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főszámvevőség. — F) Kir. legfőbb törvényszék. — G) Erdélyi kir.
ítélőtábla. — H) Kir. büntetőtörvények. — I) Vármegyék és vidé-
kek. — J) Székelyszékek. — K) Szász hatóságok székek s vidékek.
— L) Erdélyországi városok. — XVIII. Horvát- Tótország és Dal-
matia. — A) Kir. udv. cancellaria. — B) Hétszemélyes tábla. —
C) Kir. helytartótanács. — D) Földtehermentesitési igazgatóság. —
E) Országos levéltár. — F) Báni tábla. — G) Kir. megyetörvény-
székek. — H) Bányabiróságok. — I) Megyék. — K) Szab. királyi
városok. — XIX. Ügyvédek. — A) Ügyvédek a fővárosban. —
B) Ügyvédek a vidéken.

Egyházak és iskolák.
I. A róm. kath. egyház. — A) Érsekek és püspökök. — B) Káp-

talanok és nagyprépostok. — C) Szentszékek és házassági tvszékek.
— D) A magyarorsz. szerz. rendek főnökei. — E) Pesti magy. kir.
egyetem. — F) Papnöveldék, intézetek s főiskolák. — II. Az ^evang.
protestáns egyházak. — A) Helvét hitv. egyház. — B) Ágostai
hitv. egyház. — C) Tanodák. — III. Görög keleti egyház. — IV.
Unitaria egyház Erdélyben. — V. Kir. államvizsgálati bizottmá-
nyok. — VI. Helytartótan, rend. a magántanulás és vizsgálat tár-
gyában.

Közintézetek és egyletek.
I. Tudományos intézetek. — II. Hitel- és biztosítási egyletek.

— III. Gazd. és ker. társulatok. — IV. Tanintézetek. — V. Művész-
egyletek és intézetek. — VI. Segélyegyletek. — VII. Egészségügyi
intézetek. — VIII. Casino-egyletek.

fT\ A f ő v á r o s .
I. Pesti házak és háztulajdonosok. — II. Fővárosi kalauz.

MÁSODIK SZAKASZ.

Magyarország a múlt évben.
I. Egy év története. — II. Törvényhozás. — 1. Közjogi rende-

letek. — 2. Egyházi és oktatásügy. — 4. Kormányzat és közigaz-
gatás. — 4. Fenyitőügy és eljárás. — 5. Polgári magányjog, váltó-,
csőd- és bányaügy. — 6. Törvénykezési eljárás és birói illetőség. —
7. Ipar- és kereskedelmi ügy. — 8. Pénzügy. — 9. Bélyeg- és ille-
tékügy. — 10. Hadügy. — III. Magyar hírlapok 1865-ben.

Birodalmi ügyek.
I. Birodalmi alkotmány. — II. Birodalmi központi lf. hatósá-

gok. — III. Kormányzat. — IV. Igazságügy. — V. Pénzügy. —
VI. Hadügy. — VII. Népjogi képviselet.

K ü l f ö l d .
I. Külállamok. — II. Világ-krónika.

Statistikai kalászok.
Statistikai kalászok.

K ö z l e k e d é s .
I. Vasutak. - II. Gőzhajók. — III. Posta. — IV. Távirda.

É l e t r a j z o k .
Majláth György. — Báró Sennyei Pál. — Kellemesi Melczer

István. — Gróf Belcredi Richárd. — Gróf Eszterházy Mór.

K ü l ö n f é l é k .
I. Kereskedelmi czég-bejegyzés. — Gazdasági kiállítások. —

III. A közlekedéshez. — IV. Kisorsolási naptár. — V. Kamattábla
5%. — VI. Kamattábla 6%. — VII. A pengő pénzek uj ért. változt.
— VIII. Sokszorozó tábla. — IX. Mértékek. — X. Bélyegtörvény.
— Vásárok.

Ezenkívül az Országos Naptárhoz 6 csinos kép van mellékelve, — u. m. az újonnan épült
országház, továbbá azon nagy férfiak sikerült arczképei, kiknek életrajzairól a tartalomban
van említés.

Ugyanott még a következő naptárak jelentek meg és kaphatók:

István bácsi naptára,
családos (házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek, hely-

ség-elöljáróknak, iparosoknak és földmivelöknek való
képes kalendárium 1866. évre.

Szerkeszti üllajer István. Xl-dik évi folyam. 8-rét. Fűzve 50 kr.

Falusi gazda naptára
1866-iv közönséges évre.

A földmivelés, kertipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok,
kertészgazdák lelkészek, iskolatanitók és gazdatiszteknek ajánlva.
Gönczy Pál, b. Nyári Gyula, Kégly Sándor, Ordódy Károly, Pecz

Ármin, Reischer Endre és Vésey Venczel szakértő urak
közreműködésével

szerkeszti (Ír. Farkas Mihály, földbirtokos.
Második évfolyam.

iilandó állattenyésztési falnaptár melléklettel. Fűzve 80 kr.

Protestáns képes-naptár
•" 1866-ik évre.

Szerkesztette BALLAGI MÓR, tanár.
XII. évfolyam. — Bolti ára 50 krajczár ujpénz.

Lidércz-naptár 1866.
Rémtörténetek, kalandok,

bűnesetek, tündérregék, csodás tünemények sat. gyűjteménye.
Sok képpel, Fűzve 60 kr.

Határidő-naptár,
mindennemű

hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek,
üzérek és utazók számára.

', - ;i••: Kemény kötésben 1 forint 20 krajczár.
. T f i - ' J A í'! ••••» : ; ' ' , ; ,
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Kiadó-tnUjdonos Heckenast Gusztáv.— Nyomatott saját nyomdádban Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, deczember 3-án 1865.

Elifizetési fftltételek 18«5-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csapás Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél é»re 3 ft.

B ^ * Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat iHetőleg, 1863. november 1-tól kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri jgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein ee Vogler. — M.-Frankfurtba)):
Ottó Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — éa Pesten: a kertész-gazdászati Ogynökség is. József-ter, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Ügy régi jó hangzású név a magyar
politikai élet küzdterén, egy harczedzett
bajnok a magyar alkotmánynak sokszor el-
nyomott, megfogyott, de soha meg nem tört
testőrseregéböl! Egyike azon tiszta vérü,
szilárd alkatú hazafiaknak, kiknek bizalom-

S z e n t - I v á n y i K á r o l y .
hogy Gömörmegye részéről két izben, 1839-
és 1847-ben a pozsonyi országgyűlésre kö-
vetül küldetett el. Az 1848-i boldog napok-
ban Szent-Iványi Károly Gömörmegye főis-
pánjának neveztetett ki. S 1849-ben, midőn
már borultak a fellegek hazánk felett,
Csányi László után, ki a minisztériumba
lépett, mint erdélyországi kormánybiztos a
testvérhazában működött. A bekövetkezett
idők súlyát ö is érezte, s a forradalom elmú-
lása után állandóan Pesten telepedett meg s
a közügyektől visszavonulva, meg nem tört
reményekkel várta a nehéz idők lefolyását.

gerjesztő alakját ha látjuk, az elfajulás félelme
messze száll tőlünk s a jellem és kitartás
diadalába vetett hitünk uj támaszt nyer.

Szentiváni Szent-Iványi Károly az or-
szág egyik előkelő és régi családjának iva-
déka. A család, melyLiptómegye Szent-Iván
községétől vette nevezetét, leginkább Liptó
és Nógrádmegyékben terjedett
el s számos tekintélyes és va-
gyonos tagokkal bir.

Szent-Iványi Károly Besz-
terczebányán született ugyan,
1802. évi januárban, de mint
alább látni fogjuk, élete na-
gyobb részét Gömörmegyében
tölté, s itt volt nyilvános szerep-
lésének hosszú ideig önként vá-
lasztott színpadja. — Gymnáziá-
lis tanulmányait nagyobb részt
magán nevelés utján, de egy
részt a pesti piaristák gymná-
ziumában is végezte. A jogi tu-
dományokat Sárospatakon Kő-
vytől, a hires jogtanártól hall-

•gatta. Ezek bevégezte után
csakhamar Gömörmegyébe köl-
tözött, hol családja a Sajó re-
gényes völgyében fekvő Sajó-
Gömör mezővárosát megvette.
Itt telepedett le az alig 22 éves
ifjú s csakhamar fölkereste a
vágyainak s készültségének
megfelelő foglalkozást a közélet
terén. 1824-ben az akkori gö~
mörmegyei fóispáni helyettes
gróf Zichy Ferencz tiszteletbeli
aljegyzőnek nevezte ki s ezen ^
első föllépés után évről évre
tovább haladt a megyei szolgá-
lat hivatalkörében. 1827-ben
másod aljegyző, 1832-ben első aljegyző fő-
jegyzői czimmel, 1836 ban pedig a nagy-
számú nemességtől lakott, tekintélyes put-
noki járásban főszolgabíró lett.

A megyei élet körében érdemeket és
elismerést szerzett férfiút később a köz-
bizalom azon legkitüntetöbb foka is érte,

tókerület (melybe öt mezőváros s nagyszámú
tekintélyes vasgyári telep esik) ismét egy-
hangúlag és minden vetélytárs nélkül öt
választá meg képviselőjének a küszöbön
álló, nagy fontosságú országgyűlésre.

Ezek Szent-Iványi Károly nyilvános pá-
lyájának eddigi sarkpontjai, melyeket poli-
tikai működésének átalános jellemrajzával
egészítünk ki.

Valamint Gömör vármegye helyhatósági
életében, eleitől fogva végig, mindig a sza-
badelvű pártnak volt tántoríthatatlan híve,
J3 szép és erőteljes szónoklatával vezér sze-

replője : ugy az országos pályán
is mindenkor a szabadelvű el-
lenzék soraiban foglalt helyet, s
mint az országos tiszteletben
álló Deák Ferencz egyik leghí-
vebb barátja s elvtársa, szeplő-
telen hazafisággal r é s z t v e t t
mind azon eredmények fokon-
kénti kivívásában, melyek végre
a közszellem által támogatott
1848 i törvényekben találtak
méltó kifejezést.

Azonban az akkori idők
népszerű férfiai épen oly bátor-
sággal birtak fölfelé, mint le-
felé ! Mert valamint a kormány-
nak a törvény nyel ellenkező
szándékai ellenében Gömörme-
gye zöld asztalánál elhatározott,
független állást foglalt el és
semmi áldozattól vissza nem ri-
adva a szabadelvű ellenzéket
bátor lélekkel győzelemre se-
gité: épen ugy kész volt a vár-
megyét képező alsóbb rendű ne-
mességnél népszerűségét is kocz-
kára vetni, hae tömeg megrögzött
balitéletei a haza jóllétére irány-
zott elvekkel összeütközésbe
jöttek. Az 1843. évi márcziusi
megyei közgyűlésen egyedül fé-
nyes szónoklatának és megdönt-
hetlen okainak sikerült a még

akkor „szüzvállu" köznemesség között a köz-
teherviselés eszméjét keresztülvinni. Azon-
ban a bekövetkezett követválasztáskor a
roszakaratu izgatok által felbőszített tömeg,
a megyének a kor igényeivel megegyező
korábbi nemes határozatát — az értelmiség
minden ellentörekvései daczára — nyers

S Z E N T - I V Á N Y I KÁROLY.

(Simonyi fényképe után.)

A jobb napok egy időre ismét felvirrad-
tak s az 1861-i pesti országgyűlésen ott
láttuk és hallottuk ismét Szent-Iványi
Károlyt, ez úttal már mint a gömörme-
gyei jolsvai választó kerület képviselőjét.
S épen a legközelebbi napokban tör-
tént, hogy ezen értelmes népből álló válasz-
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erőszakossággal megdöntötte, utasításul ad-
ván követeinek ama szégyenletes jelszót:
„Nem adózunk!" (Hadd viselje a közterhe-
ket ezentúl is a szegény adózó nép!) A mint
ez határozatba ment, Szent-Iványi azonnal
kijelenté, hogy ily utasítással az országgyű-
lés teremébe lépni nem fog, lemondott a
választásról, s másnak engedvén át helyét s
otthonn maradt.

S volt és van Szent-Iványi Károlynak
még egy másik, napjaink küzdelmeiben
eléggé nem becsülhető tulajdonsága: a ro-
konszenvig fokozódott türelem más nemze-
tiségek irányában, a mit megrendithetlen
hazafiul meggyőződéseivel is szerencsésen
össze tud egyeztetni. Az ország oly vidékein
nevekedvén, hol a magyar mellett, a közös
szabadság pajzsa alatt, igényeiket más nem-
zetiségek is érvényesíteni törekednek: ezek
ellenében is mindenkor a szelidebb s en-
gesztelödésre czélzó eljárási eszközöket vette
használatba. S valamint erdélyi kormány-
biztosi állásában, ugy Magyarország felső
vidékén is, még pedig azon időben, midőn
teljhatalommal volt felruházva, mindent
elkövetett, hogy a felizgatott kedélyeket
lecsillapitsa s a hazánk iránt ellenséges
törekvéseknek vértanúi ne legyenek, nehogy
ezek a különböző nemzetiségek előbb utóbb
bekövetkező teljes kibékülésénél akadályul
szolgáljanak.

Épen ily bölcs és felvilágosodott szellem
vezette Szent-Iványi Károlvt a protestáns
egyház terén, melynek ö egyik buzgó és
érdemdús tagja. Az egyházi gyűlések termei-
ben a legkényesebb tárgyaknál s a legválsá-
gosabb időkben is gyakran emelte fel erőtel-
jes szavát a közművelődés és felvilágosodás,
a kölcsönös türelem, méltánylat és tisztelet
érdekében, de egyszersmind a vallási szabad-
ság védelmére.

Mint említettük, Szent-Iványi Károly a
forradalom óta állandóan Pesten lakik s a
főváros társas köreiben megnyerő egyéni
tulajdonai, nyájas és férfiasán lovagias mo-
dora és sokoldalú ismeretei s tapasztalatai
közelismerésben részesülnek. Néhány nap
múlva ismét ott fogjuk látni e tisztes alakot
az országgyűlés teremében, s ha beteljesedik
az, a miben eddigelé egy tekintélyes párt
óhajtása központosul, hogy a most kétszere-
sen fontos elnöki székbe Szent-Iványi Ká-
rolyt emelje az alsóház közbizalma: akkor
azt fogjuk mondani, hogy a honatyák taná-
csa bölcsen választott s amaz érdempolczra
ez időben hivebb és hivatottabb férfiút nem
ültethetett volna.

A rab.
Megjött a kikelet bőkezű tündére,
Virulást, virágot hint szét a vidékre . . .
Szédületes várból, börtön ablakából
Ifjú fogoly néz le. . . .

. . . Jöszte csak, f'uvallj rám, lágy tavaszi szellő,
Őszülő fürtömmel pajkosán enyelgő,
Fulladt börtönömbe, jöszte csak ömölj be,
Lágy, illatos szellő!

Tavaszi verőfény életadó árja,
Süss ide börtönöm kisded ablakára . . .
— Hajh! de ez a rács itt legforróbb sugáridi
Irigyen kizárja!
Zengj csak, oh csak harsogj, játszi víg madárdal...
önfeledett lelkem a szabadba szárnyal . . .
— Hajh! de közbe szól a súlyos láncz zokogva
Síri bús dalával! —
Megjött a kikelet bőkezű tündére,
Virulást, virágot hint szét a vidékre . . .
Szédületes várból, börtön ablakából
Ifjú fogoly néz le. . . .

— Mint virultok szerte halmok, mezők, rétek,
Mintha boldog öröm ünnepét ülnétek,
Hejh pedig csak minap elesett honfiak
Vére hullt fölétek!

Honfiak eleste, rabok gyásza — búja! —
Es a föld örül még, ragyogva — virulva . . .
Oh ugy éget minket, bántja sebeinket
A vig tavasz gúnyja!

Legyen inkább vad tél, fórgeteg süvöltsön,
Természet is sötét gyászpalástot öltsön;
Tél van sziveinkben, legyen puszta minden
Ottkünn is a földön . . .

— Megjött a kikelet bőkezű tündére, .•
Virulást, virágot hint szét a vidékre,
Szédületes várból, börtön ablakából
Ifjú fogoly néz le. . . .

Lörinczi (Lvhr) Zsigmond.

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Negyedik közlés

1848 cs 1849.
(Folytatás.)

Szépirodalmi és divatlapok ezen két évben :
„Honderű, szépirodalmi, művészeti és divat-

lap," alapitá és kiadta 1843 elejétől Petrichevich
Horváth Lázár, 1848-ban szerkeszté Nádaskay
Lxjos, kinek számos kisebb s nagyobb forditmá-
nyain kívül említést érdemel e lap „heti szemléje,,
melyet többnyire ő irt, és e lapnak ugy szólván
legérdekesebb rovata volt, ő irta a szinbiráiati
rovatot s több szépirodalmi birálatot közlött. —
Továbbá a politikai körökben is figyelmet ébresz-
tett Medve Imre „Egy proletarius levelei czimü
vezérczikkeivel. Itt segédeskedett ZerfFi Gusztáv.
Közreműködtek még: Anday Béla, Fekete Károly,
Hindor, Garád, Majer István, Sujánszky, Szilágyi
Sándor. — A gyűlöletessé vált lap soha sem ver-
gődhetett népszerűségre, mígnem a márcziusi vi-
harok által elsodortatott, megszűnt apr. 1-én 13.
számával: hamvaiból keletkezett a „Reform" po-
litikai lap, kiadója pedig a Szentröldre zarándokolt.

Megjelent minden kedden nagy 8-rét egy
íven ; ára félévre 5 ft, postán 6 ft. 12 kr. p. p. —
nyomatott Budán a kir- egyetem nyomdájában.

(Pesti Divatlap 1848. 410. 453 1. —Szilágyi S:A
Magyar forradalom férfiai. 92. 1. Honi irod. Hirdető.
1848. b. — M. Akadémiai Almanach 1863. 270. 1. — Uj
Ismeretektára Pest 18Í2. IV. 390. — Danielik Magyar
irók. I. 203. 11.196.214. 218)

„Pesti Divatlap", szerkeszté és kiadta Vahot
Imre, ki azt 1844-ben alapitá. Ezen sokféle átala-
kuláson keresztül ment szépirodalomi lap szelleme
radikális volt, s inkább a köztársasági kormány-
forma, mint a monarchismus felé hajolt. A magyar
nemzetiségnek legbuzgóbb apostola. Lapjában
Vahot, csak radikális és magyar szellemű czik-
kelyeknek adott helyet. — Midőn harcziasb idők
jöttek — a szépirodalom háttérbe szorult — a
közkivánatnak mear akarván felelni, az eddig kire-
kesztett politikát felvette lapjába. A második félév
kezdetével, midőn lapja czimét „Budapesti Di-
vatlap"-ra, változtatá „Nemzetőr" czim alatt had-
ügyi s társas politikai melléklapot adott ki, mely-
ben a magyar közélet minden érdekeit igyekvék
felkarolni; szerkesztő társul pedig Obernyik
Károlyt nyerte meg. — 1849-ben csak a „Nem-
zetőr 1 ső száma jelenhetett meg. — Közremű-
ködtek e lapnál: Gaál József, Garay, Gyulai,
Jósika Miklós, Kerényi, Lázár Kálmán, Lisznyai,
Nagy Ignácz, Szathmáry Pál, Szász Károly,
Szegfi Mór, Székely József, Szelestey László,
Szemere Miklós, Tompa, Vachott Sándor, Vajda
János, Vári László, Vas Gereben, Vecsey Sán-
dor stb.

Megjelent a P. D. hetenkint egyszer 8 rét
két ivén,irók, művészek, hadvezérek arczképcivel,
színpadi, nemzetőri, s divatképekkel; jul. 1-től
4 rétben jelent meg 1 ivén, hozzá járuít a Nem-
zetőr hetenkint egy ivén; nyomatott az első fél-
évben Beiméinél; a másodikban Eisenfels Rudolf
nyomdájában ; ára félévre helyben 5 ft, postán
küldve 6 ft. p. p. 1848. végén szétküldetett belőle
a pesti postán 395. példány.

(Pesti Hirlap. 1848. I. 518. 660. — Kossuth Ilirlapja
1848. 306. 537. 578. 1 — Pesti Divatlap 1848. I. 394. 732.
— Der Ungar (Klein) 1848. II . 3111. — Danielik Magyar
irók. I. 305. II . 153. — Honi irod. Hirdető 1848. 6.1.)

„Életképek." 1844-ben Frankenburg által
alapítva, megjelent Pesten Landerer és Heckenast
kiadásában. 1848-ban szerkeszté Jókai Mór, ki-
hez társszerkesztőül márcz. 23-án Petőfi, a lap
eddigi főmunkatársa csatlakozott. Ettől fogva
ezen divatlap politikai színezetet nyert és a szélső
baloldal elveit képviselte, ugyanekkor a lap irá-
nyát ekkép jelelék ki: „Lapunk szerkesztői ezen-
túl Petőfi és Jókai leendnek. Irányunkat kimond-

tuk a szabadég alatt, ezt a szabadsajtó terén ia
meg fogjuk tartani. Védni mindent, a mi elnyo-
mott, üldözni mindent a mi zsarnok, terjeszteni a
világosságot, és szeretni a népet! Ez jelszavunk.
Ki elveinket szereti, fogjon velünk kezet!" Ezen-
túl saabadszellemü politikai czikkeket is adott; a
novellái részen kivül különösen növelte e lap
élénkségét a napi tárcza ,,Charivari" czim alatt
és Petőfi versei, melyek kizárólag itt közöltettek.
A Pesti Hírlap méltán irhatá az Életképekről
hogy az: „nem jobb mint ezelőtt, s ez a legna-
gyobb dicséret, mit róla mondhatunk . . . A lap
minden belletristikai lapjaink közt legérdeke-
sebb." (I. 518. 1.) 1848 utolsó negyedében Petőfi
nem folyt be a lap szerkesztésébe; mint segéd-
szerkesztő 1848. nov. közepétől Szilágyi Sándor
működött. — 1849. kezdetével Nagy Ignácz akarta
folytatni, de csak két szám jelenhetett meg belőle,
s az akkor Budán uralkodott katonai hatalom által
jan. 23-án betiltatott. Nagy Ignácznak 1848. dec.
3-kán megjelent programmjából álljon itt e pár
sor: „én nem tartozom azok közé, kik szo-
morúan konyitják le fejőket, és már nevetni sem
mernek, s azért lapjaim tartalmának nagy része
oda lezz irányozva, hogy olvasóim c szomorú idők
daczára se feledjék el a jó izü nevetést. Hiszen
az ellenség is inkább fél a nevető, mint a jajgató
megtámadótól." Közreműködtek a szerkesztőkön
kivül: Arany János, Benedek József, Bernát Gás-
pár, Bérczy Károly, Bozzay Pál, Egressy Gábor,
Frankenburg, Garai, Gyulai, Hiador, Jósika
Miklós,Királyi Pál, Kolmár József, Lauka. Lázár
Kálmán, Lévay József, Lisznyai, Nagy Ignácz,
Pálfi Albert, Pap Endre, Petőfi István, Samarjay
Károly, Szelestey, Szemere Pál, Tompa, Vajda
János, Vasvári Pál stb. — Megjelent hetenkint
egyszer divat és egyéb rajzokkal másfél ivén nagy
8 rétben szines borítékkal együtt; nyomatott
Landerer és Heckenastnál, Félévi ára helyben
ft. vidéken 6 ft. p. p. 1848 végén szétküldetett
belőle a pesti postán 432 példány.

Prfsti Hirlap. 1819. 1. 18. — Kossuth Ilirlapja. 1848.
II. 637. 660. Pesti Divatlap. 1818 I. 420. 698. — Pester
Zeitung. 1818. II . 5003. — Pressburger Zeitung. 1819. I.
87. - Uj Ismeretektára. Pest 1852. IV. 55^. — Danielik,
Magyar'irók. I. 305. 367. II . 153. — Honi irod. Hirdető
1848. 6. 1. — Zilahi: Petőfi Sándor életrajza, Pest. 1864.
111 — 129.. — Ország Tükre. 1863. I 169. 1.)

„Kis követ, általános ismertető." Szépirodalmi
és művészeti hetilap ; szerkeszté és kiadta Szent-
háromsági Magyari Lajos. 1. évfolyam 1846.
Kolozsvárit a k. egyetem (így) könyv- és kőnyom-
dájában. 8 r. 1 — 52 szám, kőnyomatu mellékletek-
kel, arczképekkel stb. 1847. kissé nagyobb 8.
papi'on csík e czimmel jelent meg „Kis követ"
(jan. 3 — jul. 25. 1—30 szám) 1848. jan. 2. —
febr. 6. 1—6. szám: több nem jelent meg; előfize-
tési ára 3 ft. p. p. volt félévre.

(Életke'pík. 1818. I. 30 1.,- és Szabó Károly ur szi-
ves közlése után)

„Növilág, a társasélet, irodalom, művészet és
divat köréből." Nagy Ignácz az 1849-elején meg-
szűnt Életképek helyett inditá meg ezen heti la-
pot, azon év jul. 7-én, s iparkodott — tervirata
szerint — !5oly közlönyt kiállítani, melyben höl-
gyeink a politika és hirczok viharaitól legalább
kevés pillanatra megpihenjenek és magukat egé-
szen otthon érezhessék". . . Minden szombaton
egy szám jelent meg, mignem 1849. aug. hó
folytán betiltatott . jóllehet azon időben ez volt
az egyetlen lap, mely Budapesten magyar nyelven
megjelent.

(Respublica. 1849. 1. sz. 4. 1..— Pressburger Zeitung.
1849 II. 782 1.)

„Hölgyfutár, közlöny az irodalom, társasélet
művészet és di%'at köréből." 1849. nov. 15-én
Kozma Vazul költségén s Nagy Ignácz tulajdo-
nos szerkesztése alatt indult meg Pesten. Ez
szólaltatta ismét meg a már már elhaltnak látszott
költészetet. Ezen időközben még, majdnem az
egész lapot Nagy Ignácz — kinek elmésen irt
hirharangja igen nagy befolyással volt a lap nép-
szerüsitésére, — és Szilágyi Sándor, segédszer-
kesztője irták; itt tűnt fel a korán elhunyt Beöthy
László „Miss Fanni" czimű első művével (35—39
sz.) mely csakhamar figyelmet ébresztett. írtak e
lapba ezen másfélhó alatt a fentebbieken kivül
költeményeket: Beöthy Zsigmond, Bus Aladár,
Csomaközi, Dr. Kudelka, Juraszek, Mentovich,
Remete Pál, Tóth Kálmán, Vachott Sándor, Zalár,
novellákat: Czanyuga József, Obernyik stb.

Megjelent naponkint (hétfőt kivéve) 4 rét
féliven, 1849. nov. 15-től dec. 31-ig 1—32 szám
156 lap.; félévi ára helyben 6 ft. 40 kr. postán
7 ft. 30 kr. volt p. p. nyomatott Kozma Vazulnál
Pesten.

(Uj M. Múzeum 1850 — 1. I. 64. — Danielik: Magyar
irók 1.556. — Ferenczy: A magyar irodalom története
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Pest 1853. 187. 1. - ArczkepAlbuma Hölgyfutárhoz Pest,
1855.1. 20.11.?. — Pressburgnr Zeitung. 1849 I I 1231.1.)

Humoristikus lap :
„Charivari (Dongó)," melyet Lauka Gusz-

táv indított meg 1848. jul. 1-én, — Több talpra-
esett trozképet adott; közölt több sikerült czikket
is, mint p. o. első czikke „Világos összeesküvés
czim alatt jó humorral van irva, ugy sfintén a
Butter Flóriánféle románezok is sikerültek; mind-
ennek daczára közönségünk még ekkor nem igen
pártolta a humoristikus lapot, mit az is bizonyít,
n o gy a M^harivan1' három havi élet mán szept.
végével elhunyt. Megszűntének okát maga a
szerkesztő ekkép sorolja fel:

„A magyar Charivari szeptember "hó végétől
fogva nem já«-, következő okoknál fogva: 1-ezör.
Én magam személyesen, mint szerk. hivatalos
munkákkal lévén elhalmozva, a szerkesztést ugy,
miként a közönség jogosan megkivánhatá, nem
folytathatárn. — 2. íróink legnagyobb része tá-
borba szállván, lapomnak megfelelő munkálatokat
a legnagyobb utánjárás mellett sem nyerhetek.
3-szor. A nyomda, hol lapom nyomatott, egyéb
munkákkal túlterhelve, lapom pontos kijöhetését
nem eszközölheté. 4-er Minden héten a számokhoz
két rajz igényeltetvén, e czélra ügyes rajzolókat
nem nyerhetek. Végre 5. Az atapöezveg nem volt
elegendő, hogy e lapot ennyi hiányok mellett na-
gyobb veszteség nélkül folytathassam".

Megjelent hetenkint kétszer, szerdán és szom-
baton 4-rét féliven egy kőnyomatu torzképpel,
melyet Szerelme1', a lap társkiadója rajzolt; nyoma-
tott Beiméinél; ára negyedévre helyben 3 ft.
postán 3 ft. 24 kr. egyes szám ára 5 kr. p. p. — A
pesti postán szétküldetett belőle 82 példány.

(Pesti Divatlap. 1818. I. 582. — Kossuth Hírlapja
1.848. II. 501. 537. — Nemzetőr 1848. 1 sz. 11. hasáb. — !

Életképek 1848, I. 668. — Uj Ismeretektára. Pett 1852.
IV. 596.1853, V. 201.)

Encyclopaedicus képes lap:
„Ábrázolt folyóirat", szerkeszté és kiadta

Werfer Károly Kassán 1848. jan. elejétől; föla-
data volt a művészet éi tudományok jelenkori ál
lapotát, rövid leírásban ábrák által felvilágosítva
az utókorra átszállítani. A kiadónak e korszerii
vállatata méltó volt a figyelemre, mert czikkei
tanulságosak, nemzeti irányúak s képei gyakran
magyar jellemüek voltak; azonban korántsem
versenyezhetett még az ilynemü külföldi lapokkal.
Czimét márcz. 24-én „Képes Ujság'-'-ra, változ-
tatta és kivonatban politikai eseményeket is kö-
zölt. Sokat ártott e lapnak a zsidókat gúnyoló
torzkép közlése. Az év végével megszűnt.

Megjelent minden szombaton két ivén 3 ha-'
sábos ivrét alakban, a szövegbe nyomott famet-
szetekkel; előfizetési ára félévre postán borítékban
küldve 6 ft. 24 kr. p. p; — nyomatott Werfer
Károly kiadó-szerkesztő nyomdájában Kassán.

(Budapesti Híradó. 1848. I. 312. — Radieallap. 1848-
I I . — Pesti Divatlap; 1848. I. 63. 419. 420. 708.732 —
Kossuth Hírlapja 1848. II . 316. — Ferenczy: A magyar
irod. történnte Pest 1853. 178. — Honi irod. Hirdető.
1848. 6. 1)

ki 1849-ben egyszersmind a lap segédszerkesztője
volt. Zalka János mint bécsi levelező, és többen.

Megjelent az „Egyházi literatúrai lap," czimü
melléklappal, a főlap hetenkint kétszer 4-rétben
két ivén, a melléklap egyszer féliven; júliustól ez
megszűnvén, a f^lap egy-egy ivén háromszor je-
lent meg. (R. és N. 1848. jan. 2. —jun. 29. 1 —
51 sz. 464 laz; jul. 2. — decz. 31. 1 — 78 sz. 616
lap. a melléklap: jan. 2. — jun. 25. 1—20 sz. 80
lap.) félévi ára helyben 4 ft; vidéken 5 ft. p. p.
nyomatott az első félévben Beiméinél, a 2-dikban
Lukács és társánál Pesten. 1848 végén szétkülde
tett belőle a pesti postán 911 példány.

(Kossuth Hírlapja. 1848. 537. - Közlöny 1848. I I .
883. 1349. I. 384. — Danielik Magysr irők. I. 59. 93. 131.
177. 276. 381.418. 625. II. 228. 231. - Pressbur er Zei-
tung. 1849. II . 1324. — Ferenczy. A magyar irodalom
története 180 1. — Jelenkor. Encyclopaedia. Pest 1858
184. 240. — Honi írod. Hirdető. 1848. 8. 1.)

„Katholikus Néplap." Megindult 1848. júli-
ussal Fogarassy Mihály ez. püspök felügyelete és
Szabó Imre szerkesztése alatt. Kiadta a jó és ol-
csó könyvkiadó-társulat Pesten. Főczélja volt
katholikus népet hite dolgában vezetni, oktatni;
polgári kötelességei teljesítésére, a kath. hit lelke
által buzdítani. 1849. kezdetével mint szerkesztő
Dr. Zalka János pest- belvárosi segédlelkész vette
át a lapot, melyet csak febr. Í jén inditott ismét
meg a januári számok utánpótlásával. — „Az au-
gusztusi eseményekkel — irja Toldy — lefolyt a
nemzeti életnek egy nevezetes időszaka, vele iro-
dalmunk virágzó szép kora is. E múlt, s a mely
rá következett, a jelen közt, egy szomorú rideg
köz maradt: s magyar irodalom meg látszott szűn-
ni. Néhány hétig nem láttunk megjelenni semmit,
de semmit, ha tán a Katholikua Néplapot veszszük
ki, mely hetenkint egy-egy ivet küldött a néma
Dusztaságba. Novemberben kezdett halottaiból
ébredezni az időszaki sajtó."

Megjelent e lap hetenkint egyezer, csütörtö-
kön egy 4 rét ivén; előfizetési ára félévre Buda-
pesten kihordással 1 ft., vidékre postán borítékban
1 ft, 20 kr., egyes számnak ára 3 kr. voít p. p. nyo-
matott Müller Adolfnál. 1848 végén szétküldetett
belőle a pesti postán 1399 példány.

(Kossuth Ilirlapja 1848. 537. 1. 138 sz. —TestiDivat-
lap 1818 I. 26 sz. — Közlöny 1849. I. 507. — Nemzetőr
1848. 4 sz. - Pester Zeitung. 1849. I. 5300- Uj M. Muze-
um,1850-l I. 64.—Danielik: Magyar irók. 1.126. 625. —
Ferenczy: Magyar irod. története. 188. — Hcni irod. Hir-
dető 1848. 35 1.)

„Protestáns egyházi és iskolai lap." Megin-
dult Pesten 1812. april hóval. Szerkesztő-kiadók
Székács József és Török Pál. Alapos tudomány-
nyal kezelt vallási, s köznevelési lap, melyben a
protestáns egyház legjolesb hivei vetekedve dol-
goztak. Különösen Székács, Hunfalvi, Polgár Mi-
hály s Fabó müvei méltóvá tevék arra, hogy még
a nem protestánsok is olvasták. — Megjelent 1848-

va Nyitrán 1848. októberben. E lap feladata volt
az egyesült hon gyógyszerészi mozgalmait, állását
és ügyeit a kor haladtához mérve, minél hűbben
felkarolva, nyilt térre hozni; általa ügy- és tudo-
mányunk érdekeit buzditólag penditni meg. A
jelen lap e szakmában hazánkban legelső és úttörő
volt. Azonban ezt is, mint annyi sok hasznos vál-
lalatof, az év végén bekövetkezett harczi viharok •
megszüntették. — Megjelent minden hó 15 és 30- •
kán, félévi ára 4 ft. p. p.

(Kossuth Ilirlapja. 1848. 268. — Dr. Knöpfler Vllmo
Emlék-beszéd Láng Ferencz felett. Pest 1865. 5. 1.)

„Magyar Gazda," mező és statusgazdasági
közlöny, melyet 1841. júliustól a m. Gazd. Egye-
sület pártolása alatt szerkesztett és kiadott Török
János, a magyar gazd. egyesület titoknoka; aföld-
mivelő nép érdekei mellett hatályosan működött
e lap 1848 végéig, midőn végkép megszűnt.

Megjelent hetenkint kétszer egyegy 4 rét
íven, az előfizetési ár mind postán, mind Pesten
házhoz küldve félévre 5 ft p. p. nyomatott az első
félévben Landerer éz Heckenastnál Pesten, a má-
sodikban Budán az egyetem betűivel. Az 1848.
év végén szétküldetett belőle a pesti postán 430
példány.

(Kossuth Hírlapja. 1848. 537. — Pesti Hírlap. 1848.
I. 528. — Pesti Divatlap 1848. I. 420. — M. tudom. Aka-
démiai Almanach 1865. 248. — Danielik: Magyar irók II.
69. 212. — Honi irod. Hirdető 1848. 7. 1.

„Gazdasági Lapok," melynek kitüzöttfeladata
volt a mezőgazdasági érdeket képviselni fejleszteni,
mely azonban egyetemes közgazdasági viszonya-
ink taglalatára szintúgy készséges közlönyül szol-
gált. Vezérelve volt: fejleszteni elmaradott, ápol-
talan mezőgazdaságunkat, előbbre vinni összes
anyagi erdekeinket. 1849 elejével Korizmics Lász-
ló, a földm. miniszter oszt. titoknoka, mint szer-
kesztő- kiadó inditá meg, ekkor 370 példányban
mentek szét az országban. A jeles szerkesztő tol-
lat elmélet és gyakorlat, tudomány és tapasztalás
egyiránt vezérlék.

Megjelent hetenkint egyszer, negyedrét alak-

ban hetenkint egyszer másfél ivén 4 rétben Pes-
ten; előfizetési ára félévre Budapesten 3 ft 40 kr.
postán küldve 5 ft. p. p. Az év végén szétküldeteti
belőle a pesti postán 316 példány; ekkor megszűnt

(Kossuth Hírlapja. 1818. 537. 1. — Radicallap 1848
II . 1. - Honi irod. Hirdető. 1818. 8. 1. — M. Aeademiai
Almanach 1865.239. I.)

Vegyes tartalmú néplap:
„Vatdrnapi Újság". Encyclopaedikus néplap;

alapitotta és szerkesztette Brassai Sámuel 1834.
apriltól Kolozsvártt; 1846— 1848 ban maga a szer-
kesz'ő volt kiadója. Brassai lapja mind ügyes
szerkesztés, mind alapos a mégis teljesen népszerű
czikkei vei jeleskedett; a márcziusi napok után a
demokrata párt közlönyévé lőn s tisztán politikai
lappá alakult, hasábjait ekkor élénk, népies hámor
és őszinte szabadelvüség jellemzé. Kriza János
volt külföldi rovatának rendes irója. Megszűnt
1848. nov. hóban.

(Uj Ismeretektára. Pest 1850. I 650. — Uj Magyar
Múzeum 1860. II 19. — Szilágyi Sándor . A forradalom
le'rfiai 93 1. — Vasárnapi Újság. Pest 1862. I. 230. —
Ország Tükre. 1862. II . 233.)

Egyházi lapok:
Nevelés," kath. egyházi folyóirat,g és Neve, gy y

mely 184=1. keletkezett. 1843 júliustól szerkeszté
és kiadta Somogyi Károly. Az 1848-ki márcziusi
napokban Danielik János, mint segédszerkesztő
csatlakozott e laphoz, ki jul. hóban annak szer-
kesztését is átvette 1849. elején pedig a lap tu-
ajdonosává lőn s czimét „Re!igio"-ra, változtatá,

mely jan. 23-tól ismét rendesen járt az év végéig,
kivévén időközbeni szünetelését. Szorgalmasan
működtek e lapnál a szerkesztőkön kívül: Dr.
Nogall János, Horti Kovách Mark Antal, Faigel
Pál, Télfi János, Nyürő Zsigmond, Ráth József,

Szaklapok, melyek rendesen jelentek meg.
következők voltak:

„Orvosi tár," a budapesti királyi orvos egye-
sület közi;s munkálatával szerkesztették és kiadták
Bugát Pál tr. és Flór Ferencz tr. 1838, júliusban
indult meg mint heti közlöny 134 előfizetővel,
ezek száma mindinkább szaporodott, maga Stahly
tnr. eleinte több mint 50 példányra fizetett elő a
vidéki tiszti orvosok számára. Munkatársak vol
tak: a két szerkesztő, Bittner (most Kéry) Imre,
Tognio Lajos, Halász Géza, Stahly Ignácz, Ré-
czey, Patzek, Wachtel Dávid, Stockinger Tamás,
Mokossinyi Mihály, Ferenczy Manó, Schlesinger
Ignácz, Karsay Lajos, Reohnitz, Schoepf, Illés
László, Jakobovits Móricz, Rakita Alajos, Kun
Tamás, Frommhold Károly, Stoltz Samu, Uray
János, Plosz tudorok és tanárok, stb. Megszűnt
1848 végén. Nevezetes, hogy Pólya tr., ki 1831-
ben az efső czikkei kezdte meg az O. tárt, mint
folyóiratot végezte is be 1848-ban.

Megjelent Pesten minden vasárnap másféliven
nagy 8 rétben; nyomatott Budán az egyetemi
nyomdában; ára félévre helyben 3 ft, postán 4 ft
24 kr. p. p. 1848. végén szétküldetett belőle a
pesti postán 170 példány,

(Honi írod. Hirdető. 1818. 7. 1. —Danielik; Magyar
irók. I. 593. , és Poór Imre tnr. ur szíves közlése
után.

„Gyógyszerészi Hirlap." Láng A. Ferencz
gyógyszerész és szerkesztő-tulajdonos által alapit-

ban egy egész ivén; előfizetési ára 3 ft. p. volt
félévre.

(Kossuth Hírlapja. 1848. 678. — Pressburger Zeitung. :

1849. I. 119. — Mezei gazdaság kézikönyve. Pest, 1855. 1.
848. — Danielik: Magyar irók. II. 158. — M. Akadem
Almanach. 1865. 244. 1.) ;

„Debreczen-N.-Váradi Jirtesitö." Kereske-
delmi hireket terjesztő lap, 1842-ben indult me»'
Debreczenben Ballá Károly szerkesztése alatt, s
azóta ugyanott folytonosan megjelen. Napjainkban
a legrégibb magyar lap.

(Csokonai-album. Debreezen, 1861. 248. 1. — Vasár-»
napi Újság 1862. I. 108.1.)

„Aradi Hirdető." Schwester Ferencz inditá
meg 1842-ben és járt 1849. jun. végéig. — Meg-
jelent hetenkint egy kéthasábos féliv 4-rétben; '
ára félévre helyben 1 ft. 26 kr., postán bérmentve
2 ft. p. p.

(Der Ungar (Zerffi), 1848. 556. 1.) ;
„Hetilap. Encyclopaedikus tartalmú folyóirat,"

különös tekintettel a közgazdászaira, műiparra és
kereskedésre." Kiadta az Iparegyesület 1845-től
fogva; 1848-ban szerkeszté Fényes Elek, ki azon
év april 28-diki számában jelenté, hogy: .,a cen- .
surával az iparegyesületnek lapkiadhatási szaba-
ditéka is megszűnvén, továbbá átalakulásunk
által föltételezett bokrosabb foglalkozásaim miatt
a szerkesztőségről lemondani kényszerülvén, a .
Hetilap a jelen számmal megszűnt" . . . . Az elő-
fizetők a „Márczius 15-ké"-vel kárpótoltattak.
Ezen jeles folyóirat tehát april 28-kán végkép
megszűnt.

Megjelent minden kedden é- pénteken, lega- '
lább egy-egy tömött kéthasábu ivén negyedrétben
(1 — 33. szám, 528 hasáb). Ara félévre helyben
4 ft., postán 5 ft. p. p.; nyomatta Beiméi Pesten.

(Pesti Divatlap. 1848. I. 420. - Honi irod Hirdető.
1848. 6. 1.)

„Természetbarát." Kolozsvárott 1846. július-
ban alapították Laborfalvi Berde Áron és Takács
János, kinek visszaléptével az első félév végén,
Berde maga szerkesztette, sőt legnagyobb részét
maga irta. Uj folyama 1848. júliustól— nov. 5-ig
,Ipar és Természetbarát" czim alatt jelent meg,
is pedig összesen 33 szám adatott ki belőle, g
ezzel a hiányt pótló jeles folyóirat megszűnt.

Megjelent hetenkint egyszer, egy tömött
nyomatú ivén 4-rétben, előfizetési ára félévre
helyben 3 ft, postán 3 ft. 12 kr. p. p.

(M. tudom. Akadémiai Almanach. 1863. 249. — Uj
Magyar Múzeum 1860. II. 18. 1., — és Aigner Lajos ur
zives közlése Után.) (Folytatás MTO

Szinnyei József.
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Egy épület összeomlása Berlinben.
Mintegy másfél hónappal ezelőtt borzasztó

baleset történt a porosz fővárosban. Egy négy
emeletes egészen uj ház, melybe csak ez év okt.
l-jén költöztek be, ugyanazon hónap 20-ikán,
épen pénteken délelőtt, egészen összeomlott, s 80
embert temetett romjai alá. Nyolczvanan, kik ke-
véssel előbb még teljes erőben örültek az életnek,
néhány perez alatt összezúzva részint meghaltak,
részint súlyosan megsérültek. A ház azért volt
oly népes, mert benne négy asztalos műhely,
pinezéjében pedig öntöde volt, hol mindenütt
Bzámos iparos munkálkodott, ugy hogy a szeren-
csétlenség pillana-
tában 60 kézmű-
ves volt benne je-
len; a többiek nagy
részint gyermekek
és aszszonyok.

Mint egy szem-
tanú beszéli, a ház
mintegy saját ter-
hétől lenyomva,
lassan r o s k a d t
össze, majd om-
lását rettenetes
robaj, azután ha-
lotti csend követ-
te, mig az egész
jelenetet, halotti
fá tyol gyanánt
finom fehér por-
felleg takarta el.
Egy asztalosle-
gény, ki épen a
műhelybe akart
menni, a tetőt in-
gadozni látva, a
pinezébe a k a r t
ugrani, majd meg-
gondolva a dolgot,
az udvaron át me-
nekült, s mire visz-
Bzapillantott, fehér
porfelleg mutatta
a helyet, a hol az
épület állott. Egy
busz éves ifjú, a
negyedik emelet-
ről, a lassan omló
épület r o m j a i n
sértetlenül hullott
alá.

A szerencsét-
lenség után a se-
gély egy perezre
Bem késett. — A
szomszéd gyárak
munkásai, a közel
laktanyából a ka-
tonaság, s a tűz-
oltó-egylet sze-
mélyzete, rögtön
ott termettek.s bár
az épület a szom-
széd ház egyik ol-
dalfalát is magá-
val rántotta, ugy
hogy a fennma-
radt rész minden
pillanatban leom-
lással fenyegetett:
e körülmény da-
czára rögtön meg-
kezdték a szaba-
ditás munkáját, a
mint e jelenetet
képünk mutatja, s
58 óra hosszán
át nap- és fák-
lyafény mellett szakadatlanul munkálkodtak, mig
a romokat azét tudták hordani.

Huszonhét halott és tizennégy súlyosan se-
besült lett a baleset áldozata; de a többiek is ki-
sebb-nagyobb sérülést szenvedtek. Egy tanuló,
ki a második emeleten épen az ablaknál állott,
minden sérülés nélkül esett a kertbe, mig egy
bölcsőben fekvő csecsemőt szintén sérületlenül
ástak ki a romokból. Orvosok nagy számmal gyűl-
tek össze bekötözni a megsérültek sebeit, s min-
denki tőle. telhetőleg iparkodott részvétét kife-
jezni a megszabadítottak iránt, de legszomorubb
jelenet volt, midőn 29 koporsót egyszerre kisértek
a temetőbe, hol egy közös nagy sirhalom jelöli a

szerencsétlenség emlékét, mely sirhalmot most is
koszorúkkal s virágokkal borit el a lakosság nem
lankadó részvéte.

Mi volt a baleset oka, arról különböző hirek
keringtek ; némelyek azt álliták, hogy az épület
túl volt terhelve, mások, hogy az építéshez rósz
anyagokat használtak ; de a legnagyobb hiba
mindenesetre az volt, hogy az épület szilárdságára
nem voltak kellő ügyelettel. Ujabb időben külö-
nösen a bérházak építésénél nem annyira azok
szilárdsága, tartóssága a főszempont, mint inkább
az, hogy minél kevesebb költséggel kiállitani s
belőlök mielőbb hasznot húzni lehessen. Ha a
mostani modern építkezések gyenge alkotását

Egy épület összeomlása Berlinben. (Okt, 20-kán.)

összehasonlítjuk a régibb epületek tömör falaival,
épen nem csodálhatjuk hogy tartósságra nem
állhatják ki amazokkal a versenyt, melyeknek
épitése háromszor-négyszer annyi anyagot és időt
vett igénybe.

Az ily hevenyében épült házakról lévén szó,
talán önkénytelenül is eszébe jut az olvasónak a
pesti országház, mely oly rövid idő alatt emelkedett
föl; de a melynek tartóssága fölött épen nincs ok
kétkedni, mert a mint mindenki saját szemeivel
láthatta, ez épület oly szilárd, hogy bizonyosan
győzelmesen fog megküzdeni nemcsak az idők
viharával, hanem másnemű viharok ellen is.

Képek a hazai népéletből.
LV. A Mikulás.

A napot homály előzi meg; karácsony ünne-
pének verőfényes örömét meg a fehér szakálu
Mikulás és ördöngős szolgája, kik csak büntetni
tudnak s nem jutalmazni, aszalt szilvából csinált
rettenetes kéménysöprőkkel s vörös nyelvű kram-
puszokkal ijesztenek rá az apró cselédekre.

A piaczon a nagyfejü káposzták s köpezös
répák, a fonnyadt szőlő s piros arczu almák, a
koppasztott kappany s a tojásgarmada mellé,
csodálatos portékák csatlakoztak egyszerre. Mint-

ha csak éjnek
idején valami bo-
szorkányság által
báttak volna ki a
földből az apró
s á t r a k , melyek
alatt v ia szból
gyúrt, gyermek-
arczu s gyapot-
szakálu püspökök,
gyönyörű, aranyos
misemondóban s
hófehér süvegben
valóságos papiros-
ból, vannak szé-
pen glédában föl-
állítva. Háromrét-
ben fölkunkoritott
farku, szikrázó
szemű, s z a r v a s
Luciferek zörgetik
pipadrótból kötött
szörnyű bilincsei-
ket, melyekkel
sorra fűzik a szó-
fogadatlan gyer-
meket s hetesével-
nyolczasával ka-
nyaritják a bor-
zasztó puttonyba,
hol aztán haszta-
lan rimánkodnak,
mert onnan nincs
szabadulás. Ugy
kell nekik, visel-
ték volna jobban
magukat!

S mire este
lesz 8 a lámpák
kigyulnak, szines
mécsesek lobog-
nak a sátrak kö-
rül is, melyeknek
fényében csak
annál ijesztőbben
csillognak az öreg
s fiatal ördögök
szemei. A fiucska
vagy kis leány
azonban, ki a vá-
sárló mamával a
piaczon van, nem
igen ijed ám meg
tőlök, akármilyen
piros a nyelvök,
akármilyen tüzea
a szemök s akár-
milyen hegyes a
dárdájok. Nagyon
tapasztalt gyer-
mekek már ezek
s jól tudják, hogy
nem is őket eszi
meg az ördög, ha-
nem inkább ők
eszik meg az ör-
dögöt, mert feje

ezukorból, teste csokoládéból, lába pedig pompás
aszalt szilvából való.

No hiszen, szépen vagyunk így! Hol van a
respektus, a tisztelet? Ezért a fölvilágosodott
nyalánkságért meg fogtok lakolni, gondolja ma-
gában Mikulás , ki látatlanul sompolyog a
sátrak közt, s hogy a család vacsorához készül
épen ülni: hát csak betoppan nagy egyszerre a
Mikulás s mögötte irtóztató szarvakkal s ember-
ölő seprővel az ördög,

Uczczu, vesd el magad! A vitéz Lajoska egy
teremtésében anyja széke alá suttyant s ugyan-
csak rémült ábrázattal hallgatózik, s Ürzsike, a ki
néhány perczczel előbb ugy legénykedett még,

bezzeg szalad most az édes mama ölébe, hogy óvja
meg ezektől a szörnyűséges vendégektől. Csupán
a nagyobbik fiu néz különös arczkifejezéssel a
Mikulásra. Hangját mintha nem most hallaná
először. A mosolygó nagymama csak annál inkább
megerősíti őt gyanújában — a bizony! a tanító
bácsi az, meg a Pista kocsis! A két kisebbik még
mindig kételkedik, s csak midőn a
papa biztatja őket s a rémalakok- -4F^:

ról lefoszlott süveg, szakái, köntös
a lehullott seprő és szarv: csak ak-
kor látják álmélkodva, hogy Béla
bátyjuknak igaza volt. A tanító
bácsi! A Pista kocsis! Mig ennek
a meleg, pecsenye-illatú konyhában
egy jókora pohár bor, nagy darab
kalács és sült jut ki ügyes szinész-
kedésének jutalmául: a tanító bá-
csival egyetemben a szülék s a
nagymama arra intik az apróságot,
hogy félni nem kell, s hogy a szó-
fogadatlan gyermekre nézve na-
gyobb büntetés legyen a szülék
elégedetlensége, mint a világnak
minden Mikulása.

szenvvel viseltető , magyar érzelmű Fiúméban
fognak épülni.

A fiumei hajógyár, melynek rajzát e lapok-
ban bemutatjuk, közvetlenül a tengerpartján áll.
Tulajdonosai: Fiume legelőkelőbb pénzemberei.
Igazgatója : Whittheai Bobért angol gépész-
mérnök.

A fiumei hajógyár.
A középdunai gözhajótársaság

igazgató-választmánya, a közelebbi
napokban, egy elhatározó lépést tett
előre a vállalat érdekében. Fel le-
vén ugyanis hatalmazva az utóbbi
közgyűlés által, hogy a társulat szá-
mára szükséges gőzhajók épitteté-
eére nézve, az általa e végre ki-
választandó gyárral szerződésre,
lépjen, s igazgatót válaszszon : mi-
után a részvények befizetése ekko-
ráig annyira haladt, hogy az alaptőke
erejéhez képest megszabott hajók
számának felét már megrendelheti;
űe továbbá az idő is annyira haladt,
hogy ha az épitendő hajókat még a jövő évben a
Dunára akarja állítani, azok megrendelésével to-
vább késedelmezni a vállalat tetemes kára nélkül
nem lehet, elhatározta, hogy az építkezésre vállal-
kozó gyárak közt legméltányosabb feltételeket
ezabott, s jeles készítményei által az utóbbi idő-

Képek a hazai népeiéiből : LV. Mikulás. — (Lüders rajza.)

A gyárépület tizenegy osztályt foglal ma-
gában.

1. A kazánmühely, harminezöt öl hosszú,
nyolez öl széles; tizenkét tűznél dolgoznak benne,
hatnál a kovácsok, hatnál a szegezők; van benne
egy futócsiga, melynek ereje 25 tonna (egy tonna

emelő-géppel, melyek mindegyike 20 tonna erejű
2 olvasztó-kemenczével, melyben egyszerre 20
tonna (400 mázsa) erezet lehet felolvasztani, to-
vábbá 3 kupkemenczével, melyben egyszerre'őOO
mázsányi tárgyat lehet önteni. Ezenkívül el ran
látva az öntöde mindazon eszközökkel, melyek a
legkisebb ugy mint a legnagyobb tárgyak öntésé-

___ hez megkivántatnak.
4- A nagy öntöde mellett van

egy kisebb érezöntő műhely öt ol-
vasztó-kemenczével, ennek hossza
8, szélessége 4 öl.

5. A rézkovácsok mühelye 7
négyszeg ölnyi nagyságú, 3 kohóra
egy csigával, itt készitik a gépek
rézcsöveit.

6. Az esztergályos műhely 20
öl hosszú, a földbe állított minden-
féle esztergapadok, gyalugépek,
fúró- és fodrozó eszközök, egy
szóval mindennel fölszerelve, mit
csak Anglia legnagyobbszerü gép-
gyáraiban feltalálhatunk. Különö-
sen megemlítendő ezek közt egy
nagyszerű hengerfuró gép , mely-
lyel akár 10 láb átmérőjű hen-
gert lehet fúrni, aztán egy eszterga,
melylyel 20 láb átmérőjű csavart
is lehet esztergályozni. Ezen mű-
helyben is van egy futó csiga, mely
25 tonnát képes emelni.

7. A fölszerelő terem 11 öl
hosszú, 8 öl széles; itt állítják össze
a gépezetet, s erre szolgál itt is
egy 25 tonna erejű emelő csiga, és
minden egyéb ahhoz kellő padok,
csavarok stb.

8. Az első emeleten van a kis
esztergályos műhely, épen a nagy
fölött, 10 öl hosszú 5 öl szóles te-
rületén van 12 esztergapad, 14 más
idetartozó géppel.

9. A lakatosok műhelye 30 csa-
varos fogóval.

10. Az asztalosok műhelye 10 öl hosszú 5
öl széles, 12 paddal, és egy Whitworth-féle
körfüré8zszel.

11. Az érczesstergályozó műhely 3 paddal.
A gyár összes gépezetét egy húsz lóerejü

gőzgép hajtja. Van egy vasból készült állóhajója

ben kitűnt fiumei „stabiiimento tecnico"-val fogja
építtetni gőzöseit , s a kiválasztott vezénylő
igazgatót, Houchard Fereticz volt hajókapitányt,
a szükséges előmunkálatok megtételére, a hely-
Bzinére már el is küldé.

A magyar társaság gőzhajói tehát, a magyar
tengerparton, a hozzánk oly tántorithatlan rokon-

A fiumei hajógyár.. — (Fénykép után.)

| 20 mázsa); továbbá mindéiféle fúró, lyukasztó,
hajtó éi kovács-szerszámok., és egy kemencze a
lemezek tüzesitésére.

2. A kovácsműhdy 15 öl hosszú, 6 öl széles;
van benne 15 kohó, és egy gó'zkalapác3, a legna-
gyobb gépréazek kovácsolására.

3. Az öntöde 20 öl hosszú 6 öl szeles, két

— ponton — és egy gőzemelő-gépe, melylyel
50 tonna sulyu tárgyakat bátran fölemelhetni, s a
hajóba lehet szállítani.

Egy szóval, a gyár teljesen föl van szerelve
mind azzal, am't csak hasonló teleptől kívánhatni,
s évenkint 1000 — 1200 lóerőnyi gépeket képes
kiállítani.
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A gyár igazgatója Whitehead Róbert lan-
cashiri születés Angliából, hol gépészeti tanul-
mányait Manchesterben Swif't William vezetése
alatt kezdte. Mint technikai igazgató , először
Marseilleben „Taylor et Sons" gépgyárában
nyert foglalkozást ; 1845-ben öt hajót állított
össze Velenczében a Paradisi et C. ház számára,
melyek a Pó-ra voltak tzánva, s később az osztrák
Lloyd által vétettek meg, mely társulat 1848-ban
magát Whitehead urat is megnyerte. Utóbb a
trieszti stabilimento tecnico vezetésére hivatott
meg, hol 1857 ig működvén, általa építtettek a
hadi tengerészet számára a Taurus , Alnoch,
Kugen kerekes gőzösök, Fridrick, Dandolo, Do-
nnu fregattok, a Dossi Valliero, Gavelli, Valii
d'Adria és Tárta 10 gépei. 1857-ben a fiumei ,,fon-
deria metalli" tulajdonosai szólították fel White-
head urat a gyár átalakitására, s a mai „stabili-
mento tecnico" az ő alkotása. Itt készített nagyobb
művei: a dán háborúban sok viszontagságot ki-
állott 400 lóerejii Schioarzenberg fregatt, melyet
hat hó alatt állított ki, a 150 lóerejü Marco Polo
és Mária Terézia csavargőzösök, melyeket To-
nello számára készített Triesztbe, és Habsburgi
Rudolf 230 lóerejü gőzös, melyet az egyiptomi
alkirály vett meg. Gépeinek különös előnye ab-
ban áll, hogy igen kevés tüzelő szerrel járnak, s
névszerinti erejűknél 3 —4 szer többet fejtenek ki.
Legutóbbi műve a Ferdinánd Mnx pánczélos
fregatt 800 lóerejü gépe, mely a maga nemében
a legkitűnőbbek közé tartozik.

Ha már most tekintetbe veszszük, hogy azon
osztrák kormány, mely eddigelé Fiúménak nem-
csak boldogulását nem akarta, de minden tőle
telhető módon nyomta azt mindenütt, a hol csak
lehetett, — azon osztrák kormány, melynek sok-
kal inkább keze ügyében esik az általa annyira
kegyelt Triesztben való építtetés, hajógépeit az
ujabb időben Fiúméban készítteti: maga e körül-
mény is a legnagyobb ajánlat és elismerés Fiume
gyárának kitűnősége mellett. De köztudomás
szerint Fiume népe a legyakorlottabb munkáso-
kat szolgáltatja a hajók építéséhez; fája a legjobb,
mit csak e czélra kívánhatni; s ezeket összevéve
azon körülménynyel, hogy vasat és egyéb anya-
gokat vámmentesen szerezhet be, következőleg
olcsóbban állíthatja ki müveit mint bármely más
gyár: tisztán üzleti szempontból is lehetetlen nem
méltányolni a magyar gőzhajótársaság igazgató-
választmányának azon elhatározását, hogy hajóit
Fiúméban építteti.

Adja Isten, nogy minél előbb láthassuk azo-
kat szőke Dunánkon, s ezzel is több legyen egy
kapocscsal, mely a kedves Fiúmét hozzánk köti.

Sz. K.

V á c z v á r o s .
(Folytatás.)

Siklottunk Vácz tájékáról és lakosairól; most
pedig térjünk a város beligazgatása, és magát a
várost érdeklő tárgyakra.

Vácz városának 1859 ik év előtt két bírája, s
külön tanácsa volt; t. i. a püspöki rész, mely az
egésznek hétnyoiezadát, és a káptalan része, mely
egy nyolezadát tévé; az érintett évben azonban
összeforrván, jelenleg csupán egy birája s egy ta-
nácsa van; a tanács rendezett lévén, az előforduló
peres ügyekben el-ő bíráskodási eljárást gyakorol.
A megye részéről pedig főszolgabíró esküdt tár-
sával intézkedik, a ezeken kivül a bűnvádi ügyek-
ben van még egy külön szolgabiró.

A hatóság dicséretére lehet mondani,-hogy a
helybeli árvák ügye, külön s rendes kezelés mel-
lett igen jó állapotban van; a többive nézve is
kellő gond fordittatik, ugy hogy a város nem nagy
bevételéhez képest, többfele javítások, és újítá-
soknak kétségtelen nyoma látszik, nevezetesen: a
múlt évben a Duna mellett szép darab védfalat
készi'teteit, s az utczák kövezetét is löbb helyen
javíttatta és rendbe hozatta. Az éji kivilágításról
is több évre szerződés leg gondolkodott. A koldu-
lás megszüntetése tárgyában i s történtek intézke-
dések, de az al: p csekélysége miatt lehetlcn azt
akadályozni.

VÍ cznak négy országos vására van, húsvét
előtt az ugy nevezett „virágvásár', mivel több-
nyire virágvasárnapra ef-ik; a második „sarlósvá-
sár", aratás előtt, sar ós boldogasszony körül, a
harmadik : „Gálivásíír" október közepe táján, s a
negyedik: ,.karácsonyivásár", deczenober 15 én.
Az első nevezetes, nagyszerű baromvásárjával,
midőn a tnasz beálltával a marhákat szokás vál-
toztatni : a második a logsilányubb, mivel ez idő-
tájban a szegény embernek még kevés eladni

I valója van, tehát pénze sincs. — A harmadik,
mely káposzta-vásárnak is neveztetik, a legnépe-
sebb és legjobb vásárok egyike, midőn a téli
szükségletek beszereztetnek, s azok, kik marhájuk
számát a téli időszakra apasztani kívánják, az ár-
ban valamivel alábbszállva, tul adnak rajtuk, míg
mások, kiknek fölös takarmányuk van, vagy hiz-
lalni szándékoznak — könnyebben jutnak a be-
szerzéshez; a negyedik vásár már sokkal érdek-
telenebb az előbbinél, s leginkább hasznos a kéz-
műveseknek.

Az országos vásárokon ki\ül kedden és
pénteken rendes hetivásárok tartatnak, melyek
leginkább ősz végével oly népesek , hogy or-
szágos vásároknak is beillenének: de különben
is naponkint, főleg szombaton és vasárnap, min-
dennemű élelmiszerekkel meg van rakva a piacz.

A régi írások szerint Vácz Dunapartját vé-
gig kőfal védte, mely azonban részint a háborgós
idők alatt, részint pedig időviszonyok által több-
nyire összeomladozott. Jelenleg védfal által van
biztosítva: a fegyház, a gőzhajó állomástól a Pes-
kó-féle házig terjedő rész, s tovább a Cacciári-féle
ház, a püspöki lak, és a sz. Ferencz rendű szerze-
tesek zárdája. Egyébiránt remélhető, hogy a város
hatósága, múlt évi példáját követve, erejéhez ké-
pest időnkínt folytatni fogja a közhasznú munkát.

A város beltis-ztaságát tekintve, igen kivá-
natos volna, hogy legalább a nevezetesebb he-
lyekről csatornák álial vezettetnék le a szemét és
rondaság a Dunába, midőn ezek hiánya miatt,
majd minden udvarból az utczára eresztetik, hol
bűze a fel e alá járókat sokszor kellemetlenül
érinti, s az egészségre nézve káros befolyással
lehet.

A már érintett lóház külrészén létező sétá-
nyon kivül egész városban nincs oly árnyas hely,
hol a nyári estéket lehetne üdülés végett tölteni.
K. S. volt polgármester a vásár-utczától a vasúti
indóházhoz vezető téren rendeztetett ugyan egyet,
melyre ha kellő gond fordittatik, idővel pótoland
egy kis hézagot, de ugy látszik, hogy a hely nem
igen felel meg rendeltetésének.

A városnak legfőbb dísze a székesegyház,
mely mind felséges helyzetére, mind mesterséges
építészeti modora, mind nagyszerűsége, mind pe-
dig Ízletes külsejére nézve különös tekintetet és
figyelmet érdemel. (Rajzát a V. U. egyik korábbi
évfolyamában láttuk.) A homlokzat csarnokába 9
sor lépcső veztt, hol 12 szabadon álló és 6 afalazat-
hoz ragasztott 60'magas s 4' 10"területü kőoszlopok
közt közepén egy szabályszerű nagy, és két olda-
lon két kisebb ajtó teszik a bejárást. Az egyházba
lépve, figyelmünket különösen magára vonja a
templom kúpjának régi, de mindig remek freskó-
festménye, mely — a házi történelem szerint —
Mauiberer Antal jeles művész ecsetének szüle-
ménye. A főoltár hátrészén levő nagy kép a kál-
vária hegyét ábrázolja, megfelelő alakokkal. — A
négy oldal-oltár nagy képei szintén kitűnőek.
Kiemelendő a 28 változatú, s két sor billentyűvel
ellát< tt nagy orgona. Minden vásár- s ünnepnapon
a helybeli karmester vezérlete mellett, többnyire
műkedvelőkből összealakitott egyéniségek közre-
működésével, zenekisérettel tartatik az isteni-
tisztelet. A kétfelől alkalmazott szószékek átel-
lenében, egy valódi kis orgona, és más felén —
öszhangzás végett — egy képletes van alkal-
mazva ; azon kis orgona kiséretével végzik köz-
napokon az isteni tiszteletet.

Az egyház homlokzatán gazdagon megara-
nyozott réz betűkben e sorok olvashatók : D. O.M.
In honorem nssumptete in coelum virginis. Et S.
Michnelis archangeli.

A felirat táblája felett 14' magasságú, kőből
faragot szent van helyezve. — Ezen szentegyház
építtetését 1761 ben gr. Eszterházy Károly váczi
püspök kezdé, és 1777-ben gr. Migazzi Kristóf
bibornok — kinek a megyében számos templom,
a verőczei volt vadaskert oldalában létező vár-
kastély, és több gazdasági épület örökíti nevét—
v gezteté be. Azon idő óta folytonos jó karban
tartás mellett újítások is történtek rajta, neveze-
tesen, gr. Náda-sdy Ferencz püspök a fedélzet elő-
részét — miután eddig az egész eserepzsindelylyel
volt befedve, s évenkint, főleg zivataros idők já-
rása után, folytonos kijavításokat igényelt —
vörös rézzel fedeté be ; később pedig Rosko-
ványi Ágost püspök nagy költséggel végezé be
az egészet; ugyanazon püfpök az ezelőtt üresen
állott baltoronyba egy 96 mázsás harangot he-
Iye7tetett; mely azonban csak nevezetesebb ün-
nepnapok, és a meghatározott járulék lefizetése
ni el lett, módosabb halottak kiharangozáea alkal-
mával vétetik mozgásba. — Megemlitesre méltó,

hogy a forradalom idejében, a volt lenagyobb
harangot — mintegy 40 mázsást— néhány buzgó
hazafi erélyes sürgetése folytán a főpapság
kénytelen beleegyezése mellett, nagy bajjal a
toronyból levették, és csakugyan agyukra leendő
átöntés végett le is szállitották Pestre; a sors
azonban ugy akarta, hogy ezen különös jó hangú
harang rendeltetése helyére visszakerüljön, a
tovább is Isten tiszteletére tegyen szolgálatot. '

A nagy piaczon levő templom, hajdan szent
Domonkos rendű szerzeteseké volt, a hozzá ra-
gasztott zárdaépület pedig az elaggott papoknak
szolgál lakásul. A templom belsejébeni faragvá-
nyok, s több ószerü festmények a régi jó időkre
emlékeztetik a belépőt; egy fő- és hat kis oltár :

van benne. Az isteni tisztelet itt felváltva ma-
gyar és német nyelven tartatik.

Nem kevéssé emeli a város diszét a kegyes
tanitórendiek, jól felosztott czifrázatu, bádoggal
befedett két tornyu temploma, melynek valamint
a külső, ugy a belszerkezete is csínnal párosult
'egyszerűségre mutat, egy fő- és hét kis oltárt fog-
lal magában. — Az egyházzal egybekötve áll a
rendház nagyszerű négyszeg épülete, a székes-
egyház és püspöki lak baloldalán; alapitója gróf
Kolonics Zsigmond bibornok, ki 1714-ben vétó
meg alapját a háznak. — A forradalom előtt volt
benne a bölcsészeti tanintézet, a kegyes tanitó-
rend növendék papságának fejlesztő intézete, és
hat deák iskola, melyben évenkint körül-belül45O
ifjú nyert oktatást. Most a kegyesrendiek ré-
széről van 30 növendék, három tanár vezérlete
alatt,s a hatról négyre leszállított deák iskolában
180 ifjú, kiknek vezetésére és oktatására hat ren- j

des tanár van alkalmazva. (Vége k«vetk.)

Válasz „Édes Gergely védelmére."
Nagy figyelemmel olvastam át Édes Albert

urnák a Vas. Ujs. 47-dik számában közölt czik-
két s gondolkodóba estem afelett, ha vájjon írjak-e
valamit viszonzásul, írjak-e fé!re< rtett kisded
közleményem érdemtelen ledorongolására? Végre
is elhatároztam magam ezen, a lap szűk köréhez
mért „válasz" megírására az okból, nehogy bele-
nyugodni látíasam E. A. urnák személyeskedő
helyreigazításába, illetőleg védiratába.

Először is azon — bizonyára E. A. ur előtt
is ismeretes — tétel figyelembevételét kérem,mely
az irodalomban rég ki van már mondva: Nem ki,
de mit; az az legyen távol tőlünk a személyeske-
dés roszat szülő szelleme. Sokan nyilvánították
ezt már nálunk, de még most is csak oly ,,ne-
bántsd- virágok" vagyunk, mit>t irodalmunk ébre-
dezni kezelő korszakában, midőn minden itészileg-
kimondott szó zivatart vont maga után. lemerik
közelebbről az avatottak Kölcsey sorsát, ki néhány
költőnk birálatácrt az irói körökben majdnem
megvetésben részesült.

Azt mondja É. A. ur, nem vagyok „kegye-
lettel é3 méltánylattal azok iránt, kik a magyar
nyelv bölcsőjében az ébredő csecsemőt ringatták,
kik a hazai irodalom elhagyatott pariagán nap-
számoskodva verejtékeztek;" mire én egyszerűen
megfelelhetek, hogy t. i. a valódi érdem iránt ha
valaki, ugy én tudok méltánylattal — s az irodal-
munk szent mezején sikerrel munkálkodottak
irányában kegyelettel, sőt tisztelettel lenni, de is-
mételve mondom, csak a valódi érdem iránt.

Engem utasit É. A. ur a méltányosság kor-
látai közé, míg maga Édes G. s hason szellemű
kortársai védelmében a bennem megrótt hibába
esik, midőn a XVII-dik század költőit vagdalja;
azonban mondhatom, hogy ama ,,yafó"-val rímelő,
költők századukban sokkal inkább helyt álltak,
mint emez irók aXVIII-dik század utolján s e szsu
zad első éveiben.

A mit tovább menve mond É. A. ur atyja
forelitmányairól, azok mindannyian dicséretér©
válhatának vala, ha csak egy kevéssé is méltóbb
utón jár el a nyelv öntudatos kezelésében. Az pe-
dig nem hozható fel érdemül protest. tudósaink-
nak, hogy ,,IIomérf, Virgilt, Horáczot könyv nél-
kül tudták", mert mellette anyanyelvünket hanya-
golták el, s Kazinczynál nem csupán a születés éa
neveltetés idézte elő a f zep magyarságot és Ízlést,
mert ez ecetben nézzük meg az egykorú szerzetes
költőket, mint Ányos Pált, még élőbbről Faludit,
Baróti Szabót, Révait, Virágot, Rajnist és sok
más jeleseinket, kiknek nyelve nagyon is sokban
különbözik Édes G. nyelvészetétől s itt minek
tulajdonitható ez? Bizonyára nem a magas szüle-
tés és kitűnő neveltetésnek. És tán nagy érdenio
az a protestánsoknak, hogy a tudós tái-saság meg-
alapításakor is még azok beszélték a latin nyelvet
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ékesen, míg a katholikusok nemzeti nyelvünk
tudásában múlták felül őket és tűntek ki?!

Édes Albert ur tévesen gondolkodik akkor,
midőn élezet csinál múltkori közleményemből,
mondván:,,lehet-e félni, hogy a magyar tudós
társaság ilynemü versekre pályát hirdet?"
mert attól koránsem tarthat bárki is, és nem is
azon okból volt közzétéve, hogy azt a netáni
pályázat-hirdetésétől visszariaszsza, hanem hogy
némi kóstoló legyen általa az olyanokat nem fs-
mert közönségnek nyújtva. Ezt tenni pedig ugy
hiszem, joga van bárkinek, mert egyrészről a már
kinyomott könyvnek országutja van minden ház-
hoz, másoldalról meg a megjelenéssel már a könyv
s irója a történelem karjaiba van vetve, honnét
nagyon nehéz valalamit kivenni többé.

Azon állítást, miszerint É. G. a közölt verse-
ket gúnyból irta, és tán nem tartotta azokat
jónak: önmaga megezáfolja „Ifjúi Enyelgései"

. előszavában, ilyeténképen szólván: „Enyelgései-
met . . . . t,oha szégyenleni nem fogom, annyival
inkább, ha irányomat, mely előttem áll, eltalá-
lom." (IV 1.)

É. A. ur kiváló érdemnek tartja a versben a
mértéket, széo oldala is ez gyakran a költemé-
nyeknek, de nem minden, csak valami: hogy Vö-
rösmarty a mértékes verset épen Édes G. Keser-
veiből ismeré meg; az csupa esetleg, a véletlen
játéka, s hogy dicsőségül nem róható fel, azt
bizonyítja epikai költeményeiben nyilvánított ama
kimondhatlan bájus szépségű költészete s mérté-
kelése, melyet még nem múlt fölül ez ideig senki,
mit pedig épen nem a „Keserveknek" köszönhe-
tett, s ezt nem is olvasom ki egy életiratábói sem.

A mi Kisfaludytól idézve van, teljességé-
ben igy hangzik: ,,ha Gyöngyösi, Zrínyi, Orczy,
Faludi, Ányos, Bacsányi, Virág, Kazinczy, Ver
8fghy, é"s főképen nyelvünk Adelungja, még a
sírnak partján is buzgó ősz Szabó Divid, előttem
magyarul nem írnak vala; hát ha három Petrarca
lakik vala is kebelemben, Himfi még se születhe-
tett volna" (Pest, 1858.15 l.)s ez — mondom —
koránsem vonatkozik Édes Gergelyre, mert ezek
— mint tudjuk — költészirodalmunk első rendű
csillagai, míg hogy É. G. ezekhez arányitva ki-
csoda, megtanulhatjuk közelebbről Kölcsey min-
den munkái VIII, 166 1., Toldy költészettörténete
II . 204., Imre Sándor irodalom és nyelvtörté-
nete 195. lapjain stb. stb.

Nem akartam ily részletekbe bocsátkozni, de

I a tárgy fontos volta igényelte ezek elmondását
Akarva nem szóltam különösen a csekély nevem
ellen intézett kifakadásokra, hadd legyen az ki-
téve nekik, hisz oly ismeretlen s oly kicsi az, mint
az országút kavicsa, melyen a terhes szekér ész-
revétlen döczezen át.

Végezetre, hogy múltkori czikkv m iráj:i'-:or
legkevesebb sértési vágy nem volt, necn lehetett
kebelemben, arról bizonyságot tehet azon körül-
mény, miszerint én mindig részvéttel voltam
Édes Gergely irányában s nem is egy levelem
van mlr, mit életviszonyai stb. kikutatása végett
küldött irataim válaszául mutathatok fel. Bizo-
nyára nem gyülölség — vagy más ilynernű indok
vezette akkor tollamat.

Dá bizonyságot tehet részvétemről még az
is, hogy nálam megvan mindazon műve, mi álta-
lam megszerezhető volt; tanúul szolgálhat az,
hogy egy kiadatlan költeményét csak a minap
küldöttöm b3 e lapok t. szerkesztőségéhez. Azon-
ban mindezek nem eléggé fontos okok arra nézve,
hogy én sértési szándékkal ne léphessek fel, ha-
nem van egy, mi bizonynyal olyanul tekintethetik, s
ez nem egyéb, mint Édes Albert urnák áldásdus
irodalmi munkálkodása. Ismerem protestáns rész-
ről megjelent nagyfontosságu műveit, ismerem
áldozatkészségét, melynek folytán három tanoda
élvezi máig is leikéből Ömölt szíves áldozatkész
volta gyümölcseit, ismerem végre dicső hivatala
ban szerzett érdemeit, mik egyenkint is vnsza-
ijesztheték vala a sérelem előidézésétől az ügyetlen
kontárt.

Legvégül: Édes Albert ur gyermeke néhai
Édes Gergelynsk, s iít mír a fiúi őszinte szeretet
lehet — s leghamarabb lehet — megsérthető, de
erre nézve elég kijelentem, hogy ami szent érzel-
meknek legbensőbb tisztelőjét, kegyelőjét fogja
bárki is bennem feltalálni,mi leghatalmasabb ind-
ok is arra nézve, hogy remegésba ejtse azt, ki
„gyalázatot" akar írni az elhunyt munkás emléke
fölé. A minthogy én ezt nem is tettem s szándé-
komban sem volt. Béke velünk! — Eötvös Lajos.

E g y v e l e g .
** (Repülő gép.) Amerikai lapok tudósítása

szerint az Egyesült-Államok kormánya állami
költségen gőzerővel hajtott repülőgépet készíttet.
Feltalálója Mitsche', tanár. Az egész találmány

egy szivaralaku csónakból áll, melynek közepén
gőzgép van. A szárnyakat négy Csavar-kerék
képezi, olyan, minő a csavargőzösökön van, me-
lyek közül egyik felül, másik alul, egyik elől, má-
sik hátul van alkalmazva s kapcsolatba hozva a
gőzgéppel. A felső és alsó csavar együtt működik
s az egésznek emelésére vagy szállítására szolgál,
az oldalon levők együtt is, külön is egyféle vagy
ellenkező irányban is működhetnek s a kor-
mányzást végzik. Az egész készület súlya a le-
génységgel együtt 122 mázsa. Azt állítják, hogy
e készület oly gyorsan halad a légben, mint a hajó
a vízen.

= (Eugen herczeg emléke hazánkban.) Mint
tudva van, Eugen herczegnek közelebbről emlék-
szobrot emeltek Bécsben. E híres hadvezérnek
hazánkban is van egy emléke. Nem a zentai csatát
értjük, hol a törökök felett oly fényes győzelmet
aratott, hanem azon kutat, mely a Temesvártól
egy órányira fekvő Gyarmitha német falu mellett
a közeli völgyben máig is „Eugen h ;rczeg kútja"
nevet visel, s melyről a következőket beszéli a re-
ge: Midőn Eugén herczeg a törökök ellen indult,
keresztülment Gyarmatha vidékén is, hol akkor
még nagy erdőség ált. Szomjuságtól gyötörtetve
hasztalan nézett szét enyhítő forrás után. Már
egészen elkedvetlenedett, s kardját a földbe szúrva
épen egy fa alá akart letelepedni, midőn a kard
helyén egyszerre tiszta vizsugár lövellt elő, mely-
től Eugén és kísérete újra felfrissültek. Azóta a for-
rás szakadatlanul csörgedez és pompás vizet szol-
gáltat, melyet messze széthordoznak a vidéken.
Ha körüle minden kut kiszárad, itt akkor is bŐ-
ven fakad a jó ivóviz. A forrást nem rég kúttá
alakították, és nagy tekintélyben áll a helység la-
kói előtt.

** (Nagy fontosságú iró.) Eli Levy nevű ham-
burgi író haltmeg nem rég Parisban, aki 480 fon-
tott nyomott, s oly kövér volr, hogy, a mint mond-
ják, közönséges ajtón nem fért keresztül.

(Rsz.) — (A világ legnagyobb fája.) A fárad-
hatatlan német utazó és természetbúvár Wallis
egy általa néhány hónappal ezelőtt a Rió Branco
mellett felfedezett Sumaumeira nevű óriás fáról
szinte hihetetlen dolgokat ir. A nevezett fa leve-
lének átmérője 70 láb s egy ily szörnyű levél alatt
1000 ember találhat árnyékot. — A fa leginkább
a vizek mentében nő.

T A Á Z.
Vasárnapi beszélgetés.

(Választás után s országyülés előtt. — Ünneplő városok s
emberek. — Budapest, az európai s amerikai művészek

Mekkája. — Dumas.)

Pest, (leczember 2-án.
Az előjátéknak vége.
Lezajlott a kortes-lárma, a zenészek szögre

akaszták a különféle mondva csinált választási
indulókat; a régi nóták, uj csárdások, s a válasz-
tói estélyok helyiségei előbbi jogaikba léptek, az
ellenfelek kibékültek már, vagy az engesztelődési
találkozásokon fognak egymással kezet; a messze

_ viritó falragaszok, melyek tizével húszával tar-
' káltak minden ház falán, lepusztultak s a kalapon,
süvegen s kucsmákon hetykélkedettoártszinű bok-
réták helyébe a régi darutoll lépett s „ki a
vivát?" nem annyit jelent már: „jó reggelt kívá-
nok!-' Nem kell már a programmok halmazával
megbirkóznunk s nem mérgelődünk már az alkot-
mányos vérengzések miatt; szóval, a viharos előjá-
téknak vége s miután lecsendesültek a kapaczitá-
lís dörgő szózatai s az argumentumok s gerundiu-
mok villámütései — megered szépen az áldásos,
országos eső, az országgyűlés, melyet, ujabb
határozat szerint, Ö Felsége e hó 14-én fog
megnyitni.

A király elfogadására a testvér-főváros mü-
helyeiben és műtermeiben erőser, folynak az elő-
munkálatok. Asztalos s ács állványokat faragnak,
az üvegesek mécseseket gyártanak, szappanosok s
olajosok m3g színigtöltögetik azokat,a festők trans-
parenteken dolgoznak,a szövetárusok s játékszeré-
szek óriási s apró lobogókat alkotnak, a kertészek
csaknem gőzerővel siettetik üvegházaik vegetá-
czióját, építészek napestig tervez ;etnek diadal-
iveket s emlékszerü állványokat s a kárpitosok
hasonlókép a festői redőzés tanulmányaiba mé-
lyedtek.

Míg az iker-főváros külsejének ünnepélyes

kiállítására ennyi kéz s elme közreműködik: ék-
szerész, szabó, varga, kdapos s divatárus hasonló-
lag tul van halmozva megrendelésekkel. Kezdve
az udvarhölgy s a főúr diszöltönyétől le a szerény
atilláig vagy a mester-ember feleségének olcsó
szalaggal fölbokrétázott fejkötőjeig: hatalmasan
foglalkoztatják az iparosokat mindennemű meg-
rendelések. Gazdag s szegény telhetőleg ,,ki-
csipve" akarja fogadni fejedelmét s hivatott köl-
tőkön s zeneszerzőkön kivül, ismeretlen lángelmék
is forrasztanak egymás végébe csengő rímeket
harsogó indulókat, hódolati csárdásokat s hymnu-
sokat.

Még maguk a hírlapok is ünneplő velinen
készülnek i.rna fényes napon megjelenni s e ma-
gasztos alkalomból a komoly politikai lapok
zengő verseményekkel s versbeteg divatlapok
riadó vezérczikkel akarják köszönteni deczem-
ber 14 ikét, és a mit legelői kellett volna tán
említenem, a színházak, ragyogó kivilágítása
mellett „a belső és külső nézőhelynek," mint a
rendezőség szokta magát kifejezni: kerek és össze-
vágó előadások e újdonságok szokatlan látványa
által fognak a fényes fogadás ünnepélyéhez já-
rulni. Testületek s magánosok, a palota s a kül-
városi házikó ablakai, ur és szegény egyaránt
üdvazlendik e sok jóval biztató napot, melynek
méltó megülésére a tehetősebbek jelentékeny
összegeket irtak alá.

Hát még akkor, midőn a bájo3 királynét
fogadja majd a lovagias magyar kinek lelkesült-
sége s pompaszeretete a koronázás ünnepélyén
fog teljes virágjában díszelegni. Hála az égnek,
az ily kívánság vagy remény teljes jogosultság-
gal bír ma s valósulása csak az idő, még pedig
rövid idő kérdése.

A levegő azonban nemcsak politikával, hanem
zenével is tele van.

A hazai művészeken kivül, a,,nagy napokon"
idegeneket is lesz alkalmunk csodálni.

Első helyet foglal ezek közt Joachhn hazánk-

fia, a mostani hegedűsök királya, kit azonban
csak később fogunk hallani. Ellenben következő
kedden lesz már szerencsénk a hires és liiresztelt
Pa ti Saroltához, ki — mint saját tapasztalásból
is mondhatjuk — ott kezdi a legbámulatosb éne-
ket, a hol más énekesnő elhagyja, azaz: Patti
Sarolta országa a képzelhető legmagasabb hang-
regÍ3ter. A legmagasabb hangokon oly otthonosan
érzi magát, minf a vékony virágkelyhen rengő
kolibri s e szédelgő magasságon oly merész futa-
mokat s trillákat visz véghez , melyek inkább
mesterien kezelt hegedüjátékra mint emberi hangra
emlékeztetnél?, a miért is szava inkább hangszerre
emlékeztet ,mint a torok szálagainak rezgésére.
Vele vannak Joachim hatalmas versenytársa
Vieuxtemps, Piattí, a világ első gordonkásza s
Jaell, a jeles zongorász. Ily négyes csakugyan
még nem fordult meg egyszerre Budapesten s ezen

szüle-
példátlan sikereit. Utána

következnek: a bécsi udvari karmester Proch
a Hellmesberger- és Laub-féle

négyesek. S míg ezek Pesten vetélkednek eo-y-
mással, a kicsinosított budai várszínházban blcsi
udvari színészek fognak játszani, kik eldő helyet
foglalnak el Németországban s vetélkednek a
,Theátre francais" művészeivel. Hát a budai nép-

szinház mikor nyilik már meg?
A legnagyobb vonzerőt azonban, ha nem

csatlakozunk, Dumas, a termékeny, elmés, franczia
regényíró Dumas, „Monta-Christo," „a három

körülmény az, melynek a vállalkozó, pesti
tésüI711mann,kÖ8zönheti példátlan sikereit.

testőr," s számtalan világszerte olvasott regény-
nek szerzője, hatásos színmüvek irója, a fejedel-
mek s hordárok barátja, a múzsák s kofák nép-
szerű kegyenoze, a szellemet s pénzt egyformán
tékozló Dumas fogja képezni, ki „csevegés" czim
alatt néhány előadást tart legközelebb nálunk.

Szóval, halomra gyűlnek az élvezetek s em-
ber legyen, még pedig pénzes, a ki egyet sem
akar elmulasztani. Forgó Jínos.
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Irodalom és
** (A nagy Széchenyi munkáiból) ismét egy

becses kötet jelent meg Heckenast Gusztávnál
„Pesti por és sár" czimmel, mely töredék ugyan,
de méltó hogy helyet foglaljon könyvtárainkban,
mint becses adat a legnagyobb magyar sikerdus
államférfíu és irodalmi munkássága emlékeiből.
Széchenyinek e müvével czélja volt a közfigyel-
met a főváros és környéke árnyoldalaira figyel-
meztetni, s a hiányok orvoslása által oly fokra
emelni, hogy innen a gazdag bennszülött ne vágyód-
jék a külföldre, sőt a szórakozást kereső idegen is
örömest telepedjék le nálunk. E töredéket nagy-
ban kiegészítette volna azon előszó, melyet hozzá
Döblingben irt, de a melyet halálakor, irományai
közt mindeddig visszaszerezhetlenül lefoglal-
tak. — Hozzá vannak még csatolva azon levele-
zések, melyeket Széchenyi a budapesti lánczhid
építése érdekében a főbb szerepet vitt egykorú
államférfiakkal folytatott. Végül a m. k. helytartó-
tanács kebelében alakult közlekedési bizottmány
eredetéről irt műve van még e kötetben, mely
közjogi adatok ismerete ismét nagy horderővel
bir napjainkban. A nagybecsü munka ára 2 ft.

** (A magyar nép dalai és dallamai) czimü s
Szini Károly által kiadott vállalatból a 4-ik füzet
is megjelent Heckenastnál. Az egész munka 200
legkedveltebb magyar dalt foglal magában hang-
jegyekre is letéve. A tagadhatatlan becses dal-
gyűjtemény ára füzetenkint 30 kr.

** ,(,Divat" czimü lapot) indít meg újévtől
kezdveAldorlmre, élénk tollus jeles képzettségű fia-
tal irónk,mely lapDeutsch testvéreknél havonkint
egyszer jelenik meg, s melyben a divattudósitáso-
kon kívül a szépirodalom és művészet is képviselve
lesz. Ugyancsak Áldor Imre jelenleg Czecz János
egykori magyar tábornok becses emlékiratait for-
ditja „Bem erdélyi hadjáratáról," mely nevezetes
történeti emlékirat bizonyosan érdekelni fogja a
közönséget.

*• (Országgyűlési zsebkönyvek.) Ráth Mór
kiadásában jelenleg igen alkalomszerű könyv je-
lent meg, melynek czime: „Országgyűlési zseb-
könyv", s magában foglalja az országgyűlési házi
rendszabályokat, Magyarországot érdeklő több
közjogi kibocsátványt, országgyűlési okmányokat,
magyar- és erdélyországi alaptörvényeket. Ára e
hasznos műnek 2 ft. 50 kr. — Ugyanily czimü
munka jelent meg a Lauffer-testvéreknél is.

** (Kátyolok a nép életéből) czim alatt Emich-
nél egy 183 lapra terjedő kötet jelent meg, a szö-
vegbe nyomott 10 fametszettel. A mü erkölcsi
irányú verses elbeszéléseket s falusi életképeket
tartalmaz. Szerzője Nyulassy Antal bencze rendi
pap és győri tanár.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J (Az uj osztrák államkölcsön) teljesen fódöz

ve van, s magában Parisban a szükséges összegnél
többet irtak alá. Ausztriában 40,917 kötelezvény
íratott alá 20,458,500 frank és 8,183,400 ft.
névleges értékben.4

•f (A dohánytermelő uradalmakhoz) felszólí-
tást intéz Gulácsy Imre — a „Népszerű útmutatás
az okszerű dohánytermelésre" czimü munka irója
— kinek dohány- kiállítása a debreczeni kiállítás
alkalmával is I. rendű dicsérő oklevéllel jutalmaz-
tatott: késznek ajánlván magát uradalmaknál —
hol a dohány-termelés nagyban űzetik, a termelés
feletti berendezéseket, utasitás-adásokat, ugy az
összes kezelést személyes jelenléte s vezetése alatt
elvállalni, s kötelezvén magát, hogy különösen
Csongrád, Torontál, Békés megyékben az általa
választandó földben, mivelési rendszerével, a múlt
s ez évi dohány-termés mennyiségénél, minden
1600 D öles holdról 4 mázsa dohány nyal többet
fog átszolgáltatni, mint a mennyi ily területről
eddig beszolgáltatott; ugy szintén a két évi do-
hány-termelési árakat, egyre másra véve, mázsán-
kint legalább 1 ft. 50 krral fennebb értékesiti.
Kik ajánlatát igénybe venni óhajtják, vele posta
utján (Debreczen, Nagy.Kalló, Balkány,) érint-
kezhetnek.

f (Gabona-mázsáló gép.) A pesti áru és ér-
téktőzsde helyiségében közelebbről egy gabona-
mázsáló gépet állítottak föl. Ugyanis — mint
közönségesen tudva van — a gabonanemüek adás-
vevésében a súly játsza a fő szerepet, ez azon-
ban a mérőkben, a künlöböző lapátolás és elcsa-
pásnál fogva, változásnak van alávetve s igy
gyakori vitákra szolgáltatott alkalmat, mit külö-
nösen áruszerződéseknél az átvevő, ha az árak
időközben alászálltak, gyakran felhasznált a a
szerződést per tárgyává tette. Hogy ezen vissza-

élésnek eleje vétessék, a tőzsde bizottmánya má-
zsálót készíttetett, melynek vékájába a különböző
gabonanemüek minőségükhöz képest megfelelőleg
egyenlően eresztetnek be, s az elcsapást is maga
a mázsáló gép eszközli; minélfogva az ezen gé-
pezeten mutatkozó súly minden fortély és kétsé-
get kizár, s peres esetekben alapos és döntő
tanúságul fog szolgálhatni. Ezen mázsáló, mely,
mint mondják, erőtanilag is remekmű, a pesti hen-
germalom vasöntödéjéből került, jelenleg már a
tőzsde helyiségében van felállítva, s az osztrák
birodalomban egy piacz sem dicsekedhetik ilyes
műszerkezettel. Ezentúl minden szerződések ga-
bonákra nézve, ezen mázsáló gép eredményéhez
képest köttetnek.

— (Hetivásár engedély). Kővárvidékről K.
Monostor helységből irják, hogy Roth Ábrahám
kerületi jegyző sürgetésére, e helység a m. kir.
helytartótanácstól f. évi okt 25-től kezdve minden
szerda napra eső heti vásári szabadalmat kapott. A
helység és vidéke, melynek kereskedése eddig tel-
jes pangásban volt, s mely sokszor egy csomó
gyufáért és egy szál gyertyáért a 3—4 mfdre eső
legközelebb mezővárosokba volt kénytelen küldeni,
e hetivásárok által igen sokat nyert s a for-
galom élénksége, mint onnan irják, már eddig is
érezhető.

•/ (Szapora faj sertés.)Rákos-Palotán Mauks
János mészárosmester angol fajta sertése január
5-ikén hét, jun. 9-ikén tizenhárom, nov. 23-ikán
pedig tizennyolcz malaczot ellett, igy ez évben
összesen 38-at. — Mint bennünket értesít, e sza-
pora fajból kész néhány darabot átadni a gazda-
közönségnek.

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

szeti, törvény- és történettudományi osztályainak
nov. 27-ikén tartott ülésében Greguss Ágost ol-
vasta föl Balogh Sámuell. tag értekezését„Schop-
penhauer Arthur philosophiájáról." — Ezután
Rómer Flóris tett jelentést az ujabb időben O-
Szőnyön gr. Zichy Miklós birtokain kiásott római
régiségekről. Ilyenek: két Aeskuláp-szobor, egy
Merkúr-szobor, több római sirkő, s az egykori
római sánczok maradványai Leányvár körül; de
legszembetűnőbb az itt talált római pénzek nagy
száma, melyeket zacskószámra szedegetnek össze
a lakosok. Hogy e becses régiségek a tudomány
számára megmentessenek, Rómer azt az indítványt
tette, hogy járna közbe az akadémia az orsz. épí-
tészeti igazgatóságnál, hogy a legközelebbi orsz.
főmérnök, péld. az esztergami vagy győri, megbi-
zatnék az illető ásatások rajzának fölvételével s a
népet pedig fel lehetne hívni, hogy a nemz.muze-
um'a becsesb talált dolgokat kész megvenni, miben
az illető plébános urak lehetnének a közbenjárók.
Az akadémia helyesléssel fogadta az indítványt s
ily értelemben tette azt át a bizottsághoz. — A
szakülés igy véget érvén, a havi összesülés tárgyai
ra került a sor. Az elnök, gr. DessewfFy Emil je-
jenté, hogy a Böhm-gyűjtemény ügyében am. kor-
mánynál tett lépéseire mindeddig nem kapott vá-
laszt, s e gyűjtemény árvereztetése visszavonhat-
lanul decz. 4-dikére van kitűzve. Az akadémia
elhatározta, hogy a Böhm-gyüjtemény legalább
egy részének megvételeért a helyt, tanácshoz
ujabb felterjesztést tesz. — Sztrokai Lujza assz.
jelenti, hogy az általa a törvény- s történettudo-
mányi jutalmakra kitűzött 100 aranyat illetőleg
megegyezik az akadémia azon kívánságában, hogy
e 100 arany nem a megjelent munkák díjazására,
hanem ujak írására tűzessék ki, csak most kivétel-
kép fog e jutalom a múltra alkalmaztatni. A 100
arany különben miden második évben adatik ki.

** (A pesti első hazai takarékpénztár) felsőbb
helyről kedvező választ kapott azon folyamodvá-
nyára, hogy az intézet által leszámítolandó vál-
tóknál azon kellék, hogy a váltó aláírók közül
egyik bejegyezett kereskedő legyen, ne kivántas-
sék; továbbá, hogy az elveszett betéti könyvecs-
kék, részvények és egyéb társulati okiratok körül
előfordulható megsemmisítési esetekben az eljárás
kirekesztőleg a pesti elsőbiróságu királyi váltó-
törvényszéket illesse. Egyszersmind a társulat
alapszabályai ajóváhagyási záradékkal elláttattak.

** (A magyar buda-pesti köz- és átmeneti
raktár-társulat) már engedélyezve van. A válla-
lat élén mint alapítók gr. Andrássy Gyula, Lónyay
Menyhért, Maygraber Ágoston, Hollán Ernő,
dr. Ertl, Fleischl S. D., Ebner J. N., Jellinek
Mór, Koppély L. M. és Luczenbacher Pál — álla-

! nak. Az intézkedések a vállalat életbeléptetése
1 iránt a jövő hetekben indulnak meg.

Közlekedés.
f (Kéjvonatok az országgyűlés megnyitása

alkalmára.) A magyar országgyűlés megnyitására
decz. 9-kén Kassa-, N.-Várad- és Aradról külön
személyvonatok érkeznek , mérsékelt díjszabás
mellett, s a jegyek decz. 18-ig visszafelé is érvé-
nyesek. Kassáról decz. 9. d. u. 3 óra 30 perczkor*
Nagyváradról 9 óra 40 perczkor estve s AradróljlO
óra 30 p. estve indul a kölönvonat. — A délkeleti
vaspálya Temesvárról szintén indít egy ily külön-
vonatot a mondott napon este 7 órakor. Temes-
várról Pestre és vissza, második hely 9 ft. 48 kr..

Balesetek, elemi csapások.
** (Összeégett fiu.) Kassán egyik kereskedőnél

két fiu a pinczéből egy korsó petróleumot hozott
föl a napokban, a lépcsőnél azonban az egyik a
korsóba égő szalmát dugott, mire az szétpattant,
s a lángoló folyadék az egyiket, a ki a korsót vitte
annyira összeégeté, hogy életéhez kevés remény
van. A másik is megsérült, de nem veszélyesen.

** (Vasúti szerencsétlenség.) A múlt hetekben
egy reggel a pest-bécsi vonatról Galanthánál egy
törzstiszt lépett ki, s daczára a vasúti feülgyel5
figyelmeztetésének, a síneken járt fel sala, melye-
ken épen egy tartalék gép közeledett felé. Midőn
a gép már csaknem előtte volt, a felügyelő rákiál-
tott : „Menjen az útból őrnagy ur, különben sze-
rencsétlenség történik." A tiszt azonban azt vála-
szolta, hogy még van idő, s ezzel a gép felé szaladt,
mely a következő pillanatban a szerencsétlent
darabokra zúzta, ugy hogy feje, a törzstől elválva
több ölnyire gurult a sínektől. Mint később meg-
tudták, a tiszt b. Schönberger Adolf, a Ferencz
József vasasezred őrnagya, és Schönberger tábor-
nok s csendőrségi főfelügyelő fia volt.

Mi njság?
** (O Felsége Pestre utazásának hivatalos

tervrajza) a következőleg van megállapítva;
Kedden, decz. 12-én 1865, elutazás Bécsből, kü-
lön vonattal az északi vonalon. Pestre érkezéa
délután 2 órakor. A pályaudvarban fogadják a
városi éa várparancsnok s a városi küldöttség; a
hidon túl a budai városi küldöttség. Budán a ki-
rályi várban az ország zászlósai, a tábornoki éa
törzstiszti kar, a legfőbb polgári méltóságok fo-
padják s lakosztályába a nagy terembe kisérik
O Felségét. Tedeum a vár-kápolnában. 5 órakor
ebéd, melyre a klérus, katonai és polgári elöljá-
róságok hivatalosak. — Szerdán, decz. 13-kán:
délelőtt 10 órakor az egyháziak, polgári és katonai
hatóságok bemutatása, 5 órakor d. u. ebéd. —
Csütörtökön, decz. 14-én: délelőtt 10 órakor „veni
sancte" a kápolnában; 11 órakor az országgyűlés
megnyitása; d. u. 5 órakor ebéd,melyre mágnások
és képviselők hivatalosak. — Pénteken, decz. 15-én:
délelőtt nyilvános kihallgatás; d.u. 5 órakor ebéd,
melyre mágnások és képviselők hivatalosak. —
Szombaton, decz. 16- án: délelőtt közintézetek s a
pesti lövölde megszemlélése; d. u. 5 órakor ebéd,
melyre mágnások és képviselők hivatalosak. —
Vasárnap, decz. 17-dikén: délben egyes képvise-
lők bemutatása d. u. 5 órakor ebéd, melyre
mágnások és képviselők hivatalosak. — Hétfőn,
decz. 18-án: délelőtt kihallgatás; d. u. a pesti és
budai helyőrség szemléje a budai vérmezőn; 5
órakor ebéd, melyre mágnások és képviselők hi-
vatalosak. — Kedden, decz. 19-én: délelőtt a ka-
tonai helyiségek megszemlélése; d. u. 5 órakor
ebéd. Este visszautazás Bécsbe.

** (Az újonnan kinevezett palotahölgyeket)
Császárné Ö Felsége a múlt vasárnap fogadta s
velők magyar nyelven társalgóit.

** (Átalános amnestia.) A pesti politikai kö-
rök egyik legérdekesebb hire, hogy átalános
amnestia fog kihirdettetni az összes magyar me-
nekültek s az összes politikai elitéltek számára,
sőt e legfelsőbb kegyelem annyiban visszaható
erővel is bir, a mennyiben az illetők kérelmére
az elkobzott javak is vissza fognak adatni. Egy
1849-ben a hadbiróság által, most már nem élő
elitéltnek rokona, illetőleg örököse, mint mond-
ják, már meglehetősen bizonyos tudomást vett,
hogy az elhunytnak igen jelentékeny, az állam
által elkobozott javai legközelebb vissza fog-
nak adatni a törvényes örökösöknek. Az amnestia
különben nem előzné meg az országgyűlés meg-
nyitását, mint azt több részről álliták, hanem a
koronázás alkalmával kihirdetendő kegyelmi té-
nyek egyikét képezné s igy az országgyűlési tár-
gyalásoknak befejezése után várható.
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Melléklet a Vasárnapi Djság 49-ik számához 1865.
** (Az országház homlokzata) már legnagyobb- I színhelye. Az eset a következő: a nevezett napon

részt elkészült, s a nagy terem díszítését is meg- nahány kövesdi zsellér, mindannyian szavazat
kezdették. Azonban, míg az országháza kellőleg
kiszárad, az alsóház a múzeum nagytermében
tartja üléseit, a felsőház számára pedig szintén
megkezdték már a megyeház nagytermének be-
rendezését.

x ** (A szent-endrei választó-kerület jelöltje,
Acs Károly) nov. 26-kán körutat tevén választói
között, a mint nekünk a monostori szigetségből
irják, mindenfelé nagy lelkesültséggel fogadtatott.
Közel százra menő lovas bandérium alakult kö-
rüle, s taraczkdurrogások és a nép örömujjongá-
sai fogadták a szeretett jelöltet Szent-Endrén,
Monostoron és Tótfalun, honnan küldöttség hívta
meg Bogdányba és Visegrádra. A nép rokon-
szenve, mely lyel iránta viseltetik, félreismerhetlen.

** (A herczeg Eszterházy-féle testörsereg föl-
oszlatása.) Köztudomás szerint a hg. Eszterházy-
családnak több mint 200 év óta gránátos testőr-
serege volt, mely egykor egy egész zászlóaljból,
majd csak egy századból, a legutóbbi időben már
csak 24 emberből állott. Egyenruhájuk volt: kék
atilla-dolmány, gazdagon aranyzsinórozva, vörös
nadrág és granátos-kalpag. E testőrcsapatot most

nélküliek, köztük egy juhász-legény is, a sopronyi
országos vásárról hazajövet a n.-czenki vendégfo-
gadóba betérve , egész csendben egy meszely
bort költöttek el. Az ott időző n.-czenki lakosoktól
felszóllittattak, hogy melyik éljen a választandó
két képviselőjelölt, gr. Széchenyi Dénes és Thala-
bér Lajos közül ? Ők gróf Széchenyit éltették.
Ekkor a czenkiek a gyertyát eloltván, elkezdették
a verekedést, községi birájuk jelenlétében, s addig
ütötték őket, mig a biró által ennek elhagyására fel
nem szólittattak. Ez megtörténvén, a sebesültek fel-
rakattak szekereikre, s haza indultak, de fájdalom
az egyik zsellérember, 8 gyermek atyja, reggel 3
órakor, a borzasztó ütések folytán, miket fején
kapott, meghalt. A juhász-legény is veszedelme-
sen

hg. Eszterhazy Pál takarékossági szempontból
részint nyugdijt,föloszlatta. Az elbocsátottak

részint kielégítést kaptak.
** (Egy garabonczás diákot) kisértek e na-

pokban be Pestmegye börtönébe, a ki különben
valódi ezermester: igen jól dudál, s ezzel a vásá-
rokon igen ismeretessé tette magát, ezenkívül
pipákat kötött, kukoriczahéjból karszéket font,
csizmát foltozott, stb. De e tisztességes mestersé-
gekkel még mind nem érte be, hanem egyszer
csak eszébe jutott, s garabonczásnak adva ki ma-
gát, a tudatlan népet ámitgatta mindenféle jós-
lással, kincs-találással s olyan kártyával, melytől
a rabláncz lehull. Ez ámításokért elfogták, s most
igazán alkalma nyílt, hogy saját maga kiszabadí-
tása által garabonczás művészetét megpróbálja.

beteg, de gondos ápolás folytán talán még
felgyógyulhat.

** (Nagy tolvajlás). Amult hóban Pesten a kecs-
keméti-utczában egy hg. Eszterházy-féle pénztári
tisztviselőnél az ott levő pénztárt 3500 frtnyi tar-
talmával meglopták. E tolvajság elkövetői, — a
tisztviselő legénye és ennek barátja, egy czipész-
legény, mindketten alig 19 éves suhanczok —
azonnal elillantak s Laczháza felé vették utjokat,
honnan tekergő utakon Budára tértek viasza, s itt,
hogy elkerüljék a büntetést,katonának csaptak föl.
Egy napig dorbézoltak a korcsmákban, midőn egy
biztos fölfedezte őket, s a katonai parancsnokság-
tól azonnal kiadattak. Eleintén vakmerőn tagad-
ták a bűnt, de később bevallák, azt állítva, hogy
a lopott pénzt Pest közelében elásták, de hogy
megtalálták-e, nincs tudva.

Nemzeti színház.
Péntek, nov. 24. „Páholy az operában." Vigj.

1 felv. Lecomte után ford. Feleki M. Ezt követé:
„Az égben." Vigj. 2 felv. Irta Balázs Sándor. Az
előbbi újdonság volt színpadunkon, de nem igen

7981. Tárkány. Sz. L Hiszen csak elférnénk! csak
az a czikk kissé közérdekiibben, rövid tömöttséggel volna
kidolgozva! Talán megpróbálhatná ön még egyszer némi
szabatosabb formában — s majd talán mi is nyerünk több
tért.

7982. Botyka.F.L Ki volt már szedve, de félretettük.
Jobb is igy, ha ok nélkül nem szítjuk a bajt.

7983. Körmend. Sz. J. A P. ü. legközelebbi számá-
ban már helyet nyerhetünk a sok követválasztási mozgalom
között önök iparsegélyző társulatáról is megemlékezni.

7984. Pápa. E. L. Az uj czikket igen becses de száraz
adathalmazánál fogva más helyen szeretnők napvilágra bo-
csátani. Az újra tervezett vállalatra csak buzdíthatjuk önt.
A tárgy igen speciális érdekű ugyan, de tanulmánynak igen
jó, hogy az által nagyobbakra képesítse magát; s az efféle
monographiáknak előbb utóbb meg lesz az ő elismertetésük.
Ama „könyvjegyzék" ingyen is kapható lesz, ha az illető
helyen kopogtatunk. Könyvárusoknál az nem található. —
A régi könyvekre nézve, melyek ama kiadóhivatalban
találtatnak, egyenesen hozzánk forduljon ön. A mi dol-
gunk lesz, azokat megszerezni s elküldetni.

7985. Jelva. Ha a verssorok csakugyan női kéztől
valók — a mit hajlandók vagyunk már csak a kimarad-
hatlan utóiratnál fogva is elhinni — akkor teljesen meg
vagyunk velők elégedve. Ha az ismeretlen írónő szere-
tetre méltósága ellen máskülönben nem lehet kifogást
tenni: akkor mi soha sem akadunk fel ily rímein, mint
hánat és barát eíb. Az efféle még csak neveli az érdekessé-
get. Azt hiszszük, hogy azt fogja mondani ama titokzattal
teljes L y is. Azonban mulhatlan szükség, hogy e
vers létezéséről most már hármunkon kivül senki ne tudjon
semmit. Kegyes engedelmével — el is teszszük a láda leg-
fenekére.

7986. Véshetetlensés- Véges szerkesztői erőnkkel
nem merünk ily nagy tárgyba belefogni.

SAKKJÁTÉK.
309-ik sz. f. — Szirmay Jánostól

(Olmüczben).
Sötét.

o i - * • - «-j-* "̂ui*5 IUU oz-iu^auuiiJiou, ue iieui igen
(Ünnepély Csokonai emlékére.) Debreczen- \ felelt meg az iránta táplált reménynek, s ha a fő-
76 hó 19-én a főiskolai önk^nz/ítársMnla* í szeren ripnnA nsm talál «Kr a„ /1„„«:*^_- ~- :-±ben folyó hó 19-én a főiskolai önképzőtársulat,

első alapitójának Csokonai V. Mihálynak születési
emlékünnepét ülé. Ez ünnepélyt megelőzőleg ren-
des szokása ez önképezdének óvenkint valamely
költői műre nyitni pályázatot s igy azt a szorga-
lom és tehetség jutalmazásával kötni össze. —
Most „A honatyákhoz" czimzett óda volt készíten-
dő. Be is érkezett 4 pályamű s azok közül kettő
jutalomra, egy pedig dicséretre tartatott érdemes-
nek. Az első rendű jutalomban Zsutai János, a
másodikban pedig Nagy Gusztáv ódája részesitte-
tett. Ez ünnepély tisztán iskolai szinezetü volt. 1
Az elnöki megnyitó beszéd után egy költeményt!
szavaltak Csokonaitól; ezt Kovács Gyulának Cso-
konaira szerzett költeménye követte, s végül a pá-
lyanyertes ódáknak saját szerzőik által történt
fölolvasása fejezte be az egyszerű ünnepélyt.

** (A rémtettek krónikájából) ugy látszik

szerep benne nem talál oly személyesitőre, mint
Prielle Kornélia, aggódni lehetett volna már ez
első alkalommal is életéért. A másik víg-játék már
ismeretes a közönség előtt. Itt is Prielle és Szi-
geti élénk játéka mulattatta s ragadta tapsra a
szép számmal megjelent közönséget.

Szombat, nov. 25. „Faust." Opera 5 felvon.
Gounodtól.

Vasárnap, nov. 26. „Szigetvári vértanuk."
Eredeti szomorujáték 5 felv. Jókaitól.

Hétfő, nov. 27. „A velenczei kalmár." Dráma
5 felv. Shakspearetől.

Kedd, nov. 28. „Szép Ilon." Eredeti opera
Mosonyitól.

Szerda, nov. 29. „Apát keres." Vigj. 2 felv.
Francziából ford. Csepregi. — „Egy csésze thea."
Vigj. 1 felv., ford. Feleki M.

Csütörtök, nov. 30. „Ilka és ahuszár-toborzó."

Szerkesztői mondanivaló.

, .., v ugy „ „ „
nem lehet kifogyni. Most újra a Bodrogközön -p, U Í B M"wfti1 '«v. ou. „una es a nuszar-iooorzu.-
Bácska és Csernyőközött fekvő úgynevezett Pony- ^ . r e d e t i ° P e r a 3 f e lv. Zenéje Doppler Ferencztől.
vás korcsmában rabló gyilkoságot követtek el- czigánynő szerepében Csányi Gizella lé-
ugyanis három rabló éjjel reá tört a korcsmáros P 6 t t £SL

csaladjára, s a korcsmárost bottal leverve, nejét
pisztolylyal keresztül lőtték s 50 frtját elrabolták.
A csendbiztos két nap múlva már kézre kerítette
a gyilkosokat, kik mind a hárman fiatal emberek
jó módú gazdák gyermekei, s közülök az egyik*
szabadságos katona. Gaztettök kiderülvén, a
pénzt is előadták. — Ugyanazon csendbiztos pu-
hatolta ki az Ungban Orechován megölt Végessy
Andorné gyilkosait is, habár azokat elfogni mind-
eddig nem sikerült.

*• (Halál egy szóért.) Nagy-Czenk mezővá-
rosa e hó 20-án estve szomorú jelenetnek volt

b c d e t ft u
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

304-dik számú feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól.)

7978. Tállya. S. J. A küldött levél és okiratok nagy-
ban megvilágositják előttünk az ottani dolgok állását. Igen
sajnáljuk, hogy ez irományokat elébb nem kaptuk, mikor
még talán el nem késtünk volna velők, hogy az igazságos
ügyet diadalra segítsük. Sz. L. ur heves polémiája és meg-
czáfolt tényelőadásai most még érthetlenebbek előttünk.

7979. Jókai-induló. Több benne a becsülni való ro-
konszenv, mint a poezis. Jó indulat, de rósz induló.

7980. Kisbér. K. A. Az ajánlatot köszönettel vissza-
utasitjuk. El vagyunk e részben is látva. — Az „Erdészeti
Lapok1' kiadóhivatala Pozsonyban az Erdészegylet titkári
hivatalában van.

Világos. Sötét.
1. Í 3 - Í 4 Kf5-f4:A)
2. Vg8~g5f Kf4-e4:
3. e2—e3fmat.

Világos. A)

2. He5-d6f
3. Vg8—fmat.

Sötét.
Hc7—e6
tetsz. sz.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József
— Miskolcion: Czenthe József — Pozsonyban: Csery
Gábor. — Dunaföldváron: Thafi J . — Jász-Kiséren: Ga-
lambos István. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judith.

Mai számunkhoz van csatolva a
„Vasárnapi Újság", „Politikai Újdonságok"
és „Magyar Sajtó" 1866-diki előfizetési fel-
hívása. (Azok számára, kik csupán a Vas.
Újságra vannak előfizetve.)

HETI-NAPTÁR.
Hónapi-és

betinap Katholikns és Protestáns
naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb.

Deezember
A 1 X. Ferencz A 25 Atala
i«°.íf a s z ü z ! Borbála
Sabbásapát ÍAbigail

Görög - orosz
naptár

N a p

Miklós pusp.
Ambrus püsp.
B.Assz. fogant.
Leokádia sz.

Miklós
Agáta
Szofron
Caesar

íJNovemb. (ó)
21C26B.A.av.
22 Phiiemon
23 Amphiloe
24 Katalin
25 Kelemen
26 Alipius
27 Per. Jakab

Izraeliták J_
n a p t á r a | hossza | kél | nyűg.

llüslev. R.
15
16
17
18
19 fmanap
20 Esőérti i-
21 Sabbath

6. p.

8 41
8 39
8 37
8 36
8 34
8 32
8 31

Holdfényráltozások. • Ujhold 18-kán 6 óra 1 perczkor reggel

8

81

hossza

H o l d
kél | nyűg.

<5. p.

15 19
| l 5 21
15 23
15 24
15 26
15 28

5 20
6 21
7 27
8 33
9 39

10 42
15 29 11 47

6. p.

7 47
8 46
9 34

10 17
10 5 3

TARTALOM.
Szent-Iványi Károly (arczkép) — A rab. — Hírlap-

irodalmunk a 19-ik században (folyt.). —Egy épület össze-
omlása Berlinben (képpel). - Ke'pek a hazai népéletből:
LV. A Mikulás (képpel). — A fiumei hajógyár (képpel).—
Vácz város (folyt.). — Válasz Édes Gergely védelmére.
Egyveleg. — Tárnáé: Vasárnapi beszélgetés. —Irodalom
és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintéze-
tek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapá-
sok. — Mi újság ? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mon-
danivaló. — Sakk-játék. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal.sz-)
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HIRDETÉSEK.

MONASZTKRLY ES KUZMIK
Pesten, váczi-uteza 15-d!k szám.

Egész Magyarhonban a legnagyobb raktár kész köpenyek, menték,
shawlok, selyem és női divatszövetekben.

JMOXAS35TERLY és KUZMIK Pesten, váczí-uteza 15. szám.
Legújabb téli köpenyek legnagyobb választásban 22 fttól kezdve.

MOINASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
Fall'tot, házi otthonkák, 10 fttól kezdve.

MONASZTKRLY és KIZMIK Pesten, váezi-uteza 15. szám.
Bársony kerek köpenykék, paletot és téli felöltök.

MOXASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
Pongyola és ntazo-ruhák, szinhazi fejkötök és övek.

MONASZTERLY és KUZMSK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
3/« széles különös ezép szőrwzövetek, sima koczkás és sikos, 48 kron röfe.

"MOXASZTERLY és~ KUZMIK I^ítenTváczi-utcza 15. szám.
V* széles finom fagoné lustre mind n színben 75 krtól rőfe.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
% széles sima franczia Cliamfoord szövet minden sziliben, 1 ft. 80 kr. rőfe.
MOXÁSZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.

9 s széles franczia poujilin. sima, minden színben, 2 ft. rőfe.
ittONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.

*/« széles irlandi Fouplin. minden színben, 3 fc. 75 kron rőfe.
MONASZTERLY és KUZtHK Pesten, váezi-utezR 15. szám.

Hímzett és brofitiirozot divat-rnhak. hímzett és shawl-alakban beszövött reggeli
öltönyök.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
Angol finnel és láma, cachemir, rips royal.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
*/« széles fekete lyoni tafota, 1 ft. 95 krtól kezdve rőfe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
b/e széles lyoni tafota, minden színben és minőségben.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
*/» és 't széles, síkos és koezkás tafota, 2 ft. 15 kr. rőt'e.

MONASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
Soirée selyemruhák és nehéz brocat selyemszövetek.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
7/» széles moir antique minden színben, 4 ft. 75 krtól rőfe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
*/Í széles fa£oné és chilié selyemszövetek, 2 ft. 30 kron röfe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
•/« széles gros taillc, velonr ottoman és selyem rips. minden színben, rőfe

3 ft. 50 kr.
MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.

Gyári raktár! franczia Loiifí-shawlok és kendőkben.
MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.

Angol wafhmol-.'ihawlok és utazó-plaid 8 ft. 50 krtól kezdve.
MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.

Wathtnol- és hymalayan-kendök 6 ft. 50 krtól kezdve.
MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.

Broeh-kendök és nyakszalagok 35 krtól kezdve.
MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.

Nagy raktár báli szövetekből.
MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.

Minden fajta gyász-szövetek és kendők.
~MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
Elvállalnak mindennemű megrendeléseket ruhák elkészítésére, valamint egész

menyasszonyi készletek kiállítását.
MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.

Kivánatra minták a legújabb szövetekből megküldetnek, valamint hozzájok intézett a
divatot illető tudakozásokra a legnagyobb készséggel válaszolnak, és minden meg-

rendelést p o n t o s a n teljesítenek. 1378 (4—0)

VB. kir. kizáról. szabad.

FOG-SZIVARKAK,
legújabb, s mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer

m i n d e n n e m e e l l e n ,
egyedüli feltalálója : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király-uteza 7-dik sz. a.

Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett
f átalános használatra ~̂ fJHg

minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jeles és oksze-
rüleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga.
Ára egy skatulyának 1 ft.,'/» skatulyának 50 kr. Postán küldve 10 krral több.

Ismételadók illendő százalékban részesülnek.
Középponti elküldési raktár: a fenérintett gyógyszerésznél. Megrendelhető

továbbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
minden gyógyszerészénél. 1389 (11—12)

Á legnagyobb vászonrulia-rakürban
váczi-uteza,

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

nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

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

10000 darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut ntadapolan í'érft-ingek 1 ft, 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Féríi-gatyak vászonból, magyar vagy telmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr,

2 ft*50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Női ingek rumburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Női ingek rnmburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

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

Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 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 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli ezikkek
férfink és hölgyek s.ámára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai kriiiolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

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

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

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz-és
börvasznakban a legolcsóbb gyári árakon.

Vászonzsebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

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

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

24 személyre. Legjobb minőségű kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás agyteritök, pique és tricot-paplanokból,kávés-kendökből és

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

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

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

1356 (5- 6 ) Kollárits József és fiai.

Dicséretesen ismert szépitöviz,
úgynevezett

HERG1EGN0-VIZ,
mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-

.heny, sömör, hőpörsenés, égetés s arczredöktől
' megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen

ismert sszépitőszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható:

1402 (2-2)
illatszeráruk-keres kedésében

a „Minervához"
Pesten, váczi-uteza 21-ik szám alatt.

Órák mint ünnepi ajándék.

hírneves, legrégibb s itt 1808. év óta fenálló
s legújabb időben megnagyobbított helyiségé-
ben Pesten, váczi-uteza 5-dik SE. alatt, a
„nádorhoz" czimzett szálloda mellett, dús vá-
lasitékban s szokásos jótállás mellett a legol-

csóbb árért kaphatók: legjobban szabályozott schweiezi henger-, horgony-, chro-
nométre és rcmentoir zsebórák, ez utóbbi kulcs nélküli felhuzattal, savonet kettős
tokkal, borgonyórák kristály üveggel, s legújabb minta szerint készített órák hölgyek
számára; továbbá franczia bronz-,márvány-,onix-állvanyu és utazó órák, ébresz-
tők, melyek egyszersmind órául használhatók, s mindennemű saját készitményü l n S o -

órák. Ugyanott minden az óramüvészet szakába vágó kijavítások is elfogadtatnak s
jótállás mellett pontosan teljesittetnek. 1419 (1 — li)

HJ/tG" Vidéki megrendelések utánvét mellett szinte gyorsan telj esi ttetnefc.
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SKRIVÁN FERENCZ
PESTEN,

váczi- és zsibárns-nteza szögletén, az „Ypsilanti" mellett.

1360 (5-5)

Nagy választékú raktár, mindennemű
uelyem- és nemezkalapokból, urak, úr-
hölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme vadász-kala-
pok, házi- és vadászsipkák, kucsmák,
nyakkendők, inggallérok, Glacée- és téli-
kesztyük, uti-nemez-tepánkák, ugyszinte
nemez-rzipök bortalppal, egészségi ha-
risnyák és papucsok és nemeztalpak.

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

1.

S.

3.

8.
9.

10.

szám legújabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke színben 4-5 ftig.

„ széles karimával, egészen lágy, fe-
kete vagy szürke szinű 4—5 ftig.

„ kemény, fekete vagy szürke szín-
ben 3—5 ftig.

„ egész kemény vagy szürke színben
3-5 ftig.

„ félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmel bélelve 3, 4 —4 ft. 50 kr.,
selyemmel és bársonynyal kerítve
4ft. 50kr. — 5 ftig, legfinomabb 6ft,
nem bekerítve 3—4 ftig.

„ félkemény vagy egész lágy, fekete
és szürke sziaben 4—5 ftig.

„ félkemény vagy egész lágy 2 ft.
50 kr. egész 4 ft. 60 krig.

„ félkemény vagy egész lágy 3 -5 ftig.
„ Inaskalpag fekete kemény 4, 5, 6 ft.
„ Kocsiskalap csak feketén és kemény

3-6 ftig. 3

Nagybani és daralienkinü eladá8.

II . „ Kucsma 2 ft. 50 kr., finom Astrikán
5 ft., Persian 6—8 ftig

Í2. „ Kalapok tiszt, p >pok számára egy-
szerű 4—5 ftig, selyem-nemezből
fin 5-6 ft.

13. „ Egész lágy, fekete 3, 3 ft. 50 kr.
4 ftig, szürke 3—4 ft., zöld 4 ft,
barna 3 ft. 50 kr.

14. „ Vadász-kalap kelméből szürke, zöld
bekeritye egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázva 6 ft., szürke
nemezből 4—5 ftig, zöld nemezből
4—5 ftig.

15. „ Selyem-kalap fekete kemény 4—5 ft.
16. „ Selyem-kalap fekete kemény 4—5ft.
17. „ fekete és szürke félkemény, egész

lágy 4—5 ft.
18. „ egész kemény csak fekete 4-5 tig.
19. „ feketefélkemény,egészlíígy4— 5ftig.
20. „ Utazó forma, széles, lágy vagy fél-

kemény, világ-szürke, sötét-szürke
vagy fekete 3—5 ft.

Gyermek-kalapok kapható!:, 4. számú
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy fehér 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
50 kr. 5. számú fekete vagy szürke, selyem
vagy bársonynyal felékesitve 3 fttal, vékony
szalaggal 2 ft., 2 ft. 50 kr. - 3 ftig. 7. számú,
fekete vagy szürke 2ft., 2ft. 50kr., 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr., 3 ft., szint
olyanok tiszta fehér 5—6 ftig.

Kalapok, festés, tisztítás vagy divatosi-
tás végett a legnagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.

Főnyeremény
110,000 tallér ezflstpénzben.

Csak 3% a. é, forint
az ára egy eredeti állam-részvény-sors-
jegynek a már f. évi deczember 20 kán
kezdődő s a nugas kormány által biz-

tosított legújabb nagy

jutaiomdij-sorshuz ásra.
Az egész alaptőke 4 hó alatt nyere-

mínyhuzások által fog visszafizettetni.
Minden S'.ám kivételkép ki fog huzatni.

14,800 nyereményközt következő fő-
nyeremények találtatnak,u m -110 000
85,000, 80,000, 70,000,'05 000
60,000, 50,000, 30,000 25 000
20,000, 15,000 s a t. tallér, melyek
feltétlenül meg fognak nyeretnr

Szíves megrendelések a pénzösszeg
beküldáse mellett gyorsan teljesittet-
nek, a játékterv egy példánya ingyért
szolgáltatik ki. A megtörtént ssorshuzá
után minden részvevőnek a hivatalos
sorshuzási lajstrom s nyeremények kész-
pénzben fognak megküldetni. Mint
előrelátható, hogy a megrendelések tö-
megesen fognak beérkezni, tisztelettel
kéretik, mielőbb intézkedni

L. Steindecker-Schlesingernél
1418(1-3) m. Frankfurtban.

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Pux J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1 —4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-sö
emelet 1376 (4—12)

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Makulatnr)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

üj bolt-nyitás.

Takáfsl János
„A VŐLEGÉNYHEZ"

czimzett, ezelőtt a váczi-utezában jól ismert és a kiárulás által megszűnt fehérnemű
kereskedése jelenleg a

kis hid-utezában, a „vastnskéhoz"
rendkívül olcsó árakon""Hl

Meghívás.
A Ki«-K<5rösi közb'.rtokos urakat tisz-

telettei felkérem hogy e f. évi deczember
17-kén, d. e. 10 órakor tartandó közgyű-
lésre Pesten, Sebestyén-téri 2. sz. alatt levő
szállásomon megjelenni méltóztassanak.

Pest, november 27-kén 1865.
Várady Károly,

1416 (2—2) közbirtokossági gondnok.

3
i ^

i/
ii

nyittatván meg, u. m. :
forint férfi-vászoningek, középfinom,
forint „ „ finom,
3 forint férfi „ egész finom,

S % forint nii-ingek, horgolt csikkal,
Q \/4 forint „ szegélyzett mellel,
•4; és 53 forint „ himzett mellel,

nagy választék gyermek-, liu- és leány-fehérnemükben, rumburgi,
hollandi és börvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zseb-

kendőkben. 1413 (2—0)

JATSZO-MUVEK,
4 — 36 db. zenemüvei, ezek közt pompás
művek harangjátékkal, dob és harang-
játékkal, fuvolával, égihangzatokkal s

mandurával.
Játszó-sielenczék

2—12 db zeneművel, utazó-szekrény-
kék, szivartartó imolák, fénykép-albu-
mok, tintatartók és sehweiczi házikók
zenével, —mindezek finom faragványban
vagy kifestve, továbbá bábok schweiezi
öltözékben zenével és tánczolva: ezeket
mint legújabb műtárgyakat tisztelettel
ajánl II e 11 e r J. II. Bern-ben. Ezen
müvek, melyek kellemes hangjuknál
fogva minden kedélyt felvidítanak —
bár ne hiányoznának a salonokban s a
betegek ágyainál. 1385(3—3)

Vendégfogadói kibérlés.
Alólirt tisztelettel értesiti a t. ez. közön-

séget, hogy a N.-Volasziban „Apollóhoz1,
ezimzett szállodát kibérelvén, azt újonnan
felszerelve, minden kényelemmel illően el-
látva ajánlhatom az utazó t. ez. közönség-
nek, valamint az éttermet és kávéházi helyi-
séget jó és ízletes ételek és italok pont03 és
lehető olcsó kiszolgálását t. ez. közönség
figyelmébe ajánlani bátorkodik. — Kelt
N.-Váradon, novemberben 1865.
1415 (2—3) alázatos szolgájuk

Novobaczky Mihály.

PENZKOLCSÖNÖKET
hitelintézetektől földbirtokosok, községek és háztulajdonosok részére esz-

közöl csekély dij felszámítás mellett

1408 (2—4)„orsz. eng. ügynöksége"
Pesten, Deák Ferencz-utcza 6-ik sz., a „fehér hajóhoz czimzett házban.

PATTI-hangversenyck Pesten.
Kedden, deczember 5-kén és szerdán deczember 6-kán esti 7 órakor a városi j

színházban

Patti Sarolta, Jaell, Vieuxtemps és Piatti
fellépése ugyanazon egy estve.

, -f dústartalma programra mindegyik száma egy első rangú művész által leend
képviselve s így egy olyszerű cnsemble fog eszközöltetni, — milyen eddig európai
közönség előtt mé| elő nem adatott. g

Női- és gyermek-lábbelik
j a legfinomabb külföldi kelmékből, szilárd s tartós munka, dusválasztékban s olcsó
' árért kaphatók

, BRETSGHNEIDER ZSIGMOND-nál
unuteza 12. szám alatt, a Szerviták udvara átcllenébcn Pesten.

J Ugyanott a legrövidebb idő alatt mérték szerint is készíttetnek lábbelik melyek
la lehetőségig szinte a legolcsóbb árért számíttatnak. Árszabályok kivánatra egész

készseggel kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
I gyorsan teljesittetnek. . „f7 ,, _g\

! ! „ . , „^..v„ win., Karzat 40 kr. A iegyek: árultatnaü
80-tól kezdve a színházban és a pénztárnál az előadás estéjén.

H e l y á r a k :
emeleti

leleten és

40 kr. A jegyek: áruitatnak csütörtök, november I
— ,í__ Í.Í t\ ^ .. ~1~~AX~ *.„i-X'An 1 41,4 (O 9"\

PATKÁNYOK ES EGEREK
biztos és gyors kiirtása

egy jjsász. kir. kizár, szabadalm. Irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 5

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, kiraly-uteza 7-ik ez. a.,

,, ., továbbá:
Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wiinsch F., — Kolozsvárit: Wolf 3. —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer, — Varasdon: Haker D. F., —

Verőczén : Bész J. K. urakuál. 1298 (13—15)
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" I



628

Fagyás ellen.
A „Politikai Hetilap" 20-ik számában olvastam Jfumvári Werther Frigyes lur

Élet-ital gyárában készített (Franzbranntwfin) sósborszeszre vonatkozó Szever Ká-
roly ur elismerését. S minthogy szószerint a fájdalmas szaggatás és rheuniatikus bajok
ellen valóban én is kitűnő sikerrel használtam a fenteibi szert, sőt a hideg őszi idővel
lábfagyásom kiújult, s nemcsak a fájdalom, de kinos viszketegség ellen is, a mellékelt
könyvecske Dr. William Lee utasítása szerint eredményes gyógymódnak vallom, mely
hathatós szert a fagyás ellen is hasonló elismerésem mellett ajánlhatom. Kapható Török
József ur gyógytárában, és Thallmayer és társ auráknál, nádor-uteza a „Flamingóhoz"',
az illető gyámok pecsétjével ellátva.

Ára egy nagy üvegrek 1 ft., egy kis üvegnek 45 kr. Használati utasítás 20 kr.
Pest, november 17.én 1865. F / i r l o v K ' í ! m ' í i l Ml II

V M.

Az Élet-ital c's Franzbranntwcin központi irodája és fő-
raktára •' Pest, ország-ut 25. szám, a múzeum átellenében.

Naptárak az ISOG-ik évre !
KUGLER ADOLF könyvárusnál Pesten (a Dorottya-utczában 3. sz. a ) meg-

jelentek és minden könyárusnál kaphatók :

Jegyzék-naptár 1866-ra. | GOMBOSTŰ-NAPTÁR
1 hölgyek számára.

1 8 6 6 - r a .
Szerkeszti RÓZSAÁGI ANTAL.

IV. évfolyam.
Gróf Ziehy Nandorné aczélmetszelfl

arczképével.
Csinos vászonkótésben, aranymetszéssel,

Közhasznú kézikönyv
ügyvédek, pcresfelek, gazdák, iparo-

sok és kereskedők számárn.
Szerkeszti K A S S A Y A D O L F .

III. évfolyam.
Csinos vászookötésben 1 ft. 50 kr.

DONGO-NAPTAR 1866-ra.
Humorisztikiis mulattató évkönyv.

II. évfolyam.
Szerkeszti MÉSZÁROS KÁROLY.

11 fametszettel. Ára 40 njkr.

ára 1 ft. 60 kr.

NEMZETI NAPTÁR 1866-ra.
Szerkeszté KASSAY ADOLF.

VII. évfolyam.
Ára 40 njkrajezár.

HÁZI NAPTAR.
Nagy képes humorisztikus mulattató évkönyv, tanulságos és

hasznos jegyzetekkel az 1866-ik évre.
Szerkesztette MÉSZÁROS KÁROLY.

Ára csak 50 njkr. 1420 (1)

Gjégytokcsák (Gela(in-Arzneikapseln).
Alólirottnál a közelismerésben részesült puha a gyomorban könnyen oldékony

tokesák (GeUtiij.-Ks^stln). (Ily czlmú tolc:.űk ekkorig leginkább csak külföldön állitat-
tak elő, és hazánkban raktároztattak, mely bánásmodor által nevezetesen hcszadalmas
fekvésűknél fogva óhajos tulajdonokat vesztve, annyira megkeményedtek, hogy a gyo-
morban kevéssé vagy épen oldhatlanokká váltak, mi által a szenvedő beteg reménye,
ugy mint ellenkezőleg a gyógykezelő orvos czélja elibe gördített akadály) — mindenkor
készen és jó minőségben a t. közönség figyelmébe ajánlva átvehetők.

Következő árak mellett nevezetesen (a titkos kórok ellen :
Capsulae Balsami Copaivae 1000 darab 7 ft, EO kr., 100 db, 90 kr.

„ Ext. cubeb. aether 100 db. 3 ft.
„ „ „ „ cum. Bals. copaiv. . 100 db. 2 ft.
„ Matico különösen elismert jó tulajdonánál fogva 100 db. 3 ft. 20 kr.
„ 01. Terebinvinae 100 db. 1 ft. 50 kr.

alábbi kórok, névleg: tüdősorv (Lungensucht), csőaszály (Luftröhrenschwindsucht),
görvély (Skropheln), hol a gyógyszer alkalmazása ellenében a szenvedő egészségi viszo-
nya merít nehézségeket, a gyakorlati téren kedvező sikert aratott általam készitett
csukamáj (Leberthran)-féle tokcsáimat van szerencsém különösen ajánlani 1000 db. 7 ít.
50 kr., 100 db. 90 kr.

Alhasi bajokban pedig himlomagolaj-tokesák 100 db. 1 ft. — Megrendeléseket
tehetni Uj-Pesten. Csomagolási dij 100—1000 db. 20 kr. vétetik. 1411 (3—3)

Szerényi Vincze, gyógyszerész.

Marhabetegségek s marhavész ellen
eredménydús sikerrel alkalmazható

A KORNEUBURGI MARHAPOR,
engedélyezve a cs. kir. osztrák, a kir. porosz, kir. szász magas kormányok részéről,
kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni s bécsi érmekkel, s mály ő felségeik
az angol királynő s a porosz király udvari istállóban a legjobb eredménynyel hasz-

náltatik — valódi minőségben kapható:
PESTEN Tflrfik József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A. és
társa, Halbaner testvérek, Glatz J., Rakodczay A. —BUDÁIM: az udvari
gyógyszertárban,— Aradon: Probst F. J., Tones és Freiberger, — Brassóban:
Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J.,—
Dettán: Braunmüller J., — Déva: Lengyes A., — — Eperjesen: Zsembery J.,—
Eszéken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer C. J., — Egerben: Tschögl
J.,— Gyöngyösön: Kocziánovich,— Kassán: NovellyA.,—Kolozsvárit: Wolf,—
Komáromban: BelloniA., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl, Altmann, — Nagy-
varadon: Janky A., — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg. — Pancso-
ván: Rauschan és fiat és Gráf, — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Pósch J., — Sopronban: Pachofer L., Mül-
ler P., Mezey A , — Soborsin : Franké A., — Székesfehérvárit: Legmann A. L.,
Kovács P., — Szegeden: Aigner, — Selmeezen: Dimák, Zelenka, — Szepesvár-
allyán: Fest J. B , — Szolnokon: Scheftsik István, — Sziszeken: Dietrich A., —
Temesvárit: Maxer és Sailer A., Babusnik, — Trencsénben: Kulka és Weisz,—
Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és Koterba. — Veszprémbe*-,:
Láng .1. és Tuszkau M. — Veróczén: Bész J. K. 1296 (10—~J)

Á „ i g Egyedül csak azon csomagok valódiak, melyek a londoni, párisi,
-̂» V l l S » müncheni s bécsi érmekkel, s a korneuburgi kerületi gyógyszertár

czégével vannak ellátva.

Hetkenaí-t Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (fgyetem-utcza 4. sz.) megjelent,
és minden könyvkereskedésben kapható :

AZ ÖNFENTARTAS.
Orvosi tanácsadó

A NEMI RÉSZEK MINDEN BETEGSÉGEIBEN,
melyek fiatalkori vétkek, a nemi szerelem túlságos élvezete és ragály által

származnak, gyakorlati megjegyzésekkel

az idő előtti tehetetlenségről, női magtalanságról
és azoknak gyógyításáról

Dr. MERT ÍAMA és SÁMUELTÓL.
A tizedik kiadás után átdolgozta és saját megjegyzéseivel bővitette

Dr. SIKLÓSY KÁROLY.
(13 ábrával).

Kis 8-rét (IV. és 113 lap), zárt boritékban 1 ft. 40 kr. Postán küldve I ft. 60 kr.

Gyermek vászonnemű-készletek,
n. m. : ingek, lábravalók, korsettek, ellenzők, piqué-takarók, kötött főkötök s a t.

Keresztelö-vánkosok és zubonykák
fonott vagy vas bölcsök, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,
ágynemüek,nappali és éjjeli ingek, nadrágok,korsettek, fésülő-köpenyek,zsebkendök,

szoknyák s a t. asztalneműek, törülközők s a t.

Kész mennyasszonyi készletek
bármély áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszorúk.

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

Függönyök és függönyszöveíeket
ajánl

TÜRSCH F.
Pesten, váczi-uteza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. "^Píl
Részletes árjegyzékek bérmentve. " 9 Ü 1319 (6- 0)

A „TANULÓHOZ"
czimzett p a p i r k e r e s k e d é s , hatvani-uteza 6. sz. a., a nemzeti kasinó átellenében

ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű

IRÓ ÉS RAJZESZKÖZÖKKEL
a legjutányosabb árak mellett.

Karácsonyi ajándékoknak
különös olcsó levélpapírok monogrammokkal.

100 db. fehér levélpapír névvel — ft. 50 kr.
100
100

finom
legfin. „_ mono-
grammal színben

— ft. 80 kr.

1 ft. 50 kr.

100 db. szines legfin. levélpa-

100
pir névvel . . . . 1 ft. — kr.

látogatójegyek Hthogr. 1 ft. — kr.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett legpontosabban szolgáltatnak

DÁVID és KURTZ.

Nincs többé Dorsch májolaj!

GWMAULT és TÁRSA gyógyszerészek
JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE

PARISBAN (Rue Eichelieu 45).
Azon sok nemű szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen

izü s formája által a betegre nézve oly kiállhatlan hal májo!aj mással pótoltassák,tagad-
hatlanul eddig a Grimault-féle jódtartalmú retek-szörpje bizonyult be a leghathatósbnak
g a ezélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségek-
ban, aszkór, anámi, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igazolva lön; a gyom-
rot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlőleg hat, s különösen gyermekeknél a bőr szin-
telség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,
valamint a nyakmirigy kifejlődése ellen eredménynyel használtatik. ,

A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég vétetett alkalmazásban s ma
már a legkitűnőbb orvosok által naponkint mint vértisztitószer a legkiválóbb eredmény-
nvel rendeltetik.

A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsázsa nedve (nasturtium), a reteké, a
torma (cochlería) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, melyek ter-
mészeti állapotban iblanyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek neve a készítmény hat-
hatóságáról s a bevevés könnyüségéről a megnötteknél épen ugy mint a gyermekeknél
elégséges biztosítékot nyújt. Bazin s Cacenave a „St.-Louis" kórház orvosai Parisban a
jódtartalmú retek-szörpöt, támaszkodva az azzal tett számtalan sikeres gyógyered-

' menyekre— különösen a bőrbetegségek minden nemében ajánlják. — A főraktár létezik
í TÖKÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-uteza 7. sz. a. 1394 (8—32)

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

Tizenkettedik évfolyam.50-ik szám

Pest, deczember 10-én 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujs>á« és Politikai Ujdonsanok együtt: Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ít.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től 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, Hamburg és AHonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Ottó Hollien és Jarger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

A magyar akadémia diszes palotája
hirdeti a világnak, hogy a nemzet, mely
egykor a harczi dicsőség lobogóját lengette,
leborult az uj kor eszméi előtt, s a tudomá-
nyoknak áldozik. Hol egykor a tudomány
az üldöztetés rongymezébe takarva bujdo-
kolt, ott most büszkén emelkedik a közlel-
kesülés épülete.

De mig az eszme diadalra jutott, mig a
nemzet elméjét Kárpátoktól Adriáig keresz-
tül világította a nap uj sugara, addig hány-
nak lába vérzett az ut követül, hánynak
ruháját tépte össze a tüske, hánynak forró
könye omlott az imádott szent föld há
látlansága miatt! Ki tudja elmondani azon
tört szivek történetét, kik egy örök láng
martalékául dobva, kétségbeesett kebellel
tértek az epedve várt sírba?!

Nincs ember, kinek martyr-haláláért
méltóbb fájdalmat erezhessünk, mint Révai
Miklósért.

Nincs ember, a kinek sírján a magyar
akadémia palotájának megnyitásakor mél-
tóbb joggal gyujthatnók meg az emlékezet,
a hála, az önvád fáklya-világát.

Egy egyszurü barát, kinek halvány
arczán óriás törekvés tündökölt, ki szivében
hordta a hazát, kinek szerencsétlenül kellett
leélni egy dicső életet, ki már az éhséggel
is küzködött, s kinek nevét most ünnepelve,
magasztalva zengik a két haza völgyeiben
és bérczeiben! Az ifjú, kinek nagy vágy
hullámzik kebelében, fölkeresi sirját és
megtanulja, hogy nélkülözés, tűrés a neme-
sek élete, de örök fény haláluk.

E férfi volt az, kinek elméjében először
fogamzott meg a magyar akadémia gondo-
lata, és oly időben, midőn az egyetlen ma-
gyar újságnak 200 előzetöje volt, midőn
még a múlt századok csatáitól kifáradtan,
halálos álmot aludt Magyarország, tudós-
társaságot akart teremteni! Tudta ö, hogy
elvész az a nemzet, mely tudomány nélkül
való, fájhatott is neki szerfölött, hogy titkos,
gúnyos mosoly volt a felelet lelkesültségére,
buzgalmára. Ez elhagyatottság lehetett az
oka, vagy a benn örökké forroügó lélek ki-
olthatatlan ösztöne, hogy egyedül akarta
kivinni azt, minek érvényesítésére társasá-
got nem alapithatott.

Egy küzdő léleknek vannak érzelmei,
melyeket elnyomnia lehetetlen. Irt tehát

Révai Miklós emlékezete.
költeményeket; szépeket, mert minden szép,
a mi egy nagy leiekbe vet világot.

Egy lángoló elmének vannak eszméi,
melyek utat törnek maguknak, mint a föld

Révai Miklós állószobra a m. akad. palota
homlokzatán.

Izsó Miklós mintázata után.

mélyéből a tűzhányó hegy eleme, s melye-
ket nem elég öntáplálásunkra fordítani.
Révai Miklós volt az, a ki a közösen féltett
s gyakran annyi áldozat árán megoltalma-

zott bűbájos magyar nyelv szellemébe elő-
ször vetett mélyebb tekintetet; először ál-
lapította meg és tisztázta ki rendszerét, s
hol mások homályos küzdelem között tapo-
gatózva haladtak, oda ő sngárt szórt, mely
fényével kellemesen lepett meg minden
szemet.

Ő irta meg először a „Magyar helyesírás
és kimondás felöl való tanuság"-ot, s való-
ban nem ő az oka, ha majdnem száz évvel
ezelőtt fölálitott szabályait máig sem fogta
fel az utódok egy része. A lángész száza-
dokkal jár előre.

S a ki a szegénység végső fokára jutva,
önérzetes lelkének megtört hangján, Paint-
ner nevű barátjához, igy esdekelt: „segíts
rajtam, kérlek az él'ó istenre /" az, mihelyt
pénzhez jutott, azzal a nemzet irodalmának
oltárán adózott és Faludi Ferencz „Téli
éjszakait1' saját „Elegyes verseivel11 együtt
nyomtatta ki. Majd Orczy Lőrincz müveit
adta ki „Költeményes holmi egy nagyságos
elmétől'1 ez. alatt. Akkor még ö is azt hitte,
hogy a nagyságos urnák nagyságos elméje
van, s bár Orczy igazán tekintetre méltó iro-
dalmi alak, jónak látta igy czimezni műveit.
Nyughatatlan ember volt, ki ugy látszik, a
földi bilincsek terhét nehezen tudta elviselni.
Állomásait gyakran megváltoztatta: nevelő-
ből pap, papból tanár s tanárból magánzó
lett. Midőn végre 300 forintnyi nyugdijt
kapott, életét egészen tudományos búvárko-
dásra szentelte. Gyorsan követte egymást:
„Kitisztázottabb magyar nyelvtan előcsar-
noka"', „Grammatica" és„Amagyar irodalom
régiségei" czimü, az akkori igényekhez ké-
pest latin nyelven, de a magyar nyelv érde-
kében irt, korszakot alkotó három müve.
Ezután adta ki „Kitisztázottabb magyar
nyelvtari'-át, „Előzmények" „Tételek" ez.
müveit, s megkezdte, de be nem fejezhette
„Irodalom-történetét.1'

Nem akarjuk itt életrajzát adni, ezt a
„Vasárnapi Újság" immár régen (1859, 27.
k. sz.) s illetékes toll által tétette meg. Csak
fogalmat akarunk adni arról a roppant mun-
kásságról, mely előtt, a balga kortársak
szégyenére, bámulattal hajol meg, a messze
előre haladt jelen. Eszméi később Kazinczy
keblében jó földre találtak: a mag lombgaz-
dag, terebélyes fává nőtt, s bár hosszú és el-
keseredett irodalmi vitát idéztek elő, végre
diadalra jutottak.


