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Fagyás ellen.

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

AZ ÖNFENTARTAS.

A „Politikai Hetilap" 20-ik számában olvastam Jfumvári Werther Frigyes lur
Élet-ital gyárában készitett (Franzbranntwfin) sósborszeszre vonatkozó Szevér Károly ur elismerését. S minthogy szószerint a fájdalmas szaggatás és rheuniatikus bajok
ellen valóban én is kitünő 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 utasitása szerint eredményes gyógymódnak vallom, mely
hathatós szert a fagyás ellen is hasonló elismerésem mellett ajánlhatom. Kapható Török
József ur gyógytárban, és Thallmayer és társ auráknál, nádor-utcza a „Flamingóhoz"',
az illető gyámok pecsétjével ellátva.
Ára egy nagy üvegrek 1 ft., egy kis üvegnek 45 kr. Használati utasitás 20 kr.
melyek
Pest, november 17.én 1865.
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Az Élet-ital cs Franzbranntwcin központi irodája ést főraktára •' Pest, ország-ut 25. szám, a muzeum átellenében.
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A NEMI RÉSZEK MINDEN BETEGSÉGEIBEN,

fiatalkori vétkek, a nemi szerelem túlságos élvezete és ragály által
származnak, gyakorlati megjegyzésekkel

az idö előtti tehetetlenségről, női magtalanságról
és azoknak gyógyításáról
Dr. MERT ÍAMA és SÁMUELTÓL.

A tizedik kiadás után átdolgozta és saját megjegyzéseivel bővitette

Jegyzék-naptár 1866-ra. | GOMBOSTŰ-NAPTÁR

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

Közhasznu kézikönyv

1

hölgyek
számára.
1866-ra.
ügyvédek, pcresfelek, gazdák, iparoSzerkeszti RÓZSAÁGI ANTAL.
sok és kereskedők számárn.
IV. évfolyam.
Szerkeszti K A S S A Y A D O L F .
Gróf Ziehy Nándorné aczélmetszetfl
III. évfolyam.
arczképével.
Csinos vászookötésben 1 ft. 50 kr.
Csinos vászonkötésben, aranymetszéssel,
ára 1 ft. 60 kr.

DONGO-NAPTAR 1866-ra. NEMZETI NAPTÁR 1866-ra.

Humorisztikiis mulattató évkönyv.
II. évfolyam.
Szerkeszti MÉSZÁROS KÁROLY.
l l fametszettel. Ára 40 njkr.

Szerkeszté KASSAY ADOLF.
VII. évfolyam.
Ára 40 ujkrajezár.

HÁZI NAPTAR.

Nagy képes humorisztikus mulattató évkönyv, tanulságos és
hasznos jegyzetekkel az 1866-ik évre.
Szerkesztette MÉSZÁROS KÁROLY.
Ára csak 50 njkr.
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Gjégytokcsák (Gela(in-Arzneikapseln).

Dr. SIKLÓSY KÁROLY.
(13 ábrával).

Gyermek vászonnemű-készletek,

n. m. : i n g e k , l á b r a v a l ó k , k o r s e t t e k , ellenzők, p i q u é - t a k a r ó k , k ö t ö t t f ő k ö t ö k 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 koszoruk.

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék,
g a l l é r o k é s k é z e l ő k , f ó k ö t ő k , h á l ó k , szövetek, szélek és b e t é t e k s a t .

Függönyök és függönyszöveíeket
ajánl

TÜRSCH F .

Alólirottnál a közelismerésben részesült puha a gyomorban könnyen oldékony
tokesák (Gelatin-Ks^stln). (íly czimü tolc:.űk ekkorig leginkább csak külföldön állitatPesten, váczi-utcza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.
tak elő, és hazánkban raktároztattak, mely bánásmodor által nevezetesen hcszadalmas
fekvésűknél fogva óhajos tulajdonokat vesztve, annyira megkeményedtek, hogy a gyoMegrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. "^Píl
morban kevéssé vagy épen oldhatlanokká váltak, mi által a szenvedő beteg reménye,
Részletes árjegyzékek bérmentve. " 9 Ü
1319 ( 6 - 0)
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 tHkos 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.
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
„
Matico különösen elismert jó tulajdonánál fogva 100 db. 3 ft. 20 kr.
ajánlja dusan felszerelt raktárát mindennemű
„
Ol. Terebinvinae
100 db. 1 ft. 50 kr.
alábbi kórok, névleg: tüdősorv (Lungensucht), csőaszály (Luftröhrenschwindsucht),
görvély (Skropbeln), hol a gyógyszer alkalmazása ellenében a szenvedő egészségi viszonya merit nehézségeket, a gyakorlati téren kedvező sikert aratott általam készitett
csukamáj (Leberthran)-féle tokcsáimat van szerencsém különösen ajánlani 1000 db. 7 ít.
a legjutányosabb árak mellett.
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.
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különös olcsó levélpapírok monogrammokkal.
100 db. fehér levélpapír névvel — ft. 50 kr. 100 db. szines legfin. levélpagyógyszerész.
— ft. 80 kr.
finom
100
pir névvel . . . . 1 ft. — kr.
legfin.
„_
mono100
grammal színben
látogatójegyek Hthogr. 1 ft. — kr.
1 ft. 50 kr. 100
Vidéki megrendelések utánvétel mellett legpontosabban szolgáltatnak

A „TANULÓHOZ"

IRÓ- ÉS RAJZESZKÖZÖKKEL
Karácsonyi ajándékoknak

Szerényi Vincze,

Marhabetegségek 8 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 használtatik — valódi minőségben kapható:
PESTEN Tflrfik József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és
társa, Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A. —BUDÁIM: az advari
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.,—Kolozsvártt: Wolf,—
Komáromban: BelloniA., Ziegler ésfia,— Mohácson: Kögl, Altmann, — Nagyvaradon: Janky A., — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg. — Pancsován : Rauschan és fiat és Gráf, — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P., Mezey A , — Soborsin : Franke A., — Székesfehérvártt: Legmann A. L.,
Kovács P., — Szegeden: Aigner, — Selmeezen: Dimák, Zelenka,— Szepesvárallyán: Fest J. B , — Szolnokon: Scheftsik István, — Sziszeken: Dietrich A., —
Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik, — Trencsénben: Kulka és Weisz,—
Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és Koterba. — Veszprémbe*-,:
Lang .1. és Tuszkau M. — Veróczén: Bész J . K.
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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.

Tizenkettedik évfolyam.

Orvosi tanácsadó

Naptárak az ISOG-ik é v r e !

KUGLER ADOLF könyvárusnál Pesten (a Dorottya-utczában 3. sz. a ) megjelentek és minden könyárusnál kaphatók :

50-ik szám

DAVID és KURTZ.

Nincs többé Dorsch májolaj!

GWMAULT és TÁRSA gyógyszerészek

JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE
PÁRISBAN (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,tagadhatlanul eddig a Grimault-féle jódtartalmú retek-szörpje bizonyult be a leghathatósbnak
g a czélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségekban, aszkór, anámi, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igazolva lőn; a gyomrot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlőleg hat, s különösen gyermekeknél a bőr szintelség 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 legkitünőbb orvosok által naponkint mint vértisztitószer a legkiválóbb eredménynvel rendeltetik.
A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsázsa nedve (nasturtium), a reteké, a
torma (cochlería) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, melyek természeti állapotban iblanyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek neve a készítmény hathatóságáról s a bevevés könnyüségéről a megnötteknél épen ugy mint a gyermekeknél
elégséges biztositékot nyujt. Bazin s Cacenave a „St.-Louis" kórház orvosai Párisban 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-utcza 7. sz. a.
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Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav.— Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, deczember 10-én 1865.
Elöfizetési feltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujs>á« és Politikai Ujdonsanok együtt: Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ít.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Otto Hollien és J a r g e r kSnyvkareskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

Révai Miklós emlékezete.
A magyar akadémia diszes palotája költeményeket; szépeket, mert minden szép, zott bübájos magyar nyelv szellemébe először vetett mélyebb tekintetet; először álhirdeti a világnak, hogy a nemzet, mely a mi egy nagy leiekbe vet világot.
lapitotta
meg és tisztázta ki rendszerét, s
egykor a harczi dicsőség lobogóját lengette,
Egy lángoló elmének vannak eszméi,
leborult az uj kor eszméi elött, s a tudomá- melyek utat törnek maguknak, mint a föld hol mások homályos küzdelem között tapogatózva haladtak, oda ő sngárt szórt, mely
nyoknak áldozik. Hol egykor a tudomány
fényével kellemesen lepett meg minden
az üldöztetés rongymezébe takarva bujdoszemet.
kolt, ott most büszkén emelkedik a közlelkesülés épülete.
Ő irta meg először a „Magyar helyesirás
és
kimondás
felöl való tanuság"-ot, s valóDe mig az eszme diadalra jutott, mig a
ban
nem
ő
az
oka, ha majdnem száz évvel
nemzet elméjét Kárpátoktól Adriáig kereszezelőtt
fölálitott
szabályait máig sem fogta
tül világította a nap uj sugara, addig hányfel
az
utódok
egy
része. A lángész százanak lába vérzett az ut követül, hánynak
dokkal
jár
előre.
ruháját tépte össze a tüske, hánynak forró
S a ki a szegénység végső fokára jutva,
könye omlott az imádott szent föld há
önérzetes
lelkének megtört hangján, Paintlátlansága miatt! Ki tudja elmondani azon
ner
nevü
barátjához, igy esdekelt: „segits
tört szivek történetét, kik egy örök láng
rajtam,
kérlek
az élö istenre /" az, mihelyt
martalékául dobva, kétségbeesett kebellel
pénzhez jutott, azzal a nemzet irodalmának
tértek az epedve várt sirba?!
oltárán adózott és Faludi Ferencz „Téli
Nincs ember, kinek martyr-haláláért
éjszakait1' saját „Elegyes verseivel11 együtt
méltóbb fájdalmat erezhessünk, mint Révai
nyomtatta ki. Majd Orczy Lőrincz müveit
Miklósért.
adta ki „Költeményes holmi egy nagyságos
Nincs ember, a kinek sirján a magyar
elmétől'1 cz. alatt. Akkor még ö is azt hitte,
akadémia palotájának megnyitásakor mélhogy a nagyságos urnak nagyságos elméje
tóbb joggal gyujthatnók meg az emlékezet,
van, s bár Orczy igazán tekintetre méltó iroa hála, az önvád fáklya-világát.
dalmi alak, jónak látta igy czimezni műveit.
Egy
egyszerü barát, kinek halvány
Nyughatatlan ember volt, ki ugy látszik, a
arczán óriás törekvés tündökölt, ki szivében
földi bilincsek terhét nehezen tudta elviselni.
hordta a hazát, kinek szerencsétlenül kellett
Állomásait gyakran megváltoztatta: nevelőleélni egy dicső életet, ki már az éhséggel
ből pap, papból tanár s tanárból magánzó
is küzködött, s kinek nevét most ünnepelve,
lett. Midőn végre 300 forintnyi nyugdijt
magasztalva zengik a két haza völgyeiben
kapott, életét egészen tudományos búvárkoés bérczeiben! Az ifju, kinek nagy vágy
dásra szentelte. Gyorsan követte egymást:
hullámzik kebelében, fölkeresi sirját és
„Kitisztázottabb magyar nyelvtan előcsarmegtanulja, hogy nélkülözés, tűrés a nemenoka"', „Grammatica" és„Amagyar irodalom
sek élete, de örök fény haláluk.
régiségei" czimü, az akkori igényekhez képest latin nyelven, de a magyar nyelv érdeE férfi volt az, kinek elméjében először
kében irt, korszakot alkotó három müvé.
fogamzott meg a magyar akadémia gondoEzután adta ki „Kitisztázottabb magyar
lata, és oly időben, midőn az egyetlen manyelvtari'-át, „Előzmények" „Tételek" cz.
gyar ujságnak 200 előzetöje volt, midőn
müveit, s megkezdte, de be nem fejezhette
még a mult századok csatáitól kifáradtan,
„Irodalom-történetét.1'
halálos álmot aludt Magyarország, tudóstársaságot akart teremteni! Tudta ő, hogy
Nem akarjuk itt életrajzát adni, ezt a
elvész az a nemzet, mely tudomány nélkül
„Vasárnapi Ujság" immár régen (1859, 27.
való, fájhatott is neki szerfölött, hogy titkos,
k. sz.) s illetékes toll által tétette meg. Csak
gunyos mosoly volt a felelet lelkesültségére,
fogalmat akarunk adni arról a roppant munRévai Miklós állószobra a m. akad. palota
buzgalmára. Ez elhagyatottság lehetett az
kásságról, mely eiőtt, a balga kortársak
homlokzatán.
oka, vagy a benn örökké forroügó lélek kiszégyenére, bámulattal hajol meg, a messze
Izsó Miklós mintázata után.
olthatatlan ösztöne, hogy egyedül akarta
előre haladt jelen. Eszméi később Kazinczy
kivinni azt, minek érvényesítésére társasá- mélyéből a tűzhányó hegy eleme, s melye- keblében jó földre találtak: a mag lombgazgot nem alapithatott.
ket nem elég öntáplálásunkra fordítani. dag, terebélyes fává nőtt, s bár hosszu és elEgy küzdő léleknek vannak érzelmei, Révai Miklós volt az, a ki a közösen féltett keseredett irodalmi vitát idéztek elő, végre
melyeket elnyomnia lehetetlen. Irt tehát s gyakran annyi áldozat árán megoltalma- diadalra jutottak.

UO
Időszaki folyóiratok :
zsony városa; kiadta Barich Mihály, szerkeszté
„Magyar Akadémiai Ertesitö," szerkeszté 1842-től Neuatadt Adolf. 1848-diki márcz. 22 tői
Toldy Ferencz, titoknok. Az akadémiai gyülé jún. végeig Bangya János. — 1848. júl. l-jével
sekben előforduló s közzétételre alkalmas tárgya- ifj. Wigand Károly Frigyes adta ki ezen lapot
kat foglalja magában, s minden hó 10-én egy-egy „Pressburger Zeitung" czimmel, a szerkesztést
szám jelent meg, mely egy vagy több ivből állott. pedig Pusztay Sándor szabadelvüleg vezette, ki
Az egész évi folyam ára 2 ft. p. p. Keletkezett ezt ismét okt. l-jével Noisser Richárdnak adta át,
1841 elején; 1848-ban csak 3 szám jelent meg decz. 19-től pedig a kiadó felelőssége alatt szerbelőle 8-rétben; nyomatott Budán, az egyetem kesztetett, igy jelent meg 1849. év folytán is.
betűivel.
Megjelent pedig a főlap hetenkint háromszor:
hétfőn, szerdán és pénteken egy-egy iven 4-rétben;
(Honi irod. Hirdető, 1848. 17. 1 )
,,Erdélyi protestáns eqyhízi beszédek tára.'' 1848 iki júliustól (vasárnapot kivéve) naponkint
(négyszer egy-, kedden és pénteken fél-fél iven);
Szerkeszté Szász Károly, Demeter Sámuellel Komelleklapja „Pannonia", szépirodalmi s vegyes
lozsvártt; 1848-ban jelent meg belőle a 2-dik s tartalommal szintén háromszor; kedden, csütörutolsó füzet Tilach Ján. kiadásában; ára 48 kr. p. p. tökön és szombaton: 1848-diki júliustól kétszer:
(M. tudom. Akadémiai Almanach. 1861. 123.1.)
kedden és pénteken 4-rét féliven. 1849. jan. végén'
„Nevelési emléklapok." Kiadó-tulajdonos és ezen melléklap megszünt, e helyett a főlap ezentul
szerkesztő dr. Tavasi Lajos, a pesti prot.-evang. nagyobb alakban, kis ivréten. szépirodalmi s vetanodák igazgató tanára. 1846-ban jelent meg az gyes tartalmu tárczával jelent meg, nyomatott
első füzet, 1848. aug. hó végén az 5-dik, melynek Schmid Ferencz és Busch nyomdájában; 1848 iki
tartalma: értekezések, könyvbirálatok, szakbeli júliustól idősb Wigand Károly Frigyes betűivel.
vegyes közlések, a prot. tanári gyülések munká- Előfizetési ára félévre helyben 5 ft., postán 6 ft.
Hírlapirodalmunk a líMk században. lódásai stb. Közreműködtek a szerkesztőn kivül: 24 kr., naponkint küldve 7 ft. 24 kr. p. p. E lap
Szabó János, Argay János, Seltenreich Károly, főérdeme abban állott, ha ugyan érdemül lehet
Magas Ernő s többen; nov. folytán jelent meg a ezt neki felróni, hogy a politikai zivatar sértetleNegyedik közlés
6-dik s utolsó füzet, mely magában foglalja a ma- nül meghagyá és mindenféle változás daczára,
1848 és 1849.
gyar tanítói első egyetemes gyűlésnek jegyző- megforgatva bár köpenyét, szakadatlanul megkönyvét, ugyana gyülés naplótöredékeit és né- jelent.
(Folytatás.)
mely vegyes közleményeket. Egyes füzet ára 40
(Honi irod. Hirdető. 1848. 8. 1. — Der Ungár. 1818.
„Hazánk", kereskedelmi és szépirodalmi lap, kr. p. p. volt; nyomatott Trattner-Károlyi betűi- II. 1226. — Der emancipirte Satanas. Ung.-Altenburg.
1848. 88. 1. — Janotyck Adlerstein: Die letzten zwei Jahre
kiadta Noisser Richard, szerkeszté Kovács Pál vel 8-rétben, Pesten.
Ungarns. Wien, 1850. I I . 32. 1 )
orvostanár Győrött. —Keletkezett 1847 nyiltával.
(Kossuth .Hírlapja. 1818. II. 259. 557. —Honi irod.
Sajnálni lehet, hogy a márcziusi események után Hirdető. 1848. 46. 1.)
l/„Der Siebenbürger Bothe." Politikai lap,
politikai alakot öltött magára; ápr. 6-tól „Hazánk.
„Honi irodalmi Hirdető." Kiadták Eggen- 1786-ban alapitva; — 1839-től „Transilvania,
Politikai s irodalmi közlöny" czimet vevén föl, berger J . és fia, szerkeszté Eggenbergar Ferdi- periodische Zeitschrift für Landerkunde" mellékminek következtében a györi polgárok és a szer- nánd Pesten, 1848. 6. év. Jegyzéke mind ez évben lappal. Kiadták Hoshmeister Márton örökösei
kesztő közt súrlódások merültek föl, s jóllehet az megjelent irodalmi és müvészeti tárgyaknak. — saját nyomdájukban Nagy-Szebenben; szerkeszté
utóbbi aug. 14-diki nyilatkozatával a közönség Megjelent az 1. sz. fél-, 2 —10. negyed-, l l . és Benigni József, előbb hadititoknok, Erdély staelőtt tökéletesen igazolá magát, a ,,Hazánk"-at 12. együtt negyediven 8-rétben, összesen 47 lap, tistikusa és historikusa, az erdélyi szászok túlazonban többé nem folytatá; s igy ezen életerős ára 20 kr. p. p , ezzel megszünt a nagy hiányt buzgó apostola, a magyarság és unio legdühösebb
organismussal biró vidéki lap augusztus elején pótló vállalat.
ellensége; 1849. márcz. 11-kén Szeben bevétele
végkép megszünt. Irtak e lapba a szerkesztőn ki(Magyar Mill.: Magyar Köny vészét. 1856.1. év. 89. 1.) alkalmával egy Kossuth-huszár golyója annyifutó
vül költeményeket: Arany, Garay,Gyulai,Hiador,
között egyedül Benignit találva, nemzeti viszályt
„Öreg ABC, vén emberek számára." Vas Ge- szitó czikkeire a végzetes pontot föltéve. Ezután
Lévay, Lisznyay, Mentovich, Petőfi, Szász Kár.,
Szelestey, Tompa, Vajda János, Vécsey; novella- reben bocsátá közre ezen népies röpiratot, mely- Schmidt Henrik szerkeszté a lapot és főmunkaféléket: Bulyovszky, Hínár, Lauka, Szathmáry ben népszerü s elmés modorban magyarázta föld- társa Schuller J . volt.
Pál, Szegfy Mór, Szilágyi Sándor, Vas Gereben; mivelő népünknek a törvényeket azon iránynyal,
Megjelent hetenkint két szám, a politikai lap
vegyes czikkeket: Csatáry Ottó, Királyi Pál, hogy minél inkább megelégedjenek a nyert enged- egész rétben, a melléklap 4-rétben; félévi dija
Kőváry, Ludvigh Samu, Pataky Ferencz, Pap ményekkel. Megjelent belőle 1848. márcz.—ápr. postán 2 ft. 24 kr. p. p.
négy szám, kis 4-rét iven, nyomatott Győrött. —
Gábor, Remellay, Rónay Jáczint.
(Közlöny. 1848. l I . 723. 739. — Pesti Divatlap. 1848Győrmegye minden számból 5000 példányt renI. 699. — Kossuth Hírlapja. 1848. I I . 501. — Pressburger
Megjelent hetenkint háromszor: kedden,csü- delt meg.
Zeitung. 1849. I I . 932. 1. — Kőváry: Erdély történelme
törtökön3 és szombaton magas 4-rét három hasábu
(Pesti Divatlap. 1848.1. 419. 480. 545. 583. 1.)
1848-49-ben. 23. 53 201. 1. — Honi irod. Hirdető. 1848.
féliven; előfizetési ára félévre 4 ft., postán 5 ft.
1. — Credner: Bibliotheca transilvanica. 2 dik kiadás.
„Pénzügyi levelek." 1—4. levél magában fog- 8Prag,
p. p.; nyomatott özvegy Streibig Klára betűivel
1865. 43. 44 1.)
Győrött. (I. félév: 155-230. sz., 617—922. lap.) lalja a pénzügyminiszter május 2'S —24-diki ren^„K.
k. priv. Agramer politische Zeitung,"
deleteit és eszmetöredékeket hazánk hitelviszo(Kossuth Hírlapja, 1848. 177. 1. — Radical lap, 1848. nyairól. — Megjelent 1848. jún.—szept Pesten, 1826-ban keletkezett.Kiadó-szerkesztő: Stauduar
H_ 1 _ Ferenczy: Magyar irod. története. 178. 1. — Honi
Landerer és Heckenastnál 8-rét, 38. és 94. lap, Ferencz, egy melléklappal, „Lnnn," czimmel. —
irod. Hirdető, 1848. 6. 1.)
Megjelent Zágrábban 1848-ban, a főlap hetenkint
ára 18 kr. p. p.
„Katholikus iskolai lapok, oktatás és nevelésháromszor
4-rétben, a „Luna" szintén kétszer
(Honi irod. Hirdető. 1848. 27. 39. 1.)
tant folyóirat," Bzerkeszté és kiadta Somogyi Ká8-rétben. 1849-ben alakját a főlap ivrétre változroly Pesten, 1849. jan. 2-kától jún. 26-ig; megje- J „Különféle viszonyokra vonatkozó papi dol- tatá, júl. l-töl pedig, melléklapja megszüntével
lent belőle 24 másfélives heti-szám, 296 lap gozatok." Szerkeszté Szenczi Fördős Lajos. I. kö- hatszor adatott ki: hétfőn, kedden, csütörtökön és
4-rétben, nyomatott Lukács L. és társánál. Ara tet, Kecskeméten, Szilády Károly betűivel és pénteken fél, szerdán os szombaton egész iven;
költségén 1849. 188 lap, 1 ft. p. p.
félévre helyben 2 ft. 30 kr., postán 3 ft. p. p.
nyomatott a lap tulajdonosa, Gaj Lajos nyom(Magyar
Mih.:
Magyar
Könyveséét.
Post,
1856.
ll.
dájában; félévi ára vidéken 4 forint; 1849-diki
(Jelenkor. Encyclopaedia. Pest. 1858. 184. 1.)
sz., 166. lap.)
júliustól kere?ztboriték alatt hatszor küldve 5 ft.
„Közügyvéd. Emberbaráti egyletalakitó jóté„Forradalom." Politikai szinezetü röpirat. 10 kr. p. p.
konyczélu néplap", felelős szerkesztő: Jósa Fe- 1849. jún. hóban kiadta Táncsics Mihály ivenkint,
(Közlöny. 1849. I. 172. — Pressburger Zeitung. 1849.
rencz, kiadó: Müller Adolf, Sütő József, vál. t. időhöz nem szabva, 6 krjával; 20 ivnek ár.i 1 ft. I 630.
II. 1038. — Kossuth Hirlapja. 1848. I I . 429 —
pénztárnoki minőséggel, mint kauczióért kezes. 20 kr. volt p. p.; a „Munkások Újságát" kárpó- Honi irod. Hirdető. 1848. 6. 1.)
Ezen lap egyátalában nem tudott klienseket sze
y
tolta s csak nehány iv jelent^meg belőle.
..Pesther Zeitung." Politikai hírlap. Kiadók:
rezni, máskülönben is az egészen a tavaszi zöldség
Landerer
és Heckenast; keletkezett 1845. ápril
(Márczius
tizenötödike.
1849.
(Pálffi
)
I.
188.
1.)
éretlensége diszlett. Megjelent Pesten, hetenkint
hóban;
szerkesztette:
Glatz Ede. — A „P. Z."-nak
„Az ausztriai birodalmat illető közönséges
kétszer egy iven 4-rétben, 1848. máj. 2-tól azon
hó 19-ig összesen 6 szám. Ára helyben máj.— Birodalmi Törvény- és Kormánylap," melynek márczius előtt annyi bűne volt, hogy nagy bűndecz.-ig 6 ft., postán küldve 6 ft. 36 kr., egyes német-magyar kiadása Bécsben 1849. nov. l-jén bánásra volt oka. Á bűnök azonban nagy részint
szám 6 kr. p. p.; nyomatott Trattner Károlyinál. jelent meg 4-rétben. Megjelent a következő nyel- a lap szerkesztőjének valának tulajdonithatók; a
veken is: olasz, cseh (egyszersmind morva éf tót márcziusi napok után szerkesztőt cserélt. Hugo
(Pesti Hiríap. 1848. I. 541. — Pesti Divatlap. 1848. Írásmóddal), lengyel, orosz, szlovén (egyszersmind Albert (máskép Schrott Hugo), ki több jeles néI. 582.)
morva és tót írásmóddal), lengyel, orosz, szlovén met röpiratairól s a Pesti Hírlapban irt zalai
,, Törvényhozósi és törvénykezési lapok 1848- (egyszersmind vend és krajnai írásmóddal), szerb- leveleiről, volt ismeretes a közönség előtt, vette át
ra." Kiauta Landerer és Heckenast, szerkeszté illyr (szerb polgári Írásmóddal), szerb-illyr (egy- a lapot. Élénk tolla s terjedelmes publicistái ismeTóth Lőrincz. Megindult júl. 1 én. Foglalatja: szersmind horvát, latin betükkel), és román retei szép jövendőt igértek. A P. Z. a magyar
törvényhozás, codificatio, hazai 8 külföldi köz- és (tnoldva-oláhországi), mindenik mellett zsinór- miniszterelnök közlönye volt, kinek visszaléptével
magánjog, törvényszéki élet: ide tartozó iroda- mértékül a német szöveg, és ez külön magára is. Hugo is visszalépett a szerkesztéstől, azt okt.
lom, hirálat, életirások s hirdetések. A jó nevü Ezeknek ára merő olcsódig volt: egy-egy szám ]-éii Glatz-nak adván át; ennek visszaléptével a
szerkesztőn kivül dolgozótársak voltak: Fábián nehány krajczár, de különben ingyen is oszto- lap 1849. jan. első felében szünetelt, azon hó
16-kán dr. Seitz S-L. vezetése alatt ismét megGábor, Friebeisz István, Halászy Józsa, Horváth gatták.
jelent mint hivatalos lap, tervrajzában a SchwarFerencz, Jászay Pál, Sárcssy Gyula, stb.
(Uj Magyar MuzWm Pest, 1850-51. I. 64. 1.)
zenberg- miniszterium, összbirodalom és gleichbeMegjelent Pesten,hetenkint kétszer: szerdán
rechtiííiiug hű bajnokának adván ki magát. Ápr.
és szombaton egy-egy iven, nagy 4 rétben. Ára
21-kén
a 960. számmal bevégezte ezen elv melNémet nyelven megjelent hirlapok és folyófélévre Budapesten"4 ft., vidéken boritékban
letti
küzdelmét;
;ipr. 25-kéna961. szám Schvarz
iratok
:
póstabérrel 5 ft., nyomatott a kiadónál.
Ödön
szerkesztése
alatt látott napvilágot: jún.
„St'idtische Pressburger Zeitung." 1764. júl.
(Pesti Hiríap. 1848. 1. 408. 546. — Ptóti Divatlap.
15-től júl. l-ig Mauksch B. lett szerkesztője, ek14-kén alapitva. Politikai hírlap, tulajdonos Po1848. I. 736. - Honi iiod. Hirdető. 1848. I. 31. 1.)

S ki egykor életének végső perczeiben
azt mondta: „elmegyek munkálkodásom minden különös jutalma nélkül11, az, ha most
föltámadhatna egy perczre, ha végig nézhetné a tudomány csarnokát, ha erezhetné a
hullámzó sokaság lelkesültségét, bizonyára
kárpótolva látná napjainak fájdalmát, perczeinek kínját, s a vágyak , remények
halálát.
Szobra, a világ legnagyobb szellemeivel
egy sorban, ott áll a palota homlokzatán,
nemes arcza örök dicsőséget jelent. A szobor
jeles szobrászunk Izsó Miklós mintázata
szerint készült. Méltó tehát reá, hogy a tudomány diadalünnepének napjaiban lerójuk
iránta kötelezettségünket , a kik mélyen
érezzük sorsának sötétségét és fényét.
. Z. I.
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kor a lap szünetek; júl. 17-kén ismét megjelent Rudolf Pesten; félévi ára helyben 5 ft. 30 kr., na- fogadására nem levén elégséges, nehány év előtt
Glatz Eduard alatt és nov. 13 kán hivatalos j ponkint postán küldve 7 ft. 48 kr. p. p.
j egy ujonnan fölszerelt betegszobával megbővitteorgánummá emeltetett.
(Pesti Hiríap. 1848. I. 5 1 9 — Kossuth Hirlapja, 1848. tett; évenkint középszámmal 300 beteg nyer benne
Megjelent hetenkint négyszer, egész rétben II. 288. — Pressburger Zeitung. 1847. II. 884. — Scenen kellő ápolást; hét ágyra van alapitvány téve, és
egy iven, 1848. júliustól (vasárnapot kivéve) na- und Bilder aus dem ungarischen Revolutionskriege. Pest, öt az intézet részéről tartatik folytonos használat
ponkint, nyomatott a kiadók nyomdájában. Előfi- 1850. 182. 1. — Janotyck-Adlerstein : Die letzten zwei alatt, mely a körülményekhez képest nem ritkán
Jahre Ungarns. II. 99. I.)
(Folyt kSv.j
zetési ára félévre 5 forint, postán 6 forint p. p.;
szaporittatik is. A ház és gazdaság vezetését a
Szinnyei József.
1848-ki júliustól hatszor küldve |8 ft., kevesebbzárdafőnök — prior — a betegek gyógyítását és
szer 7 ft. 12 kr., helyben házhoz küldve 6 ft.
ápolását egy fő- és alorvos, a jó hírben álló gyógy12 kr. p. p. — 1848 végén szétküldetett belőle
szertárt szintén egy fő- és algyógyszerész végzi.
2811 példány.
— Van ezen kivül az ugynevezett papok épületéI á c z v á r ó s.
ben
is, egy a város pártfogása, és több nagylelkü
(Közlöny. 1848. I I . 819., 1849. I. 63. 83. — Pesti Hir<V<?ge.)
alapitó ajánlata után tőkésített összeg kamatíap. 1848. I. 540. — Kossuth Hirlapja. 1848. 537. jaiból fennálló kóroda, melyről a számvitel az
Pressburger Zeitung. 1849. I. 88., 109 , 467., 532., 668.
A szent Ferencz-rendüek zárdája szerfelett alsó plébános tiszti köréhez tartozik, e) A régi
IL 774., 798., 1026., 1046., 1310. — Scenen und Bilder aus
dem ung. Revolutionskriege. Pest, 1850. 179., 187. — Le- erős épitmény, s hihető, hogy az egykoron vár Theresianum, mely 1856. évben egészen átalavitschnigg: Kossuth und seine Bannerschaft. I I . 297., 381. volt, a mint ez közönségen állittatik. Ezen épületkitva, és uj épitkezésekkel megbővitve fegyencz— Honi irod. Hirdető. 1848. 7. 1.)
/
ben csupán öt misés egyén, s ezek szolgái laknak; házzá alkalmaztatott. Miután ezen közintézet már
„Der Spiegel, für Kunst, Eleganz und Mode", élelmöket és ellátásukat leginkább gróf Koháry többször volt érintve nyilvános lapokban, (a Vas.
szépirodalmi divatlap, 1828-ban keletkezett; István alapítványának kamatja, s a közvidéken Ujságban is megjelent ismertetése), nem is tartom
1848-ban kiadó-tulajdonos : Wiesen özvegye, összeszedett alamizsnából tartják fenn. A sanyaru- szükségesnek terjedelmes leirását, csupán egyes
társkiadó és szerkesztő: Rosenthal Sámuel, ez a ságos idők beálltával nagyban csökkent a buzgól- részleteket kivánok megemlitni. — A fegyenczek
szerkesztést s kiadási jogot 1848. okt. 1-én Saphir kodók adakozási készsége is, miszerint nehány létszáma folytonosan változik, jelenleg áll 826
Zsigmondra ruházta, ki azt 1849-ben is (jan. 1 — év óta mind borban, mind pedig más — ezelőtt személyből, ezek nagyobb része különféle kézmű19-ig kivéve, midőn a lap szünetelt) szerkesztette kikerült — kedvezményekben korlátozás alá szo- vekben nyer oktatást, vagy ha már kiképzettek
ápril 22-ig, ekkor Saphir Pestről megugrott, s rultak; mondhatni szegények csak tengődnek. — kerülnek ide, azok oktatják a többieket, s melmagyarellenes irányu lapja a 78. számmal ez év- A zárdához ragasztott egyház elég nagy, és mind- lette elegendő foglalkozást kapnak; minden munben megszünt. ,,Tükröt mutat— irta a Pesti Hir- a mellett vasárnap és ünnepnapokon zsufolva van, káért bizonyos megszabott mérsékelt dij jár,
íap 1848-ban — s nem látja saját iszonyatos arczát. főleg böjti szent beszédek alkalmával; a főoltár melynek 3/4-részét rendesen kikapják, s azzal szaLucus a non lucendo." Melléklapja: „Der Schmet- igen nagyszerü fa-alkotmány, oszlopok, szobrok, badon rendelkezhetnek, %-rész azonban tartalék
terling," szinházi és literatúrai kiegészitő lap; és és sokféle czifrázatu faragványokból álló, ezenki- tőkéül marad azon időre, midőn a fogságból ki„Pester Handlungs-Zeitung," kereskedés és ipar- vül létezik még hasonló szerkezetű tiz kisebb szabadulnak; és ez igen czélszerü intézkedés, mimutató. 1849-ben Levitschnigg volt a „Spiegel" oltár; még a szószék is meg van rakva kifaragott után ez által megóvatnak azon kényszertől, hogy
tárgyakkal, melyek a tizennyolezadik század iz- azonnal koldulni, vagy a mi még ennél roszabb,
főmunkatársa.
lését állitják élőnkbe. Az orgona csinos és nem lopniok kellene. — Szellemi műveltetésükre is elég
Megjelentek Budán nagy 4-rétben, a főlap- kis szerkezetű; különben az egész tisztán tartásra
gond fordittatik, a rendes kath. lelkészen kivül —
ból hetenkint két szám fél-fél iven, a P. H.-ból mutat.
kinek évi dija 600 ft. — minden más felekezetbeli
havonkint 6 vagy 8 szám, a Schmetterling-ből 2
saját
vallásu papjától nyer oktatást, sőt még olvagy 3 szám divatképek s más mtímellékletekkel.
Ezeken kivül a görögök is külön egybázzal
1848. októbertől fogva a melléklapok nem adat- birnak, de ezen vallásfelekezetüek száma annyira vasás- és irásra is külön tanitó által képeztetnek.
tak ki, a főlap pedig mint a „Der wahre Ungár" leapadt, hogy most már a papon kivül — kinek Élelmezésük is türhető, naponkint 1 '/2 font keellátására alapitvány van téve— csupán egy család nyér, egy nagymeszely leves, ugyanannyi főzelék,
k melléklapja jelent meg. 1849-ben a „Spiegel" ivrét alakban naponkint egy-egy iven adatott ki, van még; s igy hihető, hogy nem sok idő mulva s kétszer egy hétben hus; a bérlőnek jár ezért
politikai tartalommal és szépirodalmi tárczával, a folyvást szaporodó evangelikusok jutányos áron minden egyén után 30 kr., s ezen fölül a kézműdivat s műmellékletekkel, s ekkor Lukács és fognak ezen csinos kis imaházhoz jutni, ha t. i. vek után nyert haszon; melyből azonban,azoktól,
kik dolgoznak, naponkint, nyáron 5, télen pedig
társánál nyomatott Pesten. Előfizetési ára félévre ez az alapítvány-szabályokkal összeférhet.
3 kr. jön levonásba. — Betegek részéte van külön
1848-ban helyben 4 ft., postán 5 ft., 1849-ben
A református hivek Kis-Váczon, szintén kóroda, hol rendes gyógyitás- és ápolásban része5 ft., illetőleg 6 ft. 40 kr. volt p. p.
birnak külön egyházzal, mely felnyúló csinos to- sülnek. Az igazgató személyzet áll öt egyénből,
(Pesti Hiríap. 1848. I. 540. — Pressburger Zeitung. ronynyal és órával van ellátja, az ajtatóskodók egy igazgató 1200 ft., ellenőr 900 ft., elsö irnok
1847. I I . 868., 1849. I. 87., 88., 95 , 32Ó., 640. — Honi számához képest a templom elég nagy.
500 ft., és még kettő 300 ft. évi járulékkal; renirod. Hirdető. 1848. 8. 1. — Scencn und Bilder aug dem
Mult
évben
az
izraeliták
is
készíttettek
egy
des őrök száma 70, őrtálló rendes katona van 180,
ungar. Kevolutionskriege. 181., 187. 1.)
csinos kis zsinagógát; mely annyiból nevezetes, egy kibérlett szomszéd épületben elhelyezve.
„Siebenbürger WochenUatt," 1837-ben kelet- hogy az egész munka belső szerkezetével együtt
A fegyház közelében van azon tömör épitésü
kezett politikai hirlap; melléklapjai: „Satellit", nehány hó alatt tökéletesen elkészült.
diadalmi
kapu, melyet 1764- ben gr. Migazzi Kriez és a főlap hetenkint kétszer jelentek meg
A városon kivül Pest felé kellemes fekvésü
4-rétben. — „Bldtter für Geist, Gemüth und Va- kiterjedt dombon van a már emlitett hétkápolna: stóf váczi püspök, az itt megjelent fejedelmi csaterlandskunde," ez 1843-tól jelent meg és mindén kis templom a bold. szűz tiszteletére emelve. lád tiszteletére, s örök emlékül épittetett, ezen
szombaton 4-rét féliv adatott belőle a főlaphoz; Szintén a városon kivül a vasuti indóház közelé- felirással: Aeterno Domuil
„Stundenblumen der Geqenwart," havonkint egy ben is van egy kápolna szent Rókus tiszteletére
A leirtakon kivüli nagyobbszerü épületek: a
32-rét 4 ivnyi füzetben adattak ki. —Kiadó- szentelve, hol az 1840-ik évi döghalál meg- nagyprépost és kanonokok lakházai, a városház,
szerkesztők: Gött János nyomdász, és Németh szűntekor fogadott népünnep, minden évben nagy az urad. kormányzó lakása, nehány magánépület,
Vilmos könyvárus Brassóban; félévi áisa a három szertartási! áhitattal megujittatik. A Kosdi vám s a vendégfogadók; melyek közül nevezetesebmelléklettel együtt 4 ft. p. p./— A S. W. czimét felé eső kálvária, hova a buzgólkodók a böjti bek : „arany csillag," „kuria," ,,arany szarvas,"
1849. márcz. 26-kán „Kronstadter Zeitung"-ra szent napok alatt nagyszámmal járnak imádkozni „fehér hajó," ,%,korona" és „tigris" ; a többit köváltoztatta és Moltke Miksa szerkesztése alatt, — szintén érdemel megemlítést.
zönségesen csak korcsmáknak, vagy bormérő háaz igaz ügy érdekében hatályosan működött
zaknak nevezik. A város nagy sörháza is érdemel
Még egy elhagyott kath. templom is van — megemlítést.
tovább.
az ugynevezett — Miklós-téren, melyről közön(Közlöny 1819. I . 293. —Kőváry: Erdély története
Halottas-intézet, vagy inkább: temetkezési1848—49-ben. 163 1. — Pressburger Zeitung. 1849. I. 301. ségesen állitják, hogy a mult században még ez társulat van a városban 15, melyeknek nagyobb
II. 1146. — Credner: Bibliotheca transilvanica. 2-dik ki- volt a székesegyház, a a kömyékénjjlevő nagyobb
a'dás. Prága, 1865. 44. 1.)
épületek a kononokok lakásaiul szolgáltak; püspöki része 500 tagból áll; ezek kötelesek minden taglak
lett légyen a mostani hattyú korcsma. Ezen nak kimúlása esetében a temetési költségek fede„Temeswarer Wochenblatt, für nützliche Unelhagyott
épület jelenleg magtárul használtatik. zésére tiz uj krajczárt lefizetni, melyből a megterhaltung und heimatliche Interessen," 1840-ben
Az érintetteken kivül Vácznak nevezetesebb holtnak maradékai 40 o. é. forintban részesülnek;
keletkezett vegyes tartalmu hirlap; szerkeszté
épületei:
a) A püspöki lak, mely ámbár nem ki- ott hol a társulat több tagot számit, a befizetés
1848-ban Stockinger Mór, utána Wachtel Dániel
ugyanannyi, de a tagok számához mért aránytr., 1849-ben Herschfeld Károly; megszünt júl. csiny, de a tervezett nagyszerü egésznek csak egy ban, a díjazás nagyobb. — Még egy beteggyamoharmadát
teszi,
b)
A
növendék
papság
laka,
—
27-kén a 26-dik számmal.
seminarium — melyhez a várost illető nemzeti litó- intézet is létezik, a segé'ylő-egyletnek mintegy
Kiadta Beichel József nyomdász; hetenkint iskolák is ragasztvák. c) Siketnémák intézete, 45 tagból álló egyéneiből, kik a társulati pénzfél-, olykor egész iven 4-rétben jelent meg; melyben jelenleg 50 fi- és 31 leánynövendék 5 tárba hetenkint rendesen befizetnek tiz krajczárt,
ára félévre 3 ft. 36 kr. p. p. A lap magyar szel- tanitó szorgalmas fáradozása mellett nyer kiké- s a midőn valamelyik a tagok közül fekvő beteg
lemben iratott.
pezést; nevezetesen az ország alapítványából 26 lesz, és ebbeli állapota a kebeléből kiküldött vá- •
(Pesti Divatlap. 1848. I. 191. — Honi irod. Hirdető. fi- és 17 leány; magánalapitv. 15fi-és 7 leány,— lasztmány által igazoltnak találtatik, ápolási költ1848. 8. 1.)
126 o. é. ft. évi fizetés mellett pedig 9fiu-és 7 sége és családjának fenntarthatására naponkint
két forintot kap mind addio-, még sulyosabb nyaUngar. Zeitschriftliches Organ für po- leánynövendék. Ezen* közhasznu intézet életrevalyájából felüdül, vagy—'ha Isten ugy akarja —
litisches Interessé, Kunst, Eleganz, Literatur, valóságának folytonos jelét adja. A szerencsétlen
a jobb életre átszenderül.
Theater und Mode." 1842-ben alapitva Klein siketnéma növendék olvasás-, irás- és számadásHermann által Pesten, ki e lapot politikai, mü- ban többnyire jól kiképezve — lép ki innen a szaVáczon van két gyógyszertár, egy a már
vészeti s vegy e s tartalommal 1848. szept, utol- bad életbe; sőt rajzolásban is nyernek oktatást, érintett irgalmasoké, másik az ugynevezett városi
jáig czerkeszté, mikor lapját megszüntette. Az nem csak, hanem a fiuk általuk választott kézmű- gyógyszertár, Reichenhaller Lajos tulajdona.
Ungár a márcziusi napok előtt is magyar szel- vek megtanulására a városbeli mesterekhez anKönyvnyomda is van egy, m. év óta Robonyi
lemü volt, elveihez mindig következetes maradt. nak idejében kijárhatnak, a leánynövendékek pe- János tulajdona.
Főmunkatársai voltak dr. Saphir Zsigmond és dig, a számukra rendelt rendes felügyelőm) által
Orvostudor van 3, ezek közt a kitűnő hasonDiósy.
különféle kézi-mankákra taníttatnak. A valóban szenvi orvos Argenti Döme. Ezeken kivül rendes
Megjelent, hétfőt kivéve, naponkint egy iv sükerdús működésről évenkint két izben tartatik orvos 8 és 3 állatorvos. — Hites ügyvéd van ösz4-rétben, divat- s arczképekkel; nyomtatta 1848. nyilvános próbatét, d) Az irgalmaá szerzet ápol- szesen l l .
^rmV Jelső felében Beimel József; júliustól Eisenfels dája, mely ezelőtt az itt megforduló betegek el-
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A magyar tnd. akadémia legujabb ünnepe.
A magyar akadémia holnap, hétfőn ujra
nagy ünnepet ül. Fölsereglik az ország értelmiségének nagy része, tolongani fog a
néptömeg, s bámulva tekint a tudomány
templomára, mely büszke emléke nemcsak
nemzeti lelkesülésünk teremtő erejének, hanem annak is, hogy a négy folyam mentén
nem csak a jobbak fényűzése már az eszme,
a tudomány, hanem oly szükség, melyjnélkül
nincsen élet, csak halál vagy tengődés.
Harmadik diadalünnep ez, melyet a magyar müvelődés jövőjének záloga, képviselője, ül.
Midőn gr. Széchenyi István, kinek elméje
jéghegy, szive vulkán volt, szent lelkesült-

Európához, a világhoz szorosabb lánczokkal
csatolja. Nagy volt az öröm és nagy az
eredmény!
A mit a mult századok az örökös zivatar
közepette, a harczok miatt, mely életünkért
szakadatlan kétségbeeséssel folyt, kénytelenek voltak elmulasztani, azt pár évtized
lelkesedése, az összesitett erők buzgalma
gyorsan igyekezett helyrehozni.
De jöttek sötét napok, midőn a letiprott
nemzet fájdalmát növelendők, felgyujtották
az oázt, felszakgatták a sebeket s a haladás
folyóját kiszáritották. A hová az üldözött
lelkesülés, a halálra itélt öntudat menekült
volna, az egyetlen menhely, a tudomány

lakhatik, s a köz-lelkesedés, anyagi állapotaink daczára is oly fényes eredményeket
mutatott fel, hogy immár nemcsak pompás
palota emelkedett a Dunaparton, hanem bérház is, mely folytonos jövedelmet hajt.
A buzgalom nagyságára nézve elég bizonyságul szolgál az a tény, hogy maguk a
„Vasárnapi Ujság" derék előfizetői s olvasói
közel 17,000 forinttal járultak az alaptökéhez. Mi büszkék vagyunk reájuk, s e nagy
napokban ujra kifejezzük köszönetünket
mindannyiának. Lesz tán utókor, mely egy
virágzó, boldog magyar hazában lakván,
annélkül, hogy magától vonná meg, nagyobb
összegeket vihet a haza oltárához. De ezek

Az akadémia palotájának megnyitásakor,
(1865, deczember ll-kén.)

A m. tud. akadémia könyvtára. — (Haske rajza után.)

seggel eldobta a megalakulás magvát,meginditotta a szelet, hogy vihart arasson, a nemzet
történetének ez egyik nagy napián, 1830-ban
volt az elsö, a legnagyobb örömünnep.
Régen élt már a nemesebbek érzületében
azon öntudat, hogy a nemzetiség nyilatkozatának, a nyelvnek, bajnoka, védője az irodalom. Ez mondja el az emberiség haladásának mozzanatait, ez vet világot a nemzet
jellemére, ez teszi a világ büszke családainak
méltó tagjává a mag} art.
A magyar akadémia a magyar tudományok és szépirodalom érdekében alakult meg.
Nagy volt tehát az öröm, hogy végre
született egy társaság, mely nemzetünket

temploma elött ott állott az erőszak, hogy
visszariaszsza öket.
Tiz évig volt megszűnve a magyar akadémia létele.
1858-ban ismét ütött a feltámadás órája.
És a tudomány második örömünnepét ülte.
Az elhullott jelesek helyébe uj erők léptek,
s ő Felségének magasztos elhatározása következtében a csöndes csarnokok Í9mét megzendültek a tudomány hangjától. A lelkes
honfiak ismét tettre buzdultak, az intézet
megnyilása egyszersmind újjáalakulás is lön.
E" percztől kezdve mindenki mélyen
érezte, hogy az elkezdett uton megállani
nem lehet; az akadémia bérelt házban nem

nem fognak elfeledkezni rólunk, kik legtöbbet adtunk, mert mindenünket áldoztuk.
A „Vasárnapi Ujság"-ban több izben
volt már szó a magyar akadémiáról. A palota rajzát is régen közöltük, az alapszabályok is ismeretesek olvasóink előtt. Nem
mulatunk tehát tovább e mindnyájunk elött
kedves tárgynál, hanem bucsut veszünk a
jövő hétig, midőn a harmadik diadalünnep
történetéről beszélhetünk.
Adja az ég, hogy a boldogság napjai vegyék itt kezdetüket, adja az ég, hogy a mit
századokon keresztül hasztalan kerestünk,
azt mielőbb megtaláljuk. Imádkozzunk igazságos reményeink teljesüléseért!

azám, hazám! Kalászos téred
Fölött sirhalmok domborulnak,
A vándor, a ki arra téved
Visszaálmodja dicső multad!
A romboló csaták zenéje
Megdördül, messzeharsog ujra:
A tábortűz felgyűl az éjbe,
A harczos trombitáját fuvja

De lezajlott a harcz robaja,
A szent völgyek csöndben pihennek
S bár a mult hangját egyre hallja:
Más vágya van most a jelennek.
S mig küzdelemben ldfáradtan
Hosszu álmot aludt a nemzet,
Szólott egy hang, a lángajkakban...
Az oroszlán oroszlánt nemzett!

Minden bérezed a hír emléke,
Minden völgyed dicsők sirhalma;
Nem pihent itt az alvó béke,
Szét lön szórva lelked nyugalma.
De a Duna véres hulláma
Babért táplált örök könyével,
S történeted lombjának árnya
Jövő századok fölé ér el.

És a milliárd nemes eszme
Áthatott mennyet, földet, léget;
A butaság álma kiveszve,
A lélekben örök szomj éget!
És az új Isten nagy nevére
Fényes templomot épitenek.
— Áldás szálljon a nép fejére,
Szóljon zsolozsma, zengjen ének!

S lelkünk ködéből föl-föllebben
A Hunyadiak szent alakja;
És a gyémántnál fényesebben
Nagy Zrinyi Miklóst fölmutatja.
— Halld a messze tenger moraját:
Hogy panaszolja Ázsiának
Hős Eákóczy megtört siralmát...
Hogy háborog, hogy zúg a bánat!

Hadd füstölögjön szent oltára
A mindenható tudománynak!
Jövőnk kapuja ki van tárva,
A sziv nagyobbat nem kivánhat.
Bizony boldog, nagy lesz ez ország!
Múltjában a harcz dicsősége —
Jövőjét fényes eszmék hozzák
— Oh nem lesz soha — soha vége!
Zilahy Imre.
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Ismét nehány szó a régi harangok
ügyében.

kiásott, de az ujabb templom romladozó tornyá- engedek, hogy kérésem egészen viszhang nélkül
ból is levett, és haranglábon lógó 4% mázsás a pusztában elhangozzék. Szives köszönetet monharangot négy oldalról fényképileg levetette, és dok e kevésért azon reményben, hogy jövő évnekem
beküldé, a köriratot még sem vagyok képes végéig még a hátralévő marodeurök is lassankint
Harangczikkeim ugy tünnek fől e becses lapmegfejteni,
mert homályosságuk, és apróságuk berukkolt pajtásikhoz sorakoznak.
Rómer.
ban, mint a mesés tengeri kigyó! Midőn az egész
világ azt gondolja: me már közli a harangismére miatt meg nem fejthetők. Hogy a régi latin jegyvaló aláirást vagy előfizetést, megint csak egy-két zőkönyv olvasását nem tartom add g helyesnek,
érdekes harangról kap egy-egy tudósitást. Ez mig a szives lelkész ur egy dörzsettel meg nem
A 'fűtés diactetikájii.
nem is lehet máskép olyan országban, melyben örvendeztet, onnan van, mert: „DOMINICUS
A megbetegedések száma, mint tudva van,
egy ultimátum után, egy év lefolyta alatt alig Abbas gr. Michael f Anno DD. MCCCCLXVIII."
nyerhetek a régiségek barátitól elvétve egy-egy felirat a gr-re nézve kétséget támaszt bennem. tél idején sokkal nagyobb, mint a nyári hónapoktudósitást. Munkám, ha kijön is, nagyon hiányos Hiszem, hogy az évszám, t. i. 1468 helyes, de a ban, és ez a mellbetegségeknél valóban ijesztő
mértékben tapasztalható. E bajt nem annyira égleend, mert meg vagyok győződve, ha az egész többit is szeretném tüzetesen fejtegetni.
A tégla, melyet az igen tisztelt lelkész ur a hajlatunk és az időjárás okozza, mint inkább azon
országot faluról falura be nem barangolom, Magyarország érdekesb harangjainak nagyobb részét képekkel és egy régi kulcsosai együtt felküldött, lörülmény, hogy védelmünkre a hidegebb időszak
valódi római mű, ha az apátság alapjaiban talál- mostohaságai ellen kevés gondot forditunk. Nem
ki nem adhatom.
tatott,
már a szerzetesek használták valamely egymaga a hidegebb vagy melegebb hőmérsék
Nehogy azonban ezen szent ügy előmozdítói
közeli
római
építményből, vagy lehet, hogy maga rontja meg egészségünket, hanem a hirtelen válazt gondolják, hogy közleményeiket meg nem
a
monostor
valamely
elhagyott római váracs rom- tozás a meleg és hideg között. Nyáron, midőn a
kaptam, vagy hogy szívességük irányában hálájain
épült.
Ezt
látnom
kellene, s rajta lennünk, lég a szobán belől és kivül meglehetősen egyforma
datlan vagyok, hadd lássa az olvasó-közönség az
hogy
a
düledező
apátságnak
legalább rajzait és melegséggel bir, ritkán vagyunk kitéve ily váltoujabb harangászat polemikus czikkei után, kitől
zásnak, ellenben télen majdnem szándékosan
tudományos
leirását
birjuk.
és mivel szaporodott harang isméi készletem, illeA régi kulcshoz hasonlók előjőnek, de azért idézzük elő azt. Nem elég az, hogy igen sokan a
tőleg a régi harangokról való tudományunk.
mosolygó napsugarak fénye által elcsábitva, hideg
Az első közlés okt. 19-kéről szól 1864-ben; megmentéseért csak köszönetet mondhatunk. — időben könnyü ruhát viselnek, hanem a fűtés
nt. Mitrovszky László, rappi segédlelkész ur leg- Ezek mind szép dolgok, de mire talán közlő ur módja is olyan, hogy majd szükségképen idézi elő
nagyobb előzékenységgel közié velem a terbelédi csekély sulyt fektetett, a kis sekrestyéi csengetyü, a betegséget. Tél idején legtöbben lakásukon is a
régi harangfelirást dörzeetben. E harang felirását nekem legnagyobb örömet szerzett. Miért? mert nyári könnyü ruhával akarják beérni, s hogy ezt
ismertem ugyan Mocsáry ,,Nógrád Vármegyének azt tartozom kimondani, hogy az eddig ismeretesek elérjék, a kályhának augusztusi hőséget kell szolEsmertetése" első kötetéből; de minthogy nógrádi között — pedig, nehány száz harangot ismerek ha- gáltatni. Ha ilyenkor elhagyjuk a házat, kétszeutamban e harangot személyesen nem vizsgálhat- zánkban - ez a legrégibbés bár ez nagyságra nézve resen el kell látni magunkat ruhával, hogy a
tam, e dörzsetet annál nagyobb örömmel vettem, csak kölyök, még is dédapja lesz minden harang- hiányt kipótoljuk, s még sem lehet ezúton a szoba
mivel meggyőződtem az emlitett könyv 210. lapján jainknak. Fölteszem, azon pár sor irás után mely levegőjét utánozni. A tüdőnek tehát télen a legálló, 1272 évet jelentő chronostichon nevetséges kezeim közt van, itélve, a tiszteletreméltó lelkész élesebb ellentétet kell kiállani a szoba niegtnelevoltáról, mely nemcsak abból tünik ki, hogy a urról, hogy e harangocskát azonnal ki fogja cserélni gitett levegője és a külső hideg lég között. És
minuscula betüket a XIV., XV. századokba kell egy ujabbal, és nemzeti muzeumunk számára ezen ellentétnek annál hátrányosabban kell reá
visszavetnünk, hanem mivel a felírás o § re); § gfo- felküldeni. Attól tartok, hogy ez is elvész, pedig hatni, minthogy egyidejüleg a test összes életműrie § ueiű § cum § pace § mely azon kornak majdnem nem létezik párja! Coliigite micas! gyujtsuk ködésében is változás áll be : mert midőn melegíminden harangján előfordul, itt háromszor ismé- mostantól fogva a morzsákat is!
tett szobában vérünk elégési proczesszusa (mely
Ha annyira szegény az ekklésia, hogy uj testünk melegségét eszközli és fenntartja) csak
teltetik, vagy valósággal 1716-nak olvasandó,
mivel az utolsó pace elmaradt; vagy hogy egész csengetyüt venni nem bir, miről ft. ur sorai ta- kevés erélyességgel megyén végbe (mert a testtől
hazánkban azon századbeli harangok mind 1272- nuskodnak, képes leszek itt Pesten a lelkes hon- kevés meleg vezettetik el), lakásunkon kivül
fiak közt azon nehány forintot összekeresni, hogy megforditva áll be a viszony. Itt ugyanis ösztönben öntettek ?!
szerüleg kényszerítve érezzük magunkat arra,
Érdekes azon 1604-ben Gyöngyösön kelt ezen ereklyét megmenthessük!
Bulcsról tehát a csengetyüt, és a nagyobb hogy az élenydus hideg levegőt gazdag mértékben
szerződési levél, melyben a szűcsiek bizonyitják,
hogy mintegy 50 év óta hasztalanul heverő ha- harang köriratának dörzsetét várom! a lelkes szívjuk be, s ezáltal megint tulerőltetjük a tüdőt.
Ha ezen bajokat el akarjuk kerülni és magunrangjukat a terbelédi éknek örök áron 36 kila agg lelkész urnak pedig, mint az elpusztult mobuzáért, kiláját 1 ft. 20 dénárban számitva, nostor egyik méltatlan szerzetes maradéka, illő kat télen át, mindamellett, hogy lakásunkat a
hideg által kényszerítve, futjuk, egészségben és
köszönetet mondok!
eladták.
Adja a jó ég, hogy még jövő évben, atyáink erőben akarjuk fenntartani: szükséges, hogy mind
A varbói régi harangról Mocsáry emlitést
sem tesz, pedig egyidejü a terbelédi vei; az igen romban heverő szentélyük helyén, e köszönetet testünk ruházatában, mind a levegőben melyet
beszivunk, amaz éles változást lehetőleg elkerültiszta betük jól olvasható dörzsetével, valamint a szóval is elmondhassam!
Eszmelánczolatnál fogva kikerestem jegyze- jük. A helyett tehát, hogy lakásunkat csupán
harang tüzetes leirásával kedveskedett az ottani
kántortanitó, Nagy Sándor ur; a körirat csak teim közt azon czédulát, melyen ez áll: „Tejesfazék csak fűtés által melegítsük meg, viseljünk a szoalaku harang van gróf Festetics Gusztáv belegi bában is meleg ruhát, a szobai fevegőt pedig soha
kettős Drc . . . bekezdésével.
pusztáján
Somogymegyében. Ezen harang állásra se melegitsük meg jobban, mint legfölebb 15
Igen nagy pontossággal irá le Ruzsicska Jóemeltetett
és a tiszti lakban a cselédek összehívá- fokig. Ezen elővigyázatot a nátha és köhögés
zsef ur, körmöczbányai syndicus ad S. Elisabetham,
hiánya gazdagon fogja jutalmazni.
a körmöczi összes harangokat. Ezen szives köz- sára mai nap is használtatik."
Nincsen
szerencsém,
sem
a
méltóságos
gróf
lésből nemcsak azt tudtam meg, hogy ezen ősrégi
Minthogy fűtés által a szoba levegője egyenvárosnak legrégiebb harangja 1588-ból való, ha- urat, sem a belegi tiszt urat ismernem, de tudom, lőtlenül melegszik meg, tehát maga a fűtés szolhogy
mind
a
kettő
magyar
ember,
és
a
gróf
ur
nem nehány előttem uj harangöntővel is, p. o.
gáltatja az alkalmat a megbetegedésre, és pedig
Palesch Samuval és Gráf Péterrel szaporítottam még hozzá Festetics /Ugyan összejönnének- e azon annál nagyobb mértékben, minélinkább űzzük.
belegi cselédek más, ujabb harang szavára is?
a névjegyzéket.
Megvallom, ezen experimentum igen érdekes Ugyanis fütött térben az alsó légréteg rendszerint
Márczius havában, mely a közlékenységre lenne, én megkisérteném; azt a nagyon régit pe- sokkal hidegebb mint a felső. Nagy termekben a
nézve legdúsabb eredményü vala, kaptam M.- dig, mely alkalmasint, már 5—6 száz év óta szol- hőmérsékkülönbség a földszin és karzat között
Tarpárót, Budaházy Tamás aláírással egy tiszta gál, nyugalomba tenném, és a nemzeti muzeumban gyakran 16—20 fokig terjed. Guérard franczia
mázolatot, melyet az igen tisztelt beküldő ur a magyarság örömére, és példás utánzásra a tudós egy szinház termében megmérte a hőmérséket és ugy találta, hogy az a földszin közelében
maga is 1317-ből származó harangról levett. Az bulcsu és mátra-verebélyi mellé soroznám!
18 foku, hat láb magasságban 23 foku, és 30 láb
igen divatos:
Közlött velem Győrffy Károly gyógyi birto- magasságban 32 foku melegséggel birt Celsius
CHRISTVS § REX § VENIT § IN § PACE § DEVS kos ur is legnagyobb szivességgel egy harangfelimértéke szerint. íly viszonyok között megtörté§ H O M O § PACTVS § EST §
ratot, mely Algyógyon Hunyadmegyében talál- nik, hogy az emker feje 4—6 fokkal melegebb
a betük alakjára nézve semmi kétséget nem hagy, ható. Az egész egyenkaru keresztek közt álló légkörben van mint a lába. A főfájások, miket
hogy a tarpaiak hazánknak egyik legrégibb ha- m, t, n, c betük, értelem nélküli ö?szehalmozá?ából téli időben a szinházból hazaviszünk, legnagyobbrangját birják.
áll, melyekkel, ha valaki évekig is vesződnék, nem részt ezen hőmérsékkülönbségből származnak,
A gágy-bátori harangon, melynek mását nt. fog boldogulni, mivel a ki összeraká sem gondolt mely vértolulást idéz elő a fej felé. Ha lakásainKovács Ferencz reform, lelkész ur beküldeni szí- másra, mint, hogy a helyet, irás hiányában, ki- kon közönségesen nem létezik is ily roppant
veskedett, egészen azon felírás van, melyet a ter- töltse. Van erre a harangismében akárhány példa. különbség a lég hőmérsékében, de átalában áll,
belédin olvasunk. E szerint tessék a régi jegyző- Ide számitandók p. o: a szatmári püspök ő hogy minden szobában a föld és padlózat között
könyv hibás és értelem nélküli olvasását: Órá et nagyméltósága által velem kegyesen közlött csász- 2—4 foku hőmérsékkülönbség létezik, és ezen
glória Deum Tuum pace kijavítani. Épen 1300-ik lóczi harangfelirat, mely a maiuscula féle ABC-nek különbség annálinkább nő, minél erősebben fűtünk.
év körül aligha öntetett ezen szép betüjü harang; A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Innen tehát megmagyarázható azon gyakori jeén inkább a XIV. végére, vagy biztosabban a £), R, betűiből áll; ide mások, melyeken a minus- lenség oka, hogy a túlfűtött szobalég főfájást
cula vagy ugy nevezett góth abc, 3-szor lelhető; okoz.
XV. század első felébe helyezném.
ide
egy b. Orbán által a Székelységen másolt felNem csekély vala örömöm, midőn t. Ungváry
A melegnek a szobatérben egyforma eloszláJános, budai ügyvéd ur szives közbenjárása által irat, mely ugyan az abc-ét visszásán és megfor- sára, a szoba nagysága, hosszasabb melegítése és
a régen óhajtott bulcsi harangról tudósitást és ditva is előadja, ugy, hogy megfejtése nem csekély a szomszédtérek melege nagy befolyással bir. Ki
fényképeit vehettem. Az agg lelkész, főt. Farkas fejtörésembe került; ide az, melyet Prágában télen több szobát egyszerre fűt és a közlekedő
Mihály ur, ki a secundicia Örömei elé néz, oly Wocel egyetemi tanár ur mutatott, s nem másból, ajtókat nyitva tartja, az a térek mindenikében
fáradságot vett magának, melyet sokkal fiatalabb mint a betüknek czifrázat gyanánti használásából egyforma melegítést eszközöl. Nagyon hasznos
kollegáinál kieszközleni évek óta képes nem vol- állott. Az ilyen harangöntői viczek, helytöltő továbbá a talajt rosz melegvezetőkkel, mint gyétam, minden kérésem, minden felhivásom daczára. kényszerűségek, a tudósoknak már sok bajt okoz- kényekkel pokróczokkal stb. beteriteni; mindazonPedig nem pénzt kérek, hanem negyedórányi tak, mig a nem tudósok gyakran igen eltérő véle- által szükséges hogy ezek legalább két ujjnyi
mények által e bajon könnyen átszökellenek.
csekély fáradságot.
vastagok legyenek, ha valódi hasznot akarunk
Daczára annak, hogy a főtisztelendö ur a
Evvel tartoztam harangismei számos barátim- általuk eszközölni. A legtöbb szőnyegek és pokhirneves bulcsii-benedekiek apátsága romjaiból nak, os azon kegyes pártolóimnak is, kik nem róczok, melyek nálunk közönségesen használat-
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erősbiteni vagy gyengiteni lehet, a szerint t. i., a
ban vannak, nagyon vékonyak, és inkább csak a
Javított ruhamángorló.
mint a mángorlandó ruha vékonyabb vagy vasszem megnyugtatására szolgálnak, mint valódi
Ezen, a mellékelt rajzban látható ruhamán- tagabb.
hasznot hajtanak. Ha czélt akarunk velök érni,
gorlónak, mely Tesley által javíttatott és készíttekét rétü gyékényt kell alájok tenni.
A szoba egyforma melegitósére a kandalló- tett, azon nevezetes előnyei vannak a közönségeEgyveleg.
kályhák a legalkalmasabbak, vagy a közönséges sen használatban levő mángorlók fölött, hogy
—
(Szinvakság).
Azon vizsgálatokból,*melyekevesebb
helyet
foglal,
egy
egyén
által
könnyen
kályhák is, melyeknek azonban ugy kell szerketazelhunyt
dr.
Wtlson
1852—53-ban Edinburgkezeltethetik,
a
ruhát
nem
rongálja,
sőt
inkább
kesztve lenniök, hogy á melegedés után a kályha
nagy ajtaját kinyithassuk hogy ily módon a tüz simaságot és fényességet kölcsönöz, ugy hogy a ban 1154 személynél tett, az tünik ki, hogy egy 55
között a vöröset a zölddel, egy 60 között a barnát
meleg sugarait a megmelegitett levegővel egyide- simítás ez által nagyon meg van könnyitve.
jüleg megnyerjük. Ezen szerkezetnek egyszersmind azon haszna van, hogy a szoba levegőjét
tisztítja. Átalában a fűtést mindenütt s legfőkép
tömött népességű helyeken, mint iskolákban, kaszárnyákban, műhelyekben, kórházakban stb. ugy
kellene eszközölni, hogy a fűtés által eszközölt
légvonat egyszersmind a levegőt is tisztítsa,
röviden, hogy a szellőzésről is gondoskodva legyen.
Elég csak megemliteni az egészségtan ezen nagyfontosságu kívánalmát hogy minden itéletképes
észlelőben azon meggyőződést ébreszszük fel,
hogy a fütött térek tulnyomó nagy számánál ezen
parancs ellen a legvastagabb vétségek követtetnek el.
Az egyforma fűtés és a levegő tisztogatásának lehetőleg nagyobb mértékbeni előmozditása
mellett még harmadszor arra kell ügyelnünk,
hogy a fütött szoba levegője elég nedves legyen.
A vaskályhák, főkép ha izzóhőségig füttetnek, a
legszárazabb és a légzőszervekre a leghátrányosabb levegőt idézik elő, s ezalatt egyszersmind
villanyos feszültségeket is eszközölnek, melyek
több tekintetben ártalmasok. Ugyanezen bajok a
légfűtésnél is észrevehetők. Bármily kellemes is
az, midőn meleg léggel telt csők vonulnak át az
egész épületen, ugy, hogy az ezen levő nyilasok
megnyitása által tetszés szerinti mennyiségben
ereszthetjük be szobánkba a meleg levegőt és azt
Javított ruhamángorló.
a legrövidebb idő alatt megmelegithetjük; mégis
a légfűtés mindezen kellemessége mellett is az
A mángorlandó ruhadarab az A alatti lapra a zölddel és egy 46 között a kéket a zölddel öszemlitett okokból elvetendő. Mily nagy mértékben téríttetik, mely egy, a két végen összevarrott szecserélte. E szerint tehát közel 18 személy kökiszáritja a légfűtés a szobalevegőt, kitünik onnan, tiszta vászonnal be van vonva. A ruhát kétrét is zött egy szinvak volt, az egyik szint nem tudta
hogy léggel fütött helyen a legrégibb butorok is lehet rakni s azért ezen gép mégis könnyebben megkülönböztetni a másiktól. Siebeck tanár ugy
repedéseket kapnak. — Még megjegyezhetjük, kezelhető az egyszerü mángorlónál, a melyiken találta, hogy 40 növendék között egy berlini is, hogy lakásokban a levegő szükséges nyirkosságát csak egyrét lehet á ruhát elteriteni. A ruhára kola két felsőbb osztályában öt szinvak volt. Prezöld növények ápolása által a legkellemesebb és való nyomást a hengerek eszközlik, s a legfelső vost tanár szerint 20 személyre rendesen egy szinlegolcsóbb módon eszközölhetjük.
henger csupán azon czélból van, hogy az alsó vak esik, és igy e baj sokkal inkább el van terhenger a nyomást annál nagyobb erővel eszközöl- jedve, mint azt átalában hitték. B. L.
„Kosmos" után B. L.
hesse. ABC
srófok által a hengerek nyomását

Vasárnapi beszélgetés.
(Választási utóhangok. — Sikerült s nem sikerült pohárköszöntések. — Patti Sarolta hangversenye. — Dumas és
leánya. — Országoi ünnepélyek kezdete.)
Pest, deczember 9-én.

Az elvonuló vihar egy-egy távol dördület
által emlékezteti az embert arra, hogy rövid idővel ezelőtt hatalmas roppanásokkal zúgott el fejünk fölött. Igazán zivataros, mozgalmas választások multak el rólunk s igen sovány az a vigasztalás, hogy nem minden kerület volt olyan, mely
vér és halál nélkül vítta ki képviselőjét. Csakhogy már vége van! S e megnyugtató gondolattal
azon országszerte élénken érzett óhajtás is jár:
vajha ezentul a követválasztás tisztességesebb
módon volna eszközölhető. Mert ne ámítsuk magunkat ! Több helyütt nem is annyira a programm
és ember minősége, mint a bor és bot mennyisége
határozott. Ezt igy magunk közt bevallhatjuk s
egyetlen elégtételünk az, hogy átalán véve a
nemzeti becsület szavára is hallgattak s hogy mégis
azon férfiak kerülnek az alsó-házba, kik a honatyaság szép méltóságára érdemesek.
Mig az országgyülés megnyílnék, itt a fővárosban a kiengesztelődés; estélyek járják s eddigelé
már kettőn szónokoltunk és kocezintottunk Nem
tagadjuk el azon való sajnálkozásunkat, hogy épen
azok, a kiknek kedvéért legfőkép rendezve voltaké
barátságos összejövetelek, a kisebbségben maradt
dlenpártiak t. i., gyér számmal voltak jelen s
különösen azok, kiknek politikai eszélyéről föltettük volna, hogy az amugy is czéltalan duzzogást
szegre akasztják: a Iipót- és terézvárosi ellenjelöltek csak távollétük által tüntek föl.
Az elsőn a pesti főpolgármester, s utána
Szentiványi Károly, Kemény Zsigmond s Szentkirályi köszöntései, főleg az utóbbinak humorgazdag előadása „hogyan assentúlták őt Deák
Ferencz katonájának": találkoztak a legzajosb J
tetszés-nyilatkozatokkal. Egy r>rágai, centralista- |

TÁRHÁZ.

ellenes lap szerkesztőjének toasztja Magyarország
történeti jogára nagy éljeneket keltett, melyek ép
ugy illeték a vendéget, mint a politikai barátot s
szónokot. A második (terézvárosi) estélyen, a
lövölde fényben uszó termei szintén a leglelkesebb szózatokat viszhangoztaták , melyek közt
Pompéry lovagias pohárköszöntése ugyancsak fölvillanyozá a jelenvoltakat. Azon ma^as hölgyre
emelé poharát, ki a magyar nemzet iránti rokonszenvét az által is tanúsítja, hogy nyelvét elsajátitá s költőit előszeretettel olvassa^ ki fején két
koronát, a fenség és szépség koronáját hordozza;
a magyar királynéra, ki fiát, a leendő magyar királyt, a törvény tiszteletére is meg fogja tanítani.
E kerek vigalmat azonban az egyik szónok
tapintatlansága csaknem kizökkenté a meleg
hangulatból. E toasztirozó, a pest belvárosi plebános ur, nem tartozik a legszerencsésebb szónokok sorába. Tapasztaltuk ezt már legközelebb is,
midőn Deák Ferenczet megválasztatása alkalmából üdvözölvén, a percz magasztO83ágával és a
megtisztelt férfiu méltóságával szemben, eléggé
alantjáró, sántikáló hasonlatokkal élt; mely beszéd
fogyatékosságát annál felötlőbbé tévé az ünnepelt
követnek, mély gondolatokkal g meleg érzésekkel teljes válasza. Ez azonban csak hiány: de hiba
volt az, melyet a belvárosi plebános ur lövöldéi
mondókájában elkövetett, midőn a mostani népszerü városi elöljáróságot, a város főpolgármesterét Rottenbiller s a többi jelenvolt tisztviselőt
arra készteté, hogy elhagyják a lakomát.Személyes
ellenszenvet nem tehetünk föl a szónokról, miután
e férfiak alig-ia voltak azok, kik a főtisztelendő
ur mostani állásának elnyerésében akadékoskodtak. A plebános ur közzétett ugyan más nap valetni helyreigazítás-félét, de azért még is sajnáljuk a tapintatlanságot.
Patti Sarolta jött énekelt és győzött. A mit a
külföldi lapok beszéltek róla, az valójában nem
mondható tulzásnak. Rendkivüli tünemény ő, ki
azonban bámulatot gerjeszt inkább, mint elragadtatást. Mig alsóbb hangjai épen netw i^ondhatók

rokonszenveseknek, mert inkább érdesek azok,
mint édesek: művészete igaz ín csak ott kezdődik,
a hol a másé végződik. Hangja a havasi regióban
jár, s oly tiszta mint az, de oly hideg is. A mit e
széditő fokon elkövet, oly élénken emlékeztet
Blondinnek kötéljáró nyaktörő mesterségére, hogy
szinte rösteljük bevallani. A kaczagó-dal falrengető éljeneket keltett s hogy az összeábdált
városi szinház ránk nem omlott, merő szerenose.
A müvésznő alakja igen megnyerő, arcza beszédes
és fiatal; annál fájóbb érzést ébreszt & nézőben az,
hogy az érdekes hölgy — sántít. Pattin kivül
hallottuk Vieuxtemps, Piatti és Jaell urakat is,
hol együtt, hol külön, s hogy Patti ragyogó 8
szokatlan volta mellett, az elkényeztetett közönséget elragadák: még inkább igazolja igazi müvészetöket. Vieuxtempson látszik ugyan, hogy
vénül, de oly értelemben mint a hegedü — mely
mindig szebben, szebben szól, mentői inkább
öregszik. A szinpadon is számos hallgató ült, s
ezek közt közfigyelem tárgya volt a franczia regényiró, Dumas Sándor, ki, mint Liszt, szintén
leányával, egy érdekes arczu barna nővel utazik.
A világhirü regényíró, ki ma (vasárnap) tartja első
„csevegését" a vigadó kisebb termében, athletai
termetü; s borzas üstöke még akkor is feltűnne,
ha fehír nem volna is. A budapesti gazdag és
előkelő világon kivül számos hazabeli és külföldi
idegen is látogatá meg az előadást. A látcsőnek
ugyancsak volt dolga ez este.
Hétfőn lesz a teljesen elkészült, szép és
nagyszerü akadémiai palota ünnepélyes megnyitása, mi iránt a legélénkebb részvét , nyilatkozik minden oldalról. Kedden pedig O Felsége
fogja fényes b-vonulását tartani az ország fővárosába.
S ezzel megeredtek azon zajos és tarka,
fényes és ünnepi napok, melyek az országgyülés ,
megnyitásában fognak tetőpontot érni. s
Mire ismét találkozunk, a magyar király már,
köztünk U'=z.
Forgó János.
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Irodalom és mű vészét.

Egyház és iskola.

** (Ingyen előadások.) A pesti ág. hitv. ev.
** (Az irói segélyegylet philharmóniai hangversenye) e hó 17-dikén délben a vigadó termében főgymnáziumban Horváth Zsigmond tanár, a jölesz. A nagy mesterek művei: Beethoven A-dur vő jan. elejétől kezdve minden hétfőn és csütörtösymphoniája, Berlioz lelkesitő „Rákóczy"-ja s kön este 6 — 7 óra között a görög nyelvbőlingyen
Liszt „Dante pokla" mellett, egy meglepő ujdon- előadásokat fog tartani azok számára, kik a görög
ságot is fognak előadni; egy nagy nyitányt Miha- nyelvben már birnak némi jártassággal s annak
lovics Ödöntől, ki két év óta képzé magát Lipcsé- mélyebb titkaiba is be akarnak hatolni. Az előadások tárgyát Pindarus győzelmi énekei képezik,
ben s Wagner Kichárd irányának hive.
** (Kitünö zeneszerzőnk), Volkmann Eóbert a kellő bevezetések-, tárgymagyarázatok-, felsőbb
klasszikus becsü művei mily vonzerővel birnak a nyelvtani és szószerkezeti, valamint szövegitékülföld művelt zeneközönségére nézve is, meglát- szeti magyarázatokkal.
** (A pesti helv. hitv. főiskola számára) 1000
szik abból, hogy igen is gyakran megfordulnak a
hangversenyek műsorozatain. Igy a mult hónap- hollandi forintot (910 ft. o. é.) küldött az utrechti
ban Szent-Pétervárott egy hangverseny alkalmá- egyetem, Jansen ottani muzeumi igazgató közbenval egyebek közt Volkmann D-symphoniáját is járására, Kubinyi Ágoston nemz. muzeumi igazelőadták, mely még ujdonság volt az ottani kö- gató kezeihez. Szép jele azon rokonszenvnek,
zönség előtt, s mint a „Signale für die musika- melylyel a külföldi intézet hazai tanintézetünk
lische Welt" czimü közlöny jelenti, a mű a iránt visehetik.
•* (Áttérés.) Pécsett hir szerint két protesközönség részéről nagy tetszéssel találkozott.
táns
lelkész tért át a kath. vallásra. Neveiket
= (Műkedvelői opera-előadás.) Folyó évi decz.
azonban
nem emliti a „P. Hirnök", melyben e
11-én, hétfőn, a budai várszínházban az evang,
hirt
olvassuk.
árvaintézet épitési alapja javára műkedvelői
opera-előadás (Donizetti Lindája) fog tartatni,
Közintézetek, egyletek.
melyre Hönig k. a , Knahlné assz., Reittmann k.
a., Szuborics, Scharf, Denkenberger, Michalis és
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv
KÖckert urak ajánlották fel szives közremüködéés
széptudományi
osztályának decz. 4- ikén tartott
söket. A tetemesen erősbitett zenekart Kneifel
ülésében
Vámbéry
Armin értekezett a „Suta vagy
Antal, énektanitó fogja igazgatni.
persa- mohamedán felekezetről." E felekezet Mo** (Uj szaklap.) Heckenast Gusztáv „Jogtu- hamed halála után keletkezett, mikor is a kalifái
dományi Közlöny" czimü, hetenkint egyszer székbe egy rész az öreg Abu-Bekert, más rész
megjelenendő szaklap kiadására nyert engedélyt. pedig a próféta leányát nőül biró Alit akara
Felelős szerkesztője Ökrb'ss Bálint, pesti köz- és ültetni; Abu-Beker pártja — a szuniták — erőváltóügyvéd lesz, ki a jogi téren elismert te- sebb levén mint Alié, ezeket — a síitákat — lekintélyek közreműködését fogja kikérni lapja győzte, kik ezután sok ideig csak titokban lapszámára.
pangtak Perzsiában, mignem később hatalomra
= (Diszes mülap.) A „Pesti Hölgydivatlap" jutva, nyiltan fölléptek a kalifák ellen. Előadó a
jövő félévi előfizetőinek sikerült szép műlappal két felekezet közti különbséget a következőkben
kedveskedik, melynek szétküldését már megkez- vázolja: a síiták Abu-Bekert, Osmant és Omart
dették. E műlap tárgya a magyar történetből egy törvénytelen uralkodóknak mondva, még emlékeszép jelenetet ábrázol, azt, midőn a királylyá vá- zetük iránt is gyülölettel viseltetnek ; nem ismelasztott Hunyadi Mátyást fogadja a magyar kül- rik el a szuniták koránját; nincs oly nagy hierchiádöttség Straznicz alatt. A kép rajza és kivitele juk; egyszerübb szertartásaik vannak, sat. Végül
egyike e nemben a legsikerültebbeknek; a két a titkár belelenté az ujabb adakozásokat, u. m.
főalak az ifju Mátyás és édesanyja Szilágyi Er- Bonnaz Sándor csanádi püspök részéről 1000, frt.
zsébet tökéletesen kifejezik a viszontlátás édes gróf Mitrovszky Vladimir részéről 100 frt. és
örömét; jobbról s balról az öreg Szilágyi, Podie- Sinovics ur részéről 50 frt.
brád és Vitéz alíikjai láthatók és a nagyszámu
** (A Kisfaludy társaság elsö gyülése saját
diszkiséret. Örülünk, hogy lapjaink műlapjaik termében) nov. 29-ikén volt. Greguss Ágost hetárgyának megválasztásánál történetünk népsze- lyettes igazgató üdvözölvén a tagokat, azon óhajrüsitésére annyi figyelemmel vannak. A „Pesti tását nyilvánitotta, vajha az uj működési helylyel
Hölgydivatlap" tapintatos szerkesztése által is ki- együtt az erélyes működésnek, a tekintélynek és
tünik, melyért a szerkesztő, Király János és a lap fénynek is uj korszaka derülne a társaságra. A
főmunkatársa, az olvasók által kedvezőleg ismert Kisfaludy-társaság ujabb időben vesztett azon
Komócsy Jozsef egyaránt elismerést érdemelnek. üdvös befolyásából, melyet egykor a hazai irodaAjánljuk e lapot a nőolvasók pártolásába.
lomra gyakorolt, a minek okát szóló főleg abban
*• (Zilahy Károly összegyűjtött munkái.) találja, hogy mig az irodalmi viszonyok tetemesen
Eggenberger Férd. kiadásában érdekes könyv átalakultak, a Kisfaludy-társaság szervezete átajelent meg: „Zilahy Károly munkái" két kötet- lában véve nem változott. Hogy tehát a társaság
ben, terjedelmes életrajzzal s változatos tartalom- visszavivhassa vezérszerepét a magyar szépirodamal. Költemények, elbeszélések, utiképek és kri- lom mezején, szervezetét a kor kivánalmaihoz kell
tikai művek, melyek különösen kitűnnek az irály idomítania. Részletes reformtervet szóló nem terbája és szabatossága által. A két kötet ára 2 ujft. jesztett elő, csak nagyjában érintette, hogy a reAjánljuk a közönség pártoló figyelmébe.
formnak ki kell terjedni mindazon eszközökre,
** (A „Magyarország anyagi
érdekei") melyek a társaság erejét akár anyagilag, a jöveczimü nemzetgazdasági folyóirat. V. füzete már delmek szaporitása által, akár erkölcsileg, tagjai
megjelent. Tartalma: Elsö lépés az anyagi refor- számának emlése, illetőleg egy uj tag-osztály
mok terén, Feszt Imrétől. — A Revoltella-bizott- fölállítása által, öregbithetik; hogy a reformnak
mány a birodalom külkereskedési viszonyairól, ki kell terjedni a társa?ág összes müködésére. A
Szathmári Károlytól. — A biztositási ügyről, társaság tagjai magukévá tevén areform eszméjét,
Weninger Vinczétől. — Csatornázás, földöntözés egy héttagú bizottságot biztak meg a reformjaaz alföldön, Érkövy Adolftól. — Suez földszoros vaslat részletes kidolgozásával. — Elhatározták
átmetszése (második közlemény), Radich Ákostól. egyszersmind, hogy hálafölirat intéztessék a m. t
Közintézetek és vállalatok: Az erdélyi kölcsönös akadémia igazgatótanácsához, mint a melynek jójég- és tüzkármentő-társulat 1864. évi üzlete. A voltából épült az akadémiai palotában külön temagyar földhitelintézet két évi müködése. A bu- rem a Kisfaludy-társaság számára. — Több renddai takarékpénztár forgalma. — E folyóirat uj év- beli ujabb adakozás bejelentése után, Shakspeare
től kezdve hetenkint fog megjelenni, s mellékleteket Antonius ea Cleopatrája, Szász Károly tag fordíis ad, jelesen a lap körébe vágó rajzokat és nem- tása szerint, a magyar Shakspeare kiadásba fölvézetgazdasági notabilitásaink arczképeit. A lap ára tetett. Végül a társaság a legközelebbi közgyülés
tárgyainak megállapitásával foglalkozott.
félévre 5 frt. lesz.
.
** (Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü** (A „Divat" czimü lapra) Áldor Imre mint
szerkesztő, s Deutsch testvérek mint kiadó- let) igazgató-választmánya mult hó 30-án tartotta
tulajdonosok, kibocsátották az előfizetési fölhi- ülését a Köztelken, gr. Festetics György elnöklete
vást. Látjuk ebből, hogy a „Divat" szépirodalmi alatt. A gyülés első tárgyát afutaki kendertermelés
részéhez munkatársakul tekintélyes irodalmi erők és gyártás megtekintésére kinevezett küldöttség
vállalkoztak, 8 a tulajdonképi divatra vonat- jelentése képezte, mely a Futakon 1400 holdon
kozó részt Kalocsa Róza asszony, a főváros egyik üzött kender-termesztés és kezelés részleteiről
ismertebb nőnöveldéjének tulajdonosa fogja ve- oly érdekes adatokat közöl, hogy a válaszmány
zetni. Műlapul a magyar országgyülés megnyitási elhatározta, az egészet kinyomatni, s valamennyi
ünnepélyének képét igéri olvasóinak. Ara e mü- gazdasági egyesületnek megküldeni. — Olvastalappal egész évre 5 ft., félévre 2 ft. 50 kr. Műlap tott továbbá a keszthelyi országos gazdasági tanélkül negyedévre 1 ft. A „Divat" havonkint nintézet megnyitásáról szóló jelentés. — A
debreczeni gyümölcs-kiállitásról dr. Encz tett
kétszer fog megjelenni.
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jelentést, melyből kitünt, hogy a gyümölcstenyésztés Debreczen vidékén folytonos haladásában és tökéletesedésben van. Hajós József
ez alkalommal kiemelé Gulácsi Imre hollandi
módra kezelt dohányleveleit, melyek a kiállításnak
egyik legfeltűnőbb tárgyát képezték; ugyan ő
tette azon örvendetes jelentést is, hogy Debreczenben fiók-gazdasági egyesület van alakulóban.
— A Párisban 1867-ben rendezendő világkiállitás
tárgyában a helyt, tanács felszólítására a közgazdasági szakosztály javaslatot készitett, melyet az
igazgató választmány egész terjedelmében elfogadván, fel fog terjeszteni. Benne többek közt a
magyarországi termékeknek nem Ausztria firmája
alatt, hanem egy külön önálló csoportban kiállithatását kivánják.
** (A magyar képzőmüvészeti társulat) válaszmánya f. h. 1-én tartott rendes ülésében a
következő határozatok hozattak: B. A. tehetséges
fiatal fesztésznek a választmányhoz intézett kérvénye folytán 20 ft. segélyösszeget utalványoztak.
— A jelen tárlatba szánt müvek beküldésének
határidejéül jövő évi januárhó 15-ke tüzetett ki;
a később beérkező s netalán befogadott müvek a,
legközelebbi sorsolásban részt nem vesznek. —
Az Akadémia megnyitási ünnepélye napján a
társulati műcsarnok reggeltől estig dijtalanul
nyitva fog állani a közönségnek. — Ő Felsége
megérkezése napján a képző- müv. társulat, mint
testület, képviselői által szintén részt vesz ő Felsége ünnepélyes fogadtatásában. — A titkár
jelentései közül közörömmel fogadtatott az, mely
Pejacsevich János gróf ő méltóságának a társulat
részére legujabban tett 200 ftnyi alapitványáról
értesité a választmányt.

Balesetek, elemi csapások.
** (Beszakadt magtár.) A mult szombatról
vasárnapra virradóra, Pesten az országuton, a volt
füvészkert telke mellett álló magtár padlása, gabonával tulterheltetése miatt 20 négyszögölnyi
területen nagy robajjal leszakadt és a földszinti
helyiségben Korompai szíjgyártónak több uj kocsiját összezuzta. A légnyomat oly erős volt, hogy
a zárt boltajtó felpattant és a belső üvegajtó cserepeit egészen az utcza közepére lökte ki.
— (Bánya-beomlás). A Szepességről Göllnitzbányáról irják nekünk, hogy ott nov. 24- én
erejében bizakodó három fiatal bányász, a figyelmeztetések daczára is lement egy bányába, mely
igen veszélyesnek volt ismerve. Alig hogy oda
lenn munkájokat megkezdek, egyszerre nagy
vizár tör ki a föld gyomrából, mely összerombolta
az üreget, a két bányászt elsodorta s eltemeté. A
harmadik erősen megsebesülve, nagy ügygyei
bajjal megmenekedett. Kiérve egy darabig hallgatózott, a vizár lecsillapodott, halotti csend lőn
s két társa a lezuhant sziklatömegek alatt találta
sirját. Nemsokára intézkedett a város s elkezdték az omlatag földtömeget ásni, de még négy
nap mulva (a midőn e tudósitást irták) sem birtak
a szerencsétlenek holttesteire akadni.

Mi njság?
** (A Deák-párthoz tartozó képviselők külön
kört alakitanak) s összejöveteleik helyéül a Privorszky-kávéháznál az eddig nők számára berendezett külön termet bérelttk ki. E kör tagjai e
hó 5-ikén értekezletet is tartottak, melyben a
következőkben állapodtak meg: a kör tagja lehet
minden alsóházi tag, ki magát a Deák párthoz
tartozónak számitja; havi dijul 5 ft. határoztatott;
megnyilik e kör dec. 10»én reggel, a az aláírások
ott helyben fogadtatnak el, mely aláírások elfofogadására következő képviselők lettek megbízva:
Beniczky Gyula, gróf Csáky László, Csengery
Antal, Gorove István, Horváth Boldizsár, Horváth Károly, Hollán Ernő, Ivánka Zsigmond, Kemény Zsigmond, Királyi Pál, Kovách László,
Somssics Pál, Szentkirályi Mór, Szitányi Bernát,
Tóth Lőrincz, Trefort Ágoston, gr. Zichy József.
Egyebekben a nemzeti kaszinónak szabályai lettek egyelőre elfogadva. Vendégül tag által bevezetve mindenki szivesen láttatik, csakhogy az
előre hirdetett vagy 10 tag által kivánt köztanácskozás esetén az igazgatók valamelyike által
élőszóval e végre felszólított nem tagok azaz
vendégek a kört elhagyni kéretnek, melyben
azonban a tanácskozmáoy bevégzése után ismét
szivesen látott vendégekül fogadtatnak. — A magyar lapokon kivül, melyek nagy számmal rendeltettek meg, még számos német, szerb, horyát
és oláh, nemkülönben a jelentékenyebb bécsi s
nehány külföldi lap járatása is elhatároztatott.

Melléklet a Vasárnapi ujság 50-ik számához 1865.
** (A fövárosi ügyvédi kar) tömegesen jelenik meg a legmagasabb megérkezéskor e küldöttség által tiszteleg, melynek vezetésére a kir. személynök ő excját szándékoznak fölkérni.
** (Előkészületek a jövö farsangra.) A mint
az előzményekből már jó előre sejteni lehet, a
jövö farsang Pesten oly élénk és zajos lesz, a
minő már régóta nem volt. Nem is emlitve azt az
élénkséget, melyet majd az udvar megérkezése s
a majdan jelenlevő idegenek sokasága okozni fog;
ezuttal csak azt akarjuk följegyezni, hogy már is
számos tánczvigalom rendezése forog szóban,
melyeknek nagy számából a képzőmüvészek,
jogászok és orvosnövendékek tánczvigalmai a
jövő farsangon sem maradnak el. Ez utóbbiak
már meg is alakították maguk közt a bál-rendező
bizottmányt.
— (Az orvostan-hallgatók által) segély-egyletük javára tartandó zártkörű tánczvigalom rendező választmánya, a mult hó 29-kén tartott közgyülésen következőleg alakult meg: elnök Mészáros Károly, alelnök Turjay Antal, pénztárnok
Horváth József, ellenőr Székely Lajos, jegyző
Maurer Arthur, segédjegyző Hochalt Károly. —
Bizottmányi tagok: Bernolák József, Berger
Hugó, Entz Géza, Medveczky Géza, Szeniczey
Pál, Erreth Lajos, Haas Tivadar, Iricz Ignácz,
Mihalkovics Géza, Veninger Gyula, Csákberky
Dezső, Licsek Ákos, Platthy Adorján, Szabó István, Szűcs Albert, Kain Béla, Kösztler Ágoston,
Kresz Géza, Szomhathelyi József.

dett; fiát még előbb vesztette el, 8 most sírja felett
két gyámol nélkül maradt leány kesereg, kik közül az egyik ágyba szegzett beteg és nyomorék.
A szegény özvegyet, mig élt, a dunamelléki egyházkerület, főkép Nagy-Kőrös város hatósága
segélyezte. Az egyház is megadta neki a tisztességes és ünnepélyes végtisztességet. De az árvák
sorsa elhagyottságuk miatt most nagyon szomoru,
a miért is a kegyes emberbarátok ez árvákat lehető adományaikkal segélni fölkéretnek. A könyör-adományokat a „Pesti Napló", „Családi
kör" és „Protestáns egyházi és iskolai lapok"
szerkesztősége fogadja el és jutatja kézhez.
** (Hosszu alvás.) Vilnából azon különös
esetet jelentik, hogy Krastowszky nevü forradalmi
csapatvezér, korábbi orosz hadnagy, 16 hónapig
aludt egy ütés köverkeztében melyet puska agyával ütöttek fejére. Fogságba kerülvén, itt folytonos kábult álomban volt, s a szájába töltött híg
tápszerekkel táplálták. Midőn fogságából a kórházba szállitották, csak akkor jött eszméletre.

Nemzeti szinház.

7989. Jelva. Tehát ismét! — A vers se nem rosz, se
nem jó. Olyan, a milyen minden jóravaló fiatal kebelben
meg szokott teremni, a melyikben érzések és vágyak laknak. De aztán? Azt kivánja ön : .,Irja meg, felhagyjak-e
végkép minden versírással? Én engedelmes leszek. Egy
leánynak van elég más dolga is." Engedje meg kegyed,
hogy a felelettel adósok maradjunk; sok olyat kellene itt
elmondanunk, a miért mások haragudnának meg. Mi azzal
biztatjuk magunkat, hogy ön elébb utóbb engedelmes lesz
— maga iránt, mert „van és lesz más dolga is." S akkor
már ránk sem fog neheztelni a mostani udvariatlanságért.
7990 Csongrád. Cs. I. Nagyon helyi érdekü.
7991. Sz.-Katolna. B. L. Örömmel vettük a némileg
biztatóbb sorokat. Ön nevében a kérdéses időszakban az
illető ur nem jelentkezett; de azt multkor tár megérintők,
hogy a küldeményhez még némi pótlék fog következni.
— (Eladó régibb hirlapok.) Az alább következő
lapok akár együtt 200 forintért, akár külön-külön a megjelölt árakon bármely perczben eladók.
1) Közlöm/ (1848-ik évfolyam, csak nehány szám hijjával) 60 ft.; 2) Kossuth Hírlapja (1848. jan.—deczember)
60 ft ; 3) Budapesti Hiradó (1848. jan.—junius) 20 ft.; 4)
Pesti Hiríap (1848. jan.—decz.) 40 ft ; 5) Honvéd (1848.
— 1849-iki folyama) 40 ft.; 6) Erdélyi Hiradó 1848. jan.
—május) 10 ft.; 7) Mult és Jelen (1848 jan.—máj.) 10 ft.;
8) Kolozsvári Hiradó (1848. jún. —okt.) 10 ft.; 9) Siebenbürger Bate (1849. jan.—szept.) 25 ft.; 10) Siebenbürger
Boté (1850. jan.—decz.) 20 ft.; l l ) Siebenbürger Wochenblatt (1848. jan.— decz. nehány szám hijja) 15 ft.; összesen
310 ft. E lapokhoz együtt megvéve még nehány más itt
megnem nevezett csonka lapok is adatnak, melyekből más
lapokat lehet kiegésziteni, — ráadásul. Bövebb értesitést
szerezhetni felölük bérmentes levéllel e czim alatt: Nagy
József, Kolozsvártt, (Poste restante.)

Péntek, decz. 1. „A navarrai királyné regéi"
vagy: „A mi a hölgyeknek tetszik." Vigj. 5 felv.
Irták Scribe és Legouve.
Szombat, decz. 2. „A zsidónö." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzette Halwy.
Vasárnap, decz. 3. „IV. László." Eredeti
tragédia 5 felv. Dobsa Lajostól.
SAKKJÁTÉK.
Hétfő. decz. 4. „Divatos beteg.fi Eredeti vig** (Pest városa területének háromszögelése) a
310-ik sz. f. — Czenthe Józseftől
helytartótanács által megengedtetvén, a városi játék, irta Degré Alajos.
(Miskolczon).
Kedd,
decz.
5„Az
álarezos
hál."
Nagy
opera
hatóság kormányszékileg felhatalmaztatok, hogy
5
felv.
Zenéje
Verditől.
Sötét.
az erre vonatkozó szerződést a legkedvezőbb ajánSzerda,
decz.
6.
„A
czárnü."
Dráma
5
felv.
latot tett Halácsi Miklós és Sándor mérnökökkel
kösse meg. Figyelmeztetve lett egyszersmind a Irta Scribe, ford. Huszár Imre.
Csütörtök, decz. 7. „Borgia Lucretia." Opera
hatóság arra is, hogy ez ügy nagy fontosságánál
3
felvonásban.
fogva igen kivánatos lenne, ha a felmérés időtartama a tervezett hat év helyett négy évre hatáSzerkesztői mondanivaló.
roztatnék.
** (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély
7987. A hon atyáihoz. A mü eléggé figyelemre
mellett, Tyarcha István barsmegyei irnok „Tar- méltó oly embertől, a íi 16 éves koráig mint pásztor gyercsai"-r&, — Scherer Ignácz pestvárosi törvény- mek idegen kenyéren élt s az irást is csak iskolába járszéki tollnok pedig „Surányi"-™ változtatták testvérétől, a betüket a porban botjával utánrajzolva sajátitá el. A magyar nép értelmes, józan goadolkozásának
vezetékneveiket.
egyik bizonysága ez is, melynek csak jó vezetőkre s mive** (Rókafogás egy kut fenekén.) A „Vadász- lésre van szüksége, hogy az alvó tehetségek felébredjenek.
lap" a következő érdekes vadászesetről tesz emli- Ime itt közöljük Hős József makói ácsmesternek a fentebbi czim alatt irt müvének elsö, legjobb versét, mely igy
tést. A fóthi rókakopók nov. 29-ikén már a har- hangzik:
madik rókát hajtották s ez is lyukba bujt. Az első,
„Repüljetek össze, ti ős magyar sasok,
második és harmadik kopó utána ment a lyukba,
Ellepték földetek a herék s farkasok,
mig ennek nyilasánál a falka teli hanggal csaRepüljetek össze, nézzetek jól széjjel,
holva állt meg. A vadászok oda érkeztével kitünt,
Megvirrad valaha, nem lesz mindig éjjel.
Megszenvedi e haza, magatok tudjátok,
hogy e lyuk egy kutüreget fedő malomkőnek alig
Rég időktől fogva nyomja sulyos átok.
a
b
c
d
e
í
g
egy lábnyi átmérőjü kerek nyilasa, melyen a róVilágos.
A rut visszavonás és pártfelekezet
kának s utána a három kopónak hanyathomlok
Hazánk romlására gyakran szövetkezett.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
kellett a mélységbe lebukni. A kopók a rókát a
Most nyilik az idő, derül szép egetek,
kut száraz fenekén megölték,mint ez két kutyának
Régi sas módjára összerepüljetek!" stb.
305-dik számu feladvány megfejtése.
„de profundis" felhangzó ceaholásából következ7988. Papa. Somlyó vidékéről többen. A czikket
tethető; a harmadiknak hangja nem volt hallható, használat után oda adtuk vissza, a honnan kaptuk, az I. T. (Zagyva Imrétől, Debreczenben. Mint emlitettük, d6-on
ez talán nyakát törte. Az eset késő délután történ- szerkesztőségének. Megtettünk mindent, a mit lehetett, s
sötét gyaloggal).
Világos.
Sötét.
vén, a vadászok visszatértek, s kutmesterért küld- kérjük viszonyaink tekintetbevételét. A Pol. Ujd. közelebbi számában mejdnem 30 eredeti tudósitást közöltünk,
1. Ffá—eö
d6—e5:
tek Pestre, ki a lebukottakat felhozza az üregből, háttérbe
szorítottuk egyéb rendes rovatainkat, csakhogy
2. Ve8-e7:
K. tetsz. sz.
melynek 15 ölnél mélyebbnek kell lenni, miután az ország annyi vidékéről lapunk iránt táplált igényeknek
3. Ve7—fmat.
hét összekötött vadászoetorral megtoldott nyolcz megfelelhessünk (s mindamellett még legalább 40 tudosiHelyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
tás maradt asztalfiókunkban felhasználatlanul!) Egy heti- — Miskolczon: Czenthe József — Pozsonyban: Csery
öles kötél sem ért le a kut fenekére.
lap, szükebb terjedelménél fogva leginkább csak a puszta Gábor. — Dunaföldváron: Thafi J. — Jász-Kiséren: Ga** (Fölhívás adakozásra.) A „Pesti Napló"- tények előadására kénytelen szoritkozni. S mit tegyünk lambos
István. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judith.
nak Nagy-Körösről irják, hogy ott nov. 30-ikán azután azon ivekre terjedő czáfolatokkal, melyek majd
minden
egyes
tudósításra
az
ellenkező
párt
kebeléből
ide
temették el Keresztesy Józsefnét, az egykori feMelléklet: Azon díszkönyvek és ifjuérkeznek ? s melyek leggyakrabban épen nem tartalmazketehegyi ref. lelkész özvegyét. A szegény özvegy nak oly igen fontos dolgokat, mint az illető párt szemüve- sági iratok sorozata, melyek karácsonyi
a forradalom alatt vesztette el férjét és minden va- gén nézők látják? Legjobb esetben egy rövid kivonattal és ujévi ajándékul Heckenast Gusztáv könyvgyonát, ez utóbbi zsákmány és lángok áldozata lett; kell beérnünk ; néha arra sem jut idő és hely. Minden le- kiadó hivatalában kaphatók (Azok számára,
a még fiatal tetterős pap temploma előtt kinos hal- hetőt megteszünk, de „ne kivánj lehetetlent!" - mondja kik csupán a Vas. Újságra vannak előfizetve);
Vörösmarty. — Politikai tárgyakkal csak a Pol. üjd. foglálal végeztetett ki. A 3 neveletlen gyermekkel el- lalkozhatik; a Vas. Ujságnak nem levén politikai engedé- - és elöüzetési fölhívás a Nefelejts 1866-ik
evi folyamára.
maradt asszony 18 keserves év után kiszenve- lye, e tárgyak innen ki vannak zárva.

Hónapi-és
hetinap
10 Vasár
l l Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csőt.
15 Pént.
16 Szomb.

TARTALOM.

H E T l - N A P T Á R.

Katholikus és Protestáns
naptár

Deczember

A t Judith

A *6 Judit
Bulcsú

GörÖK- orosz

Izraeliták

Novemb. (ó) Kislev. R.

i I: j

N a p

hossza 1
6.

p-

8
8
8
8

30

itél

nyüg. ; ho ssza

1ó. >

1 nyüg.
6.

p-

0 47
1 48
15 321 2 47
15 33Í 3 47

0
0
1
1
2
2

16

p- IÓ.

38

4
4
4
4
4

8
8
8
8
8
8
8

C 11 István 22 Dávid
29
39
Damasus
9,9 Peramon
23
29
39
Maxencz püsp. Otília
24 Eleázár
30 András
28
40
Lucza szüz
Lucza
1 Deczember , 25 Templ.
41
Spirid.
26
[sz.
8 27
Lehel
Habakuk
42 4
27 Illés
8 26
Ireneus püsp.
Valérián
3 Sophoniás
43 4
Eusebius
Etelka
4 Borbála
28 Sabbath 8 25
HoIdfényváltojEások. $) Első negyed 25-kén 1 óra 47 perczkor délután.

H ol d
tél

V-

6. V-

6.

7
V
7
7
7
7
7

I

p-í
.10 301
15 31!
[15 8 1 j

15 341 4 46
15 351 5 44

41

51

33
-2

36
16

Révai Miklós emlékezete (képpel). — Hírlapirodalmunk a 19-ik században (folyt) — Vácz város (vége). —
A magyar tud. akadémia legujabb ünnepe (képpel). — Az
akadémia palotájának megnyitásakor. - Ismét néhány szó
a régi harangok ügyében. — A fűtés diaetetikája. — J a vitott ruhamangorltí (képpel). — Egyveleg. — Tárház:
Vasárnapi beszélgetés. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek,
elemi csapások.— Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. •— Heti naptár.
Felelői szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

MONASZTERLY ES KUZMIK
Pesten, váczi-utcza 15-úík szám.

Egész Magyarhonban a legnagyobb raktár kész köpenyek, menték,
shawlok, selyem és nöi divatszövetekben.
MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Csász. kir. szab.

Elöfizetési fölhívás

(Restitutions-Fluid)

VASÁRNAPI UJSÁG

-NEDV

lovak számára

Pongyola < is otazó-rnhak, szinházi fejkötök és övek.

KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL
Korneuburgban.
Elsö Ferencz József ausztriai császár ö Felsége által, az ausztriai államok összes
területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizárólagos szabadalommal láttatott el, s a londoni világkiállitáson éremmel kitüntetve— ő felségeik az angol királynő s porosz király udvari istállóiban, dr. Knauert fó-lóorvos hozzájárulta vál történt hivatalos megállapítás folytán, a legnagyobb eredménynyel haiználtatik; ezen üditőnedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késő korig
folytonosan vidám s jó erőben fenntartja, s különösen terhes munka eiőtt s után erősitóleg hat.

U széles különös szép szörszövetek, sima koczkás és sikos, 48 kron rófe.

PESTEN : TŐRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.

Legujabb téli köpenyek legnagyobb választásban 22 fttól kezdve.

"MOXASZTERLY és KUZ.HIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Paletot, házi otthonkák, 10 fttól kezdve.

MOXASZTKRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Bársony kerek köpenykék, paletot és téli felölték.

MOXASZTERLY és KLZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
3

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
V« széles finom fagoné Instre minden színben 75 krtól rőfe.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

•/« széles sima franczia ühambord szövet minden színben, 1 ft. 80 kr. rófe.

"MOXASZTERLY és KUZMÍK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
'/« széles franczia pouplin. sima, minden színben, 2 ft. rőfe.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
*/t széles irlandi Pouplin, minden színben, 3 ft. 75 kron rőfe.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Hímzett és brochirozott divat-ruhák, hímzett és shawl-alakban beszövött reggeli
öltönyök.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Angol finnel és láma, cachemir, rips royal.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
V* széles fekete lyoni tafota, 1 ft. 95 krtól kezdve rőfe.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
V< széles lyoni tafota, mindon színben és minőségben.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Soirée selyemruhák és nehéz brocat selyemszövetek.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
7

/s széles moir antique minden színben, 4 ft. 75 krtól röfe.

MOXASZTERLY és KUZ>1IK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
2

/s széles fagoné és chilié selyemszövetek, 2 ft. 30 kron rőfe.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

% széles gros taille, velour ottoman és selyem rips, minden színben, röfe
3 ft. őO kr.

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

Továbbá:
B.-Gyarmaton Omaszta F.,— Breznóbányan Göllner S. ésfia,— Debreczenben
Bignio J., — Dettán Braunmüller J., — Eperjesen Zsembery, -- Eszéken Deszáti, —
Esztergomban Bierbrauer J C,— Gyöngyösön Koczianovich J., — Győrött: Lehner
F., — Isperen Flamm J., — Kassán Novelly A., — Késmárkon Genersich, — Kolozsvártt Wolf J., — Komaromban Ziegler A. ésfia,— Lugoson Kronetter F., — Miskolczon Spuller J. A., — Nagy-Becskereken Haidegger, — Nagy-Kanizsán Fesselhoőer
és Rosenfeld, — Nagyszombatban Smekal ésfia,— N.-Váradon Jánky A., — Pakson
Flórián J., — Pápán Beermüller W., — Pécsett Háy E.,— Pozsonyban Schertz P. és
Hackenberger testv., — R.-Szombatban Hamaliar A., — Rosnyón Poós J. J., — Szabadkán SztojkovitsD , - Szegszárdon Hutter A,— Sziszeken Dietrich A., — Szolnokon Scheftsik, — Székesfehérvárt Kovács P. és Légmánn A., — Sopronban Müller
és Mezey, — Trencsénben Weisz L., — Tepliczen Weisz L., — Varazsdon Halter F.,
Veröczén : Bész J. K., — Zágrábban Mihics Gr., — Zala-Egerszegen Hulinszky A.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.

Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 ujkr. számittatik.
Á .
'e
összetévesztések kikerülése tekintetéből, más hasonnevü nem
" V ( l 8 i szabadalmazott gyártmányokkal, — tisztelettel kérjük arra figyelmezni, hogy a cs. kir. szab. üditö-nedv palaczkjai czimképein a szabadalmi okirat, a
londoni érem és a korneuburgi kerületi gyógyszertár czégje van nyomva, ez utóbbi még
a palaczkokra is beégetve.
1297 (9 —10)

Uj bolt-nyitás.

Takátsi János
„A VŐLEGÉNYHEZ"

czimzett, ezelött a váczi-utczában jól ismert és a kiárulás által megszünt fehérnemű
kereskedése jelenleg a

ki8 hid-utczában, a „vastuskóhoz"

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

rendkivül olcsó árakon

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

V4 forint férfi-vászoningek, középfinom,
% forint „
„
finom,
egész
finom,
4 : és £3
£3 forint férfi
„
g
k
k
l
Q Vt forint nö-ingek, horgolt csikkal,
3 V4 forint
„
szegélyzett mellel,
4= és 53 forint „
hímzett mellel,
nagy választék gyermek-, fiu- és leány-fehérnemükben, ruinburgi,
hollandi és bőrvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zsebkendőkben.
1413 (3-0)

Angol wathmol-shawlok és utazó-plaid 8 ft. 50 krtól kezdve.
Wathmol- és hymalayan-kendök 6 ft. 50 krtól kezdve.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Broch-kendök és nyakszalagok 35 krtól kezdve.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Nagy raktár báli szövetekből.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Minden fajta gyász-szövetek és kendők.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

nyittatván meg, u. m.:

Elvállalnak mindennemü megrendeléseket ruhák elkészitésére, valamint egész
menyasszonyi készletek kiállítását.

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Kivánatra minták a legujabb szövetekből megküldetnek, valamint hozzájok intézett a
divatot illető tudakozásokra a legnagyobb készséggel válaszolnak, és minden megrendelést p o n t o s a n teljesítenek.
1378 (5—0)

ll

IRÓ- ÉS RAJZESZKÖZÖKKEL

lI :

DAVID és KURTZ.

es

politikai

hetilap.

Együtt vagy
külön

megrendelhető.

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

Hetenkint

kétszer.
| Mindkét lap:
i Egész évre 10 ft.
Fél évre . 5 ft.
Egy lap külön:
Egész évre 0 ft.
Fél évnj . 3 ft.

Rendkivüli elöfizetés:

deczembertöl juniusig, 7 hónapra.
A tizenharmadik év! — Szegény jó Vasárnapi Ujság, ennyi
A Vasárnapi Ujság ezentul is
ideig kellett neked az élet nehéz utjain, az absolutismus. provisorium, katonai törvényszékek és rendőrségi felügyelet farkasvermei
között bolyonganod, mig végre eljött azon idö, melyet, kitartó
küllönnemű ismereteket terjesztő lap lesz; s a
lelkes közönségeddel együtt, az első percztől fogva hittél és remél- Politikai Újdonságok a politikai események, hazai köztél, mig végre igazán elkiálthatod : Istennek hála, megvirradt! ügyek, közgazdasági s társadalmi érdekek fejtegetésével fogja
A rég várt napok hajnala vidáman dereng már a magyar olvasóink figyelmét ébren tartani. S a két lap között, ízlése s
láthatáron s ha az ég továbbra is kedvez, nagy események hirdetői, hajlama szerint, tetszése szerint válogathat az olvasó
A mi pedig a legközelebbi évfolyamot illeti, Ígérhetjük, hogy
magas érzelmek tolmácsai lesznek a közel jövőben lapjaink. A
Vasárnapi Ujság életében épen a kikiáltott tizenhármas szám lesz a Vasárnapi Ujság kitelhetőleg művészi kiállitásu s terjedelmes
egy szerencsésebb korszak jelelője Annál nagyobb ösztön ez ránk rajzokban és leírásokban fogja bemutatni a várható nagy
nézve, hogy illendően felkészülve fogjunk a nagy munkához mi is, napok eseményeit, nem kímélve sem költséget, sem fáradságot,
s annál élénkebb a felhívás a közönséghez, mely lapját a leg-hogy a tárgyhoz méltóan jelenhessen meg.
S miután valószinü, hogy a politikai események, különösen
korlátoltabb viszonyok között is, meleg részvétével ápolta, hogy
most szabadabb működésében is buzdító figyelmével kisérje
az országgyülés beállta után, nagyobb tért fognak igényelni
lapjainkban, előre is jelenthetjük, hogy papirossal és munkával
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok a régi ismert fukarkodni nem fogunk, hanem a Politikai Újdonságok szöveszellem és irány zászlója alatt fognak küzdeni, azon tapasztalt gét, valahányszor a szükség ugy kivánja, gazdag
vezérek alatt, kik a. legkétségbeejtőbb viszonyok alatt sem adták
mellékletekkel
meg magukat, s nem veszték el lélekjelenlétöket és reményeiket, s
kik mérsékeltek tudtak lenni örömben és szomorúságban. Munka- fogjuk megtoldani, — azt akarván, hogy olvasóink mindenkor
társaink sora azonban, a munka fontosságához és szaporodásához hiven és kimerítően legyenek értesítve.
Miután az országgyülés megnyitása már deczember első felére
képest, uj meg uj erőkkel fog gyarapodni.
van kitüzve, ezuttal a szokottnál korábban bocsátjuk szét előfizeS megtartjuk az eddigi felosztást és külformát is. A válto- tési felhívásunkat s egyuttal mindazoknak , kik még eddig
zásra itt okot és ösztönt nem találunk. A „dnalismust", mely nem tartoznak olvasóink közé, lehetővé teszszük, hogy a
most a politika terén ismét érvényre jutott, testvérlapjainknál hét hónapra (decz —junius) szabott rendkivüli elöfizetés által
is teljesen érvényesítette az idő. Nem kivánjuk a két különböző mindjárt deczember elején előfizetőink sorába léphessenek.
térre tartozó tárgyakat egy közös adagban, egy éktelen nagy
Az ég adja, hogy Iminél több örvendetes hir apostolai letömegben öszpontositani.
hessünk !

képekkel dúsan illusztrált,

Heckenast Gusztáv,
kiadó.

Pest nov 2 0 1 8 6 5

'

FÁCZÁNYI ÁRMIN hites gyógyszerésztől Pesten,

Pákh Albert,
szerkesztő.

Elöfizetési föltételek:

király-utcza 43. szám alatt.

Órák mint ünnepi ajándék.

2 millió 677,250 márkás

nagy

pénzsorshuzás,

melyben csupán csak nyeremények huzatnak ki s az állam-kormány által biztositva van."
Egy eredeti állam-sorsjegy ára 7 ft. a. é.
Két fél eredeti állam-sorsjegyé 7 ft. a.é.
Négy negyed állam-sorsjegyé 7 ft. a.é.
Nyolcz-nyolczad állam-sorsj. 7 ft. a. é.
13,600 nyervény közt következő
főnyeremények találtatnak, u m •
250,000,150,000.100,000,50,000
25,<!OO; 2-szer 20,000 ; 2-szer
15,000; 2-szerl2,5OO; 2-szerlO,OOO;
2-szer J500 ; ö-ször 5000 ; 5-ször
3750; 2-szer 3000; 106-szor 2500;
5-ször 1250; 115-ször 1000; 5-ször
750; 130-szor 500; 215-ször 2 5 0 ;
10,700-szor 117 s a t. márka.
A huzás kezdete f. évi decz. 14-kén.
A messze távolban ismeretes s átalánosan kedvelt üzlet-jeligém alatt

„isten áldása Colin-nál"

I a nagy sorsjegymár 20-szor fizettetett
I ki általam.
Pénzküldiniékkel ellátott vidéki megI rendelések, legyenek azok bárminő papirpénznemben a legtávolabb helyekre
is gyorsan és titoktartás mellett teljesítek s a hivatalos sorshuzási lajstromok, s pénznyeremények közvetlen a
huzás után meg fognak küldetni.
(2—3)

Cohn Láz. Sámson,
bankár Hamburgban.

Régi pénzeket

,'f

mindennemü régiséget, drágakövet,
cyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
áron.
1428 (1—2)

Régiségek és természetiek
irodája,

Dorottya-utcza I l i k sz. a. Pesten,
a Lloydnak átellenében,
hol egy nagy választéku raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötőkböl a lególcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbArök, tojások,
üvegszemek is találhatók.

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

Rendes elöfizetés: Vasárnapi Ujság és Külön a Vasárnapi Ujság vagy a Politikai UjdonPolitikai Újdonságok együtt:
"
ságok f
Egész évre (jan.—decz.)
.
.
.
.
ioft.Egész évre (jan.—decz.)
6ft.
Fél évre (jan.—jún.)
5 ft. Fél évre (jan.—jún.) .
.
.
.
3ft.
Jt3T R e n d k i v ü l i elöfizetés: Hét hónapra (deczember 1865.—junius 1866) :
"Vas. Ujság és Pólit. Újdonságok együtt
.
6 ft. | Külön a Vas. Ujság vagy a Pólit. Újdonságok 3 ft. 50 kr.
Minden 10 példány után egy tisztelet-példány. — A pénzes levelek bérmentése kéretik.
Pest, (egyetem-uteza 4. szám.)

Legujabb

s nyereményekkel tetemesen megszaporitott

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala

Hogy ezen rövid idő elött tőlem feltalált szer, a mely kitünő s felülmulhatlan hatása, s alkalmazása egyszerűsége következtében már is Európa jó hírnevének örvend,
mindennemü fogfájás, csuzos fejbántalom, arcz és fülszaggatásnál mindenütt legjobb
sikerrel, és mind egészségre, mind pedig idegrendszerre nézve legkisebb utóbaj nélkül
alkalmaztatott, legczélszerübbnek és leghathatósabbnak elismertetett; erősitik azt legjobban a sok kitünő orvosok bizonyítványai, valamint számtalan fogfájásban szenvedők
hálanyilatkozatai, kik e szernek már is az első alkalmazása után legkinzóbb fájdalmaikczimzett p a p i r k e r e s k e d é s , hatvani-utcza 6 sz.a., a nemzeti kasinó átellenében tól rögtön és végképen mentve valának. — Azon, a lapokban nyilvánosan megjelent
ajánlja dusan felszerelt raktárát mindennemü
elismerések, hálanyilatkozatok és ajánlóiratok eredetükben is szives megtekintés végett,
nálam mindenkor készen állanak; — miután pedig rövid idő eiőtt tudomásomra jutott,
hogy találkoztak egyének, a kik fogpapiromat utánozni megkiserlek, kiknek azonban
minden törekvésük mellett nem sikerült, mert kiderült, hogy készítményük a kitüzött
czélnak legkevésbé sem felelt meg; annak folytán kényszerítve érzem magamat a t.
a legjutányosabb árak mellett.
közönséget figyelmeztetni arra, hogy legjobbnak elismert és bebizonyult készítményem,
mind nálam, mind pedig helybeli itt elősorolt, ugy szinte valamennyi vidéki gyógyszerész
Karácsonyi ajándékoknak
uraknál mindig maga valóságában kapható, de mindig is nevem alatt Fáczányi-féle fogpapir kérendő. — Az utánzás elhárítása tekintetéből minden csomag használati utasíkülönös olcsó levélpapírok monogrammokkal.
tással, minden szeletke külön saját nevemmel, vogul a külboriték bélyegemmel láttatik el.
100 db. fehér levélpapír névvel —ft.50 kr. 100 db. szines legfin. levélpak
pir
névvel
.
.
.
.
1
ft.
—
kr.
Pesten: Egresi Rezső, Józseftéren; Formágyi Fer., 3 korona-uteza; ifjabb dr.
100 „ finom „
„ - ft- 8° *100 „ látogatójegyek lithogr. 1 ft. — kr. Wagner Dán., vácziuton; Sztupa Gy., szénatéren; Bayer Arn.. üllöi-uton, és Thall100 „ légiin.
„
monogrammal színben . . 1 ft. 50 kr. 100 „ levélpapír arczképpel 2 ft. 75 kr. raayer A. és társa nádor-utcza. Bndán: Várban udvari gyógyszertárban és Wlaschek Ed.
Krisztinavárosban, ugyszinte valamennyi vidéki gyógyszertárban.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett legpontosabban szolgáltatnak
Ára egy egész csomagnak 1 ft. o. é., egy fél csomagnak 50 kr.
1422 (2-4)
1435 (1-3)
Szegényeknek a készítőnél ingyen adatik.

A „TANULÓHOZ"

Képes

Valódi minőségben kapható:

MOXASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Vá e's * 4 széles, sikos és koczkás tafota, 2 ft. 15 kr. rófe.

í

Tizenharmadik évfolyam!

:I

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

meggy ógyittat nak

dr. Fux J.

23 év óta fenálló rendelési intézetébea,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdijjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső
emelet
1376 (5—12

Mi a nők legfőbb disze?

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

LILIACÉE PARISIENNE

hirneves, legrégibb s itt 1808. év óta fen- |
szépitő-szer használata által. Ezen szer rövid idő alatt a bőrt nemcsak szeplőtöl, májálló s legujabb időben megnagyobbitott
foltoktól stb. megtisztítja, hanem az arcznak fiatal frisseséget, elevenséget és élénk
helyiségében Pesten, váczi-utcza 5-dik sz.
rugalmasságot is kölcsönöz. — Angol- és Francziaország legmagasabb köreiben közalatt, a „nádorhoz" czimzett szálloda melhasználatúvá lett, s nevezetesen az arcznak az a bámulatos frissese'ge, tisztasága, mely
. ..
lett, dús választékban s szokásos jótállás
, Angolországban az idegent meglepi, igen sok esetben a Lüiacée Parisienne használamenett a lególcsóbb árért kaphatók: legjobban szabályozott schweiczi henger-,
tának köszönhető.
norgony-, chronométre és rementoir zsebórák, ez utóbbi kulcs nélküli felEgy
tégely,
mely
8—10
hétig
is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbőr
iuizattaii, savonet kettőstokkal, horgonyórák kristály üveggel, s legujabb minta
előhozására.
szerint készitett órák hölgyek számára; továbbá franczia brSnz-,márvány-, onixallvanyn és ntazo-órák, ébresztők, melyek egyszersmind órául használhatók, s
Egy tégely ára használati utasitással 3 ft. Pakolásért 20 kr.
mindennemü saját készitményü Ingó-órák. Ugyanott minden az óramüvészet
Förakhely PESTE1V: Pórfi Ferencznél,
szakába vágó kyavitások i s elfogadtatnak s jótállás mellett pontosan teljesittetik.
*""* Vidéki megrendelések utánvét mellett szinte gyorsan teljesittetnek.
váczi-utcza,„aranygyűrűhez",hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.
1419 (8-12)
Rakhelyek Pesten: Lueff M., Vértessi S. illatszer-kereskedések, — Thallmayer A.
es társa, — Molnár J. váczi-uteza 20-ik szám alatt.
975 (12—12)
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Elöfizetési fölhívás

Főnyeremény

NU.VAlt SAJTÓ
czimü politikai lapra.

Országgyülési tudósitások
HAJNIK KÁROLY

az országszerte ismert gyorsíró által, a Magyar Sajtó számára szerkesztve.

8 ^ " Uj rendkivüli elöfizetés, deczembertől kezdve, *£&

mely által m i n d e n u j o n n a n b e l é p e n d ő e l ő f i z e t ő lapunkat azon é r d e k e s
kezdve kapja, a mikor

időszaktól

az országgyülés kezdetét veszi.

Magyarország történetében oly fontos időszak veszi kezdetét | lenségünk és önállóságunk lesz iránytünk. Ép oly távol az ildomnéhány hét után, a melynél fontosabbat az utolsó három század italán és tulhajtó akadékoskodástól, mint a sarkalatos jogaink
aligha bir fölmutatni Független és önálló állami létünk fölött fog [fölötti méltatlan kufárkodástól: mi azon követeléseiben ugy mint
az országgyülés dönteni, a nemzet képviselőire tehát oly föladat |engedményeiben szilárd meggyőződésnek leszünk tolmácsai, mely
vár, melynek mikénti megoldása a haza minden fiát egyaránt jelenleg csekély kivétellel az egész nemzet tulajdona. Lapunk
érdekli.
[ magyar lesz és szabadelvü. Határozott magyar, nemzeti iránya az
Az országgyülés összejöttével oly korszak küszöbén léptünk:európai szabadelvüség követelményeire is rá fogja nyomni le nem
át, mely életbevágó föladatokat ró minden honpolgár vállaira, [vetkőzhető nemzeti jellemünk ismertetőjelét; s viszont a szabadMert az a mi meggyőződésünk, hogy a követválasztás szép köte-^lvüség kívánságainak teljes kielégítésével nemzet-egyéni jellelességéuek teljesítésével a haza polgára nem mondhatja még el j műnket csak annál szebb fényben fogja elótüntetni. E tekintetben
magáról: mindent megtettem, a mivel a hazának tartoztam. Az jlapunkat a szabad és független eszmék közlönyévé akarjuk tenni.
országgyülés müködése annál szilárdabb, minél inkább hivatkoz- jMi tért fogunk nyitni a különváló véleményeknek, ha közzétételük
hátik a nemzeti közérzületre, s e közérzület annál nagyobb által nyeremény háramlik a közügyre. — A lap főmunkatársa —
befolyást gyakorol magára az országgyűlésre, minél jobban ismeri mint eddig — ezentul is Bródy Zsigmond leend.
minden egyes polgár a megoldandó föladatok mindegyikét.
3. Végül fősulyt fektetünk a lap olcsóságára, mint az
E közérzület, a nemzeti jogok fölött féltékenyen őrködő, aziáltalános elterjedés föltételére.
eszélyes és vigyázó kibékülésre hajlandó, a szabadelvüségben
Meg vagyunk győzödve, hogy oly lap, mely ugy országgyülési
megedzett közérzület egyik tolmácsa akar lenni a Magyar Sajtó közleményeiben, mint önálló vezérczikkeiben, ugy külpolitikai
ezentul is.
á b , imint újdonságaiban
j d á i b
l b b á
a napróll napra mozgalmasabbá
A Magyar Sajtó, mely az utolsó országgyülés alatt a leg- rovatában
E szükségnek mi oly módon
elterjedtebb magyar lapok egyike volt, ezután is mindent meg fog váló idő hü tükre: átalános
Unk minden rétegének, még
tenni, hogy kivivju a magyar közönség megelégedését. E tekintetazoknak is, kik drága lapra nem akarnak előfizetni, könnyűvé
ben leginkább három pontra figyelmeztetjük a magyar olvasó- tétessék
e lap megrendelése. Ezért mi csak az eddigi megjelenési
módná

mara

n

s

la

u nk

ntul

közönséget
_ k o z l e inényeínkre, agy az alsó-, m i n t |
'
^ > f P, . f <? ^ kétszer hetenkinCkedden
a felsö-bázból E rovatra fog irányulni leginkább az egész közön-! es P e n t e k e n d é l a t í í n f o g kiadatni.
ség figyelme, valamint e rovat volt az, mely 1861-ben a Magyar!
E tekintetben lapunk csak annyiban fog változást szenvedni,
Sajtót "oly páratlanul népszerűvé tette. E rovatot ugy mint akkor, n ° g v ezentul, valahányszor az események menete kivánni fogja,
ma is Hajnik Károly fogja szerkeszteni.
rendkivüli mellékletekkel fog megjelenni. A/on törekvésünk,
Hajaik Károly e lapok szerkesztője, ki tiz magyar és erdélyi he° g v az országgyülés minden mozzanatáról tudósítsuk olvasóinkat,
országgyülés alatt müködött miat gyorsíró, véleményünk szerintj mellékletekben is fog nyilatkozni.
elég biztositék arra nézve, hogy e rovatra kellő gond fog fordit-1
A lap ára a növekedő kiadások aaczára az eddigi marad. Mi
tatni. Ö, ki jelenleg is az erdélyi országgyülésen mint a ugy vagyunk meggyőződve, hogy a magyar olvasó-közönség mélgyorsirói iroda elnöke müködik és onnan szerkeszti lapunk, tányolni fogja áldozataiokat, melyek által lehetővé akarjuk tenni,
illető rovatát, saját gyorsirói jegyzetei által ki fogja eszközölni,i hogy az ország minden polgára valóban csekély költségért oly
hogy minden olvasónk az országgyülési jelenetek lehető hü képét j lap birtokába jusson, mely megismerteti vele saját hazája ügyeit
ugy, mint a világ minden eseményit. A Magyar Sajtó 6l-iki sorsa,
2. Lapunk irányára és szellemi tartalmára figyelmeztet- midőn e lapról elmondhattuk, hogy az országgyülési történet
jük másodszor a magyar közönséget. Ez irányban ezentul is aközlönye, biztosit, hogy reményünkben jelenleg sem fogunk
nemzet el nem évülhető joga lesz vezércsillagunk, állami függet- csalatkozni.

Heckenast Gusztav,

A „Magyar Sajtó" szerkesztősége.

a „Magyar Sajtó'* kiadó-tulajdonosa.

110,000 tallér ezüstpéRzben.

tsak 3V» a. é, forint
az ára egy eredeti állam-részvény-sorsjegynek a már f. évi deczember 20 kán
kezdődő s a magas kormány által biztositott legujabb nagy

jutalomdij-sorshnzásra.

Az egész alaptőke 4 hó alatt nyereminyhuzások által fog visszafizettetni.
Minden szám kivételkép ki fog huzatni.
14,800 nyeremény közt következő főnyeremények találtatnak,u.m.: 110,000
85,000, 8O.O00, 70,000, 65,000,
60,000, 50,000, 30,000, 85,000,
20,000, 15,000 s a t. tallér, melyek
feltétlenül meg fognak nyeretni'
Szives megrendelések a pénzösszeg
beküldáse mellett gyorsan teljesittetnek, a játékterv egy példánya ingyért
szolgáltatik ki. A megtörtént ssorshuzá
után minden részvevőnek a hivatalos
sorshuzási lajstrom s nyeremények készpénzben fognak megküldetni. Mint
előrelátható, hogy a megrendelések tömegesen fognak beérkezni, tisztelettel
kéretik, mielőbb intézkedni
L. Steindecker-Schlesingernél
1418 (3 -3)
m. Frankfurtban.

Dr. MALATIDES
a nagyon erélyes hatásu

Gerjél- vagy Galvano-

electro-mapetismus

és
a hozzá igényelt szerek által,
igen sokféle bel-és külsö nyavalyában gyors
javulást és gyógyulást eszközöl.
Azért is, kik a csúz, köszvény, bénulás,
pillacsetlés, orczahüdés, merevedt tagok és
inak, ideggyengeség, holttetem, kehe, fulladás, görcsök, rángás, nehézkór, vidatáncz,
tagreszkedés, gugák, golyvák, görvély, orcza,
fej-, fül- és fogfájás, fülzugás, süketség,
orczakin-, orbáncz-, máj, lép- és béldugulás,
makacsláz okozta máj-lép, gyomormirigy és
haskéreg-keményedések, vizkór, sáppadtság,
bélkin, bélférgek, aranyér, szorulás, ét- és
emésztethiány, gyengeség, lépkór, méhgörcsök, hóhiány, meddőség, lakandtság, sérvek , hugyszenvek, kő- és fövény-, vér- és
genyömlés; érzés, mozgás, éllemzés, üremzés hiányaiban; a látzavar és nehézlátás;
vegybomlék; hólyag-, vese- és máj kövek,
hudcsöszorulás, korcsnövések, termések, érdagok, eresedések; idegszenvek, ingyók,
rojcsák, pörtyök, rákfene, sipoly- és kergesedés; higanynyali eltelés, mérgezés, szemnyavalyák, a keletkező fehér, szürke és fekete hályog ugy más egyéb suly, küteg éí
fekélyes nyavalyákban sinlődnek. magukat
nála jelenthetik. Az odvas, redves fogak
miatti fogfájást is tüstént és tartósan megszünteti. A veszélyes epekór irtózatos görcseit nyomban eloszlatja; sőt a már hideg
verejtékkel vonaglókat is ujra föléleszti, jótékony meleg izzadásra gerjeszti. Pest,
stáczióutcza 25. sz.
1372 (3—6)
Ugyanott az Ovonyát, mint a titkos nyavalyák és évült kütegek legbiztosabb ovóés gyógyszerét, is megszerezhetni, csomagja
1 ft. Ugy az aranyérről irt munkát: darabja
1 forint.

Hatvani-utczában 15. sz. a.

Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva.

Deczember—márczius (4 hó)
Deczember—junius (7 hó)

3 ft. — kr. Január—márczius (3 hó)
5 ft. 50 kr. Január—junius (6 hó)

2 ft. 5 0 kr.
5 ft. — kr.

Nyolcz egyszerre beküldött előflzetűre e$y tiszteletpéldány jár.

Az előfizetési dijakat bérmcntesen az alólirt kiadó-hivatalba kérjük beküldeni. — Ajánljuk lapunkat

mindennemű hirdetések közzétételére.

-
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A „Magyar Sajtó" kiadó-hivatala
mm

(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szátn.)

és gyermek-lábbelik
a legfinomabb külföldi kelmékből, szilárd s tartós munka, dusválaeztékban s olcsó
árért kaphatók

BRETSCBNEIDER ZSIGMOND-nál

uriutcza 12. szám alatt, a Szerviták udvara átellenében Pesten.
Ugyanott a legrövidebb idö alatt mérték szerint is készittetnek lábbelik, melyek
a lehetőségig szinte a legolcsóbb árért számittatnak. Árszabályok kívánatra egész
készséggel kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
gyorsan teljesittetnek.
1377(5-8)

zálogházi jegyek

arany, ezüst- és ékszerek legmagasb
áron megvétetnek, ugy szinte zsebérák
egy évi jótállás mellett eladatnak.

Nyitrai 8. és Társa,
arany- és ezüstmüvesek.
1436 (1-6)

Tekintetes Fáczányi Armin hites gyógyszerész urnak
Pesten, király-utcza 43. szám alatt.
Örömmel közhirré teszem, hogy nőm, ki épen gyerekágyban levén és szörnyü fogfájásban szenvedett, eleinte nem tudván magam elhatározni arra, hogy ön találmányát is
megkísértsem, mert már akkor fájdalom ugyan, de igaz, többféle fogfájás elleni hirdetett
szert siker nélkül alkalmaztam; de miután fájdalma ahelyett, hogy szünt volna, még
mindig makacsabb és kínzóbb lett, nem volt mást tennem, mint on szeréhez is fordulni,
' és őszintén be kell vallanom , hogy meg voltam lepve, s midőn alig fél szeletkét on fogpapirjából elhasználtam, a legnagyobb fájdalom egyszerre és minden legkisebb utóbaj
nélkül végképen eltünt. Azért tehát kötelességemnek tartom önnek kitünő és fölülmulhatlan gyógyhatásu készitményeiért legbensőbb hálaköszönetemet nyilvánítani, s azt a
szenvedő emberiség javára tiszta igazság és szoros kötelesség tekintetéből is mindenkinek, leginkább pedig minden fogfájásban szenvedőnek leglelkiismeretesebben ajánlaniPest, november 19-én 1865.
1484 (1—2)

MÜLLER ANTAL,

polgár és háztulajdonos Terézvárosban, gép-uteza 983 sfc?

Az átalánosan elismert valódi s egészen frisenjérkezett

SCHNEEBERGI NOVENT-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utczáhan, — dr. Wagner D'
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
BUDÁN: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst F. J
Körmőczön: Draskóczy gy. S.-Sz.-Győrgyön: Ötvös P.
Aszódon: Sperlagh J. gy. Karolyfebérvár: FischerE. gyógysz.
Kabinban: Stojánovics.
Baján: Klenautz J.
Sopron
RuppVoga
Brassóban: Gyertyánfy,Fa- Kan-Sz.-Miklós: Stoits A. recht.
bick és Jekelius gysz
Lőcsén: Lehrer S. J. gysz. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Lublón: Krivácsy gyógysz. Sastyénban: Müoke A. gy.
Battonyán: Bignio K.
Sclmeczen: Breymann.
Belgrádon Nicolacovics test. Lugoson: Arnold J.
Segesvár: Misselbacher J.
Beszterczén : Dietrich és Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: Gyuleka N.G.
Fleischer.
Sziszeken: Kubányi F.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Kerstonoshics A Szombathelyen : MitterBrassóban: Fabick Ed.
Broodban: Valentovics gy. Mohács: Pyrker Gyulü gy. mayer gyógysz.
Marosvasárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson: Gröttier L.
Csúzon: Borsay F. gysz.
gyógysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Mohácson: Kőgel D.
Siklóson : Nyers S. gysz.
Nagybányán: Horacsek J. Sasathmáron: Juracsko D.
Deésen: Kramer S.
Dettán: Braunmüller J. gy. IVezsiderben: Fuchs J .
Szent-Miklóson: Haluschka
Devecserben: Hoffmann B. Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán
:HönschEde
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Szarvason: Kéthy V.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Szentesen: EissdorferG.gy.
gyógysz.
Érsekujvár: Conlegner Ign. Nagy-Becskereken: Nedel- és Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
Temesvár : Kraul és Roth
kovics és Haidegger.
Eszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsán: Welisch gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy
Dessáthy gyógysz.
és Lovack gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
Gyulán : Lukács gysz.
Nagy-Kikin: Komka A. J . Tatán: Niertit F. gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A. Török-Szent-Miklös: PilHátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pantot- losz M.
Ipolyságon: Mikulási T.
schek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A.gy,
Jánosházán: Kuna gysz.
Orosházán: Vangyel M.
Unghvártt: Telendy gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Pancsován: Graffgysz.
és özv. Benesch P.
Kaposvárit: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Varannón: Elizárgysz.
Károlyvártt: Benich J
Putnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Kis-Martonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysz.
Bosnyón : Posch J. gysz.
Kassán: Eschwig E
Késmárk: Genersich C és A. Rimaszombat : Hamaliár Zimony: Ivanovics és fia.
gyógysz.
Kecskeméten: Papp M.
Zalatnán Mégay Gyula.
Karánsebesen: Weber A. gy. Roman: Milutinovitz S.
Zombor: SteinfiaMárk.
Károlyfehérvártt: Fischer Békáson: Boromi K. gysz. Zsámbokrét: Neumann M.
Szászváros: Sándor R. gy.Zentán : Wuits testvérek
Ed. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C. Szabadkán: HofbauerI.gy. uraknál.
1352 (4-6)
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

HELUNGKIANG
arábiai és ázsiai

állat-gyógyitó-pora,

mely a beteg állatok, u. m. lovak, szarvasmarhák, sertésekjuhok gyógyítására Arábiában és Ázsiában a legkitünőbb eredménynyel használtatik
Ára egy kis csomagnak 40 kr., egy nagy csomagé 80 kr.

A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban
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mindennemü állam- s magán-sorsjegyekre
alólirt pénzváltó-irodájában előlegezés akép
adatik, hogy az a napi árfolyam szerint egészen fizettetik ki s a visszafizetés havonkint
vagy évnegyedenkinti részletekben történhet. Azon előlegezők, kik a visszafizetést
nem részletekben, hanem egyszerre teljesiteni kivánják, az árfolyam-érték */s-ben
részesittetnek, s afizetésihatáridő tetszés
szerint meghosszabbítható.
1369 (9 -0)
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GYOMORSZESZE
szabadalmazott

Ksscii/,)

(Magén-

mint kitünö segédszer minden s j oinorhaj ellen, ugymint elromlott gyomor, étvágyhiány, gyomorémelygés, rögzött gyomorgyengeség és rosz emésztés, savanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik),
váltóláz stb. stb.

Hint óvszer a cholera ellen is nagyon hathatósnak * ^ J |
mutatta magát.

Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész

urnál, király-utcza 7. szám alatt, kihez mindazon vidéki arak, kik raktárt
kivánnak elvállalni, sziveskedjenek fordulni.

Bécsben WEISS JÓZSEF gyógyszerész urnál, Tuchlauben Nr. 27.
Bukurestben KLADM KÁROLY gyógyszerész urnál, Strada Serban
Voda 3. sz. a.

Azonkivül még léteznek raktárak a következö gyógyszerész uraknál:
[Rozsnyóban: Posch J. J
Bécsben: Dr. Girtler Józs. Kolozsvártt: Hincz D.
Freiung 7.
Wolff János. Sárbogárdon: TrsztyánAradon: Szarka János.
Lugoson :Kronetter Fer
gzky Kár.
Battaszéken: Pasch Lajos. Magyar-Óvaron : Sziklay
Szegeden
: Aigner Kár.
Brassóban: Stiehler Ede Antal.
„
Meák Gyula.
„a fehér templomhoz."
Balogh Istv.
Debreczenben: Borsos F. Miskolczon:
Temesvárit: Pecher J. E.
Orosházán:
Székány
Istv.
Eicerben: Ertinger Ignácz. Pozsonyban: PisztoryBó- Tokajban: Krotzer Ágost.
Eszéken: Deszáthy István. dog.
Tornallyan : Lipthay J.
„
Karolovics Miksa.
Gyöngyösön : Eocziano- Pozsonyban : Schneeber- Ungváron: Bene L.
Varasdon : Lellis Ede.
ger D.
vich József.
Pécsett: Nendtwich Vilm. Zágrábban : Mittelbach
Győrött: Némethy Pál.
Göllnitzben: Brujmann K. Rimaszombaton: Hamal- Zsigmond.
jár Kár.
Ede.
Zirczen: Vekerle János
Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 frt. — Postán küldve
a pakolásért 20 krral több.

Ismételadóknak illendő engedek adatik.

B i z o n y i t v á n y .
T. cz. N a g e l l J á n o s udv. gyógyszerész urnak, Kasselben.
Altenkirchen, szept. 10-én 1863.
Be kell vallanom, hogy ön nekem dr. Pearce Edw. gyomorszesze felöl
n*gyitva nem szólott; én a legközelebb magammal hozott 12 üveget illető betegeim
közt szétosztottam, s jóval több eredményt nyertem, mintsem, őszintén mondva,
vártam volt. A szesz étvágygerjesztő és görcscsillapitó hatása, a tett kísérletek
nyomán, elvitázhatlan; de leginkább meglepett az, hogy azzal oly két váltó-láz
esetet igen rövid idö alatt sikerült gyógyítanom, melyek a közönséges gyógyszerekkel daczoltak, s melyek közül egyike csaknem harmadizben visszajött s
most már mind két betegem több hónap óta, daczára némely étrendi áthágásnak,
tökéletesen egészséges. Ezentul nem kétségeskedem, e jeles szeszt továbbra is
rendelni, miért is fölkérem önt, hogy még 20 üveggel küldjön belőle, árát 20 Rhftot
ide mellékelvén.
Tisztelettel
Dr. Castendyck, kerületi főorvos.
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évnegyedenkint

azok részéröl, kik az általunk 20 részvevőre rendezett sorsjegytársulatokban résztvenni kivánnak, 20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badeni sorsjegy
hozzáadásával, s melyekre évenkint
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pénzváltó-irodája Pesten, Deák
Ferencz-utcza 9. sz. a.

*
c

o <=>

'I?
<s t» c

>&

PÉNZKÖLCSÖNÖKET

hitelintézetektől földbirtokosok, községek és háztulajdonosok részére eszközöl csekély dij felszámítás mellett

„orsz. eng. üg}nöksége"

DR. PE ARCÉ EDW.

Csak 4 forint fizettetik

MORGENSTERN A. és TÁRSA
Levélbeli megrendelések gyorsan
teljesittetnek, sorshuzási áttekintetek az
1866-ki évre ingyért szolgáltatnak ki.

Minden gyomorbaj és váltóláiban szenvedőknek ua
syon ajánlandó

1408 (4-4)

Pesten, Deák Ferencz-utcza 6-ik sz., a „fehér hajóhoz czimzett házban.

h il z a 8

esik.

25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részvényre az összes sorsjegyek a 20 részvevők birtokába esnek. Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr
Azon részvevők, kik nagyobb nyereményre és sorsiegyrészvényekre akarnak
szert tenni, ezen társulatokban évnegyedenkinti 8 ft részletfizetés mellett tizedrész jutalékra (bélyegdij egyszermindenkorra 1ft.36 kr.), vagy évnegyedenkinti
20 ft. részletfizetéssel negyedrész jutalékra (bélyegdij egyszermindenkorra 3 ft.
40 kr.), résztvehetnek.
Ajánljuk továbbá

részvényeinket

20 db. Credit-sorsjegyre 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 8 forint részletfizetés
mellett, bélyegdij 1 ft. 80 kr.
20 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 6 ft. részletfizetéssel, bélyegdij 99 kr.
20 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 3 ft. részletfizetés mellett, bélyegdij 68 kr.
Mindenki egyenkint beléphet bármely tetszése szerinti társulatban, anélkül,
hogy a többi tárgtagokkalí érintkezés feltételeztetnék.

MORGENSTERN A. és TÁRSA

pénzváltó-irodája Pesten, Deák Ferencz-utcza 9. sz. a.

&f
Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.
1368 (9 -0)
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A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 5% %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsö helyen történt betáblázás által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

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

k«H< JMUION j ó t á l l á s a
az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 34'« év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizettetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5 Vi "o-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
I-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztaránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

iI

árvapénzek,

alapítványok,

s egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztositására,
mintán föltétlen
föltétlftn biztositékot,
hizt.nsítiíW. s most
mrwt trácárnlirc.
miután
vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tőkenyereményt

nyujtanak.
|PF*Az emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvleax C. J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BECSBEN': M. Sclinapper, Johann Ribarr, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért áronban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
1083 (22 -0)

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalaban megjelentek, s általa minden hiteles
könyvárusnál, Pesten : Pfeifer Ferdinánd,
Budán : Nágel és Wiscbán-nál kaphatók:

és házi-ügyvéd,

vagyis : mindennemü viszonyokban
előforduló levelek, különösen kereskedői levelek, valamint a közéletben
előforduló bármiféle iratok s oklevelek szerkesztésére vezérlő segédkézikönyv,

számos példával felvilágosítva.
Szerkeszté

I I R K A S ELEK.

Nyolczadik Javított 8 magyar törvényeink és a mostani viszonyokhoz
alkalmazott kiadat.
Borítékba fűzve ára 80 krajczár ausztr. ért.

HÖLGYEK
I T I T K Á R A

^M í "*• •*"

-

•*•»--*. m . ••- m. -4. M.*

vagyis :
legujabb levelezökönyv nök szamara.
minden előforduló alkalmakra valo fogalmazási mintákkal, mindenféle társasági, családi, bizalmas és szerelmes levelekkel, alapos
útmutatással a levélírás szabályait illetőleg,
emlékkönyvbe való válogatott versekkel,
a keleti virágnyelv magyarázatával és betűrendbe szedett szótárával stb.

Borítékba kötve 1 forint ausztr. érték.

PIRMTZER TESTVÉREK

pénzváltó- és bizománj-üzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szára alatt,
1.

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

a leginéltányosb föltélelek alatt.

•í '

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,

melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt % évenkinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők:
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy följegyezve vau, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Az
4.
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
6.
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztosító6leveleinket:
7A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5 25 !» 20 havi
„
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2 65
20 havi
„
D.
10
1860-iki
100
ftos
sorsj.
5
75
20
havi
„
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9
75
20 egy negyedévi részletfizetéssel.
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7
25
20 egy negyedévi
„
6. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3
65
20 egy negyedévi
„
H. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8
20 egy negyedévi
—
„
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint afizetésihatáridők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
I. 50 Rudolf-sorsjegyre
3 , 60
20 havonkinti
n
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birtoK. Minden ausztriai sorsjegy 4 , —
25 egy negyedévi
kába esik.
Az I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz :
Kamatozó papírok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto- annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel 5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.
ar értékpapírok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.
A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet- egy bádeni sorsjegy, 6'/4 éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.
választása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik részjuthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk:
vevő a másikkal törődnék.
Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál,
a sorsjegyek
4'/í ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
0
1 Salm-, Genoi3-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy. a napi árfolyam szerint számittatnak 6% hozzáadással évenkint és % /« provisio.
6
!«
>
Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
1 M
1 1864-kiöO ftos, Pálffy-,Genois-, Windischgratz-, Keglevich-sorsj. különnemü sorsjegyeket állítunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
11
8
1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy. részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula«
»1
1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,WindischgrStz-, Keglevich-sorsjegy. toknak ajánlunk.
8% »»
»
Mas pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket Illetőleg —
0
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
*•
»»
koinbinatiok. általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdé9
1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, WindischgrHtz-, Rudolf-sorsj hirdetett
zésködésre gyors kivitel biztosittatik.
10 lt
1 1864-kilOOftos, Pálffy-, Waldstein-, Windisohgratz-,Keglevich-sj.
>»
ifi/
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
»
il /t «
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
lt
n
it
mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók*
14
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj. Az
„
,,
1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
IS
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy. sorozat huzatott ki 1—50 számmal, s Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
w
«
18
1 4°/. 1854-i 250ftos,1864-iöO ftos, Clari-,Waldstein-,Keglevich-s. 400 stb. nyereménynyel.
"
»
tt
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
n
ii
*4
n
rt
1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy. utánvet mellett is eszközöltetnek.
C F * Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s Ígérvényeink eladásánál a lehetft
40
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj ,' legnagyobb kédveTmén^biTtoshTatTk.'
967(27-62)
2.
8.

,1

»1

részletfizetések mellett,

11

11

ll

11
ll

É

a már hét év óta fennálló, közkedvességü legolcsóbb
nöi divatlapra!

Legujabb szerkezetű népszerü
MAGYAR
„

LEVELEZŐ

11

ÍGÉRVÉNYEK

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési programmot; ingyért szolgáltatnak ki.

Elöfizetési fölhívás

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek,
és Stolp K. O. pesti, Nágel és Wisehán budai könyvárusoknál kaphatók :

vagyis

velős mondatok és költöi gondolatok
honi és külföldi

r e m e k í r ó k

müveiből.

16-rét (391 lap). Fényes kötésben 2 ft. 40 kr. Fűzve 1 ft. 50 kr.

A MAGYAR NÉP

DALAI és DALLAMAI

divatképekkel, műmellékletekkel, szabás, hímzés és kelmemintákkal, és nagy múbecscsel
biró jutalomképekkel (melyek tárgyai mindig a hazai történetből vannak véve), megjelenik havonkint kétszer 16 nagy oldalon szines borítékban, a legváltozatosabb szépirodalmi tartalommal a legjobb nevü iróktól; minden a divat körébe tartozó leírásokkal;
útmutatásokkal mindazon dolgokra nézve, melyeket hölgyeink a salonban vagy a háztartás körül szükségeinek; minden félévben remek mülappal. Az 1866-ik év elsö
felében adjuk:

Hangjegyekre tette és kiadta

S Z I N I

K Á R O L Y .

8-rét (219 lap). Tartalmaz 200 dalt és dallamot. Fűzve 1 ft. 20 kr. Kötve 2 ft.

MEZEI GAZDA
Népszerü vezérkönyve a mostani viszonyokhoz
alkalmazva.
Második

Az állattenyésztés.

földbirtokosok, gazdatisztek és földmivesek használatára.
De kiváltképen

a magyar földmivclönép számára:

különös, figyelembevételével annak, miképen lehet és kell a gazdászatot czélezerüen
rendezni, lahető legjövedelmezőbb fokra emelni és csinosítani.

Több gyakorlati földmivelő és gazdatiszt közremunkálásával.

GALGÓCZY KÁROLY
által irott

harmadik kiadása után negyedik kiadásban

javította és bávitette r t l l i l ^ C i l t i l l t ( ] \ D R E 9 volt gazdászati tanár.
8-rét (VIII. és 254 lap), fűzve 80 kr.

Marhabetegségek 8 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 mely ő felségeik
az angol királynő s a porosz király udvari istállóban a legjobb eredménynyel használtatik — valódi minőségben kapható :
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és
társa, Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A. —BUDÁN: az udvari
gyógyszertárban, — Aradon : Probst F. J., Tones és Freiberger, — Brassóban:
Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J.,—
Detlán: Braunmüller J., — Déva: Lengyes A..
Eperjesen: Zsembery J.,—
Eszéken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer C. J., — Egerben: Tschögl
J-, — Gyöngyösön: Kocziánovich, — Kassán: NovellyA.,—Kolozsvártt: Wolf,—
Komáromban: Belloni A., Ziegler ésfia,— Mohaeson: Kögl, Altmann, -- Nagyvaradon: Janky A., — Nagy-Kanizsan : Feszelhofer és Rosenberg, — Pancsován : Rauschan és fiai és Gráf, — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P., Mezey A., — Soborsin : Franke A., — Székesfehérvártt: Legmann A. L.,
Kovács P., — Szegeden: Aigner, — Selmeezen: Dimák, Zelenka, — Szepesvarallyán: Fest J . B , — Szolnokon: Scheftsik István, — Sziszeken: Dietrich A., —
Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik, — Trencsénben: Kulka és Weisz,—
Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és Koterba. — Veszprémben:
Lang J- és Tuszkau M. — Verőczén: Bész J. K.
1296 (11—12)
ffevráfB Egyedül csak ason csomagok valódiak, melyek a londoni, párisi,
\J v Í1CT» müncheni s bécsi érmekkel, s a korneuburgi kerületi gyógyszertár
czégével vannak ellátva.

GRIIADLT és TÁRSA gyógyszerészek

Matico-injectiója és inatico-tokocskái
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45).

uj gyógyszer, mely a Perui matieo-fa leveleiből van készitve a gonorhöe gyors és
•csalhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belsö részekben feszültséget vagy gyuladási
idézne elő. Dr. Ricord s a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetekben, mikor a copahü, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtak — alkalmaztatik. — A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a.
1895 (4—32)

i „FESTI HOLGY-DIVATLAF

„Hunyadi Mátyás találkozását édes anyjával, Szilágyi Erzsébettel,
Straznicz alatt, midőn Podiebrád fogságából a magyar kir. trón
elfoglalására indul.*'

E kép kompositiója és kivitele oly meglepöleg szép, hogy minden magyar háznak
diszeül méltán szolgálhat; nagyságára nézve (szélessége 22", hossza 28") husonló a már
eddig megjelent és köztetszéssel találkozott két mülapunkhoz. E remek mülapunkat
minden féléves előfizetőnk, az előfizetési pénzhez külön mellékelt 30 kr. csomagolási dij
mellett, — megkapja.
3PF* Különös kedvezményűi pedig „Perényi Ilona a mohácsi hősöket temeti"
első, és „Erzsébet és Maria királynők Nagy Lajos sírjánál IL Károly koronázását nézik"
második múlapunk egy-egy példányát 1 ftjával megrendelhetik. E szerint egész éves
előfizetőink 10 ft. 80 krért, féléves 6 ft. 30 krért, a lapon kivül három oly remek
tllűlap birtokába jutnak, melynek bolti ára 15 ft.
Mülapjaink egy-egy példányát nem előfizetőnk két frtjával kaphatja meg.

Elöfizetési föltételek:

Egész évre, azaz jan. — decz. végeig 8 ft. Félévre, azaz jan.—jún. végeig 4 ft. Negyedérve, azaz jan.—márcz, végeig 2 ft.
Kelt Pesten, deczember hó 1865.
1432 (1—4)

Komócsy József,

Király János,

mint főmunkatárs.
mint felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos.
Az előfizetési pénzek küldendők a „Pesti Hölgy-divatlap" szerkesztőségéhez, bérmentve, Pest, ujvilag-utcza 17-ik szám.

GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek

vastartalmú china-szörpie
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45).

*

"

Ezen gyógyszer, tiszta, kellemes alakjában, egyesíti a gyógyázat kincsének két
leghatalmasb zsongító anyagait: a vas, mint vérünk alkatrészei, s a china, mint legerősebb
zsongító szer, melyet egyátalában ismerünk. Már az első kísérletre a fentebb érintett
készítmény összeállítása sikerülvén, az Párisban csakhamar ismeretessé lén, s a legjelesb
orvosok, mint: Arnat, Royer, Trousseau, Pelpeau naponkint chiaa-szörpöt, mint leghathatósb gyógyszert rendelik a vérszegénység ellen, s azon esetekben, hol a megdöbbent s
fogyatkozásnak induló erők ismóti felélesztéséről a testben, továbbá szintelenség, sáp kór
gyomor s emésztási tehetlenség, a havi folyás rendetlensége, görvéiy sat. eseteiről van
szó. A china-szörp előmozdítja az étvágyat s emésztést, erősíti egyátalában a test alkatrészeit s mint igen hathatós, de semmi esetre bántalmazó gyógyszer a legjobban ajánlható. Ezen készítmény .létezik továbbá még vastartalmú chinabor alakban is.— A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest királyutcza 7. sz. a. 1396 (4—32)
Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.) megjelentek,
és Lampel Róbert pesti, Nágel és Wisehán budai könyvárusoknál^kaphatók:

A MAGYAROK TÖRTENETE
rövid előadásban.

HORVÁTH MIHÁLY
ugyanazon czimü munkája nyomán.

Al- és középtanodák használatára
Szerkesztette

VASZARY KOLOS,

benedek-rendi áldor, s esztergomi tanár.
8-rét. Ára 1 ft.

A magyarok története
rövid előadásban.

Horváth Mihály

ugyanazon czimü munkája nyomán.

á felső tanintézetek használatára.
szerkesztve

VASZARY KOLOS

benedek-rendi áldor s esztergomi tanár által.
8-rét. Ára 2 ft.

51-ik szám.
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hamburgi keresk, akadémia

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők — minélfogva azon észrevétel'el óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétói : hogy az általam készitett
Seidlitzporok minden egyes skatulal. valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkai vannak ellátva.

nem csak az ifjuságnak, hanem a meglett
komáknak is a lehetőségig alkalmat nyujt
a divatnyelvek, valamint az egyetemes s a
jelen idö kereskedelmi és irodai isme alapos
és gyors megtanulására — minthogy az nem
csak egyedül elméletileg tanit, hanem egyuttal azon tudalmak is, melyek a szerző által
nem érethettek el, egy az ezen intézettel
kizárólag összeköttetésben álló üzletben kerülnek valóságos kifejlődés s bevégzés alá.
Azon ifjak, kik már gyakorlatilag szorgalmasak voltak, képességűkhez mérve az
intézetben jutányosb tan-dijakban részesittetnek, valamint számukra olcsó és j<$ szállásokról gondoskodva leend s megengedtetik
nekik, hogy az akadémiát bármely időben
meglátogathatják. E tárgybani bővebb felvilágositást az alólirt igazgató s a kiadóhivatalunkban letett prospektusok nyuj~
tanák.
1328 (6—6) '

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. 25 kr. - Használati utasitás minden nyelven.

akadémiai igazgató Hamburgban.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között
tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá : görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnal. idegesség okozta főfájásnál, vértódolásnál, csuzos fogfájdalomnál, vééül hysteriára, bukórra és hnzamos hányasra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógybatást ere ,i m( í n yezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl,
kik miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem "minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelött'még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

PESTEN

I T A főraktár létezik:
T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alati.
STEINBACH J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utczában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégial Bergen varosból való valódi Dorscli-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr-, egy kisebbnek 1 ft. a. é.
Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatok és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtaiott.
E valódi Dorsoh-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tudö-bajokban, scroplmlus es rarhitis. köszvény én csuz. Idült bőrkiütés, szemgyaladas, ideg- és több más
M f l I I
A
gyógyszerész B é c s b e n,
i f l U I ^ i - 4 -rm»j i i Z u m Storch",Tuchlauben.

hajókban alkalmaztatik.
792 (50—60)

SCIIRÖDER I.,

1412 (3-0)

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

Meri. dr. Helí>r Viimos

Királyi szózat.

Haszonbérlet.

Ő Császári s Apostoli Királyi Felsége,

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1 — 4 óráig
£ V * Díjazott levelekre azonal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkflldetnek.

Pest vármegyében Izsák és Kis-Kőrös
mezővárosok között fekvő, méltóságos gróf
Teleki Auguszta Bozó Pálné ő nagysága tulajdonához tartozó, mintegy 4645 hold kiterjedésü Csengőd-Kaskantyui pusztai részbirtok gazdasági épületekkel együtt a jövő
1866-ki Sz. György naptól számitva 6 esztendőre haszonbérbe kiadandó.
A feltételek megtudhatók alóiirottnál
Pesten, belváros kéményseprő-utcza 2. sz. a.
1433 (1—2)

Muraközy László,
ügyvéd.

NÁDOR-EMLÉK. PESTI POR ÉS MÜ.
Toldalékul:

a buda-pesti lánczhid, s a helyhatósági közlekedési
osztály pnesise.
cs. kir. főherczeg 31agyarország félszázados
ita HORVATH MIHÁLY.

PÁLYAKÉPEK
főherczeg

JÓZSEF NÁDOR ÉLETÉBŐL.
íru GARAY JÁNOS.

(A uador arczképével.)
Hosszu negyedrét (VII. 196 lap). — Fényesen kfttve « forint.

AZ ELSÖ ZRÍNYIBE.
Irta

SALAMON FERENCZ.
(A szigetvári hős arczképével).

Nyolczadrét (XII. és 659 lap). Diszkötésben 4 ft., füzve 3 ft.

Irta

Pest, deczember 17-én 1865.

betegségeket

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek, és Üeckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-utcza 4. szám) megjelent, és
Hartleben és társai pesti, Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:
Hartleben és társai pesti, Nágel és Wiscnan budai könyvárusoknál kaphatók:

nádorának élete.

Tizenkettedik évfolyam.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN,
1837-1840 között.

Nagy 8-rét (264 lap). Füzve % forint.
Ismét bárom déága ereklyét van szerencsénk a „legnagyobb magyar" irodalmi
s államférfim sikerdus munkássága emlékeiből a hazai közönségnek átadni.
Az első egy dolgozat, melynek czélja volt hontársainkat egyrészről a főváros és
környéke culturai hiányaira s árnyékoldalaira figyelmeztetni, másrészről pedig a comfort
azon szükségeinek megszerzésére ösztönözni s útmutatást nyujtani, melyek falun kényelem és izlés tekintetéből a családi otthonosságot kedveltté s kellemessé tenni képesek,
annyira, hogy egyrészről a müvelt gazdag és bennszülött ne vágyódjék a külföldre, másrészről pedig a szórakozást kereső dus idegen örömest tartózkodjék, sőt le is telepedjék
nálunk.
A jelen ereklyék második részét azon emlékezetes levelezések képezik, melyek a
dicsőült és az egykoru legfőbb szereplő államférfiak közt a budapesti lánczhid épitése
érdekében folytak, felejthetetlen tanulságául gróf Széchenyi István genialitásának s
fölülmulhatatlan hazafiui erélyének, valamint azon alig legyőzhető nehézségeknek,
melyek ez óriási vállalat ellen a tervezés napjaiban feltornyosultanak.
A harmadik rosz végre azon nagy fontosságu közjogi momentum eredetét s anyagát foglalja magában, mely a „közlekedési osztálynak" a magyar királyi helytartótanács
kebelében történt alakítására és rendszerezésére vonatkozik, — s mely eseményt egyedül
gróf Széchenyi István messzelátó politikai bölcseségének köszönhetünk.
Ezen közjogi adatok ismerete különösen nagy praktikns horderövel bir
most, midőn a birodalmi közös ügyekkel összefüggő államjogi differeatiák
szőnyegen forognak.
A jelen adatok czáfolhatlan bizonyságát szolgáltatják, hogy a belső közlekedési
ügyek hazánkban kizárólag a magyar kormány jogköréhez tartoznak.
Minélfogva e kötetet szintugy, mint az elsőt, mely ..Hunnia" czim alatt gróf
Széchenyi nézeteit a „nemzetiség" fontos kérdésében még mai napokra nézve is leghelycsb irányadással ismerteti, — nem lehet eléggé hathatósan a tőrvényhozás mind
azon tagjainak ajánlanunk, kik az érintett közkérdésekhez szakavatottan szólani kivannak.
Pest, november 1-én 1865.

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

midőn az 1865-i magyar országgyűlést
deczember 14-én budavári ősi királyi palotájában megnyitá, az egybegyült Főrendek és
Képviselőkhöz intézett trónbeszédét e szavakkal fejezé be:

„Az isteni gondviselés akarata nagy és nehéz feladásokat tüzött elénkbe,
komolyakat, és tekintettel az alkotmányos életnek Birodalmunk nagy részében
beállott szünetelésére, a felelősség sulyos terheivel járókat az ország elébe
is. Hinni szeretjük, hogy Fejedelmével egyetértve, az ősöktől öröklött áldozatkészséggel és öntagadással járuland e feladat megoldásához, annál is inkább,
miután azon helyzetben van, hogy midőn erőt és sulyt kölcsönöz, saját erejét
és sulyát növeli; midőn emel, önmagát emeli; midőn az Egész fennmaradását
biztositja, saját épségét tartja fenn. És ha sikerül, egy viszontagságos időszak
után Birodalmunkat a nehézségek legaggasztóbb fordulatain ez ország támogatásával szerencsésen vezetni keresztül, áldani fogjuk azon perczet, mely
abbeli elhatározásunkat szülte, hogy felköltsük ujból és megszilárdítsuk a
Fejedelem és ország közötti bizodalmat."
„Biztos és szilárd reménynyel nézünk az országosan egybegyült Főrendek
és Képviselők nyilatkozatai elébe, és midőn a magyar országgyülési ezennel
ünnepélyesen megnyitottnak nyilvánítjuk, azon élénk óhajnak adunk kifejezést:
vajha sikerülne, a kiegyenlítésnek nagy művét Isten segélyével valamennyi
Népeink megelégedésére szerencsésen befejeznünk."
Hadd álljanak itt e fejedelmi szavak, örvendeles és biztató zálogául egy szebb, egy
boldog jövendőnek!*)
•) A trónbeszédet egész terjedelmében a Politikai Ujdonságokban közöljük.

Szerk.

