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„KÖZNAPI IMÁK"
négy hétre.

ajánlani, melyek az idei pesti gazdasági
kiállításnál elsó rendfl éremmel dijaztattak, és neveze esen már több ura-

(Kapható minden könyvkereskedésben).
Ára 2 forint.
Ezen műre vonatkozólag, minden ajánlatnál méltóbban szólanak a jeles Szász
Károlynak következö sorai: ,,ez imák különösen egyszerü munkás nép számára páratlanok. Szerzö a vallási eszméket az élethez,
munkához mindig közel veszi fel, s azok.it
általok szerenesésen emeli égre. Nyelve
egyszerű, de a mellett nemes, nem emelkedettség nélküli. Ki még lelkésztársaink
közöl ez imaköuyvet nem birja, annak
bátran merjük ajánlani, hogy szerezze
meg."
1290 (1)

adatik annak , a ki egy több évre biztositott tisztességes gazdatiszti állomást szerez egy oly egyénnek, ki több
éven át gazdatiszti minőségben egy
uradalomnál müködött, jelenleg pedig
egy uradalmat vezet. O. P . Poste restante Gran-Naua.
1276 (2—3)

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

meggyógyittatnak

dr. Fax J.

dalomban 3 évi használat után, a legjobb állapotban! létele, a tulajdonosok teljes megelégedésökre müködnek.
Rétek öntözésére marhavizelet felszívására igen jeles, és a czélnak megfelelő
vizemé lö gépeket jutányos árakért készítek.
•
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1244% (3 — 3)

Fogorvosi ajánlat.

Vulkánit fogsorok és egyes fogak,
amerikai modor szerint, melyek minden
eddig ismert készitményt sok előnyük
által felülmúlnak, igen czélszerü módon
készittetnek és tétetnek be

HEKSCH J . f*.

fogorvos által,
József-tér 3-ik szám alatt, a fiókbankkal szemben.
987
(19-50)

Gözmalomeladás Pesten.
Egy egészen ujonnan épi'ett hárommenetű
gőzmalom, mely jelenleg teljes működésben
van és száraz finom őrlésre berendezve, —
helyiség változtatás végett 6000 ft. igen
jutányos áron eladandó. A közelebbi megtudható : nagy diófauteza 2. sz. alatt.
1212(6-6)

Eiscle Jozsef,

Pest, Steiner-utcza, a vasut-közelében.

ROBITSCHEK LIPÓT
ujonnan nyitott

férfi ruha-raktára

Növeldei értesítés.

A növendékeknek magánfinöveldémbeáz
186s/e-dik tanévre rendszeres beírása történik f. évi szeptember 28-dik napjától
kezdve, október 8-dik napjáig, Pest* n, ezukor-utezában, 6.szám alatti táját házamban,
hol az ide czélzó jelentkezéseket addig is
tisztelettel fogadván, tudakozásokra felvilágositással s kivánatra az intézet programmjával bárkinek kész szivvel szolgálok.
Katholikus növendékeim saját hitfelekezetök nyilvános iskolájában tevén vizsgát, a
nálam tanult tudományokból, mint eddig
mindenkor történt, ugy jövőre is államérvényes bizonyitványnyal ellátva lépnek ki intézetemből.
1251 (4-5)
Szőnyi P a l .

Kunhegyesen, a főutezán, a piaczon, a gyógytár mellett, etellage-val vas- vagy fűszerkereskedésre, két szoba, konyha, mellékraktár,
padlás, keritett udvarral együtt. Értekezhetni
dr. G e r e n d a y L á s z l ó v a l
1285 (2—2)
Kunhegyesen.

gőzgépeimet

Templomi használatul irta
I I L E P MIHÁLY.

100 ujforint jutalom

Bolt bérbe adandó

Van szerencsém magss uraságoknak és
a t. cz. gazdakö. önségnek

Pesten, uri utcza I-ső szám, az ugynevezett „párisi udvar"-ban
a Trattner-Károlyi-féle ház átellenében
ajánlja dús-választéku mindennemű magyar és franczia viseletmód szerint
készitett

férfi-, gyermek-, és utazó-öltönyökből
álló készletét a legjutányosb áron.
Megrendelések 12—24 óra alatt eszközöltetnek.

1248(4-6)

28 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1 — 4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz a. I-ső
emelet
1193 (6—12)

melynek huzása

200,000, 40,000,20,000,10,000,5000 sat. forint

helyisége f. évi szept. 28-ikától kezdve
varziuteza, l-sós/.imi, 1-sö emelet leend.
Pest, szept. 1-én Ib66.
1292 (1)

Forgách Zsigmond országbiró s nádor.

leány-nevelö-intézetem
Sz. Kalocsa Róza.

SZVETENAY MIKLÓS

magyar kir. udv. ágens,
jogtudor, s magyar hiíes köz- s
váltó- ügyvéd- irodája

Gyógyszerészi gyakornok

nyereménynyel folyó évi október l-jén történik,

Bir ÍGÉRVÉNYEK. ~ V I

KÁNYA JOZSEF

1 Pálffy-sorsjegyre (huzás szept. 15 én)
2 ft. 50 kr.") g é | y e f r .
1 Credit-sorsjegyre (huzás okt. 1-én)
3 ft 50 kr.f ^ ; . 8
5 db. Credit-igérvény ára csak
19 ft. — kr. ( - n f
10 db.
„
„
ára ceak
36 ft. - k r J 0 U S r <
•j-kTr^ m T j-ijf mindennemü sorsjegyekre akép elölegeztt-tik , hogy az összeg
\L \Si \\ Mi a t e ' J e s n a P ' árfolyam szerint szolgáltatik ki, a visszafizetés ha*• M^AL^kM^ vonkint történik.

1288 <20>

BÉCSBEN,

Karnthnerstrasse 29. szám, II. emelet.
1287 (5-10)

kerestetik, ki 4—5 iskolát végzett, kedvező
föltételek mellett
Itlaleter Albert,
1275 (3 - 3)
Jolsvára.

kaphatók alólirott pénzváltó-irodájában készpénzfizetés mellett a bécsi börzei napi
árfolyam szerint, s havonkinti 5 forint vagy évnegyedenkinti 8 forint részletfizetéssel; továbbá:

MORGENSTERN A. é s TÁRSá.

Pénzváltó-irodája Pesti n, nagy-hiduteza 9 ik sz. a.

IKT* Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittet nek.
A sorsjegyek bevásárlását illetőleg, valamint a részletfizetések és sorsjegytársulatok alakitá ára vonatkozó progrsmmok — kivánatra ingyért szolgáltatunk ki.

ezennel tisztelettel tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy mühelyét
régi 30-dik sz. a. lakásáb*, Józseftér a
a fiókbank melletti U. sz. a. házba,
2-dik emelet, a lépcsőnél — ismét viszszahelyezte.
Rendelési idö : reggeli 9 órától, délutáni 5 óráig.
1197(6-0)

Eladó földbirtok.

Jutányos áron és kedvezö feltételek
mellett egy 879 holdnyi csinos pusztai földbirtok, Pesttől 3 óra távolságra szabad kézb41, minden órán eladó. — Személyes megkeresésre bővebb felvilágositással szolgál
Pesten T a t a y P á l ügyvéd ur (lakása
nagy hid-uteza, 18- sz. alatt) F. K. erim
alatt bérmentesen Laczházára intézendő levelekre pedig körülményesen vála^zoland
az eladótulajdonosok
1266 (3—3)
megbizottja.

Csak 4 forint fizetendő
évnegyedenkint,

kik az általunk 20 részvevőre alakított sorsjegytársulatban ré«ztvenni óhaitanak,
20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 85 forintos badeni sorsjegy hozzáadásával,
melyekre évenkint

38 h u z á s

esik.

25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részletjegyre az összes sorsjegyek a 20 részvevők birtokába jutnak. Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr.
Ajánljuk továbbá részvény-jegyeinket 20 hitelintézeti sorsjegyre 25 évnegyedenkinti részletfizetéssel 8 forintjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 30 kr.
10 db. 1860-iki és 10 darab 1864-iki 100 forintos sorsjegyre, 25 évnegyedenkinti
részletfizetéssel 6 ftjával. Bélyegdij egyszermindenkona 99 kr. E sorsjegytársulatokba egyenkint mindenki beléphet, anélkül, hogy egyik részvevő a másikával
törődnék.
,

MORGENSTERN A. és TÁRSA

pénzváltó-irodája Pesten, nagyhfd-utcza 9. szám alatt.

fPF~ Levélbeli megrendelések gyorsan teljesit tétnek; részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.
1282 (2—0)

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ő ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
1W Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ijság és Politikai Ijdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában: Haaseiistein és Vogler. — M-Frankfurtban:
•tle Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség in. József-tér, 14 íz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatis után 30 ujkr.

létezik

Credit-sorsjegyek,

Pest, szeptember 17-én 1865.

Van szerencsém tudatni a t. cz közönséggel, hogy

(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divaürn
1168(7—0)

Dr. Colin fogorvos

Tizenkettedik évfolyam.

38-ik szám.

Dr. PATTISON-féle

csúz- s köszvénygyapot

(Gicht- und Rheumatismuswatte)
Egy nagy csomag ára 1 ft. Egy kisebb csomagé 50 kr.
Postán küldve 20 krajczárral több.
Egyedül valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerésznél
király-utcza 7-dik SÜ. a., — és
BUDÁN: Tanb Vilmos, szarvastér 613-ki
szám alatt.
1120 (3—6)

Haszonbérlés.
Dobóczky lgnácznak Heves mezőváros
határában fekvő tagositott és Pély helység
határbeli időközben okvetlenül tagositandó
részbirtokai 1867 január 1-sejétöl kezdve
hat vsgy több évre haszonbérbe adandók
levén, a bérleni vágyók a Hevesen lakó tulajdonossal értekezhetnek.
1196(8-3)

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

(t 1621.)

Olvasóink emlékezni fognak, hogy lapjaink nem régiben ugy „országbírói arczképcsarnok" keletkezését emlitették. Arról
volt szó, hogy a magyar királyi Kuria nagy
terme a magyar országbirák életnagyságu
arczképeivel diszittessék. E czél eddig már
legnagyobb részben elvan érve s az országbirák képei Klimkovics Ferencz pesti festesz
műtermében elkészülvén, a Kuria nagy termét diszitik. Azt is emlitettük annak idejében, hogy e nagy olajfestmények fényképi
kiadását Schaffer és Réthy pesti fényképészek rendezik s e históriai és müvészeti érdekü arczkép-gyüjteményt egy diszes fényképi albumban szándékoznak a közönség elé bocsátani. Ugy hallottuk
azóta, hogy ezen album iránt
az érdekeltség különösen azon
családok körében, melyeknek
egyes ősei az országbirák sorában foglalnak helyet, elég élénken nyilatkozott.
Egy mutatványt közlünk ezuttal ez arczképcsarnok müvei
közül, Forgách Zsigmond egykori országbiró és nádor arczképét. A kép némi magyarázatául szolgáljanak a következö
adatok.
A Forgách név hazánk történetének lapjain igen gyakran
előfordul, és ha a Forgách család ősi képein végig tekintünk,
ugy találjuk, hogy azok valódi
kalauzul szolgálhatnak a magyar történelem mezején. Elkezdve a honalapitástól, folyton
szerepelnek minden időszakban
és pedig épen ugy a véres csatatereken, mint az országtanács
zö
l d asztalánál, s az egyházi
főméltóságokban.
Különösen kitűnni látjuk
öket Jeruzsálemi András király hadjáratában, ki az örökké nevezetes „arany bullát"
adta a nemzetnek.
Továbbá a IV-dik Béla király alatti
tatárpusztitáskor, valamint az Árpád házi
királyok kihaltával az Anjouk és Przemysliták közt kiütött örökösödési háborúkor;
— ugy a hatalmas Trencsényi Csák Máté

által előidézett mozgalmakban, és Durazzói
Kis Károly király meggyilkoltatásánál, a
husszita háboruban, az utószülött László,
és a lengyel Ulászló közötti trónviszályban,
a hosszu török háborúk alatt, az erdélyi
mozgalmakban, és a régibb s ujabb Rákóczyféle fölkelésben.
A magyarországi nemességre nézve különösen két nagyobbszerü csata szolgáltatott bő alkalmat arra, hogy törvényes királyai iránti hüséget személyes feláldozások által bebizonyitsa és viszont ezeknek

FORGÁCH ZSIGMOND.

bő forrást nyujtott, hogy vitéz hiveiket, kegyelmükkel elhalmozzák.
Az egyik ama szerencsétlen sajói ütközet volt a mongolok ellen, hol IV-ik Béla
kénytelen volt az országot a legiszonyatosabb pusztításoknak odaengedni, miután Ő
is csak a legnagyobb veszélylyel birta életét
és szabadságát megmenteni; — a másik pe-

dik ama hosszadalmas küzdés, az elhatalmasodott Trencsényi Csák Máté ellen, melyben
végre a rozgonyi nagy csata által (1312.
junius lóén) Róbert Károly lett a győztes,
s ez által magának és utódainak, az Anjounápolyi királyi ágnak, biztositotta a magyar
koronát.
IV. Béla, ki bujdosásaiban a Forgáchok
vendégszeretetét bő mértékben tapasztala,
alapitá meg hatalmát és fényét a Forgách
nemzetségnek.
Ennek egyik legkitünőbb tagja volt azon
férfiu, kiről itt szólunk, Forgách Zsigmond.
Ifju korát ama fényes udvarnál töltötte, melyet Báthory
István, a lengyel nemzet bizalma által a királyi trónra
hivatva, Krakóban tartott, s
mely számos hazai jeles és előkelö család ifjainak gazdag iskolául szolgált, hogy itt e nagy
ember vezetése alatt hadi- és
államszolgálatokra képezzék magukat.
Forgách Zsigmond a lengyel
király kedvenczei közé tartozott, mert már korán észre lehetett venni, hogy a jeles ifjúban, a minden szépre és nagyra
törekvés csirája csak érettebb
korra vár, hogy azt gyümölcsözővé tegye.
Hazájába visszatérése után
hadi szolgálatra szentelte magát
az ifju, és nemsokára ugy az
ország, mint az udvar figyelmét
is magára vonta.
1599-ben kinevezte őt a király valóságos belsö titkos tanácsosául a magyar ügyekben,
s 1604-ben főpohárnokká és
1606-ban az ország birájává történt kineveztetése által roppant tágas hatáskör nyilott F. Zsigmond
tevékenységének, mely minden erejét és
idejét igénybe vette, főkép miután még
Sáros, Nógrád, és Szabolcs megyék vezetésével is megbizatott, és utóbb egész felső
Magyarország átalános főkapitányává lett
és ezenfelül az Erdélyország elleni hadjárattal is megbizatott.
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Bús dalával kiséri a
Ez időben egy 16,000 emberből álló
Pásztor
furulyája,
hadtest küldetett Forgách Zsigmond főpaMint halk sóhaj viszhangzik a
rancsnoksága alatt Báthory Gábor ellen.
Közeli bérez rája.
Megbízatása foytánamaz 1611-ben be is voHadd járjon a nyáj! megáll ő
nult Erdélybe, s Gyula-Fehérvárt csakhaA kis patak partján,
mar elfoglalva, BáthorytSzebenbe szoritotta, j
S mosolyog, hisz kedvese jön
ki már kész volt a megadásra, és a békesség I
Korsóval a karján.
megkötésére, midőn váratlanul a töröktől
Siet a lány, hogy ne várjon
jelentékeny segédsereget nyert; melynek
Soká
ifja rája,
következtében nem mert többé Forgách
Messze látszik a mint libeg
összeütközni elhatalmasodott ellenével, anyPiros pántlikája.
nyival is inkább, miután seregében Báthory
„Adjon Isten szép jó reggelt!
pénze által titokban eszközlött elégületlenGyöngyömadta rózsám."
ség is mutatkozott, azért jobbnak látta a
,„Adjon Isten, Jancsi lelkem!
visszavonulást. Annyit azonban mégis elért
Régen várse-e itt rám?'"
erélyes föllépésével, hogy a fejedelmet sok„Jó ideje már biz ennek,
kal hajlandóbbá tette a béke elfogadására,
No de semmi kincsem!
ugy hogy az még ugyanazon évben TokajMajd másként lesz jövendőben,
ban megköttetett. - - A IL Ferdinánd király
Ha megsegít Isten . . ."
által egybehivott 1618-ki koronázási ország„Emlékszel-e kis galambom
gyűlésre megjelent rendek Forgách ZsigMikor tánezban voltunk,
mondot Magyarország nádorául választák.
Mint szerettük meg egymást,
Nehéz állása lett nemsokára a Bethlen
Pedig alig szóltunk ?"
féle nyugtalanságok alkalmával, a midőn is
„Emlékszem! Hát te mikor a
egy id\ igEi-'lélybeu tartózkodott, s midőn a
Fonóban az orsót? . . .
iíözte és a Bethien részén vezérkedö Thurzó
Jaj de mennem is kéne már!
Szaniszló közti alkudozásokban müködnek,
Merítsd meg a korsót.'"
hogy a fő fontosságu érsekujvári várat FerIgy cseveg a lány, mig ifja
dinánd részére visszaszerezze,ugyanott megKebelére zárja.
betegedett, s Nagyszombatba vitetve magát,
Öreg anyja a friss vizet
nehány hétre reá, 1621-ben meghalt.
Zsémbelődve várja.
íly férfiu, ki a nyilvános életben oly
„Még egy csókot" . . . ,„Isten veled!"'
nagy szerepet játszott, nem maradhatott
S gyorsan tova mégyen.
egészen észrevétlenül magán foglalkozásai
Jó magasra ért már a nap
között sem. Tudva van róla, hogy a müvéA felhőtlen égen.
szet és tudomány hő tisztelője volt s minden
Sugarait mind forróbban
kitelhető módon igyekezett azokat előmozLövelli a földre.
dítani. Az elsőt igazolja az általa megirt
Boldog, a ki elvonulhat
„korának története", mely müvének nyilváArnyat adó zöldbe.
nosságra hozatala most több szempontból is
Facsaróvá izzad künn a
méltó volna, továbbá az általa irt „(hdex
Földmivelő ember.
Epistolaris", mely a magyar királyi udvari
A paloták hüsében most
kanczellária levéltárában őriztetik, és végre
Kezdődik a reggel.
Rajka Teréz.
az alatta már csaknem végpusztulásra jutott
Ghyines és Gács várainak ujbóli izlésteljes
felépítése. Tudomány-szeretete mellett szól
Lóháton és gyalog.
azon körülmény is, hogy számos akkori tu(Viszonválasz Bérczy Károly urnak.)
dós, neki ajánlá fel müveit, mint szintén tudósnak és tudomány-kedvelőnek. Ezek közt
„Játék és munka'- czim alatt egy kis
legfontosabb Kitonics János hires munkája; elmefuttatás jelent meg e lapok 33-dik szá.,Directio Methodica Processus Judiciarii mában — eredménye azon benyomásoknak,
in Hungaria.'1 — Három neje volt (Losonczy melyeket az idei pesti regatta s lóversenyek
Katalin, Thuróczy Zsuzsanna és Pálffy Ka eleven tarka képei gyakoroltak reám, s ve
talinj s nemcsak számos utódra tett szert, lem együtt bizonyosan igen sok elfogulatlan
hanem igen terjedelmes birtokhoz is jutott, szemlélőre. Az öröm közé, melyet a pezsgő
ugy hogy ö korának egyik leghatalmasabb élet nyilvánulása gerjeszt, bármily téren
urai közé tartozott.
Z.
találkozzunk vele, némi keserüség vegyül,
mert e pezsgés csak annál sötétebb szinben
tünteti föl munkaterünknek kietlenségét,
Nem tudják ezt a nagy urak.
önkéntesen föltámad a vágy, vajha a koHogy viruló nyáron milyen
molyabb foglalkozás pályáin is már ily élénk
Szép a kora reggel.
versenyzésnek, ily egyesitett'erőfeszítésnek,
Nem tudják ezt a nagy urak,
ily m-leg érdeklődésnek lehetnénk tanúi I
Csak a szegény ember.
E vágy azonban koránsem ragad el annyira,
Őt, a midőn megjelen az
hogye nemes játékokat kárhoztassuk, hanem
Ég fényes királya,
csak azon óhajtást kelti, hogy túl nem beElfáradva már a szabad
csülve fontosságukat, oszszuk meg erőinket
Mezőben találja.
arányosan a játék és munka között. Ezeket
0 lesi el a virágok
iparkodtam fönn emlitett czikkemben kiTitkos susogását,
fejteni.
Hallgatja a vadon erdők
Bérczy Károly ur,^a Vadász-és VersenyGalambja bugását.
lapok szerkesztője, hivatalos kötelességéül
Kasza, kapa, vigan forog,
ismerte, a sportnak s még inkább a sportot
Cseng, peng a munkában,
kiváló szeretettel üzö főúri osztálynak védelMegfürdik a regg üdítő
mére
kelni, sióra kapott. (Vas.IJjs. 34. szám.
Titjzta harmatában.
„Czél és eszköz" cz. czikk). A tárgyhoz illőHa szellő leng, hullámzik az
nek tartotta, hogy velem gya^og emberrel,
Aranykalász-tenger;
a ki számára a sport „ne nyúlj hozzám" viNagyot bólint közte itt-ott
rág,
lóhátról beszéljen. Azon önérzetben,
Egy-egy magos kender.
hogy .a gyepen lóhátról messzebb látni mint
Szárnyra kelnek zsonogva a
gyalog, a szürke elmélet emberének mond,
Mézet gyűjtő méhek.
ki mélyebbre nem hatol, s emiatt egyoldalu,
A juh-nyáj a hegytetőkön
igazságtalan s a sportról igen hibásan okosLegelészve béget.

il
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kodott. Különben megengedi, hogy bizonyos
föltételek alatt az én látköröm is szélesbülhet — magam is biztatom magamat azzal,
hogy gyalog oly messze láthatárt nyitó
ormokra kapaszkodhatni, melyekre lóháton
bajos feljutni, s igy tán csak sikerül oly
álláspontot foglalnom, a honnan nem lesz
szükség ellenfelemre fölnéznem. Lássunk
hát a dologhoz*).
B. ur azzal kezdi ellenvetéseit, hogy kiemeli arisztokratiánk érdemeit, elmaradásunkért az összes nemzetet hibáztatja, s el is
sorolja egyes osztályaink fő hibáit s mulasztásait. Mindezekben annyi igazság s oly
helyesen van elmondva, hogy eszem ágában
sincs, kifogást tenni az ott mondottak ellen.
B. urnak e tárgyban kifejtett nézeteit én is
vallom s csak azt nem értem, miért hozza
föl ellenem, s miért kivánja tőlem, hogy
egyes osztályaink hibáiról okoskodjam,
holott, meggyőződése szerint, a sportról oly
hibásan okoskodtam? Mily érzékenykedés
az, mihelyt valaki az uri mulatságokhoz
nyul, menten más területekre utasítani, hogy
ott kereskedjék? mihelyt valaki megpendíti,
hogy erőlködésünk nem oszlik meg helyesen
e játékok meg egyéb teendőink között, menten fölriadni, mintha egy egész osztály volna
megtámadva, bevádolva? Egy osztályt sem
volt szándékom megtámadni, annál kevésbbé,
mert a csónak-egyletek is szemem előtt
lebegtek, melyek — mint B. ur bizonyosan
örömmel vette észre — most már a középrendnél is erősen lábra kapnak. De miután
B ur e térre ragadott, követnem kell, nem
hogy állitásait megezáfoljam, mert igaz voltukat ezelött sem vontam kétségbe, hanem
hogy kiegészítsem.
Szivesen elismerem főrendünk országos
érdemeit, nem feledem, hogy közintézeteink
megalapitá.sát kiváltképen ezen osztálynak
köszönhetjük s hogy a legjelentékenyebb
adakozások csaknem stereotyp ugyanazon
nevekhez füződnek. Koránsem köve:elem,
hogy — mint B. ur kifejezi — mindent
ugyanazon egy osztály izzadjon ki. Azt tartom azonban, nem lép tul a méltányosság
határán s koránsem hálátlanság kivánni,
hogy a kikért századokig milliók izzadtak,
épen azok izzadjanak vissza legtöbbet. Az
igazságos nem azt méregeti, ki ad átalában
legtöbbet, de ki ad tehetségéhez képest eleget, s ily szempontból aligha nem ezen osztályban is akadnánk még elég névre, mely u
kellő mértéket meg nem üti.
„Vagyonos nemzet, melynek szép, jó ás
nagy iránt kiművelt, éles érzéke van — itt
a bökkenő; mi ilyen nemzet nem vagyunk"
mond tovább B. ur. Tökéletesen igaza van;
de hát minek tanit engem erre, hisz én sem
a lóversenyeket okolom hátramaradásunkért.
Hanem e tekintetben is, a dolgok természetes rendje szerint, nem a B. ur által védett
osztály irányában kell-e a legnagyobb igényekkel előállanunk? Nem vagyunk vagyonosak — ezért körülményeinket s nemzeti
jellemünket egyaránt keli vádolnunk. De ha
hibáztatjuk azokat, kik nem eléggé szorgalmasak, kitartók, hogy becsületes munkássággal valamit megtakarítsanak, vagy az
öröklött filléreket forintokká növeszszék,
mit szóljunk akkor azokról, a kik könnyelműségből, hivalkodásbol az ősöktől reájok
maradt vagyont nem birták megörzeni, a
dús telket idegen kézre eresztették? Hol van
itt a nagyobb, a károsabb mulasztás? — És
azt a kiművelt érzéket kinél követelhetjük
meg leginkább? Bizonyosan annál, a ki legtöbb idővel és vagyonnal rendelkezik, hogy
magát kiképezhesse; a kit a kenyérkereset
•) E czikk irója a közelebbi hetekben Pesttói távol
levén, B. ur czikkére csak most, hazae'rkezése után válaszolhatott.
Szerk.

nem gátol nemes hajlamai kielégítésében; a
kinek legtöbb módja s alkalma van, hogy az
emberi szellem lélek-nemesitö termékeit
megismerje, megszerezze, hogy tapasztalásait itthon s a külföldön gyarapítsa; a ki
oly szerencsés helyzetben van, hogy idejét s
erejét üdvösen oszthatja meg a munka meg
játék között, hogy helyes arányba hozhatja
fáradságát s kényeimér. S ha aztán egy
ilyen ember, ki maga kevesektől függ, de
sokakat tarthat függésben, a szép, jó s nagy
iránt kiműveli érzékét, mily széles körökben
terjesztheti e fogékonyságot, mily szellemi
hullámzásnak válhatik központjává! Nagyon
természetes tehát, hogy minél nagyobb valakinek az előnye, annál bántóbb, ha ezzel
élni elmulasztja, s hogy nemzeti mulasztásaink sorában épen ezen osztály mulasztásaira oly nagy nyomatékot helyezünk. B. ur
kegyes engedelmével hát ismételni bátorkodom azt az óhajtást, bár X. ur néhány versenyló rovására p. o. a népnevelésnek is
szentelné erejét; mert minél igazabb az, a
mit B. ur egyes osztályaink fogyatkozásáról
mond, annál égetőbb szükségül tünik föl az
ember-nevelést nálunk sokkal sokkal magasabb fokra helyezni, mint a legtelibb vérü
lovak tenyésztését, s annál megbocsáthat óbb,
ha nagyon megkívánjuk ez érdekek felkarolását azok részéről, kik, ha nem legtöbbet,
de bizonyára igen sokat tehetnek.

koránsem egyedül a gyep termi, valamint, [ alig van elég időnk egy szép sziklacsoportozat
hogy sántikáló hasonlattal éljek, az akade- j megtekintésére, midőn egyszerre valamelyik alagmiai jutalmak sem teremtenek még egy ma- u t o n r o h f m n k már keresztül s egészen uj tájék
I
gukban egészséges irodalmat; hogy Angol- I V a r a Z S a k . o t ! i ^ ^ m ü n k e t . Legmegragadób
Legmegragadóbb
pont az, hol Klam várromjait, s lenn iszonyu
országban is alább hagynak az akadály-ver- mélységben a Semmering tövében fekvő Máriasenyekkel, mert az eredmény azt mutatta, schutzi szép templomot és Schottwien helységét
hogy ily egyoldalu kiképzés még a vadász- megpillantjuk.
lovak kitünő voltát sem biztositja; hogy miA folyvást váltakozó hegycsoportozat szonapában is egy arab főnök lova, mely aligha katlan látásába elmerült utas észre sem vesz ,
hősködött európai gyepen, kitartásban, mun- mily roppant mélység szélén robog a vonat; mely
mintegy megborzadva a tátongó ür felett, helyenkabírásban, irgalmatlanul legyőzött valami kint
kissé rézsut hajolva halad a jobboldali merehires angol paripát; hogy hazánkban, mely dek sziklafalak mellett. Valóban el lehet mondani
napról napra nagyobb fogyatkozását érzi a Horatiussal: „illi robur et aes triplex circa pectus
szarvas-marhának, kivált jó munka-bíró lo- erat," kinek legelőször jutott eszébe, hogy a Simvak tenyésztésére kellene fordítani a figyel- mering hegyén át vasutat épitsen!
Hogy az alagutakon egészen sötétségben ne
met, s hogy e részben lóversenyeink hatása
még föl nem fedezhető — azért-e, mert egy- maradjunk; a gőzkocsi minden osztályában egv
pár lámpa terjeszt némi kétes világosságot; mi a
oldalúak s máshová helyezik a sulyt, azért-e, jelenet
rendkivüliségét leginkább az által látszik
mertegyátalábaneczél elérését közvetlen elö növelni: hogy épen itt az alaguton surran el rennem mozdíthatják? —azt már vitassák meg desen melJettüok egy lefelé rohanó személyvonat.
a szaklapok. Mindezekből pedig azt vonom
A hátrahagyott alagutak, melyeket a gőzki, hogy a gondos ápolás, jó bánásmód, a ló mozdony félkörben való csavarodtával többször
erejének czélszerü kifejtése ugyszólván a megpillanthatunk, u<_'y tünnek ki itt e rengeteg
gyakorlati életben nem kevésbbé virágoz- hegyek közt, mint meg annyi füstölgő barlangok.
Semmering vasuti állomásnál a vonat a legtatja a lótenyésztést, mint a gyep-iskola s
magasabb pontot éri el, mely egyszersmind határt
lóverseny. S egy lépéssel tovább, hogy a ló- képez Alsó-Ausztria és Stájerország közt; ezentenyésztés gyümölcsözö földjét is nagyrészt tul jő az utolsó s leghosszabb alagut, mely gyalog
népneveléssel kell előkésziteni.
félórajárás s a gőzkocsin öt percz alatt rohanunk
rajta keresztül. Innen kezdve mérsékelt lejtón

A mi az angolos ruházatot illeti, nem egyenes irányban megyünk Mürzzuschlágig, hol
tagadom, hogy csupán az a nagy ernyös sü- aztán a vonat tovább szállítására ismét a rendes
veg ejt gondolkozóba; a hosszu száru csiz- nagyságu gőzgépek vétetnek igénybe.
mának, szük nadrágnak, ingnek, közönsége.*
Mürzzuschlag kis mezővárosánál a vasuti
indóház
élénk sürgésforgásnak színhelye. Itt száltalentom is adhat magyaros szabást „káposzlanak
ki
a bécsiek nyáron át vasár- és ünnepnatás plumpudding" veszedelme nélkül, hanem
pokon , kik a Semmeringre kéjutazást tesznek;
annak a sapkának átalakítása, elismerem, mely alkalommai e város tánczmulatságnak, zenémár egy kU genialitást kiván. Le is teszek nek és sokféle ünnepélynek tanyája.
róla azon reményben, hogy akad még annak
De főleg élénkíti az itteni közlekedést az,
is embere, ha pedig nem, utoljára az sem hogy a N.-Máriaezellbe utazók szintén itt szál
lanak le a vasutról, hol nyáron mindennap talál
na< bajÜZ ember egy kis társaságra, kikkel aztán kocsit
Végre B. ur még Raglant és a vasher- bérelve jutányos áron mehet a? ide öt mérföldre
czeget, Wellingtont állitja talpra ellenem, eső Máriaczellbe; máskülönben az egyes ember
hadd halljam tölök, hogy legjobb tisztjeiket a bérkocsisok zsarolásának itt is csak ugy „ki van
a legedzettebb sportsmanek soraiból kapták. téve, mint a nagy városokban.
Legczélszerübb — a mint ezt tapasztalásom
Kár volt a nemes lordokat kifárasztani, mert
nálok nélkül is elmondtam, hogy ,,e játék szerint igen sokan teszik — ha az utazó, kivált
az eröt növeli, az ügyességet képezi, az em- társaságban, Mürzstegig fogad kocsit, s onnan az
úgynevezett „holt asszony
Weib) felé,
bert saját ereje megbecsülésére segiti, s igy — meglepő vizesést láthat (Todtes
egy kis gyalog kiaz erélyt fokozva, kifejti az igazi bátorságot, rándulásra szánja el magát, melyet ha öt óráig
a higgadt önbizalmat; — épiti a testet, üditi kihúz, ezen idő alatt Máriaczellbe is elérhet, s
a lelket, edzi a jellemet, s végre: hogy a tár- azon ritka élvezet lesz jutalma, hogy ezen utban
sulás szellemét éleszti." S ennélfogva még felső Stájerország legérdekesebb hegyi tájképeit
akkor sem volna kifogásom ellenök, ha ön- s sziklacsoportozatait szemlélheti.
Mürzstegen kényelmes vendégfogadóra talál
álló czélul volnának is kitüzve, annál keaz utas, hol császár Ö Felsége számára az épület
vésbbé, ha csak eszközök, mint B. ur akarja. egy
külön osztálya van hagyva, ki e vidéken néAkár ugy néztem a lóversenyt, mint önma melykor vadászat végett szokott megfordulni.
gának czélt, akár mint a lótenyésztés eg^yik
A „holt asszony"-hoz a Mürz folyó mellett
hathatós eszközét, elmefuttatásom veleje az egy szük völgybe vezet a keskeny erdei ut egész
az óhajtás volt: vajha magasabb czélok, hat- Scheitteboden nevü helységig, mely nehány fahatósabb eszközök körül is már ily pezsgő házból áll, s lakói, mint átalán e hegyek közt tetőéletet láthatnánk — ennek megtestesitését, től talpig szegények; a falun tul a'folyam felett
a kősziklák oldalába czövekelt gyalog fahidon
pedig ugy hiszem, egyaránt törekszünk, — kell haladnunk s egyszerre a legmegragadóbb
akár lóháton, akár gyalog.
r.
stájerországi bérezek tömkelegében találjuk ma-

Végül hadd hozzak föl még csak két
példát, nem szemrehányásképen, hanem
csupán annak igazolására, hogy az áldozatkészség és kiművelt érzék nem oly kizárólalagos érdeme és sajátja azon szóban forgó
egy osztálynak, hogy menten hálátlansággal,
igaztalansággal lehetne vádolni azt, a ki
még többet kiván töle. Az egyik az, hogy
ujabb időben a m. t. akadémia pályadijainak
örvendetes gyarapodását tapasztaljuk, s
épen két hazai intézetünk nyitotta meg az
eddiginél jelentékenyebb pályadijak sorát.
A másik egy esetre vonatkozik, mely a magyar orvosok s természetvizsgálók legutóbbi
gyülésén fordult elő Pozsonyban. Mint tudva
van, ily alkalommal rni'íipar-régiség-kiállitás is szokott rendeztetni, hogy közönségünk fogékonysága ez irányban kikepeztessék. E kiállitás számára bajos volt alkalmasabb helyiséget találni, mint a Grassalkovicspalotát, s ennek főrendü örökösei a szép és
jó iránti érzék kiművelését czélzó vállalatnak mégis nyitották termeiket — egy szép
kerek summa árán. Az ily hűtő szerek azonban koránsem oltják el, csak mérséklik tiszteletem hevét a B. ur által olyan hiven felsorolt érdemek iránt. S mostmár forduljunk
vissza a lovakhoz.
Megvallom, gyalog létemre kissé borzongva indulok a gyepre. De avftlan lábam
alig tapossa a tisztes talajt, ellenfelem ugy
nekem ront tüsszögő, ágaskodó paripájával,
hogy örülnöm kell, ha hamarjában a sorompó
mögé menekülhetek. Meghúzódva hallom a
jelszavak pattogását :„nonsense, franczia san- Kirándulás a Sciniiieriiigre s Nagyjláriaczellbe.
gol gyep, keresztezés, tenyészanyag, pium
pudding, Wellington és Raglan!" Egy kis
Látni a hires Semmeringet, e vasuti m ü
időt kérek, hadd szedjem össze magamat, óriási netovábbját, s tul azon a zarándokok ezreihadd forgassak tájékozásomul egy pár Va- től felkeresett bucsujáró helyet: N.-Máriaczellt
dasz- és Versenylapot s egy kis statisztikát, felső Stájerországban, — íégen óhajtottam.
E vágytól ösztönöztetve egy augusztusi szép
hadd vegyem elö angol szótáramat, melyben
mint B. ur oly elmésen eltalálta, fölkerestem, napon a déli vaspályán robogó gőzkocsira szálltam, s Gloggnitetól kezdve feszült figyelemmel
mit jelent a sport.
vártam azon időt, melyben a payerbachi állomásMegtanultam ezekből először is, hogy a nál befogott nagy gőzparipánk Semmering rop„nonsense" magyarul képtelenség; B. ur hát pant hegyét változatos kanyarulataival megmászni
megmondhatta volna magyarosan, hogy a vagy is inkább átnyargalni fogja.
Észrevétlenül, de mérsékelt kanyarulatokban
lóversenyekről képtelenséget irtam — vagy
mégis
mindig felfelé halad a vonat, hegyoldaokvetlen némi idegen szagot kell terjesztelakba vágott helyeken, számos kőhidon s összenünk a lóversenyek körül? Megtanultam to- sen tiszennégy alaguton törtetvén keresztül.
vábbá, hogy a jó tenyész-anyag és czélszerü
A ki Gloggnitz felől jő először a Semmekeresztezés egyik fötényezője a lótenyész- ringre, a vonat baloldaláról a legváltozatosb
tésnek, hanem hogy a jó tény ész-anyagot hegyi tájképek szemlélésében gyönyörkódhetik;

gunkat. Alattunk a négy öl széles Mürz kristálytiszta vize, melyben fürge pisztrángok eviczkélnek, tul a folyón s mellettünk fenyőfákkal benőtt
óriási sziklacsucsok nyulnak az ég félé, miket a
reggeli ködön keresztültört nap épen most aranyozott meg.
Igy haladva, nemsokára a ,,holt asszony"
nevü vízeséshez érünk, hova a folyón át vasrudaktól tartott levegőben függő fahidon jutunk. Itt a
viz 15 öl magasságban egy sziklaüregből jókora
tömegben ömlik ki, melynek megtekintésére egy
erős falépcső vezet fel. A hol a lezuhanó viz a
Mürz folyóval egyesül, egy egyszerü fakereszt
áll, mely megerősiteni látszik ama népmondát,
miszerint >e helyen egykor egy fiatal nő szerelmi
búban a kőszirt tetejéről, mely a vizesés felett
még vagy 15 öl magasságban van — a lezuhanó
vizzel a Mürz folyóba temetkezett, kitől aztán e
vizesés nevét vette.
A „holt asszony"-tól Freinsattel helységen
keresztül még három órai gyalogolás Máriaczell.
Minél közelebbjutunkMáriaczellhez, annál inkább
kiterjed látkörünk a minden felől magasió roppant hegyek közt. A Hochschwab nevü magas
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Jbegyen Máriaczelltől nyugatra, az év minden szakában láthatunk havat.
A máriaczelli vidék, mondhatni, minden utassőra kellemes benyomást tesz. A magas erdőkoszoruzta bérezek, melyek egymástól különállva a
város körül kies völgyeket képeznek, friss zöld s
kékszinben pompázó homlokzatukkal, mintha barátságosabban édesgetnének magukhoz, mint eddigi utunkban Stájerország valamennyi hegyei
. . . . . aztán a sz. Benedekrendüek gyönyörü
nagy temploma, mely a birodalom minden részéből ide tóduló bucsujárók énekétől, imájától viszhangzik — mintegy jótékony hatást tesz kedélyünkre.
j ^ Nevezetes s megtekintésre méltó Máriaczellben
a templom imádkozójában (oratórium) levő nagybecsü kincstár, melynek alapját nagy Lajos királyunk vetette meg, ki az 1364-ik évben számos
ellenségén csekély hadával szerencsésen győzedelmeskedvén, nejével Erzsébettel, ide zarándokolt. Tőle van e kincstárban két misemondóruha
egy ezüstbefoglalt nagy oltártép stb.

vannak téve. Nem emlitve, hogy a kincstár megtekintéseért az oltárra kitett tányérra ugy is szivesen
ad mindenki egy kis ajándékot; (mely egész éven
át jókora összeget jövedelmez a tisztelendő páter
kincstárnoknak), de az már nem helyeselhető,
hogy a templom karzatán, továbbá a mellék imádkozókban (oratóriumok), sőt még a toronyban is a
bucsusoktól holmi szolgaszemélyzet szedeget pénzt
saját zsebe számára; mi a hosszu utban amugy is
eléggé kiköltekezett szegény népnek vajmi terhére esik. E mellett a templomban s azon kivül mindenfelé egy egy tátongó nagy persely veszi igénybe
a bucsujárók erszényét. Az ily visszaélések megszüntetése nagyon kivánatos volna. — Kápolnai B.

Croz Mihályt és zermatti Taugwaldot S ennek
két fiát vették magukhoz, s júl. 13-ikán gyönyörü
időben a veszélyes utra Zermattból vidám kedélylyel kiindullak.
Hudson Károly Londonból vassodronyt hozott magával, melyet a közönséges kötél helyett
voltak használandók; azonban mivel ezuttal csak
egy kis próbakirándulást, ugy szólván csak bátorság-nyerés végett akartak tenni: ez érezsodronyt
Zermattban a fogadóban hagyták, a miért még az
egyik Taugwald fiut vissza kellett küldeni. Különben is az egész társaság, azon reményben,
hogy csakhamar visszatér, csupán 7 üveg bort
vitt magával.
Könnyen eljutottak a hatalmas sziklacsucs
aljára s júl. 13-ika éjjelét ott töltötték a hóban. De
Szerencsétlen utazás egy szikla- nem aludt senki, csupán Douglas lord, kinek ifjusága még ily fáradalmas ut kényelmetlenségeihez
esneson.
nem látszott szokva lenni s hajnal hasadtával már
Az Alpesek között a Monté- Eosa hegyláncz az egész társaság utban volt. A fölmenetel várakoa legnagyobb; mert mig a Montblanc mint egy záson fölül sikerült. Délután két órakor elérték a
óriás emelkedik ki a környező apróbb hegyek tetőt s Zermattból távcsövön nézték, midőn fölér-

Egy angol utazó társaság veszedelme a Matterhorn csúcsán, jul. 13-kán.

Azonkivül a csatában viselt hadi jelmezeit (sisak,
paizs,' buzogány, kengyelvas, és sarkantyu,) továbbá menyegzői öltönyeit szintén itt hagyta
örökemlékü!. A kincstár ajtaja felett a bemenetnél egy kép nagy Lajos királynak ellenségein
valo győzelmét tünteti elénk. Nemkülönben Korvin Mátyás király- és számos magyar főúri családtól u. m. Nádasdy, Batthányi, Szécheni, Pálffy,
Zichy a Eszterházy grófoktól stb. vannak itt ajándékozott drága miseruhák, s érdekes ezüst s arany
templomi edények. Legujabban az 1857-kinagy bucsujárás alkalmával az esztergami érsek egy ezüst
8 aranyból készült emléket ajándékozott a máriaczelh templomnak, mely azon jelenetet ábrázolja,
midőn a primás az esztergami főtemplomot s azzal együtt hazánkat a bold. Szüznek ajánlja. —
A kincstár összes értékét, melyet sok fejedelem s
herczegnő gyarapitott ajándékaival, egy milliónál többre tehetni.

A Matterhorn hegycsúcs és Zermatt helység Sveiczban.

A világon még a legszentebb dologgal is viszszaélést követhetnek el egyes emberek. Azért
nem hagyhatom megrovás nélkül azon pénzzsarolást, melynek a bucsujárók itt minden oldalról ki

közül: addig az alig 400 lábnyival alacsonyabb
Monte-Rosa majdnem hasonló magasságú hegysor
által van körülvéve.
Mintegy husz évvel ezelőtt e hegyláncz,
mondhatni, még egészen ismeretlen volt; csak az
ujabb időben vették közelebbről vizsgálat alá,
nevezetesen egyik csúcsát, az ugy nevezett Gabelhornt, először folyó év julius 7-ikén mászták meg.
De egy másik sziklacsucs, az ugynevezett
Matterhorn, az ujabb időben tett számtalan kisérlet daczára, emberi lábaktól még mindig érintetlen
maradt. Ez egy 13,800 láb magas szikla pyramis,
melynek falai minden oldalról meredeken magaslanak föl, hogy megmászását mind ez ideig lehetetlenségnek tartották. Azonban az idő erre is
elérkezett, habár a győzelem megkívánta a maga
borzasztó áldozatát. Ugyanis a londoni „alpesi
klub" nehány tagja, — ezek közt Whymper, a ki
az Aiguille sziklacsucsot épen kevéssel azelőtt
mászta meg — elhatározták, hogy e meredek
sziklán is kisérletet fognak tenni. Kivüle még
Hudson Károly, Haddo és a 19 éves lord Douglas Ferencz vállalkozott. Vezetőül chamounixi

keztek. A visszaindulás három órára volt határozva.
— Szokás szerint, derekuknál fogva mind a heten egy hosszu kötél által voltak egymáshoz kapcsolva, hogy ez által mindegyiknek több támasztéka s biztossága legyen. A sor élén Croz vezető
álott, utána a négy utazó, végül a másik két vezető Zermattból. Mindnyájan vidám kedélyben voltak az öröm miatt, hogy az emberfölöttinek vélt
merény sikerült.
Azonban egyserre Douglas lord megsikamlott,
s valamennyit magával rántotta, s mind a hetea
iszonyu sebességgel zuhantak az alattuk tátongó
mélység felé. De az öreg Taugwaldot, ki a kötél
legfelső végén volt, nem hagyta el lélekébersége,
g a kötelet egy kiálló sziklacsucsban megakasztotta. Már azt hitték, hogy meg vannak mentve, midőn a nagy teher alatt a kötél ketté szakadt s
Croz, Hudson, Haddo és Douglas, szikláról sziklára, 4000 lábnyi mélységbe alázuhantak, a mint a
rettentő jelenetet képünk is mutatja. CsakWhym
per és a két Taugwald érkezett Zermattba vissza,,
a borzalmas utazás emlékével.
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Dr. Aschen a habverést nagyon másodrendü do- 1 numai által vizsgálatot tétetett, melynek követlognak tartja, s nevetségesnek mondja, ha valaki keztében a fennevezett asszonyt babonahitterjesz*
ez elemmel harczra kél; hasznosnak mondja a 2— tés, és mivel a kut általa, s némely szomszéd lel(Eredeti tudósitás.)
5 perczig tartó fürdést, fürdés után egy kis moz- készek tudtával, lakat alá tétetett, s abból egy
Helgoland, aug. 29-én.
gást a levegőn, aztán pihenést. Nagyobb része a perselybe fizetendő pénzért adatott csak a viz,
Nehány hó előtt csak a sötétebb, elriasztóbb vendégeknek e szabályt követi is, s többnyire egyuttal zsarolás miatt is vád alá helyezték, a
képe s leirása jelent meg a „Vas. Ujság"-ban sikerrel. — A férfiak egészen távol fürödnek a megye börtönébe kisérték, s az általa lelakatolt
kútról a lakat levétetvén, az a közhasználatnak
Helgoland sziklaszigetének; nem állhatnám meg, nőktől.
hogy e kis pontnak kissé barátságosabb színben
A helgoiandi fürdő aránylag nem drága, egy ekként visszaadatott.
föltüntető ismertetését is ne közöljem.
pár csinos szobácskát egy hétre 5 —10 tallérért,
Erre azonban csakhamar az illető óhitü lelHelgoland, régibb időkben Heiligland (insula naponkinti ebédet, bor nélkül, közasztalnál 28 készek által saját felsőbbségük a megyés püspöksacra), jófutásu gőzözön Hamburgtól 8 órányira shillingért (1 o. ft. 5 kr.), reggelit 6 — 8 shillingért séghez holmi panaszos előterjesztések történvén,
esik az Északi-tengeren; az angolok Heligoland, kaphatni. Maga a fürdés ára azonban túlságosnak onnan a megyei hatósághoz oly megkeresés érkea hollandok Helgeland, a bennszülöttek Helgolunn mondható, -•• mert az 10, az át- és visszahajózás zett, hogy ez ügyben vegyes t. i. a püspökség
vagy röviden Zw?m-nak nevezik; az egész sziget 6 shillingbe (60 kr.) kerül (1 shilling = 3 % kr. orgánumaiból, és a polgári hatóságból álló külmegkeményedett veres agyagból áll; tarka vagy o. é.) — A helgolandiak igen tisztán tartják laká- döttség járjon el még egyszer, minek következszürke homokkő-lerakodásokkal, délnyugati ol- saikat, különösen a vendégeik számára tartoga- tében erre egy határnap ki is tüzetett, mielőtt
dala legmagasabb (196 lábnyi), a keleti legala- tott szobákat, a kis utczákat és lépcsőzetet azon- azonban megtartathatott volna, már egyházhatócsonyabb, s a homokkő vonalaiból következtet- ban sokkal tisztábban tarthatnák, s nagyon jól sági felsőbb engedély folytán ezen perselybe '
hetni, hogy valamikor a szigetnek délnyugati tenné a fürdő igazgatósága, ha nem csak arra nyujtott pénzből, mely 700 ftnál többre ment
oldala talán vulkáni erő által fölnyomatott; — a lenne ügyelettel, hogy 110% jusson egy-egy (vagy csak annak egy részéből? nem tudom) egy
sziget hosszu háromszöget képez, jó evezős 3'/« részvény után, hanem a csinosbitást még nagyobb diszes kereszt állíttatott oda, s ugyan ezalatt '
negyedóra alatt kirülcsónakúzza; a felszine hosz- mérvben mozdi aná elé. — A. társalgó háznál 2 azon kut, az ottaniak által ismét lakatra tétetett.
szát % óra alatt átgyalogolhatni.
nagy terem van, hol julius és augusztus hóban
Meg kell itt az igazság érdekében jegyeznem,
A tengeri fürdőknél nemcsak a fürdés és 3 — 400 vendég is ebédel együtt, felül van egy miszerint a közel eső helységek leikészei többen néhabverés ér valamit, de leginkább a tengeri levegő kis tekeasztal is, mellette olvasó-terem, elegendő pünket magán uton sőt egyházi szónoklataikkal is
s e tekintetben Helgoland, mely minden irányban számu hírlapokkal, e mellett van egy főterem a törekedtek ezen álhittől eltartóztatni, s ezt tevék
legalább 7 mérföldnyi távolságra van a száraz- roulette és pharaó-kedvelők számára; — csodál- különösen a közel eső mezővárosok lelkészei, ez
földtől s folyamok torkolataitól, a többi ismeretes tam, hogy Anglia birtokán e szerencsejátékok azonban mind nem használt, mert a bucsuszerü
tengeri fürdők fölött előnynyel bir; mert ezek megtüretnek. Vasárnap és szerdán az étterem zarándokolás, mely közé néha egy-egy lelkész is,
vagy a szárazföld partjain levén, vagy ahhoz igen tánezteremmé alakul s 8 — l l óráig tart a vigalom. bár csak magán és nem hivatalos minőségben és
közel eső szigeteken állíttatván föl, nagyobbrészt Juniusban és szeptemberben hetenkint két, julius egykét lelkész neje is vegyült, százankinti csopora szárazföld legével árasztatnak el, mig Helgo- és augusztusban pedig háromizben jő és megy tokban közel és messze vidékekről egyaránt folyt.
a „Helgoland'' nevü
land a tengeri levegőt minden oldalról szabadon, Hamburg és Helgoland közt
Most jő azonban az igazi kuriózum. Eljött
gőzhajó, „Helgolanderin1- pedig Bréma kikötőjő- azon nap, melyen a vegyes küldöttség volt műkövegyületlen, mondhatni első kézből kapja.
Badarság volna állitani, hogy a kényelem ből hozza a vendégeket.
dendő, s bár nem i-merem eljárásának részleteit, a
előbb van Helgolandban, mint más tengeri fürHelgoland fürdő vendégei mulatsága a szo- leghitelesebb kutforrásból tudom még is azt, midőkben, de ki a tenger vizét és legét gyógyításul kott csónakázáson kivül halászat s tengeri ku- szerint az ezen eljáráshoz kiküldve volt egyházi
használja, a kénytlemből örömest leenged vala- tyákra, ugy halászmadarakra vadászásban áll, né- orgánumok (fő- és alesperes), a helyett, hogy
mit, íly kényelmetlenségnek tartják itt, hogy a melyek messzebb is elmennek az osztriga-teíe- ezen vakhit terjesztőinek kinyomozásában a hafürdés nem magán a szigeten, hanem a szomszéd pekre, mások a közeli sziklák mellett rajákat szúr- tósági kiküldötteket segitették volna, a legnahomokszigetecíkén (Düne) történik, hova apró nak három águ szigonynyal. Majd minden vendég gyobb érdekeltséget tanusitottak a wllett, hogy
dereglyéken kell át ea visszaszállittatni; de én gyujt csigákat, különféle szinü s alaku kövecské- valamikép a nép által hitt csudaszerü megjelenés
ezen kényszerűséget is előnynek tartom; és ki ket, tengeri növényeket; ki gyűjteni restel, a csinos tanuk vallomásai által konstdiroztassék (mely
egy párszor ezt a negyedórai hajózást megkísérli, kirakatu boltokban vásárolj* össze ez emlékeket. czélból egyikök távolabbról tanukat is hozott
alig várja az órát, melyen oda ismét átmehessen;
Egy fertelmes szokáa van Helgoland fürdő magával), sőt annyira terjedt ebbeli buzgalmuk,
már maga a tengeren létei, csónakringás, üde vend-gei között. A mint Hamburg, Brémából miszerint a fővádlottat magán megjegyzéseikkel,
szellő, habpermeteg elég vonzerővel birnak, hogy hajó érkezik, a parton van minden ember, s a ki- erre ezékó kérdéstikkel, sőt, ha nem csalódom,
az ember, ha szüksége van rá, Helgolandot vá- szálló helytől a Pavillonig kettős kötél vonatik ki, szájába adott feleletekkel menteni, és a csuda
laszsza tengeri fürdőhelyül; különben a ki a ten- e közt szállnak, mennek végig az uj vendégek; s konstatirozására külön tanukat állitani, s azokat
geren való átjárást nem szereti, vagy talán termé- jaj annak, kin vagy tengeri betegség nyomai lát- kihallgattatni nem átallották, mely tanuk kihallszetével ellenkeznék, módjában van a fősziget szanak, vagy öltözetén, kalapján nem a legujabb gatása ellen a polgári hatósági küldötteknek óvást
partján is fürödni, csakhogy itt az üditő levegőt divat keze mutatkozik, az ilyeket szemtől szemben kellett tenniök, s vallomásuk mellé iktatniok.
oly mértékben mint amott, nem élvezheti.
kinevetik, kigunyolják. Az igaz, hogy gyakran az
Szégyenpir futja el arezomat. s nem találok
Helgoland aláó és felső városból állván, nagy ily kinevetett a legközelebbi hajóval érkezet- reá szavakat, miként szóljak arról, miszerint a
kérdés, hol vegyen az ember lakást. Alól közelebb teknek legélesebb ostorává válik; de én megval- jelen században, s egy oly vidéken, hol a korszerű
van az ember a homokszigethez; ott van a dél- lom, a német müveltséget sokkal finomabbnak haladás mindenkinek jelszava, ily dolgok történutánok gyülhelye, a Pavillon; ott a Convereations- hittem, mintsem hogy fel mertem volna tenni, hetnek s akadhatnak oly egyének, kiktől a nép felterem, játék, teke, olvasó-termek; ki hajózni akar, hogy az ily ocsmányul nyilvánuló guny és csufo- világosítását leht:tne méltán várni, s kik a helyett
közel a part, hol folytonosan kínálkoznak hajósok lásoknak nem ritkán még nök az első kezdemé- a népet ezen álhitben támogatják, s kik maguk is
evezésre vagy vitorlázásra. Ki a friss levegőt sze- nyezői. Ha ezen rút szokás elmarad Helgoland ven- közéjök mennek imádkozni azon babonás kuthoz,
reti, fenn válaszszon lalást; az igaz, hogy ha dégeitől, 3000 helyett talán 5000 évi vendége lesz. s kik a keresztre, tükörre ragasztott képet aggatK. Imre.
nak, hogy midőn ez messziről fénylik a nap, sőt
lenn ebédel a közös asztalnál, vagy ha fürdési
a hold sugaraiban is, ezt is mint csudaszerü megideje elkövetkezik, 190 lépcsőt kell meglépegetjelenést
magyarázzák stb. stb.
nie, de az esteli és reggeli üde levegőt, tengerre
Ki akar csudát Látni?
Mind ezt azért vélem jónak nyilvánosság elé
való szép kilátást, napkelte s lementének gyöHomonna (Zemplén), aug. 28.
bocsátani, mert mind ezek után azt várhatjuk,
nyörü élvezetét, a burgonyaföld kényelmes utjain
Egy kuriózumról szándékozom jelen soraim- hogy az egyházhatóság az ily kiküldöttek elősétálást, közel kapja, s ennyi élvezet megérdemli,
hogy naponkint egy párszor azt a 190 kényelmes mal értesiteni a hazai közönséget, mely Zemplén- adása után a helyett, hogy maga részéről ezen
lépcsőt - ha tetszik egy pár pihenés közbejötté- megye felső részén a legközelebb időkben felme- bucsujárásokat^tiltsa, azokat behozni, s ekként
rült, s melyet leplezetlenül nyilvánosság elé a népet felvilágositás helyett az obseurantismus és
vel — lábaival megszámlálhassa.
vakhit felé fogja visszavezetni.
Sokan a tengeri fürdőt minden utasitás nél- hozni polgári kötelességemnek ismerem.
Vidékünkön
ugyanis
a
regényes
fekvésü,
s
Szolgáljanak e sorok arra, hogy az ily babokül használják, de sokan meg is bánják; láttam
néhányat, ki egy negyed óráig is ellubiczkol a történetileg sem jelentéktelen Csicsvai várrom nahit pártolóit, valamint a hazai közönség eiőtt,
langyos habokban, s nem győz megválni a hab- megett majdnem csupa erdők közt fekszik Orosz- ugy saját egyházfőnökük előtt, ki eddig ugy látverésektől, vannak is aztán izgatott órai, álmatlan Kázmér helysége, mely nehány hó óta előítéletes szik, ez ügyről csupán az ő előadásaikból meritett
éjszakái. Okosan teszi — ki hosszasabb időt akar vakbuzgó népünk rögtönzött bucsujáró helyévé értesülést, kellőleg megismertessék.
Matolay Viktor.
tengeri fürdőben tÖlteai — ha a fürdőorvos ta- alakult. Ugyanis egy Kocserha Mária nevü könácsával él; Helgolandban is van ily ügyes és zönséges pórnő azzal árnitja itt a népet, mintha ő
tapasztalt orvos, dr. Aschen, ki Helgolandnak, egyszer, egy a falu közelében fekvő kutacskában,
mint tengeri fürdőnek emelése körül annyi érde- másszor a felette fekvő erdő tetejében látta volna
Nagy kort ért embereink,
meket szerzett. Az orvos tanácsa után némelyek Szüz Máriát, a ki neki itt megjelent, s naponkint
többnyire a XIX. szazadból.
nem mindennap,, mások <'pen nem fürödnek; — megjelenik. A nép előbb százankint, azután ezazért naponkint áthajóznak a fövenyszigetre, s renkint vándorolt ezen helyre, hol szent énekekÖ s s z e g y ű j t ö t t e : Inkey
Ádám.
nehány óráig 'ott szivják a minden felől szabadon kel és egyházias menetekben elment előbb a
(Folytatás.)
áramló léget. — K szigeten a fürdés ideje nincs faluba ezen asszonyért, azután vele együtt ezen
apály- és dagályhoz kötve; minden oldalról nyilt kuthoz, a hol vele azután tömegesen imádkozott,
255. Pákh Mihály, volt superintendens, Götenger övezvén körül, reggeli ti órától d. u. 2 s leste a szent megjelenést, s midőn ő mondta ne- mör, 1795 — 1858; — 63.
óráig bármikor fürödhetni; a ha a rendes oldalon kik, hogy itt meg itt, igy meg aniugy látja Szűz
256. Abafy Aristid, országgyül. követ, Árva,
nincs elég hab, áttaszittatnak a fürdő vagyis Máriát, a ki nekik ezt és ezt üzeni, a nép térdre 1799 — 1861; — 62.
inkább vetkező kocsik a másik partra, s a vendég hullva fohászkodott; — s ezen bucsujárások napról
257. Bornemisza Anna, Apafi M. fejedelemné,
kisebb nagyobb habverés közt tetszése szerint napra igen távol vidékekről, s oly n *gy tömegek- Erdély, 1626 — 1688; — 62,
válogathat. Sokan annyira elmerülnek a habverés ben történtek, a korcsmáros és nehány mézeskalá258. Horvát István, történetíró, Fehér,
szeretetében, hogy a zajlóbb heh eket keresik, s cso8 nagy hasznára, hogy elvégre minden jóra 1784-1846; - 62.
gyakran az erősebb hullámoktól földre teriitet- való értelmes ember figyelmét, s boszonkodását
259. Eajky Lázár, táblabiró és foldb., Zala,
vén, a kavicsokban jelentékeny sérülést kapnak. felébresztvén, a megyei hatós>íg, kiküldött orga- 1798 — 1860; — 62.

á helgoiandi tengeri fürdő.
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260. Majláth János gróf, történetíró, Pest,
1786—1848; - 62.
261. Papszász Ignácz, országgyül. követ,
Külső-Szolnok, 1801—1863; — 62.
262. Stáhly Ignácz, Magyarország főorvosa,
Pest, 1787—1849; — 62.
263. Baricz György, hadimérnök és akadem.
tag, Erdély, 1779 — 1840; — 61.
264. Bethlen Pál gróf, ifjabb, Erdély, 1798 —
1859; — 61.
265. Dercsényi János báró, földbirtokos,
Zemplén, 1802-1863; — 61.
266. Horváth Zsigmond, akad. tag, reform,
prédikátor és iró, Vas, 1784 — 1845; — 61 éves.
267. Inkey Ferencz, országgyülési követ,
nyelvtudós, Zala, 1775 — 1836; — 61.
268. Ordódy Tivadar, kapronczai apát, Esztergám. 1802-1864; — 61.
269. Takó György, tanár és kanonok, Abaui,
1803-1864; - 61.
270. Ágoston József, ügyvéd, Pest, 1800—
1860; - 60.
271. Bezerédj István, országgyülési kövei,
Tolna, 1796-1856; — 60.
272. Berzsenyi Dániel, hirneves költő, Somogy, 1776-1836;,— 60.
273. Horváth Ádám, költő, Somogy, 1760—

dalárda elfoglalá közvetlen a Zrinyi arczképe
Egyveleg.
előtti tért s főveg-levéve kezdte el a Szózatot
énekelni, de az első sor még el sem volt mondva, |
** (Két ellenség.) Egy bécsi vendéglőben
midőn a városházából mint méhraj nyomult ki az| most két férfiu lakik egymás mellett, kik tiz évveJ
öszpontositott pandursereg, szétoszlatni azokat, | ezelőtt a legvéresb, egymás ellen tüzzel vassal
kik kiválóan hazafiui kegyelettel kivánták nem- í törő ellenségeskedés képviselői voltak. Ez Omer
zeti ünnepélylyé tenni a magyar Leonidás hős j basa, a török generalissimus a keleti háboruban
elestének emlékét. A dalárda nem akarta meg- I 1853-tól 1855-dikig,és Tottleben tábornok, Sebaszavarni a csendet, nem akart ellenállásával bot- topol hires védelmezője. Vékony fal választja el
rányt idézni elő; a felsőbb rendelettel ijesztgető egymástól a szultán s a czár hadvezérét; kíséretük,
pandúrok eloszlató parancsára szétoszlott, s be-' oroszok és törökök békésen állnak egymás mellett
vonult a korona vendéglő teremébe, gondolkodni a folyosókon s ha az egykori ellenségek most tas elmélkedni azon parancs felett, mely bizonyosan lálkoznak, barátságosan s vidoran kezet szoritnak
nem a legfelsőbb helyről érkezett. Később azon- egymással.
ban — hihető ismét felsőbb parancs folytán — egy
(Rsz.) — (Nagy fényüzés.) Midőn IV-ik
pandúr felkérésé az azelőtt szétoszlatott dalárdistákat, azon utasítással, hogy most már elmond- Henrik Lyonban Medicis Máriával egybekelését
ünnepié, arájának a többek közt egy 3()0;000
hatják a Szózatot.
A mult évi botrányos eljárás, s az idei komi- arany értékü nyaklánczot s 100,000 aranyat érő
kus zavar furcsa kombinátiókra vezérli a gondol- piczi kis meliképet ajándékozott. Medicis Máriákodót, s ha vizsgáljuk a legfelsőbb parancsokat, ról azt mondja a történet: hogy fia keresztelése
s elgondoljuk, hogy Szigetvár kivételével minde- alkalmával oly ruhája volt, melyen 32,000 db.
nütt el szabad mondani a Szózatot, akkor furcsa gyöngy s 3000 db gyémánt tündöklött. I I I . Henfogalmat nyerünk a szigetvári járás föszolgabirája riknek egy ünnepély alkalmával ruháján 4000
rőf arany paszomány volt. — II. Fülöp, nejének,
t. Hegyesi János urról.
Erzsébet névnapjára egyszer egy nagy tál salátáNem hagyhatom említés nélkül még a szi- val kedveskedett; a zöld saláta smaragdból volt,
getváriak közönyösségét az ünnepély iránt. A a topázok jelképzék az olajat, a rubinok az ecze1820; — 60.
(toíytatás* kívetk.)
lelkesültségnek semmi nyoma, s a kegyeletes tet, a gyöngyök s gyémántok pedig a sót. —
érzés a hős emléke iránt igen csekély mértékben Zsigmondiongyei királynászruhája 1,700,(100 taltünik elő, de igen is annak ellenkezője. A magyar lérba került.
hős arczképénél csak egy tenyérnyi nemzeti zászló
Zrinyi-üimepély Szigetvárott.
sem lengett, s mint mondtam, hiányzott a magyar
(Rsz.) — Az élet csodálatos szívóssága.) Ha
(Baranya), szept 7.
czimer is.Méltán elmondhatni, hogy a szigetváriak az állatnak feje vétetik, akkor nagyon természei 'a A nemzeti kegyelet ismét megtartatá a szi- csak puszta szokásból, vagyis az erre tett alapit- tes, hogy beáll a halál; de gyakran fordulnak elő
getváriakkal a Zrinyi-ünnepélyt.
vány értelmében tartják meg a Zrinyi-ünnepélyt. esetek, midőn a legrettentőbb kínzások sem vetSzept. 6-án este Szigetvár környékéről nagy
Azonban ez ünnepély egyeseknek hasznot is nek véget az életnek. Lássunk nehány példát.
számu vidéki közönség gyült Szigetvár főterére, hozott, nevezetesen az ünnepélyre Pécsről egy Locuvenhoek hires természettudós egy sajt atkát
hol is a városház kapujában egy igen egyszerü tűzmester jött ki, s tüzjátékai előadásával az iij- (Acarus siró) tanulmányozás végett tűre huzott s
diszkapu vala felállítva; ennek közepében Zrinyi várban szép jövedelmet nyert az 50 kr. bementi az állatka ily állapotban még l l hétig élt. —
arczképe igen homályosan világitva ki, az arczkép dijat fizetett nagyszámu közönségtől.
Vailand pedig a Jóreménység fokánál egy tilcsfölé nagy betükkel volt irva: „Gróf Zrinyi Miklós,
A jövő évben Zrinyi hős halálának épen Icöf fogott, belrészét kivette s pamuttal kitömte s
f. szept. 7. 1Ő66." Az emelvény egyik oldalán 300-ados emléke lesz, de az ily eljárás után mi- tűre huzta; a tücsök 5 hó multával is mozgatta
Erdély , másik oldalán Horvátország czimerei ként remélhető, hogy a hős emlékét méltán meg- lábait s csápjait. — Rédi jeles természetbúvár
voltak, — mig Magyarország czimerét sehogy illető nemzeti ünnepély tartassák? A vidéki kö- egy teknősbéka agyvelejét vette ki, s a békát el»em fedezhette fel a szemlélő. Azonban ép a kapu zönség lelkesülve járulna tehetségéhez mérve az bocsátá, ez még 6 hóig élt. Később, ugyane tudós
mellett a falon volt látható egy meglehetős nagy- ünnepély előállításához, de igy csak aggodalom- egy más teknős békának fejét vágta le; e fejnélságu kétfejü sas; hogy ez mit jelelt ott? arról tu- mal nézünk a nagy napnak eléje. *)
küli állat 20 napig volt még életben. — Spalandomást nem szerezhettem.
zoni egy gyík szivét metszé ki, ez még 50 óráig
Csukás Elek.
élt el. — Egy bogár, melynek fvje vétetik, képes
Az ünnepélyre begyült vidéki vendégsereg
*) A jövö évi Zrinyi-ünnepélyre nézve, melyet orszá- még az asztalon mászkálni s ha történetesen as
közül ismét megalakult a dalárda, mely a Szózatot gosan kellene megülnünk, kózelehb egy kii'ön indítváasztal végére ér, onnan óvatosan visszatér.
eléneklendő volt. Este 8 órakor taraczk-durrogá- nyunk lesz. — Szerk.
eok jelenték az ünnepély kezdetét; a megalakult

Vasárnapi beszélgetés.

T A R H Á Z.

i városi katonák vigyáznak a közbátorságra. A vá- emberek igazgatják a csöveket, melyeken jóakai ros atyái czirrapalotát épitteítnek, melynek törne ratu dilettánsok huzzák a szivattyút a melvekbe
(Tüzvész falun s városon. — Egy régi baj egyetlen i gével a miatta csinált s végette csináland > adósjóakaratu suszterinasoK hordanak vizet. Biztos
orvossága.)
' ságok tömeg-e ugyancsak vetekedik, ezereket vagy drabant szavára senki setu hallgat, kik, miutalványoz egy jövö nélküli intézet megújítására, után oltásra nem foghatják a tömeget, mérges
Pest, szeptember 16-kán.
melyben állitólag német szinészek játszanak, de kifakadásokkal s alkalmilag egy kis pnskaagygyal
Kétfaluban vagy Homoródon — csak ugy akiknélakomlókert-beli népénekesek is nagyobb kisértik meg az eltávolítást, hogy a dologtalan
találomra emiitjük e két helységet — alig lakik müvészek; minden kifogásunknál azonban legna- sokaságba rekedt oltó műszerek megszabaduljatöbb kétezer léleknél, tán még ennyi sem. A gyobb az, hogy e nagy város, mely első az ország- nak s működhessenek.
tiszteletes úron meg a jegyzőn kivül, nincs toll- ban s melynek példát kellene mutatni a többinek:
íly jeleneteket látunk, ha tűzveszély van
í'ogható ember a községben; az öregbiró a nevén mindez óráig nem bir rendezett s fegyelmezett
Dunaváron,
s szakasztott ilyennek voltunk tanúi
kivül egyebet sem tud papirosra vetni s ezt is tüzoltó-testülettel, s az, mely egy, a közügyek
péntek
este
is, midőn a régi „Gr!ff"-szálloda a
íikombákom betűkben „eselekszi", a tanácsbeliek iránt élénken érdeklődő fiatal gróf fáradozásai
meg csak tisztességes keresztet pd*yogtatnak nó- folytán nyerte el a minap alapszabályainak hely- lángok martaléka lőn. s tőszomszédja, a nemzeti
firos-irta nevökhöz : de azért Rétfaluban vagy benhagyását, még nem léphetett életbe. S igy, ha szinház, a legnagyobb veszedelemben forgott!
Homoródon ugy megy a község dolga mint a a toronyőr a város valamelyik részében tüzet vesz Nálunk az a maroknyi kéményseprő kénytelen
karikacsapás, s egyéb dicséretes elrendelések kö- észre — pedig az ilyesmit helyi távirat utján kel- megvívni az elem ily dulásaival ! Oda képezett
zött első helyen érdemel emlitést az, melynélfogva lene tudatni a tüzoltók kapitányával, mint minden tűzoltó-legénység kell, mely mókus gyanánt mási tüzfecskendőnek vizzel mindig színig töltve s nagyobb városában a világnak — megkonditja a szik fel a falra s a vezénylő kűrijének minden
tüéje legalább két lónak kell fogva lenni, hogy rest harangot, melynek szava az utczák zajában egyes hangjából megtudja, mi a teendője, s oly
tüz esetében azonnal ott teremjen a segély a ve- elvész, s ha az éj csendében hivja segélyül az ruházattal bir, mely aránylag legtöbb biztosságot
szedelem színhelyén. S még jóformán meg sem embereket, ezek csakugyan fölállnak sörös vagy nyujt a megéghetés ellen. Pirulva mutatunk a kis
kondult a vészharang, az emberek fejszével, vas- boros poharaiktól, s aztán, ha véletlenül lipótvá- külföldi városokra, hol a tűzoltás nagyfontosságu
villával rohannak az égő ház vagy kazal felé, a rosiak s a tüz valahol a Józsefvárosban pusztit, intézményének üdvösségét régóta élvezik már.
!
«cskendőre a helybeli lakatos és kovács kapasz- mint ezt a pirosló égtájékáról megítélhetik, min- | Nagyobb városokról nem is szólunk.
Ha az árviz rombolásai ellenébe százezrekbe
kodnak, asszony, gyerek, kezében vödörrel, den megilletődés nélkül visszatérnek az asztali!
röpülve repül, a szántóvető sovány gebéi, melye- társasághoz, melynek egy része onnan meg se kerülő kőpartokat épitünk, még nagyobb erélyJe*• hirtelen kifogtak a száraz malomból, s a föl- moczczant, vagy, ha egyikök épen a kiváncsiak- | lyel kellene a fővárosi hatóságnak a tüz által
1 ^ hintos lovai, egyaránt hurczolták a vizes hoz tartozik, elsétál a tüzhöz s szivarszó mellett j okozható pusztításoknak elejét venni, először,
hordókat: szóval, az egész falu tűzoltó-dandárrá nézi, a lángoló tetőmint világitja be a környéket. mertezek gyakrabban fordulnak elő, s másodszor,
'<>n s nem mulik bele egy óra, midőn a tüz el van A látvány csakugyan borzasztóan szép, a tüz visz- ! mert jóval kevesebb kiadásba kerül az ily testület
fölállítása. Fönntartására, azt bízvást elmondoitva s a mi megmenthető, meg van mentve.
fényében mozgó alakok s az élénk zsongás kellehatjuk, a legnagyobb készséggel áldozna minmesen
izgatják
az
ideget
s
egyetlen
gondját
csak
Dunaváron v a g y Királyfokon — csak ugy
denki.
találomra említjük ez országos városokat - két órája s pénzes tárczája képezi, mely czikkek az ily
A lapok egyhangu fölszólalása s kárhoztaszázezer léleknél több lakik. Városháza palota- rendkivüli alkalommal szüretelő zsebmetszők ér- tása tán gyökeresen fog segitni e szégyenletes
dekét
nagy
mértékben
felköltik.
A
háztető
gerensr.eru s tornyos s három emeletének minden terfogyatkozáson s ez nem volna az első s egyetlen
mében, tán még mag a 8 tornyában is, napestig dái, oszlopai recsegve kezdenek már ledőlni s a diadal, melyet a sajtónak köszönhetünk.
Lkál a sok biró, jegy z ő , tanácsbeli és Íródeák, a tűzjelzés után csak jó félórával állit elő egy vagy
Forgó János.
főlek ki- s betolongnak a kapuD, mely alatt délczeg két városi fecskendő, melyeken jóakaratu magán-
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Irodalom és művészet.
** (A városi vigadó csemegetárának két falfestménye
ügyében)
a kormányszéki határozat
leérkezett Pestváros tanácsához oly határozással,
minőt az igazság érdekében előre is várni lehetett,
Mint a hiv. lap irja, egyik falfestmény tárgyául
„Mátyás király viadala" helybenhagyatott; de a
városnak a másik falfestményre vonatkozó eljárása
nem találkozhatott helyesléssel. Ugyanis a vigadóépitési bizottmány s a városi tanács, ezen 3000
ftba kerülő költséges falfestmény készítésénél
mellőzve minden pályázatot, elkészítését kizárólag
Heinrich Ede festészre kivánta bizni oly előzmények ée indokok alapján, melyek a városnak
egyik legkitünőbb középületében több századon
át fenmaradandó s e miatt szokottnál nagyobb
fontosságu mű előállításánál legkevésbbé lehetnek
irányadók. Heinrich vázlata tehát oly határozott
utasítással küldetett a város közönségének vissza,
hogy a csemegetárbaD alkalmazandó másik falfestmény készitésére a hazai müvészek közt, akár a
sajtó utján, akár pedig a képzőmüvészeti társulattal érintkezve, azonnal nyilvános pályázatot hirdessen, a legalább is két havi határnapra bekivánandó vázlatokat pedig Heinrich Ede jelen tervezetével együtt egy kitünő hírben álló külföldi
művészi tekintély birálata alá bocsássa.
** (Liszt oratóriuma pesti előadásáról) a
Londonban megjelenő „Illustrated" is igen szép
képet közöl. A valódi müvészi fölfogással és szépen rajzolt képet Székely Bertalan készitette.
*• (Uj szinmtt.) A nemzeti szinház drámabiráló-választmánya „A férj szökik" czimü 5 felvonásos eredeti vígjátékot fogadott el előadásra.
Szerzője Berczik Árpád.
** (Megjelent regények.) Emich Gusztáv kiadásában e napokban két regény jelent meg:
„Európai rabszolga-élet", Hacklander jeles német
regényírótól, Szabó Richárd által fordítva, 5 kötetben. Ára 5 ft. — Továbbá „Egy alispán" czimü
magyar korrajz, népszerü kiadásban Vas Gerebentől. A négy kis kötetből álló munka ára kötetenkint 40 kr.
** (Uj naptár 1866-ra.) „Emich Gusztáv
nagy képes naptára 1866-ra" megjelent, 236 lapon számos fametszvénynyel s elég terjedelmes
szépirodalmi tartalommal. Ára 1 ft.

Egyház és iskola.
** (Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök) ő
nmlga, 50 éves áldozárságáuak ünnepét e hó
10-dikén ülte meg Nagy-Mária-Czellben. Az
aranymise a nagy Lajos királyunk által épitett
nevezetes templomban ment véghez. Ez alkalomból az „Idők Tanuja" egy régi eseményt mond
el. Több mint 50 év előtt a pesti papnövelde növendékei közöl hárman, mint jó barátok, együtt
ladikáztak, a ladik azonban közel a parthoz felfordult. Mindhárman kiúsztak, s a ki legelébb
parthoz jutott, azt mondá: „három magyar püspök
majd elveszett." Valóban, mindhárom növendékből eddig püspök lett. Egyik a három közöl Szaniszló Ferencz volt.
** (A sátor-alja-ujhelyi ref. egyház) lelkészévé a szépirodalmi működéséről is ismert Fejes
István, hód-mező-vásárhelyi tanárt választották meg.
** (A pécsi joglyceum) a jövő lanév kezdetével meg fog nyittatni. Az első tanév folyamára
megkivántató két rendbeli tanári és segédtanári
állomás betöltésére a pécsi püspök,mint e tanintézet kegyura, pályázatot hirdet, azon megjegyzés
sel, ho»y a kinevezendő rendkivüli tanárok mind
egyike° egyelőre 750 ftnyi illetéket és azonfölül
lak-átalányt, — a tanársegéd pedig, ki a könyvtári teendőket és tollnoki hivatalt is viseli, 500
ftnyi illetményt fog évenkint nyerni. A pályázók
folyamodványaikat a pécsi egyházmegyei hatóság
hoz küldjék.
— (A hódmezö-vásárhelyi ref. nagy gymnáziumban) a jövö iskolai év október l-jén veszi
kezdetét, midőn a beírások megkezdődnek s a
pót-, javitó-és fölvételi vizsgák megtartatnak.
Az egyház még nincs azon helyzetben, hogy ez
évben nagyobb mérvű tápintézetet nyithasson; de
elhatározta, hogy 12 szegényebb sorsú tanulót
már a következő 1865—66-diki iskolai évben is
ingyen köztartásban részesít, csupán 2 o. é. frtot
kívánván, fölszerelési költség fejében. A kik ezen
jótéteményt élvezni óhajtják, szükség, hogy jó
erkölcsükről, szorgalmukról kellő bizonyitványt
mutassanak s a helybeli egyházi elöljáróság által
igazoltassák azt i s , hogy vagyontalan szülék
gyermekei. - Felsőbb osztálybeli ( V — V I I I . ) ta-

ulóknak, hasonló körülmények közt, előny adatik.
Ezenkivül jó igyekezetű ifjaknak az igazgatóság
nyujthat alkalmat magán-tanításra, correpetitiora;
melyekért, a körülményekhez képest, teljes elláást avagy pénzbeli segélyt nyervén, akármely
közsorsu tanuló is könnyebben futhatja pályaát. — Az igazgatóság.

Közintézetek, egyletek.
** (A párisi magyar egylet) hatósági engedélyt nyert, mely nyilvánosságát elismeri. Az
igylet Szent-István napját alkalomszerü ünnepélylyel ülte meg. A Notre-Dame templomban
steni tiszteleten voltak jelen, ezután pedig lakomát tartottak, melyen diszes ezüst serleget nyujtottak át elnöküknek, dr. Vásárhelyi Imre urnak. A
serlegen e felírás vaa: „ A párisi magyar egylet
1
Vásárhelyi Imre elnökének, 18ó5. aug. 20-dikán.'
— A serlegből Vásárhelyi az első áldomást lelkes szavak mellett a hazáért itta.
** (A jénai magyar-egylet) nevében Szász
Béla, mint az ott fennálló magyar-egylet könyvtárnoka, köszönetet mond a magy. tud. akadémiának, a miért kiadványaiból 192 kötettel az egyletet megajándékozta.
*• (Budapesti szabók öltöny-anyag beszerző
tárlulata) czég alatt a pesti szabók egyletbe lépnek, oly czélból, hogy az iparüzletökhöz megkivántató anyagokat nagybani vásárlás utján olcsón
és jó minőségben megszerezhessék, s a társulati
tagokat azokhoz ily módon hozzájuttathassák.
A társulati tagok a belépésnél egyszer mindenkorra 5 ftot, s azonkivül havonkint 5 ftot fizetnek,
s ugyanazon tag több részvényt is szerezhet magának. Ez egylet ideiglenes elnökségét b. Eötvös
József vállalta el. — Még két hasonló egylet alakítása van szóban, melyek közül az egyik bőr-, a
másik favásárlásra alakulna.
** (Iparos önsegélyző-társulat) van alakulóban Körmenden Vasmegyében. A mint értesülünk,
e hó 3-ikán az iparos osztály tagjai Udvary Ferencz elnöklete alatt gyülést is tartottak ez önsegélyző-egylet létrehozása tárgyában, melynek
megalakulása már csak a legfelsőbb engedélytől
függ- Kisérje siker a szép igyekezetet.

Közlekedés.
Ji (Az ujpesti vasut) ügyében a pestvárosi
gazdasági bizottmány javaslatot terjesztett a várostanács elé, mely szerint a városi ut hosszában
tervezett sétány fölállitását nem tanácsolja, minthogy az 400,000 ftba kerülne. E javaslat szerint a
vasuttársulatnak meg lenne engedendő a vasut
sineit az ut közepén elhelyezni azon köteleztetéssel,
hogy a társulat, ha idővel a sétány mégis felállittatnék, köteleztetve lenne a sineket az ut közepéről eltávolitani és saját költségén a lipótvávosi
oldalra áttenni. Minden költséget, mely a pálya
elhelyezésénél a csatornák s utczai kövezet átalakításában történhetik, a társulatnak kell viselni.
40 év mulva a vasut minden hozzá tartozó vaggonnal együtt a város tulajdona lesz. H a azonban
e vállalat bármely okból ez idő előtt oszlanék fel,
% társulat az illető utczáknak, melyeken át a vasut vonul, eredeti állapotába való áthelyezéséről
gondoskodni köteles. A terület földesuri jogának
elismeréseül a társulat a városi pénztárba évenkint egy db. aranyt fizet. — E javaslat a várostanács közelebbi ülésében elfogadtatott.

/ (A kanizsa-sopronyi vaspálya) első teher-

vonata e hó 9-én indult el Bécsújhelyről Kanizsa
felé. E hó 15-én lesz az első próbamenet, mely
után a vonal nemsokára megnyittatik a közönség
használatára.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tüzvész Pesten.) A Józsefvárosban e hó
13-dikán ismét tüz volt, mely délután 3 órakor
ütött ki s késő estig folytonosan tartott. A bérkocsis- és a német-utcza szögletén 5 ház leégett,
mig a távolabb eső sertéskereskedő-utczában 6
ház lett a lángok martaléka. A szél is gyorsan
szította a lángokat. Ez alkalommal ismét kitünt,
hogy a tűzoltási készletek mily hiányosak a fővárosban. E baj gyors orvoslása halaszthatatlan
szükség.
** (Pubztitó tüzvész.) Borsáról ^zept 11-ről
irják nekünk: Pozsony megyében
Nagy-Födémes
községben, folyó hó 8-án Kisasszony napján, mikor
a népség a templomból haza felé ment, egy polyvás
színben tüz ütött ki és a nagy szél segitségével 118
házat elhamvasztott, hogy csak a puszta falak maradtak meg. A lakosoknak élelmök, ruhájok, házi
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bútoraik, gabonájok és eleségök mind porrá é g e t t ;
861 lélek koldus botra j u t o t t , mert megjegyzendő, hogy egy ház szám alatt több család lakott.
Ez alkalommal három ember életét is elvesztette,
két aszony és egy karon ülő gyermek, a tüz elől a
pinczébe futottak és ott meg fuladtak;mikor őket
megtalálták, a gyermek akkor is anyja karjai között volt. Elégett továbbá 13 darab marha, 40 pajta eleséggel. Az összes kár könyedén 156,800 frtra
becsültetett. Csak 9 ház volt biztositva, mely biztositási összeg 6140 ftra megy, többnyire a H u n garia biztositó társaságnál. Sajnálatra méltó, hogy
a községnek hanyagság következtében nem biztositott 4 háza is elégett, mely kár 6200 ftra megy.
Leégett még a községnek jegyzői lakása, iskola
háza, a tanitó lakása és tanács háza. E balsors által oly érzékenyen sujtott lakosok segélyezésére
a könyöradományok Nagy-Födémesre a helybeli
uradalmi intéző urhoz küldendők. — k.—r.

Mi ujság?
** (Veszprémmegye főispánja),
b. Fiáth F e rencz e hó 11-én tartotta bevonulását Veszprémbe,
40 hintó kiséretében, az önként összesereglett
néptomeg üdvözlete között. Este a polgári kaszinóban estély volt, azután fáklyásmenet s önkéntes
kivilágitás.
** (B. Wenckheim Béla,békésmegyei
főispán)
mult vasárnap tartotta ünnepélyes bevonulását
Békés-Gyulára, a megye lakosságának élénk
részvétele mellett.
** (A pesti ideiglenes országház) telkén a
Sándor-utczában erősen folynak a munkálatok, a
a régi laktanya már majdnem egészen le van
bontva. A 728 négyszög ölnyi telken az épitendő
ház szilárd anyagokból, téglából lesz alkotva, a
fódélzet pedig érczlemezekből fog állni. Habár
az épület ideiglenes lesz is, külseje még is szép ósdiszes leend. Az épület homlokzatán fog Magyarország czimere s a nemzeti lobogó díszelegni. Az
ülésterembei a feljárat a képviselők számára üvegfedéllel födetik. Ezen feljárat alatt lesz a bemenet
a főkapun át az előcsarnokba, hol a kapus lakik.
Ezen előcsarnokon át tiz széles lépcsőn fölfelé
haladva egy másik kisebb előterem nyilik, melynek balfelén a képviselők ruhatára s jobbra az
első emeleten a bizottmányi termek lesznek. Ezen
kisebb előteremből a társalgó-teremmel összeköttetésbenálló 8 a nagy terem hosszában vonuló folyósóra juthatni. A nagy gyülés-terem az épület közepét foglalja el, s talaja az utcza helyszínétől számitva 6' magas lesz. A terem hossza 17° 3'6", szélesség 11° 4'; egész négyszög-területe 189°; s igy eterem a vigadó nagyterménél 29 Q öllel tágasabb. Magassága 4 1 ' 6". A teremben 462 követ
számára lesznek helyek készitve az angol alsóház
mintájára. A bejárattal szemben, a terem fenékhosszában álland az elnök, két alelnök, 4 jegyző,
végre a 6 gyorsíró emelvénye; az elnöké legmagasabbra emelve. A követek a gyülési bizottmányi s társalgási termekbe oly bejáratokon s helyiségeken át jutnak, melyek a közönség számára
fennhagyott helyiségektől teljesen el lesznek különitve. — Az épületen e napokban már 800 munkás fog dolgozni.
— (Egy külföldi tudós) utazik most Magyarországon, hogy a X I I . és X I I I . században hazánkban
megtelepedett vlüm (flamand) gyarmatok nyomait
fölkeresse. E tudós Borchgrave Emil belga követségi titkár és jogtudor, kinek egy jeles történelmi
müvét („A belga gyarmatok története Németországban") nem rég a brüsszeli tud. akadémia
megkoszoruzta s fényesen kiadta. Most itt a helyszinén óhajtja a magyarországi flamandi telepek
történetét tanulmányozni, m h e nézve Brüsszelben
élő hazánkfiától Ludvigh János urtól már előleges
gyakorlati útmutatásokat nyert. A nevezett tudós
e napokban Pesten tartózkodott s innen czéljainak további elérése végett a Szepességre utazott. Utazása eredményeit, mint halljuk, franczia
és magyar nyelven szándékozik kiadni. Nem kételkedünk, hogy mindenütt magyar vendégszeretetre fog találni.
** (A gróf Kárácsonyi-féle alapitvány) kamatai az idén következőleg osztattak föl: a pesti bölcsödének 1000 frt, a zenészsegélyző-egyletnek
500 frt, Szalay László családjának 500 frt, a kath.
legényegyletnek 420 frt.
** (Petőfi viaszból készült arczképe.) özvegy
Bercsényi Lajosné, viaszból, Petőfinek sikerült
arczképét készitette el domborműben, melyet kisorsolásra bocsát. Kik netán hasonló müveket
akarnának nála megrendelni, azoknak megjegyezzük, hogy lakása jelenleg magyar-utcza 33. szám
alatt van.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 38-ik számához 1865.
— (Nagybecsü ajándék a nemz. muzeum számára.) A portugál király ő felségénél kamarás,
Gersits Ferencz hazánkfia, e napokban igen becses
érem-küldeménynyel lepte meg a nemz. muzeum
igazgatóságát. Gersits Ferencz ur székesfehérvári
születésü s 1835-ben Koburg-Koháry herczeggel,
a portugál királynő későbbi férjével, Lissabonba
költözött, s az udvarnál alkalmazást nyervén, jelenleg kamarási minőségben áll ugyanott. 1839. évben Lissabonban megnősülvén, most boldog családi körben éli napjait s rég elhagyott hazája
ügyei iránt az idegen földön is folyvást a legélénkebb érdekkel viseltetik (többi között a Vas.
Ujságnak is évek óta egyik leghívebb olvasója).
Legközelebb hazafiui nemes érzületének s hazai
intézeteink iránti figyelmének igen szép bizonyítványát adá azon éremgyüjtemény által, melyet e
napokban, Fehérmegyében élő testvére, Gersits
András gazdatiszt ur által a nemz. muzeumnak
átszolgáltatott. A beküldött arany és ezüst érmek
következők: 1 aranyérem Siam királyságból (12 ft.
értékben), 1 arany érem Arabiából. Portugalliából: 1 arany érem 5000 reis, 1 arany érem 2000
reis, 1 ezüst érem 500 reis, 1 ezüst érem 200 reis,
1 ezüst érem 100 reis, 1 ezüst érem 50 reis, —
1 mexikói tallér, 1 mexikói kisebb tallér, Iturbide
császártól, 1 chinai tallér, 1 spanyol tallér IV.
Fülöp spanyol király idejéből, 1 kis ezüst érem a
Siam királyságból, 1 nagy aranyozott bronz emlékérem a következő körirattal: „ D . Petró V. Rei j
de Portugál e dos Algarves. D. Stephanio Rainha
de Portugál e dos Algarves." A másik oldalon:
„29. Abril 1858." — A midőn e becses küldeményt itt részletesen megemlitjük, lehetetlen,hogy
a távolban élő hazánkfiának, e becses megemlékezésért nyilvános elismerést is ne szavazzunk.

— (Czáfolat.) Zsolnáról (Trencsén) a következő sorokat veszszük: A „Magyar Gyermekbarát" czimü havi folyóirat I-ső szamában „Józsi a
kis drótos" czikkében B—i L—s levelező irja:
hogy „Árvamegye lakosai szegény terméketlen
talajuk miatt kénytelenek Magyarország áldottabb megyéibe vándorolni, hogy kezük munkája
által, mely eltörött edények ösezefoltozásában,
serpenyők, üstök, egérfogók, stb. elkészitésében
áll, saját magukat, és honnmaradó családjukat becsületes módon fenntarthassák." A „Magyar gyermekbarát" t. levelezőjének nincsen jó fogalma a
drótosok hazájáról; mivel a drótosok nem Árvából hanem Trencsén és Szepes megyékből, nevevezetesen: Rovnye, Divina, Neszlusa, Dlhopolye
trencséni helységekből származnak, Árvában pedig gyólcsos tótok laknak, kik gyolcscsal nem
csak magyar hazánkban, hanem a külföldön is jövedelmes kereskedést üznek; s igy tehát ez nem
á l l : hogy árvái lakosok a drótosok; mert ők csak
gyolcscsal s marhával kereskedeknek. Egy árvái.

Nemzeti szinház.

Szerkesztői mondanivaló.
7858. Bázel. A. K. Üdvözöljük a szép szándékot s
örvendünk a megemlékezésnek. A postabér teszi oly drágákká lapjainkat a külföld azon részein, melyek postaszerződésben nincsenek Ausztriával. A két lap ára 8 hónapra
(mindent egybeszámitva) 5 ft. 10 kr. Szeptember elsö feléből példányokkal már nem szolgálhatunk s a megrendelést
az októberi évnegyedre tartanok legczélszeriibbnek.
7859. N.-Károly. St. J. A hirdetést elintéztük. Fogadja ön némi viszonzásul az eddigi szivességekért
7860. Szentkatolna (Erdély). B. L. Az uj' szállitmány megérkezett. Az előbbiek iránt még nincs tisztába
hozva a dolog s várjuk reá az alkalmas iddt. A megbizott
által vagy egyenesen?
7861. Jaroslan. T. S. A. A távolból irt szives megemlékezést örömmel fogadtuk. A viszontagságos élményeket
részvéttel olvastuk, s azon reményben vagyunk, hogy
ezen nehéz iskola csak a jellem edzésére, s a tehetség felélesztésére fog szolgálni, a minek gyümölcseit később időkben nyugodtan fogja ön élvezhetni. Az ezuttal küldött
müvek, bár még most visszatartjuk, reményeinkben ujra
megerősitnek.
7862. N.-Tárkány. Sz. L. Azon leszünk, hogy kivánatát valamikép teljesíthessük.
7863. Kis-Próna. L. A. E perczben semmi biztató
hirrel nem kedveskedhetünk, de meglehet ön győződva,
hogy, a mennyire rajtunk áll, segédkezünket szivesen felajánljuk. Egyébiránt legczélravezetöbb a személyes megjelenés és körültekintés az élet piaczán.
7864. Dabas. L. F. A kegyelet érzése elismerésre
méltó. Az alkalmi versezet nem nyerhette meg méltánylásunkat.
7865. Perőcsény. L. I. Ugy látszik, nagy dolgok
vannak elmondva ugy ,,a szur alatt," — de talán jobb
volna, azokat világosan előadni?
7866. Miskolcz. U. A többiek sorába iktattuk, honnan azokkal együtt a föltámadás napját várják.
7867. II. M. Vásárhely. F. I. A könyveket azonnal
megrendeltük. Az uj megtiszteltetéshez őszinte szerencsekivánatunkat!

Péntek, szept. 8. A szent ünnep miatt a szinház zárva volt.
Szombat, szept. 9. „Norma". Opera 2 felv.
Zenéje Bellimtől.
Vasárnap, szept. 10. „A nagyapó". Eredeti
vigjáték 3 szakaszban Szigligetitől.
;
Hétfő, szept. l l . „A jó barátok", vigj. 4 felv.
Irta Sardou Viktor, franeziából fordit. Feleki. M.
Kedd, szept. 12. „Lalla-Roukh".
Regényes
opera 2 felv. Zenéjét szerzette David Feliczian.
Szerda, szept. 13. „Guttenberg". Ered. dráma
3 felv. 1 előjátékkal. Irta Dobsa Lajos.
Csütörtök, szept. 14. „Faust". Opera 5 felv.
** (Roppant csonthalmazra) akadtak NagyeZenéjét szerzette Gounod.
nyeden. Ugyanis, mint a K. K. irja, ott az evang,
— N y i l v á n o s k ö s z ö n e t . A „Vas. Ujság"
templomot közelebbről lebontották, hogy helyére
36-dik számában özv. Frics Józsefné nyomorban
ujat épitsenek. Ez alkalommal a templom közvetSAKKJÁTÉK.
sinlődő családja fölsegéléséről levén szó, Váczról
len szomszédságában egy osszáriumra találtak,
t.
Eliássy Gyula ur az inség enyhitésére tiz forin298-ik sz. f. — Zagyva Imrétől
mely embercsontokkal tömve volt. Hogyan kerültot volt kegyes átadás végett hozzám küldeni.
tek ide ily nagy mennyiségben, még nincs biztos
(Debreczenben).
Az emlitett összeget Bordács Ambrus biró
adat reá. Némelyek egyszerü osszáriumnak tartSötét.
ur jelenlétében kézbesitettem a szerencsétlen nőják csupán, minő minden régi templom mellett
nek, ki azt örömkönyüket hullatva vette át, hálát
található, mások a tárjárás idején tömegesen a csaés köszönetet rebegve nemes jóltevője iránt, mig
tákban elhullott s legyilkoltak közös sirhalmát
az „elmagyarosodott" kis tiroli gyermekek is
látják benne, miután sok kaponyán látszanak a
„mély alázattal köszönik azon jó urnak irányukban
sebhelyek, lábszárakon a törések, egy kaponyába
tanusított áldozatkészségét".
pedig legközelebbről a beforrott kés élét lelték,
Midőn tehát ezeket a nyilvánosság elé juttamely kétségtelenné teszi, hogy az az egy legalább
tom,
kötelességemnek tartom, a szerencsétlen csabizonyosan erőszakos halál áldozata lett. A roplád nevében ez önzéstelen bőkezüségét őszintén
pant csonthalmazt most a városon kivül fogják
megköszönni. — Pótharaszt, szept. 10 kén 1865.
elhelyezni egy nagy közös sirba. Hozzávetőleg
Balla Kálmán.
pár ezer embert temethettek el oda egyszerre,
melyek között női vázak is láthatók.
— Szives é r t e s í t é s . H. Amália asszonyság
** (A debreczeni szinház ünnepélyes megnyiPestről
azon hozzám intézett kérdésére: vajjon özv.
tása) napjául október 7-dike van kitüzve.
Frics Józsefné és gyermekei részére viselt ruha** (Óvszerül a kholera ellen) a vörös réz volt
darabokat lehetne-e és mily uton küldeni? bátorajánlva a lapokban. Nem érdektelen tudnunk,
kodom értesiteni, hogy vagy posta utján Monorra
hogy e tapasztalatot még a „nagy kholera" idejéküldeni — vagy pedig méltóztassék a lakást velem
ben tették s már akkor nagy kétgarasos-forma
tudatni, s igy alkalmilag egy megbizottam fogja
rézlemezt hordtak az emberek vörös szalagon
azt kocsin kihozni. Legyen a ruha bár mily elvinyakukban óvszer gyanánt. Mint nekünk Ponori
selt,
a legmélyebb hálával és köszönettel elfogad
Thevvrewk Emil ur irja, az ő birtokában is van
dandja azt a család, mert ha csak szives adományok
e
Világos.
g y i'y rézlemez, melyet a legközelebbi pozsonyi
nem segítenek rajtok -.minden ruházat nélkül leszVilágos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
gyülés alkalmával ott egy órástól kapott, ki azt
nek kénytelenek a dermesztő telet átélni. B. K.
akkoriban az emlitett módon használta volt. Most
293-dik számu feladvány megfejtése.
e rézlemezt a nemzeti muzeumnak szándékozik
*) E rovatban köllött czikkekért csupán a ssjtóhatóadni, hadd álljon ott ama nehéz idők emlékére.
(Bayer Konrádtól.)
ság irányában vállal felelősséget a szerk.
Világos.
Sötét.
** (Halálozás.) Makóról irják, hogy Nyéky
Világos. A) Sötét.
Ke4—e5: A) 1
László, dombegyházi közbirtokos, e hó 3-ikán, 1. Bf5-f5
Kc4-d5
Melléklet (a „Vas. Ujság" külön
tetsz. szer.
élete 72-ik évében elhunyt s halálával a köztisz- 2. cö —c6
2. Bf5-e5f
Kd5-d4 előfizetői számára) : Jegyzéke azon ujabb
3.Vb6—föfmat.
3. Hdl-f3tmat.
teletben állott régi jó táblabírák száma egygyel
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József. és legujabb magyar könyveknek, melyek
ismét kevesbedett. Önzéstelen emberbarát s tisz— Miskolczon : Czenthe József — Pozsonyban: Csery Gá- Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivataláta keblü hazafi volt. Béke poraira!
ban megszerezhetők.
bor. — Pesten: Cselkó György. — A pesti sakk-kör.

Nyilt tér.*)

' TARTALOM.

HETI-NAPT
Hónapi-és
hetinap
HjVasar
l8;Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
23JSzomb.

Katholikus és Protestáns
naptár

Szeptember

Görög-orosz
naptár

Izraeliták

_

Nap

6. p.

6.

hossza I

Ml

p.

J

Hold
kél

| nyüg. ll hossza
p- <s. p.

A 15 Lambert j A 14 Lamb. 5 V 15 Zakár. 26 Szemiram. 12 28 5 40
8 ' l l 82
•íren vért.
Titus
12 24 5 41
|27
6 Mihály
5j!ll 36
Január vért
12 22 5 42
Konstantin j 7 Szoszemes J28
4 | l i 38
Eustach. Kánt.f Fausta
8 Kis Assz. 29 Böjt év v 12 18 5 44
2 ill 42
Máté
Máté
9 Joachim
lTisri5638 12 13 5 46 5 59Ü11 47
Móricz vért. JL Móricz
10 Menodora
2 Ujév 2 ü.n. 12 U 5 47 5 Ő8'll 49
Tekla, Linus f! Linus
12 7 5 48
11 Theodora
|!
Ő3
3Sabb.Tes.
Holdfényváltozások. ^ Első negyed 28-kán 4 óra 8 perczkor reggel.

] nyng.
6.

!

5
6
7
8
9

ll
ll
13
12
12

p.

4 46
ő 13
5 38
6 3
6 29
6 56
7 26

Forgách Zsigmond országbíró s nádor. — Nem tudják ezt a nagy urak. — Lóháton és gyalog. — Kirándulás a Semmeringre s Nagy-MáriaezeHbe. — Szerencsétlen
utazás egy sziklacsucson. — A helgolandi tengeri fürdő.
— Ki akar csudát látni? — Nagy kort ért embereink
(folyt.) •— Zrinyi-ünnepély Szigetvárot'. — Egyveleg. —
Tárház : Vasárnapi beszélgetés. — Irodalom és müvészet.
— Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondanivaló.—
Nyilt tér. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz )

m
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A legnagyobb vászoiirnha-raktárbais

POZDECH JÓZSEF

váczi-utcza,

t

Pesten,

Terézváros, gyár-utcza 7-ik szám, saját házamban,

DR. PE ARCÉ EDW.

„Ypsilntihoz'' Pesten,

fuvo-gyarnok, nagyszer-kovács s a harangok uj főiszerelésének felfedezője,
r

| Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek nagyon ajánlandó
1267 (2-3)

GYOMORSZESZE
szabadalmazott

kaphatók a lególcsóbb árakon en legnagyobb választékban mindennemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:
20000 darabnál több férfi-ingek runiburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 lt,
3 ft 25 kr, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ít 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ít. 8 ft,
10 ft, 12 ft.
10000 darabnál több szints férli-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft
80 kr, 2 lt, legujabb minták és leydivatosabban varrva 2 ft 60 kr, 3 ft.
Fehér pamut madapolan férfi-iiiíí<k 1ft75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 76 kr, 2 lt, 2 ft 25 kr, Jmint kitünö se^édszer, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
I gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség éf» rosz emésztés,
2 ft 60 kr, 3ft,:i ü 50 kr.
Bíöi ingek rumburgi vadonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft. Isavanyképzes, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás
Női ingek rnmburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,
(ha t. i. ez a gyomorból származik), Vültőláz stb. ellen.
8 ft, 9 lt, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ít 60 kr, 5 ft 5 ft 50 kr,
Főraktár egész lágyai-, Erdély-, Horvát-,Tót- és Dalmát6 ft, 7 ft.
Fia-Ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
országokra nézve:
2 ft, 2 ft 45 kr. 10 éves 2 ft 10 kr. 2 ft 65 kr. 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 fr. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4ft50 kr.
Szines fia-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 év. s 2 ft 20 t>r.
I gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatf, kihez mindazon vidéki gyogyMindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyak és egyéb téli czikkek I
szerész urak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
|IJK<'S!U:
es a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF
Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
gyógyszerész árnál létezik Becsben, Tnchlauben Nr. 27.
6 ftig, vörös 5 fttól 8 fríg.
Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy iivegecske 50 kr.
Aradon: Szarka János.
Jászkan: Ody Károly.
Pozsonyban: Pisztory B.,
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmenBaán: Bartovics István.
Jolsvan: Maiéter Béla.
Schneeberger D.
tesen elküldetik.
I Báttaszéken : Pasch Lajos. Kolozsvártt; Hincz 1).
Rimaszombaton. HamalTovábbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmhnrgi, hollandi, irlandi, kreaxz-és I Brassóban : Stieber Ede
Wolff' János.
börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
jár K.
,,a fehér templomhoz".
Mi: Kronetter F.
VászoHZsebkendök tuc'zatja 3 ft. 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 lt 50 kr, 6 ft j Cftáczan . Bontsáth Fidél.
Könnyön.
Poseh J. J.
Sziklay
y
7ft50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ítig.
! Czirczen: Vekerle János. Magyar-(Kartt:
SárbogardonTrsztyánszki
A
l
Törülközők tuczatja 5 ft fiO kr, 6 lt, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ítig.
j Debreczenben: Borsos F.
Antal.
Károly.
Szines agyi kanavasz vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13—16 ftig.
IEgerben: ErtingerIgnácz. Makón: Nagy Adolf.
Szeec«*den: Aigner Károly
Miskolczon:
Balogh
Istv.
(Eszéken: KaroloviosM.es
és Meiík Gyula.
Valóságos vásason-asztalnemü.
Módoson: Jezovits ZsigDeszáthy István.
Szent-Miklóson: Haluska
mond.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr. 7ft50 kr. 8 f\ 9 ft.
jDaruvár-fdrdAben: Ku- Monoron: Demtsa KonPéter.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24ig. Asztali készletek tí, 12, 18 és
S'-.hevitch A. L.
Szinér-Varallyan: Gerber
24 személyre. Legjobb minőségü kötő-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1ft60 kr. jGoilnitzben: Brujmann K.
Ödön.
Nagy választás agyteritök, pique és tricot-pa{Janokból, kávés kendőkből és
Munkácson: Gottier Lip.
Ede.
Szikszón: Aiehmann Jdzs.
minden e nembe vágó czikkekböl.
| Gyöngyösön : Kocziano- .\asfV-l.akoM: Lenhard .!• Temes vá rtt: Peeher J. E.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
Xa^y-Mihalyban: Czibur
vich J.
Tokajban: Krotzer Ágost.
árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem I Győrött: Némethy Pál.
Bertalan.
Tornallyán: Lipthay J.
elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Hajdu-DorOKhon: Tanács I Nasiciíban(Szlavoniában); I Ungváron : Bene L
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
Mihály.
Mernyik András.
;U.j-Báriyan: Nickel Ödön.
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze- Illőkön: László Frigyes. Orosházán: Székány Istv. Varasdon: Lellis Ede.
rint leghamarabb elkészíttetnek.
Janoshazán: Kossá Guszt. Pécsett: Nendtwich Vilii Zágrábban: MittelbachZs.
Am egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
1213 (6-6)
Postán küldve a pakolásért 2U kr. több.

(Magén-

18

6 5.

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF

az illető t. cz. közönséget tisztelettel értesitem , hogy hazai első szab. f u v ó -

gy ár a in ban megrendeléseket minden alaku és nagyságu fúvókra tenni lehet.

Azonkivül elfogadok mindenféle nagy kovái'Hmunkákat is.
Több izben ujság utján is közlött a az általam föltalált és országos szabadalmat nyert, a
londoni viláK-kiálIitásban éremmel jutalmazott, czélszerü, takaros, nemkülönben
a hazai gazdasági egyesület f. évi junius
3 - 7-kén gazdasági kiállitás alkalmával
elsö rendű éremmel diszitett

harang aj felszerelési módomat

a t. cz. közönség figyelmébe ajánlom. Mert ezen uj módom szerint a harang
vaskoronával felszerelve, többféle előnyt nyujt, melyek különösen abban
állának, hogy a harang könnyen forditható koronája következtében sokkal
tovább tart és minden elrepedéstől mentve van; aharangozás szűkebb
tért igényel, mint ez a közönséges felszerelésnél van, a harangozás sokkal

ROSER MIKLÓS

kereskedelmi tan- és nevelőintézete

Pesten, belváros, országuton 4-dik szám alatt saját házában.
Kereskedelmi iskoláin négy osztályból áll, t. i. két előkészitő osztályból
melyben a növendékek átalános képzettséget nyernek, és két tnla.jdonképi kereskedelmi osztályból, melyben a tanítványok különösen és tüzetesen * kereskedelmi
pályára képeztetnek ki.

Az intézet tantárgyai, s pedig:

I. Az átalános müveltséget előmozdító tárgyak:
l. Vallástan. 2. Nyelvek, u. m : a) német, b) magyar, e) franczia, d) olasz es e)
angol nyelv. 8. Irás: a) német és b) latin irá*. 4. Számtan, és pedig folytonos ügyelettel
a fejbeli számolásra: a) számjegvekkeli számvetés, és b) betűszámtan. 5. Földrajz és
történelem. 6. Természettudományok : a) természetrajz, b) természettan. 7) Rajzolás :
a) szabad kézzeli és mértani rajz. 8. Testgyakorlat: a) uszás és b) táncz által.
II, Gyakorlati vagy az elsajátított átalános müveltség alapján elöadott alkalmazott tantárgyak:
1. Kereskedelmi tudomány, az összes kereskedelmi tudományi szakok encyclopaediai ismertetése. 2. Kereskedelmi irálytan és levelezés. 3. Kereskedelmi számtan.
4. Könyvvitel az egyszerü és kettős módszer szerint; ide csatlakoznak az irodai gyakorlatok is. 5. Váltó. 6 Kereskedelmi jog. 7. Vám- és egyedáruságisme. 8. Nemzetgazdászat.
9. Mütan. 10. Gépismt;. ll. Áruisme Magánjog.
Nevelőintézetembe oly növendékek vétetnek fől, kik teljesen gondviselésemre
bizatnak. A növeldei dij egy Iskolai évre 472 ft. 50 kr. o. é. Az iskolai év kezdődik
O k t ó b e r 1-én s végződik augusztus végén.
Bővebb értesite'sül az intézet programmjával mindig .szivesen szolgálok.
1211 (5-6)

Rttser Miklós.
tulajdonos s igazgató.

Lég-viz (luftwasser)

mint hűsítő ital azok számára, kik aranyérben szenveditek — rendes használatra ajánltatik, megbecsülhetik hathatossággal bir továbbá rögzöu főfájások, fejkftszvény, mellszorongás, emésztési bajok, altesti bántalmnk. lépkór
és dugulások eseteiben és az epe elkülönítés megtámadásainál.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten, TÖRÖK J O Z S E F gyógyszerész urnál,
király-utcza 7-dik sz. a.
1299 (2—8)

könnyebbittetik, és következőleg a harangozáshoz kevesebb ember szükséges,
végtére, főkép a nagy harangok huzásánál a torony falain a legkisebb rezgés,
rendülés sem vehető észre.
A harangok ezen uj fölszerelése több hazai
magyar és német lap által közzé téve volt.
Továbbá nemcsak harang-fölszerelés létesül,
de uj harangöntést is elvállalok, vagy pedig
öreg harangokat ujjal cserélek ; ugy szintén különbféle nagyságu uj harangok készen kaphatók.
A gyáramban most készült uj fölszerelésü 45 mázsás harang a
t. cz. közönség által naponkint megszemlélhető ; ezen harangnak a járása
oly könnyü, hogy egy 12 éves fiu minden erőltetés nélkül harangozhat
vele, s gyáramban addig lesz közszemlére felállítva, mig vevője nem
találkozik.
Minden itt elősorolt tárgyakat j u t á n y o s áron a lehető legrövidebb idő alatt a t. cz. közönség teljes megelégedésére kész vagyok
véghezvinni.
1272(2—3)

Kolláriís Jozsef és fiai.

HERCZEGNÖ VIZ

Folyvást elfogadtatik az előfizetés

REGELO
czimü, nagy, értékes

műmellékletekkel

Egyedüli raktár Pesten :

regény-folyóiratra.

Midőn ezennel az elöfizetés megujitására szólitjuk föl folyóiratunk eddigi előfizetőit, ezt azon kecsegtető reménynyel teszszük, hogy már eddig is kivívtuk olvasóink
teljes megelégedéséi. Lapunk czélja: egy terjedelmes olvacótár, s egy válogatott képgyűjtemény megalapítása Az olvasótár már egy év alatt az olvasmányok rendkivüli
bőségét fogja nyujtani; a képtár szaporodása csak előfizetőink szaporodásától függ.
Minden év őszén előfizetőink minden esetre egy nagy értékü képet kapnak.

Elöfizetési

föltételek:

a „Regélft" czimü mulattató folyóirat minden hóban kétszer, 15-kén
és 30-kán, jelenik meg.
Mindegyik szám 4 legnagyobb alaku ivből. 8-rétben, 2 hasábos lapokon, és azonkÍTül
borítékból álland.
ára postán küldve vagy Budapesten házhoz hordáivá .Márcziustól kezdve Deczember végeig (tiz hónap) . : . . . 5 ft.
Julin* l-jétől kezdve Deczember végeig (hat hónap)
3 ft.
ö ^ * Az (lüfizetési pénzeket bérmentesen kérjük a „Regélő" kiadó hivatalához
(Pesten, egyetem-nteza 4. sz. alatt) intézni
3SCT- A kép-mümellékletet <mely már készen van), minden előfizetőnk,
ki júliustól derzeinberig előfizet, megkapja.

A „k z

A „Regélö"-böl eddig I

kiadó-hivalala.

X 111. füzet jelent meg.

VÉRTE88I SÁNDORNÁL,
Kristóf-tcr 1-sö szám, a .,Yenuslioz."

1277(6-10)

Mi a nők legfőbb disze?

KétségenkivUl a szép, tiszta arcz. Kiktől a természet e diszt megtagadta, semmivel se
szerezhetik meg oly könnyen, mint a

Z

It

i!er

LliMl'EE PARISIENNE

között ujabb

T. cz. TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnak Pesten.
Bécs, junius 13-án 1865.
Kénytetve vagyok uraságodat felkérni, hogy nekem azon kitünö dr. Pearceféle gyomor-szeszből néhány üveggel sziveskedjék ismételve küldeni, s különös
örömre szolgál önnel tudatni, hogy gyomorbántalmainiüál e szesz a legjobb
hatást eszközölte. miért is kötelességemül ismerem azt mindenkinek tovább
ajánlani. Tisztelettel
PAR TI S UH.
szállitmányos Sehuller és Bondi uraknál, SeilerstStte Nr. 2

llenard Ágosttól Párisban.

Ezen világhirü mosdőviz a bőrnek ifjas frissességét ismét visszaadja, az arczot,
nyakat, kart s kezeket vakitó fehérré, puhává és gyengéddé teszi, s mint soha más
hasonnemü szer -- hűsítő s frisitőleg hat. Bőrkütegeket • u. m. szeplőt, pörsenéseket s a Tánczokat tökéletesen eltávolítja, s az arezszint, — minthogy ezen mosdóviz
semmi tisztátlanságot a bőrön nem szenved, egész a késő korig a bőrt simán fentartja.
Emlitett arczszépitő szer, mely hasznossága és szilárdsága által oly kedveltté
vált, valódi minős '^ben egyedül a kizárólag csak alólirt, főraktárában kapható.
Esy üvegcse ára 84 kr.

f. évi márczius óta

megj elenö

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

A s z á m o s , ezen szesz jeles hathatóságát elismerő b i z o n y i t v á n y
korban érkezett b e a következő levél:

Legolcsóbban kapható:

1 koncz sima 16 hüv. magas, 20 hüv. széles hőlyagpapir 1 ft. 40 kr., 1 koncz kétszer
nagyobb csak 2 ft. 70 kr., isméti eladók 3%-től 10 perczentig vételük szerint jutalmaztatnak. Természetes hólyagpapir is kapható egy áron. Nas?y gazdálkodásra pedig 1OO
nagy üveg kötésére való böst'ges darabok csak 30 krért.
100 db. 8-ad levélpapír
ft. 45 kr. 1100 darab 8-ad levelekhez való borítékok
100 db. vastagabb . .
ft. 65 kr. I 25 kr.-tól 1 forintig választhatók tetszés
100 db. vastag angol . . . 1 ft. kr. szerint.
100 db. legvastagabb
. . 1 ft. 10 kr.
dombor nyomás CFak 12 kr.; ugy papí100 db. szines zománezos . 1 ft. 10 kr. 100
rokra
mint a boritékokra szines nyomás
100 db. szines csipkés szélű . 1 ft. 60 kr. vagy monogram-betűkkel
100 nyomása
100 db. szines sima . . . 1 ft. — kr. 80 kr.
100 db. szines gyászszegélyű
1 ft. 20 kr.
100 db. legfinomabb . . . 1 ft. 50 kr. 100 dombornyomást! látogatójegyek 80 kr.
100 feketefinomkőnyomat 1 ft.
1 másoló gép könyvestől mindenestől
6 ft. — kr. Minden külön sorért 50 kr. jár.
;

Mindennemü irópapirok, rajz- és írószerek legjutányosaban kaphatók
1260 (4

Haris Pálnál

Pesten, nagjhíd-uteza 15-ik szám alatt.

f |P A'!
használata által. Ezen szer rövid idö alatt a bőrt nemcsak szeplötöl, má.jStb mc t Si!tit a
ruffal
" g'
J > hanem az arcznak fiatal frisseséget, elevenséget és élénk
g< másságot is kölcsönöz. — Angol- és Francziaország legmagasabb köreiben k'ósnasznalaltivd lett,a zs nevezetesen az arcznak az a bámulatos frissesége, tisztasága, mely
Ango
zsgban
Regent meglepi, igen sok esetben a Liliacée Parisienne használabiztos és györi* kiirtása
tának köszönhető.
m e l y 8
1 0 lieti
'gy
csász.
kir.
kizár,
s^ibadalm.
irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára SO kr
e I t a r t eIe en(
~
£ "
' g l° a legszebb és legtisztább arezbőr
Egy tégely ára használati utasítással 3ft.Pakolásért 20 kr.

Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,
továbbá:
váczi-utcza, „aranygyűrűhez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket. Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wunsch F., — Kolozsvártt: Wolf J. —
Raklielyt'k l»cstcu: Lueff
M., Vértessi
VértessiS.S.illa
illatszer-kereskedések, ~ Thallmayer A.Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhoftr,— Varasdon: Halter D. F., —
ueff M.,
y12
sa — Molnár J.
J váczi-utcza,
vácziut
20ik
és társa
20-ik szám alatt.
Verőtzen : Bász J. K. uraknál
1298 (2—15)
975 (9-12)

Förnkhcly PESTEN: Póiíi Ferencznél,

i

s';1

480

mindenkinek felette fontos.

A gróf Harrach-féle
vászon-áruk gyári raktárának
utolsó készlete, a vászonáruk valódisága és teljes rőfmérték biztositása mellett,

a gyári árakból 5O%-tig terjedő leengedéssel,

a végképeni eladás

még csak rövid ideig fog tartani.
A Magyarkirályságból érkező levélbeli megrendelésekre, készpénz beküldés
vagy postai utánvét mellett az áruezikkek postán, vasuton vagy gőzhajón bárhová
megküldetnek.

S f A pakolás és mustrák beküldése ingyért teljesittetik. "*B

' Több ezer rőf gyári vászonmaradékból fehérnemüek készíttettek, képesek vagyunk azokat olcsó árért áruba bocsátani, ugyanis :
1 d b . váSZOIl f é r f l - i n g n e k az ára (jóféle rumburgi vászonból) csak
3, 4—6 forintig a legfinomabbak.
1 db. i g e n CSillOS V á s z o n nÖi-ing, kivarrva s hímezve S, 4—5 ftig
a legfinomabbak.
~ A férfi-ingek megrendelésénél a nyakbösége kivántatik.
(Magyar vagy német gatyák 1 ft. 20 kr.—2 frtig a legfinomabbak).
1 vég SO rőfös vászon ára most csak 9 ft. 50kr., 12, 14, 16, 17- 19 forintig —
igen finomak.
1 vég 42 rőfös vászon ára most csak 15, 18, 20, 22—25 frtig a legfinomabbak
(12 inghez).
1 tuczat fehér vászon és ezérna batisz-zsebkendő ára most csak 1 ft. 90 kr.,
3, 4, 6, 8, 10—12 frtig a legfinomabbak.
Jó hírben álló s Ausztriában a legjobbnak elismert és hamisitlan vászonkészitményeink, a magas papság s uraságok által oly kedvelt 50 és 54 rőfös kézifonat vásznaink ára most csak 25, 80, 35, 40, 50 — 60 frtig, az ugynevezett batisz-vásznak,
melyek ára azelött 150 ft. volt — most csak 65—75 frtig.
Törülköző-kendők, szines vászon- és asztalkendők tuczatja, asztalteritékek 6 személyre 1 abrosz és 6 asztalkendővel, mindezeknek ára csak 6, 8 — 10 forintig,
12 személyre még egyszer annyi.
80 forinton felüli megrendelésnél 1 finom damasz nagy abrosz és kendőkből álló 18 ft. értékű asztal-készület adatik ráadásul.
Az e tárgybani leveleket kérjük ekép czimezni:
1278(6—12)
„An den Leinenwaaren-Ausverkauf, Stadt, Freiung, Bank-Bazar,
neben dem grüflich Harrach'-schen Palais in Wien."

Évenkint 38 litizásra játszhatni

Családi viszonyok és az üzlet megszüntetése végett önkéntes

Csász. kir. szab.

UDITO-NEDV
(Restitutions-Fluid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL
Korneuburgban.
Elsö Ferencz József ausztriai császár Ő Felsége által, az ausztriai államok összen
területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság áltil történt megvizsgáltatása folytán — egy kizárólagos szabadalommal láttatott el, s a londoni világkiállitáson éremmel kitüntetve— ő felségeik ai angol királynő 9 porosz király udvari istállóiban, dr. Knauert fő-lóorvos hozzáiárultával történt hivatalos megállapítás folytán, a legnagyobb eredménynyel ha«ználtatik • ezen üditőnedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késő korig
folytonosan vidám s jó erőben fenntartja, s különösen terhes munka eiőtt s után erósitó-

Valódi minőségben kapható:

PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyuteza 7. gz. a
Továbbá:
B.-Gyarmaton Omaszta F.,— Breznóbányán Göllner S. ésfia,— Debreczenbe
Bignio J.,
Dettán Braunmüller J., — Eperjesen Zsembery, - Eszéken Deszáti, Esztergomban Bierbrauer J. C,— Gyöngyösön Koczianovich J., -- Győrött: Lehner
F — Isperen Flamm J — Kassán Novelly A., — Késmárkon Genersich, — Kolozs
vártt Wolf J., — Komáromban Ziegler A. és fia, — Lugoson KronetterF., — Miskol
ezon Spuller J. A., — Nagy-Becskereken Haidegger, - Nagy-Kanizsán Fesselhoffe:
és Rosenfeld,-Nagyszombatban Smekal és fia,- N.-Varadon Jánky A . , - Paksoi
Flórián J — Pápán Beermüller W., — Pécsett Háy E.,— Pozsonyban Schertz F. é
Hackenberger testv.,— R.-Szombatban Hamaliar A., - Rosnyón Poós J. J., — Sza
badkán Sztoikovits D , - Szeitszárdon Hutter A , - Sziszeken Dietrich A., - Szol
nokon Scheftsik, - Székcsfehérvártt Kovács P. és Légmánn A., - Sopronban Mülle
és Mezey, — Trencsénben Weiss L., — Tepliczen Weisz L.,— Varazsdon Halter F.
— Zágrábban Mihics Gr., — Zala-Egcrszegen Hulinszky A.
Egf palacík ára 1 ft. 40 krKét palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 njkr. számittatik.
A
összetévesztések kikerülése tekintetéből, más hasonnevü i
W d ! 9 » szabadalmazott gyártmányokkal, — tisztelettel kérjük arra figyel
mezni, hogy a cs. kir. szab. üditő-nedv palaczkjai czimképein a szabadalmi okirat,
londoni érem és a korneuburgi kerületi gyógyszertár ezégje van nyomva, ez utóbbi mé,
a palaczkokra is beégetve.
" 9 7 (2—10)

KÜGLER ADOLF

ifjak
nök azaz: mikép lehet kitünö emlékezöj
és mindazok számára, kik a nö
tehetséget nyerni ?
l i éés megőrizni óhajtják.
kegyét elnyerni
Nem
nyegleségtől
ösztönöztetve, haÖsszeszedte
nem a valóságból, tapasztalásból és maEBERIIARD ÁGOSTON.
gából a józan észből meritve.
Ára 1 ft. 30 kr.
Ára 80 krajczár a. é.
! W Vidéki megbizások, habár más könyvárus által hirdetett
I munkákra is, általam a legpontosabban s a meghatározott bolti-árakon
I eszközöltetnek.
^
m 3
(1

Az uj tanfolyam f. évi október 2-kán, a beiratás szeptember 20-kán
veszi kezdetét. — Levélbeli tudakozásokra posta fordultával kellő válasz adatik. Személyes értekezésre az igazgatósági iroda naponkint reggeli 9—12
és délutáni 3—5 óráig nyitva áll. Az esti tanfolyam kezdete október 12-kén.
Pest, aug. 15-kén 1865.
1281 (3-3)

a

A korszerű nevelés kellékei.

Korunkban az élő idegen nyelvek tanitását nem csupán a tudomány, de a praktikus
ilet is sürgetőleg követeli tőlünk. Nem áll az, hogy a gyermek zavarba jő maga magával
obb nyelv tudása által. Ezt csak a szájhősök és mindenütt gáncsolkodók szokták monlani. Élő példák ellenkezőről bizonyítanak. — Bánátban, Odessában, Perában (Konstanápoly), Smyrnában 5—7 éves gyermek 3—4, sőt gyakran hat élö nyelven is beszél, még
edig különbség nélkül. Vagy tekintsük meg (részrehajlatlanul szólva) müvelt aristoratáink gyermekeit: ezek, mielött irni, olvasni tudnának, a világnyelveket már
•irják, még pedig ugy, hogy az illető nemzetek előtt nem félnek az elpirulástól. De még
öbbet mondhatok: az uralkodók és dynasták gyermekei, midőn bonne-ok keze alól
:ikerülnek, az öket megillető világnyelveket bevégezték. Itt a gyermekévek nem szüneeltek, sőt annak minden percze lel vala hasznaivá. Tehát valóban csak a gyávák és
zájhösök azok, kik haszontalanul mindent összebeszélnek, a nélkül, hogy beszedők valóágáról meggyőződtek volna. De nem könyvből, hanem élö szó után kell a gyermeket
íyelvekre tanitani, még pedig annak, a ki azt érti s kinek az anyanyelve. Oly korba
épett az emberi társadalom a vasutak óriási haladása óta, melyben a müveltségnek legilső kellékei között az idegen nyelvek tudása is igényeltetik. A nevelés abc-je a nyelvek
ani'ásánál kezdődik. Ez nem divatczikk többé. Végkép kihal s elvesz nemsokára azon
iszme, mely egyik embert a másiktól csupán azért választá el, mivel mindenik más nyelén beszélt. A nemzetek egymáshoz simulni, egymást megérteni, iparczikkeiket megisertetni, egy szóval a társadalom terén testvérként egymás mellett élni és boldogulni
hajtanak.
íly s hasonló okoknál fogva, én, ki harmincz év óta a nevelői pályán működöm,
ilvállalok mindkét nemü gyermekeket vagy árvákat vallás és nemzetiség különbsége néljül 3—10—12 éves korig atalános nevelés, kiképzés és mindennemű ellátásra. Van
ntézetemnek született franczia és angol nevelőnője s ugyanezen nemzetiségekből általam fogadott és tartott kisebb körü gyermekei, kik mindnyájan az én utasitásom és
rendelésem szerint kezelik a nyelvek tanitását. Vannak 6—8 éves növeudékeim, kik
magyarnl, németül, francziául, angolul beszélnek, irnak, olvasnak. Mindenki
meggyőződhetik felöle. Szellemi nyomás és megfélemlítés nélkül kedélyesen és
ársalgás utján vannak nevelve. Van intézetemnek müvelt zongora- és ének-nevelólője. Van jól felszerelt gymnastikája ; fürdő- és zuhany-készületei. A tornászaiban oly
jgyesíi- és leány-nevendékeim vannak, mely minden embert egyiránt meglephet. Van
ntézetemnek éjjeli felügyelönöje , ki esteli nyolcz órától kezdve reggeli hat óráig
"olyvást ébren van s a gyermekek fekvésére, alvására s különösen kezeire ügyel.
Én tehát elvállalok: lomha, rest, gyáva, kislelkü, tehetetlen, gyenge tehetségü, tanulmányaiban elkéseít, visszamaradt, vagy mi több, a sok intés, pirongaás, példázgatás által megzavart, inegvaditott, megbolonditott, megfélemlített
gyermekeket. Én helyrehozom, kiképezem, arra tanitom, a mire a szülők kivánják, Egyet
ötök ki magamnak : az idő meghatározását akarom és kivánom tudni. Ezt pedig
ózan észszel senki sem tagadhatja meg tőlem. Én a szerződést elfogadom. A nem felelős
udománynaknem vagyok barátja. Épen ezért sem charlatan, sem spekuláns nem lehetek.
Bővebben értekezhetni velem személyesen vagy postai uton. Programmommal minenkinek szolgálhatok.
Pest, bálvány-utcza, 6-dik szám.
CRÖI'ÖM 11111*0.
1301 (1)
'
nevelő.

Kereskedelmi Akadémia.

eg
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minden Ausztriában létező állam- s magánsorsjegyre,
hozzáadásával

könyv-, mű- és hangjegykereskedésében TESTEN,
(a Dorottya-utczában) megjelentek:

MEGIFJODÁSA

a meggyengült idegrendszernek,
vagy:
vagy:
alapos gyógyítása titkos ifjúkori
bűnöknek és kicsapongásoknak. a sérvek s kidttledő részek orvoslási módja:
Irta Dr. RICHARD R.
oly csalhatlan szer hozzáadásával, mely
Ára 80 kr. a. é.
által az gyökeresen kigyógyittatik.

A NÖK TITKAI
és

A társulat 20 résztvevőből áll, kik közöl mindegyik az első részletbefizetése
alkalmával egy részvényjegyet — melyre az összes sorsjegyek számai jegyezve vannak — kap, s melyek nyereményeire az őt megillető nyereményrészlet kiszolgáltatik.
25 évnegyedenkinti részletlefizetés után 4 ftjával, a társulati birtoklás megszünik. Ezen sorsjegyek árfolyam szerint eladatnak s az azokból bevett pénz 20
egyenlő részre felosztatik.
j
Azon oknál fogva, hogy az összes sorsjegyek árai jelenleg rendkivülileg le vannak szoritva, s néhány év leforgása alatt legalábbis az előbbi álláspontot elérniök
kelletik; csaknem egész bizonyossággal feltehető, hogy az ezen társulatokbani
I részvét (228 húzásra) a legroszabb esetben csak is néhány csekély forintba kerülhet.
S V Az ily társulatbani belépés nem tételezi fel a többi társtagokkali közlekedést , és a részletfizetéseken kivül egyszermindenkorra csakis 68 kr. bólyegdij
j leszen
fizetendő.
,
,

ÍGÉRVÉNYEK.

11 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre (huzás decz. 1-én)
ft. — kr )
1 ft. 25 kr ' éa 5 0 k r 1 db. 1864-iki SO ftos sorsjegyre (huzás decz. 1-én)
2
ft
1 db. Pálffy-sorsj egyre (huzás szept. 15-kén)
-~ k r (bélyegdii
1 db. Credit-sorsjegyre (huzás okt. 1-én)
3 ft. 50 kr.)
5 db. Ígérvény egyszerrei vételénél 10°/o engedtetik.
Bank- és pénzváltóüzlete
Pesten , Dorottya-utcza,
uj háznégyszög 3. sz. a.
Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek.
1225(10-0)

HERZBERG A.

P A P I R-R A K T Á R A

a nagyfiid-utezáhan a „fehér hajó" keresztházban 6. sz. alatt.
Ajánlja jól rendezett tárát mindennemü

papir- és irodai szerekből, ""^f

Különös figyelembe ajánlja az igen díszesen kiállitott

levélpapírokat és látogatójegyeket

bámulatos olcsó áron, u. m.:
100 db. levél a megrendelő pbotograpbirozott arczképével . . . 3 ft.
a megreadelésnél kéretik a photographirozott arczképnek mellékelésére.
100 db. levéliv névvel vagy czimerrel domború nyomásban . . — ft. 50 kr.
100 „ ugyanaz, borítékkal együtt diszes tokban
1 ft. — kr.
100 „ igen finom levéliv „
„
„
„
1 ft. 35 kr.
100 „ látogatójegy lithographirozva dupla lakpapiron . . . — ft. 80 kr.
100 „
„
domború nyomással
„
. . . — ft. 80 kr.
Irásbeli megbizások, az öszlet beküldése vagy postai utánvét mellett legpontosabban és legjobban teljesittetnek.
1216 (6—0)

gyökeres

gyógyítása,

Dr. SIEMON után.
Ára 80 kr. a. é.

Az ember és neme,

Tanulságos könyv anyák s hajadonok
számára.
vagy :
a havi-tisztulás elsö beálltáról s a
f
e
l
v
i
l
á
g o s i t á s
szépnemek azok körüli betegségeiről stb.
a természeti szerelem, természeti czél,
a nemi élvezet kormányzása, a fogamzás,
Dr. ALBRECHT J. F. E. után
terhesség és önmegtartás felől.
Ára 80 kr. a. é.
ALBRECHT F. E. után.
Ára 75 kr. a é.
A
n ö k k e l
v a l ó

KÖZLEKEDÉSRŐL
Tanácsadó

EIMLÉSZET,

Csak 20-dik szeptemberig.

1 badeni 35 ftos sorsjegy

évnegyedenkiníi csak 4 ft. befizetése mellett.

A SERVEK

WF végképeni eladás ~W*

TAKÁTSI JÁNOS

Csak 4 forint fizetendő
évnegyedeokint,

kik az általunk 20 részvevőre alakitott sorsjegytársulatbsn ré<ztvenni óhaitanak I
20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badeni sorsjegy hozzáadásával,'

38 h u z á s

esik.

25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részletjegyre az ösiTes sors-'
jegyek a 20 részvevők birtokába jutnak. Bélyegdij elyszermindenkorra 68 kr
I
Ajánljuk továbbá részvény-jegyeinket 20 hitelintézeti sorsjegyre 25 évneove
denkmti részletfizetéssel 8 forintjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 1 " -- - "'
Í0 db. 1860-iki és 10 darab 1864-iki 100 forintos sorsjegyre, 25 évne<ri
részletfizetéssé^ 6 ftjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 99 kr. E sorsjegvtársu
-*
egyenkint mindenki beléphet, anélkül, hogy egyik részvevő a másikával

MORGENSTERN A. és TÁRSA

pénzváltó-irodája Pesten, nagyhid-uteza 9. szám alatt.
~7 ".Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek; részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.
1282 (4—0)
raM^li[|«Wi"M»ilttfagiaw8iMmBiMKai^^
A legkitünőbb s leghathatósb óvszernek elismert

IORNEUBUM

maríiabetegségek s marhavész ellen

valódi minőségben kapható :
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Halbauer testverek, Glatz J . Rakodczay A - BUDÁK: az advari cvóevszertárban, - Aradon : Probst F. J., Tones és Freiberger, - Brassóban: Heszheimer és társa,
Gyertyánffy és fiai, - Debreczenben: Bignio J., Csanak J„ — Detián : Braunmüller J
- Eperjesen: Zsembery J., - Eszéken: Deszáthy J., -Esztergomban: Bierbrauer
C. J . , - Egerben: TschöglJ.,- Gyöngyösön: Koczianovich,-Kassán: Novelly A.,Kolozsvartt: Wolf, - Komaromban: Belloni A., Ziegler és fia, - Mohácson • Köd
— Nagyváradon: Janky A., - Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg — Pán'
csovan: Rauschan és fiai és Gráf, - Pozsonyban: Seherz F., Hackenberger testv.,
Wantsek, Kovácsi J. - Rozsnyón: Posch J , - Sopronban: Pachofer L., Müller P.
Mezey A., - Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P., - Szegeden-Aigner —
Selmecen: Dimák, Zelenka, - Szepesvárailyán: Fest J. B , - Szolnokon S & k
István, - Sziszeken: Dietrich A., - Temesvárit: Maxer és Saiier A Bibnsn k
Trencsénben: Kulka és Weisz. - Váczon: Bodendorfer, - Varaidon- HalTer P 7 S
Koterba. — Veszprémben: Lang J. és Tuszkau M.
1296 (2—12)

ROBITSCHMTJP^"
ujonnan nyitott

férfi ruha-raktára

Pesten, uri utcza 1-sö szám, az ugynevezett „párisi udvar"-ban
a Trattncr-Károlyiféle ház átellenében
ajánlja dús-választéku mindennemű magyar és franczia viseletmód szerint
készitett

„VŐLEGÉNYHEZ"

férfi-, gyermek-, és atazó-ölttinyőkbAI

czimzett kereskedésében,

álló készletét a legjufányosb áron.
Megrendelések 12—24 óra alatt eszközöltetnek.

25°|o a gyári áron alól,
férfi- és figyerinek- vászon- és szines-ingek és lábravalók, nöi-, leány
és gyermek-ingek és lábravalók, 5/4 finom hollandi vásznak, asztal
nemük, batisz-zsebkendök, férfi-, nöi-és gyermek-harisnyák,gyapjú
ingek és alsó ujjasok sat.
12 84 (4—4

r

váczi-utcza, Mocsonyi-ház 12-ik sz. alatt,

Credit-sorsjegyek,

1200,000, 40,000,20,000,10,000,5000 sat. forint

magyarázó

a magyar irodalmi müvekben, magán és hivatalos iratokban,

hírlapokban, folyóiratokban és társalgási nyelvben
gyakrabban

előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.
Irta
8-rét (328 lap). Borítékba fűzve 1 ft. 80 kr.

] £ál%-sorsjegyre (huzás szept. 15 én)
2 ft. 50 kr ^ B„ é l, e g
Í V'^t-sorsjegyre
(huzás okt. 1-én)
3 ft 50 kr'l
l . "
Credit
10 db
-igérvény ára csak
19 ft. - kr'í ö0 d'lT
ára csak
36 ft. - kr J
^'
mindennemü sorsjegyekre akép elölegeztetik , hogy az összeg I
a teljes napi árfolyam szerint szolgáltatik ki, a visszafizetés ha- [
vonkint történik.
1283 (4-0)

SZOTAR

_

MORGENSTERN A. és TÁRSA.

Pénzváltó-irodája Pesten, nagy-hiduteza 9-ik sz- a.
megrendelések gyorsan teljesittetnek.
illetőleg, valamint a részletfizetések és sorsjegytárprogrammok — kívánatra ingyért szolgáltatunk ki.

1248 (5—6)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz ) mes-ielentek
és Pfeifer Nándor pesti, Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

nyereménynyel folyó évi október l-jén történik,
kaphatók alólirott pénzváltó-irodájában készpénzfizetés mellett a bécsi börzei napi
árfolyam szerint, s havonkinti 5 forint vagy évnegyedenkinti 8 forint részletfizetéssel; továbbá:

ÍGÉRVÉNYEK.

__

a legujabb és legjobb források után.
Szerkesztve F A R K A S

E L E K által.

Dictionarium laíino-iiungaricnm.
8-rét (511 tömötten nyomott lap). Füzve 2 ft.

!'•••

í

482

483

il magyar fSldhitelinl

sorsolás alá esö 5% "„-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek ös?zegei földbirtokra elsó helyen történt betáblaza* által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik meg a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tőkéje,

a tartalék-alap,

kfticoiftiiAs jótállása

a törlesztési alap,

Növeldei értesítés.

A növendékeknek magán finöveldéuibeUf
1866/«-dik tanévre rendswres beirása történik f. évi szeptember "28-dik napjától
kezdve, október 8-dik rapjáig. Pesten, ezukor-utezában, 6. szám alatti táját házamban,
hol az ide czélzó jelentkezéseket addig is
tisztelettel fogadván, tudakozásokra felvilágositással s kívánatra az intézet programmjával bárkinek kész szivvel szolgálok.
Katholikus növendékeim saját hitfelekezetök nyilvános iskolájában tevén vizsgát análam tanult tudományokból, mint eddig
mindenkor történt, ugy jövöre is államérvényes bizonyitványnyal ellátva lépnek ki intézetemből.

Szőnyi Pál.

1251(5-5)

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 34' s év alatt, félévenkint! nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizettetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5Vj a o-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 °/°-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon toke-nyereményt. mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás fo'ytán a vásarlani ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-só napján, minden adólevonás nélkül, váltainak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásává? foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek, alapítványok,

l!

SZVETEMYIIKLOS

magyar kir. udv. ágens,
jogtudor, s magyar hites köz- s
váltó-ügyvéd-irodája
létezik

g egyebek biztositására is fordithatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztositására,

Dr. Colin fogorvos

miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7 % évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.
j f » A J emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvieux C. J.. Wahrniann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BECSUK*': M. Schnapper, Johann Ribarz, h. Epstein uraknál: —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föügynökségciiiek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért aeonban
posta utján masjatól az intézettül is megszerezhetők.
1083 (16—ü)

ezennel tisztelettel tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy mühelyét
régi 30-dik sz. a. lakásába, Józseftér a
a fiókbank melletti 14. sz. a. házba,
2-dik emelet, a lépcsőnél — ismét viszszahelyezte.
Rendelési idő: reggeli 9 órától, délutáni 5 óráig.
1197 (7—0)

PIRNITZER TESTVÉRE

pénzváltó- cs bizomány-ftriete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,
foglalkozik:

1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi
kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásárlásával s eladásával.
2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,
vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés
szerinti látra.
.
.
6. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámítolásával.
6. Kisorsolható mindennemü értékpapírok megvizsgálásával.
azok elintézésével,
7. Működési körünkbe vágó minden megbizások elvállalásával s
a pesti, bécsi s kül börzék számára,

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,

melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt Vi évenkinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az elsö részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-jegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Az
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. Tízen 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 következö társasági biztositó! leveleinket:
•
A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
I
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5
20 havi
25
1T
(l
,,
„
20 havi
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2
65
„
20 havi
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5
75
J1
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását
egy
negyedévi
részletfizetéssel.
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9
20
75
1?
„
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7
20 egy negyedévi
25
1*
„
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3
20 egy negyedévi
65
lI
H. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8
egy
negyedévi
„
—
20
„
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határI. 50 Rudolf-sorsjegyre
3
„
20 havonkinti
60
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az elsö I
K.
Minden
ausztriai
sorsjegy
4
—
egy
negyedévi
„
25
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birto- j
Az 1. alatti társaságban
10 személy. 50 különféle Rudolf-sorsjegyre
kába esik.
[
_
. _. .játszik, azaz
Kamatozó papírok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto- annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike?
kába mennek át s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel 5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.
az értékpapírok
értéknanirok a
napi árfolyam szerint maaasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.
A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
az
a nap
,,
• »»">JBsy, oi
Hoev a t cz közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet- , egy , oaaeni
o ^ ,evén ,.
at; a z u tolsó részlet, luíuetdsekor a sorsjegyek árfolyamhessék, sYoev mindenkinek alkalom nyujtathas.Jkfcsekdly havi ré.zlet- fií eté«el saját ^ n n tE ez e ^n a drsasa ^ » «bbol b^ott öszlet egyaránt felosztatik.
t* *Kok bármelyiké be egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik részválasztása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába vevő a másikkal
törődnék.
juthatni, alább következö összeállításokat rendeztünk:
Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
4Vi ft. havonkint: 1 WindischgrStz-, Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy a napi árfolyam szerint számittatnak 6% hozzáadással évenkint és % % provisio.
Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
6
„
„
1 Salm-, Genois-, WindischgrStz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
különnemii sorsjegyeket állítunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő1
„
1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Wimlisch;»ratz-,Keglevieh-sorsj
k áruba
á b bocsátjuk,
b á j k
l
k l
l k l ó magány
ány sorsjegy-társulasorsjtál
4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Wald.tein-, Rudolf-sorsjegy, j részletfizetésekre
melyet
különösen
alakuló
%
8
toknak ajánlunk.
1 1839. 50 Kos, Salm-, PálfFy-,AVindisehgratz-, Keglevich-sorsjegy.
8%
fJSSF" Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
hirdetett komtinatiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdé9
1 4°/o gözhajózási, budai,Waldstein-, Windischgriitz-, Rudolf-sorsj. j z ésködésre gyors kivitel biztosittatik.
1 1864-ki 100ftos,Pálffy-,Waldstein-,Windischgr8tz-,Koglevich-sj.J
IMfadET**' ir*FDI/l?lTV!?f^
10
if
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-. Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
JSPÜF
H j í t i t t V KA\M I !-*•*
11%
1 hii'el, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
! m i n d e n n e m ü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
,
1 1860-iki 100 ftos, 1861-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-»orsj. ; ^ z i864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
14
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy, i sorozat huzatott ki 1 — 50 számmal, 9 Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
16
1 4o'bl8ö4-i 250 ftos, 1864-iőO ftos, Clari-,Waldstein-,Keglevich-s.i 400 stbjivereménynyel.
,
.
.
,
,
.
18
'
.
,,. .,• ,r\i\f
• • n">f
18S0 'V ífif
•í
G y vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai

a legniéltányosb föltételek alatt.

részletfizetések mellett,

24

„
„

1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy, i
(£3T*Bizományosoknak,részletfizetési
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj. ; legnagyobb kedvezmény biztosittatik.

Császári, királyi é* fejedelmi udvarok által pártfogolt!
Kiváltságok, szabadalmak- és érinekkel kitüntetett!

Dr. ItáRKGUlER L,

KORONA- SZESZE.

leveleinka ígérvényeink eladásánál a lehető;
967 (23 -52)

Részletes sorshuzási trvek, valamint részletfizetési progrüisiiíiok ingyért szolgáltatnak ki.

Komoly figyelmeítetés.

Dr. in m v . i H;H

növény - gyökér - hajolaja.

A t szteic közönség gyermekei egészségi
í.liiipotiínak ineg-szorzéMf és a itieglavönek
fentartása tekintetéből az általam feltalált
cs kiállitott biztos hatásu

Egy, hosszabb használatra elegendő palaczkkal
1 forint.
A legjobb minőségü növényi alkatrészekből készitve, a haj
és szakáll fenntartására, erősítése• és szépítésére, valamint a
(Quintessenz d'Ean de Cologne.)
• eredeti palaczk 1 forint 25 krajczár. terhes hőrhámlás és sömörképződés megakadályozására.
Kitünő minőségü -- nemcs:ik mint becses illat- és mosdóviz, I
hanem mint hatalmas orvosszer is, mely az életerőt fölfrisiti és I
Dr. S II in de Roiitemarri
edzi.
.
!

BORCHARDT ORVOSTUDOR

NÖVÉNYSZAPPANA,

NÖVÉNYI HAJFESTŐSZERE.

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

növényi rudacs- hajkenőcse.
(Stangen-Pomade.)

mint gyengéd, hathatós mindennapi mosdó-szer, még a hölgyek
és gyermekek leggyengédobb bőrére nézve is,a legsürgősebben
üjánltatik; " T egy eredeti csői
isomag ára 35 kr.

Dr. IIARTUJVG

ehinahéj- olaja,

ja legjobb chinahéj-fözetéból, balzsamos olajakkal, a haj fenntartása- és
szépítésére.

Dr. HARTÜNG

növény-hajkenöcse,

a haj fényét s ruganyosságát öregbiti, s egyuttal a hajbub szi élesztő, tápláló nedvek és növényi alkatrészekből, a hajnövés
lárdan tartására is alkalmas;rrr egy eredeti darab ára 50 kr.^^,,
..,.„ .felélesztése„ w l v / a í . l v o o . cés
ujra
élénkítésére.
o eieusu-jsere.

Az összes fönnebbi, kitünő sajátságaik által dicséretesen ismert ezerek, valódiságukért! kezesség melleit

PESTEN:
BUDÁN:

WtT Kaphatók: "TBf

Török
J., Jezovitz
UI., Scholtz J.,
, király-utcza,
a „magyar kigysz

7. sz. alatt.

A városi gyógyszertárában.

rályhoz."

Ráth Péter

gyógyszert, tábán

„giliszta-csokoládét ..

Vi és % csomagokban ára 70 és 35 kr.

Balzsamos olqjszappan,

Dr. Béringuier

Dr. LINDES TANÁR

FOG-PASTÁJA.

A fogak és foginy épentartása- és tisztítására a legolcsóbb,
legkényelmesb és legbiztosabb szer, egyuttal e pasta az egész
szájüregnek fölötte jótékony frisseséget kölcsönöz.

az arezszin szépítése- és javítására, s kipróbált
szer a bőr minden tisztátlansága ellen, valamint „
nagy sikerrel alkalmazható a fürdők minden neménél
bepecsételt eredeti csomag ára 42 kr. r ^ ;

BÉCSBEN,

KSrnthnerstrasse 29. szám, II. emelet
1237(6—10)'

A szülékhez.

CHEFS-D'OEUVRE DE TOILETTE!

Kiss K.

Sztupa Gy.

városi gyógyszer- „kigyó" czimü gyógyszertárában a
tár. _
gyógyszertárában.
szénatéren.

O-BÜDAN: BakatsA.

Prochaska J.

W
vűí ci 11
kereskedésében.
o^ o^
— -^ — — ^ " . ^ — ggyógyszertárt).
; 6, ' " "'
üeresice)
valamint a magyar királyság s örökös tartományok előkelőbb városaiban felállitott raktárakban, ugymint:
Arad: Tedeschi J .
Hatzfeld : Schnur F. J .
Mitrovicz: Miic Sabbás.
Székes-Fehérvár: Deutsch A.,
A.-Knbin: Tyroler és Schle- Hőgyész: Rausz W. és fia. Malnczka: Röhrich J. gv.
Légmán S. és Braun J. gysz.
singer.
Homonna: Pupinszky J.
Magyar-Óvár: Czoh Sándor. Szamosai vár : Flacsintar" G.
Almás: Beck Kóbi.
H.-M.-Vásárhely : Braun és j Magy-Becskerek: Pyrra J . D .
ésfia.gyógysz.
Baja: Klenántz és Babócs.
társa
I Nagy-Várad: Huzella M ésSzala-ttgerszeg: Iszóó F.
Bártfa: Waniek és társa.
Hol t s : Mühlbauer Ií. gysz.
í Janky A.
Szabadka: Simony J . és FarBrassó: Stenner F. ás Jeke- Heves: Blau J .
iX-Kaiíizsa: Welisch M. Vi. kas J.
lius F. gyógysz.
Igló: Tirschcir G. gyógysz.
í és Rosenfeld Sándor.
Szentes: Eiszdorfer G. gysz.
B.-íiyaiinuth: Omazta T,
Jászberény: Leitner K.
; N.-Kikillda : Manojlovits P.
Szathmár. Weisz J.
B.-t/saba : Láczay J. gysz.
; JoNva : Porubszky S.
i N.-Szeíicti: Zöhrer J. F.
Szegszárd • Brassay M. gysz.
Besztercze: Kelp'Frigy!,Diet- [ Köszt-g: Tenkóczy V. gysz. ! N.-Szombat: Készely J
Szeged: Kovács M. gysz.,KoKőhalom : Lang Gr. ltrich és Fleischer.
| Nagybánya: Haracs'ek J.
vács Albert gysz., Fischer és
Károlyfehérvár: Matherny E. 1 N.- Abony: Lukács A. gysz. | Sehopper.
Bonyhád: Straicher B
Brrznóbánya: Göüner S. F. és Rusz J .
: N.-Károly : Schőberl (.'".
Székely-Udvarhely: Kauntz
ég fia.
! Kassa: Kschwig E. és Quirs- I N.-Mihály: Brenning F.
J. A. gyógysz.
! N.-Sz.-Mtklós: Klar F.
BeBzterczebánya:Buschmann : féld K.
Siklós: Holmik F gyógysz.
í Kaposvár: Kohn Jakab
:
Nyírbátor:
Légányi
E.
J. és Gölhier F. gyógysz.
:
Késmárk: Genersich A. gysz. Nyíregyháza: Reich és Pav- Szászsebes: WeiszőrtelG A
Böszörmény: Lányi M.
Szigeth: Ráth 9.
Kecskemét: Markovits G. és
lovit/..
Bazin: Streicher Gy.
Szoboszló: Túry J.
Fáy Kiss József gyógysz.
Csáktornya: Kárász A.
Nyitra: Dr. Lang E. gysz.
Szolnok : Braun" J.
Keszthely: Singer M.
t;sonj?rád : Tari L.
Nagy-Eliyed : Bistritsányi.
Sepsi-Sz.-György
WitályosB.
Csákvár: Lukács Gyula gysz. Komárom: Belloni A.
Nádudvar: Lippe Salamon.
Sziiiyérváralja: GerberJenö.
Kalocsa: Behr L. B.
Csanád : Telbisz J. "
Nagy-Kalló: Mandl S.
Tasnád: Szongott Jakab.
Kisújszállás: Nagy S.
Csacza: Eichenwald M.
Oravicza ; .Schnabc] Gyula.
Tata: Merkl A.
Kisbér: Stern K
Csákóvá: Wojnovits D. B
O-Orsova: Böhme K.
Temesvár: JahnerKár. gysz.,
Debreczen: Czanak J . gysz., Kolozsvár: Wolf J. gysz. és Paks: Flórián J.
Roth L. gyógysz., Kuttn M.
Hothschneck K., Gerébv és
Engel J. gysz.
Pancsova : Huber .}.
és Pechsr J . E. gy<S"vsz
Hanuig.
KörmAczbníiya: Kitter J .
Pápa : Bermiiller J . cs Tsche- Torda : Welits Gy.' "'
Detta: Braumüller J . gysz.
Kun-Sz.-Miklós: Csapó G.
pen K.
Tolna : Hofbauer M.
Déva: Bosnyák és Gergelyfi
Kullill: Stojanovics J.
Pétervárad: Kagy J .
Trencsén: Knlka Izidor.
D.-Fftldvár: Nádhera P."
Kézdi-Vásárhely: Fejér L.
Pozson: WeinstabI C . Hein- Topolya: Sárkány L. g v s z .
Deés : Kremer S.
Lippa: Csordán A.
rici F gyógysz.
Cnghvár:Liszkíiy János.
Erzsébetváros: Schmidt A
Liptó-Sz.-Miklós: Krivosz J. Pécs: Adler A. és Zách K.
Ujbecse:ifj. Wiíliacha.
Eperjes: Zsembery Ignácz, és Losoncz: Bódy J . E.
Pulnok: Szepessy ,T. gysz.
üj-Verbász: Singer H.
Pap Józ8. Sám.
Lubló • Glatz J .
Pásztó: Büchler W.
Újvidéken: Schreiber Férd
Lugos: Schieszler A. és Pop- Rimaszombat: Krütschmár.
Eger: Pillér és Tschőgl.
Versecz: Fuchs J.
Esztergom: Bierbrauer C. J.
povits J .
Rosnyó: Feymann A.
Vnkovár: StanitsT.
Érsekujvár: Laczkó F.
Léva : Bolemann E. gyógysz. Rózsahegy: Juzeezky gysz.
Vag-Ujhely: Baicrsdorf L
Facset: Hirschl D.
Makó: Ocsovszky S.
ltuina: Bogdanovics J .
Verőcze : Doma L.
Fehértemplom: Poppovits B. Marczali: Istl A. özv.
Sasvár : Müke A. gysz.
Varazsd: Tauschck S. A. és
J., kék csillag.
Marósvásárhely:FogarassyJ. Segesvár: Miszelbacherfiaés Halter Sándor gyógysz
Gesrgenberg: Hensch E.
Medgyesi Vándory a Brandseh
Teutscb.
Veszprém : Guthard fiai és
Gölnitz:Boldoghy E.
és Brekner Károly.
Selmeczbánya: Dimák J . c .
Heinrich A.
Győr: Ecker F.,Szaylerés Ceyp. Mohács: Philipp F.
Szombathely: T o m p el F., Vácz: Bodendorfer Gvula.
Cyftö
Kocziánovich J . Miskolcz: B ö s z ö r m é n y i J.
Packhofer J., e's Pillich F. Kalatlina: Megav G. A. gvsz
gysz. és Spuller J. A.
gyógysz.
Zí-nta: Wuits tes'tv.
kiós: Fröhlich E. Moór: Ebner J.
Sopron: Mezey A. gyógysz., Z»Illlior: Popits István és FalMunkács:
Tóth
K.,
Haupt
J
.
y i l a : Oerley István gysz.
Éder F. gyógysz., és Pach- czione Gyula.
L. és Horvits S.
Halas: Hirschler D.
hofer L.
Zimony : Joannovics A. D.

• -deti C8om.„ 7Í- m o d/
Kunomon oiy nizeigo meguszieuetesben ftlio aruez miteim eraefcében számtalanszor közhirré tett
^öztudomásrai tutta
f ' , o r r a ' h a n e m a z o n h l t e l e s bizományi ezégekre is, melyek idönkint a helyi és tartományi hírlapokban
asra -> ttak, - csalódás kikerülése tekintetéből, - éber figyelmét kiterjeszteni sziveskednék
1148 (6 21)

RAYMOND é s TÁRSA.

mütani vegyészek, illatszer-gyárosok és cs. kir. szabadalom-tulajdonosok lierlinb

óhajtván megszerezni , e törekvésében —
már többszőr — hamisitva utánzott készitménynyel lőn rászedetve, hogy azok, kik egv
az enyimhez hasonló minőségü és hatásu sa"játkésíitményüket szolgálják ki, nyilvános
csalási bünt követnek el, inert, az éii készítményem egy oly titok, melyet csak magam
hirok és még senkivel sem osztottam meg.
Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönséget, sziveskedjék ez ügybeni bővebb tapasztalás szerzése tekintetéből egyszer egyene>en tőlem megrendelni. a mely alkalommal
a Küldeményhez csomagolva nyerendő utaitó könyvecskémből, egyéb hasznos tapaszlalatokon kivül, tisztelt bizományosim névjegyzéke is átnézhető, kiknek száma mintegy 800-rarug, ezeknél saját készítmény!!
j.gUiszta-csokoladém" mindenkor kapható. Da ily helyekről is csak azon szeletkékért állhatok jót, a melyek gyöngyöleiken sajátkezű névaláírásom hü lenyomatát
•iselik.
E figyelmeztetésem szükséges volta kitünik a többi között különösen ez alábbi
levélből is:
T. Krőczer A-,vston urnak Tokajban!
Uraságodnak bizonyosan jól fog esni a
tudósitás, hogy ,,giiiszta-ceokoladéjának"
hatása csudálatos nagyszerü volt. És csakugyan sajnálatos volna, ka önnek titka idój.irtával nem kerülne a nyilvánosság elé, mert,
daczára a vegyészet nagybani elóhaladásán.ik, az utánzott „giliszta-csokoládé" az
önéhez semmi tekintetben sem hasonlítható.
Megkülönböztetett mély tisztelettel.
Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
hó 20-án 1865. -_..
..
,

Wiesner Hugo in. k.,

földbirtokos.
A megrendelések posta utján utánvétellel
(orténhetók, 1 darab 20 krért; csak nálam
T o k a j b a n 6 darab 1 forint.
PESTEN kapható Tftrök József, gyógyszerész király-utcza 7-dik szám alatt, és
Thaitnaier é'n társa uraknál.
[I 1^65 ( 2 - 6 )

Kriiczer Á g o s t o n,
gyógyszerész Tokajban.

100 ujforint jutalom
adatik annak , a ki egy több évre biztositott tisztességes gazdatiszti állomást szerez egy oly egyénnek, ki több
éven át gazdatiszti minőségben egy
uradalomnál müködött, jelenleg pedig
egy uradalmat ve/.et. O. I*. Poste restanf*' (iran-\ana.
1276 (8—8)

Szülék és tanár urak
szives figyelmébe ajánltatik nagy-károlyi
születésü S(r, itrimiin Antal, a IV*. gymn.
osztályt jó sikerrel bevégzett tanuld ifju, ki
egyéb tanulmányai mellett különösen a
r a j z b a n az elsö helyet vivía ki összes
tanulótársai között. Ezen jó erkölcsű és szegény ifju most Debrecenben vagy N.-Váradon iskoláit fohtatni szándékozván, egy
vagy két kis gyermek mulle egy jó házhoz
kosztért éí szállásért HÍ irásb.m, oivasásban
és rajzban oktatást adni ajánlkozik. Bővebb
értesítéssel szolgál S t r e i t m a n n J ó zsef, kaszinói könyvtárriok Nagy-Károlyban.
(1—2)

Titkon

BETEGSÉGEK,
"jonnan keletkezettek

8 nap alatt

minőségre nézve

48 lira alatt

meggy ógyittat nak

dr. Fux J.

23 év óta fenálló rendelési intézetéban
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgathatnék.
Rendel: d. u. 1 4 o r ! j;„.
Tiszteletdíjjal ellátott, levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Laká..a: Király-utcza, 24. sz a. 3-RŐ
emelet
11 y«i (7—12)

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

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelentek,.
és Ráth Mór pesti, Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

A személyszállitó gőzösök

történelmi emlékek.

MENET

RENDE

Kiadja

SZALAY LÁSZLÓ.

1865. évi április 19-töl kezdve további rendelkezésig.

A DUNÁN.
Lefelé.

Fölfelé.

Llnczröl Becsbe naponkint 8órakor reggel. Bécsböl Linczre: naponkint a Duna-csatornából 6 órakor reggel, Nussdorfrél
Bécsböl (Duna-csatorna) Pozsonyba:
7 órakor reggel.
(a helyi-gőzössel) naponkint 5 órakor
délután.
Pozsonyból Bécsbe (a helyi-gőzössel):
Bécsböl Pestre: naponkint 6'/» órakor naponkint 6 órakor reggel.
reggel.
Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
EsztergombólVácz Pestre: naponkintö'/a
órakor reggel a helyi-gőzössel és 4 óra Pestről Vócz és Esztergomba: naponkint
4 órakor délután a helyi - gőzössel és 6
felé délután a bécsi hajóval.
Váczról Pestre: naponkint 7% órakor regórakor este a bécsi haj órai.
gel és 1 órakor délután a helyi-gőzössel Pestről Váczra: naponkint 10 órakor délés 5 óra felé este a bécsi gőzössel.
elött és 8% órakor délután a helyi-gőzösBogdánybólSz.-Endre és Pestre: naponsel és 6 órakor este a bécsi hajóval.
kint 5 órakor reggel.
Pestről
Sz.-Endre ésBogdányba: naponPestről Soroksár, Ráczkeve Tassra:
kint 4'/» órakor délután.
naponkint S'/a órakor délután.
Pestről mohácsra: naponkint 6 órakor Tassról Ráczkeve, Soroksár és Pestre:
reggel.
naponkint 5 órakor reggel.
Pestről Zimonyba : hétfőn, szerdán és Mohácsról Pestre: naponkint 8 órakor
szombaton 6 órakor reggel.
este.
Pestről Orsova. Giurgevo, Galacz- és
Zimonyból
Pestre: hétfön, szerdán
Konstantinapolyba: szerdán 6 órakor
szombaton 2 órakor reggel.
reggel.
Zimonyból Orsova, Giurgevo, Galacz és Baziaschról Pestre: pénteken délfelé.
Konstantinápolyba: csütörtökön reggel, a pesti személyszállitó-gőzös megér- Orsováról Pestre: pénteken reggel.
kezte után. (Orsovánal hajóváltoztatással.) Galaczról Orsova, Zimony és Pestre:
Baziaschról Orsova, Giurgevo, Galacz és
hétfőn reggel (hajóváltoztatással
Orso( l á l
O
Konstantinápolyba: csütörtökön dél- vánal).
előtt, a pesti vasuti vonat megérkezte után.
Konstantinápolyból Galacz, Orsova, Zi(Orsovánal hajóváltoztatással.)
és Pestre: csütörtökön 3 órakor
Orsováról Giurgevo, Galacz és Kon- mony
délután. (Orsovánal hajóváltoztatással.)
stantinápolyba: pénteken délben.

ÖNÉLETÍRÁSA SZATHMÁRI BÉKESSÉGRŐL
irt

(A „Magyar Történelmi Emlékek" IV. és V. kötete.)

AZ AUSZTRIAI BIIODALOM

Bécs, Pest, Baziasch, Giurgevo (Bakarest), Braüa,
Galacz ( Jassy), Konstantinápoly és Odessa között.
I. Galaczról: pénteken 10 órakor délelött
I. Bécsböl: vasárnap 6'/» órakor reggel.
Konstantinápolyból csütörtökön S óra
Pestről: hétfőn 7 órakor reggel.
kor délután.
Baziaschról: kedden8'/sórakor reggel.
Czernawodáról: pénteken este.
Érkezés: Giurgevoba : szerdán délben.
Czernawodára: szerdán este.
Giurgevoról: szombaton 7 órakor regg,
',,
Konstantinápolyba: pénteken
Érkezés: Baziaschra: hétfőn délután.
reggel.
,,
Pestre: szerdán reggel.
„
Galaczra: csütörtökön reggel.
II.
Galaczról:
kedden 10 órakor délelőtt.
II. Baziaschról szombaton8'/» órakor regg.
Konstantinápolyból: hétfőn 3 órako
Érkezés: Giurgevoba: vasárnap délben.
délután.
„
Czernawodára: vasárnap este.
„
Konstantinápolyba : kedden
Czernawodarél: kedden este.
Giurgevoról: szerdán 7 órakor reggel.
reggel.
Érkezés: Baziaschra: pénteken délután.
,,
Galaczra: hétfőn reggel.

TISZÁN.

Ziinonyból Szegedre : vasárnap délben.
Szegedről Zimonyba: szerdán reggel.
Szegedről Tokajba: minden csütörtö- Tokajból Szegedre : minden vasárnap
napkeltekor — fog indulni.
kön.

A S ZÁVÁN.

Sziszekről Zimonyba: hétfőn reggel.

| Zimonyból Sziszekre: csütörtökön 6 ón

A szerb-bosznya-part hosszában:
Brcskáról Schabáczra: kedden délután, Belgrádról Schabacz ésBrcskára: hétfőn
reggel.
Schabáczról Belgrádra: szerdán reggel.
Belgrádról Orsovára (Baziasch érinté- Orsováról Belgrádra (Baziasch érintésével) : pénteken reggelsével) : csütörtökön reggel.

A személyszállitó-gőzösök

megérkezése Pestre:

jelesen a.magyar koronaországainak

statistikai kézikönyve.
Irta

dr. KOMK SÁNDOR,

VILÁGTÖRTÉNET TANKÖNYVE
Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.

ma Dr. Weber György.

A tizedik bővített eredeti kiadás után magyarítva.
Kilenczedik füzet.
Ezen munka 20 ötives füzetben jelenend meg. — Egy egy füzet előfizetési ára 40 kr. —
A füzetek hónaponkint rendesen adatnak ki.
A

tüdöhólyagcsák hámja
jr« i « * * s.

«. BAKODY TIVADAR, tudor.
Egy kömetszetü táblával.

24 lap), nagy 8-rét alakban. Ára 40 kr.

A gyakorlati

ORVOSTAN KÉZIKÖNYVE

KITNZE
hasontartalmu munkája nyomán és a magyarországos egyetem irányának:
tekintetbe vételével kidolgozta

SZABADFÖLDI MIHÁLY.
Nagy 8-rét. (422 lap.) Füzve 4 ft.

ÁLLATGYÓGYÁSZAT,

vagyis: a lovak, szarvasmarhák, juhok,kecskék es sertések,s egyéb hasznos
házi-állataink betegségeinek megismerése s gyógyitása.
Állatorvosok, falusi gazdák és gazdatisztek számára.
„

" GÖBEL G O E L E S T I N ,
oki. állatorvos.

(2—8;

Második kiadás. — Számos a szövegbe nyomatott ábrával.
8-rét. (336 lap.) Füzve 80 kr.

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

Pest, szeptember 24-én 1865.
HT

Elófizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujsájí és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

M F * Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jsá R és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba;
báronuzor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket eliogad, Hamburg és Altonában: Ilaasensteiii és Vogler. — M.-Frankfurtban:
0tt* Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Birsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

János Zsigmond erdélyi fejedelem.
(1540-1570.)

egyetemi jogtanár, magyar tud. akadémiai lcv. tag.
Nagy 8-rét (XIV. 670 lap), füzve 5 ft.

Orsováról és a Dnnafejedelemségekbdl:
Bécsböl: naponkint 7 óra felé este.
vasárnap 3 óra felé délután.
Mohácsról: naponkint 3 óra felé délután.
Zimonyból: vasárnap, kedden, csütörtökön Gaiaczról (gyorshajóval) : szerdán reggel.
Irták
3 óra felé délután.
E I S M M Á Y E R SÁNDOR,
|
Pest, április 14-én 1865.
1287 (2 - 0)
klev. állatorvos 8 a m. k. állatgyógyintézet t
tansegéde, és
S
Az első cs. k.sz. dunagozhajózási-társaság

fóügyvivősége Magyarországon.

munkája.

Nagy 8-rét, két kötetben (XXIV. 390—506 lap fűzve 8 ft. 40 kr.

Gjwsliajózási összeköttetés

A

Pulay Jánosnak

Gróf Károlyi Sándor

mohács-pécsi vasuti vonatok a személyszállitó-gözösök meneteivel Mohácsról és vissza közvetlen összeköttetésben állanak

Az Odessába való utazás Galaczon át a császári orosz gőzösökkel
vagy Küstendjén át az osztrák Lloyd gőzöseivel történhetik.

Tizenkettedik évfolyam.

39-ik szám.

484

János Zsigmond, I. Zápolya János király nak Jiörökose nem lesz, Összes országai Fer- hadsereg közé — egy győzelemittas és a
fiavolt,ki atyja temetése alkalmával szintén dinándra maradnak.
hadi szerencse által dölyfössé lett császár, s
királylyá lőn választva és megkoronázva;
S ime fiörököse született, a király-apa egy féktelenkedni hajlandó katonaság kezei
de a ki a török kétszinüsége s a hazafiak 13 nap mulva meghalt, afiua temetésen közé. Élete és sorsa felett török basák tanapártoskodása és a hon innét következett megkoronáztato!t, az özvegyet elöbb szépen kodtak, némelyik szóba hozta, hogy a kiráelgyengülése miatt atyja országába s királyi kérték országai átadására, azután haddal tá- lyi csecsemőt magukkal kellene vinni, mások
jogaiba soha sem léphetett, hanem majdnem madták meg, szinte egy évig ostromolták ellenezték, utoljára megszabadult s anyjáutolsó életórájáig küzdve csak Erdélyország ágyúval Budavárát, titkos küldöttek, fényes hoz visszaküldetett.
és a hozzá tartozó magyarországi részek feje-igéretek s fenyegetések által a királynő sziNehány nap mulva Budavárába beizent
delemségét volt képes maga részére bizto- vét ; az félt is, hajlott is, utoljára még is el- a szultán az özvegy királynőnek, hogy gyersitni, s azt tényleg birta- is. —
utasitotta az alkudozókat. Egy borzasztó meke még kis koru; maga mint asszony nem
E fejedelem életrajza nem rég egy erdé- ostromtüzelés alkalmával a vár kazamatái- képes a pártoskodó magyarokat féken tarlyi vállalatban*) megjelent. János
tani s akkora országot a német
Zsigmond életében tömérdek a
ellen megvédeni: költözzék tehát
költőinek látszó, sőt csaknem traki Budáról, engedje át neki Magikai esemény. Amaz életrajz
gyarországot, ö viszont átadja
nyomán menve, állítjuk össze
.Erdélyt nehány magyarországi
ezen képet, mely e lap olvasóit
megyével, s hafiamajd felnő,
bizonyosan érdekelni fogja.
annak visszaadja atyja egész birodalmát. És a királynő Erdélybe
I. Zápolya Jánost a nemesség
távozott, vive magával mély
hasonlithatlanul nagyobb része,
megaláztatása érzetét s királyi
a VerMczy párt, törvényesen maférje és szive koronáját — kis
gyar királylyá választotta, e váfiát!
lasztásban csak azt a formahibát
követték el, hogy nem az özvegy
A királyné és fia gyámjai,
királyné, sem nem a nádor hivta
az ősz és hü Petrovics, a ravasz
egybe a választó országgyűlést,
és uralkodásra vágyó Martinuzzi
és azt azon okból, mert a nádor
voltak. Petrovics mindent megnehány elvrokonaival mást akart,
tett védelmökre, de Martinuzziaz özvegy pedig az országból kival szemben igyekezete meghiument vala, — törvényes kötelessult. Nyilvánosan rettentette a
ségét magán indokoknál fogva
Ferdinánddal való kiegyezéstől,
egyik sem teljesitette. Tizennégy
titkon alkut kezdett nevökben.
éves belháboru lett a meghasonFerdinánd követei 1543-ban ellás következése, a mi utoljára
jöttek, alkudoztak és siker nélegy oly békével végződött —
kül visszamentek. 1548-ban máNagy-Váradon 1538, — melyet
sodszor is próbát tettek, ismét
egyik szerződő fél sem kötött telhasztalanul. Harmadszor Martijea öszinteséggel. Zápolya, a hajnuzzi lőn megnyerve, veres övvel,
lott körü s megrongált egészségű
érseki hivatallal; most márl549király, n é p e kérésére 1539-ben nőben ö látott a dologhoz, s három
sült, arájává a bájos lengyel Izaévi erőfeszitett küzdelem után
bellát választotta, kitől tiz hónap
1551-ben kivitte, hogy: Izabella
J Á N O S
Z S I G M O N D .
mulva 1540. júl. 7-énfiaszületett,
országáról lemondott, maga és fia
az a csecsemő, a kinek mint már német her- ban ölébe fogva mentette meg kisdedét.
nevében, a koronát átadta s cserébe az
czegnek oppelni bujdosása alatt készült 16 Kétségbeesésében a törökhöz küldött segit- oppelni herczegséget kapta: másodszor lett
éves kori arczképét az olvasó itt maga elött ségért, az eljött, felmentette Budavárát, s a számüzött, fiával együtt. Erdély áldott földe
látja. Miért nősült az agg király, megma- zultán magához kérette a csecsemő királyfit. helyett a terméketlen, sovány Oppelnt adták
gyarázható a váradi békekötés azon pontjá- Az a hir terjedvén el , hogy elveszteni neki, hol még helye sem volt egyelöre, a hol
ból, mely meghatározza, hogy ha Zápolyá- akarják: a királynő vonakodott teljesitni a fejét lehajtsa
Martinuzzi e bünéért
magas ur kivánságát; végre még is rá állt. megbünhödött, Izabella pedig négy évi ön•) Keresztény Magvető, II kötet, Kolozsvárott 1863. Kivitték a Buda-Pest alatt táborozó török kéntes száműzetés után 1556-ban fiával

