volt;
de más nagyobb
hivatás vont kö-
rüle dicsfényt min-
den nép előtt: Lin-
coln az emberi sza-
badságnak apos-
tola volt; neki ju-
tott osztályré-
szül, hogy a sza-
bad eszakamerikai
unió csillagos lo-
bogóját a rabszol-
gaság szennyétől
megtisztitsa. És
törhetlen akarat,
kitartó erély, gyö-
zedelemhez vezet-
te az eszmét, mely-

L i n c o l n Á b r a h á m .
nek szentségét Amerikának Washington óta
lagnagyobb polgára, vérével pecsételte meg.

Midőn e rendkívüli szellem, fényes ész-

L I N C O L N ÁBRAHÁM.

tehetség és kitűnő jellem viszontagságteljes
életének rajzát adjuk, ugy hiszszük, minden
olvasó kegyelettel tekint a mellékelt arcz-

képre, mely azon
férfiú vonásait áb-
rázolja, ki egyszerű
favágóból csupán
önszorgalma és te-
hetsége által a leg-
fényesebb polezra
küzdötte föl ma-
gát, s a kormány
élén is utolsó pil-
lantásáig hű ma-
radt a néphez,
melyből szárma-
zott.

Lincoln Ábra-
hám közönséges
szegény szülőktől,
1809. febr.j 12-én,
Hardin |county-
ban, Kentucky ál-
lamban született.
Ósei quakerek vol-
tak, s Pennsylva-
niából Virginiába
költöztek át. Itt
született nagyaty-
ja, a ki családjá-
val később Ken-
tuckyba tette át
lakását, hol 1784-
ben megölték az
indiánok. Fia Ta-
más, mint közön-
séges napszámos,
két keze munká-
jával szerezte ke-
nyerét, s 1806-ban
Nancy Hankst nő-
ül vevén, e házas-
ságból származott
Lincoln Ábrahám,
kinek nénje és öcs-
cse már rég meg-
haltak.

A család innen
1816-ban Indiáná-
ba vándorolt át, és
Spencer county
egyik őserdejében
letelepedvén, az
alig 8 éves, de
rendkivül kifejlett
erős fiu, nagy se
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gitsé^ére volt atyjának az erdő-irtásnál és
földművelésnél, mely terhes munkát tiz éven
át majdnem szakadatlanul folytatta. Ez idő
alatt összesen alig részesült egy évig iskolai
oktatásban, s a mit később tanult is, mind
csupán saját szorgalmának köszönheté. Any-
ját még kilencz éves korában elvesztette,
s atyja egy özvegyasszonyt vett nőül; de
Jonstone Sallia, a ki még most is él, az
árva fiúnak jó mostohája lön.

Történt azonban, hogy atyja, egy barát-
jaért jótállván, nagy ügygyel-bajjal szerzett
kis gazdaságát elvesztette. E csapás után
elhagyta Indiánát a család s Illinoisban te-
lepedett meg, hol a fiu segített atyjának
íölépiteni a családi lakházat, s oly ügyesen
forgatta a fejszét, hogy e miatt máig is em-
legetik az ottani munkások.

Ezután elvált családjától s önállólag
kezdett működni a nehéz munkák által
testben megedzett s vállalkozó szellemű ifjú;
1831-ben egy hajó készítésével bizta meg
egy vállalkozó, melyen gabonát szállítottak
Ui-Orleansba. E hajót Lincoln Ábrahám
mint kapitány maga vezette; így kettős
mesterségével, mint ács és gabonaszállító,
némi nyereségre tett szert.

Nem sokára könyvvezetőnek állott New-
Salemben. Ezt a vidéket a „fekete sólyom"
rettegett nevű vezér alatt nagyon háborgat-
ták az indiánok. Épen önkéntes csapat ala-
kult ellenök, a mikor 1832-ben Lincoln is
beállott s társai kapitányukká választották.
E választásra volt Lincoln legbüszkébb tel-
jes életében. A harcz végeztével Illinoisba
visszatérve, társkereskedést nyitott, de társa
pálinkaárulással akarta azt összekötni, mit
Lincoln, mint a mértékletlenségellensége, ha-
tározottan megtagadott; az üzlet megbukott
s nemcsak eddigi szerzeménye lett oda, ha-
nem 1100 dollár adósság is terhelte. Be-
látva, hogy ezt közönséges munkával le nem
dolgozhatja, más foglalkozást keresett. A
szerencsétlenség nemhogy leverte volna, sőt
szilárdította lelkierejét. Egy szerény posta-
állomásra tett szert, s a mellett egész erővel
a törvénytudomány tanulására adta magát.

Míg nappal a postahivatalt kezelte, éjjel
ernyedetlen szorgalommal tanult; s mint-
hogy szegény volt, egy ügyvéd ismerősétől
kölcsönzött könyveket, s azokat minden
reggel pontosan visszaadta, nehogy jóaka-
rójának valami hátramaradást okozzon. Ily
megfeszített munkássághoz nem csupán
erős akarat kellett, de testi erö is, mi nála
szintén nem hiányzott. Társai közt a leg-
jobb futó volt, s birkózásban mindeniket
legyőzte; az ökölviadaloknál mindig öt kér-
ték föl bírónak, mert legtöbb részrehaj lat-
lansággal itélt.

Már 1836-ban megkapta az engedélyt
az ügyvédkedésre, s Illinois fővárosában,
Springsfieldben, irodát nyitott. Ugyanazon
idő tájban lépett házasságra egy kentucky-i
növel, ki egyszerű takarékos asszony s több
gyermek anyja lett. Egyik fia az északi
hadseregben a múlt évben vérzett el. Mint
ügyvéd csakhamar szép névre tett szert,
Különösen az esküdtszék előtti ügyekben
mint védő, nagy tekintélyt vivott ki. Csak
igazságos ügyekre vállalkozott, s diadala
nem maradhatott el. Egyszer egy régi sze-
gény ismerősének fia, ellenségeitől gyilkos-
sággal vádolva, állott az esküdtszék előtt.
A háló ügyesen volt szőve, s minden körül-
mény azt mutatta, hogy veszve van; már a
közvélemény is fölingerült a vádlott ellen. A
közvádló csak röviden szólott, midőn Lin-
coln emelkedett föl, s éleslátása és ékes-
szólása széttépte a cselszövény szálait. Csak
egy tanú volt még hátra, ki a hold fényénél
a gyilkost fölismerte. Lincoln kimutatta,
hogy az említett órában a hold még nem is

— vegze szavaitjött fel! „Ha van igazsí
— ugy a nap, mielőtt lemenne, a vádlottra
mint szabad emberre süt le!" És a nap még
magasan állott az égen, midőn a fiu ártat-
lannak nyilvánitva tért vissza szülői kar-
jába.

De kiterjedt ügyvédi elfoglaltatása mel-
lett sem vonult egészen vissza a politikai
küzdtérről. 1846-ban kongresszusi követté
választatott, s 1847 végén foglalta el székét
a képviselők házában. Már itt harczolt a
rabszolgaság ellen.

Nem sokára válságos viszonyok állottak
be az Egyesült államokban. 1854 óta két
párt állott egymással szemben. A régi de-
mokrata párt, mely eredetileg a népszabad-
ságot védte a rabszolgatartó déliek aristo-
kratikus hajlamai ellen, kivetkőzött eredeti
jelleméből, s inkább a rabszolgatartók egy-
szerű eszközévé sülyedt alá. Ezzel szernb.-n
északon egy uj párt alakult, republikánus-
párt névvel, melynek zászlója alatt a rab-
szolgatartás határozott ellenségei csoporto-
sultak. E párthoz tartozott Lincoln Ábrahám
is. E párt 1860-ban a Chicagóban tartott
nemzeti gyűlésen öt szemelte ki az elnök-
ségre jelöltül, s megválasztatását még azon
év november havában nagy szótöbbséggel
keresztül is vitte.

Mint elnök békülékeny nyilatkozattal
lépett föl, de az unió sértetlen megtartását
határozottan kimondá, mert a pártok elke-
seredettségéből az Egyesült-államoknak két
részre szakadását már előre lehetett gyaní-
tani. Ezenkívül a rabszolgaságnak eltörlése
volt főczélja. De Lincoln önmérséklete sem
volt képes lecsillapitani a fölzaklatott párt-
szenvedélyt; a déli államok Dél-Karolina
főszerepvivése mellett elszakadtak, Rich-
mondban külön elnökül Jeíferson Davist
választván; s kitört a véres polgárháború,
melyhez nagyságban és elkeseredettség-
ben hasonlót, keveset mutathat föl a világ-
történet.

Mi történt ezután? szükségtelen elmon-
danunk; — ha testvérlapunk közleményeit
figyelemmel kisérte, tudja az olvasó. Négy
évig folyt a harcz, míg végre Grant, Sher-
man és Sheridan hadai győztek; az emberi-
ség szent ügye győzött azok ellen, kik
szennyes önérdekből a kétségbeesés harczát
folytatták. A richmondi c>atatért 30,000
ember vére locsolta meg, s beteljesültek az
elnök egykori szavai: „hogy minden csepp
vért, mely a rabszolgatartók korbácsa után
kiserdül, karddal ontott vér fogja megbo-
szulni." És most újra büszkén leng az unió
csillagos lobogója, és négy millió kinzott
rabszolga mondhatja el magáról: most már
én is ember vagyok, s áldva említi Lincoln
Ábrahám nevét.

A harcz be van fejezve, de vele együtt
egy nagy élet. Lincolnt a győzelem ünnepén,
orgyilkos golyó ejtette el Washingtonban.
A gyilkos Booth John Wilkes színész, a dé
lieíc barátja, kinek szép de ördögi arczvo-
násait lapunk végén láthatja az olvasó. A
Ford-szinházban apr. 14-én este 9 órakor az
elnök páholyára tört, s fejét pisztolylyal
keresztüllötte. „így veszszenek mind a zsar-
nokok!" úgymond, és eltűnt. Zsarnoknak
mondta azt, ki épen az nap a legyőzött
Délnek kegyelmet hirdetett, kijelentvén,
hogy „ha a déli államok az unióba vissza-
térnek, nem fogja kérdeni, ha valaha kívüle
álltak-e?" — kiről a déliek vezére,Lee, mint
ellenség is ugy nyilatkozott, hogy „Lincoln
jósága hatalmasabb a Dél meghódítására,
mint Grant ágyúi."

A nemes férfi szempilláit másnap reggel
7 órakor fogta be a halál; az orvos, a ki
mellette állt, aranyat tett a felnyíló szem-
héjra. Arczán még a halál után is szelid

mosoly volt látható, mely életében minden-
kit lebilincselt. A sors ugy akarta, hogy a
déliek számára tervezett átalános amnestia
legyen végrendelete. Valóban szebb végren-
deletet ember alig hagyhat maga után !

Lincoln halála, bár minden jobb érzést
föllazított, Észak teljes győzelmét nem gá-
tolta meg; orgyilkos kéz még soha sem ál-
líthatta meg a történetnek folyamát. Lin-
colnnak halnia kellett, hogy az ügy szentségét,
melyért életében küzdött, vérével pecsételje
meg; — meghalt, hogy mint a szabadság
martyrja örökké éljen.
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Vihar van ott kinn . . .
Vihar van ott kinn. Hallgatom
A vadul üvöltő szelet.
Szemeim be nem hunyhatom,
Éberen tart a rémület.
Es nem alszik, nem alhatik
.V kÍ3 faluban senkisem;
Borzadva súgja minden ajk:
Ha most tüz volna, istenem!

Lélekzetem el-elakad,
És szivem hevesen dobog;
Köriilem tátongó csodák,
És kisértetes alakok.
Hah! most mindnyája kisuhan,
Fénynyel telik meg a terem!
Csak a villám volt! vége már . . .
Ha most tűz volna, istenem!

Minő háborgás! A vihar
Szivem csendjét is fölveri,
Élőmbe állnak a nyomor
Kétségbeejtő képei.
Füstölgő romok, fagy, eső,
Éhség, vándorlás, gyötrelem,
Koldusrongyok a tagokon . . .
Ha most tűz volna, istenem!

Az akácz kínosan recseg ,
Földig hajolnak ágai;
A konyhaajtót odakinn
Meg-megtaszitja valaki.
Az ablak ugy reng! Csitt, mi az?
Honnan e zsongás hirtelen?
Harangzajt vélek hallani . . .
Ha most tűz volna, istenem!

Borzasztó éjjel! Jó apám
Felöltözik és kisiet,
Sokáig várjuk hasztalan ,
Visszatér és hangja siket.
„Valahol ég! Félláthatár
Ali tűzben, lángban veresen."
S a végső napra gondolunk . . .
Ha most tűz volna, istenem!

Dalmady Gyözö.

A szegény ördögök.
(Elbeszélés.)

Irta TOLNAI LAJOS.

(Folytatás.)

Nem mondhatok le azon szándékomról,
hogy újból meg ne említsem, miszerint a
szoba csakugyan szörnyű nagy volt, a gya-
log-kocsi pedig kicsiny, s \gj a bútorféle
fölötte kevés.

Az egyik oldalra végig szegeket vertek,
azokra ráaggattak minden aggathatót, szi-
tát, kosarat, tésztagyúró-deszkát s edénye-
ket. Ilyen nagy szoba s kevés bútor mellett
még a konyha illő berendezésére is Takliné
épen nem igen gondolhatott.

— Ny anya! — futott be remegve a ke-
nyeret rágó kis fiu.

— No! rivalt rá az apa — s nagyokat
ütött egy szegre, mely sehogysem akart be-
menni.

— Mi az, angyalom? — csititá édes anyja
— végig simogatván a kis félénknek szőke
sárgás íürtecskéit.

— Szerencsés jó napot kívánok!

Takli ur épen szerencsésen beütötte a
szeget, s oda fordulhatott a jövevény felé.

—'Szerencsés jó napot — szólt újra az
érkezett — én a falu embere vagyok.

__ Kohó -— ugrott elö mellöle egy kis
ember — ni> j ó 1 S volna! s csontnyelü bot-
jával szitát, deszkát, leszórt a szegekről. Ez
az oldal az enyém, a déli oldalt én válasz-
tottam, a jegyző ur azt nekem adta. Maguk
egészséges emberek, meglehetnek az északi
részen is. Csakhamar oda kell hordani min-
dent — s kezével, botjával, lábával hado-
nászott.

—• Micsodaa! hm! ugyan ugy-e? hát az-
tán ki az ur, hogy böcsületes ember házában
így mer szemtelenkedni? tudja-e, hogy én
innen tüstént kibotolom magát — s csak-
ugyan botja után is nézett.

— Azt meg ne merje próbálni — szólt
meghökkenve s a falu embere mellé iga-
zodva a kis ur — mert a vármegye tömlö-
czébe csukatom.

t — Kit? engemet? tudja-e, hogy kivel be-
szél? meg hogy engemet csukát be, egy
mestert, egy egyházi embert! — s széles
mellét egészen oda feszitette a vendég elé.

Takli urnák a lehetőleg előre tolt bal-
válla s hátra tett jobb ökle átalában semmi
jót sem látszottak ígérni.

— Micsoda mestert? kérdé alantabb és
szelídebb hangon a déli oldalt követelő.

— A pimpósi mestert.
A kis ember ajkán egy ravasz mosoly

futott végig, apró zöldes szemei kinyíltak
— s nyájasan lépett előre.

— Hát barátom uram a pimpósi mester
volna, a híres énekes?

Takli ur ezt nem várta, de azért vála-
szolt rögtön.

— Az. Igenis én vagyok.
Azután tisztességes állásba tette magát,

lötyögő mellényén hamarjában egy lyukat
begombolt, vastag fejét fölemelte, torkán
egyet köszörült, egy-két szép halotti ének
„A keservek áriájából'1 eszébe jutott, s busz
kén tekintett előtte mosolygó uri kinézésü
ellenfelére.

— Engedje kezét megráznom.
Az édes gyönyörtől meghatott mester

oda nyújtotta.
— Ez aztán valódi öröm rám nézve,

hogy az isteni gondviselés ily derék férfiú-
val helyezett egy fedél alá. Jöjjön csak édes
barátom — szólt mosolyogva a falu embe-
réhez — segítsen csak édesem ezeket a bú-
tordarabokat innen ama túlsó tisztás oldalra
helyezni el. Oh hisz igy rögtön rendben le-
szünk. Bemutatom itt kedves barátom ura-
méknak szeretett nőmet, idösb gróf Tehery
Pálné ö méltósága igen kegyek gyámleá-
nyát. Mi különben csak pár hetet töltünk e
vidéken, míg az uradalom ügyei ily valóban
zavaros szomorú időben rendbe jöhetnek
Ugy u gy é d e s barátom -- biztatá a falu
emberét, kivel együtt elég szép igyekezettel
hányták odább a bámuló meglepett Takli-
család ringye-rongyait — igen^ mi csak né-
hány napig, szóval nagyon bizonytalan ke-
vés ideig szándékozunk itt maradni. Csak
ketten vagyunk szeretett nőmmel, azért
bútort is csak annyit hoztunk magunkkal,
a mennyi épen szükséges, a többit biztos
helyen hagytuk depositumban Van egy kis
igen-igen kedves kutyánk, valódi indus faj,
o méltósága nevelése, -- névnapi prezent,
de igazán kedves kis okos teremtés. (A kis
fekete kopasz kutya lassankint kidugta
tÖ,m?x °mU f e j é t a z asszonyság nagy kendő-
jéből.) Uh QZ valódi kincs, boldogság. így
ni, most ma. mi i s elhelyezkedhetünk. Lássa
édes barátom uram, művelt emberek között
bármi akadály is milyen könnyen elhárul.

Györy Józsefné magas, jól telt b.rna

arczu, sürii fekete szemöldöküasszony volt;
szemei ha akarta: jól égtek — s Takli ur
bebizonyíthatná, hogy ezek jól égtek most is,
nagyon jól.

Takli ur maga kész volt segíteni, 3 igy
az uj család beköltözése könnyen meg-
történt.

A szegény mesterné szivén rögtön át-
nyilallott valami; nem szólt, nem is igen
nézett se az emberre se az asszonyra, az ő
beteges, szomorú, megtört fényű kékes apró
szemei, hamar meg tudták látni mindazokat,
a miktől egy hü nő félni szokott.

A mester durva arcza kiderült, formátlan
nagy sötét szemei vad tűzben égtek, izmos
vállait kiegyenesitette, s kemény kevély lé-
pésekben járt fölebb s alább.

Elgondolkozott.
— Ni ni! — szólt barátságos hangon a

szorgalmasan rakoskodó laktárshoz, kinek
(a mint kibeszélte s kiköhögte magát s a déli
oldalt szerenesésen beruházta) vidor behi-
zelgö modora egyszerre komor szótalan-
ságba csapott át — hát én még jól fölvéve,
nem is tudom ám, hogy barátom uramat,
hogy is hívják, s hogy miként is tiszteljem.

— Engemet édes mester ur? Én Győrfi-
falvi Györy József gazdatiszt vagyok a pa-
lánki uradalomból — s szótlanul rakosga-
tott tovább.

A mester megint gondolkozott. Ezt a
nevet nem hallotta soha, valamint azt az
uradalmat sem, legalább hamarjában nem
tudott rá emlékezni.

— S honnan ismer engem barátom
uram

— Tudja mester ur — igazitá ki az is-
pán a barátom uram szót — ugy néha ke-
resztül kellett hajtatnom Pimpóson, s
(itt hozzá fogott újból a köhögéshez, köhö-
gött erősen, s különben is kisded sovány
termete e szomorú cselekmény alatt szána-
lomraméltó görbülést vett.) Nem, most nem
beszélhetek — szólt később ismét —• nem,
most nem szabad sokat beszélnem. Egyáta-
lában kevés beszédü vagyok. Édes angyalom
— fordulva nejéhez — jöjj csak, ez az asz
tal itt épen legalkalmasabb lesz; itt lesz
mindjárt a nyoszolya, ott a fogas; nézd ez a
trombita, hogy illik ide.

S a trombitát levette azonnal, zsebken-
dőjével megtörülgette, megrázogatta, egy
pár hangot bdeszalajtott, s dolgozott to-
vább. Majd aggodalmasan s figyelmesen né-
zett vt-gig szép termetű feleségén,s minden
kép azon volt, hogy értésére adja szándékát.
E szándék nem tartalmazott mást, mint azon
erős óhajtást, mely szerint kívánatos volna.,
ha e csöcselék néppel minden érintkezést
megszakítanának.

A mester ur kellemetlenül érezhette
magát a hideg válasz miatt, mert kiment s
útközben vastag erős és széles lábaival nem
átallott egy pár Györy-féle mobiliát félre
lökni.

Györy ur oda fordult; a bútordarabokat
fölemelte, haragos képet vágott s szivéből
örvendett, hogy ez az otromba mester oly
pimaszul viselte magát,

A gyerekek megérkeztek.
Csatakos, piszkos volt mind a kettő, de jó

kedvű, vidám, megelégedett, boldog.
— Hát a te sapkád hol van? — ordított

a kisebbikre apjuk — a közben elégedett!
képpel szemlélte a megrakott ingbegyet.

Pista ravasz pillantást vetett öcscsérel,
melyből világosan kilátszott azon ajánlat:
hogy Jóska mit adsz, ha meg nem mondom;
hogy elvették, s azonfelül rá a német még
jól meg is tánczoltatott.

Jóska felelet helyett kiszedte inge begyé-
ből a krumplikat, s egyet-egyet a nagyob-
bak közül vigyorgó képpel mutogatott, mely-

nek egyszersmind czélja lett volna, az apa
figyelmét kijátszani vagy elfordítani.

— Tüzet kell rakni hamar — látom, lá-
tom. Hát te Pista semmit sem hoztál?

— Én — válaszolt a fiu — hát ez mi?
kérdé büszkeséggel arra a rakás burgonyára
mutatva, mely majd leszakasztotta inge
begyét.

Azt hiszem, meg lehet szokni mindent, s
a többek közt épen nem a legnehezebben
azt, hogy a tolvaj a lopásban semmi feltű-
nőt ne találjon.

Legalább a Takli-család egészen oly sür-
gölődéssel, vidám gonddal tisztogatta a lo
pott burgonyát, s tüzelte a lopott rozsét:
mintha az mind a legrendesebb keresmény
lett volna,

Mikor az ebéd elkészült, s mellé telepe-
dett a nyolez tagból álló család (a kilencze-
dik azt hiszem, szerencsére aludt): az étkezés
valami kellemes étvágyingerlö érzést költött,
a kis vörös ispánban és deli feleségében.
Valószínűleg sokért nem adták volna, ha az
a sovány beteges asszony megkínálja őket.

Nem! ezt Takliék nem tehették, erre nem
érhettek rá. Az ebéd azonban fölségesen si-
került, s minden egyes tag szemében a teljes
jó kedv és egyetértés ragyogott.

Mancsetl, a kis fekete kopasz eb bus ki-
fejezéssel tekintett át a boldog túlsó asztal-
hoz. Gondolhatta magában (mert hiszen egy
kutya, egy grófi kutya sokat elmélkedhetik,
fökép ha olyan helyre jut, mely rangján
alóli), hogy a meleg ételnek hiába csak nincs
párja; a sajt, túró s átalán az efféle ételnemü
valami magasabb becsről épen nem álmod-
hatik soha.

Pista, ki nagy gömbölyű szemeivel foly-
vást részvéttel nézte a kutyát — egy kis
csontot vetett a szoba közepere.

Mancsetl részéről egy pillanat müve a
sokat igérö koneznak osztatlan birtokába
jutni.

A csöndesen falatozó pár, mikorra oda
tekinthetett: a kis eb már az agy alatt fog-
lalkozott prédájával — jóllehet meg kell val-
lani: eredménytelenül. Györy ur bár komor
tekintetet lövelt az ajándékozó fiúra: egy
engesztelő mosolyt még sem tagadhatott
meg tőle.

Végre is a Györy-pár kezdte belátni,
hogy itt a szelíd tapintatosság, mely azon-
ban az alacsony leereszkedésig soha sem
megy — bizonyára legtöbbet ér. Azért is,
miután turójok — mert csakugyan azr ettek,
épen elfogyott: oda fordultak a szomszé-
dok felé.

— De szép kis kutya!
Ez elismerő figyelmes megjegyzést Já-

nos — a legöregebb, legokosabb és legcsi-
nosabb fiu tévé, s ugyanakkor kék szemei-
ből azt is tisztán ki lehetett venni, hogy
szivéből sajnálja, miszerint oly mohó volt az
evésben, s osztályrészéből épen nem tartott
meg semmit.

A megjegyzésre az ispán szelíden tekin-
tett hitvestársára, s szólt:

— Édesem, vájjon mennyiért adnád oda
kis kedvesünket? ^

Az asszony (kénytelen vagyok megmon-
dani) oda . ézett a mesterre, s kaczagott,
Fölállt, rongyos szélű p> csétes selyem szok-
nyájáról lerázta a kenyér és turómorzsát,
termetét kiegyenesitette, kendőjén egyet
igazított, s ha csak egy tenyérnyi tükör van
a háznál: okvetlen belepillantott volna.

így csak a szegény Takliné vehette észre
— mert a többi teljességgel nem vigyázott
— az ispánné telt barnás szép arczán azt a
szép gögöt, melyet tükörlétel esetében föl-
fedezhetett volna maga is.

— Én részemről a világ minden kincse-
ért sem adnám oda, nem egy pusztáért sem.
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Óh ez az én édes boldog napjaimra emlé-
keztet engemet, tudod angyalom, mikor
megismerkedtünk s a kastély kertjében a
czitromfák mellett zöld kabátom szárnyát
lehasitotta. Manesetl, Mancsetl!

S a kutya várakozó szemekkel, s bámuló
fekete arczczal bujt ki az ágy alól.

Györy ur ölébe kapta, végig végig csó-
kolgatá; eszébe jutottak a szép napok, mi-
kor mint praktikáns Luiza kisasszonyt any-
nyiszor látta a méltóságos asszonynyal a
hintót a sárga malom mellett elhajtani, hol
ö akkortájt a birkanyirásra ügyelt. Majd
eszébe jutottak azok az órák szóval
átengedte magát azon megfizethetlen drága
édes visszaemlékezésnek, melyek költészetre
hajlandó szivében a szerelem fényes napjait
idézek föl.

Sovány, sárgás arcza kipirult, kicsiny
zöldes szemeiben megható szelid tüz csillo-
gott, szüntelen ajkait a vigasztaló mosoly

3 ezret kevéssel meghaladó lakosság leginkább
halászattal, s kereskedéssel foglalkozik. A tulaj-
donképi Helgoland sziget azonban nem egyéb,
mint egy, a tengerből 220 lábnyi magasan kie-
melkedő szikla, mely területére nézve egy negyed
négyszög mérföldet foglal el. Egykor nagyobb
lehetett, de a hullámok mosása évről évre ki-
sebbité.

Helgoland szigete 1808 óta Angolország bir-
tokához tartozik, s mint lerakó-hely, nagy szol-
gálatot tett az angol kereskedésnek, különösen az
I. Napóleon által elrendelt kereskedelmi zárlat
idején. A szigeten egy erősség is van, négy
bástyával s egy szép világitó-toronynyal, mely
már messziről jelül szolgál az arra vitorlázó ha-
jóknak.

Helgolandot tengeri fürdőjéért nyáron át
Európa minden népe fölkeresi; vize erősítő ha-
tással van a gyengébb idegzetre. E fürdő a sziget
keleti partján van, s a vendégek nagy száma a
fürdőidény alatt némi élénkséget ad a különben
komor tekintetű sziget partjainak. De a mint
Hamburg és a sziget között közlekedő gőzhajó az
utolsó elkésett vendéget is tovaszállitja, a keleti

Fővárosi képek.
VI. Gombozó gyerekek.

Nyáron horgászni, öszszel sárkányt eregetni,
télen csúszkálni s tavaszszal gombozni. Ez oly
ordo naturális, melyet az iskolai — s czéhbeli nö-
vendék soha sem téveszt el; s mint otthon meg-
szoktuk volt a káposztáról, melyet délben ettünk,
következtetni a csütörtökre, — igy következtet-
hetnénk a sárkány-eregetésről az őszre s a gom-
bozásról a tavaszra. A gyermek jellemében e kon-
servativ vonás mindenesetre föltűnő. S azon el-
lenvetésre, hogy nyáron csak nem csuszkáihat, az-
zal felelünk, hogy miért gomboz épen tavaszszal?
— a mint erről a gyermekvilág s játékainak meg-
figyelője könnyen meggyőződhetik.

A fiatal Pest, különösen a főváros lakottabb
s előkelőbb részeiben, ma holnap egészen leszorul
játéktereiről. A negyvenes évek elején a Károly-
kaszárnya s az Újépület roppant udvarain hábo-
ritlanul métázhattunk s peczkézhettünk s az uj-tér,
mielőtt még fával be lőn ültetve, reggeltől estig —
sokszor az iskola órák beszámításával — volt szin-

annyi boldogsággal kecsegtette; fejét lehaj-
totta kis kutyájára, s gondolatai szabadon
jártak az aranyos múlt dicső világában.

Az asszony — mert nem tehetett mást:
leült s figyelemmel nézte Takli ur sürü tö-
mött fekete haját, egészséges fényű szemeit.

A szegény Takliné pedig titkon oda pil-
lantott férjére, bus kék szemei megkönye-
sedtek s atalában sokat mert volna rá
tenni: hogy ez az ember durva fejében most
aligha jókat forgat. (Folytatása következik.)

Helgoland szigete.
A fürdőidény kezdetén, Európa egyik leg-

nevezetesebb tengeri fürdőhelyéről, Helgoland
szigetéről szólunk, mely az Északi tengeren, a
Weser, Élbe és Eider folyók torkolatánál fekszik.

Ez apró szigetekből álló csoport viseli a
Helgoland nevet, melynek terméketlen kopár fö-
venytalaján semmi nem terem, annyira, hogy a

Helgoland sziget nyngati partja.

partok is elhagyottan állnak, legfölebb.a bennla-
kók csekély száma foglalatoskodik hajóival.

A nyugati part, mely képünkön ábrázolva
van, már nfáron is rideg kilátást nyújt tengerbe
nyúló szikláival; még barátságtalanabb oszszel és
télen, midőn sűrű köd borítja a lathatárt vagy
fölkelnek a tengert fenekestől folforgató viharok,
s haragosan ostromolják a puszta kietlen parto-
kat. Emberi arcz m á r ilyenkor nem latható, csak
a madarak maradnak a rideg partokhoz hívek
nagy csapatokban települvén le a hotol lepett
sziklákra, szemeiket mereven egy irányba sze-
o-ezve. Közel háromszáz faj látogatja e szigetet
Vándorlásai közben , de állandóan csak három
fészkel rajta: a veréb, a szárcsa és a kereszt-
csőr. , , ,,

De a madaraknál is gyakrabban ellátogat-
nak a viharok, annyira, hogy itt a hajótörések
nem épen ritkák, habár a vilagito-torony lámpája
257 láb magas, s igy jó távolról észrevehető, ha
csak köd és eső el nem takarják. Ily szomorú
hajótörés nyoma képünkön is észrevehető.

helye rugaszkodásainknak. A laktanya udvarai-
ból nem egyedül politikai okok miatt kergettek
ki bennünket; a sétány mai állapotában minden-
isetre kellemesb látványt nyújt, mint akkor, mi-

dőn a vásári fabódék disztelenkedtek benne s a
vásári időkön kivül mi vertük fel soha nem öntö-
zött porát; a Dunapartot is mindinkább elfogják
a gombostűvel horgászó uj nemzedék elől a kő-
parti épitések által s az uj házak szűkre szabott
udvarai mind csekélyebb tért engednek a serdülő
gyermekek számára, kik a „pinczker", lapta stb.
játékokat, melyek apáik kedvtelését képezek, csak
hírből ismerik s a szobákban, „játék-könyvből"
tanult, tudományos rendszerbe szorított „szóra-
kozványokból" merítik koruk örömeit.

E tekintetben mindinkább nagyvárossá fej-
lődik Pest, csak aztán az illetők ne feledjék el,
gyermek-kertekkel kártalanítani a kis fiukat s kia
lányokat, mert a gondosan őrzött s ápolt sétányo-
kat csalr részben használhatják gyermekeink; vicz-
kándozó életkedvüknek s tagjaiknak tágabb ha-
táskört kell nyitni.

A Teréz-, József- s Ferencz-város, játéshely
tekintetében, lassúbb gyarapodása által még jó

Ideig gondoskodik a gyermekekről, szellősebb ut-
czái°nagyobb kiterjedést engednek, és valljuk meg,
a szülők részéről kissé lazára eresztett gyeplő több
szabadságot is ad e városrészek gyermekeinek.

Magának a belvárosnak, egyes pontjain is,
péld. a haltéren, a Lipót-, ezukor-, vagy reáltano-
da-utezákban stb. tavaszszal a legélénkebb „gom-
hozás" foly, mindenesetre egyike a
legkárosabb játéknemeknek, mely,
távol attól, hogy a gyermek tagjait
fejleszsze s őrömét növelje : csak a
nyerészkedés vágyát ébreszti benne.

E kis utféli börzének is megvan
a maga árfolyama. A pénzt különféle
értékek képviselik. Első rendben áll
a gomb, azután jő az aczéltoll s több
falhoz verhető s nem verhető czikk.
S mint az igazi börzén, ugy e minia
tur utánzásban is, az áru pénzzel s a
pénz áruval váltakozik. Ha pénzben
játszanak, a gombokat ütik falhoz;
ennyi meg ennyi gomb = egy kraj-
czár; ha megfordítva gombra, pen-
nára, gyümölcsre, vak sarkantyúra,
irónra, babás vagy katonás-papirra:
a falhoz ütött krajezárok határoznak,
melyeknek egymástóli távolságát aki
meg bírja arasztozni, az nyer. Hogy
itt nagy visszaélések történnek, ma-
gától értetődik, mert a hat éves ujj
rövidebbre nyúlik a nyolez vagy ki-
lencz évesnél; de mint a zongora
gimnasztikája által rendkívül meg-
nyúlt gyermekujj, csak oly könnyen
fogja az oktávát, mint bármely meg-
nőtt emberé, a gombjáték is kifej-
leszti a kis fiuk hajlékony izületeit s
e tekintetben a gyakorlat kipótolja
a kor hátrányait; természetesen nem
mindig,',mint ezt rajzunkból is lát-
hatjuk.

A jobb oldalt legszélről álló
fiúcska, félreérthetlen haraggal néz
a társaság legidősb, legnagyobb s

állanak. Az élemedett kofa rémitgetéseire rá sem
hederitenek a küzdő felek, s csak is a termetes
bérkocsis interventiója, ki épen lovait itatá s a
megmaradt vizet s ezen fölül az ostort, elégsé-
gesnek tartja arra nézve, hogy a meghasonlott
gombozókat Vagy csendre bírja, vagy harezte-
rüknek elhagyására késztesse, vet veget a larmá-

Fővárosi képek: VI. Gombozó gyerekek. — (Lüders rajza.)

mint kételkedni nem lehet, legélelmesebb tag-
jára, ki háttal fordul felénk s e perezben gyűri
zsebre a nyereséget. Valószínűleg kárörvendőn
mosolyog, a mennyire ezt arczának e kis részéből,
mely nem csak a fiatalságtól dudorodik, hozzáve-
tőleg következtetni lehet. Lábának jellemző állása
8 fóvegének még jellemzőbb hordása elárulja,
hogy azon faj- .
hoz tartozik,
mely legjobban
ért a meggaz- J É
dagodáshoz. £pE ^

A fal tövé- " -=^ ~ ^ " iTz.
ben nagy vita _ ~~
keletkezik.

Az, a ki
lehajlik, hogy
arasztozzék,
azon gyanúban
van, hogy csizs-
mája hegyével
rúgta közel a
maga gombját;
a vád annál
igazoltabb, mi-
ntán már több-
ször is rajta-
kapták az ily
erőszakoskodá-
son.

A kis le-
gény váltig bi-
zonyítja, hogy
a „szél hajtot-
ta oda," de a
veszteség által
e lkeseredet t
kompánia eré-
lyesen tiltako-
zik e diploma-
J«UB fogás el-
len, mert elő-
ször m ég csak
szellő sem fuj.
dogál s ha 8zél
volna is, a réz gombot, melylyel amaz operál,
csak nem kapja föl.

Az alkudozások hirtelen megszakadnak s a
dolognak hajbakapás a vége.

A gyümölcsös aszszony a sarkon megelégli
a zajt s közéjok riaszt, hogy mindjárt leönti őket,
ha föl nem hagynak a verekedéssel s odább nem

nak; a gombozó gyerekek szótszaladnak, — hogy
a másik sarkon újból hozzáfogjanak; míg ott
valami más nagyhatalom nem kényszeríti őket a

ható, hogy itt végződvén a felsőmagyarországi
hegycsoportok, Szepsi mellett már szelídebb jel-
lemű sikabb vidék terül el. Említett német neve,
mint az ottaniak panaszolják, eléggé sok bajt okoz.
Az ide utasított, német feliratú levelek rendesen
megjárják még elébb Moldvaországot, míg végre
ide vetődnek. De a magyar feliratuak is gyakran

okoznak zavart. Itt meg a járatlan
postakezelők Szepsi nevét sokszor
felcserélik Szepsi-Sz. GyörgygyelEr- .
délyben. Nem egyszer kerül azután
oly agyonkergetett levél Szepsibe,
melyre valamely kétségbeesett posta-
mester végre ráírta.- ,,TJm Gottes-

••'^*~- willen! Szepsi,Moldau,bei Kaschau'.1'
Szepsi mezőváros tehát Abauj-

megyében a csereháti járásban, Kas-
sához 3'/j> Tornához 1, Jászóhoz 1.
Meczenzéfhez 2 mfdre fekszik. Fek-
vése kissé emelkedett, a Bódva vize
partján, mely ide Jászon át Meczen-
zéftől jön, 8 útjában számos vashá-
mort s malmot lioz mozgásba. — La-
kossága tiszta magyar: fele r. kath.,
fele református; ezeken kivül már
több izraelita kereskedő család is
lakik itt. A lakosok száma mintegy
2500.

A város hajdan kőfalakkal és
sánczokkal volt körülkerítve, s lako-
sai a közel tornai vár kerékgyártói
és fuvarosai voltak, a miért régebben
külön szabadalmakkal bírtak. Az
építkezéseknél gyakran akadnak itt
pin ezekre és töltésekre, melyek miatt
az építkezés sok akadálylyal is jár.
— A mostani lakosok többnyire mes-
terséget űznek, különösen sok a csiz-
madia, kik messze vásárokra is eljár-
nak jó hírnevű műveikkel.

Van itt egy csinos róm. kath.
templom, mely Gabányi Tamás ez.
kanonok és plébános ur buzgólkodása
folytán múlt évben bádoggal fedett,

távozásra.

Szepsi mezőváros (Abaujmegyében). - Fénykép után

Szepsi mezőváros.
(Abaujmegyében.)

Szensi mezőváros neve németül Moldau. E
szót pedig a „milde Au" (azelid liget) elnevezés-
től származtatják, a mely ismét onnan magyaráz-

csucsos, uj tornyot kapott, (e templom és torony
képünk hátterében látható). Ezen alkalommal
a templom is uj cserép fedelet kapott s a plébánia
és kerítése is egészen megujittatott.

A reformátusoknak is van egy szép tem-
ploma, (mely képünk előterén látható), tisztes-
séges paplaka; mindkét felekezetnek jó elemi

iskolája. —
Van ezenkívül
több megyei
épület, lovas
katonasági is-
tállók.— Amaz
épüle tekben
most adóhiva-
tal, csendőrségi
és fináncz osz-
tályok ütöttek
tanyát. Több
év óta rendes
postahivatala
is van, miután
az 1859-ben
Csecsről ide
tétetett át. Az
erre vonuló or-
szágút jó kar-
ban van s a
posta Kassára
és Bozsnyóra s
innen Losoncz
és Vácz felé
Pesttel közle-
kedik,mostmég
csak hetenkint
egyszer u. n.
kariolmenetek-
kel; remélhető
azonban, hogy
a losonczi vas-
út megnyiltá-
val ezen vona-
lon, is megna-
gyobbodik a
forgalom, mert

Kassa és Pest között erre lesz a legrövidebb
vonal.

Az irodalmi érdekeltséget itt leginkább a
Szepsiben létező csereháti könyvtár képviseli;
azonkivül is számos magyar politikai, szépiro-
dalmi és divatlapot járatnak ide; s többi között
a Vasárnapi s Politikai testvérlapoknak itt s a vi~
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déken aránylag igen számos előfizetője van. Van
a városnak egy rendezett gyógyszertára, két or-
orvosa, 2 ügyvéde, i vendéglője, 4 vizimalma
emeletes városháza, az első magyar s több más
biztosító-társulat ügynökségei, s van egy fődo-
hánytőzsdéje is. A szőlőmivelésre itt még nem
nagy gondot fordíthatnak; csak egy két szőlő mi-
veltetik nagyobb gonddal és költséggel, mintegy
mutatványul és tüntetésül, hogy még itt is meg-
érik a szőlő. De ez azután a szőlőtőke végső vo-
nala is; Szepsin felül már több nem látható Anála is; Szepsin felül már több nem látható. A
föld közép termést ad, de a legjobb években is csak
5 — 6 maggal fizet. A'agy baj, hogy a város hatá-
rán sem rét, sem erdő nem található, s azért ta-
karmány és fa dolgában a szomszédokra szorul a
lakosság. A szomszéd erdőkben készpénzen kell
venni a fát; bécsi ölét 4 ft 20 kron a helyszínén
az erdőben. Négy országos vására elég népes, de
pénteken tartatni szokott hetivásárjai nem birnak
fölemelkedni, minek oka leginkább az, hogy Me-
czenzéf szomszéd népes mezővárosban szombaton
tartatnak a heti vásárok.

A város régen megváltotta magát földesurá-
tól; azóta a rósz gazdálkodás miatt erdeje el is
pusztult, és a darabonkinti szabad adás-vevés di-
vatozván, most a város csupán a regálékból huz
szép jövedelmet. Ezelőtt volt a városban egy fából
épült fürdő; ez azonban leégvén, helyébe a városi
tanács múlt nyáron a Somodi és Torna felé vezető
utón, a szőlő-pallagok alján, a várostól egy ne-
gyed órányira egy jó ízléssel felszerelt, Csinos-
fürdőt építtetett, melyet „Széchenyi-fürdő'-nek
neveznek. Itt egyúttal gőzfürdő is van. A városi
elöljáróság rendelkezésetői s a fürdős ügyesséfé-
től várják, hogy e valóban szép helyen épült ven-
dégszobákkal, csinos tánczteremmei, istállókkal s
állással ellátott fürdőintézetnek minél több láto-
gatója legyen.

A város nyugati oldalán levő mészköves part
alatt egy északról délre elnyúló, nagy kiterjedésű
barlang van. Számos ágaiban a legszebb cse-
pegő-kő alakzatok találtatnak. Van benne eo-y
patak is, mely aligha nem a szomszéd Somodi
helységnél kitörő meleg forrással van összekötte-
tésben. Somodibau a rozsnyói püspöknek díszes
nyári laka van. A nevezett forrás a kastély beke-
rített angol keltjében egy kőszirt alól dus forrás-
sal buzog ki. A kőszirten egy aranyozott kőke-
reszt tündököl s az országutra messze ellátszik.
Az ezen forrásból kiömlő patakviz egész télen át
soha sem fagy be s fennakadás nélkül több mal-
mot hajt. Különben meglehet, hogy ha az emiitett
barlangot szakértőlcg megvizsgálnák, hihetőleo-
számos természeti nevezetess* grc bukkannának"

Végül megemlítendő, hogy az érintett So-

van; az emeletben a tanitó s az óvoda igazgatóni
laknak. Hagyjuk ezúttal az iskolát, s a házmeste
utasításához képest, lépjünk az óvóintézetbe.

Egy nagy termen, melyről mindjárt szó lesz
keresztülvonulva, egy kis folyosón tul a tante
rémbe érünk. I t t az igazgatóné és (nő) segédji
előtt, támla nélküli emelkedő padokon ülnek >
gyermekek, egyik felől a lyánkák, másik felől a
fiuk. Épen foly a tanitás. Ugyan mit tanulnak
ezen apró lények, két évestől hét évesig? Számol-
nak fenhangon, mindnyájan egyszerre mondogatva
az egy, kettő, hármat, s mindenik számhoz két ke
zével mozdulatot téve, hol fölemelve azokat, ho
térdre lebocsátva, neme a testgyakorlatnak. Az-
tán, hogy megmutassa a nyájas igazgatóné, meny-
nyire mennek az intézetben a gyermekek, egy
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modi szomszéd helység határában kőszén és <*ipsz
is találtatik, de bár ásását megkezdték, vevők hi-
ánya miatt egyelőre ismét abban hagyták. A kő-
szén és gipsz szükségét a fa és trágya eddio-elé
még eléggé pótolják, de jöhet idő, midőn ama
termények értéke nagyon fel fog emelkedni, fő-
kép ha az iparszorgalom e vikéken is nagyobb
mértékben kezdi a föld kinc.-eit kizsákmányolni.
S ez egyik oka annak is, hogy hazánk egyes vi-
dékeinek s azok termékeinek i.-mertetését lapjaink
utján igen czélirányosnak tartjuk. Sz — i.

A kisdedóvás Fraiic/iaországban. *)
A gyermekóvás körül hazánkban folyiatott

vitatkozna, romélem, figyelmet fog gerjeszteni kö-
vetkező rövid tanulmány iránt, mit a Francziaor-
szágban létező hasonló intézvény felől tettem.
Hiszen az itteni óvodák valának bizonyos tekin-
tetben azon fa, melyről a nemeslelkü Brunswik
Teréz csemetét vitt a Duna partjahoz. És ha
véleményem szerint nincs is a szorosabb értelem-
ben vett nevelés dolgában mit tanulnunk a fran-
cziáktól, — nálok ez mint tudomány nem s leg-
feljebb mint mesterség, mint gyakorlat létezvén:
az érintett származáson kivül, a követett módsze-
rek 8 egyéb statisztikai adatok érd. ket kölcsönöz-
hetnek soraimnak. Mindazáltal szemmel tartva
hogy nem szaklapba irok, csupán azt fogom itten
előadni, mit minden müveit ember haszonnal és
unalom nt-lkül olvashat. Kovessen e védett a
szíves olvasó egy párisi jó karban levő óvodába, a
ruu de Madnme-ba.

Az emeletes uj épület bejárása felett a város
czimere s „községi iskola és óvoda" felirata lát-
ható. Jobbra földszint az iskola, balra az óvoda

*) Jelen czikk anyagát egy Franeziaorgban lakó
honfitársunk szívességéből bírjuk, csupán vígét, vatrVjs a z
országos adatok ossz. állítását vallván a magunkénak"

mozgó irástartóba kemény papirosból készült la-
pot szúr, melyen néhány szó, tagokra osztva
nyomtatva látszik. A nagyobbak jól tagolják eze-
ket, szintén mindnyájan euy.-zerre.

Az óra végéhez érvén, — épen dél volt, —
a tanulók kimentek az udvarra, előbb a lyányok,
a segédnő kíséretében, azután az igazgatónéval
egy-két perez múlva a fiuk, egyenkint lépdelve
mértékre egymásután s egymásnak, t. i. az előtte
valónak, vállára téve két kezét. Elvégezvén egy
pillanat alatt végzendő)ükét, ugyan ily rendben
és módon a másik terembe mennek, melyen ke-
resztül az olvasó velünk együtt belépett. Itt két
sort elnyúló alacsony s tárnia nélküli padokon —
alkalmasint, hogy egyenesen üljenek a gyerme-
kek, egymással szemben helyet foglalnak, kiki

magú kosara előtt, mely reggelijét zárja ma-
gában: egy darab hus, kenyér meg boros viz,
vagy hus helyett sajt, befőtt gyümölcs,

Hát az a két kis ember amott a kályha mel-
ett, miért nem eszik vájjon? Valami csinyt követ-
ek el, s büntetésül azt nyerték, hogy öt perczczel

később fognak falatozni. De ezen időt is, látom,
megrövidíti az igazgatóné, apró társaik szokásos
közbenjárására. Különben a terem, hol vagyunk,
télen játszóhelyül is szolgál, a mikor t. i- oly
rósz idő talál lenni, hogy még a fedett szin alatt
is, mely a pár fával diszlő udvaron épült, bajos
lenne mulatni.

A gyermekek télen reggeli 8 órától d. utáni
5-ig, nyáron 7-től hatig maradhatnak az óvodá-
ban. Tíztől 12-ig 8 2-től 4-ig tanulnak, a többi
időt játszással töltik.

A tanitás tárgyai, a beíük ismerésén es szó-
tagoláson, meg a számláláson (nem számvetés)
kivül, mit már láttunk, énekből és a bibliai törté-
net főbb eseményei elmondásából áll. A jobb in-
tézetekben, különösen az óvóképezdébői került
igazgatónék vezetése alatt állókban, egy kis házi
techn dogia is járul a tantárgyakhoz, azaz : ismer-
tetése a házi eszközök anyaga, készítése módjának
stb. Olvasni egy gyermek sem tanul meg jól az
óvodában. Vizsgálat nem tartatik. Hogy női igaz-
gatás mellett katonai gyakorlatokról nincsen szó,
magától értetik; de azért a fiuk maguktól néha
játszanak katonásdit.

Parisban semmi óvásdij nem jár; vidéken
néhol fizetnek a szülék egy pár sous-t napjára.

Az igazgatónő rendelkezésére nőcseléd áll,
az óvoda takarítása végett.

Mindenik óvodába valláskülönbség nélkül
vétetnek ugyan fel a gyermekek, a kisebbséghez
tartozók természetcsen nem vevén részt a több-
ség (többnyire katholikus) által teljesitett jegyik
másik vallás szertartásában, vannakazonban protes-
táns és zsidó óvodák is, részint a hitfelekezetek,
részint a községek által állítva oly helyütt, hol
nagyobb számmal laknak az
gárok.

Az imént emiitők, hogy nem minden igazga-
tóné kerül ki képzőiskolából; s az nem is lehet
különben.

Az egyetlen intézet Francziaországban, mely
kisdedóvók képzésének van szentelve, az, mely

azonban mindössze egy kis mondatolva írás és
számvetésből áll. A mondatolás, — nem igen szsi
goru, az az jócskán néznek el helyesírási hibákat;
s hogy a számvetési igények még ennél is alacso-
nyabbak, onnan sejthető, hogy a tanfolyam alatt 8
a kilépéskor is, csupán a négy szabályt kívánják
a növendékektől.

A harminezöt leendő óvó közül huszonkettő
az intézetben lakik, a többi kivül tart szállást, de
mindnyája az intézetben étkezik. Az elsők egész
segélyesek, (boursiéres) az utóbbiak fél segélye-
seknek (demi-boursiéres) neveztetnek. Az inté-
zetbeli költséget, mint mondók, a kormány fedezi.
Fizető nevendék ez idén nincs, a pálya oly hálát-
lan, hogy ritkán akad, ki még költeni is akarna
reá Különbe pedig 60 f k h i d i j E

p , y
Parisban az Orsolyák utczájában találtatik (rue
des Ursulines 10) Alapítója és igazgatója Papé
- Carpentier asszony; femartója az állam, neve-

zetesen a nevelésügyi minisztérium.
Ezen intézet, mely tizenöt év óta áll fenn,

ezidén (1865-ben) harminezöt nevendékkel bir;
ezek valamennyien nők, részint hajadonok, részint
férjesek, vagy özvegyek. Férfi óvó nincsen, azt
tartván a francziák, hogy az első gyermekkort
czélszerűbb női mint férfi kezekre bizni. Aztán az
asszonyok kevesebb fizetéssel is érik be, mint a
férfiak.

A felveendő nőnövt-ndéknek legalább húsz s
nem több mint negyven évesnek kell lennie. Ha
férjnél van, a házassági bizonyítványt kell előmu-
tatnia. A befogadást vizsgálat előzi meg, mely

reá. Különben pedig 60 frank a havidij. Egyet
kivéve, a növendékek ez idén mind katholikák; az
az egy protestáns. A protestáns növendékek nem
laknak az intézetben, hanem egy másik, közeleső
házban, protestáns óvoda van. hasonvallásu igaz-
gatás alatt. Ezen elkülönítés felekezeti féltékeny-
ségből ered; azonban természetesen a protestáns
óvónövendékért is a kormány fizeti a szálláspénzt.

A mi már a tanitást és napirendet illeti: a
növendékek hat órakor felkelnek s hétig öltöz-
ködnek és takarítanak. 7—8-ig magán tanulás
(étude libre) vagy előkészülés van, mely közös
imával kezdődik. 8 — 9-ig reggeli és szabad idő
(récreátior) 9 — 10-ig háromszor hetenkint fran-
czia nyelvtan és számvetés.

10— 12-ig a növendékek jelen vannak az óvo-
dában, s felváltva gyakorolják a kisdedeket.

Az intézethez t. i. egy óvoda van kapcsolva.
Midőn meglátogattam, épen játszottak a gyerme-
kek a kertben, körben ugrálva, az óvónők közöt-
tük, minden 12 —15 gyermekre egy-egy nagy
személy.

12—l-ig ebéd és aztán szabad idő.
1 —2-ig kétszer hetenkint egyszer földirat,

másszor neveléstan.
Ez az egyetlen intézet Francziaországban,

hol a neveléstan tanittatik. Magukban a tanitó-
képezdékben, sőt a párisi felső tanárképezdében
Ismeretlen tudomány a paedagogika. Azonban az
óvóképezdében csak fejéből beszél Pape-Carpen-
tierné asszony.

2—4-ig újra gyakorlat a kisdedóvó teremben,
mint reggel.

Mindazáltal háromszor hetenkint negyedfél-
kor rajz és kétszer vallástanitás van.

Ez utóbbi órában a protestansnők visszavo-
nulnak.

5 - 6-ig vacsora és szabad idő.
6 — 8-ig magán tanulás.
8-kor ima, azután 9-ig szabad idő.
9-kor lefekvés.
9'/,-kor eloltják a gyertyákat.
A tanulással el nem foglalt időt, gond lom

mind a kisdedekkel töltik a növendék óvók.
Csütörtökön 1 —5-ig délután kimenetnek a

házból, akár járkálni, akár dolguk után.
A tanfolyam mindössze ötödfél hónapig tart-

melynek végével a növendékek a kormány nevez-
te bizottmány előtt vizsgálatot tesznek, s képes,-
ségi bizonyitványnyal elláttatnak. Hogy ezen idő,
különösen a fölvételre megkívánt csekély előis-
meret mellett, nagyon kevés, azt minden ember
beláthatja, s ez is mutatja, mily kevéssé vannak
még a zsenge gyermek okszerű fejlesztésének,
szükségéről áthatva a francziák.

Azon 15 év óta, hogy az intézet fennáll,
782 növendék nyert benne oktatást. Csekély szám,,

illető vallásu pol- I ha azt a harminezhét ezer község számával egybe
' vetjük. A többiek, h i világiak, tanítói oklevéllel
birnak többnyire, de az apáczák, melyek pedig
nagyobb számmai állnak az óvodák élén, ritkán
tettek akármi vizsgálatot. Sőt nagyrészt ezek
okai, hogy több világi nő nem salja magát ezen ne-
mes de anyagilag roszul jutalmazott pályára. Míg
t. i. amazok, valamennyien hajadonok, és, fogadal-, y j , g
muknál fogva, szegénységre utalva, igen kevés
fizetéssel beérik : a világi nők még ha családtala-
nok is, annyiból meg nem élhetnek. Parisban sor-
suk aránylag tűrhető; itt t. i. 1200 frankon kez
dik a? óvónék, vagy, miként nevezik igazgatónék,
öt év múlva 1500, s ujabb öt év múlva, 1800
frankra vihetik fel dijokat.

Ezen adatokat magának Popé-né asszonynak
s unokahugának köszönjük. A képezde igazgató-
néja, ki testtel lélekkel nemes feladatának él, kü-
lönben mint irónő is működik, s egyéb szakirato-
kon kivül, a gyermekjátékokról is bocsátott közre
számos ábrás könyvecskéket, melyek Hachette-
nél jelentek meg. cvég* w>T«tk.)

T á p s z e r e i n k .
(Folytatás.)

B( I t a l o k .

Tápszereink második osztályát képezik az
italok, — melyek az emberi szervezetben szintoly
fontos szerepet játszanak, mint a tápok; úgyhogy
a mint tápok nélkül nem folytathatja a test mű-
ködését, ugy italok nélkül is meg van gátolva a
test táplálása, meg annak munkássága, — ugy-
annyira, hogy egyik vagy másiknak hosszasb
hiányában a halál köszönt be.

Hogy az italok ily fontos szerepet játszanak,
annak oka a következőkben rejlik, a tápoknak,
hogy a vérbe juthassanak, s ez által a test kü-
lönböző részeibe elvitethessenek, előbb a gyo-
morban s belekben bomlást kell szenvedniük, fel
kell oldódniok, mely körülmény oldó folyadéknak
jelenlétét feltételezi, a mely-.st mi az italok neve
alatt ismerünk, melyeknek képviselője a viz, a
mennyiben minden ital, a melyet a szomj oltása
végett magunkhoz veszünk, csak víztartalmánál
fogva lesz képes azt oltani és a tápok feloldását
létesíteni. Továbbá — mint már fönnebb is meg-
jegyeztük — tápszereinknek mind azon alkatré-
szeket kell tartalmazniuk, melyekből testünk áll;
testünk legnagyobb részét pedig a viz képezi,
mely a különböző ürülékek, a folytonos párolgás
által folyton fogy, ugyannyira, hogy azon víz-
mennyiség, melyet a tápokkal —mint azok alkat-
részeit — felveszünk, korántsem elegendő a test
szükségleteinek kielégítésére, miért is a szerve-
zet ebbéli hiányát a szomj érzése által adja tud-
tunkra.

A szomj érzése kisebb leend oly tápok
után, melyek nagymennyiségű vizet tartalmaznak
(ugorka, gyümölcsök stb.) s nagyobb oly tápok
után, melyek — mint a hus, hüvelyesek, gabona-
félék stb. — kevesebb vizet tartalmaznak.

Az emberi szervezet szükségleteinek egyedül
s kiválólag a viz felel meg, azonban az emberi-
nem fejlődése, művelődése s a különböző viszo-
nyok az italok számos nemét ismertette meg.
így használatban vannak: a szomjoltó, tápláló,
hűtő, hevitő s részegitő ita'ok, megjegyezvén
előre is, hogy mind ezeknek — a tápláló italok
kivételével — tápértéke igen csekély vagy semmi,
de azért fontosságuk a test fenntartására s táplálá-
sára ép oly nagy, mint a tápoké.

A viz.
A viz egészen tisztán sohasem jön elő a ter-

mészetben, a mennyiben különböző ásványrésze-
ket tartalmaz oldott állapotban. A leggyakrab-
ban előjövő ily ásványrészek a szénsavas mész,
szénsavas kesreny, különböző sók, fémek stb.,
melyeket egy szóval földes részeknek nevezünk,
a melyekbal ha a viz 1 — 2 ezeredrészt tartalmaz,
lágynak, ha többet tartalmaz , keménynek ne-
vezzük.

Ha a viz szappannal csapadékot ad — ke-
mény, — ellenkezőleg lágy.

A legjobb viz képét adja a tiszta forrásvíz,
mely a föld által megszüretett. Az ily viz nyáron
a légnél hidegebb, télen melegebb; légnemekből
térfogatának 3—5 százalékát tartalmazza, fóldes-
részekből 0.5 — 1 ezered sulyrészt és rothadó
szervi anyagoktól ment. Szine kristálytiszta, szin-
telen, szagtalan, meg nem zavarodik s a pohár
oldalára gyöngyöket rak le, ize kellemes.

Azonban tudjuk, hogy vizeink nem mindig
felelnek meg eme feltételnek, sőt tőle annyira
elütnek, hogy az embernek módokat kellett ki-
találni azoknak ismét élvezhetővé tételére. Ily
módok a szűrés, állás, párlás stb.

Hogy a viz mily fontos szerepet játszik a
szervezetben, már föntebb említők, itt csak azt
jegyezzük meg, hogy az adja a vérnek folyékony-
ságát, mely tartalmának 3/<-részénél több vizet
tartalmaz; a viz adja a szöveteknek a lágyságot,
szóval nincs az emberi testnek oly része, melyben
a viz hatalmas tényezőként ne szerepelne.

A viz sokféleképen vitetik a szervezetbe a
táPok által: igy a tojásszék 1000 sulyrészben 524
!"• vizet tartalmaz, a buzakenyér 432, a hus 7—800,
a gyümölcsök 8—900,a zöldségek 900,az ugorka
970 részt stb.

.Némely vízben szegényebb tápszerünket, viz-
dus tápokkal szoktuk keverni; igy a húsnál hasz-
nált ugorka, saláta, retek stb., nagy jelentősége
a fentebbiekből érthető.

Itt még helyén volna tán az ásványos vagy
gyógyvizekről is pár szóval megemlékezni, azon-
ban ezek különböző gyógyjavalatoknak megfelelő
alkatrészeiknél fogva, a közönséges használatnak

nem felelnek meg, igy tápszereink rovatába sem I
tartoznak, csak a szénsavas, sziksó és a vastartal- >
muak lévén alkalmasak közönséges életrendi ezé-
lokra. Azonban már ezek is a gyomor gyengesége,
az emésztés rendellenessége ellen hatván gyógyi-
tólag, inkább gyógyjavalatoknak felelnek meg.

(Vígé kOretk.)

Egyveleg.
** (Lincoln gyilkosa.) Egy orgyilkos arczké-

pét látja alább maga előtt az olvasó, kinek feltűnő
arezvonásai csupán a közkiváncsiság kielégítésére
foglalnak lapunkban helyet. De bizonyára minden
jobb érzés föllázadva tekint a gonosztevőre, ki a
késő századok megvetésére és átkaira is érdemessé

Booth John Wilkes.

tette magát. Booth John Wilkes színész, kinek
még születési évét sem tudni biztosan, Booth Jú-
nius Brutus egykor hires színésznek fia volt.
Már atyja egy szinésztársa ellen elkövetett gyil-
kossági merénylet miatt szökött Brüsselből Ame-
rikába. A fiu atyja heves,szenvedélyes természetét
örökölte. Különben ritka szép férfi, mintegy 28
éves, de kicsapongó, részeges, kártyás, szóval
erkölcsileg sülyedt ember volt. Kóla különben
részletes tudósitásokat közlött testvérlapunk a
,,P. U.", itt csak azt emiitjük meg röviden, hogy
a bűnöst utóiérte a büntető igazság keze, s Mari-
landban, hol az üldözők elől egy csűrbe menekült,
agyonlövetett. Booth Wilkes eddig a legaljasabb
orgyilkos, mert golyója egy emberben egy egész
nemzet szivét fúrta át.

— (Farkas-les.) Kevéssel karácson előtt
Újlakon voltam egy barátomnál, ki a vadászat
minden nemének nagy kedvelője Hatalmas erejű
komondorunk, melynek nyakát erős örv vedé, a
környéken és a falu alatt elterülő nádas rétben
tanyázó dúvadak támadása ellen, egy este nyolez
óra tájban eltűnt a háztól , alkalmasint rókát
hajszolni, mit gyakran tett. Tiz óra körül kuva-
szunk erős vonitását hallottuk a közel eső nádas-
ból, melyet a Körös vize kiömlései csaknem jár-
hatlan ingoványnyá tevének. Mi a vonitást figye-
lemmel kisértük, és barátom azt állitá, hogy
kutyája nem rókára, hanem farkasra szimatol és
vonit s a farkasok többen lehetnek. Másnap egy
odavaló lakos jelenté, hogy három farkas jár, a
falu végén járó lóhullára, melyet egy fuvaros,
mivel a hámból kidőlt, az úttól mintegy ötven
lépésnyire elhagyott, hol nemsokára dúvadak
gyűltek reá. Barátommal a csalétekhez siettünk,
melynek hátulsó ezombrésze már hiányzott s a hul-
lához közel eső dobogó alatt leshelyet késziténk.
Erős hidegben és jókora hóban helyünket estefelé
elfoglaltuk, s a legnagyobb csendben vártuk ven-
dégeinkat. Másfél órai les után a sűrű nád egy
nyilasából lassan, óvatosan, kémkedve bújt ki egy
vén farkas s pár perczczel utána két fiatalabb. A
mint a tisztásra értek, különböző irányban szima-
toltak és a hullától kis távolban leültek s füleiket
hegyezték. E helyzet reánk nézve nem a legked-
vezőbb lévén, időt engedénk nekik a lakmározás-
hoz, remélve, hogy igyj0Db lövésre nyilik alkalom,
s csakugyan néhány pereznyi várakozás után hozzá
is látott az először érkezett s vele a második
kettő és lövésre fordult. Barátom ezélzott s el-
nyomta mind a két ravaszt, én egy másikra lőttem
s a fegyverek dördültére az egyik ordas nagyot
szökött s néhány lépésnyire rövid vonaglás után
összerogyott; a másik szintén lövést kapottá a

sűrűbe sietett vissza, de irama egyre lassúbb lett,
mig a sűrűben a harmadikkal együtt szemeink
elől eltűnt. Másnap reggel az öreg farkast lapooz-
káján keresztül két golyótól találva dermedten
találtuk; a másikra, melynek sebvérét a nádasban
jó darabig nyomoztuk, nem akadhattunk; való-
szinü, hogy a nádasban valahol megvonulva múlt
ki. Losonczy Gida. — (V. és Versenylap)

— (Székek szerkezete.) A legtöbb szék, me-
lyen ülünk, írja a Breslauer Gewerbeblatt, hosza-
sabb egyenes ülésnél a hát izmait nagyon elfá-
rasztja. A székek többnyire magasra vannak
csinálva, és pedig férfiak és nők számára egy
mérték szerint; holott a nők számára készített
székeknek valamivel törpébbeknek kellene lenni,
mint a férfiak számára készítetteknek. Jelenleg a
székek első ülőszélének magassága legtöbbnyire
17 hüvelyket teszen, holott átmérőleg 15 hüvelyk
férfiak és 14 hüvelyk nők számára alkalmasabb
volna. Az ülésben kifáradás főkép onnan van,
hogy a test, főleg egyszerű deszkaszékeknél, előre
igyekszik ' TT ' 1 U - 1 " 1 - •"'•"-'-csúszni. Ha huzamosabb ideig ülünk
egy széken, gyakran kényszerítve érezzük magun-
kat, hogy testünket megint felébb nyomjuk. Ha a
szék hátulsó lábaiból egy hüvelyknyit kivágnánk,
hogy az ülés hátrafelé lejtene, ugy ezen erőködést
elkerülnők. A kedvelt hátra felé való himbálás a
székekkel, nem alapszik egyébben, minta test azon
igyekezetén, hogy az ülésnek hátralejtő állást adjon.
— (E helyen még megjegyezzük hogy a porosz
lábmérték, melyet az emiitett iparlap ért, az osz-
trák lábmértéknél igen kevéssel nagyobb.) — B.

— (Egyes népek üdvözletei). A Philippi szi-
getek szomszédosa, ha fölebbvalójával találkozik,
annak kezét vagy lábát fogja meg s tisztelete je-
léül arczához érinti. — A lappok azon személy
arczát, kit üdvözölnek, orrukkal érintik. — Uj-
Guineában laput tesznek azon egyén fejére, kit
üdvözölnek. — A Philippi szigetek lakosai, kezü-
ket orrukra tévén, felemelik egyik lábukat s ma-
gukat mélyen meghajtják. — Az aethiopiai, ba-
rátjának vagy ismerősének ruhájával takargatja
magát. — Ha a japán találkozik valakivel az ut-
czán, üdvözlése jeléül, egyik czipőjét húzza le. —
Otahajti lakosai orrukat ütik össze. — Kaméne
polgára, ha kedves vendége érkezik, egyik erét
vágja meg, s kifolyó vérével tisztelkedik barátjá-
nak, ki azt megiszsza. — A mennyei birodalom
jámbor fiainál, meg van határozva minden tisztelgő
szó, melylyel a barátok s rokonok egymást üdvö-
zöljék. — A külhatalmak követei s egyszóval
azoknak, kik a császár elé kivannak bocsáttatni,
negyven napig kell magukat gyakorolni a min-
denféle térd- s főhajtásokban; csakis ez idő elmul-
tával bocsáttatnak kegyelmesen a legmagasb
audientiára.

— (Az emberi test nagysága.) Bátran állít-
hatjuk, liojiy a legrégibb idők óta, az emberitest
nagysága semmi változásnak nem vala alávetve;
— olyan volt az ősatyánk Ádám idejében, mint a
jelen korszakban. — Ezen állításunk bizonyíté-
kául szolgálnak, az egyiptomi múmiák s az ó-kor
leghíresebb s legkitűnőbb emberei nagyságának
adatszerű megjelölése. — így például Mózes (a
Tahnud szerint) nem volt nagyobb 5 láb s 2 hü-
velyknél. Megváltónk Jézus testének nagysága
pedig, 5 1. 3 h. s 6 vonal vala. — Nagy Sándor
nem volt egészen 5 1. 4 h. magas. Caesar 5 1. 7 h.
— Augusztus 5 1. 4 h. — Cicero 5 1. 1 h. — Bru-
tus 5 1. 2 h. — Csak Kis Pipin s fia Nagy Károly
voltak 6 lábnál magasabbak. — Luther b 1. 2 h. s
5 vonal. — Kálvin 5 1. 4 h. — Gusztáv Adolf
svéd király 5 1. s 6 h. magasak voltak. — Törpé-
ket, kik másfél lábnál kisebbek lennének, nem
igen találunk,— ellenben az óriás nagyságot nem
határozhatjuk meg egész pontossággal. — Ma-
nétho emliti, hogy Egyiptom egykori királya a
hatalmas Szrzosztrisz 6 1. 4 h. s 2 vonal magas
volt. — A thráciai Maximinus, ki mint közkatona
állott be a római seregbe, hol is vitézsége s rop-
pant ereje által annyira kitüntető magát, hogy a
hadsereg által Septimius Severus halála után csá-
szárnak választatott, majd 8 1. magas volt; —
ereje csakugyan csodálatraméltó vala, köveket
kénye-kedve szerint, morzsolt össze, a fákat gyö-
kerestől szakitá ki; naponkint 16 pint bort ivott
meg — s 30—40 font húst fogyasztott el. — Az
óriás Gabarra, Arábia követe Claudius császár
udvarában, Plinius szerint — 8 1. 10 h. volt. —
Góliát pedig 9. 1. magas vala. — Josephus zsidó
történetíró bizonyos Eleazár nevű zsidóról tesz
emlitést — kit a parthok királya Artaban, Tibe-
rius császárhoz külde követségbe, kinek magas-
sága 9'/2 lábat tett. Ez volt az óriások legnagyobb
példánya, kiket eddigelé följegyzett a történet.
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Irodalojii és műrészét.
' — (Gazdászati és kertészeti könyvek

jegyzéke). Heckenast Gusztáv könyvkiadó hi-
vatalának azon dicséretes szokása van, hogy idő-
szakonként egyes fűzeteket bocsát ki, melyekben
az olvasni szerető közönség az ujabb s legújabb
irodalmi termékeknek tudományszakok szerint
osztályozását, a könyvek rövid ismertetésével s
áraikkal együtt följegyezve, találja. Nálunk, a hol
rendes bibliographiai közlönyök nem léteznek, ez
kétszeres szükség. Miután már előbb a „szép iro
dalmi, törvény és jog, s az iskolai és magán-tani-
tásra szolgáló könyvek" jegyzékei külön külön
megjelentek, legújabban ismét „a gazdászat,kerté-
szet és háztartásra" vonatkozó könyvek rendezett
lajstroma adatott ki egy 32 lapnyi fűzetben. Itt is
a szoros értelemben vett szakmunkák mellé oly
müvek jegyzéke is van csatolva, melyek az átalá-
nos miveltség terjesztésére szolgálnak s szakkü-
lönbeég nélkül minden mivelt embert érdekelnek.
JE füzet egyes rovatai: 1. Gazdászati és kertészeti
munkák. 2. Kézi és segédkönyvek gazdák szá-
mára. 3. Háztartás és házigazdaság. 4 Állatgyó-
gyászat 5. Orvosi könyvek. 6. Törvénykezési
könyvek földbirtokosok és gazdák számára. 7
Közérdekű munkák és segédkönyvek. 8 Népszerű
és mulattató könyvek. Elég legyen az egyes rova-
tokra figyelmeztetni a magyar gazdaközönséget.
Heckenast kiadó-hivatala e könyvjegyzékeket
ingyen terjeszti s szivesen szolgál velők minda-
zoknak, kik az irodalom egyes ágai iránt figye-
lemmel viseltetnek, s ez iránt kivánatukkal
hozzá fordulnak. Az egyenes megrendelők külön
kedvezményekben részesülnek.

** (Iskolai könyvek.) Heckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában megjelent: „Szvorényi
József kisebb magyar nyelvtana." Az algymná-
ziumi s ipartanodái I és II osztály használatára*
Első rész; ára 60 kr. — Továbbá „Fordítási gya-
korlatok magyarból latinra." A gymnázium kö-
zépső osztályai számára összeállította s Dávid-
Kolmár, Szénássy, Schultz-Varga nyelvtanaihoz
alkalmazta V< ress Ignácz a pesti kir. főgymná-
zium tanára. Első rész. A harmadik és negyedik
osztály számára. Ára 50 kr.

** (Weber világtörténeti tankönyvéből) újra
két füzet jelent meg Heckenastnál. E jeles törté-
netkönyv első kötete, mely az ó-világ történetét
tárgyalja, a most megjelent Vl-dik füzettel van
befejezve, a VH-dik pedig a középkort nyitja meg.
Egy-egy füzet ára 40 kr.

** (Statistikai munka.) Épen most vettük ,,Az
ausztriai birodalom, jelesen a magyar korona or-
szágainak statistikai kézikönyve" IV és V-dik
füzetét dr. Kőnek Sándor egyetemi jogtanártól.
Kiadta Heckenast Gusztáv. Az egész munka ára 5ft.

** (Szépirodalmi munkák a régibb időkből.)
A költői müvekre nem a legkedvezőbb napjaink-
ban, midőn inkább a gyakorlati hasznú munkák
felé fordul a közönség figyelme, különös dicsé-
retre érdemesakiadó,aki pusztán szépirodalmunk
érdekében, ily müvek kiadására vállalkozik. Egy
jelenleg előttünk fekvő könyvhalmaz mondatja
ezt velünk, midőn „Bacsányi János" költemé-
nyeit, válogatott prózai müveivel, „Szentjébi
Szabó László költői munkáit", „Verseghy Ferencz
költeményeit" egy egy kötetben, s „Gyöngyösi
István válogatott poétái munkáit" két kötetben
látjuk magunk előtt díszesen kiállítva, s ez utób-
bit a költő arczképével. Mindannyi irodalmunk
ifjúkorából az úttörők közé tartozott, s mü-
veik mintegy kiegészítését képezik azon vállalat-
nak, mely a „magyar klassikusok" munkáit fog-
lalja magában, örvendünk, hogy ily vállalkozás
mellett hazai szépirodalmunk minden jelesét va-
lahára egy szép könyvtárban állíthatjuk egymás
mellé. E munkákat Toldy Ferencz állította össze
s Heckenastnál jelentek meg. Ára egy-egy kötet-
nek 1 ft.

** (Beethoven összes sonatáinak) pompás
diszkiadása 3 kötetben, mint értesülünk, még
csak néhány napig lesz 7 ftért kapható Eózsavöl-
gyi és társa műkereskedésében. A zenekedvelők
bizonyára sietni fognak e klasszikus becsü zene-
müvek megszerzésével.

*• (Megjelent költemény füzér.) Kalmár Róza
összes költeményei 160 lapon megjelentek. Gyön-
géd dalok, melyek közül némelyik már a nép
ajkára is átment. Mellette egy kis zeneszer-
zetmény is van: Utóhangok. Népdal Kalmár Ró-
zától, zenéjét szerzé és kedves anyjának ajánlá
Rósika. Ara ez utóbbinak 30 kr.

T A K H A Z.
Egyház és iskola.

** (Az esztergomi papnövelde) épülete, mely-
nek épitését ezelőtt négy évvel kezdték meg, már
befejezéséhez közelget. Mint az ottani lap irja, az
épület rendkívüli diszszel lesz kiállitva, s Eszter-
gom ékességét fogja képezni, a mi annál dere-
kabb, mert a munkálatok nagy részét esztergomi
kézművesek készitették. A Bécsben megrendelt
üvegképek, a házi kápolna diszitményei, a folyo-
sók ékitésére festett nagy képek, végre a szóban
levő papnövelde alapitóinak, Oláh és Pázmán
szobrai, fény tekintetében Európa minden ilynemü
intézetét háttérbe szoritják.

** (Egyházi előléptetések.) A nyitrai székes-
káptalannál Krajcsik János őrkanonoknak éneklő-
kanonokká, Vagyon István székesegyházi főespe-
resnek őrkanonokká, Miskolczy János trencséni
főesperosnek székesegyházi főesperessé, Nécsey
Bálint zsolnai főesperesnek trencséni főesperessé,
Gyurcsek János gradnai főesperesnek zsolnai
főesperessé 8 Kubicza Pál magister kanonikusnak
gradnai főesperessé lett fokozatos előléptetését Ö
Felsége legkegyelmesebben helybenhagyni — s
az ekként megürült utolsó kanonoki állomást
Sserkolecz József nyitrai plébános és alesperesnek
adományozni méltóztatott.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (Halastó Pesten.) A haltenyésztés érdeké-

ben Pesten halastó alakítását tervezik. Eleinte a
városligeti állatkertben akarták létrehozni, de
minthogy nagyon költségesnek találták, a Rákos
patak mellett szemelt ki alkalmas tért az e czélra
kinevezett bizottmány.

(A magyar borok Varsóban,) mint a ,,M.
S."-nak irják, nagy keletnek örvendenek, még
pedig jó áron. Ugyanott nyáron át jó piacz van a
magyarországi gyümölcsökre.

(A szesz finomítása végett) egy nagyszerű
intézet alakítása van tervben, mely valószínűleg

emsokára létre is jő. Miután magánaláirás utján
itteni tőkepénzesek 200,000 ftot irtak már alá e
czélra, 10,000 ftnyi részletekben : a napokban a
Lloydteremben tanácskozást tartottak, az aláirók
bizottmányt neveztek ki az ügy előmozdítására.
Mielőtt az 500,000 ftra megállapított alaptőke
kiegészítése végett nyilvános aláírás nyittatnék,
meg fogják tenni a lépéseket az engedély iránt.
A társulat ezége lesz : ,,Magyar szeszfinomitó-
részvény társulat."

•/ (Kocsi-gyár.) Balassovits Emil kocsigyártó
műhelye, országút 30. sz. alatt, nagy választékkal
rendelkezik. Kiket e tárgy közelebbről érdekel,
lapunk hirdetéseire utaljuk.

f (Áldásos esőzések.) A fenyegető színben
föltűnt szárazság mellett az esőt örömhírül kell
tekintenünk. Ily örömhiről értesültünk közelebb-
ről, hogy Temesváron, Aradon és Debreczenben
tartós esőzés volt.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv-

és széptudományi osztályának e hó 15-dikén tar-
tott ülésében Szepessy Imre lev. tag Mátyás Fló-
rián lev. tag értekezését olvasta föl „a magyar
nyelvrégiségekről" néhány régi magyar szó jelen-
tését határozván meg. Értekezése az akadémia
teljes méltánylatával találkozott. — Ezután Pom-
péry János 1. tag olvasta föl Joannovics György
értekezését „az „a" némely alkalmazásáról'' mely
nyelvtudósaink közt nem kis vitára szolgáltatott
alkalmat. — Végre Szabó István levele olvasta-
tott fel, melyben jelenti, hogy Hesiod munkáinak
forditását már befejezte s kiadás végett az akadé-
miának kinálja. De az akadémia ezúttal e czélra

talom kiadásának ideje később fog közhirül adat-
ni. — Kelt a magyar tud. akadémia 1865. május
8-dikán tartott üléséből.

** (A népbank ügyében) Szegeden e hó 7-én
volt az eLő gyűlés, melyen 200-nál többen je-
lentek meg a város minden osztályából A jeg-
zői toll vezetésére Szabados János a „Szegedi
Híradó'' szerkesztője kéretett föl, ki, mint az ügy
eddigi intézője, az eszme körvonalait ismertette
meg a gyülekezettel. Az alapszabályok kidolgo-
zására bizottmány küldetett ki, melynek elnöke
Bérczy Antal, jegyzője Szabados János.

** (A nyitramegyei gazdasági egyesület) máj.
15-dikén tartotta kögyülését. A nagyszámmal
megjelent tagok közfelkiáltás utján az előbbi
tisztviselőket választották meg. Elnök: gr. Beré-
nyi Ferencz. Alelnökök : Roskoványi Boldizsár és
Frideczky Thimót.

** (Alakuló népbank.) Szentesen és Hód-
mező-Vásárhelyen szintén népbankok fölállitásán
fáradoznak. A vagyoni közérdek kívánja, hogy e
hasznos egylet eszméje minél több helyen megtes-
tesüljön.

üli njság?
** (A nemzeti színház telke.) A helytartóta-

nács figyelmezteté Pestváros hatóságát, 1860-ban
tett azon ígérete teljesítésére, kogy a nemzeti
szinház számára külön városi telket fog fenntar-
tani. Ez ügy egyik ülésben szóba kerülvén, ab-
ban állapodtak meg, hogy az adott szót beváltják,
de bevárandó, mig ez ügyben a nemzeti színházi
bizottmány megteszi a kezdeményezést.

** (Egy régi pór) újult meg a napokban. Midőn
a Pestet Budával összekötő régi hajóhidat 1849-
ben elégetek, a testvérvárosok azon hiedelemben,
hogy az stratégiai hadművelet folytán történt,
kárpótlási igényt támasztottak a kincstár ellen.
80,000 ftot követelve. De apörnek semmi eredmé-
nye sem Ion. Most, 14 év múlva, a kincstár föl-
hivta Budapest hatóságait: mutassák ki, hogy a
hajó-hid csakugyan katonai működés áldozata
lett-e? Ennélfogva e hatóságok tagjaiból bizott-
mány ült össze. De az e tárgyat fölvilágositható
iratok nagyobb részben elvesztek. Azonban Pénz
Miklós, volt mérnök-kapitány Budán, kijelenti,
hogy ő 1849-ben szemtanuja volt a hajóhíd leége-
tésének, s bizonyságot is kész adni arról, hogy e
hajóhidat csakugyan hadműveleti szempontból
pusztították el. Egy kávéházból nézte azt, hol
Jellasics bán s Hentzi tbnok is jelen voltak.

** (A pesti német szinház igazgatója megbu-
kott.) A színházi személyzet, mivel fizetését meg
nem kaphatta, elhatározta, hogy többé nem ját-
szik, s csak a szinházi bizottmány két tagjának
megnyugtató szavaira folytatja az előadásokat. A
szinházi bizottmány a megbukott Röhring igaz-
gató visszalépését elfogadta, s most a német szin-
ház igazgatóságára pályázatot fognak hirdetni.
A legkedvezőbb helyen álló német színházban az
igazgatók egymás után oly sűrűn következő bu-
kása mutatja, hogy Pest épen nem olyan német
város, mint talán némelyek szeretnék vagy gon-
dolják.

•* (Patti-hangversenyekre) lesz kilátása a
fővárosi közönségnek. Ullmann, a Patti-hangver-
senyek rendezője Pesten időz s a múzeum dísz-
terme iránt alkudozik, hol a jövő télen rendezné
hires hangversenyeit. Meglátjuk, lesz-e belőle
valami.

kellő költséggel nem rendelkezik.
(A magyar tudom, akadémia részéről hir-

detett pályázat.) A pesti hazai első takarékpénz-
tár kegyeletéből, ennek kezelése alatt fennálló
„Fáy András alapítvány" alapitó-levele értelmé-
ben, ugyanazon takarékpénztár igazgató-választ-
mánya részéről ezer ötszáz forint jutalom tűzetik
ki a magyar tud. akadémia által megbírálandó
„oly munkára, mely a múlt század végétől a jelen
ideig hazánkban uralkodott nemzetgazdasági né-
zeteket, ezek fejlődése történelmét és közviszo-
nyainkra gyakorolt befolyását kirneritőleg adja
elő." A pályamüvek, a szokásos pályázati szabá-
lyok megtartása mellett. 1866 decz. 31-ig az aka-
démia titoknoki kivatalához küldendők be. A ju-

(Az idei császárfürdői bálok) ismét sok
vidám órával kecsegtetnek. A rendező-bizottmány
már megalakult a következőleg: Elnöke dr. Kéve
József, jegyzői Ágoston József és Hadzsi Emil,
tagjai: Állványi Károly, gróf Bethlen János,
Bulyovszky Gyula, Fodor József, Kempelen Béla,
Lendvay Márton, Légrády Niedermayer László,
dr. Mandl Pál, Mészáros Károly, dr. Milassin
Vilmos, dr. Patrubány Gergely, Petényi Ottó,
Rupp Imre és Windt Mór urak. A bálok május
31-ikén veszik kezdetöket s minden héten szer-
dán fognak tartatni. Hogy a mulatság még telje-
sebb legyen, a tánezot megelőzőleg olykor mű-
kedvelői előadásokat is rendeznek.

** (Dühös udvarló.) A napokban egy 50
éves férfi érkezett Pestre, mint mondják Mayer
Gusztáv festő, s először is a vele hosszabb ideig
szerelmi viszonyban volt, de őt elhagyott kedvese
lakását tudakolta ki; azután egy palaczk vitriolt
vevén magához, a nőt fölkereste s a veszélyes fo-
lyadékkal egész arczát kiméletlenül leönté. A
szerencsétlen nőt a kórházba vitték, dühös udvar-
lóját pedig a fenyitŐ törvényszéknek adták át.
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Melléklet a Vasárnapi Újság 21-ki számához 1865.
** (Csónakázási ünnepély.) Az „Egyetértés"

czimü uj csónakegylet múlt vasárnap tartotta ala-
kulási ünnepélyét a Margitszigeten, mely abban
állott^ hogy a Petrics Péter által épített „Szé-
chenyi" hajót az újpesti kikötőből a nevezett szi-
gethez hozták. A hajót Széchenyi Ödön gróf
kormányozta, mintáz uj egylet tiszteletbeli tagja.
A tagok barna inget viselnek.

** (Rejtélyes halott.) Nem rég egyik mo3Onyi
vendéglőben egy ismeretlen egyén hirtelen halál-
lal kimúlt, s miután okmányokat nem találtak
nála, melyből kilétét megtudhatták volna, lefény-
képeztették. Egy ily fénykép után Pesten a ható
ság ráismert a rókuskórházi gyógyszerészre, ki
néhány hét előtt eltűnt Pestről, s hihetőleg méreg
által vetett életének véget.

** (Egyik legismertebb pesti ügyvéd), V—ky,
kit igen rendezett állapotban hittek, e napokban
Bécsbe utazott, s nem jött vissza többé. E hir
annál meglepőbb, mert barátjai rendes, szerény
életmódú s pontos ügyvédnek tartották. Eltűnése
és csődje nagy feltűnést okozott az ügyvédi kö-
rökben. Mondják, hogy egy gőzmalmi vállalat
buktatta meg.

** (A pozsonyi uj versenytér) most már telje-
sen megalakultnak tekinthető. Az állandó bizott-
mány megválasztása megtörtént. Tagjai a követ-
kezők : Bizottmány : gr. Eszterházy Antal, gr.
Eszterházy Miklós, gr. Pálffy Pál, gr. Pállffy Jó-
zsef, gr. Szapáry Béla, báró Meklenburg K., báró
Kotze főhadnagy, Berres ezredes, gr. Dessewffy
Aurél, Edl Tivadar, gr. Károlyi Gyula, gr. Hu-
nyady József, Semsey Albert, Ritter altbnagy,
herczeg Liechtenstein Ferencz, herczeg Thurn-
Taxis Egon, herczeg Rohan Lajos, gr. Esterházy
Imre, gr. Batthyány Zsigmond, gr. Erdődy Ru-
dolf. — Bejelentési bizottmány : gr. Eszterházy
Antal elnök, gr. Hunyady József, gr. Pálffy Pál;
pénztárnok Neusiedler Károly; titkár Cavaliero
F.; bírák: Berres ezredes, gr.Pálffy Pál; teherre
ügyelők : b. Wenckheim Viktor, Cavaliero F.,
Edl Tivadar; karzatra ügyelők : gr. Szapáry Béla,
gr. Eszterházy Miklós, b. Kotze főhadnagy; indi-
tók ; gr. Pálffy Rudolf, Cavaliro; a versenytérre
ügyelők : gr. Eszterházy Ferencz, Martinengo ;
mérnök Schwarz; versenytéri orvos Schmidt Jó-
zsef; állatorvos Palm János.

** (Egy szegény színész temetése.) Török Istv.
ismert komikus színészt a napokban temették el
Szegeden. Utóbbi időben Latabár színtársulatá-
nál mint titkár működött. Azon szerencsétlen Tö-
rök-családból való volt, melynek férfi tagjai több-
nyire öngyilkosság folytán multak ki. Testvére
volt a kolozsvári múzeumi könyvtársegéd is, ki
néhány évvel ezelőtt pisztolylövéssel vetett véget
életének. Betegsége alatt jólelkü emberek segé-
lyezték, s temetése költségeire gyűjtés történt,
melynek eredményéből az diszesen ment végbe.

** (Elitélések.) Kaposvártt a rögtönitélő bí-
róság majd mindennap együtt ül. E hó 13-án két
egyént itélt kötél általi halálra; az egyik Karó
Gábor, ki Gelencsér rablóvezér Pesímegyébe
szállítását eszközlé; a másik Simon János or-
gazda. Ez utóbbit öt évi börtönre ke^velmez-
ték meg.

** (Gyilkosság.) Kurúcaról irják, hogy Kis-
Iratoson e hó 3-án éjjel borzasztó gyilkosság tör-
tént. A jegyző kis bérese egy 18 éves suhancz,
éjjel lármát ütött, azt mondván, hogy feketébe
öltözött emberek el akarják a lovakat lopni. Kere-
sik, kutatják e hírre a tolvajokat, de azoknak se hire
se hamva, hanem az istálló ajtajában az öreg bé-
rest agyon verve találják. Az elrendelt vizsgálat-
ból csakhamar kisült, hogy e gyilkosságot maga
a lármát ütő suhancz követte el. Tettének indo-
kát nem vallotta be.

•* (Korai halál.) A pozsonyi polgárság e hó
9-én temette el leigidősb tagját, egy czipészt, ki
99 évet élt. Ez végszavaiban azon kívánságát fe-
jezte ki, bár megélhetné még azt a 8 napot, mely
századik születés napjától elválasztja, hogy szá-
zados életét megünnepelhetné.

** (Csokonai fuvoláját), melyen a költő,^ bi-
zalmas baráti körben oly gyakran hallata „Csikó-
bőrös kulacs"a dallamát jelenlegi birtokosa, a deb-
reczeni főiskola régiséggyüjteménytárába akarja,
mint legületékesb helyre beadni. E fuvolának
mostani birtokosa, mint a „H—gy" írja, Dömsödy
Károly, kinek birtokába e hangszer imigy került:
1802-ben a nagy tűzvészkor Csokonaiét háza is a
láncok martaléka lett; ez alkalommal Pándy Já-
nos^ a fuvola mostani birtokosának anyai részről
volt nagyatyja, házánál a leégett költőnek s any-
jának lakást ajánlott, hol azok két évig lakván,
midőn távoztak, a költő, fuvoláját hagyá emlékül
a vendéglátó házi ur fiainak, Lajos és Károlynak.
Ez utóbbi, halála előtt pár évvel, mint nagybátyai
ajándékot hagyta azt mostani birtokosára.

** (Ismét három öngyilkosság) fordult elő a
napokban a fővárosban. Egy 18 éves szolgáló a
budai partról, egy fiatal pedig a lánczhidról ug-
rott a Dunába, mig egy mészáros-legény a teme-
tőben főbelőtte magát.

** (Gyors temetés.) A napokban halt meg
hirtelen halállal dr. Szigeti Sámuel Tordán. Mint
a ,,K. K."-nek irják, alig hogy a szélhüdés érte,
egy óra múlva már testéhez nem elegendő nagy
koporsóba erőszakolva, kivitték a temetőbe s
ideiglenesen egy üres sírboltba helyezték el. A
később ott járkáló emberek a koporsó közelébe
jutva, abból szortyogás-féle zajt hallottak elő-
törni. Megrémülve azonnal siettek jelentést tenni,
s a koporsó feltöretett, s födelét vérrel befecs-
kendezve találták. E körülményt egyébiránt ugy
is magyarázzák, hogy azt a holttest gyors oszlás-
nak indulása okozta. A kedélyek megnyugtatása
és a sok kósza hir elkerülése tekintetéből azon-
ban csakugyan nem lett volna fölösleges bonezo-
lást tartani, annyival is inkább, mert hirtelen
haláleset volt.

Nemzeti színház.
Péntek, máj. 12. „Tündér ujjak." Franczia

szinmü 5 felv. írták Seribe és Legouvé. Ezen ér-
dekes szerkezetű mű mai napig is inegtartá vonz-
erejét a közönségre. Elmés párbeszédei s csatta-
nós, itt-ott kellemesen meglepő jelenetei, néhány
tartalmasabb indulatfestése és azon ritka eleven-
séf által, mely az egész darabon végig vonul,
hozzávéve a gondos művészi előadást, méltán meg
is nyerhette a közönség tetszését. Felekiné s Pri-
elle Kornélia jeles játékát, a Szigligeti nővérek
igyekezetét, Feleki erőteljes modorát és Szerda-
helyi ábrázoló ügyességét ezúttal sem lehet hall-
gatással mellőzni.

Szombat, máj. 13. „Lalla Boukh." Opera 2
felv. Feliczien Dávidtól.

Vasárnap, máj. 14. „Kisértet." Népszínmű 3
felv. Irta Szigeti.

Hétfő, máj. 15. „Egy millió." Vigj. 3 felv
Kedd máj. 16. „Rigoletto." Opera 4 felv.

Zenéjét szerzé Verdi. _
Szerda, máj. 17. „Londoni arszlánok." Vigj.

5 felv. Francziából ford. Csepregi.
Csütörtök, máj. 18. „Egy millió." Vigj. 3 felv.

távolban sem feledkezik meg a haza ügyeiről. Szivünkből
óhajtjuk az eredményedus, boldog visszatérést annak ide-
jében.

7681. Paris. D— gi- A. derék ozikk épen alkalomszerű
lesz most nálunk. A mint. látja ön, nem is késedelmeztünk
vele Kuldjük-e a lapot ?

7682. II(kas. Sz. Van abban valami igaz, hogy „az
irók tolongása növekszik az olvasók fogyatkozásával", —
de az első körülmény miatt mi bizonyos feltételek mellett
kétségbe nem esnénk, az utóbbit pedig sok részben az idők
viszonyai s a sors mostohasága okozza, miknek azonban
elébb-utóbb jobbra kell változaiok. A gazdaközönséget
közelebbről érdeklő czikk ismét teljesen birja tetszé-
sünket.

7683. Nagy-Tárkány. Sz L tanító. A közleménynek
némi külső átalakításon 'kellene keresztülmenni s azért
nem lehet a megjelenési időt meghatározni. A küldött 2
ft. hova forditása iránt kérjük ön mielőbbi rendelkezését.

768i. A halálmadár. Miért ballada? nem mondhatná
meg senki. Igen ajánlhatjuk a Kisfaludy-társaság által leg-
közelebb kiadott s a balladáról értekező koszorús munka
mielőbbi elolvasását. A hozzánk érkező számos ballada
irói közül igen sokan nagy hasznát vehetik e múnek.

7685. Csallóköz. Több csallóközi. Bár a mi szem-
pontunkból nem annyira a czikk históriai részének, mint
inkább a végén olvasható méltányló és buzdító szavaknak
tulajdonithatunk fontosságot: mindazáltal mi is azt hisz-
szük, hogy mint egész is, szélesebb körökben ébreszthet ér-
dekeltséget. Politikai testvériapunkban szivesen engedünk
neki helyet.

7686. Debreczen. B—y L. Nem légen részletesen
vitattuk e tárgyat lapunkban. E közlemény semmi ujabb
adatot nem hoz fel.

7687. Lúgos. K. P. Óhajtásának eléggé gyorsan tehe-
tünk eleget. Mai számunkban közöljük nem csak Lincoln
arczképét, hanem egyúttal megszereztük a fanatizált
gyilkos Booth arczképét is.

7688. Lietiling. H. S. Ha valaki keresné a V. ü
1888. évi első félévi folyamát, oda fogjuk utasítani.

SAKKJÁTÉK.
281-ik sz. f.— Gróf Pongrácz Arnoldtól

(Nagyszombatban).
(A berlini s?.kk-uj ságból.) !

Sötét.

Szerkesztői mondanivaló.
7680 London. H. Nagy István asztalos-segéd. A

pénz hiány nélkül megérkezett. A testvér lapokat, a drága
postabér beszámításával, bárom hónapig fogjuk önöknek

" részvétet, mely a messze
pénz iiiauv uci».w* — o . ,
postabér beszámításával, bárom 1
megküldeni. Üdvözöljük a nemes

b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 276-dik számú feladvány megfejtése.
(Grimshaw-tól Londonban.)

Világos. fWet.
1. Vc7-g3 d4-d3
2. Vg8—c7 t e t s z > s z e r <

3. H-v.V-fmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

— Nagyváradon: Pál Rezső.— Nagy-Kőrösön: Nemesik
Lórinez Egerben: Tilkovszky í. — Apáti-Keresztúron :
Szántó J — Miskolcion: Czenthe József (az előbbit is).—
Pesíen.-Rakovszky-Vagyon Judit. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Veszprém. F. J . Köszönjük a szíves
megemlékezést. A mi a feladványt illeti, az tökéletesen
hibátlan.

Hónapi-é;
hetinap

HETI-NAPTÁR.
Kathoiikns és Protestáns

naptár

21
22
23
24

25
26
27

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb

Május
A 5 Rogate
lloru í
Dezső
Janka (
Áldozó csőt.
Ágoston püsp.
Pazzi M. Beda

A 5 Válent
Júlia, Lenke
Dezső
Janka
Áldozó csőt
Ágostoa
Gyula

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Május (ó)
9 C 5 Izaiás
10 Simeon

j Ijár
!25 Szem.
26

11 Motius vért.1 27 Szeth.
12 Epiphan :28Böjt,Sam.
13 Áldozó csőt 29 (hal.
14 Izidor
15 Pacomius

1 Sivau R.
ÍSab.ö.P.

N a p

hossza nyűg. hossza

ó. P-
15 20
15 22
15 24
15 26
15 28
15 30
15 33

7 41

6. p.

8 40
8 38
8 36
8 34
8 32
8 30
8 27

2 10
2 44
3 21
4 1
4 47
5 41
6 42

6. p-
3 26
4 41

57
8

13
10
58

Uoldleuj változások. • Ujhold 25-én 0 óra 5 perczkor reggel.

TARTALOM.
Lincoln Ábrahám (arczkép). — Vihar van ott kinn? —

Dalmady Gyö'zö. — A szegény ördögök (folytatás). Tolnai
Lajos. — Helgoland szigete (képpel). — A gombozó gye-
rekek (Vl-dik fővárosi kép). — Szepsi mezőváros (képpel).
Sz—t.— A kisdedóvás Franeziaországban. —Tápszereink
(folytatás). — Egyveleg (Booth arczképével). — Tárház:
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar,
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —
Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár.

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

ROB-LAFFECTEUR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Bel-
giumbari egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágosítást nyújt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily ozimü
röpirat : „Brochüre über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laflecteur."

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

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

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

Kapható PESTEN : T ö r ő k J ó z s e f
gyógyszerész urnái a király-utczában 7. sz.,
Thalinayer A. és társa. BUDÁN : Bakats
L. V. udvari gyógyszertárában. TEMES-
VÁBOTT : Pecher J. E.

S V * A központi raktár létezik Parisban,
dr. G i r a n d e a u de St. Gervais- nél, rue
Richer, nro. 12. — Hamisitások ellei óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláírás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 710(24-24)

ígtatási számítás!
Elterjesztve 20,000 példányban.

Az alulirt könyvkiadó-hivatal czélul túzte ki magának, a nála 1866-ik évre megjelenő
nagyobb s legelterjedtebb n a p t á r a k h o z , úgymint:

Komoly ~^f

figyelmeztetés.
A tisztelt közönség gyermekei egészségi

állapotának megszerzése és a meglevőnek
fenntartása tekintetéből az általam feltalált
és kiállított biztos hatású

„giliszta-csokoládét"
óhajtván megszerezni, e törekvésében —
már többször — hamisitva utánzott készit-
ménynyel lőn rászedetve.

Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönsé-
get, szíveskedjék ez ügybeni bővebb ta-
pasztalás szerzése tekintetéből egyszer egye-
nesen tőlem megiendelni,a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő uta-
sító könyvecskémből, egyéb hasznos tapasz-
talatokon kivül, tisztelt bizományosim név-
jegyzéke is átnézhető, kiknek száma mint-
egy 800-ra rug, ezeknél saját készitményü
„giliszta-csokoládém" mindenkor kap-
ható. De ily helyekről is csak azon szelet-
kékért állhatok jót, a melyek gyöngyöleiken
sajátkezű névaláírásom hú lenyomatát vi-
selik.

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

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

tudósítás, hogy „giliszta-csokoládéjának"
hatása csudálatos nagyszerű volt. És csak-
ugyan sajnálatos volna, ha önnek titka idő-
jártával nem kerülne a nyilvánosság elé, mei t,
daczára a vegyészet nagybani előhaladásá-
nak, az utánzott „giliszta-csokoládé" az
Önéhez semmi tekintetben sem hasonlítható
Megkülönböztetett mély tisztelettel.

Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
hó 20-án 1865. wiesner Ilugo m. k.,

földbirtokos.
A megrendelések posta utján utánvétellel

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

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

Kröcier Ágoston,
1086 (4—4) gyógyszerész Tokajban.

Egy igen rövid ideig használt

bolti-butorzat
(Stellagen)

ponyvával együtt olcsó árért eladandó, vagy
pedig szoba-butorokért kicserélendő Pes-
ten, király-utcza 52-ik szám alatt földszint
ajtó jobbra. 1127(1)

Lidércz-naptár,
István bácsi naptára,

Falusi Gazda naptára,
Protestáns naptár,

igy átalános tudósítót — melyben mindennemű kereskedelmi s iparági hirdetmények
'elvétetnek — csatolni. — Az igtatási árak, mind a négy naptárban együttvéve,

a következők:

Ka:y negyedrétü oldal %-ad része . . 8 ft.
Egy negyedrctü oldal f/4-ed része . . 12 ft.
Egy negyedrétü oldal % része . . . 20 ft.
Egy egész negyed oldal 30 ft.

Mindazon t. ez. kereskedő, iparíizö és gyártulajdonos stb. urak, élet-, tűz- és
más egyéb biztosítási társulatok intézetei, kik fentebbi ajánlatunk elfogadására
hajlandók, ezennel tisztelettel felhivatnak: hogy üzletükre vonatkozó hirdetményeiket
(miután a naptárak már folyó évi augusztus hóban meg fognak jelenni) legfeljebb

u l i u s v é g é i g az újság- s hirdetmények kiadó-hivatalához (egyetem-uteza 4-ik sz. a.)
küldjék be. — Német hirdetmények ingyen fordittatnak. (1—3)

Pest, májusban 1865. Tisztelettel

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

BIZTOSÍTÓ - INTÉZET.
Alaptőke három millió o. é. forint.

Alulirt igazgatóság ezennel értesiti a t. ez. közönséget, hogy
fentnevezett intézet végengedélyeztetése legmagasb helyről

immár leérkezvén, üzletműködését megnyitotta és biztosításokat
eszközöl:

a) Tűzkárok ellen, lak- és gazdasági épületekre, gyárakra,
s ezekben foglaltató ingó-javakra, úgymint: gépekre, gazdasági és
iparüzleti szerelvényekre, bútorokra, állatokra stb.; továbbá: min-
dennemű mezei termesztményekböl álló készletekre, akár födél
alatt álljanak azok, akár a szabadban, kazalokban vagy asztagokban.

Biztositás eszközöltetik házbérbeni veszteség ellen is,
a mennyibea ez az illető épület tüzkárosulása következtében tá-
madhatna.

b) Szárazon vagy vizén szállított javakat érhető elemi
károk ellen.

c) Jégkárok e l len , mindennemű mezei termesztményre
nézve a megállapított kár teljes értékének megtérítése mellett.

d) Az ember életére, és mindennemű töke , kiházasitási és
évjáradéki biztosításokat illetőleg, mit azonban csak később fog
megkezdeni.

Az intézet jelentékeny alaptőkéjével és a biztosításokért be-
folyó díjösszegek által tökéletes biztosítékot nyújt, valamint biz-
tosítási föltételei is lehetőleg a közönség előnyére vannak össze-
állítva.

Az intézet alább megnevezett t. ez. föügynökei, valamint ezek
t. ez. alügynökségei mindenkor készek bővebbi értesítések adására,
valamint biztosítási feladmányok elfogadására.

Pest, május 13. 1865. H24(i-8)

A „Pesti biztositó-intézet" igazgatósága.
A „Pesti biztositó-intézet" t.

Arad: Wallfisch S. és fiai urak.
Debreczen: Áron Manó és társa urak.
Eszék: Térey Pál ur.
Kassa: Schönhofer Károly ur.
Miskolcz: Kraudy Antal ur.
Pozsony: Scherz Fülöp ur.
Sopron: Zügen J. G. ur.

cz. föügynökei a kővetkezők:
Szeged: Osztrovszky József ur.
Székes-Fehérvár :WertheimM.fiai urak.
Temesvár: Missits János ur.
PEST: Thaisz Elek ur.
A pesti föügynökséff irodája: József-

tér 2-ik sz. a., 1-sö emelet.

Vállalkozó kerestetik.
ki egy szabolcsmegyei, a Tiszához */«, a nyiregyházi vasúti állomáshoz 2'/£ órányira
fekvő uradalomban, a maga gözcséplőgépén mintegy 1200 hold búza-, 500 hold rozs-,
250 hold árpa és 450 hold zabtermést, a nyáron — alku mellett — kicsépelae. — Bővebb
értesítést ad e lap kiadó-hivatala. 1117 (2—2)

Ló - eladás.
Méltóságos gr.

Jankovics Gyula
d a r u v á r i javai
i n t é z ó s é g é t ó l
ezennel közhirré
tétetik, hogy a
régóta már fenn -
álló h í r n e v e s
méneséből le-

szállítás következtében, a számon fölötti
darabok nyilvános árverés utján eladandók
leendnek, különösen: 2 darab csódör, az
egyik angol telivér, a másik angol félvér;
12 darab tény ész-anya, melyek közöl a fia-
talabbak szekér- és hátas-lovaknak használ-
hatók; 4 darab betanított hátasió, 4 darab
betanított kocsiló, s 17 darab különböző
korszakuak.

Az árverés július 3-án Daruvárott, Slavo-
niában (Posegamegyében) fog tartatni, hová
a venni szándékozók megjelenni tisztelettel
felkéretnek. 1118 (2—3)

Birka-eladás.
Mélt. S á n d o r

Móricz gróf ur
Bajna ésBia ura-
dalmai részéről, a
folyó évben kö-
vetkezendő juh-
nemek vannak el-
adásra gya pj u
nélkül felállítva,

úgymint:
34 darab 5—6 éves hágó-kos,
4 darab 2 éves kos,
6 darab 1 éves kos,
470 darab fedezett és júliusban ellendő

5 — 6 éves anyabirka,
580 darab meddő 5 — 6 éves anyabirka.
1030 darab gabna-darától jól kihízott

öreg ürü,
680 darab 5—6 éves öreg ürü.
Bővebben értekezhetni Bián — első állo-

más Buda főváros közelében — a jószág-
igazgatóságnál. 1119 (2—3)

KÁNYA JÓZSEF
(előbb Bfthm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru

Gőzmalom-eladás.
Pesten, a nagy díófa.-utezában 2-ik sz. a.,

egy egészen újonnan épített hármasmenetü
mügözmalom, mely száraz őrlésre a legjob-
ban van berendezve, s kitűnő lisztet őröl,
s jelenleg is működésben van, s működési
képességéről bárki meggyőződést szerezhet
— közbenjött viszonyok miatt o'csó árért
eladandó. 1 0 7 8 (6—6)

Hirdetmény.
A parádi fürdők

f- e. június hó 1-én nyittatnak meg.
Pestről Párádra naponkint eljuthatni

Scliyarczkopf A.ur által rendezett gyors-
kocsikon. - Kiindulási hely P e s t e n a
„trnf f " C 2 j m ü yendéglő. — Iroda: 17-ik
s z < alatt. — írásbeli megrendelések kéret-
nek a „parádi fürdők igazgatóságához",
u- P- Gyöngyös, Párádra czimeztetni.

A t. cz. vendégek megelégedését kiérde-
melni fáradhatatlanul fog törekedni a fürdő-
'gazgatóság. 1109 (2--2)

Kelt Párádon, április 28. 1865.

Fogorvosi ajánlat.
Vulkánit fogsorok és egyes fogak,

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

HEKSCH J. «.
fogorvos által,

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

987 (12-50)
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A magyar földhitelintézet
sorsolás alá esö 5% %-os záloglevelei

oly értékpapirok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt betáblázás által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.

E jelzálog! biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 3 4'/» év alatt, íélévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékfik szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5l/i %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 % - o t jövedelmeznek,
nem számítva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig máius és november
1-só napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak bo, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k ,
s egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltótlen biztosítékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyújtanak.

IPP"" Az említett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTKX: Malvieux € . J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czitnü kereskedő-házaknál; - BECSBEK: M. Schnapper, Jolin un Ribarz, L. Epstein uraknál: —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság főügyaökségeinek leguagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (2—0)

PIRNITZER TESTVÉREK
pénzváltó- és bizomány-üzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám akti,

; foglalkozik:
1. Mindennemű állam- és iparpapírok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi

kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek bankiegyek és devisek bevásár-
lásával s eladásával. J &

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

vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

szerinti látra.
5. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihúzott sorsjegyek leszámíto-

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

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legméltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

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

, Kamatozó Pa.P'rok azonban azon előnyt nyújtják, hogy a szelvények a vevő birto-
k i i D a mennek a t , s igy a beszedendő kamatok csaknem azon'összeg-többletet, melyekkel
az értékpapírok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

<uH(>íLy a *' C Z ' k o z ö n ségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
nessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
választása szerint egyidejűleg legalább is 5 durab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :

4'/t ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 1864-kí50 ftos, Pálfíy-,Genois-,WindischgrStz-,Keglevich-sorsj.
1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1 1839. 50ftos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-,Keglevich-sorsjegy.
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windischgratz-, Rudolf-sorsj.
1 1864-ki 100 ftos, Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevich-sj.
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf sorsjegy.
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-Í50 ftos, Clari-,Waldstein-, Keglevich-s.

hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.

6
7
8
8'/.
0
9

10
• 1 %
12
14
16
18
22
24
30

ralt
793 (27-0)

» 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy
" °7. 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.

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

A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 25
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2 „ 65
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 75
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9 „ 75
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7 „ 25
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3 „ 65
II. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8 „ —
I. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 „ 60
K. Minden ausztriai sorsjegy 4 „ —

20 havi „
20 havi „
20 havi „
20 egy negyedévi részletfizetéssel.
20 egy negyedévi
20 egy negyedévi
20 egy negyedévi
20 havonkinti
25 egy negyedévi

Az I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz:
annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.

A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
egy bádeni sorsjegy, 6V< éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.

Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik rész-
vevő a másikkal törődnék. .

Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
a napi árfolyam szerint számittatnak 6% hozzáadásai évenkint és /t<% provisio.

Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kivánatra
különnemü sorsjegyeket állítunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula-
toknak ajánlunk.

IWP~ Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde-
zésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK
mindennemű sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk lcgjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1—50 számmal, s Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 stb. nyereménynyel.

C 3 " Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.

C ^ f Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehető
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (13 —02)

«*
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A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza,

99Ypsilantihozéé Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemű fehérneiiiüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

20000 darabnál több férfi-ingek rnmhurgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
8 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 6 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.

10000 darabnál több színes férfi-Ingek 1000 különhöző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolati férti-ingrk 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 2őkr, 2 ft 50 kr,3 ft

3 ft 50 kr.
Nói ingek rumbur«i vászonból, simák 2 ft 50 kr, :-i ft, 3 ft 50 kr. 4 ft, 5 ft.
Nöi ingek ruinburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiozi é< triiuczia mellmustráva: 4 ft, 4 ft 50 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 évus 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr. 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 8 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 8 ft 50 ft, 4 ft,4 ft 50 kr.

Színes fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éved 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 évus 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Főraktára a legjobb 3'/i,4 és 5 rőf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Színes alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr, 7 ft., 7 ft. 50 kr.
Ferstel orvos tyQkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.

És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, irlandl, kreasz- és
bórvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
VászonBsebkendók tuczatja 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, i ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft

50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 -16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13 -16 ftig

Valóságos vászon<asztalnema.
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 kötö-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritok, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendókból és

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

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

Szállítások minden irányban, az ár elóleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészittetaek.

-6) Kollárits József é s flai.

BALASS0V1TS EMIL,
kocsigyártó Pesten,

ezennel értesiti a t. ez. közönséget, hogy
kocsitárát az országúton, a m. nemzeti
Mazeum átellenében fekvő 30-ik sz. alatti

házba tette át.
Egyúttal mindennemű kocsigyártmányait a m. uraságok becses figyelmébe ajánlja,

s bizton reméli, hogy ezek jutányos ár mellett, csin-, izlés- és tartósságra nézve minden
kívánalomnak meg fognak felelni, — annál is inkább, miután e szakbani képességét a
külföldön, nevezetesen Paris legelső gyáraiban töltőit 7 évi gyakorlat utján,
tetemesen gyarapitá, és a külföldeli folytonos összeköttetése folytán, minden ujabb
czélszerü találmányt saját gyártmányainál alkalmazni el nem mulasztja.

Számos rendelésért esedezvén, végül még megjegyzi, hogy minden nála vásárolt
gyártmányért a jótállást magára vállalja. 1126 (1)

Az eddig is sok elismerésben részesült és dicsérőleg
ismert franczia kosmetikai mosdóvizét, úgynevezett

HERCZEGNO-VIZ,
ajánlja

illatszer-kereskedése Pesten,
a „Minervához,"

váczi-utcza 21-dik szám a l a t t .
Hogy ezen csodaszerü folyadék Iegfiínyesb hathatóságárót a szépnemnek tudomása

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

Ezen ajánlásra méltó mosdóviz, többszöri használása által, gyors s meglepő siker
várható — mely abban áll: hogy az arczbőrröl a szeplőt, bibircséket, hőpattanXsokat
s a sárga foltokat tökéletesen eltávolítja. 1123 (1—4)

MAGNESIA - SODRONY
világosság: experimentálására.

Ezen legújabb világitó-anyag, mely a legerósb világosságot fejleszti ki, s a nap
fényével vetélkedik, ajánl:

CALDERONI ÉS TÁRSA, 1076(5 6)

látszerészek Pesten, a váczi-utezában.
12 hüvelyknyi sodrony ára 20 krajezár ausztriai értékben.

Levélbeli megrendeléseknél felkérjük az illető t. ez. vevőket, hogy a bérmente-
sítéshez megkivántató s a távolságnak megfelelő levélmark a levélhez csatoltassék.

Árcsökkenése
mindennemű vászon- és gyapotárn-

czikkeknek

WETZER ÉS KONZ
rumburgi vászon-raktárában Pesten,

a „szép jiilias/,iiöli<7:\
az uri- és kigyó-uteza sarkán 1-sö szám alatt,

az úgynevezett 1107 (3-3)
B^T* párisi csarnokban.

Mindenféle
nagy választás-

LECHNEK
órás jó hírnevű

1808 dik év

ban kaphatók:

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

ÓRA-RAKTÁRÁBAN
1 Pesten, vác?j-uteza 5-ik szám alatt.

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

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

20 ft.
Ezüst horgony-órák, dupla tokkal, 15

köre, 20—22 — 25 ft.
Arany horgony-órák, 15 kőre, 40—45 —

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

kőre, 60—65—70-80—90- 100 ft.

Arany nöi órák, tiz kőre, 30—85—40—
50 ft.

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

fltö-órák, üveg-boritékkal, 32—35—
. 45 -50 ft.

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

Legújabb franczia márvány-, ónix- és
ntazó-órak folyvást készletben vannak.

Régi órák becserélésre elfogadtatnak és javítások a legpontosabban
teljesittetnek.

£ 3 " Vidéki megbizások az előre beküldött összeg vagy postai utánvét mellett
a leggyorsabban eszközöltetnek. 1056 (5—6)

Már f. évi június l-jén történendnek

a két nagy állam - sorsjáték föhuzásai,
150 millió forint összes nyeremény-tökével,

felosztva következő főnyereményekre, úgymint:
250,000, 50,000, 25,000, 20,000, 15,000, 14,000, 10,000 stb. forint. Ezen állam-
sorsjátéknak az az előnye, hogy abban üies szám nem létezik, s igy minden kihúzott

számnak okvetlen nyernie kell. •
Egy egész sorsjegy ara, mely egy húzásra érvényes . -3 ft. 60 kr. Jt
Két egész sorsjegy ára, mely egy-egy húzásra érvényes 6 „ — „ " i
Hat egész sorsjegy ára, hármasával egy-egy húzásra csak 16 „ —*„ ' •

Minthogy előreláthatólag az ezen sorsjegyek utáni részvét igen nagy leend, ennél-
fogva tisztelettel kéretnek az illető résztvevők, hogy megrendeléseiket a pénzösszeg
beküldése mellett az alulirt nagykereskedői házhoz mielőbb intézzék.
1121 (2-4) HENSLER KÁROLY m. Frankfurtban.

Daruvári fürdő Slavoniában
megnyittatott május 10-én.

Ezen vasas 80-37° R. hévvizek régismert üdvös gyógyhatással birnak: átalános
gyengeségnél, sáp- és görvély-kórnál, az ivarszerek gyengeségei- és betegségeinél,
meddőségnél stb., idegbajoknál, méhgörcsnél stb. a máj, lép és mirigynek daganatainál;
idült börbajoknál; kitűnően hatnak az iszapfürdők csúzos és köszvényes bántalmakban.
Jó sikerrel használtathatnak elő, és utó-gyógymódul a közellevő Líppiki illanyos
fürdőnél. — Mindennemű ásványos viz készen tartatik. A Terezovácz és Verőczén
keresztül a Dráváig jól épitett országút könnyíti a közlekedést. A gyönyörű fűrdőpark
közepette álló, czélszerüen fölszerelt épületekben kényelmes lakhelyek kaphatók.
Naponkinti zene, tánczvigalmak, kirándulások a regényes környékbe kellemetes szóra-
kozást nyújtanak. — Az orvosi felügyeletet Siegel tr. ur kezeli. 1112 (2 -8)

Az uradalmi fürdö-igazgatóság.

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

Tizenkettedik évfolyam.22-ik szám.

Pest, május 28-án 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok egyfltt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Báró Dóczy Zsigmond emléktáblája a ladomér-vieszkai templomban.
A Garanvölgye Szt.-Kereszt és Zsarno-

vitz közötti részében két regényes fekvésű,
— de most már csak romokból álló Revistye
és Szászkö nevű régi várnak maradványai
láthatók. E régi
kastélyok és haj
dani lakosainak
történetéről tu-
domásunk n ncs,
— de meglepő
m a g y a r á z a t u l
szolgál a Szász-
kő mellett fekvő
ladomér- vieszkai
templom orgona-
karzatán elrej-
tett helyen talált
emléktábla, mely
fából van farag-
va, festve és gaz-
dagon aranyozva
s az ide mellé-
kelt rajzban lát-
ható következő
feliratot tartal-
mazza :

Splis. ac Magn.
Dn. Dn. Sigismun-
dus Doczy de Nagy
Lucze Liber Baro
Arcium Saseó et
Reristye in Vizo-
vicz, Gálos, Baar et
Sarfia Dominó, Qui
in horribili Zerno-
•ienaium a saevis-
simo Turca depo-
pulatione captus
una cum U Xore
EufrosinaKayzerin,
illa quidem ablata
ipse etiam mire
auferi tentatus re-
rum infirmitate gra-
vatus post ablatam
vitae sociam et
amissas facultates
etiam vitám sibi
auferi brachio tur-
C lco ultro generose
«jpostulavit anno
1647 die 4 Augusti
J««i. s u a e

g 45,

Ladomer-Vieszka" czimü okmányban tett
kutatásai szerint báró Ddczy Zsigmond a
ladomér-vieszkai templomban a Dóczy-csa-
lád sírboltjában temettetett el.

A ^ ladomér-
vieszkai község
lelkészének J o i .
csics urnák köz-
lése s illetőleg a
„História dome-
stica ecclesiae de Báró Dóczy Zsigmond emléktáblája a ladomér-vieszkai templomban.

Ezen emléktábla lerajzoltatása s több
régiség-búvárral történt közlése nyomán
Kachelman selmeczi tanácsnok és buzgó
régész által arra figyelmeztettünk, hogy

a szt.-benedeki
gazdag könyvtár-
ban, mely a ré-
giségtanra és régi
építményekre vo-
natkozó okmá-
nyokban bővel-
kedik, tán a re-
vistyei és szász-
kövi várakra, va-
lamint Dóczy
családjára nézve
is érdekes adatok
lelhetők.

A szt. bene-
deki könyvtár-
ban C. betű alatt
őrzött s özvegy
Dóczy, született
Kayzer Eufrozina
perét tartalmazó
iratokban azt ta-
láltuk, hogy ezen
asszony 8 eszten-
deig török fog-
ságban szenve-
dett, s családja
által csak 6000
t a l l é r váltság-
pénzzel szabadit-
tathaték meg rab-
ságából.

A | törökök
ugyanis, ezen em-
léktábla felirata
szerint, Szászkő
várát 1647-ben
báró Dóczy Zsig-
mond távollété-
ben megrohan-
ván, ennek nejét
Kayzer Eufrozi-
nát elragadták,
de a Dóczy test-
vérek által ül-
döztetvén, a tö-
rök csapat Zsar-
novitz mellett
utoléretett, hol
a hídnál történt
döntő ütközetbg
báró Ddczy


