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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített
Seldlitzporok mindenegyes skatnlái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteinényezett védmárkkal vannak eliátva.

í r a egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasítás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háíi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány 68 gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértóduiásnál, csúzos fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok sierzói között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Stidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik: ~W§
J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.

UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégial Bergen városbél való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. e.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtatott. — E valódi Dorsch-majhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdöbajokbau, scrophulus és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgyoladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. ^ S í f c f I Jk gyógyszerész B é c s b e n ,

1597(27 — 60) iTlXjLálJ -ím.*^ „zum Storch", Tuchlauben.

Haszonbérlet.
A csetneki uradalomhoz tartozó két eset

neki malom, pels. ardói korcsma, jósvaföi
malom, somkúti puszta, kun-taplóuzi, oeh-
linai, roihfalvai, nagy és ki-szlabosi, fekete
lehotai, restéri, p<. termányi, geczeli, mar-
kuskai, hankovai, rhádovai, berdárkai, fe-
kete-pataki, gencsi, sebespataki és rekenye
ujfalusi malom és korcsma e folyó év már-
Cüius 26-án reggeli 9 órakor Csetneken
árverés utján június 1-tól kezdve három
egymás után következő évekre haszonbérbe
kiadatik; a kivenni szándékozók vadium
és cautióval ellátva megjelenni tisztelettel
hivatnak. Szoiltagh Miksa,
1982 (2 — 2) csetneki uradalmi igazgató.

Titkos 1886 (11-12)

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

Med. dr. llelíer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-só emelet, délelőtt 7—9 ig,

délután 1-4 óráig
fJST" Díjazott levelekre azosnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„foggyapotot"
ajánl Tőrök József gyógyszerész P e s t e n :
király-uteza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 5 0 kr. — Kapható még Szegedenj:
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes: Ma-
kovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; Nyíregyháza: Matheides; Mis-
kolcz : Böszörményi; Debreczen: Borsos
gyógyszerész uraknál. 1893 (8—20)

Valódi
Veuve Clícquoí-Ponsardin-

PEZSGŐBOR,
melyből a raktár nálam létezik, nagyban s kisebb mennyiségben a legolcsóbb árért
felyvást kapható. — Isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.

1975 (2_6) Malvieux C. J.

Fel nem lobbanó

Petroleum- és
Polonia-gyerfyák

a kir. szab. uj-pesti gyertya- és petróleum-gyárból a
legjutányosb gyári áron folyvást készletben található

Leitner és Grünwald
fő-raktárában 1976(3 6)

Pesten, király-uteza 3-dik szám alatt,
hol egyszersmind a gyu-áruk raktára is létezik.

Biztos ét* gyors kiirtása
a

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

Egy darab ára 50 kr. a. é. F) 1969 (4-19)

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Törők József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,

továbbá:
N.-Becskerek: Nedelkovits. —Csáktornyán: Kárász A. —Eperjesen: Zsembery
J.—Jassenova: Dudovits J.— Keszthelyen : Wünsch F. — Koíoz»var(t: Wolf J.
— PoMonyban: Scherz Fülöp.— Sopronban: Pachhofer, —Soborsin: Franké A.
SzomballiVly: PillichJ. Vin-wmlon: Halter D. F. -_Ver6czéx^: Béaz .T.K.nrakniíl

Egy Ígérvény
az 1864-ki jegyek1978(3-8)

az 1-ső márczius 15-iki, április és 1-só júniusi húzásokra érvényes, 250,000, 220,000,
200,000 forintnyi fő- és 8600 melléknyereményekkel, körülbelül '/* milliónyi érték-
kel, 7 ft. 50 kr , — 2 húzásra 5 ft., — és az 1-ső márcziusi húzásra 2 ft. 50 krba kerül.
5 darab ára 12 ft., 3 2 darabé csak 22 ft. 50 kr.
Állam sorsjegyek, húzás márczius 20-kán, 4097 nyereménynyel,

300,000 frtnyi értékkel, 3 ft. Mindazok, kik 5 darabnál többet vá-
sárolnak, minden darab után 15 krba részesittetnek.

* 1 0 ° f r t 0 9 1864-ki jegy, 24 havi 4 frtos részlet-
fizetés mellett.

* 5 0 f r t 0 8 186-1-ki jegy, 24 havi 2 forintnyi
részletfizetéssel.

mF" Minden húzás után a lajstromok és sorsolási áttékintet 1867-re ingyen.
— Vidéki megbízások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek.

KÁROLT JÓZSEF
váltóiiílete Pesten, harminczad-uteza 3. szám alatt,

BEKCLDETETT.
A királyságunkban még mindig dühöngő marhavész bizonyára minden marha

tulajdonost a legnagyobb aggodalommal tölti el, s annak eltávolítására az alkalmas
szerek használara ki-tségenkivül a legégetőbb szükségességgé vált? ennélfogva a
gondos mezeigazda mindég azon legyen, hogy háziállatainak egészségi állapotára
fölügyeljen s marhaállásának megfelelő óvszerkészlettel lássa el magát, melyet egye-
dül a legjobbnak s leghathatósbbrák elismert úgynevezett korneubunci marhapor-
ban találhatja csak fel; ezen óvszerből naponkint minden marhának 2—3 latnyi
a<!agot beadván, a legsikeresb eredményt idézi elő, miután az, az emésztési szer-
vek tevékenységét előmozdítja, a természetellenes s az egészségnek oly ártalmas,
megsméfztett tápszerek felhalmozását meggátolja, s az állatok természetes ellenál-
iási erejét — minden dögleletes befolyások ellen megóvja.

Valódi minőségben kapható:
PE§TEN: Törők J. gyógyszertárában, király.utcza 7-ik szám alatt, — Thai-
may< r és társa, — Halbauer testvérek, — Glalz I. F., - Kindl és Frflh-
wirtb, — Itakodczny A. — BUDÁN: az udvari gyógyszertárban, — továbbá
Magyarország legtöbb városaiban, melyek nevei időnkint e lapokban közhírré fog-
nak tétetni. 1988 (1)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, február 17-én 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.

án Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Ed lapok szerkesztője nincs többé! Pákh
Albert e hó 10-én délelőtt 11 órakor életé-
nek 44-ik évében elhunyt mellhártya-lobban.
A főváros nagy számmal kisérte sírjához a
hazafit, az irót, az embert, s rokonai, barátai
könyezve váltak meg a férfiutói, kinek
hiányát mindig érezni fogják. Egy szenve-
désteljes élet végződött be, de egyszersmind
a legmunkásabbak egyike, melyet senki sem
szemlélhetett megindulás nélkül, a fájdalom,
szeretet és tisztelet megindulása nélkül.
Húsz évig hordozni egy roszul gyógyított
betegség átkos következ-
ményeit s mégis teljesíteni
minden kötelességet, me-
lyet a hazafiság, fiúi és
testvéri szeretet s barátság
élőnkbe szab; lemondani az
élet örömeiről s mégis vi-
dáman járni az életben, er-
nyedetlen munkálni az iro-
dalomban, a sors csapásaitól
sújtott szülői ház vigaszta-
lója, gyámola, a baráti kö-
rök disze, földeritöje lenni:
ime Pákh Albert élete, a
szenvedés és türelem, a le-
mondás és áldozatkészség
pályája, melyre egy érző, de
törhetlen lélek humoros
derűje árasztá fényét.

Pákh Albert 1823-ban,
márczius 11-kén született
Rozsnyón, hol atyja,Mihály,
köztiszteletben álló, ritka
jellemü és szónoki tehet-
ségű ágostai hitv. lelkész
volt, kit a tiszai egyházke-
rület 1848-ban superinten-
densének választott. Rozs-
nyón, Miskolczon, Iglón és
Lőcsén járta a gymnáziumi
és philosophiai tanfolya-
mot, Sopronban a theolo-
giát. Ez utóbbi helyen lán-
golt föl benne a magyar
irodalom szeretete, itt kez-
de először irogatni.

•A- soproni evangélikus tanodában Kis
János még 1790-ben egy úgynevezett „Ma-
gyar társaságot" alapított, az ifjúság ön-
képző társulatát a magyar irodalomban.
Pákh szorgalmas tagja s később titkára volt

(1828-1867.)

e társulatnak s egyszersmind szerkesztője a
társulat „Szünórák" cziinü irott lapjának.
Midőn a társulat 1840-ben 50 éves jubi-
leumát tartotta s az ünnepélyen maga az
alapító, Kis János is jelen volt, az üdvözlő
verset Pákh irta, mely a pozsonyi „Hirnök"-
ben nyomtatásban is megjelent. Ez volt első
és utolsó nyomtatott költeménye. Hamar
felhagyott a versírással, de annál szorgal-
masabban olvasta a hazai és külföldi remek-
írókat. Különösen az angol humoristák vol-
tak kedvencz olvasmányai, s midőn 1842-ben

Debreczenbe ment jogot hallgatni, ott irta
első humoros genreképét az „Életképekébe
a debreczeni színházról, melyet irodalom és
közönség nagy tetszéssel fogadott s mely
nemsokára német fordításban is megjelent.

Itt kötött szorosb barátságot Petőfivel is,
kit futólag már Sopronban is ismert s ki
elbetegesedve s mindenkitől elhagyatva,
Pákh ápoló gondjai alatt lábbadozott föl. A
jogi tanfolyamot végezve, 1844. végén Pestre
jött jurátusnak s később ügyvédi censurát
tőn, de az ügyvédséget soha sem folytatta;
hajlama, tehetsége, barátai már elébb az
irodalom terére sodorták.

A „Pesti Hirlap" szerkesztését 1845-ben
Csengery vevén át, Pákhot dolgozótársául
kérte föl s rá bizta az újdonságok rovata ve-

zetését, mely akkortájt po-
litikai lapjainknak mintegy
tárczáját képezte. Ez évek
voltak Paklinak legboldo-
gabb évei. A politikai és
irodalmi élet nagyobb len-
dületet kezdett venni s ö
néhány feltörekvő ifjú te-
hetség baráti körében a
hazafi küzdelmek és remé-
nyek felindulásai közt élt.
A közönség kevéssé ismer-
te, mert Kaján Ábel álnév
alatt vagy névtelenül irt,
de annál inkább ismerték
az irodalmi körök, melyek
a humoros magyar regény
leendő hősét látták benne.
Valóban, Pákh humoros
vázlatai, genreképei kiváló
tünemények voltak. Élénk
érzéke volt az emberi gyön-
geségek, kivált a magyar
társadalom és irodalom
nevetséges oldalai iránt, de
egyszersmind mélyen sze-
rette hazáját és embertár-
sait. E két forrásból áradt
humora, melyek egymást
ellensúlyozva, oly deritőleg
hatottak az olvasóra. Az
üres hazafiságot, az affectált
honleányságot, a szónoki
tulipános phraseologiát sen-
ki sem gúnyolta ki találób-
ban, mint ő egyik genre-

képében. A mi mint journalistát illeti, soha
fővárosi újdonságok nem voltak olvasottab-
bak, mint a Pákhéi a „Pesti Hirlap"-ban.
Rövid rajzok a főváros politikai és társa-
dalmi életéből, irodalmi és művészeti kisebb /

£> J

7-ik szám.

PÁKH ALBERT.

PÁKH ALBERT.

Tizennegyedik évfolyam.
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birálatok, könnyed elmélkedések, polémiák
váltakoztak itt a humor és satyra hangulatai
közt. Egy szóval, Pákh a legszebb kilátások
között kezdé meg irói pályáját. Azonban
betegsége nemsokára akadályokat gördített
elébe; hónapokig kellett feküdnie s 1847-ben
egy németországi fürdőbe utazott a vizgyógy
használata végett.

Itt élte át a forradalmat s csak 1850.
nyarán térhetett vissza Pestre, nem meg-
gyógyulva ugyan, de valamennyire helyre-
állva. Hazája és családja romjai fogadták.
Atyja elfogatott s több évi börtönre Ítélte-
tett s a hátramaradt család gondja egy rész-
ben reá sulyosodott. Alig pihente ki magát
s az „Ujabbkori ismeretek tára" szerkeszté-
séhez fogott, melylyel Heckenast Gusztáv
kinálta meg, s melyet. 1855 ben végzett be.
E számos kötetekre menő vállalatba igen sok
czikket dolgozott, emellettbirálatokat ésgen-
reképeket irt az„Ertesitő"-be „Pesti röpivek"-
be és„P.Napló"-ba. Gyakran hetekig ágyában
dolgozott egy kis zsámolyon, de soha sem pa-
naszolt, söt ö vidította fel barátait. 1853-ban
a „Szépirodalmi Lapok''-at szerkesztette, ez
annyira kitűnő szépirodalmi és kritikai lapot,
de a második félévben már kénytelen volt
megszüntetni, mert fürdőre kellett távoznia.
1854-ben Heckenast egy képes néplap ki-
adását tervezte s Pákhot szólította fel szer-
kesztőül, kivel ismeretsége lassankint barát-
sággá erősödött. Pákh bővebben kiképezte
a lap tervét. így indult meg a „Vasárnapi
Újság," majd a „Politikai Újdonságok," és
rendkívüli sikerrel, melyet nagyrészt Pákh
szerkesztésének lehet köszönni.

Valóban e lap Pákh szerkesztése alatt
nevezetes mozzanatot képez nemcsak a ma-
gyar journalistika, hanem a magyar nép
miveltség-történetében is. Első oly encyclo-
paediai lap volt Magyarországon, melynek elő-
fizetői száma- mindjárt az első években az 5 —
7000-et felülmúlta s kevés változással tizen-
három éven át meg is tudta tartani. Pákh nem
szerkesztett az akkori divat szerinti néplapot,
midőn szokás volt a néphez parasztosan
szólani, sem tudományos igényű encyclo-
paediai lapot, melyet inkább csak a kimivelt
olvasó élvezhet. E két tulság között közép-
uton tartotta lapját, a magyar nép szüksé-
geihez alkalmazva s lassanként mind feljebb
emelve. Hogy tárgyban és hangban, eszmék-
ben és tapintatban eltalálta a közszükséget,
mutatta az olvasó közönség hallatlan rész-
véte, egy uj, egy folyvást növekedő olvasó
közönség részvéte, melyet ugy szólván ö nyert
meg a magyar irodalomnak. 0 neve alatt
majd semmit sem irt lapjába, de bizonyos
tekintetben lapja nagy részét ö irta. Hány
névtelen czikk az övé, hány iró és nem-iró
czikkét dolgozta át lapja szükségeihez alkal-
mazva, hány ifjú irónak adott tárgyat és
munkát s mennyi mindenen javított egész le
a legkisebb újdonságig. Mindenütt meglát-
szott keze nyoma s éltető szelleme. S erkölcs,

' hazafiságés izlés tekintetében, mily jó irány-
ban vezette lapját! Azon szomorú időkben,
midőn a magyar nemzetiség alapjában megtá-
mad tatott, mily lelkesen s mégis mily ta-
pintatosan igyekezett ébren tartani a népben a
nemzeti szellemet s áldozatkészségre lelke-
siteni a hazaíiság oltárán. Méltán választotta
mind az Akadémia, mind a Kisfaludy-Társa-
ság tagjai díszes sorába.

A szerkesztésigondok, melyeket az 1863-
ban átvett „Magyar Sajtó" szerkesztése is
növelt, s folytonos betegeskedése nem en-
gedték, hogy a humorista pályáját, melyre
egykor annyi remények között lépett
megfuthassa. Néhány vázlaton és genre-
képen kivül nem bírunk tőle e nemben
semmit, pedig mindig készült egy hu-
moros nagy regény megírásához, melynek

főbb részletei már éltek lelkében. De azért
humorista maradt mindvégig, beszélő hu-
morista, kivel az iró humoristák nem mindig
állottak volna ki a versenyt. A magyar tár-
sadalom, politika, irodalom mozgalmairól,
napi eseményekről senki sem beszélt több
humorral, mint ő, ha a társalgásba beleme-
legedett.

A vendéglőben vagy kávéházban az
asztalt, hol ö ült, mindig hallgatók ülték
körül, a társaság, melyben ő megjelent,
kénytelen volt felvidulni. Humoros meg-
jegyzései, élczei szájról szájra jártak a váro-
son s nem egyszer használták föl egyik vagy
másik lapban. Még halála előtt egy pár héttel
is mily vidáman vett részt az Akadémia és

Kisfaludy-Társaság ülésein s midőn leverte
is a betegség, még régi humorával fogadta
beteg ágya körül barátait. De halála előtt
néhány nappal elkomorodott s igy szólott
egyik barátjának: „Oh ez már nem tréfa,
érzem, hogy meghalok, nem baj, ugy sem
sokat ért egész életem!"

Oh derék férfiú, valóban te sokat szenved-
tél; de életed sokat, igen sokat ért nekünk,
kik elvesztettünk. Emlékedet hiven meg-
őrzi a magyar nép, melynek szellemi érde-
keit oly hiven képviselted s rokonaid és
barátaid könyezve emlékeznek rád mert a
sír, mely szenvedéseidnek véget vetett, a
legnemesebb rokon és barát szivét fogadta
ölébe. Gy. P.

Pákh Albert.
Roncsolt test orvén, kíntól vergődve, — örökké

Szikrázó mosoly ült lelkeden, ajkaidon.
Szólj, mely angyal adá e mosolyt, szikrát szemeidnek?

„Két szelíd angyal, igen, — munka s önérzet adá!"
Szász Károly.

Két uj Robinson.
Az 1828-dik év első hónapjaiban Paine

James, mint tengerész szolgált a „Hunter"
hajón, mely tengeri-kutyavadászat végett a
déli tenger vizeire evezett. Kellő időben s
különös kalandok nélkül érkezett a hajó
Amsterdam szigethez. Első dolga volt itt,
bizonyos mennyiségű sót venni föl, mely a
tengeri-kutyabörök besózásához volt szük-
séges. Szép lévén az idő, a sót a part köz-
vetlen közelében hintek ki. Az est bekövet-
kezvén, az egész legénység visszatért a ha-
jóra és előkészületeket kezdett tenni a
másnapi halászathoz. Éjjel egyszerre erős
vihar keletkezett nyugaton, ugy hogy a só
veszélyben forgott, hogy a habok elmossák.
Paine és egy Proudfoose nevű másik matróz
ajánlkoztak, hogy visszamennék a szárazra
és a sókészletet beljebb szállítják a szigethez.
Még e munkával foglalkoztak, mely megle-
hetős időt igényelt, midőn szüntelen villám-
lás s mennydörgés közepette, mely csaknem
elvette eszméleteket, észrevették, hogy a
csónak, mely őket a szigetre szállitá, nincs
többé a parton, — bizonyosan a hullámok
szakították el és tova vitték.

Lehet képzelni a két ember megdöbbe- J
nését. Feszült pillanatokkal néztek azon
irányban, melyben hajójokat gyanították,
hogy ennek jelt adjanak azon zavarról,
melybe őket a csónak elveszte hozá. Azonban |
időközben beállt az éj, ugy hogy kezeiket !

sem tudták többé megkülönböztetni. Végre
egy villámnál, mely fényesebb és tartósabb
volt mint az eddigiek, látták, hogy a hajó
nincs többé reggeli helyén, — valószínűleg
mindenestől elveszett, míg a tengerparttól
jókora távolban csónakuk töredékei tánczol-
tak a hullámokon. Irtózatos, leirhatlan pil-
lanat !

A szerencsétlenség oly hirtelen rohant
rajok, hogy alig tudták egész nagyságát föl-
fogni. Az első pillanatban csónakjok elvesz-
tésére gondoltak; azután kényelmes helyet
csináltak hajléknak éjszakára és nyugodtan
vártak reggelig, azon reményben, hogy mi-
helyt a vihar megszűnik, a hajó ismét láttá-
volba jő és kimenti őket veszélyes helyze-
tükből. Végre megérkezett a nap, de egy-
szersmind minden reményük elveszett a
szabadulásra; a hajó egyátalában nem lát-
szott többé és nem is látta azt mai napig
emberi szem és nem hallott többé róla em-
beri fül.

Amsterdam sziget minden egyéb lehet,
mint paradicsom. Nincsenek rajta fák, és

úgyszólván hiányzik róla a tenyészet; nin-
csenek bokrai, gyökerei, melyek szükség
esetében tápul szolgálhatnának. Ennélfogva
a szerencsétlen emberekre nézve nem volt
egyéb kilátás élelemre, mint a tenger halai,
melyek beszerzéséhez ismét hiányoztak az
eszközök. Azonban a vad sirályok millió
számmal röpködtek köröskörül, mintha ki-
gúnyolni akarták volna a szerencsétleneket,
kik elindulta^, hogy a kietlen szigetet be-
járják. A fáradalom igen sikertelen volt;
kevés madártojáson kivül, melyet a szikla-
repedékekben találtak, fölfedezési utazásuk
a legkisebb zsákmányt sem nyújtotta, mely
hasznukra lehetett volna. Szemök természe-
tesen folytonosan a tenger felé járt; de ott
sem fedeztek föl mentő jármüvet, mert még
mai napig is nagy ritkaság az, hogy e sziget
felé emberek közeledjenek, és annyival ke-
vésbbé közeledett akkor, midőn a tengeri-
kutyafogás még nem volt oly kiterjedt, mint
ma. Egyéb hajók pedig, mint ilyenek, egy-
átalában nem járnak e kietlen sziget körül.

A számkivetetteknek most mindenekelőtt
tűzről kellett gondoskodni, hogy a talált
tojásokat megfőzhessék; azután alkalmas he-
lyet kinézni, melyen jeladó póznát állíthas-
sanak föl, végre hajlékról gondoskodni vihar
és eső ellen, mely amaz égöv alatt igen
gyakori. Édes viz az egész szigeten nem volt
található. Ennélfogva szomjukat nem olthat-
ták egyébbel, mint azzal a kevés esövizzel,

! melyet itt-ott a szirtek apró üregeiben gyűj-
töttek össze; de hogyan védhette őket e
gyér viz az elepedéstöl? hogy érjék be vele,

j mig közelebb esni fog ?
Tűzhöz az ism ert ódon időrabló, és unalmas

módon jutottak, Robinson Krusoe és a vadak
példájára: két darab fát dörzsölvén egymás-
hoz .Hosszú keresés után gyűjtöttek annyi ro-
zsét és gyékényfüvet össze, hogy fedelet csinál-
hassanak maguknak belőle. Föltették ma-
gukban, hogy a hajlék előtt — mint Zoroas-
ter templomainál — szünet nélkül égetik a
szent tüzet; de hol vegyék a jeladó póznát,
mely megszabadulásuk fő föltétele volt?
Ismét összejárták a szigetet, de ott nem talál-
tak semmit, mi ezerjókhoz vezetett volna.

Végre a tenger segitette ki őket. A hul-
lámokon gerenda közeledett, mely valószi-
nüleg egykor saját hajójokhoz tartozék; ezt

; kifogták, fölállították és ruhájokból lobogó-
félét kötöttek rá. Ezzel keresztül estek a
födolgon; mindenről gondoskodtak, a mi

| alkalmas volt, hogy némi reményt ébren
| hagyjon bennök; miután pedig ezt elvégez-

ték, elkövetkezék rajok az irtózatos unalom
s a még irtózatosabb kétségbeesés.

Leverő pusztaságban és kiállhatlan las-
súsággal teltek a napok. A tojás, egyetlen
tápforrásuk, mindinkább ritkult, ennélfogva
más táp után kellett látniok. A tengeri ha-
lakhoz kellett folyamodni; de hogyan fogja-
nak halat? hiszen a legszükségesebb készülé-
kök sincsen ehhez s átalában semmijök, mint
az a kevés, a mi testökön volt, midőn a ha-
jóról a szigetre eveztek: egy ing, egy gatya,
és egy pár czipő mindegyiken, és kettejök-
nek egy kalapja. Szerencsére azonban ezen-
felül mindegyik zsebében volt egy-egy kés,
és rendelkezésükre állt néhány tengeri-ku-
tyabőr, melyekkel azelőtt a szárogatott só
volt betakarva, Keresésök közben egyszerre
nagy örömükre a sószáritás végett szétra-
kott deszkákban szegeket fedeztek föl, és a
szegekből hosszú tanácskozás és vitatkozás
után, végtelen munkával, kövek segélyével
melyek egyszersmind üllő és kalapács vol
tak, pár csodás alakú horgot szerkesztettek
össze. Képzelhetni: mennyi munkájokba é
idejökbe került az. Azután zsinórt kellett <
horogra kitalálni, mi egyébiránt könnyebb
munka volt már. A tengeri-kutyaböröket
későkkel szijakká hasogatták, azokat össze
sodorták és rá kötötték a szeget; ekkép
végre szerencsésen elkészitették halászat
eszközeiket és azontúl nagy számban foghat
tak halat, söt még külön ételeket is készit
hettek, például megsüthették a halat forre
kövön, vagy megfőzhették azt sziklába vájt
üstben.

Azonban három hónap tölt el igy cs még
mindig legkisebb reményök sem lehetett a
megszabadulásra. Jött ugyan ez idő alatt
több hajó szemök elé, de oly távolságban,
hogy sem jeladó tüzük, sem rögtönzött zász-
lójok nem lehetett sikeres. Ruhájok már eleve
nem volt uj és erős, most pedig épen nyo-
morult rongyokká lön, melyek nem voltak
többé képesek őket az idő viszontagságai ellen
megóvni. Czipöiknek régen nem volt talpa
és egyetlen kalapjok mindkettöjök vasár-
napi öltözetét képezte most. Elmulasztván az
időnek pontos jegyzését, — mint Selkérk a
maga idejében tette, — félniök kellett, hogy
lassanként az időjárással is tökéletes zavarba
jönnek. Azonban kisült később, hogy emlé
kük az időszámitásban csak két nappal té-
vedett.

A második hónap első hetében hajót lát-
tak a láthatáron föltűnni, mely irányánál
fogva közelebb látszott a szigethez jönni,
mint minden más hajó eddig. — Proutfoot
ekkor már lassankint eltompult s közönyös
lön; nem érd ékelte többé sem evés, sem ivás
vagy alvás; neki vadult, nem szivesen telje-
sítette a halászat és őrködés kötelességét,
sőt ugy látszott, mintha beszélő tehetsége
is elveszett volna, mert egész nap tompa
közönynyel nézett maga elé és pajtásának
már csak kifejezetlen hangokban adott fele-
letet. Paine észrevévén, hogy a hajó a szi-
gethez közeledik, figyelmeztette pajtását és
kérte, hogy menjenek együtt a partra és
szítsák fel a jeladó tüzet. „Hisz ugy is semmi
haszna — mormogott a másik és károm-
kodva dőlt a földre aludni. Pajtása azonban
leszált a parthoz, és az éjjel-nappal égő tüzet
lehetőleg fölszította. Mily boldogság! a jármű
valószínűleg észrevette a jelt, s egyenesen
annak irányában evezett. „Jer a partra,
Proutfoot, siess, végre itt a segítség!" —
kiáltotta bajtársának. A hajó, egy tekintélyes
brigg, akkor már közel volt a parthoz és a
két Robinson kimondhatatlan örömére le-
eresztette a csolnakot; ezek pedig már ké-
szültek, hogy vendégszeretetlen menhelyö-
ket örökre elhagyják.

— Kik vagytok, hogy jöttetek ide, mit ,

csináltok itt? — kérdé a kormányos a sze-
rencsétlenektől. Paine némi boszankodással
válaszolt a kérdésekre és azután kérte, hogy
vegyék föl őket a csolnakra és mentsék meg
nyomorult helyzetökböl.

Azonban, ki hitte volna, a kormányos
egykedvüen azt válaszolta, hogy: nem te-
heti, majd megjelenti a kapitánynak és meg-
kérdezi, hogy mit tegyen. — A szívtelen
embert a szerencsétleneknek sem kérése, sem
esedezése, sem jaja nem volt képes meglá-
gyítani. A ravasz Paine még nem hagyot
föl minden reménynyel, kérte az embereket
hogy adjanak neki legalább egy pár horgot
ö pedig viszont halat és tojást fog azér
adni. — Nem tudom, van-e horgunk, — mor-
mogott vissza az embertelen, — majd meg
nézzük a hajón, — ezzel parancsot adott le
gényeinek és visszaeveztek. Nem lehet le-
irni, mily feszültséggel néztek a számkive
tettek a csolnak, után és mily halálos ijed
ségre változott reménységük, midőn a brigg
a nélkül, hogy a legkisebb rokonszenvet
mutatná a szerencsétlenek iránt, ismét elin
dúlt és nemsokára eltűnt szemeik elől.

Nem szükséges a brigg legénységének
eljárását bővebben jellemezni. Azonban el
érte őket a Nemesis. Paine a többi közt
megkérdezé a legénységtől, hogy hívják t
brigget, megtudá, hogy kereskedelmi hajó
Hobannak hívják és Londonból Van Diemen
földére megy. Később kérdezősködtek felőle
és kisült, hogy nem érkezett rendeltetése
helyére; soha senki nem hallott többé felöle.

Már 11 hónap tölt el, s még mindig nem
akart uj reménysugár mutatkozni, és ugy
látszott, mintha nem volna egyéb hátra a
két embernek, mint néma önmegadással le-
mondani minden reményről, hogy valaha
hazájokat láthassák és a polgárisult élet
áldásait élvezhessék. Külsőleg már régóta
nem hasonlítanak polgárisult emberekhez;
hajók hosszan s borzasán csüngött le és a nap
sugaraitól megsárgult, mint némely vadaké.
Bőrük réz-szint vett magára; zilált szakái
ért mellükig és egyetlen öltözetük már csak
rongy volt, melyet derekukra kötöttek. A
11 hónapból lassanként 14 lett és egész idő
alatt pillanatig sem hagyák a tüzet kialudni,
ámbár az gyakran alig pislogott már; végre
mindkettő oly közönyös lett, hogy egyik
sem akarta nyugalmát feláldozni, hogy fát
tegyen a tűzre. Vitáztak felette, hogy me-
lyiken van a sor, mig aztán mindegyik föl
nem kelt és a tüzet meg nem igazitá. Köny-
vük természetesen nem volt, s elbeszélési
tudományokat százszor kimerítették; szóval:
életök unalmassá, már-már elviselhetlenné
vált, csupán az volt még rajok nézve némi
élvezet, ha a hazáról s a hajdani jobb idők-
ről beszélgettek. Idővel horgonyuk romlani
és horgony-kötelük foszladozni kezdett és
reszketve gondoltak azon napra, melyben
majd egészen fölmondják azok a szolgálatot;
mit tegyenek akkor ? bizonyosan éhen fognak
meghalni.

Egy este, midőn a tizennegyedik hónap
bevégződött, ismét hajót láttak a szigethez
közeledni; újra dobogott szegények szive a
remény miatt; ismét kellemes lánggá szítot-
ták jel-tüzüket; uj előkészületeket tettek,
hogy szabadulásuk színhelyét odahagyhas-
sák, még a buta Prootfoot is ujongni kezdett
örömében. Azonban a hajó egyszerre meg-
állt és csakhamar ellenkező irányban tovább
vitorlázott. Uj kétségbeesésnek lettek mar-
alékivá. Azonban mi az! a hajó ismét visz-

szafordul, és —' ezúttal nem csalódtak, —
kifeszitett vitorlákkal közelget a partokhoz.

A szerencsétlenek félelem s remény közt
ngadozva, némán követték szemeikkel a
ármü mozdulatait, mígnem bizonyosak lettek I
'előle, hogy a hajó észrevette őket és segít- I

ségökre közeledik. A csolnakot leeresztették
és erőteljes evező-csapásokkal közeledett
hozzájok. Azonban a dagály miatt nehezen
ment a kikötés, és a legénység nem volt
képes kiszállni. A parancsnokló tiszt ennél-
fogva bekiáltott a két Robinsonnak, és a mi
legcsodálatosabb, hangjában egy régi baj-
társának hangjára ismert Paine; de még ennél
is csodálatosabb, hogy e hajó épen azzal a
föladattal jött erre, hogy Painet keresse, és
ha még él és föltalálható, vigye vissza An-
golországba. Azért is a tisztnek első kérdése
az volt, hogy nem Painenak hívják-e vala-
melyiköket? mire ez csodálatos szeszélyből
eltagadta nevét. Aztán azt kérdezték, hogy
nem a Hunter legénysége közül valók-e? és
Paine erre is nemmel felelt.

Azonban a tiszt természetesen nem hagy-
ta magát tévútra vezetni, nem kérdezőskö-
dött sokat, hanem fölszólította az embereket,
hogy uszszanaka csolnak felé, miután a csol-
nak nem közeledhetik tovább a szigethez.
Proutfoot kitűnő úszó volt és azonnal meg-
fogadta a parancsot; de Paine nem tudott
úszni; mindamellett is a hullámok közé ro-
hant, mert hiszen ezerszerte jobb volt abban
elveszni, mint ismét egyedül maradni e
puszta szigeten. Szerencséjére sikerült a
vakmerő tett. — Hogy érkezett a csolnakba,
azt soha sem tudta megmondani. Úszás
közben érzékei elhagyák és csak akkor jött
magához, midőn a hajón ült Proutfoot mel-
lett, és a csolnak elindult a hajó felé.

Midőn puszta és vendégszeretetlen men-
helyök szemeik elöl lassanként eltünedezett,
még sem állhatták meg, hogy némi fájda-
lommal ne gondoljanak raja, sőt még az is
eszökbe jutott, hogy egy kis szárított sót ott
felejtettek. Proutfootot pedig csak erőszak-
kal lehetett visszatartani, hogy vissza ne
uszszék a horgokért, melyek eddig egyetlen
élelmi eszközüket képezték, örök tüzük még
égett és megilletödéssel nézték lángjait;
megilletődéssel a sirályokat s egyéb tengeri
madarakat, melyek a puszta sziget szirtéi
körül röpködtek és vad sikoltozásaikkal isten
hozzádot látszottak nekik mondani.

Legnjabb találmányok.
Az emberi ész napjainkban rendkívüli élénk-

séggel működik a haladás terén. Különösen az
ipar előmozdítása kedvencz-eszméje e gyakorlati
századnak. Minduntalan versenyeznek, gondol-
koznak, kísérelnek; nincs nap, melyben uj felfede-
zést ne tennének, nincs iparág, melynek műszereit
folyvást ne javitnák, s kezelését uj találmányok-
kal ne könnyitnék, melyek nagy része pillanat-
nyi életű ugyan, de a mi használhatónak bizonyul,
az aztán óriás lökéseket ad az iparnak. E nagy-
hatalmasság különösen a tudományokkal él foly-
tonos küzdelemben, s nem ritkán megtörténik,
hogy ezeket szolgálattevőivé teszi.

íme megértük, hogy már a czethalász is a
vegytant használja fel czéJjaira. A czethalászatnak
legveszélyesb oldala, hogy az óriás állat a testébe
furódott szigonyt erősen rángatja, és a szigony-
kötél végén állókat gyakran a tengerbe rántja. —
Pár éve ugy akartak e bajon segitni, hogy apró
vetgolyókat alkalmaztak a szigony végére, mely-
nek aztán az állat testében kellett elpattanni. A
kisérletek nem roszul sikerültek; mindamellett is
a találmány nem lett általánossá. — A gyakorlat
szigorú biráló, a czélszerűtlent semmikép sem
hagyja magára erőltetni, — de méltó vetélytársa
a találékonyság, mely nem szűnik a félredobottat
mással helyettesitni, s addig működni, mig csak
közösen meg nem nyugosznak az igaziban.— Nem
kell salétrom? itt van tehát helyette stryehnin és
urare. E két méregnek parányi vegyitéke csak-
nem egy pillantás alatt megöli az állatot. A fel-
találó, Thierselin nevű frauezia, egy uncziát szá-
mitott egy czetre, de kisült, hogy kevesebb is
elég. — A méreg hatása pedig az állatra szorít-
kozik, s nem árt azoknak, a kik felbontásával s
feldolgozásával foglalkoznak. — A találmány tehát
két szempontból is czélszerü: nagy veszélyektől
óvja a halászokat, s hosszú kínlódástól menti meg
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a halat; kifogás talán csak azon szempontból lehet
ellene, hogy túlságos és hiábavaló állatpusztitásra
nyújt alkalmat.

Ha már a tengernél vagyunk, nem szabad
figyelmen kívül hagynunk annak egyik legszebb
müvét: az atlanti távirdát. Bátran nevezhetjük uj
találmánynak, mivel az első, roszul sikerült ké-
szülék gyökeres javításon ment át. E rengeteg
sodronyon annyira halmozódnak a sürgönyök,
hogy már is nemcsak másiknak lerakásán gon-
dolkoznak, hanem a közleményekben is valami
gyorsirásféle rendszert akarnak létesitni. A két
ellenkező parton két sorozat lesz, melyben a sza-
vakat egyes számokkal jelölik, és szavak helyett
csak számokat fognak távirni. — Ki ne látná be e
találmány czélszerüsé-
gét, s átalában ez óriási
tengeri műét, mely San
Franciscot szomszédjává
tette Londonnak?

A fény képészettel ugy
vagyunk, mint némely
állam pénzügyeivel: ha-
ragszunk rá, hogy czifra
papírral elárasztotta a vi-
lágot. Azonban szolgáljon
vigasztalásunkra, hogy
vannak, a.kik azon törik
fejőket: hogyan lehetne a
tiszta szinezüstöt e téren
visszavarázsolni? Dagu-
erre fényképeit félredob-
ta a világ, mert a hozzájok
megkivántató ezüstözött
rézlemezek mindig ko-
moly akadályt képeztek.
Azonban egy-két híve
maradt Daguerrenek, kik
látván, hogy az ez által
feltalált képmások finom-
ságát, hűségét, és pontos-
ságát semmi más modor-
ral nem érhetni el, az
ő eljárásának javitására
vetették fejőket.Kitalál-
ták, hogy tiszta rézlapra
is lehet, könnyű és gyors
módon fényképezni, s
miután olcsóság volt első
kiindulási pontjok, nem
Ichetlcn, hogy forradal-
mat csinálnak a fotog-
raf-vilagban.

Talán érzike veszélyt
a fotografok, s azért
iparkodnak ők is, ké-
nyelmes iparágukat leg-
alább a rendkivüliség
nimbuszával venni körül.
Íme Woolwichben a re-
pülő ágyúgolyót is fény-
képezik. Természetesen
nem egész pályáján, ha-
nem ott, a hol épen kiért
az ágyú öbléből. A fény-
képezés módja körülbe-
lül itt is az, mint egye-
bütt; csakhogy itt az
ágyura alkalmazott gal-
vano-electricus készülék
nyitja meg egy pillanatra
a camara obseurát, mely
a másik pillanatban már
magától becsukódik.Köz-
vetlen gyakorlati hasznát
nem igen látjuk e talál-
mánynak; azonban a tü-
zéri iránytanra nézve,
fontosságát nem lehet
tagadnunk.— Ugyancsak
Woolwichban nevezetes
a vitás történt közelebb a lögyapotra nézve, mely
hirszerint ennek legnagyobb hátrányain: az önkény-
tes szétbomláson és gyulhatóságon, g a nedves
lég iránt való nagy érzékenységen segitett.

Minthogy pedig a politikai nagy világ jel-
szava most a fegyveres béke, s ennek kedveért
mindenütt divatba jön a honvédrendszer, mely-
ben mindenki született katona, s az iskolák meg-
annyi stratégiai előiskolák, — hát találtak fel
legközelebb a gyermekek számára is oly játékot,
mely nem sokkal kevésbbé veszélyes az ő kezök-
ben, mint a lőgyapot a felnőttekében. Ugyanis
finom porrá tört felcselsavas haméleget (überman-
gansaures Káli. Még a neve is veszedelmes) ve-
gyitnek erős kénsavval, mihez aztán ha éghető

tárgy ér, furcsa égési jelenetek származnak. Ha
p. o. tiszta terpetin vagy faléi jut közel a vegyi-
tékhez: puskalövéshez hasonló robajjal gyulád
meg; szegfüléleg(Nelkenessenz) egy ideig pezseg,
aztán meggyül, s barna cseléleg-szikrákat lövel
ki; lycopodium oly hirtelen, s vakítón lobban el,
mint a villám; viasz serczegve, szappanforgács
szövétnekszerü vastag füsttel ég. A párisiak el-
mésen alkalmaznak apró edényekbe különböző
anyagokat, s ha aztán egy üvegpáleza végét az
emiitett vegyitékbe mártva, ezzel azokat érintik,
csodás szépségű fényjátékban gyönyörködhetnek,
mely most sziuhang-lépcsó'zet (gamme des cou-
leurs) név alatt divatban van nálok.

A műtani fűtés terén az u. n. részecsi (mole-

Spanyolországi vázlatok: 4. Andalúziái bikaviador családja Rondában.

cu\a,r)^égetés a legújabb találmány. A tömegek
égése annál tökéletesb, minél több érintkezési
tért nyújt az égő anyag az élenynek. Azon gondo-
latra jöttek tehát, hogy az égő anyagot porrá
törik, s ugy dobálják a kemenezébe, hogy még
lebegtében elégjen.

E modornak egyebek közt az előnye is
van, hogy füst és korom nem képződik mel-
lette, s a leghitványabb égő anyag sem megy
kárba. És ez nagy előny minden időben, de külö-
nösen korunkban, midőn időnek és anyagnak any-
nyira ismerjük becsét. Több nagy gyárban már ily
módon fűtenek, s remélhető, hogy e mód rövid időn
nagy kiterjedést nyerend.

Spanyolországi vázlatok.
(Vége.)

Andalúzia hő napja alatt, virágai közt fek-
szik Ronda, a rómaiak Arundája, sasfészekképen,
magas szikla csúcsán. O és uj városrészeit tátongó
mélység választja el egymástól, melynek alján a
Gvadalvin folydogál, a római korból fenmaradt
óriási vakmerőségü hid alatt. Színezete egészen
mórias, és lakói büszkén mutogatják Al Motahed
király házát, ki az általa fejevettek koponyáiból
szokott inni.

A rondái bikaviadal is egész Andalúziában
hires s valóban méltó azon városhoz, mely min-
denkor igen hires volt a népmulatságok e nemé-

ről. A lakosság pedig
egészen beleélte magát
e szenvedélybe, annyira,
hogy a rondái gyerme-
kek nem katonásdit, ha-
nem bikaviadalosdit szok-
tak játszani. Dóré látott
ily jelenetet az arab mal-
mokhoz vezető meredek
sziklalépcsők mellett, s
érdemesnek találta azt az
általunk ezennel közlött
rajzban megörökitni. A
vén torero (bikaviador)
térden áll, fejét megszeg-
ve, mint a bika, mikor
ellenségét akarja megök-
lelni. Előtte nyolez éves
gyermeke, bottal kezé-
ben, s köpenynyel egyik
karján, matadori állás-
ban. Egy másik fiu a pica-
dort játsza, suhancz test-
vérének vállain ül, sálig
birja a lándsát képező
rudat. A szomszédok ösz-
szegyülekeztek, s müis-
merő szemekkel vizsgál-
ják a ficzkók kisebb-na-
gyobb ügyességét, s gyö-
nyörködnek az e nép szo-
kásait jellemző falusi je-
lenetben.

Általában a rondaiak
szokásai meglehetősen
távol állnak a polgárisult
világ igényeitől. Ter-
mészetességökkel tunya-
ság, büszkeségökkel pe-
dig vadság párosul, s a
bikaviadalokon kivül leg-
szívesebben rablókalan-
dokról beszélgetnek, me-
lyekre kedvező tér nyi-
lik a közel Serrania de
Ronda vadonaiban.

Gyakran előfordul e
rablótörténetek közt egy
ifjú neve, ki féltékeny-
ségből vetélytársát, meg-
gyilkolván , e vadonba

menekült, egy ideig
egyedül kalandozott, s
aztán rabló-bandát alakí-
tott. A leghirhedettebbek
közt emlegetik a, siete
ninos-t (a hét kicsit) is,
kiknek társasága mindig
épen hét tagból állott, s
csak akkor fogadott be
uj tagot, ha egyik-másik
kidőlt köréből.

Itt űzte a mindnyá-
jok közt leghirhedettebb
Jósé Mária is utonálló
kalandjait, itt szokott, tá-

nyéros végű karabélyára ütve, társaihoz így
szólni: „ki merne tőlem útlevelet kérni!"

Jósé Mária rondái születés volt, s a róla irt
rabló-románczok kedvesét is „serrania de rondái
leányzó"-nak nevezek. Épen e nép félvadsága teszi
érthetővé, hogy e hires rabló nyugalomban él-
hette körében végnapjait, mint megtért „becsü-
letes tőkepénzes."

Sümeg.
A hely, a hol járunk, szent. A természet,

mely bájai egész gazdagságát ütötte reá, a rege,
mely annyi emlékkel gazdagította s a költészet,

mely mindezt aranyos dicsfénynyel vonta körül,
háromszorosan szent helyivé teszi. A „magyar
tenger" észak-nyugoti partján végig húzódó
dombsor aljában minden lépten uj s szebbnél szebb
látképek nyílnak a vándor előtt s egészen elbűvö-
lik fogékony lelkét. Ha Keszthelytől indulva jö-
vünk fölfelé a Balatonpartján, először érjük festői
hegycsoportok s szép erdők közepette Bezit. majd
a bazalt-kúp tetején szé-
kelő Tátika régi vára _ ~I_-~L.~--̂ = _~
romjait. A rege alak- " =" ' - ~ . -_ - -
jaitól most is mindkettő
népes még, bár a lova-
gok és a szerelmek rég
kiköltöztek belőle s por-
ladoznak a mohos sirfe-
dél alatt.

Északra Tátikától
érjük Sümeget, az egy-
szerű kis mezővároskát,

hol a Balaton vidék
lánglelkü költője,aHimfi
szerelmeinek mély ér-
zelmű énekese, Kisfa-
ludy Sándor született s
gyönyörű költeményeit
irta. A város északke-
leti oldalán egészen el-
szigetelt s mindenfelől
igen meredek sziklahegy
emelkedik föl a sikság-
ból valami négyszáz
lábnyi magosságra s fe-
lül lapos kupolává cson-
kul. Mögötte szőlővel be-
ültetett alacsony domb-
sor húzódik el; előtte,
jobbról és balról tágas
térség terül. A hegy
tetejét a Balaton vidé
kének legterjedelme-

sebb s egyszersmind
legépebben is maradt
vár-maradványai borítják. E vár a veszprémi püs-
pökök tulajdona volt s mint a sok faragott kő bi-
zonyítja, igen pompás lehetett. Udvarain még lát-
hatók a sziklába nagy erővel vájt kutak és pincze-
üregek. A hegy alján a püspök ujabb, csinos
kastélya van.

A hegy tetejéről a legszebb kilátások egyike
nyilik meg a
néző előtt, ki a
meredek utón

tikkadtan ért a
tetőre, de fá-
radságát szíve-
sen elfeledi, a
vidék bájainak

szemléletébe
merülve. — A
hegy északi ol-
dalánKisfaludy
Sándor szőleje
8 szerény haj-

léka köti le
figyelmünket; a
múzsákat lát-
juk ott képze-
letben, majd
enyelgve a for-

rások körül,
majd búsongva
a fák sejtelmes
árnyában. —

Odább nagy
sikság terül ,
nyugat felé

messze távol-
ban előbb dom-

bok, mindig
emelkedő lép-
csőzettel, az-
után mind ma-
gasabb hegyek
mutatkoznak.

Dél felé a Ba-
laton látszik, a
mint az égnek

Az eperjesi kollégium.
(Crescit sub pondere pálma.) j

S
Az ősi tekintélyen s hagyományokon alapuló I

államegyházak s kormányok tanodáikat rendsze- j
rint a béke s az anyagi jóllét napjaiban, győzel- j
meik után, dicsőségük emlékére s szerkezetük

Síimeg (a Balaton-vidékén). — Greguss János rajza.

díszéül állítják fel; a magyar reformatió szabad
vitatkozási szellemét teljesebben nem bizonyltja
semmi, mint azon történeti tény, hogy főiskoláját
a vész előestéjén alapitá, mikor a fegyverek már-
már megcsördültek, és sejteni lehetett az eperjesi
vérengzés napjainak közeledtét. Amaz intézetek
tehát inkább gondosan ültetett s ápolt kerti nővé- j

Az eperjesi evang. kollégium. (Benkő Károly pesti építész terve szerint.)

magánosok bőkezűsége folytán gyűlt össze, kik
„az Isten tiszteletére, az evangelika vallás üdvös
támogatására s terjesztésére, s a politikai szabad-
ság dúsabb növelésére" adakoztak; épülete, me-
lyen azóta alig történt változtatás, egyszerű 8
szilárd, alkalmas arra, hogy százados küzdelem
színhelyéül szolgáljon. Szerkezete ugyan csonka
még, de ép és kiegészíthető; a vetés sem növek-

szik a téli hidegek ide-
^ r - ^ ^ = jén, hanem a hó alá rej-
|§§|E|jjiPlP*~' '"•-._ tőzik s várja a kikele-

tet, mikor majd bátran
bocsáthat kalászt s nem
kell a dermesztő fagytól
félnie.

Pedig az eperjesi
kollégiumra kevéssel

megalkotása után
ugyancsak hosszú, kiet-
len tél nehezedett. Alig
múlt el három év, alig
rendeztettek az előadá-
sok, máris a jezsuiták,
kik a tanodára annál

inkább irigykedtek,
mert ismeretes rend-
szerük ennek erőteljes
szervezetével eredmé-
nyeire nézve nem ver-
senyezhetett, azt esz-
közölték ki a hatalomtól,
hogy a protestánsok he-
lyiségei erővel elfoglal-
tassanak. Kilencz év-
vel utóbb, igaz, a kol-
légium egyik első ta-
nítványa s büszkesége.
Tökölyi Imre, „pro Deo
et libertate" küzdvén.
bevette Eperjest, s a mai-
akkor annyi áldozatba
került isko'át régi jogai
ba visszahelyezte; de v

napok verőfényét nem sokáig élvezhette az inté-
zet; rövid virágzás után oly súlyos csapásokat
kellé elszenvednie, hogy alattok kétségen kivül
megtört volna végképen, ha lételének gyökerei
minden szívnek ama rétegébe nem hatolnak vala
be, melyben a rejtett hazaszeretettől s a vallásos
meggyőződéstől nyertek kifogyhatatlan táplálé-

kot. Az alapí-
tók számából
többen a bakó
kezei közt mul-
tak ki; el volt
tiltva huszon-
három eszten-
deig a nyilvá
nos tanitás s az
isteni-tisztelet,
míg Rákóczi u

vallásszabad-
ság nevében 51
zárt ajtókat is-
mét kitárta,

hogy öszhang-
ban működjék
minden feleke-
zet, mindegyi-
kük saját utján,
mindenik a kö-
zös czélnak, a
haza javának
előmozditására.

A szatmári
békekötés után
hasonló üldözé
seket nem kel-
lett ugyan szen-
vedni, de a mit
a tizenhetedik
század elnyo-
mási kísérletei
eszközölni nem
birtak, a pro-

testantismus
benső ellankasz-
tása sikerült a

tartja sima"tükrét, melyben a környék reszkető
árnya mosolyogva verődik vissza.

Csinos képünk elég anyagot nyújt a képzelet
nek, de dolgot is ad neki, hogy a mi a rajz szűk
keretébe be nem fért, azt vagy emlékezéseiből,
vagy — legroszabb esetben, — leirásunkból pó-
tolja ki.

—á—r.—

nyékhez hasonlitanak; emennek magva viharban
lőn elszórva, s védetlenül fejlődött, szabadon s
viszontagságok közt, mint a makk, melyből tere-
bélyes cserfa válik.

Folyó évi október 18-án épen kétszáz eszten-
deje lesz, mióta az eperjesi kollégium először,
ünnepélyesen megnyittatott. Az alap, melyből
fölépült s melyből tanárainak fizetése merittetett,

tizennyolezadik század egyhangú reménytelensé-
gének.

Mindazonáltal, bár a buzgóság részben ki-
hűlt, a kollégium fenntartatott, sőt lassan-lassan
gyarapodni kezdett. A belőle kikerült ügyvédek
s papok átalában jó hírnevet szereztek, s a jelen
század elején az intézetnek nem kellé magát szé-
gyenelni, ha közte s akármely más hazai tanoda



közt párhuzamot vontak. Tanárai hazafias szelle-
met tanúsítottak mindig, s bár országos állandó
hirre alig vergődött egyikük is, szerény munkás-
sággal lerakták a következő kor nagyságának
alapját.

A remények időszaka nyilt meg. Felébredt a
nemzeti öntudat; Greguss Mihály, s a mai nap is
élő, érdemekben megősziilt Vandrák András az
első előadásokat tárták magyar nyelven; a tanu-
lók sorozatában Kossuth Lajos, Kazinczy Gábor,
Pulszky, Ilenszlmann, Sárossy nevével találko-
zunk. A tudomány becse a szabadság terjedésével
növekszik; a vér élénkebben lüktet minden szív-
ben; az elégületlenség érzete, mely minden nagy
korszak, nemes mozgalom múlhatatlan kísérője,
átalánossá válik; a reformok lánczolata kezdődik,
melynek minden egyes szeme másikat tételez fel,
s újnak hozzáfűzéséhez vezet.

Véget vetett azonban mindezeknek a forra-
dalom válsága; s a réginél is szűkebb mederbe
szorittatott össze a tanítás folyamata. A jogi elő-
adások néhány évre megszüntettettek; aThun-féle
rendszer az autonóm protestáns szervezetet jelen-
tékenyen megcsonkitá. Ennek daczára a tanoda
megóvta jogait, szembeszállva a hatalom által elé
gördített akadályokkal; s midőn 1861-ben ismét
uj remények hajnala látszott meghasadni, régi
erélylyel helyreállittatott évszázados önálló szer-
kezete.

Azóta pártfogóinak törekvése főleg arra irá-
nyul, hogy uj pénzalap szereztessék össze, mely-
lyol a most már szűk helyiségeket ki lehessen
bővíteni. S hála lankadatlan törekvéseiknek, je-
lenleg az ebbéli munkálatok már megkezdettek,
s a mely napon a kollégium megalapittatásának
kétszázados ünnepét üli, azon meg fog nyittatni a
nagy terem is, mely könyvtárul szolgáland, s egy-
szersmind a pártfogóság gyűléseinek helyiségéül.
Adja Isten, hogy a határozatok, melyek benne ho-
zatni fognak, ugyanazon kötelességérzettől legye-
nek áthatva, mely őseinket a kollégium megalko-
tása művére serkentette, s hogy az akkor kimondott
czélok, a kor szellemében tágítva, vezetésében,
fejlesztésében örökké irányadók maradjanak.

Pulszky Ágoston.

A k á v é .
Liebig Justus után.

Gyermek koromban egy francziánéhoz jártam
nyelvet tanulni, kinek férje a darmstadti herczeg
udvari czukrásza volt; egy fiával nagy barátság-
ban lévén, gyakran bejuthattam az udvari kony-
hába, hol nem épen csak inyencz-gyönyörök for-
rása nyilt számomra. A sütés-főzés roppantul
érdekelt, s kész voltam félbeszakítás nélkül végig
nézni s teljes figyelemmel kisérni a műfolyamot,
mig a vörös nyers hus izes pecsenyévé pirult
vagy barnult meg, mikép sózzák meg a szép
borjuszeletet, vagy szurdalnak szalona-szeletkéket
a kövér kappan-pecsenyébe; semmi sem kerülte
el gyermeki figyelmemet. Azóta mindig megma-
radt bennem a sütés-főzési hajlam s üres óráim-
ban most is nem egyszer foglalkozom a konyhai
rejtelmekkel, melyekről a tudományos vegytan
majd sommit sem tud. Fiatal tehetséges vegyé-
szek ilyesmivel nem szeretnek foglalkozni, mert
sem ügyosségöket, sem élelmességüket nincs mód
benne kitüntetniük s nem szerezhetnek érdemeket
a tudomány mezején általa. így hát öregeknek
kell a konyhai vegytannal foglalkozni, mint lám
én is.

A „keivé"-ital legjobb, legizletesb elkészítése
módja iránt igen elágaznak a kávé-fözők és ked-
velők véleményei, s hogy nem is épen könnyű
dolog eltalálni a legjobbat, onnan is átlátható,
hogy a bádogosok s egyéb művészek találékony-
sága a különböző, kávémasinák félszázra menő
számát most is folyvást ujakkal szaporítja vagy a
meglevőket javítgatja, tökélyesitgeti. Mivel pedig
czikkecském valamennyi kávémasinát merőben
feleslegessé tenni fenyegetőzik, félnem kell, hogy
a gyáros urak egész tömege ellenem zúdul; de
hivatkozom az elfogulatlanokra, — kik kávémat
megkóstolják, remélem, mind pártomra állanak.

A kávénak és theának az újkori szellem-
irányra s a polgárisultságra gyakorolt befolyásáról
annyit írtak, hogy merőben felesleges azt nekem
is bővebben fejtegetnem; bizonyos, hogy Boleyn
Anna, mikor reggelire egy fél font szalonát meg-
evett s rá egy pint sört ivott (mint egy levelében
maga írja) egészen más érzéssel kelhetett föl az
asztaltól, mint ha egy csésze tlieát vagy kávét, s
egy kis vajas kenyeretregelizett volna. Hallgatok
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a kávé nemzetgazdasági jelentőségéről s csak azt
akarom pár szóval megérinteni, mi befolyást gya
korolt a kávé az ujabbkori hadviseletre. Az első
schleswig-holsteini, és az utóbbi olasz hadjárat-
ban a kávé behozatala a hadsereghez nagyon so-
kat tett a katonaság egészsége javítására s mint
bizonyost és hitelesen tudom, hogy a bajor had-
sereg több ezredének kávé-regelizésc nagy hasz-
nára vált a legénységnek. A pálinka csak orvos-
ságnak való, de a kávé valódi tápszer, mely nagy
erőfeszítés és kimerültség ellenében erősitőleg, s
hidegben és melegben egyaránt jótékonyan hat.

A különböző kávéfajok minőségi fokozatáról
is sokféle vélemény van. Egyik legtekintélyesb
s legiüetékesebb a Palgravo-é, ki közép-arábiai
utazásában igy nyilatkozik e kérdésről: ,,A leg-
jobb kávét Yemenből hozzák, ez az, melyet közön-
ségesen mokkának neveznek. Európába igen ke-
vés jut belőle, mert két harmadát Arábiában,
Syriában, Egyiptomban használják föl; a mi meg-
maradt, azt csaknem kizárólag Törökország és
Arménia fogyasztja el, de ezeknek sem jut már a
legtisztább s legjobb yeméni (mokka) kávé. Mi-
előtt a szállítmány az alexandriai, jaff'ai és bey-
ruthi kikötőkbe érne, újra meg újra kirostálják ;
a csomagokat föl bontogatják s gyakorlott kezek
szemenként kiszedegetik s válogatják az egészet,
és a kemény, gömbölyű, félig áttetsző zöldes
barna babok helyett, melyek egyedül méltók arra
hogy belőlök kávé nevet érdemlő italt főzzünk,
merő tördelt, ellapult, fehéres, át nem látszó kávé
szemek kerülnek a vásárra Ez oly rendes eljárás,
hogy a \ ementől való távolság növekedésének
arányában száll a minőség s magam (mond Pal-
grave) számtalanszor voltam e műtétnek tanuja.
A második rangú kávé-faj az abyssziniai, ez na-
gyobb szemű s más zamatu; ezután következik
sorban az indiai, és az ománi ültetvényekből való
kávé. A keletiek Ítélete szerint az amerikai a je-
lesség legalantibb fokán áll."

Közép-Európában a javai kávét szeretik leg-
jobban; inyenczek azt állítják, hogy a domingói,
brazíliai vagy cheriboni kávéval keverve még
jobb izt kap a javai; annyi áll, hogy a fajok vál-
toztatása néha hasznos, hogy a mindig ugyanazon
zamat által eltompult izlés fogékonysága felfri-

Az angolok, köztudomás szerint, mesterei a
thea-készitésnek; de a kávéfőzésben a németek
igénylik az elsőséget; az is igaz, hogy Németor-
szágban aránylag sokkal több kávét isznak az
emberek. A német tudósok kivált sokkal többre
becsülik a kávét mint a theát, a mit életmódjuk-
ból s a két ital hatásából lehet kimagyarázni. A
thea tudniillik egyenesen a gyomorra hat és pe-
dig annyira, hogy ha éhgyomorra iszszuk, hányást
is idézhet elő. A kávé ellenben a bélműködéseket
mozdítja elé, s annálfogva az ülő német tudós,
reggel egy csésze fekete kávét, szivar-melléklet-
tel, leghasznosabbnak tapasztalhat, bizonyos élet-
működések elősegítésére. Mondják, hogy az orosz
delnők is hasonló okból kedvelik a kávét és szíva-
rozást mellette.

Az elorebocsátottak után látnivaló, hogy ajó
és síkeres kávéital megkészitése épen nem közö-
nyös, sőt elég érdekes dolog.

Kísérleteimre e tárgyban legelőször az veze-
tett, hogy oly kávé-kivonatot akartam előállitani,
melyet utazók, vagy hadjárat alkalmával egész
seregek számára könnyen lehessen szállítani és
eltartani; e kísérleteim alkalmával észleltem elő-
ször a levegőnek, és pedig a benne levő élenyrész-
nek nagy mértékbeni rontó hatását a kávéra;
ugy tapasztaltam, hogy a megpörkölt kávéból
nyert forró viz-főzet, mely frisében igen élvez-
hető, gyorsabb vagy lassabb elpárolgással minden
izét elveszti, a levegővel való érintkezés által;
csak valami fekete kivonatszerü anyag lesz belőle,
mely hideg vizben nem oldható fel tökéletesen s
oly rósz izü, savanyós, hogy meg nem lehet inni.

Akármikép akarjuk főzni kávénkat, első és
mulhatlan megkivántatóság, hogy a kávét kézzel,
szemenként meg kell válogatni, mert mindenikben
találni elég idegen anyagot, faforgácskákat, ma-
dárpehelyt, meg piszkot is, s rendesen egy caomó
elszerencsótlencdett, ki nem fejlett szemet, miket
mind ki kell szedni; az iz-érzék oly kényes, hogy
a legcsekélyebb idegen elemet is azonnal föl-
fedezi.

A setétzöld színű kávébab többnyire indigó-
val vagy berlini kékkel van festve, az ilyenről
szükséges a festéket egy kevés vizzel lemosni; a
világos fajoknál e mosás felesleges, valamint a
megmosott kávé szárítása is.

Azután következik mindjárt a pörkölés. Ettől
függ a kávéfőzet jósága. A pörkölést csak annyira

kell vinni, hogy a kávé elveszítse szaru-szerű tu-
lajdonát, hogy kávéőrlőben meg lehessen őrleni,
vagy — a mint keleten szokás — mozsárban
megtörni s finom és egyenlő porrá dörzsölni
mintegy.

Tudvalevő dolog, hogy a kávé bizonyos kris-
tályos anyagot tartalmaz, a koffeint, melyet thein-
nek is neveznek, mivel egyik alkatrésze a theának
is; ez illó anyag, s mindent el kell követni, hogy
annak a kávéból elil'anását megakadályozzuk. E
czélt ugy érjük el, ha a kávét minél lassabban
pörköljük, s csak addig, mig világos barna szint
nem nyer. A setét barnára pörkölt kávéban nincs
már kaffein, ha feketére van pörkölve, akkor a
kávé minden lényeges alkatrésze el van rontva s a-
belőle vett főzet nem érdemli többé a kávé nevet.
Oly házban, honnan a kávépörkölés szaga az ut-
czára kiérzik, hozzá értő ember nem iszik kávét.

A pörkölt kávé minden nap veszít zamatos
szagából a levegővel való érintkezés által, mert a
pörkölés által lazábbá lett kávészem likacsain át
könnyebben elillan a szag és zamat. E káros vál-
tozásnak azzal lehet elejét venni, ha a pörkölés
bevégeztével rögtön, s mielőtt a még egészen,
forró kávét a serpenyőből vagy pörkölő hengerből
kiöntenők, egy kevés porrá tört czukorral hintjük
be; egy font kávéra elég egy lat ezukorpor. A
emukor azonnal megolvad s erős keverés vagy rázás
által jól elvegyül az egész kávémennyiséggel;
minden szem vékony de léghatlan caramel-réteg-
gel vonódik be, s attól egy kis fényt nyer, mintha
fénymázzal volna bevonva és ezáltal csaknem egé-
szen elveszti szagát, mi azonban az őrléskor ter-
mészetesen annál nagyobb mérvben jelenkezik
ismét.

Bécsben s a csehországi fürdőkben r apón-
ként pörkölnek annyi kávét, mennyi épen egy napi
szükségletre elég; de amit ezzel nyernek egyfelől,
ismét elvész másfelől azzal, hogy igen barnára
pörkölik; azt mondják, a halványra pörkölt kávé
nem elég szapora, — de ez csak színére nézve áll.

E műtét után ki kell önteni a kávét a pör-
kölő edényből és pedig hideg vaslemezre sjól szét
kell teriteni hogy minél gyorsabban hűljön ki.
Mert ha a megpörkölt kávét soká tömegben egy-
másra halmozva hagyjuk, a levegő hatása folytán
még jobban fölhevül, elkezd izzadni s ha nagy a
tömeg, meg is gyúlad. A pörkölt kávét száraz
helyre kell eltenni, különben a ráhintett ezukor
könnyen nedvességet sziv magába.

A pörkölés által a kávé, súlyának egy hete-
dét veszti el; de e veszteség jóval nagyobb, ha a
pörkölést kelleténél tovább, a setétbarnaságig
folytatjuk. Terjedelemben ellenben növekszik a
kávé a pörköléssel; egy icze nyers kávéból másfél
icze pörkölt kávé lesz. (Vég<? következik.)

Magyar hadvezérek az osztrák had-
seregben.

25. Splényi Gábor.
Miháldi báró Splényi Gábor, altábornagy,

titkos tanácsos, az 51. sz. m. gyalog-ezred tulaj-
donosa Felső-Magyarországban Ternyén született
1734-ben. A bécsi Terézianumban növeltetvén,
nagyatyjának Lászlónak, és atyjának Gábornak,
kik lovas-tábornokok voltak, nyomdokait követte,
és kora 18. évében zászlótartó lett. A hétéves
háborúban gyakran dicsőséget aratott és alig hét
évi szolgálat után már őrnagyságra emelkedett,
1768-ban pedig már ezredes és a 39. sz. gyalog-
ezred parancsnoka, majd öt év múlva vezérőr-
nagy lőn.

Midőn Bukovina Ausztriához került, II . Jó-
zsef annak tartományi szervezésével Splényit bizta
meg, ki a megbízást teljes megelégedésre végre
is hajtotta. A bajor örökösödési harezokban El-
richshausen táborszernagy alatt vett részt, és
1785-ben altábornagyi rangra emeltetett. A török
háborúban azonban sokkal több fényes alkalma
nyilt hadi tehetségeit szélesebb körökben is ki-
mutatni. Nagyobbára magára hagyatva, 30 mföld-
nyi távolságra állott a galicziai hadtestől Mold-
vában, hol a túlnyomó erejű ellenségnek nemcsak
homlokzatát támadta meg, hanem annak Chotym
kiürítését ezélzó háromszoros kísérletét is meg-
hiusitá, és Jassy-ig visszavervén 1787. okt. 14.
Adgjud-nál rajtok fényes diadalt nyert. Itt
ugyanis Splényit a török roppant erővel megtá-
madta; Splényi ennek ellenében kis hadtestét a
helység előtt három négyszegben állitá fel, elébe
helyezve könnyű lovasságát és hat ágyuját. A tö-
rökök három osztályban nyomultak előre, roppant
zajjal megtámadták a középső négyszeget, és

igyekeztek a mieink vonalát tul szárnyalni; azon-
ban az élénk tüzelés miatt hátrálni kényszerültek,
csak jobb oldali osztályuk, fedve egy bokros hely
által, merészelt előnyomulni. E pillanatban azon-
ban Fábri tábornok az Erdődy- és Székely hu-
szárok két-két századát támadásra rendelte, me-
lyek más csapatok segélyeivel is az ellenséget
visszanyomva, a Trotuschon tul visszaverték.
Elesett és elfogatott 80 török és két zászló. E
harcz, — melyben az akkorig szokásos egész dan-
dár és egész ezredekkel viselt hadmüvelet helyett
csupán kis zászlóaljak és osztály tömegek először
használtattak sikerrel, — a közeli Erdélyre nagy
fontosságú volt, mivel az által az erdélyi hadsereg
egy része az ellenség megtámadása ellenében
biztosítva lett. József császár Splényit az 51 sz.
gyalog ezred tulajdonosává nevezte.

A következő évben Splényi a foksáni előnyo-
mulásnál hadosztályával, mely a Jordis, Karaj-
czay, és Horváth dandárából állott, eszélyes intéz-
kedései által az ellenségnek érzékeny vesztesége-
ket okozott, és a foksáni ütközetben, — hol a
legszélső jobb szárny oszlopát vezényletté, — az
ellenség táborának, tüzérségének elfoglalására,
és a nyert győzelem kivivására lényeges befolyása
volt. Maga Coburg herczeg a fővezér a császárhoz
küldött jelentésében azt irta: „hogy e nap sze-
rencséje főleg Splényinek köszönhető." — Még
ugyanazon évben Splényi katonai és politikai
ügyekben Potemkin herczeghez Cherson-ban több
kiküldetést végezett, és az adgjudi kitűnő szolgá-
latáért 1789. deczemberben Mária Terézia rend
lovagi, — a foksáni ütközetbeli döntő részvétéért
pedig a &özep-keresztet kapta. Nemsokára ezután
a harczmezejéről a béke csendesebb terére lépve,
II. Leopold őt 1791-ben Szabolcsvármegye főis-
pánságára emelte.

A franczia háború kitörésekor Splényi egy
ideig a Rajnánál állott, és az alsó-rajnai hadse-
reget vezényelte; 1795-ben titkos tanácsosi ran-
got nyert és utóbb Olmücz-vár parancsnoka lőn.
Es ez állomáson végezte be tevékeny hadi pá-
lyáját.

Splényi 17 gyermek atyja volt, kikből tiz 37
unoka- és kis unokával túlélte őt. 0 azon ritEa
örömélvezetben részesült, hogy őt még életében
két fia Ignácz és Ferencz mint altábornagyok
haditársként üdvözölhették. Meghalt a vitéz férfiú
nem messze Kassától Szilvás-üj áluban 1818.
april 1 én aggkora 48. évében.
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görög-római mértékben irt a magyar néphez; i
tudjuk, hogy utána számosan találkoztak, kik
>zintén megkisérlették erejöket e téren. Ilynemü
kísérleteket mutatok be ez alkalommal én is, me-
lyeknek a mértéklésen kivül — beltartalmi vagyis
költői beesők ugy sem lévén — még más jelentő-
-égük is van, nevezetesen, hogy a kitűnő irodalmi
és egyházi férfiú Pázmán Péter ellen vannak
gunyképen irva.

Azt emiitnem is felesleges, hogy megjelené-
sükkor — 1615-ben — az ily durva versek is ha-
tásra számolhattak; itt mi kuriózumként mutat-
hatjuk föl.

A mi íróikat illeti: őket aligha ösmeri az
,,ifju Poéták" jelen verseivel kimerült munkássá-
guk, azonban lehető, hogy az itt latin verset iró
Zvonarics István egy azon Zv. Istvánnal, ki 1628-
ban harmadmagával közrebocsátotta Zvonarics
Mihály Postilláit'), mely esetben tehát egyikök
ösmeretes.

„Pázmán Péter Pironságiíi czimü régi
munkaa) utolján mintegy függelékül imez olvas-
ható: Hannia veti magát Pazman Péter az czifra
szitkokbannis. Es ugyan versekkel fonia kertet : i)
Frusiusból, melybeakara keretteni(keríteni) Lut-
hert es Alvincit*), hogy mar ezzel nagy veszet
vert (?). Ne bánnia azért ha ő nekijs meg adgyak
az köleziönt5) az iífiu Poetak.

Itt 4 latin vers következik Nagy Mihály,
Zvonarics István és Zv. Bálinttól „Arcus Trium-
phalisu cimmel, mik után „Magyar Anagrammas
Versek" jőnek ekép:

V. Petrus Pázmány. Mit? Busnia Pap ez.

Az Rosa ioszagot ad, zöld Maioranna is hidgyed.
Szekfú, Szép Liliom, Menta, Czifros, Viola.

Visszont az Czyallyan6.) Lapu, Borok (bürök), Torma,
Belendfü.

Az irodalom történetéből.
Regi mértékes versek.

Tudjuk irodalmunk történetéből, hogy már a
XVI-dik század első felében Erdős-Szilveszter
János tudós nyelvészünk és bibliaforditónk —
felösmervén nyelvünk „nagy és nemes voltát" —

') Révész I. Erdösi János. Debreezen. 1859. 113. 1.
s ) A könyvészetkedvelőkért jónak látom e munka

teljes címét ideigtatni: Pazman Péter Pironsági. Az az :
AZOKRA AZ szitkos karomlásokra, és orczatlan pantolo-
dasokra, mellyeket Szyl Miklós neve alatt Hafenreffer tu
dos Doctornak könyve eleiben függesztett levelek ellen,
all-orczassan ki boeziatott vala: Derek Felelet. Melyben,
nem chak az Czepregi Mesterségnek nevezet nyelves
czielcziapasi, torkában verettetnek de meg az ő Cziavargo
Kalauzzanak, csintalan fartelijs, es hazug czigansagijs rö-
vid bizonyos idekböl, mint egy világos tükörből, ki nyilat-
kosztatnak. I r a t t a t o t az együgyüeknek Hasznokra, es Az
mi magunk ártatlanságának tiszta mentségére. Zvonaritli
Imre, es Nagy Benedek alta'. Sagitta paruulorum, íactae
sünt plagae eorutn. P s : 63. Nyomtattatott Kereszturat
Farkas Imre által, Anno M. DC. XV. 4r. X I I . + 329 + 5
lap. R.

3 ) Fonja kertjét. R.
*) Alvinczi Péter magyar ref. lelkész és hires vitázó

ellenfele Pázmánnak. fi.
5 ) Kölesönt. Sajátszerü, hogy e könyv irói a os-t rend-

szerint czi-vel irják. R.
6 ) Csalán növény. R.

Orodat tekeri. Neueted? Vgy vagyon ez,
így Pazman, Nam ZAP : rutt bűzzel fűit, alet, izzaszt,

MIT mondasz? hidgied RVSNIA PAB EZJüs=-Alak.
Nicolaus Zuonaricz.

VI., Péter Pázmány. Minapi Terpe ? Az,

Vy Kalauzt az ki nem latot, lássa Szylosban,7.)
Chak hogy meg vakult, s = végre verembe viszen.

Az MINAPI TERPE ez? bezzegs AZ. Vagyone ebben.
Nagy érö? Nincz. Mit akar? Czyall, szid, okadik eszik.

Petrun Balog.

Azért az Poetak itt is igy tisztelik meg ez sapkás Kalauzt.
KALA=VZ. ZV=ALAK. A KAZVL.

A KA.ZVL itt kullagsz? ZV=ALAK mint loppanaföldre:
Hogya (n) lehecz kely fel, nam tudod, Alla=Medet ?

Pazman Virág Kertié.

Patuarkodo
All-orczas
Zaballo
Maszlagos
Ártalmas
IVedenges
Pilátus
Éktelen
Tudatlan
Érdemes
Rágalmazó

Pofás
Alakos
Zaijgo
Mérges
AGyaras
IVőte'en
Potrohos
Elfordult
Tragar
Epedes
Döuasz

Praedallo
Akaratos
Zabolátlan
Maga hanio
Ampolnas,
Natragulias
Pusztetto
Eszenesztes
Tetouazo
Erkölcziös
Rettentő

Posta
Árok
Zauaro
Megcsialo
Allyuk
JVyalka
Fokháló
Eueth
Torma
Esküő
Remete

Pironsa
Apatak
Zúzmara
Marua
AGürg
Nagy orr
Po ko
Eh Rok
Tarczo
Eneksz
Rutua

G
A
Z
N
E
V
L
A
T
O
D

Michael Langi.
lm ezek a közleményünk czimében kifejezett

,,mértékes versek". Sokhelyütt érthetlenek, mér-
tékelésük aligha üti meg mindenütt a „mértéket"
tartalmi becsük épen semmi, de a kort mégis mé'
lyen jelezik s e szempontból megérdemlik a köz-
zétételt.

Végszóul csak még anyit rólok, hogy a „vi-
rágkert, elő- és utóbetüi emonditot alkotják Páz-
mán Péter gaz név látod. Közli: Ráczkevi.

E g y v e l e g ; .
— k (Az angol kormány uj épületei.) Ezek

építését 1863. szeptemberben kezdték. Annak, a
melyikben a külügyi és a kelet-indiai legfőbb
hivatalok székelnek, költsége 5| millió forint. A
külügyi 44,000, a kelet-indiai 50,000 D lábnyi
tért foglal el. Képzelhetni az épületek óriási ter-
jedelmét, ha felgondoljuk, hogy a többi minisz-
térium is körülbelől ez arányban foglal tért
bennök.

—k (Theafogyasztás.J Angolországbar^lSőO
óta folyvást emelkedik a theafogyasztás, és 1865-
ben kerek számmal már 67 millió forintra rúgott.
Az összes bevétel 121 millió forintot tett ki.

7.) A „Szylos" alatt értetik egy, Szyl Miklós névvel
kijött ,,Csepregi Mesterség" cimü hítvitás könyv, melyet
Zvonarics és Nagy B. Pázmánrtak tulajdonítanak, miért is
az egész „Derék Felületet" egyenesen Pázmán ellen inté-
zik. R.

Greguss Ágost beszéde Pákh Albert
sírjánál.

(Február 12-dikén.)

Megdöbbenve állunk ismét előtted, élet nagy
titka, halál! Medöbbenve, és a közönségesnél
erősebb fájdalommal, mert az élet, melyet most
eloltottál, ezrek életének világított! Mert a kinek
földi maradványaira im, a föld kebele várakozik,
irodalmunk és társadalmunk fényes lángja volt, a
messze világító „Vasárnapi Újság" alapitója és
szerkesztője, a tegnapelőtti vasárnap halottja,
Pákh Albert!

Mindnyájan ismertük őt, és tudjuk, hogy sokat
szenvedett, sokat nélkülözött, mégis folyvást és
lankadatlanul küzdött; tudjuk, hogy neki kétszeres
fáradságába került az igazság fegyvereinek hor-
dozása és forgatása, mert nála — két évtized óta
— a legépebb lélek a legroskadtabb testbe volt
zárva; tudjuk, hogy ő mégis az első csatarendben
harczolt s hivatásának valóságos martyrja volt.
Mert nemcsak az a martyr, kit magasabb eszméi-
ért az emberek rövidlátása üldöz: martyr az is, kit
rendeltetése teljesitésében a zsarnok testnek reá
feszitett kényszerkabátja akadályoz, vagy pedig
az ellenségesen bonyolódó viszontagságok hálója
tartoztat. S a mi barátunkat gátolta mindakettő.
Mily tantalusi kínok gyötörhették őt, midőn érezte
magában az erőt, hogy számunkra a szellemi éden-
kert legszebb, legjobb gyümölcseit válogathatná,

T Á R H Á Z .
de érezte egyszersmind, hogy nyomoru karját ki
nem nyújthatja utánok ! Mily tantalusi kinok gyö-
törhették 48-ban, midőn valósulni látszottak az
eszmék, melyekért ő .is küzdött, s neki távol a ha-
zától kellett, betegekés őrültek szomorú tanyáján,
tespednie, s csak akkor térhetett vissza, midőn már

Elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harcz alatt,

midőn az egész haza egyetlen rom volt, és újból
kellett épiteni mindent! Most ismét a 48-diki esz-
mék valósulása kecsegtet — s Pákh Albert meg
nem érheti.

Nem volt-e igazán csuda, hogy ő oly ritkán
fakadt ki sorsa ellen, akkor is csak egy-egy meg-
hittebb barátja előtt, és szinte akaratlan villana-
tok közben engedve bepillantani a sivár éjbe, mely
életére nehezült? Nem volt-e a legritkább erő
csudája, hogy e martyr, ki önmagát is alig ten-
gette, képes volt a társaság legkülönnemübb kö-
reit, és mondhatjuk, egész irodalmunkat humorá-
val táplálni?

Hogy az ő halála mily roppant hézagot hasí-
tott irodalmi és társadalmi létünkön egyaránt:
csak később fogjuk még sinyleni. Az ő működése,
ő maga oly szorosan összeforrt utolsó századnegye-
des haladásunk minden tényezőjével, hogy e hala-
dásnak alig van örvendetesebb mozzanata, mely-
nek előteremtésében részt ne vett, s bizonyára
nincs egyetlen kitünőbb szereplője sem, kivel ne
szövetkezett volna. S ha keressük az általa gya-

korlott üdvös hatás, és személyes tekintélye kul-
csát, azt nemcsak szikrázó elméjében, nemcsak
alapos készültségében, nemcsak erős meggyőző-
déseiben, hanem lelkülete azon szerencsés öszhang-
jában is találjuk, minélfogva benne a legélesebb
nyelv a leglágyabb szivvel párosult. Nyelve nem
kiméit senkit, de szive segitett mindenkin. Azért
mindenki tartott tőle, de mindenki szerette is.
Csak a gonoszok és kontárok gyűlölték: e gyűlö-
let azonban a valódi dicsőség kelléke. Az ő dicső-
sége pedig valódi. Esze világolt, kedélye melen-
getett, igazságos jelleme hódított messze tul azon
kiváltságos körökön, melyek vele közvetlenül
érintkezhettek; s hatása annál nagyobb és bizto-
sabb volt, mert nem Lényeit magának tekintélyt,
nem ismerte a reformátori gőgöt. Pedig reformá-
tor volt: hazai művelődésünk számára ő vetette
meg a szélesebb alapot; a korábbi, úgynevezett
uri olvasó közönséget ő tágította egész olvasó
néppé; s a nemes gyümölcsfák, melyek most az
egykori vad cserje helyén diszlenek, szinte kizá-
rólag az ő csemetekertjének növendékei.

De minek bocsátkozzam érdemei fejtegeté-
sébe? Nem arravaló az idő, sem hangulatunk,
sem erőm. Csak istenhozzádot jöttünk neki mon-
dani, midőn elnyűtt test-ruháját e múlandóság
ruhatárába tes^szük. Isten veled hát, kedves ba-
rát, hű testvér! és daczoljon lelked a múlandó-
sággal, és lebegj körül bennünket örök szere-
tettel !



Irodalom és művészet.
= (Gyulai Pál) rég várt beszélyeinek két

első kötete „Vázlatok és képek" ezini alatt meg-
jelent. E műveiben is, mint mindenben, mi Gyulai
tollából közönség elé kerül, mély és alapos lélek-
tani és aesthetikai tanulmányozás, eredeti felfogás,
éles bonczoló tehetség, s a nyelv és kifejezés rend-
kívüli ereje látszik. Érdekes lesz lapunk régi
olvasóinknak emlékébe hozni, hogy a „Vasárnapi
Újság" megindulásakor (1854-ben) e vázlatok
egyike: „Az első magyar komikus" (Jancsó Pál)
genialis rajza volt az első beszély, mely a két első
számban megjelent. — A mü csinos kiállításban
Pfeifi'er Ferdinándnál jelent meg. Szükségtelen
ajánlanunk az olvasó közönség figyelmébe.

— (Tudományos irodalmunk) közelebb egy
világhírű munka leford tásával gazdagodott. Ez
Carey Henrik, nagy tekintélyben álló amerikai
tudós, „A társadalmi tudomány kézi könyve"
czimü munkájának igen gondos átdolgozása. Az
átdolgozást Halász Imre eszközlé, ki egyszersmind
egy előszóban ismerteti, hogy kicsoda Carey, mily
müveket irt s mily álláspontot foglal el más tu-
dósokkal szemben. „Egészen uj tényeket, eddig
nem ismert elemeket és tényezőket hozott ő be
a tudományba." melynek uj irányt s hatalmas
lökést adott. E müve fölkarolja mindazt, mi a
társadalomban jelentékeny tényező: a tudományt,
az embert, a földet, vagyont, társulást, pénzt,
bankügyet, termelést, tőkét, forgalmat, versenyt,
népesedést, gyarmatosítást, a társadalmi szerve-
zetet és tudományt. Mindenesetre nyeremény,
hogy e nagybecsü munka magyarul is megjelent.
Kiadója Heckenast, a ki igen díszesen állíttatta ki.
Az 575 lapra terjedő vastag könyv ára 4 ft. 50kr.

= (Dalmady Gyb'zij) előfizetési fölhívást bo-
csátott ki Udvardy Géza költeményeire, s ebben
meleg sorokkal ajánlja a közönség figyelmébe
„ifjú pályatársát, ki e kötettel örvendetes bizo-
nyítékát nyújtja annak, mily igazoltak valának e
remények, melyek föllépéséhez s költői működé-
séhez mindjárt kezdetben fonódtak." A versgyűj-
temény márcz. közepén jelenik meg s előfizetési
ára 1 ft. A pénzek Heckenast G. kiadó-hivatalába
küldendők.

— (Heckenast Gusztávnál) megjelent Volk-
mann Róbert jeles zeneszerzőnk Második Sympho-
niája (B-dur) op. 53., kapható minden könyv- és
zenemű-árusnál. Partitura 5 ft. 50 kr. Zongora-
kivonat négy kézre 3 ft. Zenekarszólamok 8 ft.
50 kr. — Egyes hangszerekre: Viol. I. 1 ft. Viol.
II. 75 kr. Viola 75 kr. Cello 75 kr. Bass. 75 kr.

— (Uj zenemű.) Rózsavölgyi és társa müke-
reskedésében megjelent: „Több is veszett Mohács-
nál" és „Helyre Kati", lassú és csárdás, zongo-
rára alkalmazta Konkoly Miklós. Ára 60 kr.

Egyház és iskola.
— (A pápai helv. hitv. főiskolában) az igaz-

gatóság jelentése szerint, folyó tanév első feléről
a közvizsgák márczius 11-kén kezdődnek, s márcz.
tí-án lesznek befejezve. A második félév márczius
18-án kezdődik.

— (A galaczi ref. szabad magyar egyház elöl-
járósága) kéri jóltevőit, hogy a hozzájok küldött
ivekre netalán begyülendő kegyadományokat főt.
Kun Bertalan, tiszamelléki superintendens úrhoz
szíveskedjenek beküldeni, egyszersmind a székely
és magyar kiköltözés főpontján levő e szegény
egyházat és iskolát a hitrokonok s az egész ma-
gyar nemzet részvétébe ajánlja.

Közintézctek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) folyó hó

11-én tartott nyelvtudományi osztálygyülésén
Arany János titkár e szavakkal emlékezett meg
Pákh Albertről, mint ez osztály épen most elhunyt
tagjáról: „Nem szándékom itt elősorolni azon ér-
demeket, melyeket Pákh Albert mint iró s szer-
kesztő az olvasási kedv ébresztésére, a szép és
hasznos ismeretek népszerűsítésére nézve tett:
csupán mint a tudományos akadémia s illetőleg a
nyelvészeti osztály tagját s halálát mint ez irá-
nyoni veszteségünket említem fel. O ugyan még
nem foglalta el forma szerint székét. De mindig
szíves készséggel foglalkozott a bíráló bizottsá-
gokban. A múlt évben p. o. terjedelmes bírálatot
terjesztett elő, mely belbecsére s a benne kifejtett
nézetekre, elvekre nézve igen^ méltán elfogadható
székfoglaló beszéd helyett, miután ennek megtar-
tásában betegsége s szünetnélküli foglalkozása
gátolta. — Az akadémia tehát megadja neki a
tiszteletet, melyet tagjainak adni szokott — s az
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akadémia tagjai ezennel meghivatnak Pákh Albert
tagtársunk utolsó tiszteletére. Az emlék-beszédről
a nyelvtudományi osztály gondoskodni fog". A tit-
kár e gyászjelentését a gyűlés megilletődve fo-
gadta s emlékbeszéd tartására Gyulai Pált szólítja
fel.—Ezután Télfy Iván lev. tag ismertette Miller
görög codex fölfedezéseit. Ezután Budencz József
lev. tag értekezett a*,,magas" szó felett. Végre a
titoknok felolvasta a tárnokmester levelét, mely-
ben a múlt alkalommal választott rendes és leve-
lező tafjok névszerint inejjerősittetnek.

= (A Kisfaludy-társaság) márczius havi
ülésében Szász Károly emlékbeszédet fog tartani
Pákh Albert fölött.

= (A magyar irók segélyegylete) m. hó 22-én
tartott ülésében elhatároztatott, hogy a közgyűlés
márcz. 3-án déli 12 órakor fog tartatni az akadémia
kisebb termében. E közgyűlés főbb tárgyai a kö-
vetkezők: az igazgató-választmány jelentése az
egylet állapotáról; az elnök, az igazgató-választ-
mány és ellenőrködő bizottság megválasztása. A
pénztárnok 1866. utolsó évnegyedére szóló szá-
madásából kitűnik, hogy ez időszakban a bevétel
a maradványnyal együtt 7449 ft. 29 krt, a kiadás
pedig 6475 ft. (50 krt tett. — A titkári hivatal
tisztelettel kéri azokat, kik kamatra vagy évdijra
nézve hátralékban vannak, hogy tartozásaikat
Szathmáry Lajos pénztárnokhoz (Sándor-utcza
16. sz.) mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

— (A magyar földhitelintézet) 1866. decz.
3l-ki zárszámadásában következő számok képvise-
lik e hasznos pénzintézet forgalmát. Cselekvő ál-
lás: 1. jelzálogi kölcsönök 15,479, 683 ft 42 kr.
2; rendelkezésre álló összegek 2,179,097 ft 7 kr.
3; tartalékalap 703,970 ft 4. egyéb cselekvő va-
gyon 1,930,539 ft. 51 kr. összesen 20,293,390 ft.
— Szenvedő állás: záloglevelek, pénztári és jöve-
dékjegyek s kamatszelvények forgalma 31,389 ft.
25 kr. átmeneti kamatok 395,138 ft. 33 kr. bizto-
sítási és tartalékalapok 2548,972 ft. 53 kr. egyéb
szenvedő vagyon 968,800 ft. 10 kr. — Tiszta üz-
leteredmény az intézet kcletkeztétől 1866. decz.
31-ig 171,218 ft. 92 kr.

= (A múzeum kincsei.) Az országgyűlés köz-
intézeti bizottsága f. hó 10-kén tartott ülésében
elhatározta, hogy a nemzeti múzeumból kiszemelt
ritkaságok, összesen 180 db magyarországi dísz-
edény, egyházi készlet, ékszer s házi eszköz, két
orsz. képviselő jelenlétében megvizsgáltassanak,
méressenek s becsültessenek, valamely intézetnél
biztosíttassanak és Rómer Flóris mint e czélra
külön kiküldött felelős biztos felügyelése alatt,
magyar czimer és zászló és „Magyarország" fel-
irat alatt állíttassanak ki Parisban.

= (A pesti egyetem könyvtára) közelebb be-
cses ajándékot kapott a franczia kormánytól, t. i.
I. Napóleon levelezéseinek nagy kiadását, mely
noha 20 vastag kötet, még mindig nem egészen
teljes.

= (A nagyváradi kereskedelmi és népbank)
f. hó 3-án tartotta alakító közgyűlését gr. Haller
Sándor elnöklete alatt. E gyűlés eredménye lett,
hogy az alapszabályok kidolgozására héttagú bi-
zottmány választatott. Ezer darab 200 forintos
részvény lenne kibocsátandó.

— (Egyleti ügyek Pécsett). E városban sakk-
kört akarnak létesitni a pestinek mintája szerint.
— Az iparosok egylete csak alapszabályainak
megerősitésére vár. Ez egylet tagjai Szilveszter-
estéjén elnöküket ezüst billikommal, a könyvvivőt
pedig nagy pecsétgyűrűvel tisztelték meg. —
Ugyanott temetkezési egylet is van keletkezőben.

üli újság?
— (A magyar minisztérium kinevezéséről.)

Február 15-én következő érdekes távirat érkezett
Pestre: Bécs, febr. 14. A „Wanderer" mai esti
lapja írja: A magyar minisztérium ügyében folyt
tanácskozások bevégeztettek. O Felsége ma mél-
tóztatott fogadni a leendő minisztereket. A ma-
gyar országgyűléshez a jövő hét elején királyi
leirat fog intéztetni, mely az országgyűlés felira-
tára válaszolva, — a magyar minisztériumot ki-
nevezi. A miniszteri névsor — ma végleg megál-
lapittatván — a következő: Gróf Andrássy Gyula
miniszter-elnök és honvédelmi miniszter; gróf
Festetics György a Császár oldala melletti minisz-
ter; báró Wenckheim Béla belügyminiszter; Lónyay
Menyhért pénzügyminiszter; gróf Mikó Imre köz-
munka- és közlekedés-ügyi miniszter; Gorove
István földmivelés-, ipar- és kereskedelem-ügyi
miniszter; báró Eötvös József közoktatásügyi
miniszter; Horváth Boldizsár igazságügyi minisz-
ter. Az esküt a miniszterek Budán fogják letenni.
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= (A magyar minisztérium) minden órán
várt kíneveztetését a fiumeiak kivilágítással, zász-
lók lobogtatásával s népünnepélylyel megünne-
pelni akarván, 16 tagból álló választmányt nevez-
tek ki a rendezésre.

= (Felmentetés és nyugalmaztatás.) A hiva-
talos lap szerint 0 Felsége Bartal Györgyöt, a m.
k. helytartótanács első elnöki helyettesét hivata-
lától felmentette, a „P. H." szerint pedig Kapy
Edét, Pestmegye főispáni helytartóját állandó
nyugalomba helyezte.

= (A budai népszínház) ügye közelebb, ugy
látszik, oly kedvező fordulatot vett, hogy a meg-
nyitás már csak idő kérdése. Néhány lap már ki
jelölte a leendő igazgatót Molnár György szemé-
lyében.

= (Az ujonezozás Erdélyben.) Midőn decz,
28-iki hadgíegészitési pátens megjelent, Erdély
négy ötöd részében az ujonezozási előmunkálatok
a régi szabályok szerint megtörténtek, minélfogva
a kir. főkormányszék felterjesztést tett, hogy ezen
évben az ujonczállitás az egész országban ugy
történjék, mint azelőtt. Ennélfogva a régi szabá-
lyok az ujakkal egyesittettek. A decz. 28-ki pátens
értelmében az ujonezok a három első korosztály-
ból vétetnek, de a mentesítések a réginél ma-
radtak.

* * (A magyar minisztérium) kíneveztetését
Pécsett már megünnepelték. E hó 7-kén este egy
magán telegramm érkezett a kaszinóba, hogy a
minisztérium ki van nevezve. Erre este fáklyás
menetet rögtönöztek a kaszinóhoz. A tömeg élje-
nezte a minisztériumot és Deákot. Másnap a
kaszinón, szinházon és magán épületeken nemzeti
zászlók lobogtak.

** (A pesti főpolgármester) diszes állomására
a polgárság nagy része Szentkirályi Mórt je-
lölte ki.

•* (A baloldali kör) f. hó 12-én tartott érte-
kezletében több tag által szóba hozatván, misze-
rint azon hir terjesztetett el, hogy a netalán ala-
kulandó minisztérium elleni tüntetésekre a város-
ban legközelebb állítólag történt felhívások a
baloldal nevében tétettek; az értekezlet egyszer
mindenkorra kimondotta, hogy elveit annak he-
lyén szilárdul védeni, érvényesitésökre minden
törvényes eszközzel törekedni mindig mulaszthat-
lan hazafiui kötelességének ismerendi ugyan, de
feladata csak ez lehetvén, az emiitett ráfogásokat
határozottan visszautasítja.

** (Jótékonyság.) B. Sina Simon, alighogy
tudomására jutott, miszerint fehérmegyei birto-
kain a lakók ínséggel küzdenek, azonnal elren-
delte, hogy az ínséges helyeken, úgymint Tárno-
kon, Érden és Ercsiben az ínségesek az ő költsé-
gén élelmeztessenek. Ennek folytán a nevezett
helységekben naponkint 50 személyre bő és jó
húsételt főznek. E jótéteményt a szegények már
múlt január hó 15 dike óta élvezik s abban mind-
addig részesülnek, míg a meginduló kereset s az
uj termés az ínséges állapotnak véget nem vet. —
Tótfaluban azon tudósítást veszszük, hogy tagosí-
tás utáni maradvány-földek váltságdija után fize-
tendő kamatokból Károlyi György gróf a község-
nek 1000 frtot nemeslelküleg elengedett.

** (Túri Sámuel) orsz. képviselő, ki szülő-
földe H. Szoboszlóval évenkint érezteti jóté-
konyságát, 50 ftot adott ottani szegény tanulók-
nak újévi ajándokul.

** (Uj nemes.) Ő Felsége Verner Sándort, a
magyar kir. udv. kanczellária udvari s elnöki tit-
kárát utódaival együtt magyar nemesi rangra
emelé, s családi neve helyett a Vértesy név vise-
lését megengedte.

** (A herczeg Eszterházy nemzetség) Budán
levő hitbizományi házában, mint a „Hon" hallja,
az.összes szállások felmondattak, miből sokan azt
hajlandók következtetni, hogy a herczegi család
Bécsből Budára teszi át lakását.

** (A herczeg Eszterházy-család ékszerei),
mint a „Times" irja, Londonban eladásra vannak
kiállitva. Midőn e roppant értékű drágakövek
Londonba érkeztek, ez panique-t okozott a gyé-
mánt-piaczon; az 50,000 gyémánt és tömérdek
smaragd, rubin, topáz és gyöngy áruba bocsátása
lejebb nyomta az árakat. A „Times" nagy lelke-
sedéssel irja le a drágaságokat, többi közt egy
magyar lovas tábornok teljes egyenruháját, me-
lyen magán több van egy negyed mérőnyi
gyöngynél (!)

** (A pestvárosi gazdasági bizottmány) a
pávaszigetet 36,000 fton még ezidénvisszaváltan-
dónak javasolja; a gőzkomp vállalatnak az állam-
vasut indóházával összeköttetését illető lóvonatu
vasút, továbbá a redout előtti sétány tervét pedig
elfogadta.

Melléklet a Vasárnapi Újság 7-ik számához 1867.
** (Tdnczvig almák.) A pesti nyomdászok

bálja febr. 24-én lesz, a pesti bölcsőde-egylet pe-
dig egy józsefvárosi bölcsőde javára ma este tart
nagy álarezos tánczvigalmat; a budai dalárdáé
tegnap este ment végbe; főrangú ifjak jelmezbálra
tesznek előkészületeket, a magyar gazdasszonyok
az Ínségesek javára rendeznek nagyszerű bált, aj
orvostanhallgatók segélyegyletök javára febr
23-án zártkörű tánczigalmat, farsang utolsó vasár-
napján pedig a polgári lövöldében lesz tarkabarka
bohóczestély.

** („Deák tanyája.") A. „Debatte" irja, hogy
Deák tisztelői meglepetésről gondolkoznak a nagy
férfiú részére. A nevezett lap már tudja is, miben
álland e meglepetés. Deák a nyári hónapokat a
budai zugligetben, a „szép juhásznőnél" szokta
tölteni. E lakot, ha a kiegyezkedés létrejő, meg-
veszik, minden kényelemmel ellátják s falára föl-
irják: „Deák tanyája." S így egy reggelen, midőn
Deák szokott nyaraló-helyére érkezik, tisztelői
egész ünnepélyességgel bevezetik.

** (Takács János) sümegi orvos Kisfaludy
Sándornak egy pipáját küldé a nemzeti múzeum-
nak. A pipa fából van, kerek fakupakkal, a lefelé
vékonyuló kürtő alján Magyarország czimere, me-
lyen ezüstözés nyomai láthatók.

** (Mezö-Berényben) az olvasó-egylet javára
rendeztek tánczvigalmat, melynek sokat ártott
ugyan a feneketlen sár s egy ottani gyászeset:
azonban az olvasó-egylet mégis gyarapodást nyert
azáltal, hogy a jótálló részvényesek részvényeik
beváltásáról lemondtak, s így 42 ft. esett az egy-
let javára.

** (A szarvasi kisdedovóda) javára az ottani
népkörben bált tartottak, melynek tiszta jövedelme
64 ft. Ugyanott f. hó 2-án az ínségesek javára
tartottak tánczvigalmat, melynek eredménye 54
ft. Levelezőnk nagy elismerést tolmácsol a nép-
kör, a dalegylet és Jánosy rendező iránt.

— (Vandrák Károly) akadémiai képiró érde-
kében buzgó figyelmeztetést veszünk Kis Bálint
múzeumi képtárőrtől. Nevezett képiró, öregsége
és szemei gyengülése miatt, különösen a művé-
szetre nehezült mostoha időkben, fáradhatlan
szorgalma mellett is, lassan dolgozhatván, alig
képes a mindennapi kenyeret megkeresni. — Or-
vosi pályát végzett fiát, a sok pénzbe kerülő rigo-
rozumok megadhatására segíteni rmgától merő
képtelen, s így megfosztva van még azon egyetlen
reménytől is, hogy annak boldogulhatását kiesz-
közölhetné, miszerint az tudománya után szeretett
szüleinek, fiúi kegyeletből némileg segítségére
lehetne. Egyedüli vigasztalódást a nagy közönség
jótékonyságától remél, melybe nem késünk őt
ezennel ajánlani.

** (Nagy tűzvész) csiráját fojtották el e na-
pokban Pesten. A régi posta-utezai 6. számú ház
emeletén egy lakásban a vaskályhában fennen
lobogott a tűz, míg a lakásból irindnyájan eltá-
voztak. A kályha mellett több ruhadarab meggyu-
ladt, s innen a tüz bekapott a szekrények-, apam-
lag-, az ágyba s már a piafond is égni kezdett.
A lakás be volt zárva s a tüzet senki sem vette
észre. Szerencse, hogy a lakók ekkor haza jöttek
s gyors oltással a tüzet azonnal elfojták. A régi
posta-uteza elején apróbb házak állnak, s a tűz-
vész itt tetemesb pusztítást tehetett volna.

**(Anagyváradi takarékpénztári társulat) hir
szerint hajlandó Nagyvárad városnak egy állandó
színház építésére 60 ezer forintot a legelőnyösb
feltételek mellett kölcsönözni, mihelyt az építés
kezdetét veszi.

** (Lichtenstein Lajos), a kőnyomatu „Pester
Correspondenz" szerkesztője, lapját közelebb fran-
czia nyelven szándékozik kiadni^ mely egyelőre
hetenkint négyszer fog megjelenni, később azon-
ban valószínűleg napilappá válik.

** (Takarék - magtár.) Török-Becsén gró
Bethlen Józsefné 200 mérő búzából álló ajánlata
és férje további buzgó fáradozása folytán takarék
magtár alakult.

** (A pesti jótékony nőegylet) jan. 20-tól febr.
16-ig 492 szegény számára 1703 ft 27 krt utal-
ványozott.

** (Gyorsirási tanfolyam.) A Fenyvessy
gyorsirástanár által már korábban hirdetett, de a
közbejött közösügyi tárgyalások folytán elhalasz-
tatott gyorsirási tanfolyam febr. 11-kén nyittatot
meg és folytattatik a városi főreáltanodában min-
den hétfőn, csütörtökön és szombaton reggeli 7 —
8-ig. Megjegyzendő, hogy e tanfolyam kezdőkre
is szól.

** (Királyi Pál) az irói segélyegylet alapitó
tagja lett 200 forinttal.

** (Túlságos érzékenység.) Ledniczky pest
ügyvéd ur Kiss Károly nevű szolgája a napokbai
agyon lőtte magát. Hátrahagyott sorai szerint
valaki őt levélben „rósz hazafi"-nak nevezte, s
csúfságot — mint igaz magyar — nem viselhet-
vén el, tovább élni nem akart.

— (Rendkívüli szaporaság.) Rákos-Keresz-
turon f. hó 6-án egy szegény sorsú asszony egész-
séges hármas gyermeket szült. Az ottani leikés
ur, kitől e hirt vettük, kegyes pártfogók jótékony-
ságába ajánlja az eddig is számos tagból álló s
most ily csodásán megszaporodott családot.

** (Kivégzés.) Polgáron f. hó 6-án végezte-
tett ki kötél által, rögtönbirósági itélet folytán
Szarka József nevű szabadságos katona, a ki bo-
szuból felgyújtotta egy otani lakos házát. A kivé-
geztetésnél néhány ezer ember volt jelen, kikhez
az elitélt beszédet tartott, intve, hogy okuljanak
szomorú sorsán.

t (Halálozás.) Folyó évi jan, 24-én kisérték
Szinóbányán örök nyugalomra a nógrádi ev. nép-
tanítók Nestorát, Kuszy Mihályt, a 78 éves aggas-
tyánt és 60 éves nagy-lami néptanítót, ki hosszú
és munkás életét egészen hivatása betöltésére
szentelte, utóbbi éveiben azonban látását és hal-
lását vesztvén, nyomorban sinylett, mi elég szo-
moritó dolog s elég keserű jutalma hosszas mun-
kálkodásának.

Megjelent uj könyvek.
A bölcsészet története. Főbb vonalaiban előadva

Molnár Aladár által. Első kötet. 1-só füzet. Pest. (Oster-
lamm)

Magyarország történetének kézi könyve. Kerék-
gyártó Árpád által. 11-ik rész: III. Endre király halálától
a mohácsi vészig. Pest. (Heckenast.) Ára 80 kr.

A magyar nyelv teljes szótára. Szerkesztette Bal-
lagi Mór. IV-ik füzet. Ára fiizetenkint 50 kr. Pest. (He-
ckenast).

Gyakorlati s elméleti sertés-tenyésztés. Szerk.
Dely Mátyás és Dely József. Pest. (Heckenast.) Ára 50 kr.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabá-
lyokhoz. IV-ik folyam. 2-ik f. Pe.t. (Heckenast.)
Ára 60 kr.

Nemzeti sKiitia?,
Péntek, febr. 8. „A roszul őrzött leány oh11. Vígjáték 3

felvonásban.
Szombat, febr. 9. „Lohengrin" Regényes opera 4 fel-

ronásban. Irta Wagner Rikhárd.
Vasárnap, febr. 10. Először: „Szerencsés". Szomoru-

áték 5 felvonásban. Irta Szigligeti. Azon müvek közt,
melyek Szigligeti drámaírói hirét az utókorra is átviendik,
Szerencsés bizonyára nem az utolsó. A mü II. Lajos korában
játszik és a hirhedt Salamon zsidót választotta hőséül, ki
a házi boldogságot feláldozza nagyravágyásának, és saját
tisztátalan eszközei által bukik meg. Eltaszitő alakja mel-
ett igen vonzó nejének, Ruthnak bánatos alakja, ki hitvesi

szereimével fedezi a- hitehagyottat, midőn ennek uj sze-
relme, vagyis inkább nagyravágyási eszköze árulójává,
megrontójává lesz. A czimszerepet Tóth József, Ruthét
Jókainé szokott müvészetökkel adták, és szerzővel együtt
többször kihivattak

Hétfó, febr. 11. Másodszor: „Szerencsés". Szomorujá-
,ék 5 felvonásban. Irta Szigligeti.

Kedd, febr. 12. ,,Kamilla'1. Opera 3 felvonásban. Irta
Fáy Gusztáv. A közönség tömeges megjelenéssel üdvözölte
e rég pihentetett dalmű ujraszinrehozatalát, és Pauliné, Ca-
rina k.a., Simon és Pauli közremüködésökkel és a nem kö-
zönséges szerzői tehetségről tanúskodó dalmű részletei-
vel elégülten távozott.

Szerda, feb. 13. „A völgy lilioma". Dráma 5 felvonás-
ban. Barriére után Feleki.

Csütörtök, febr. 14. „Faust".Opera5 felvonásban. Ze-
néjét irta Gounod.

Szerkesztői mondanivaló.
— B.-Újváros. L. F. Magán levelet küldünk.
— Debreczen. D. Z. Köszönet. Az arczkép rövid idá

alatt meg fog jelenni.
— N.-Szalonta. R. Gy. „Észrevételeire" két czáfola-

tot is kaptunk. Egyikből, mely inkább vonatkozik tényekre,
közölni fogjuk, a mit lehet.

— Arad. Korán van mégrestaurálni! Várjuk a dolgok
nagyjának a fejlődését.

— Súlyos Bálint. Egy vadászat. Néhol a hang el
van találva, néhol azonban reminiscentiákkal teljes. Még
nem ért meg a nyilvánosságra.

— T. Igar. K. S. urnák kívánságára itt közöljük
azon helyreigazítást, Prielle Kornélia jeles művésznőnknek
egyik divatlapban megjelent életrajzára, hogy nevezett
művésznő szülővárosa nem Miskolcz, hanem Mármaros-
Sziget.

— N.-Beeskerek. T. E. A képet, technikai nehézsé-
gek miatt, nem adhatjuk. A másik kéziratról még nem
mondhatunk bizonyost.

— Kecskemét. F. P. Kivánata szerint tettünk.
— Absolon. Két dal. Nem közölhetők.
— IX.-Miletics. M. M. Az előfizetés február—júliusra

íratott. A régi pénzeket átszolgáltattuk a N. Múzeumnak
— Fályi. Sz. B. Részvéttel olvastuk végig, de azt

hiszszük tárgyánál fogva nem a közönségnek elébe való. A
kidolgozás sem képesiti arra.

— IV.-Selmenez. A tudósítás, mennyire a tér engedi,
lényileg közöltetni fog.

— Torda. B I. Néhol |elég csinos a verselés. Nemso-
kára remélünk már kiadhatót is találni. Bátori Gábor
hangja nagyon emlékeztet egy ismeretes balladára.

SAKKJATÉK.
374-dik sz. f. — Vész T. A. tanártól,

(Budán).
Sötét.

b e d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 367-dik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól, Königgratzben.)

Világos. Sötét.
1. Fc3—el Bh8—b.5:
2. Fel-f2f K tetsz. sz.
3. Vh3—e6 v. b3fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — Miskolczon: Czentha Jó-
zsef. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítések. Több megfejtés érkezett c8—b7
első húzással; de ezt Hg8—fö: meghiúsítja.

Hónapi- és
hetinap

17 | Vasár.
18 Hétfő
19 Kedd
20
21
22

ozerúa
Csötör.
Péntek

23 Szomb.

Katholikns és

H
protestáns

naptar
Február

F Septuages.
Simon, Fláv.
Mansvét püsp.
Eleuther püsp.
Eleonóra
Péter székfog.
Romána

F Hetven.
Concordia
Zsuzsa
Eukário
Eleonóra
Üszög. Péter
Reinhard

E T I - N A
Görög-orosz

F
napiai

ebruár (ó)
SATriod.kez.
6
7
8
9

10
11

Hold változásai. (£ Utolsó

Bukol pápa
Partén püsp.
Tivadar
Niccphor
Süropus
Vazul vért.

PTAR.
Izraeliták
naptára

Adar Ros.
12 Judás
13
14 Pur.katan
15
16
17 Gábor
ISSab.This

hos

f.
328
329
S30
331
332
333
334

negyed kedden, 26-án, 0 óra 48

N<
sza

P-
21
9,9,
22
23
23
23

ó.
7
7
7
7
6
fi

24 6

i p
kfil

p .

fi
4
2
1

59
57
55

perczkor

ó.
5
5
5
5
5
5
5

P-
25
2fi
28
2i<
31
33
34

hossza

f.
130
144
158
172
185
198
210

délután.

P-
17
30
27

4
18
11
46

Ho l d

kél

6.
4
5
6
7
8
9

10

P-
9

22
31
43
50
55
57

nv

ó.
5
6
7
7
8
8
9

us?.

P-
51!
32

6
37

7
34

3

TARTALOM.
Pákh Albert (arczkép). — Pákh Albert. - Két uj

Robinson. — Legújabb találmányok. — Spanyolországi
vázlatok (képpel, vége). — Sümeg (képpel).— Az eperjesi
kollégium (képpel). — A kávé. — Magyar hadvezérek
az osztrák hadseregben. — Az irodalom történetéből. —
Egyveleg.— Tárház: Greguss Ágost beszéde Pákh Al-
bert sirjánál. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola.
— Közintézetek, egyletek, — Mi újság? — Megjelent uj
könyvek. — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár.

A kiadó ideiglenes felelőssége alatt szerkesztve.
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HIRDETÉSEK.

Az első cs. kir. szabad, dunagözhajózási társaság.

Alulirt főügyvivőeég tisztelettel jelenti, hogy

szombaton, február 10-tól kezdve

a személyszállltó-gézösök menetei
valamint

1997 (1) föügyvivösége Magyarországon.
Cs. kir. kizárólag, szabadalmazott

HH--SZI\\UhUl
legújabb s legjobbnak elismert szer

feltalálta
JÓZSEF,

gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-ik szám alatt.
Ára egy doboznak 1 frt., kisebbé 50 kr.

Kapható Magyarország s a külföld legtöbb gyógyszertáraiban.

B i z o n y í t v á n y .
Ezennel bizonyítom, hogy Török József ur fogszivarkái számos, részint rheu-

matikus, részint másféle fogfájásokban, a melyekben a szokásos fájdalomcsillapító
és narcoticus szerek hatás néikül maradtak, a szenvedőket rögtön megmentették
elviselhetetlen kinaiktól.

Ezért én mint orvos nyugodt lélekismerettel ajánlhatom a fogszivarkákat min-
den fogfájásban szenvedőnek.

Ó Buda, 1866. jun. 6. Dr. Tatay,
1892 (11 12) kórházi első orvos.

2 N
^ c

csBRUST -KRANKHEITENS
fijj\TERPHOSPHORIGSAURER KAIK-SYRUP
I V O M G R I M A U L T & C? APOTHEKER IN PARIS1

A legkomolyabb kísérletek folytán, melyek Angol-, Francziaország és Belgium
kórházaiban tétettek, sikerült ezen gyógyszerben a legbiztosabb ellenszerét felismerni a
tüdógumónak, ugyszinte igen kitűnő szer a hurut , köhögés, makacs nátha és
nehéz lé legzés ellen.

Behatása által a köhögés csillapul, az éjjeli izzadás megszűnik és a beteg egész-
ségét gyorsan visszakapja.

Minden üvegen GRIMAULT és TÁRSA névaláírása van. A főraktár egész
Magyarországra nézve: Török József gyógyszerész urnái Pesten, király-utcza 7-ik
szám alatt. 1934(3-12)

PEST ES GYŐR
szintúgy

Pest, Mohács, Zimony, Orsova
és az alsó Dunaállomások

között, további rendelkezésig következő rendben fognak történni:
P e s t e n f e l ü l ,

Pestről Győrbe minden páros számú másodnapon, s igy február 16., 18., 20-kán stb.
7 órakor reggel.

Győrből Pestre minden páratlan számú másodnapon s igy február 17., 19., 21-kén stb.
7 órakor reggel.

P e s t e n a 1 u 1.
Pestről Mohács, Eszék és Ziinonyba : hétfőn, szerdán, szombaton 7 órakor reg-1

gel. (Első menet szombaton, február 16-kán.)
Pestről Orsovára és a Dnnalejedelemségekbe: (hajóváltoztatással Orsovánál) szer-

dán 7 órakor reggel. (Első menet szerdán, február 20- kán.)
Zimonyból Orsovára: péntrken reggel. (Első menet pénteken, február 22-kén.)
Orsováról Galaczra: vasárnap délb«n. (Első menet vasárnap, február 24-kén.)
Galaczról Orsovára : kedden reggel.
Orsováról Ziinonyba és Pestre: szombaton reggel. (Első menet szombaton,

február 23-án.)
Zimonybol Eszék, Mohács és Pestre : vasárnap, kedden, csütörtökön 10 órakor

délelőtt. (Első menet kedden, február 19 kén.)
Mohácsról Pestre: hétfőn, szerdán, pénteken 3 órakor délután. (Első menet szer-

dán, február 20-kán.)

A személyszállító-gőzösök megérkezése Pestre:
Gvőrből: minden páratlan számú másodnapon délutáu.
ZÍmony, Eszék és Mohácsról: kedden, csütörtökön, szombaton délután.
Orsováról és a Dunal'f jfdelrinségekböl: kedden délután.

Pest, február 10-k'én 1867.
Az első es. k. dunasözhajózasi-tarsasag

Társasági részvényjegjek
20 darab 1864-ki állam-sorsjegyre,
melyekkel a befizetés tartama alatt 5 millió forintra

i200 szór lehet játszani, s ráadásul 1 darab 1864-ki 100 ftos
[eredeti sorsjegy adatik, 10 forint lefizetése mellett kaphatók

KANITZ ÉS TÁRSA
pénzváltó-irodájában Pesten, német színháztér j

4. szám alatt.
|£«r A vidékről jövő megrendelések gyorsan és pontosan

teljesittetnek. 1980 (3—4)

Előfizetések folyvást elfogadtatnak

„DIVATVILÁG"
czimíí szépirodalmi és divatlapra.

Szándokunk a „Divatvilágéban oly szépirodalmi és divatközlönyt adni a
magyar hölgyeknek, mely a szivet nemesítő s a lelket vidító olvasmányok mellett, a
széppel összekötve a hasznost, az értelemnek is nyújtson tápot; mely a családi élet
minden mozzanatában, s a női foglalkozás minden agában őszinte barát s gondos
kalauz gyanánt szolgáljon; szóval, hogy a „Div«tvilág"-ban az összes magyar hölgy-
világ oly közlönyt nyerjen, melyet minden család örömmel vallhasson magáénak. —
Hogy e szándokunk nem marad csak jámbor óhajtás és puszta Ígéret, erre nézve lapunk
eddig megjelent számaira hivatkozunk, melyeknek gazdag és változatos tartalma már is
kinyeré t. olvasónöink osztatlan tetszését és elismezését.

Tekintve a meleg részvétet, melylyel közönségünk jelen vállalatunkat felkarolá,
biztat a remény, hogy „Divatvilágunk" már a közel jövőben oly elterjedésnek fog
örvendeni, minőben eddig csak külföldi divatlapok részesültek

A minden hó 8-kan és 23-kan, a legnagyobb másfél ivén megjelenő „Divatviiág"
minden száma hoz mellékletet, és pedig egyszer diszes divatképet, egyszer szabási
vagy női munka-mintarajzokat. — Megbizasokat a szerkesztőség gyorsan és pon-
tosan teljesít. —

Előfizetési ár a ,.DIvatvIIág"-ra egész évre 8 frt, félévre
4 frt, negyedévre 2 frt.

Azon előfizetők számára pedig, kik a „Regélő" ezimü, minden hó 15-kén és
30-liMi a legnagyobb 8-adrét alakú s 128 hasábot füzetekben megjelenő mulattató
tartalmú regény- és beszély-folyóiratot. is járatják, a „Divatvilág" egész évre csak
6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.

Tehát a „Divatvilág" és a ..Regélő" együttesen megrendelhető egész évre
18 frt. félévre 6 frt, negyedévre 3 írtért.

Gyűjtőknek minden tiz, egyszerre beküldött előfizető után tiszteletpéldánynyal
szolgálunk.

A „Regélő1* minden évfolyama két kisebb, vagy egy nagy képet hozand
mülapul, e mülapot a „Divatvilág" összes előfizetői is, a szállitási költség lefizetése
mellett, ingyen kapják meg.

Az előfizetési pénzek Heckenast Gusztáv kiadóhivatalába (egyetem-uteza
4. sz. a.) küldendők; a „Divatvilág"-ot illető egyéb levelek pedig a szerkcsttőséghez
(József-külváros, gyöngytyuk-uteza 9. sz. I. emelet) czimzendök.

Kuliffay Ede,
a ,,Divatvilág"

' főmunkatársa.

Heckenast 6.,
a „Divatvilág1" és a „Regélő"

kiadó-tulajdonosa.

K. Beniczky Irma,
a „Divatvilág" szer-

kesztője.

Valódi
Veuve Clicquot-Ponsardin-

PEZSGOBO
melyből a raktár nálam létezik, nagyban s kisebb mennyiségben a legolcsóbb árért
felyvást kapható. — Isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.

1975(3-6) Malvieux C. J.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok $ egereknek,
egy CB. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitd szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é. F) 1969 (6-19)
Valódi minőségben kapható:

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

N.-Beeskerek:Nedelkovits. —Csáktornyán: Kárász A. —Eperjesen: Zsembery
J.— Jassenova: Dudovits J.— Keszthelyen : Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J.
- PoEsonyban: Scherí Fülöp.— Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franké A.
Szombathely: Pi'lichJ. Várnádon: Halter D. F. - Verőcéén : Bész J.K.nraknál
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A 1986 (2-3)

kiházasiíási raktár Bécsben,
Stadt, Rothe-Thurmstrasse Bír. 21,
ajánlja gazdag választékban minden-
nemű bel- s külföldi vászon fehér-
neműit hölgyek szátnára,továbbá pon-
gyola, ágy- s asztal-készöleteit,
valamint minden a kiházasitáshoz me«-
kivántató áruozikkeit, melyek a leg-
újabb szabás szerint vannak készítve s
a legizletesebben kiállitva,— elismert, s
a bámulásig olcsó árakon. — A vidéki
tisztelt venni szándékozóknak kívá-
natra bérmentesítve s a leggyorsab-
ban részletes árjegyzékek fognak
küldetni mustra-gyűjteményekkel
együtt, valamint kiházasitási terveze-
tek. Czim: An die Leinwasch- und
Austattungs-Fabriks-Niederlage des
A. Strauss in Wien, Stadt, Rothe-
Thurmstra'sse Nr. 21.

Vendégfogadó bérbeadása.
Az 1867. márczius8-án délelőtti 9 órakor

az alulirt hivatalszobájában az e város leg-
gyakoribb közlekedésü utczájában fekvő,
az „arany szarvashoz" czimzett városi ven-
dégfogadó, mely földszint 2 ét- és 5 egyéb
szobából, 1 konyha s 1 utcza felőli boltból,
az első emeletben 11 vendégszobából, to-
vábbá 1 pinezéböl 25 hordóra, egy istállóból
150 lóra, nagy udvarból, ott egy kocsiszín-
ből, azután az udvar felől 2 szoba, 1 konyha
és 1 kamarából, végtére az udvar végén
2 raktár előbb mázsa&ázból, mellette 1 szoba,
1 honyha s 1 kamarából áll, az 1867. évi
Szent-Mihály naptól az 1873. évi Szent.
Mihály napig járó időtartamra másodszor
nyilvános haszonbér árverés alá bocsáttatik.

Bérleni ki.ánók a szerződési föltételeket
a városi számvevő hivatalban mindennap
betekinthetik s meghivatnak a fönérintett
időre 200 ftnyi bánatpénzzel megjelenni.

Sopron, 1867. évi február 6-án.

Klauzer Károly,
1995(1-3) tanácsnok.

Ti tkos 1886 (12-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magángyakorlat foly- *
tán több ezer betegen legjobbnak ;
bizonyult mód szerint, sokszor a nél- í
kfll hogy a beteg hivatásában vagy j |
életmódjában gátoltatnék, gyöke- jj
résen, biztosan és gyorsan gyógyít S*

Med. dr. fielfer Vilmos

iáj

Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az
üvegek körülírását szíves figyelembe venni kérjük

Az átalánosan kedvelt 8 orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

er nővén
mell- és tüdőbetegek számára.

üveg ára §8 krajezár ausztriai érték.

Engclbofer izom- és idegessentiája,
Egy üveg ára 1 forint awszfr. érték.

Dr. Krombholz gyomor-líqueiirje.
Egy üveg ára 52 krajezár auszír. érték.

Dr. Brnnn szájvize (Stoinaücon).
Egy üveg ára 88 krajezár ansztr. éríék.

Folyvást egészen fris és legjobb minőségben kaphatók:

PESTEN
BUDÁN

Török József, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, —
Ebenfflhrer A., Gyndele (i., Éím.íriei! J., ilaasner F. L.
Höiler unokái, Kindl és Frnhwirth, Köhler ív. König N.
Oszíczky és Schieszler, Reittam Ferencit, SzenesEdnárd
Tobisch C , Tanner J., Vághy K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C-, Brunner G. F.,
Steden J., Prohászka és Schwanmayer uraknál.

A valódi stájer növényneiv egyedali készítője Purgleitner J.
Gréczben kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet alatt
előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék. — Továbbá:

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

délután 1—4 óráig
SJ^~ Díjazott levelekre az»Rnal

válaszoltatik, skiv»iiatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

'. í

AlsóLendván: Kiss A.
Aradon: Tones és Frei-

berger.
Aszódon: Hannisch A.
Apaünban: WényM., Wei-

dinger S.
A ranyos-Maróthon : SJ-

masa J. B.
Almáson : Beck K.
Itaanban: Sabinnoszky J.
Baján : Stern K. és Dietzl

és Michitsch St., Herzfeld
fiai.

Beregszászon: Buzáth gy.
Berettyo-Ujtaluban : Sav-

reti J. gysz.
Bezdán : Schulz E. J
Besztercze-Bányan: Szíra-

kaS.
Be szterezén : Kelp és társa,

Dietrich és Fleischer
Bialan: Knaus J.

Iglón: Inderka.
Jassyban : Immervoll J. E.

Schoidler.
Kőszegen: Küttl ésStrehle.
Kolozsvárit: Kozák E.
Kaposvártt: Kohn J.
Karánsebesen: Stojesevics.
Kassán: Novelly A.
Késmárkon: Szopkó K. N.
Kecskeméten: Gallé gysz.,

Handtl, Milhofer.
Keszthelyen: Singer testv.
Kis-Czell: Brunner G.
Komaromban Grötschlgy.,

Ziegler A. és fia.
Körmöcz-Bányán : Nem-

tsek J.
KostelniczánRadakovicsM.
Levan: Bolemann Ede.
Lngoson : Popovicza D.,

Weisz testv.,Schiessler A.
Makón: Ocsovsky S.

Bonyhádon BecüS ,Sohanta Má tonvásáronPintér J.E
Miskoiczon : Böszörményi,

Die in Wien 1866 prSmierteSamenhandlung
Brüder Franki in Prag,

Schilliagsgasse (Poric) 1074 II, II6te] „Englischor Hof"
kauft und verkauft

Kiefern-, Fichten-, Timothee-, Klee-
Samen etc. etc ,

cmpflehlt sich y.nm Bczuge von
Magdeburger und Quedlinburger Zucker-
und Futterrüben-Simen, rothem Brabanter
und steierischem, weissen Kleesamen, franz. |
Luzerné, Percauer und Rigaer Kron-Süe-
Leinsamen, Binerikanischem Pferdezahn-
Mais, Kukurutz, Lupinen, AVicken, Buch-
•weizen, Esparsette, Raigrasem, Honiggras,
englischen Turnipssamen, Klee- und Gras-

mischungen,
iibsrhaupt allén Arten

Klee-,'GraR-,Futíerpflanzen, Fntter-iind
Hunkelrüben , Oekonomie-, Handels-,

Wald- und Gfinüsc-Sanun,
sowie auch von

Portland-Cement, Steinkohlen-Theer,
belgischem Wagenfett, Branpech Raps-

kuchen, Pcrn-Gnano, Knochenmehl.
AuftrSge auf die vorzüglich bewahrten,

25- bis 35faches Ertragniss liefernden
1866er Probsfeier Saatgerste nnd Saat-

hafer, engl. Saatgetreide,
welche mit 10 fl. Angabe per Tonne versehen
sind, werden von Február an in plombirten
Original-Sacken von circa 2'/j Metzen, jené

auf echte Original-
engl. nnd amerikanischen Kartoffeln,

NenseelSnder-Somnierraps,
•welche mitöfl Angabe per Zentner versehen
sind, werden im Frühjahra bei frostfreiem
Wetter effektuirt. — Ünser Katalog, sowie
unsere Brosehüre über Probsteier Saatge
treide werden auf Verlangen franko zugesen-
det íur dieEcbtheit sammtlicherOrigi-
nal-»aaten garantiren wir. 1956 (4—16)

Brüder Franki in Prag.

J. B.
B -Gyarmaton: Sipplertest-

vérek.
Brassó* «u :Jekelius gyógy-

szerész.
íísaczán: Eichwald M.
DebreczenbenRothschneck

Kolbenberger E , Nemetz
J , Czanak J., Papp G.,
Borsosy.

Déésen : Szathmáry K.
Déván : Buchler A., ötvös
Diakovártt: Bosniakovich.
D.-Földvártt: Timmer K.
Ksztergomban: Bierbrauer.
Egerben: Weszely gysz.
Eper jesenZsembaryJ.,Papp

G.S.
Eszéken: Deszathy S , Ar-

girovich G. és Károjlovich
gyógysz.

Félegyhazán: Hunyady I.
Fiúméban: Rigotti.
Fogarason: Schranz G.
Fehértemplomban: Joan-

novics és Boschits.
Fehértemplom (Bánátban):

Schmitz G.
Fehértemplom(Erdélyben)

Barbulovics D.
Galanthán: Wallandt Tód.
Gyöngyösön Kocziánovich.
Gynlán: Császár K.
Győrött : Hergesell A.
Hadersdorlban Martinides.
Hradison: Beitl J. ,GrigarF.
Högyészen: Rausz St. ÖZV.
Hollitson: Mühlbauer.
Hold-Mező-Vásárhelyen:

Wagner.

Spuller J. A.
Miíroviczán: Kerstonovits.
Mohácson: Kógl A.
M.-Óvártt: Koller Alajos.
Maros-Vásárhelyen : Fo-

garasi D.
N.-Abonyban: Lukacz.
N.-Becskereken: Pyrra D.,

DanilovicsG., AVegling és
Herschani, Schlesinger G.

N.-Bányán: Pap.
N.-Kanizsán: Fábián özv.,

Zerkowich W. A.
Naicy-Károlyban: Alex,

Saager.
N.-Kikindán: Schanneé.
IVyitrán : Rippeli gysz.
Nyíregyházán: Griinfeld J

és Forgács G.
N.-Szombaton : Keszely J

és Panthotes.
Nagyváradon Kiss S., Röss-

ler J. K. és Rosenthal A
Oraviczan: Pintinger J.
Orosházán: Székány Istv,
Palánkán : Karvázy A.
Pakson: Flórián J.
Pancso ván: Huber J.,Kran

csevicsP.,JoannovicsD.U.,
Joannovics J. B. ésKresa-
dinacz M.

Pápán : Bermüller S.
Péterváradon: Nagy Ign.,

Andres Ferencz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Heinrici, Pisztory.
Pécsett: Berger C, Pucher

G., Rech W., Lakich F.,
Obetka S.

Fris

VETŐMAGVAK,
magyar

Pttspök-Ladányban: Haa-
gen Alajos.

Rozsnyón : Pleymann A.,
Madaras Gr.

Rimaszombatban Kretseh-
már.

Humán : Bogdánovich J.
Sasváron: Müke gysz.
Selmeczbányán Dimák J.E.
"ellyén: Weigl József.
Szentesen: Eiszdorfer G. és

Probaska J.
zearszárdon: Mihek J. és
M.hek N. J., Stern M.,
Noviter A.

Szepsi-Sz.-Györgyön: Vi-
tályos B.

Szegeden: Hauer A ésLan-
sovits. Mészáros Pál.

zolnokon: Scheítsik Istv.
Szabadkán: Reisner A. S.
Szebcnben: Zöhrer J. F.

zécsényen : Sehönberg A.
Segejtvárott: Misselbacher.
*z.-Kerí»8Eten: Detony V.
Sopronban: Voga, Eder és

Rupprecht J.
Szigetvarott: GrünhuthM.
Sziszeken: Pokorny F
Szombathelyen: Píllích és

Albrecht F. R.
Sz.-Fehérvárit: Légmán A.
Sz.-Györgyön: Kartin Fer
Sümegen: Hirschler N.
S.-Somlyón: Ruszka Ign
Tapolczán: Frisch József.
TapolcsánbanKalaba C. A.
Temesvárit: Jmey és Sol

quir, Hain,SchidloF.,Fah
ner Károly.

Tatán: Nirtit gysz.
Trcncsénben: Kulka J.
T.-KanizsánFirigyházkyP
Újvidéken: Vidasits J. L.

Milletits N.
U.jhányán: Hamel G.
U.j-Verbászon: Singer H
Varasdon: Dr. Halier.
Verőczén: Doma.
Verseczen Karnap E ,Obra-

dovics, Fuchs János, Blum
J., Joannovics J. B.

Veszprémben: FrömmelH
Váczon : Bodendorfer J.
VnkovárttStanits Th Mar-

kovits B.
Zomborban: Weisz J. és

Popits István, Fatcione,
Heindldorfer R.,Csarsch C.

Zimonyban: Treschtfik, Jo-
annovics és Petrovios.

Z.-Egerstegen: Handler I.
1887 (2-6)

ugymmt:
Lóhere, valódi franczia és

luezerna.
Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Ra'gras), angol, franczia

olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
C/.ukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, niohar. nyári- és őszi-

repcz«.
Tavaszi-bnza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Bnrnótíil (Pimpinella).
Akaczla-magvak és más magfajok.
Marhanó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és örliJtt.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségű disznó-

zsír és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete labföld virágokhoz.

Ö " Jó minőségben és jutá-
nyos ároa kaphatók : 1977 (3—13)

IlalbauerG. János
kereskedésében Pesten.

Raktára és irodája saj«t házában
Terézváros, Rombach-ijtcza 7. szám a.

A t. szülékhez!
A gyermekek részére megkivántató leg-

jobb egészségnek fentarthatása tekintetéből
figyelmeztetem a t. szüléket az e biztos
hatású és átalán kedvelt „Giliszta-csokolá-
démra" és tiszta lélekkel tanácsolom a t.
szülőknek, gyermekeiknek — akár van gyanú
gilisztás ál apotra, akár nincs — minden
8-ik hónapban e giliszta elleni szert beadni;
az ok , hogy miért? azon göngyölkéken
olvasható, melyekbe a szeletkt'.k takarvák a
használati utasítással együtt s hún igazolja
mind ezen állításomat a könyvecskémben
körülirt 61 hiteles bizonylat.

Kapható Pesten Török József gyógy-
szerész és Thallmeier és társa uraknál.

E^y darab 20 kr. ős náiam Tokajban
6 darab 1 ít. o é.

Megrendelhető posta-utánvét mellett az
egész birodalomban.

Kröczer Ágoston s. k.
1990(2-12) gyógyszerész Tokajban.

Titkos

BlfBGSÉGES,
újonnan keletkezettek

W" 8 nap alatt
minőségre nézve

IMF* 48 óra alatt
meggyógyít tatnak

dr. FÜX J.
|26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgat tatnék.
Rendel: d u. 1—4 óráig.

I Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

[Lakása: király-utcza, 33. sz. a. 1-ső
emelet. 1925(8 — 12)

A stájer növénynedv fehér üvegekben árultatik, s felülről kup-
alakban végződik, s ónlemezzel, melyen (valamint az üvegeken) „Apotheke
zum Hirschen in Gratz" és J. P. A. nyomat szemlélhető, jól elzárva, —
különben a készítő függvényekkel s saját neve aláiráeával vannak ellátva.

Értesítés a dinnyetermelök
számára.

A magyar kertészeti-társulat legutóbbi
kiállítása alkalmával, szépségéről és kitűnő
jóságáról átalános elismerést nyert Gráczer
Antal-féle dinnyéknek valódi a el nem fa-
jult magvai, — nem különben a különös
nagyságáról s nedv dáságáról ismeretes s
átalánosan kedvelt paradicsom-magvai is
P e s t e n , a szervita-téren 5. szám alatt
létező Becker V. Károly vászonrnha-
kereskedősében a legjutányosabb áron kap-
hatók. 1996 (1 6)

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4 ik s*.
#•



84

Az első cs. kir. szabad, dunagözhajózási-társaság.

Alulirt főiigyvivőség tisztelettel jelenti, hogy

Jf(W szombaton, február 16-tól kezdve,
a helyigőzösök járatai

Pest, Vácz és Esztergám
között

torábbi rendelkezésig, következőleg fognak történni:
Pestről Váezra és Esztergámba: 1 órakor délután.
Váczról Esztergámba; 3 óra felé délután.
Esztergámból Vácz és Pestre : 6 és y2 órakor reggel.
Yáczról Pestre : 8 óra felé reggel.

Pest, február 10-kén 1867.
Az első cs. k. szab. dunagözhajózási-társaság
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Legfontosb feladata minden mezei gazdának, hogy a háziállatok egészségi
állapotát fentartsa s a netalán megbetegedetteket a legrövidebb idő alatt ismét helyre-
állítsa, mely azonban vidéken, hol állatorvos ritkán található, felette nagy nehézséggel
jár. — Miként tudva van, hogy ily esetekben már az elsó segély is nagy jelentőséggel
bir — minden mezeigazdának első gondjai közé tartozzék egy oly hatalmas háziszer
beszerzéséről gondoskodni, mely képes legyen helyes és szorgalmas alkalmazása által a
betegségeket ellensúlyozni g folytonos használata által még a gyógyulást is teljes erővel
támogatni. — Mindezen előnyök köipontosulnak a Kwizda Ferencz János cs. kir. szab.
üditő-nedvében lovak számára. Ezen uditó-nedv aa ivhurnak még vénebb állatoknál is
feszerót ad, s a legnagyobb megerőltetéssel járó munkát is könnyüséggel végezhetik,
edzi az idegszerveket s azokat minden káros külbefolyások ellen érzéketlenné teszi, mely
által a esúzok s bénulásoknak sat. eleje vétetik, s egyátalában a lovak kúlsérüléseinél
használva — eredménydús szolgálatokat mutat fel. Ezen üditő nedv, megbecsülhetlen
tulajdonságai miatt, már is jól megérdemlett elismerésben részesittetett s nem találko-
zott egy lótulajdonos sem, ki helyzeténél fogva azt használatba ne vette volna — s e
készítmény irányában a legnagyobb megelégedéssel ne nyilatkozott volna, ellenkezőleg
igen sok esetben a várt eredményt jóval felülmulta; mindezekért az üditő-nedvnek
mindinkább gyarapodó kelendősége eléggé kezeskedik. Minélfogva czélszerünek tartjuk
az illetőket figyelmetessé tenni, hogy ezen os. kir. szab. üditö-nedvet más hasonnevű s
nem szabadalmazott gyártmányokkal fel ne cseréljék. A Kwizda F. J. cs.kir. szab. üditö-
nedv megrendelési forrásait illetőleg, a mai számban megjelent hirdetményre utalunk.

UDITO-IVEDV
(Restítutions-FIuid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.
Az ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár Ő Felsége

által, megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészség-
ügyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni
éremmel tüntettetett ki; ö felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint
dr. Knauert, porosz király ő felsége összes udvari istállói fö-lóorvos hivataios gya-
korlatában a legjobb eredménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be
idült bajokban, melyek az égetés és zsinórhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem áll-
ják, u m. szügy, csipő, kereszt- s vállbénaság, rokkantság, ivhúrbillentyü, csúz,
ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukló megrándulá a sat. eseteiben, s a lovat
a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a legmagasb korig kitartóvá teszi
s vidámságban tartja.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Valódi minőségben kapiiató:
PESTEN; Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton: Omaszta F., — Breznóbányán: Göüner F.„ — Dehreczeu-

ben: Bignio J., — Csáktornyán: Karasz A., — Dettan: Braunmüller J . , —
Déva: Lengye J., — D. Földváron: Nádhera P., — Epsrjesen: Zsembery, —
Eszéken: Deszáti, — E»zttTgombau : Bierbrauer J. C , — Gyöngyösén : Koczia-
novichj., Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A.,
— Kaposvárt: Kohn J., — Késmárkon: Genersich. — Kolozsvárit: Woíf J.,
Karavasy J., — Komaromban: Ziegler A. és fia, — Lúgoson : Kronetter F., —
Marczaliban: Istl özv., — Miskolcion : Spuller J . A., — Nagy-Becskereken :
Haidegger, Deutsch testvérek , — Narsy-Knnlzsan: FesselhoSer és Rosenfeld, —
Nagyszombatban: Smekal és fia, — N.-Varadon: Jánky A.,— Pakson: Flórián
J., — Papán : Be>>rmüller W., Pozsonyban : Schertz F és Hackenberger testv.,
— Pécs: Kisági és fia, — H.-Szombatban: HamaliarA., — Rosnyon: Poós
J. J., — Szabadkan: Sztojkovits D , - Szekszárdon : Hutter A., — Sziszeken:
Dietrich A., Verrak A , — Szolnokon: Scheftsik, Horánszky Istv., — Székes-
fehérvárit : Kovács P. és Légmann A.,— Sopronban: Müller és Mezey, — Tren-
csenben: Weisz L. — Tepliczen: Weisz L., — Varasdon: Halter F., — Verő-
ezén: Bész J . K., — Veszprémben: Tuszkau M , Zágrábban: Mihics Gr.,
Hegedűs. — Zala-Egerszeiten : Hulinszky A. C) 1966(2—4)

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-uteza,

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

nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

SOOOO darabnál több férfi-Ingek rnmbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 6 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.

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

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

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Nöi ingek rninburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Ndi ingek ruriiburgi es hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr'
6 ft, 7 ft.

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

Szines fin-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft.
35 kr., 1 ft 55 kr, lü éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr, 12 éves 1 ít 65 kr 2 ft 10 kr.
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 é\ es 1 ft. 75 kr., 2 ft 20 kr.

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

Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtó!
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

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

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

borvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Váwfconzsebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

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

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

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

szon és asztalnemüekbeni nagy raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vagy kívánság szerint összeállitunk.

Mindennemű megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás agyteritftk, pique és tricot-paplanokból, kaves-kendökböI és

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

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

Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek. w7 i s * á. — » «• 4* •

1946(4-6) Eoílarifs Jozseí e» fiai.

Egy Ígérvény
1978 (5-8) az 1864-ki jegyek
az 1-ső márczius 15-iki, április és 1-ső júniusi húzásokra érvényes, 250,000, 220,000,
200,000 forintnyi fő- és 8600 melléknyereményekkel, körülbelül */4 milliónyi érték-
kel, 7 ft. í>0 kr , — 2 húzásra 5 ft.. — és az 1-ső márcziusi húzásra 2 ft. ÖOkrba kerül.

Mindazok, kik több darabot vásárolnak, jelentékeny kedvezményben része-
sittetnek.
Állam-sorsjegyek, húzás márczius 20-kán, 4097 nyereménynyel,

300,000 frtnyi értékkel, 3 ft. Mindazok, kik 5 darabnál többet vá-
sárolnak, minden darab után 15 krba része-ittetnek.

Credit-sorsjegy ígérvények, húzás: április l-jén, főnyeremény 200,00*) ft.;
1 db. 1864-ki, 1 db. (Jredit-igérvény, s 1 db. állam-sorsjegy, összesen: csak 9 ft.

S ( F * Minden húzás után a lajstromok és sorsolási áttekintet 1867-re ingyen.
— Vidéki megbízások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek.

KAROLT JÓZSEF
váltóüzlete Pesten, barminczad-uteza 3, szám alatt.

k budai kereskedelmi és iparbank megnyitása.
A budai kereskedelmi és iparbank alapszabályai a főméltóságu ma-

gyar kir. kanczelláriának 1867. január hó 28-án kelt, 1317 számú kibocsát-
ványában megerősittetvén, a banknak szabályszerű működése 1867.
február hó 1-én uiesindiUatott; mi is ezennel köztudomásra hozatik.

Kelt Budán, 1867. február hó 4-én.
(A bank helyiségei: Buda, Víziváros Széchenyi-utcza 60'/2. sz. I. emelet.)
1985 (2-3) Az ideiglenes igazgatóság.

Tizennegyedik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — F é l évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
k 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk szimára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij különiktatásnál csak

minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Midőn végre 18 évi várakozás, nehéz
türelem s a nemzetnek két országgyűlésről
hat izben fölterjesztett sürgető kérelmei
után kimondatott a nagy szó: az ország
alkotmánya visszaállittatik; és e nagy szó
hogy tetté legyen, a trón körébe oly férfiak
hivatnak, kik az országgyűlés többségéből
válogatva, az ország óhajtásait alkotmány-
szerűén képviselhetik, — az örömriadásba,
mely őket üdvözli, egy hang vegyül, sőt túl-
kiáltja azt, egy minden magyar szívben
százszoros viszhangot keltő név, !az alkot-
mány valódi visszaszerzö-
jének, Deák Ferencznek
ünnepelt neve. Ö volt az
utóbbi országgyűlések re-
mek feliratai által a nem-
zeti közvélemény valódi
és legméltóbb képviselője;
ő tette le épen ezen fel-
iratokban azon rendithet-
len jogalapot, melyre az
ország alkotmányának le-
rombolt épületét ismét
föl lehet emelni; ö a kö-
zösügyi munkálatban a
kiegyenlítés mindkét rész-
re méltányos kezdemé-
nyét.

Hogy nevét, utóbbi
működéseiért az örökéltü
történelem legnagyobb
alakjai közé irja be, még
csak egy hiányzott nagy-
ságából: a siker, ez a
minden politikai s állam-
férfiui nagyság utolsó pró-
baköve. S most, hogy ez
is megvan, Deák Ferencz
nevét — bár kis ország
és nemzet fia aránylag —
csak a Washingtoné mellé
lehet irni a történet köny-
vében. Nagy azon férfiak
érdeme, kik a legújabb
fordulatot közvetlenül ki-
eszközölték, de Deák Fe-
rencz alapvetése nélkül
tehettek volna-e valamit,
kérdés — s hogy nem te-
hettek volna ennyit, bi-
zonyos.

S e perczben, midőn a

D e á k F e r e n c z .
főváros és az egész ország az alkotmány
visszaállításának örvendez, a „Vasárnapi
TJjság" — mely mindig törekedett hü kifeje-
zést adni a valódi nemzeti közérzületnek -—
sem feledkezhetik el azon kötelességről,
hogy e nagy férfiú arezvonásait ismét olva-
sói elébe ne állítsa. Ki ne ismerné ez arezot?
ki -ne tekintett volna százszor és ezerszer
már, tisztelettel, kegyelettel és nemzeti büsz-
keséggel e nemes, a nagy és a jó lelket egy-
aránt visszatükröző képre. Maga a „Vasam.
Újság" is már ismételve megörvendeztette

vele olvasóit. Most azonban egy minden
eddigieknél hivebb és kifejezőbb arczkepét
mutatjuk be, s azt hiszszük, kedves dolgot*
teszünk vele olvasóinknak. *)

És mit adjunk keretül e képhez? Elete
fő vonásai mindenki előtt ismeretesek. Hi-
szen a haza közügyeiben, jólléte, nagysága
fáradhatlan munkálásában folyt le ez élet,
melynek minden percze a hazának volt szen-
telve. Deák Ferencz negyven év óta működik
a közélet terén. Harminczhat éve, hogy a
törvényhozás termeibe lépett s csaknem

legelső fölléptétöl fogva
- az alkotmányos párt ve-

zéréül ismertetett el. Soha
sem kereste a vezéri sze-
repet, önként esett az ré-
szébe. Ráillik, mit Macau-
lay Hampden Jánosról
mond: ő nem kereste a
dicsőséget, de mivel az a
kötelesség egyenes útjá-
ban feküdt, megtalálta
azt. Valóban érdemeinél
csak igénytelensége na-
gyobb. A minap, midőn
pártja öt egy alkalommal
azzal üdvözölte: Téged
követtünk, zászlód körül
csoportosultunk; így fe-
lelt az őszinte és igaz
szóra: „Ti azt mondjátok:
engem követtetek, zászlóm
körül csoportosultatok; és
én elhiszem, hogy ugy
van. Köszönöm bizalma-
tokat, melylyel irántam
mindig viseltettetek s
melynek most is kifejezést
adtatok. De engedjétek
megmondanom, hogy ez
nem azért történt, mintha
én lettem volna köztetek
a legméltóbb: elöl menni.
Hanem az út szoros, az
ösvény keskeny volt, me-
lyen előre kellett törtet-
nünk, —csak egymás után
mehettünk, valakinek elől

DEÁK FERENCZ.

•) Ez arczkép a „Magyaror-
szág Képekben" czimü honismer-
tető képes folyóirat első füzetében

jelent meg először.

8-ik szám.


