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Tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok,

17-ik szám.

Tizennegyedik évfolyam.

»/

-^—^

minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak a legnagyobb választékban és a legjutányosb árakon mindig kapható

gyári raktárában, a király-utcza, sarkán Pesten.
4i

Tüz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és oklevélszeferécyek, ládácskák, patentirozott biztossági ®£
zárak (feltörés ellen mentesen) raktára 60 krtol 9 frtig darabját.
-a
WST IMáso!ó-g<>|»ck,
gép-sodronyszegek,
gépszijjak a legjobb talpbórből.
g
gp
g
Vízhatlan abroszok, bélyegsütö harapófogók, bélyegző ólom sat.
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Az aiulanosan j ó n a k elismert valódi s egeszén trisen érkezett

Uj

bizonyítvány
a

DR. PEARÍ E EDW.

ORSZESZE
szabadalmazott

SGHNEEBBR6I NOVEMY-ALLOP
inéII- 8 tüdőbetegek szamára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyállásodás,
torokgyuladá8ok s nehéz légzés ellen,— mindenkor fris minőségben kapható :

P E S T E N : Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, - dr. W a g n e r D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,
Sehirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Schwarzmeyer J . gyógyszerész urnái.
K ö r m ö c z ö n : Draskóczy gy. S.-Sz.-Győrgyön: Ötvös P
Aradon: Probst F. J
Karolvfehérvár: FischerE.
Aszódon: Sperlagh J gy.
gyógysz.
j Baján : Klennutz J.
Kubiiiban: Stojánovics.
Sopron : Voga és Rupp!
Brassóban: Gyertyánfy,Fa- Kiin-Sz.-Miklós:
Stoits
"
'
"• ' A.
'
recht.
bick és Jekelius gysz.
Lngosou: Arnold J.
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
Battonyán: Bignio K.
Médiáson : Breiner K.
Sasvár: Mücke A gy.
Belgrádon Nicolacovics test. Mosonban: Pranter J.gysz. | Segesvár: Misselb.acher J.
Beszterczén : Dietrich és iliiskolezon: Spuller J.
Serajevobau; GyulekaN.G.
Fleischer.
Mitrovicz: Krestonoshics A Sziszeken: Kubányi F.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mohács: Pyrker Gyula gy- Szombathelyen : MitterMarosvásárhely: Jeneygy.
Brassóban : Fabick Ed.
mayer gyógysz.
W e i s s J . gyógyszerész urnák helyben Bécs, fcbr. 7-én 1867.
Munkácson: Gröttier L
C s á k t o r n y á n : Kárász A.
Székesfehérvár : Say R.
Sok idö óta romlott gyurninr következtében teljes étvágytalanságban
Mohácson: Kőgel D.
Csúton: Borsay F. gysz.
sienvedtam, összekötve heves savany-képződessel. Hasztalanul kerestem ez ellen segyógysz.
Debreczenben: Göltl N. gy. IVaKvbányán: Horacsek J. Siklóson: Nyers S. gysz.
géh t mindenütt, de az összes alkalmazott szerek részint leplezőkül, részint teljesen
Nezsiderben: Fuchs J.
Deesen: Krérner S.
Mkerttleneí* ül mutatkoztak, mig végre ajánlat után dr. PearceKyomorszeszrhez foSzftShmáron: Juracsko D.
Dettán : Braunmüller J . gy. Nyitran: dr. Láng E.
lyamodtam Két üveg ha>zná!ata után már•<•terhes savanyképzödés megszűnt, étváSzent->Iiklóson: Haluschka
Nyíregyházán
:HönsehEde
Devecserben:
Hoffmann
B.
gyam isméi tökéletesen meit.jfltt, és most, daczára hogy különös étrendet nem
gygy
gyógysz.
Eszeken:
Kawilowicz
gysz.
tartok, sok hét óta egészen jól érzem magamat; melyezen valóban kitűnő ttyomorSzarvason: Réthy V.
Eperjesen:
Zsembery
Ign
IVagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
szesií által okozott fényes eredményt Önnel köszönetem mellett tudatni kötelesséÉrsekújvár: Conlegner Igu.
kovics és Haidegger.
gemnek ereztem. Teljes tisztelettel
H i e i l l FereiICZ
és Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
Nagy-Kanizsán
: Welisch Temesvár : Kraul és Roth
dalmű-énekes, Wieden, f'óntcza 49. sz. a.
Eszéken : Thürner fiai és
és Lovack gyógysz.
gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Nasy-Karoly: Schöberl C. Tokajban: Krötzer A. gy.
Dr. P e a r c e tcjornors/.esze átalában nagyon erösitőleg hat és kellemesen
Győrött: Brúnner F.
Nagy-Kikin: Komka A. J. Tordan: Welits és Wolf.
Gyulán : Lukács gysz.
melegitóleg hat az emésztési szervekre,azok szabályzatos tevékenységét, fenntartja,
Tatán: Niertit F. gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
a vér és nedvek vegyülését javítja, és étvAgytnlansát;, rosczfitt gyomorgyengeHátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pantot- Török-Szent-Miklő's: Pilsé« és rósz emésztés. »avaiiyképzés,gyoin«rhév, felfúvódás, g y o m o r g ö r c s , a
lösz M.
sehek R. gyógysz.
Ipolyságon: Mikulást T.
gyomorból származott fejfájás, wzesaes italok kellemetlen következései,
Trencsénben: Simon A. gy.
Orosházán:
Vaneyel
M.
Janoshazán
:
Kuna
gysz.
váltóláz stb. ellen bámulatos hítthatósaKgal bir, minélfogva is
Pancsovan : Graffgysz.
Unghvártt: Telendy gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
minden háztartásnál nélkülözhetlen.
és özv. Benesch P.
Kaposvárit: Sehröder J.gy.iPécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz. Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysa.
Károlyvártt: Benich J
Pntnokon: Szepessy gysz. Varaimon: Elizárgysz.
Kis-Martonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
gysz. és Spatay A.
| és Dussil gysz.
Varazsdon: Halter gysz.
| Rosnyón : Posch J. gysz.
király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki arak, kik r a k t á r t kivan-1 Kassán: Eschwig E
Verseczen: Herzog gysz.
Késmark: Genersich C és A. I Rimaszombat
~~
"
Hamaliár
nak átvállalni, szíveskedjenek fordulni
Zimony: Ivánovics és fia.
Kecskeméten: Papp M.
| gyógysz.
Azon kiviií még léteznek raktárak következő uraknál:
Zalatnán: Mégay Gyula.
Karánsebesen :Weber A. gy.jRumáií: Milutinovitz S.
Bécsben: Weiss József JanosIíMZíin: Kossá Guszt.: Rozsnyóban:
Károlyffhérvartt: Fischeri Rékáson : Boromi K. gysz. Zombor: Stein fia Márk.
Posch J . J.
y
Tuehlauben 27,dr.Girt- J o l t v á n : Maiéter Béla.
Ed. gyógysz.
Szászváros: Sándor R. gy
gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Sárbogárdon: Trsztyánsz-1
ler .lózsef Freiung 7. és Kas«án: Wandraschek K.
Kolozsvárit: Megay M. C. Szabadkán: Hofbauer II. gy. | Zentáu: Wuits testvéreknél.
ky Károly.
Moll A., Tuehlauben.
Kolozsvárit: Hincz D.
Sassiuban: Miske A.
1992 (3-6)
Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár.
A r a d o n : Szarka János.
Wolt' János. S.-A. -Ujhelyben:
Rei-|
Háanban: Márky.
K o m á r o m b a n : Térty N.
chard testvérek.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Bártfan: Aichmann
ugoron : Kronetter Fer. I Szegeden: Aigner Károly.
Legjobbféle
Battaszéken: Pxsch Laj. Masryar-Úvarosi: Sziklay
, ™l<5di gyógyszert
Meák Gyula.
Brassóban: Fuhrmann és
Antal.
Sz -Fehérvárott: Legmanl
Lobry
és
Parton-tólUtrechtben,
a skrofulák
Honija berger
Makón: Nagy Adolf.
Alajos.
s
börkütegek
sat.
gyógyítására.
Egy üveg
S
c
h
m
i
d
t
cs.
kir.
főorvostól,
egy
skatulya
t'Harzan: Bentsáth Fidél. Mtakotczon: Ba'ogh Istv. Sz. Miklóson: HaluskaP.
ára 1 ft.
Debrerzenben: Borsos F. MÜrovitzbau: Czeiszber- Szikszón: Aichmann Jóára 23 kr.
ger József.
Kgerben: Ertinger Ign.
zsef.
Ersek-Ujvárott: Konleg- IMódosou: Je/ovits Zsigm. Szinér-Várullyán: Gerber
Munkácson: Gottier Lip.
ner Ignácz.
Ödön.
az idegek erősítésére s a íest edzésére ára
mell- s tüdőbetegek számára.
Eszéken: DeszáthyIstván Ríagy-Kanizsáii: Fessel- Szombathely.: Pillisch F.
70 kr.
Egy üveg ára 87 kr.
hofer Józ.sef.
Karojloits M.
iTemesvárit: Pecher J . E.
Weszely M. C.
Esztergámban: Beszéde* Nagy-La kon: Lenhard JaTokajban: KrötzerÁgost
kab Frigyes.
János
Fehértemplomban: Fil- IVauy-Mihalyban: Czibur T o r n a l l y á n : Lipthay J .
der Mihálv.
Újbányán: Nickel Ödön.
Bertalan.
arábíai s ázsiai
Gftllniizben: Brujman K. Nagy varadon: Molnár J. Újvidéken: Grossinger K.
é s tá
Kde.
Nasiczban: Mernvik Ant. Ungváron: Bene L
;yfts«u: Kocziano- Nezsideren: Steiner Ján. Varasd»n : Lellis Ede.
.
magas kir. porosz kormány által engedményezve
vich Józsi f.
Orosházán: Székány Istv. Versetzben:
Blum Jóa
s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósáGyörőtí: Némethy Pál.
Pozsonyban: Pisztory B.
zsef.
goknál a legjobb sikerrel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marhaLehner Ff rencz.
Schneebergi-r D. Veszprémben: Wurda M
(i "
vész és marhabetegségek ellen.
Hajdu-DorOKllbaD: Ta- Pécsett: Nendtwich Vilm. Zágrábban : Mittelbach
Mustra- és védmárkkal törvényesen biztosítva.
Zsgmoiid.
nAcs Mihály.
Rimaszombaton.- HamalZirczen: Vekerle János.
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.
l l l o k o n : László F.
j jár Károly.

Esscnz)

jeles hathatóságáról:

Pesten: Török J ó z s e f gyógyszerész urnái,

tynkszem-tapasz,

Dr. Beiir ideg-exíracíusa,

Stíriai Stub-havasi-növénynedv *

HELUNGKIANG
"

Minden bővebb felvilágosítás található a használati utasításokban, melyek mfnden raktárnál insyen kiszolgáltatnak.
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Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 10 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

P~Pora,

Block-féle meprólröit folyadéka wak számára.

Kitűnő mosó szer, mely nemc?ak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradása, ficzamodások, az iga 8 nyereg által okozott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Kiadó-tulajdonos Httckeuasl CiUKct**. — Nyomatott »ajat nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, aprilis 28-án 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok e g y ü t t : Egész évre 10 ft. - Fél évre fiit.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatósnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Tanárky

Gedeon.

Göthe azt mondja „Tasso" czimü világ- joggyakorlat különböző fokozataiba lépett s
oly szerencsés volt, hogy mindig oly férfiak
hírű szinmüvében egy helytt:
oldala mellé s oly körbe jutott, hol nemcsak
„Csendes magányban fejlik a talentum,
Világi zaj közt állandó karakter."
ismereteit bővíthette, de világot is látott s
Szerencsés az, kinek élete körülményei s fejlődő jelleme jó irányt vehetett. Mint
változó esélyei között részébe jutott mind a patvarista Földváry Gábor pestmegyei alismagány, hogy a tanulmányozás által talen- pánnál volt, mint juratus gróf Somssich
toma,— mind a világi zaj, hogy a küzdelmek Pongrácz királyi személynöknél, mint titkár
és tevékenység közepette jelleme kellőleg Lónyay János mellett, mint ügyvédsegéd
kifejlődhessék. Mert egész embernek csak azt Hubay József mellett dolgozott. Tanulmámondhatjuk, kiben az elme és a jellem tulaj- nyait ekkor már, elmondhatá, egészen bevédonai kellő egyensúlyban állanak; ba a leg- gezte és pedig nem közönséges szerencsével
becsületesebb ember is észtehetségek nélkül, snem közönséges sikerrel. Kiléphetett volna
szűk hatáskörre szoritva, keveset
használhat a közügynek: más felöl az eszes de jellemtelen valódi
átkává válhat az emberiségnek.
Azon férfiak közé, kiket az
élet és a magány egyaránt nevelt, kifejtve észtehetségöket és
jellemöket, tartozik Tanárky Gedeon is, ki legközelebbről a vallás- és közoktatás-ügyi minisztériumban az államtitkári fontos állást foglalta el s kinek
arczképét ezennel bemutatjuk olvasóinknak. Mint tudós és iró s
mint a közélet embere egyaránt
kivívta a közelismerést s megérdemli figyelmünket.
Tanárky Gedeon 1815. október 26-kán született, Nagy-Körösön, hol atyja köztiszteletben
álló orvostudor volt, s kiterjedt
orvosi gyakorlata mellett tudományokkal s irodalommal foglalkozott; fordította s kiadta nevezetesen Tasso „Megszabadított
Jerusalem" czimü remek eposzát
(prózában), Roberston Amerika
történetét, Plutarch életrajzait.
Az atya tudományszeretete, nemes jelleme, derült bölcsesége
és magas világnézlete nagy hatással volt a gyermek első fejTANÁRKY
GEDEON..
lődésére, ki bár akkor öt teljesen átérteni képes nem volt is, önkénytele- a közéletbe s ott hatáskört és szerepet találn u l
* s i r ányt vett a derék apától.
hatott volna magának egyszerre. Azonban
Na
gy-Körösön akkor már középtanoda nem igy gondolkozott; ugy hivé, hogy taA I ? i a Z i f j u t i z e n n a * éves koráig szülőföl- nulmányaiból hiányzik még valami, a széleden folytathatta tanulását, honnan 1831-ben, sebb körű ember- és világismeret, mit csak
a bölcsészeti tanfolyamra Pestre jött, hol utazások adhatnak; azért előbb hazai, néhány
azután a jogot is végezte 1836-ban. Ekkora év múlva külföldi útra indult, mielőtt a

magán vagy hivatali élet tevékenysége egészen lekötné. 1840-ben, a25 éves ifju,Erdélyt
utazta be, barátjai és kortársai, a két Lónyay
testvér: Menyhért és Albert társaságában;
és ez utazás élményeit az akkori (Helmeczyféle) „Társalkodó" több számában leirván,
ügyesen irt és eszmedús levelei átalános
figyelmet ébresztettek. Azután a pozsonyi
országgyűlésre sietett, hol mint „absentium
ablegatus" volt jelen, s onnan — a hírlapi
tudósítások még akkor tiltva lévén — irott
tudósításokat küldött Pestre több főúrnak.
Tudósításait erély és elevenség jellemezte, s
jó tolla már akkor elismerésben
részesült.
Ekkor érte azon érzékeny
csapás, hogy atyja meghalt. Ügyei
rendezése s birtoka átvétele végett haza kellé menni. S szülővárosa azonnal igénybe vette tehetségeit, munkásságát, tollat.
Főjegyzővé tették s e hivatalt
1842 —48-ig hat éven át viselte.
Ez idő alatt, majdnem évenkint,
kisebb-nagyobb utazásokat tett
^
a haza több részeiben, azután az
osztrák örökös tartományokban
s végre Olaszországban, vizsgálva
különösen a társadalmi viszonyokat, tanulmányozva az embert és
az életet, lelkesedve a természet
és a művészet csodáin. Mig otthon, a hivatal teendőitől üres
órákban olvasmányok s tudományos,, különösen jogi, történeti és politikai tanulmányozások által szélesítette, folyvást
szellemi látkörét.
Az 1848-ki mozgalmas idők
bekövetkeztek. Az ország többi
népes községei közt Nagy-Kőrös
is külön képviseletet nyervén,
mint legkitűnőbb fiát, Tanárkyt
küldé az első pesti képviseleti
országgyűlésre. A 33 éves, alapos készültségü s ritka érettségü
fiatal férfi egészen megállotta helyét a nemzet
nehéz megpróbáltatásának idejében; s mindvégig hü maradt a haza ügyéhez. A kormányt
Debreczenbe követte s ott részt vett az emlékezetes 1849-ki országgyűlésben.
A forradalom bevégeztével haditörvényszék elé idéztetvén, 1850-ben Pesten mint
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vádlott, a következő két év alatt otthon mint
megkegyelmezett de még internált élt. Mondani sem kell, hogy egészen a magán életbe
vonult vissza. A közélet egyelőre semmi tért
nem nyithatott oly irányú munkásságnak
mint az övé; s később is, j<5 sokáig, csak az
egy protestáns egyházi tér maradt, melyen
tevékenyen működhetett. 1852-ben megnősülvén, mint boldog férj és apa, gazdálkodással, az egyházi és iskolai ügyekben irányadó szerepléssel, mindenek fölött pedig
történelmi és pénzügyi tanulmányokkal foglalkozott, anyagot gyűjtve, eszméket és
jegyzeteket rendezve a későbbi munkálkodásra.
1861-ben ismét megnyitván a közélet
sorompói, szülővárosa megint képviselőül
küldötte az országgyűlésre. Itt a jegyzői
tollak egyikével, Pestmegye által szintén
főjegyzöséggel tiszteltetett meg sátalánosan
el volt ismerve, hogy tolla a legkitűnőbbek
egyike. Az országgyűlésen először a határozati párthoz hajlott, s a május 25-ki ülésben
tartott jeles beszédében, a fölirat ellenében.
a határozatot támogatta; de, mint maga
monda, csak azért, mert a fölirattól ezúttal
sikert nem vár s általa, nem ugyan jogot és
törvényt, de egy előnyös positiót lát föladva. De már a törvénykezés ideiglenes rendezése ügyében (az országbirói értekezlet
munkálatának elfogadása iránt) a Deákpárttal szavazott.
Az országgyűlés eloszlatása és a megyék
visszavonulása után ö is visszatért magánéletébe Az erre következett években tévé
kény részt vett az egyházi és iskolaügyekben ; a nagy-körösi egyház fógondnokává s
az iskolai szék elnökévé, a dunamelléki ref.
egyházkerület pedig világi tanácsbirájává
választván, mindkét helyen egyháza s a tanügy előmozdításán buzgón fáradozott. Résztvett e mellett az 1863-ki inség enyhítésére
irányzott megyei és városi intézkedésekben;
a nagy-körösi kaszinó ügyeiben mint elnökigazgató s egyéb egyleti és társadalmi ügyekben, mindenütt a haladás, felvilágosodás,
erély és tevékenység embere.
1865. deczember 10-kére ismét egybehivatott az országgyűlés. Senki sem kételkedett, hogy Tanárky ismét clfoglalandja helyét
a törvényhozó testben, melynek kétségkivül
egyik disze kendett. Programmja, melyet
mint követjelölt kibocsátott, s melyben határozottan Deák kiegyenlítési eszméi hívének
vallotta magát, magasan kitűnt az akkori
programmözönböl, egyike lévén a legkitűnőbbeknek. Mily nagy volt azonban az egész
országban a bámulás, midőn a hírlapok jelenték — hogy Tanárky a választásnál nevezetes kisebbségben maradt . . .
„Deus mihi haec otia fecit" — monda
magában. S ismét elővette tanulmányait.
Nem telt egy év s az olvasó világot egy terjedelmes és kitűnő munkával, „Magyarország
helyzete az európai államszerkezetben"
czimüvel lepte meg, mely alapos történeti
tanulmányoknak, mély politikai felfogásnak
s élesen bonczoló észnek gyümölcse. Hozzá
kezdett egy másik, még nagyobb munkához,
a birodalom pénzügyi állapotairól.
Ennek dolgozása közt lepte meg a kultusminiszter felszólítása: lépne be minisztériumába, mint államtitkár. Előbb már a belügyminisztériumnál volt róla szó, ugyanily
minőségben. Ü azonban a kultust választotta. S elhatározásához nemcsak a protestánsok, — kiknek államjogi helyzetét senki
sem érti jobban s nem képviselheti méltóbban, - - hanem az összes egyházi éü tan-ügy
csak szerencsét kívánhat!
—á—r—

A rákosi molnár-mester.
Rákosvizi malom körül
De mi haszna álltok!
A molnárra két egész nap
De mi haszna vártok ! . . .
Feleségét ment keresni,
— Fűnek-f'ának mondja —
A malomra, őrölésre
Hogy volna most gondja ? !
Malom-udvar, pitvar-ajtó
Tágra nyitva, tárva . . .
— A szobában siránkozik
Két elhagyott árva.
— A péczeli nagy ut mellett,
Csabai fel-végen,
Rákosvizi molnár-mester
Ott iddogál épen.
A világért föl nem nézne —
Maga elé mélyed:
,.Hová tegyem? . . . Csak már az a
Patak volna mélyebb ? . . .
Lágyabb helyet, puhább ágyat
Hol találjak néki? . . ."
— Molnár-mestert három reggel
Az ivóban éri. . . .
Rákosvize csillan, csörren,
Zúgva, búgva lágyan:
— ,.Harmadnapja, hogy megosztom
Úgyis keskeny ágyam, . . ."
Dobó László.

A kölni

testvérek.

Irta DICKENS KÁROLY.
(Vege.)

Kezdtem gondolkozni azok felett, miket megérkeztem óta e házban láttam és hallottam, s e
gondolkozás közben sajátos, gyötrő érzet fogott
el, és semmikép nem tudtam megmagyarázni a
bizalmatlanságot, melyet e két testvér bennem
felköltött. Az idősbet illetőleg származtathatám
ez érzést durva és visszataszító egyéniségéből,
mint kinek látásánál a vér ereimbe vis zaszaladt;
de a fiatalabb kellemes volt, vonzalmat is mutatott irántam, s még sem tudtam az aggályteljes
érzületet elűzni, ha rá gondolék. Micsoda veszélyről beszélt? Szemeiből néha vad tüz sugárzott, s
minő különös volt viselete. Őrült talán? Eszembe
jutott az esteli furcsa magaviselete, a parancsoló,
majdnem fenyitő tekintet, mit testvére reá vetett,
s abban a gondolatban hittem a talány legvalószinübb megfejtését találni, hogy elme-beteg; de
hogy fogadhat Lóri idegent vendégül, ha testvére
lázas rohamait ismeri? Erkölcstelenséggel sem
lehetett őket vádolnom, egész viseletök nem adott
arra a gyanúra okot, hogy talán csábítás volna
czéljok, rablásra még kevésbbé gondolhattam;
kopott kabátom egészen magán hordta a szegénység bélyegét, mely elég védelem rablás ellen, de
meg, mint ők magok tudták, még csak podgyáazom
sem volt nálam; fiatal és erős voltam, ugy hogy
valami erőszakos megtámadásnak, ha ilyen szándékuk volt volna, nem igen könnyen eshetém
áldozatául.
Eszemet törtem, hogy valahogy nyitjára jőjek
a talánynak; próbáltam elaludni, hiában. Fejem
izzott, mindinkább felizgultam, és minden hang,
mely fülemhez hatott, lázas mozgásba hozott.
Gyertyám szomorúan égett, s a termet marezona
torz alakokkal és árnyakkal láttam tele. Kevés
idő múlva, midőn a házban a legmélyebb csend
uralkodott, nyugtalanul felemelkedtem fekhelyemlől, felvettem a gyertyát, végig mentem a szobán
és megvizsgáltam abban minden szegletet és mindennek állását. Elsőben a falakon függő színezett
rézmetszetek ragadták meg tekintetemet; egyik,
mint még most is jól emlékezem, aLoreleyt ábrázolta, a többi pedig Schiller ,,Haramiái"-ból vett
jeleneteket, és tekintetem megdermedt, midőn
ezekre néztem. Egy szegletben szekrény állo:t,
azt kinyitottam, s találtam benne néhány tányért,
és egy régi kést. Újra az ágyba feküdtem és nézegettem gyapotpaplanomat, mely sok tarka darabból Ízletesen volt összeállítva; egy helyen vörös
foltokat találtam, melyek nyelvformán vicsorogtak rám; közelebb hoztam a világot, és most
igazán megrettentem.
A mit biborszinü kelmének tartottam, az kiomlott vér maradványa volt. Borzadás fogott el.

Talán valaki az ujját vágta itt el, mondám, — de
magam sem hittem szivainat. Kinevettom magamat, azt hittem, hogy agyrém >k borzasztanak;
szemeim azonban szüntelen bolyongtak ide-oda. A
rablók és a Lo eley mint rémek tánczoltak a falon,
a holdvilág a szomornfűz gályáin keresztül rémes
árnyakat rajzolt a talaj egy helyére, letérdeltem,
térdemet és kezeimet a padlón csúsztattam, és
szigorún megvizsgáltam azt. Nem volt rajta semmi
nyoma a vérnek, hanem a sör illata az ocsmány
tücsköknek nagy seregét esábitotta ki, melyek a
világosságnál a kemencze felé húzódtak. Követtem a tücskök irányát, hogy kielégítsem a dühöt,
mely ellenök bennem feltámadt, azonban eltűntek
a padozat nyílásain; a padlóra léptem, melynek
deszkái a kályha felé csak gyengén voltak egybefoglalva; odább akartam a deszkát tolni, körmömet a hasadékba mélyesztettem, hogy felszakitsam
a táblát, hiába! ujjamat a deszka szálkái sértették. Most eszembe jutott a szekrényben levő régi
kés, elővettem, és segélyével egy deszkavéget
fölfeszitettem. Négyszögii Iá lácska volt alatta,
mely nem volt bezárva és fölhevülésem miatt
remegtek ujjaim, midőn fedelét érintem. Megálltam egy pillanatra, mielőtt kinyitám. Bűnt követtem el? Lelkiismeretem azt mondja, hogy hibátlan
vagvok. Felnyitára a ládát és a gyertya majdnem
kiesett kezemből, midőn szememet tartalmára
vetettem.
Felül fekete, a mellett pedig szőke hajcsomók
voltak, olyanok, mint a gyermekeké, azután egy köteg igen hos-zu, selyemszerü barna hajköteg, hihetőlesí asszonyé, ezek alatt különböző nagy, finom,
szép fehér fogsorok, egy vagy két karikagyűrű,
egy ezüst óralánezés egy posztó-sipka. Most tárva
volt előttem az iszonyú való; engem ide csábitottak, nem hogy szegényes ruházatomat va;ry csekély készpénzemet vegyék el, hanem hogy életemtől foszszanak meg, hogy koponyám azon részeire
szert tegye iek, melyek szegény nyel és gazdaggal
közösek. Emlékeztem, hogy hallottam hasonló
történeteket otthon is; Lórinak egy tekintete
jutott eszembe, mit testve ére vetett, mikor én
ostoba hiúságból mosolyogtam és fogaimat mutattam. Most tudtam már, minő veszélyre ezélzott
Gretchen ismételve, rögtönös rohamában. Minden,
mit láttam és hallottam, tisztán állott szemeim
előtt. Az estelinél való sör kábitó szerekkel volt
elkészítve, és Grerchen engem meg akart szabaditiini, midőn kezeimből a poharat kiütötte. Hideg
verejték csörgött le homlokomon, ha a veszélyre
gondolék, melyben éle em forgott. Az ital hatása
csokélyebbült, mégis az a kicsike, mit megkóstoltam, oly nagy izgalomba hozott, hogy félni
kezdek, hogy előbb-utóbb elals/om; akkor pedig
mint fegyvertelen kétségtelenül elveszek. Nem
lehetett nyugodtan maradnom, hevesen jártam a
szobában fel s alá és az ajtót becsukni akarám,
hanem az kívülről volt bezárva. Most már semmi
kétség sem maradt, fenn a testvérek czéljaira
nézve.
A város különböző toronyórái kettőt ütöttek;
hallgatóztam, hogy nem veszek-e valami neszt a
házban észre; ugy hivém, mintha valaki ajtóm
előtt lélekzenék. De csalódtam, hang nem volt
észrevehető, az ágyat, asztalt, a székeket az ajtó
elé hurczoltam, és azt eltorlaszoltam. E munka
egy kis időt vett igénybe és, bár lassan tettem
mindent, még sem tudtam ez idő alatt közelemben
mindenre figyelni. Csak midőn munkáin bevégeztem, vettem észre, hogy a kertben épen ablakom
alatt, valami mozgás történik. Tompa hang ütötte
meg fülemet, mint mikor a földet valami kemény
eszközzel szabályos hézagokban ássák; az ablakhoz csúsztam és a kertbe néztem. A holdvilág
majdnem egészen eltűnt már, a kert fele árnyékban állt, azonban mégis láttam ott két alakot.
Rögtön megismertem a két testvért; sírt ástak,
az idősbik férfierővel, az ifjabb — nekem legalább ugy tetszett — hanyagul és lassan, gyakran
szünetelve. Egyszer felnézett, és a holdvilág ráesett halvány, hosszúkás arczára. Hátra simította
hosszú, ezüstfényü haját homlokáról és ásójára
támaszkodott. Majd kigyósziszegés-forma hang
hatott füléhez, figyelmeztetvén őt a munkára. Ha
elalszom, el vagyok veszve. A félelem teljes erejében uralkodott felettem, tagjaim zsibbadással
fenyegettek, mintha valami teher nehézkedett
volna szemeimre; küzdöttem az álommal és könyörületért esedeztem az éghez.
Egyszer felemelte fejét Lóri és hallgatódzott.
Alig hallható, de ismételt kopogtatást hallottam.
Lassan keresztülsiklott a kerten, felemelte a
hátsó ajtó kilincsét, mely hihetőleg belülről nyílt.
Pufók, alacsony férfi lépett be, az ajtót újra bezárták, és kevés ideig mindhárman tanácskozva

állottak egymás mellett. Lóri és a férfi ablakomra igy fel; némely nyilatkozatuk az én figyelmemet valóság, hanem csak álomszerű varázskép áll
pillantottak, Gretchen elforditá fejét és kezeit is felébroszté. Kérdeztem a pinczértől, ki szobá- előtte, vagy pedig színpadi diszitmények a keleti
tördehe. Azután mindhárman a ház felé irányzák mat megmutatta, mi az oka ez általános érdekelt- tündérvilág egy nagyszerű darabjából, melyek
előállításakor a művész képzelőtehetsége sugallépteiket. Most vagy soha, itt volt a szökés ségnek?
latát követte. A Bosporus aczéltükör gyanánt
„Egy
fejvétel,
—
monda
ő,
—
nem
mindenpillanata. Nem lehetett válogatnom; az ajtót
pihen
az őt környező paloták és templomok lábainyitva hagyták, ha sikerül a/.t elérnem, akkor napi dolog itt, arról mindenkinek beszélni kell; a nál, felette kelet sötétkék ege mosolyg és a csilkülönös
érdekeltséget
pedig
az
keltette,
hogy
a
megszabadultam; ha azonban néhány perczet
logó, illatos légben a karcsú minaretek aranyozott
késedelmezem, meglehet, hogy a sör megteszi gyilkosnők, kiknek bűne évekig nem volt felfe- csúcsai reszketnek s a mandolafák széles lombdezve, nővérek." — E szavakra feltűnő módon
hatását és akkor elvesztem.
koronái s a cziprusok szomorú alakjai himbálózVigyázva kinyitottam az ablakot és kitekin- megváltozhatott szinem, mert az ember csodál- nak. A Serai Burnu palota chinai fedélzetével,
r
tettem. A kert mintegy husz lábnyi mélyen tei ült kozva nézett rám.
„Látta ön valaha ez asszonyokat?" — hebeg- fehér, kicsipkézett falaival, rácsozott kioszkjaival
ablakom alatt, néhány lábbal melyebben, mint a
s cziprusok, tiszafák, szomorufűzek és platánok
tem
végre
láthatóan felingerülve.
konyha. Ha leugrom, a zörej figyelmessé teszi
„Nem, uram, én nem hagyhatom el a ven- által beárnyalt kertéivel, az Achmet szultán moazokat, kiknek figyelmét ki akarom kerülni, s
sé-ja kupoláját körülvevő s elefántcsontból kémeglehet, csontjaimat kificzamitom, vagy épen déglőt azért, hogy fejvételt lássak, hanem az étte- szült oszlopokhoz hasonló 6 minaretjével ; a pomremben
van
egy
katona-tiszt,
a
ki
őket
hajukszáeltöröm. Itt azonban késlelkedés nem használ;
pás AyaSophia, melynek 165 láb magas kupolája
elővettem a padlónak azon deszkáját, melyet előbb láig le tudja önnek irni, mert látta a bünösnőket 170 oszlopon nyugszik, melyek mellé a törökök
felfeszitet em, mely mintegy tizenhat láb lehetett, a fogházban, és parancsnokolt ma a fejvételnél." még 4 minaretet építettek, továbbá a Bajazeth
Néhány perez múlva jegyzőkönyvemmel az
kihajoltam az ablakból annyira, hogy ennek végémosé-ja, melyet szüntelenül tarka galambcáovel a kert talaját érhessem, hogy aztán e deszkán étterembe mentem, hol egy már koros porosz tiszt portok röpkédnek körül; végre a nagy Szolimán
kis asztal mellett költé estelijét.
veszély nélkül lecsúszhassak.
szultán pompás mecsetje, melynek kupolája ugy
„Ön hihetőleg meg fog egy idegennek egy fénylik, mint egy aczélsisak: mindezek a nagyAli"" vittem végbe e munkát, ajtóm előtt lépteket hallék, egy tolózárat kinyitottak és a kilin- kérdést bocsátani, — szólék hozzá. — En angol szerű épületek az égboltozat csillogó kék háttecset fölemelték. Torlaszom néhány perczig késlel- vagyok, most Kölnbe jöttem, és haliam, hogy ön rében ugy tűnnek fel, mint a délibáb alakjai s ép
tette a szobába bejutást, s csak annyi időm volt ma hivatalosan jelen volt a fejvételnél. Nagyon oly csödaszerüleg tükröződnek a Bosporus habméf, hogy az ablakpárkányon lebegve, lábaimat lekötelez, ha e részben nekem némi felvilágosítást jaiban.
a deszkára tegyem és ezen a kertbe leszánkázzam. ad. Én, a mint látni fogja, nem csupán közönséges
No de ha közeledünk hozzájok, azonnal vége
Szélsebesen repültem azután a kis ajtóhoz, gyor- kíváncsiságból tudakozódom."
„Tessék helyet foglalni, — szólt a tiszt ud- a csalódásnak, s a dolgokat a legmeztelenebb vasan megragadám a kilincset épen akkor, midőn az
eldöntött asztal és székek által okozott zaj a szo- variasan, egy mellette álló székre mutatva. — lóságban fogjuk látni magunk előtt. A fényes
bából fülemhez jutott. Nyargaltam, a nélkül hogy Mindent el fogok önnek beszélni, mit csak tudok paloták nem egyebek, mint ugyan terjedelmes, de
magam tudnám, mely irányban, egyik utczából a a Strausz nővérekről. Azt tudja ön talán, minő jelentéktelen 8 nagyobb részben romlásnak indult
másikba, mindig messzebb és messzebb, mígnem bűnön vesztettek rajta? Egy fiatal zsibárust akar- épületek s a minaretek vakító fehérségét egyszekimerülve, lélektelenül érkeztem a folyó partján tak megölni, nem pénzeért, mert szegény volt, rűen csak a mészvakolat okozza. Az utczák szűegy őrház elébe. Láttam az őrt a kapunál, láttam hanem hajáért és szép fogaiért. De nem ez volt kek, néhol meredekek, egyenlőtlenek s a legnaegy lámpafény vöröses világát ez előtt. A kikötőt első vétkük. A vizsgálatból kitűnik, hogy bor- gyobb mértékben tisztátlanok; valami jellemzőt
nem üdvözli nagyobb örömmel a hajótörést szen- zasztó vétkeiket már rég, talán két vagy három vagy meglepőt sehol sem láthatunk. No de mit
vedett tengerész. Lehanyatlottam a küszöbre; az év óta űzik, és több mint húsz embert, férfit, nőt árt az? A házak, templomok és fák össze nem
altiszt és néhány katona jöttek oda, rám. bámul- és gyermeket öltek meg, kik közül némelyik a függő tömege a nap csillogó sugaraitól megvilátak, kérdezték, mi bajom, és hogy először nem legrejtélyesb módon tűnt el, a nővérek által láb gítva és távolról tekintve rendkívüli benyomást
beszéltem, azt mondták, részeg vagyok, mikor alól eltétetvén. Áldozataik idegenek voltak, kiket gyakorolna a szemlélőre még akkor is, ha e bevégre különös esetemet összefüggetlen mondatok- vendégökül fogadtak, minthogy ezek eltűnése ke- nyomás még annál nagyobb csalódásokon nyuban előadtam nekik, őrültnek nyilatkoztattak; vesebb zajt okozhatott; csak kevésnek lehetett sok godnék is.
Konstantinápoly európai része a következő 3
mikor pedig azt látták, hogy csendes kedélyü s pénze; mindamellett találtak a házban órákat és
városból áll: Stambul délnyugatra,Galata ésPera
épen nem veszedelmes vagyok, elbeszélésem mu- tetemes pénzt is elrejtve."
lattatni kezdé őket, ugyanazon kérdést többször
„A ház mellett egy kőfal köritette kert vala, északkeletre az „arany szarv"-tól, — ide nem
intézték hozzám, nevettek, tréfáltak és tolongtak legtulsó végén ajtócskával, s magában a házban számitva még a 15 külvárost. E külvárosok egyike
Tópchane is Galata északkeleti részén. Tópchane
körülem egész szürkületig. Akkor figyelmeztettek, nemde három szoba?" — mondám.
hogy a székesegyházat épen most nyitják ki.
„Igen, mindenki látta ezeket az utóbbi na- valóságos harczias kinézésü hely; van benne egyMálhám érintetlenül állott a gyónószék szeg- pokban; a kertben több csontvázat leltek, s ez néhány tüzérlaktanya (a legnagyobb a Pera felett
letében; én félholtan vetem magam ebbe és álomba annyira fokozta a nép ingerültségét, hogy félnünk uralkodó magaslaton áll) és ágyu-öntőde is. A
merültem. A nap már jó magasra hágott, midőn kellett a nép felbőszülésétől a vesztőhely felé szárazföldi sereg hadkészleteinek legnagyobb réfölébredék. Az ájtatosak imára gyülekeztek, én menő nővérek ellen. Csak akkor örült a néptömeg, sze itt van őrizés végett letéve; minden léptenvállamra vetettem batyumat és odahagytam a mikor megtudta, hogy a gyilkosnők kerékbe |öre- nyomon különböző nagyságú és öblü (caliberü)
kiszegzett ágyukat és piramisba rakott kisebbszékesegyházat. Fejem égett, csontjaim merevek tésre ítéltettek."
„Kerékbe töretésre? Istenem, de az ítélet nagyobb terjedelmű és sulyu ágyúgolyókat, pusés hajthatlanok valának." Almodám? puszta agykaporos és társzekereket, egy szóval mindenféle
rémek tettek oly mély és erős benyomást agyamra? még nincs végre hajtva?"
„Igen, és az asszonyok megindulás nélkül gyilkoló és romboló szereket lát az ember, miket
Találkoztam a székesegyház egyházfiával, kérnézték
végig a borzasztó jelenetet, mig én szemei- idegen utazó nagyon természetesen csakis a
deztem, ismeri-e azon szőkehaju nővéreket, kik
tegnap este az estimán jelen voltak; leírtam őket met elforditni kényszerültem, midőn az öregebb nagyúri fermán (engedély) előmutatásával nézegészen; az egyházfi rám bámult és fejét rázta. testvér karjai törettek szét, bár az utolsó háború- het meg. Ez különben mindenütt ugy van; olyan
Hogy is tudná, hogy a roppant sokaság közül, ban több véres ütközetnek voltam szemtanuja. helyekre nem szívesen engedik az ismeretleneket
mely naponkint a székesegyházba jár, ki az, a ki Jajgatásuk a szívbe hatott. A fejet a nyakon egy ebben a háborús világban. Nagyszerű látványt
után én kérdezősködöm? Ott hagyott, én pedig kötéllel körül kötötték, aztán két ember lefelé nyújt az ágyúöntöde óriási kemenczéivel és terjereggelizni egy közeli kis vendéglőbe mentem; ott tartotta, és a tagokat egymásután nehéz kerék delmes műhelyeivel, hol szüntelenül tevékenység,
is tudakozódtam, elbeszéltem élményeimet, de a alatt zúzták szélyel, mig végre a fejet a törzstől zaj és lárma uralkodik.
De Topchanf főnevezetessége nem öldöklő
ki rám hallgatott, az ép ugy mint a katonák, elme- pallossal választották el. Az öregebb nővér szánbetegnek tartott; mindenki azt monda gúnyosan, dékosan hosszabbított halálharcza végső lehelle- szereiben és ágyuöntő műhelyeiben áll, hanem
hogy kellemetlen élményeimet közöljem a rend- téig tartott. Az ifjabbal könyÖrületesebb módon Nusrediéh vagy Nusredje templomában. Ez közel
Őrséggel; de hát remélhetem-e, hogy ott hitelre végeztek a hóhérok, megzsinegelték, miután úgyis a Bosporus partjához szabad téren fekszik és
egyike Konstantinápoly legszebb templomainak s
találok, holott, történetemet csak a legkisebb bizo- már halála előtt semmi életjelt nem adott."
nyítékkal sem tudom támogatni? Keresztül-kasul
Néhány pillanat telt el, mig szólni képes különösen két gyönyörű minaretje által tűnik ki,
a milyen a város egy mecsetének sincs. E tornyokjártam a várost néhány óra alatt, reméltem, hogy levék; elővettem jegyzőkönyvemet.
talán a házat megtalálom, melynek külseje oly
„Megtudná ön ismerni e rajzok közt a gyil- kal hasonló magasságig a déli szögletépület felett
egy réz (csövekből készült) jelző rúd emelkedik
élénken volt elmémbe vésve, hogy bizonyosan rá kosnők fejeit?" — kérdem.
foo-ok ismerni; de sehol sem találtam semmi
„Ezek azok, tökéletesen találva," — felele a aranyozott hegyével. Bár az egész épület, melyet
II. Mahtnud szultán emeltetett franczia építészek
nyomot, és végre magam is elhivém, hogy álmod- tiszt.
tam, és mé" azon napon eltávoztam Kölnből.
Akkor elbeszéltem neki kalandomat, és alig vezetése alatt, mindenféle styl sajátságos vegyitéHetek multak, mig elég merész lettem, hogy azon kell említenem, mennyire csodálkozott, hogy oly kének tekinthető, mindazáltal tiszta körvonalai és
álmokat újra magam elé varázsoljam. Az idő szerencsésen megmenekültem. Mindamellett még o-azdag diszitménye által elragadó benyomást
azonban segitett végre, és én képes valék jegyző- most is, ha látnoki álmákról vagy rejtelmes visi- gyakorol a nézőre. E templom belsejéről is csak
könyvembe a két nővér képét levenni és hozzá ókról olvasok vagy hallok, nem birok a kétkedés- annyit mondhatunk, a mennyit minden igazi török
mellékelni élményeim hű. leírását.
től megszabadulni, hogy hátha csak álom volt imaház belsejéről, t. i. hogy annál egyszerűbb és
kalandom e nővérekkel, — pedig mindazok után, kevésbbé föleziezomázott a legszigorúbb protestáns templomé sem lehetne. A falak fehérre vanEgy évvel később haza utaztomban, egy téli miket itt közöltem, bizonynyal nem volt az álom. nak meszelve, egyetlen kép sem látható sehol,
este, ismét Kölnbe tértem be. Most már gazda(Angolból.) K—i.
csakis egy hatalmas lobogó függ le felülről e
gabb voltam, mint akkor, elértem a lépcső azon
szóval „Allah," vagy a próféta nevével^ ellátva.
'okát, melyet elérni óhajtottam; festményeim elisÜlőhelyek nincsenek, hanem a talaj kőlapjait gyémerést találtak és gazdagon fizettettek, nem kelTópchane Stambulban.
kénynyel borítják be, melyre aztán a hívők kelett már csekély batyumat hátamon czipelnem és
Ha az utazó Konstantinápoly t egy közelfekvő resztbe tett lábakkal letelepednek s arczaikat a
gondterhelten élnem, és, mint más gőzhajón
szentelt fülke felé fordítva, mely a mekkai Kaabát
utazok, én is egy városi vendéglőbe szálltam a magaslatról tekinti át, oly nagyszerű panoráma képviseli, buzgón imádkozzak^ végig olvasóikat.
Kajna partján. Az est hideg volt, mindazáltal nyilik szemei előtt, milyet képzelme még az Valami lélekemelő hatása nem igen van a mosék
roppant sok ember, csoportokat képezve, állott a „Ezeregy éj" tündérregéinek olvasása után se belsejének, sőt nagyon^ is hideg-józan érzelem
parton élénk beszélgetésbe merülve. Érdekeltsé- lett volna képes alkotni. E látvány oly meglepő foo- el bennök, — semmi keleties színezet, csakis
gűket bizonyosan valami különös történet költötte szép, hogy azt hinné az ember, hogy tán nem is
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a füstölő sajátságos szandálfa-illata emlékeztet
arra, hogy keleten vagyunk. E tekintetben egyedül az Áya Sophia, a világ hetedik csodája, a
legnagyobbszerü imaházaknak egyike, képez
kivételt, melyben a vallásos buzgóság érzete
minden érezni tudó ember szivét ellenállhatatlanul elfogja, akár keresztyén, akár mohammedán hitü legyen is.
S. L.

S z e 111 - k ú t.
(Vasmegyében.)

Vasvártól mintegy negyedórányira gazdag
lombozatu fákkal sürüen elbontott völgy fekszik.
A völgy közepén van a forrás, melyet szent-kútnak nevez a nép s mely azon a vidéken egyike a
leglátogatottabb búcsujáró helyeknek.

de azért a búcsujárás folytattatott az ifjúság nélkül is.
1839-ben hire terjedt a vidéken, hogy valami
koponyási molnár-mester veszélyes bajából a forrás vizének használata által kigyógyult. Erre az
összesereglés, a különféle betegségekben szenvedők zarándokolása oly nagy lett, hogy a birtok
tulajdonosa, gr. Festetics László, az akkori szombathelyi püspök beleegyeztével — mivel a csapatokban oda özönlő nép roppant kárt tett a földekben és vetésekben — kénytelen volt a kápolnát
leromboltatni.
Ezzel azonban nem érte czélját az uraság.
Még nagyobb tömegekben tódult oda a nép,
mórt álliták, hogy a forrásban a szűz anya keserves képe látható. S valóban lehetett is ott egy
képet látni, azon falon függő képet tudniillik, me| lyet a kápolna lerombolásakor egyik napszámos a
kútba dobott.

járás Nagy-boldogasszony napján van, midőn
a látogatók száma ezer és ezerre megy s nemcsak
Vasvármegyéből, hanem a határos Zala-, Soprons gyakran még távolabb megyékből is.
Megemlítendő itt a szent hely jelenlegi remetéje, Horváth Ferencz, ki fáradhatlan szorgalma és munkássága által egészen újjáalakította
a sz.-kutat. Csinos rácsozattal körülvette az egész
helyet, imazsámolyokat, padokat készitett, egy a
sz.-szűz képét ábrázoló kis oltárt emelt, a kutat
keritéssel ellátta s az utakat folyton tisztán és
rendben tartja.
E remete mint kiszolgált huszár orvosolhatatlannak jelentett szembajjal jött Vasvárra. Hallván a sz.-kút vizének gyógyitó hatását, kivezetteté oda magát. Egy hónapi szorgalmas mosogatás
után tökéletesen visszanyerte szeme világát. Hogy
e nagy jótéteményt némikép meghálálhassa, hátralevő életét feláldozta annak, kitől a jótéteményt

Topchane-külvaros, Stambulban.
Szent-kút története, mint Puly István vasvári orvos ur szives volt velem közleni, a múlt
század első tizedében veszi kezdetét. Vasvárott
akkor gymnaziutn! állt s a kellemes völgy az ifjak
legkedvesebb mulató helye volt. Történt, hogy
a tanulók egyike a forrás mellett madarászás
közbon a fáról leesett s tetemesen megsérült. A
kétségbeesett anya fiát a boldogságos szűz oltalmába ajánlva, azon fogadást tette, hogy ha gyermeke meggyógyul, a forrás mellett a szent szűz
tiszteletére kápolnát építtet. A fiu szerencscsen
meggyógyult, s az istenfélő anya fogadásához
hiven föíépíttette a kápolnát, hová aztán a gymnaziumi ifjúság, később a város lakosai is processióval mentek ki minden Mária szombatján,
dicsőitni az istent énekkel és imával.
A búcsujárás az ifjúság vezetése mellett
minden esztendőben megújult. A gymnaziumot
megszüntették Vasvárott a múlt század vége felé,

Daczára a tilalomnak, zálogolásnak szüntelen sereglett oda a nép. Nagy István, vasvári agg
koldus, ki a szenthely leggyakoribb vendége volt
kéregetés közben a Festetics kastély ajtaja előtt
is megállt. Véletlenül épen a szembajban szenvedő grófné nyújtotta át neki az alamizsnát azon
hozzáadással, hogy imádkozzék fájó szemeinek
meggyógyulásaért.
— Menjen méltóságos asszony Vasvárra a
sz.-kúthoz, mossa meg szemeit s meg fog gyógyulni, szólt a jámbor koldus.
A grófné nagyon ajtatos asszonyság volt,
meghallgatta a koldus tanácsát, elment, megmosta szemét
s meggyógyult.
A grófné azonnal szabad búcsujárást engedett s a lerombolt kápolna helyére nagy fa-keresztet állíttatott, melyet képünkön lát az olvasó.
Azóta évről évre számosabban sereglenek oda a
közellevő falvak lakosai, de a legnagyobb búcsu-

jönni hitte — Szűz Máriának. Azóta ott él ama
kis házikóban, melyet számára a grófi család
emeltetett.
A mi a sz.-kút vizének természeti tulajdonságát illeti, a fönebb emiitett tisztelt orvos ur
megjegyzi, hogy az más közönséges forrásvíztől
csupán vastartalma által különbözik, mely kristálytisztaságával és friseségével üditőleg hat a
szervezetre, lobos bántalmaknál pedig, főkép kellő
időben, midőn a hideg alkalmazása szükséges,
annak hatása felette jótékony.
Cs. L.

A szamos-njvári országos fogház.
Szamos-Ujvár szabad kir. városnak lakói örmények s nagyrészt kereskedők. Mulatságot hiában
keres itt az idegen, de látnivalót mégis talál; igy
Rubensnek eredeti festménye a városi főtemplom-

ban s a város északi szélén fekvő országos fogház itélt fegyencz, hogy eleget tegyen szenvedései ál- tésének kiérdemlésére vasárnap és más ünnepnaméltók a megtekintésre. Képünk az utóbbit tün- tal a társadalmi jogrenden elkövetett sérelemért pokon tart ugyan hivei számára a vár-kápolnában
teti fel olvasóink előtt. A külső udvar kapuja s hogy büntetése által erkölcsileg megjavulván, misét s egy átalánosságok körül forgó beszédet,
tárva van, a fegyveres őr mellett beléphetünk. azt többé ne veszélyeztesse. Két czélja van tehát egyesek lelkiismerete megindítása s gyógyításáSzürke daróczba öltözött s nagyobbára lánczczal ezen intézetnek: t. i. a büntetés és javitás. Lás- hoz azonban már nincs ideje. Hasonlít az ilyen
terhelt fegyencz-csoport vonja magára rögtön suk, miként valósítja egyiket s másikat. A bünte- lelkészi működés az oly kórházhoz, hova benyitfigyelmünket; fát vágnak ezek közül némelyek, tés a fegyenczek legnagyobb tömegére anyagi ván az orvos, minden betegnek gyógyszerül hasmások az udvaron elszórt fészerekben kádár- s szenvedések s nélkülözések összegét foglalja ma- hajtót rendel; kettő meggyógyul s húsz ember
kovács-munkával foglalkoznak. Nem állapodunk gában, oly kényelmektől, jólléti javaktól való meghal. A református, ágostai s unitárius vallásu
fegyenczek két-három hét,
meg ezeknél, hanem a jobb
illetőleg negyedévenkint rékézről szemben levő igazszesülnek egyszer lelki okgatói irodába megyünk s
tatásban, mert az államnak
előadjuk az igazgatónak kíeddig nem volt pénze szávánságunkat, hogy az intémukra lelkészt tartani. Iszetet megszemlélni óhajtjuk.
kolai tanításról hasonlókép
A magyarországi országos
szó sincs s csak a munka
fogházakban az eddigi helyvolna még hátra.
tartótanács irott engedélyét
kellé előmutatnunk, itt azonMajd minden iparág képban tisztes külsejű erőkért
viselve van az intézetben,
a nélkül is bebocsátnak. —
mert ha valamely fegyencz
Megindulunk tehát t. Czóegy vagy más iparhoz ért
bel Pál igazgató úrral s 2
beszolgáltatásakor, azt tovább is gyakorolja. Sokan
3 órai séta után, ha előbb
vannak azonban olyanok,
Kőváry László „Erdély épíkik
semmihez sem értenek;
tészeit emlékeit" — mikben
itt kellene tehát kenyérkee vár igen gazdag — olvasreseti módra őket megtatuk s a börtönügygyei legnitni, hogy a tétlenség kialább elméletileg kissé megszabadultuk után bűntettre
ismerkedtünk ,
következő
ismét
ne kényszerítse őket.
helyi tapasztalatokat foNem
igy fogja fel azongunk ismerőseinknek elbeban az intézet izraelita munszélhetni :
ka és élelem bérlője a munka
Két udvar által elvájavító hatását; neki csak
lasztva, három egymással
saját haszna lebeg szeme
szemben fekvő, különböző
előtt, más czél őtet nem érkorbeli épületből áll az indekli, í'át vágat, szőrt
tézet. Először a II. Eákóczy
tépet, gyapjút poroztat s
György által 1653-ban emelt
Szent-kút (Vasban).
fonat a férfi fegyenczekkel,
épület tűnik szemeinkbe;
érdeke kívánja; gép-keszerint,
mint
földszinti részében fekszik a fogház konyhája, hol megfosztást, milyeneket eddig élvezett. A7 szamos- arékké
alakul
az
önczélra
hívatott ember, mely
a fegyenczek maguk főzik étkeiket; ne lépjünk ide ujvári fegyház bünönczeinek legalább / 10 része megszűnik tevékeny lenni, mihelyt a mechanisbe, mert csak példátlan piszkot találunk. Figye- az alsóbb és legalsóbb néposztályból kerül ki; a musból kiemeltetik; utálni fogja a megszabadult
lemre méltóbb az ezzel szemben fekvő épület, szabadság keserves fáradsággal nyújtott nekik fegyencz a munkát, mert az intézetben a munkásmelyen számtalan felirat s relief hirdeti, hogy mindennapi kenyeret; öltözéket a tél hidege ellen ságnak csak terhét, nem pedig hasznát s örömét
Martinuzzi György, Erdély volt kincstárnokának s fűtött kályhát ritkán. Itt mindezt hiány nélkül tanulta ismerni. Megbotlott, vagy a körülmények
vára előtt állunk; épitteté 1542-ben. György ba- feltalálják, sőt tisztaságot s előbbi állapotukhoz által bűntettre esetileg vezetett embert hoznak az
rát meggyilkoltatása után innen horda el Castaldo képest kényelmet is. A szándékol! büntetés anya- intézetbe gyakorta be s mire büntetése letelik,
áldozatjának töméntelen kincseit; ezen épület- gilag véve nem az itt reájok nézőre, hanem sokra
romlott gazemnek pinczéjébernek, a tárben mutatják
sadalom méteBáthori Boldilyének adják a
zsár kéményfogház megnyíszerű szűk földló kapui a szaalatti börtönét,
badságot viszmelyben súlyos
sza.
lánczokkal terNem akahelve őrizték,
rom
állítani,
mignem rokohogy ez minden
na, a kegyetlen
egyes esetben
Báthori Zsigigy van, mert
mond paranvannak jellecsára megfojtamek, melyeket
tott. 1786-ban
az őket körI I . József csányező legnaszár alatt orgyobb romlottszágos fogházság sem veszzá alakították
tegethet meg;
ez épületet s
de dönhetetlekatonai kezelés
nül áll az, hogy
alatt maradt
büntetve javito
1807-ig, ekkor
intézeteink jepolgári kézbe
lenlegi szervebocsáttatott át;
zete mellett 100
ma kóroda és
fegyenczből 75
raktárul haszsokkal, sokkal
náltatik, mert a
romlottabban
tulajdonképeni
jönkiabüntetés
fegyház különkiállása után,
válik tőle, ez
mint a milyen
képezvén az
volt annak megemiitett harkezdésekor.
madik épületet.
— Képünkön a
A fegyenháttérben maczek napi rendgaslik ki 2 emeszamos-ujvari országos fogház. —
— (Rajz. Greguss
GregussJános.)
János.)
je következő: 5
A számos-újvári
lete. — A régi
e
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órakor kelnek,
arfal helyén áll; fegyenczek által kezdték épitnézve jutalom,
jutalom, melytől
melytől megválni
megválni szabadulása
szabadulása ideide- térdelve imádkoznak, ezután a folyosón meg^
v-u , 1 8 5 7 - b e n s 1860-ban fejezték be 451,500 ft. nézve
jén
sajnálattal
gondol;
ide
hagyni
sok rokon
rokon mosdanak s a munka-szobákba vezettetvén, munKöltséggel. Befogadhat 38 teremben 1028 fegyen- jén sajnálattal gondol; ide hagyni aa sok
jól | kához látnak. 7 órakor 1% font kenyeret kapnak
érzetü barátot,
barátot, czimborát,
czimborát, kikkel
kikkel magát
magát oly
oly jól
czet, de ritkán megy a létszám 650-nél többre. A érzetü
találá:
valóban
nem
kis
szenvedés.
Fenyitese-e
találá:
valóban
nem
kis
szenvedés.
Fenyítése-e
| egész napra s most ebből reggeliznek, a/412Kaszarnyaszerü n a g y t e r m e k n é m e lyike dolgozó-,
hálósz
tehát
ez
a
bűntettnek?
Valóban
nem.
fnan
<>bául használtatik; az előbbiek tehát ez a bűntettnek? Valóban nem.
kor megperdülvén a dob, ebédre gyűlnek, mit
Büntetni
ín lZ u t ó b b i a k 2 0 - 4 8 emberre számitvák.
Büntetni nem
nem bir,
bir, de
de talán
talán javitni
javitni fog
fog az
az inin- hálószobáikban végeznek. Ebéd után ', ,2-ig nyulüe nozatik be Erdély minden törvényható- tézet?
tézet? Lelki
Lelki oktatás,
oktatás, elemi
elemi tanítás,
tanítás, isteni-tisztelet
isteni-tisztelet gosznak, utána pedig 7-ig ismét dolgoznak. Szürs
munkára
való
szoktatás
volnának
eszkö- kületben egy félórai sétát tesznek a belső udvaságatói az egy évnél hosszabb fogságbüntetésre s munkára való szoktatás volnának ennek
ennek eszközei;
hogy
állunkjezekkel?
A
kath.
lelkész
roszfizezei; hogy állunkjezekkel? Akath. lelkész roszfize- ron, végeztével dobszóra szobáikba vonulnak; itt
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megszámláltatván, rájuk csukatnak az ajtók s nem
sokára a?- egész épületben halotti csend uralg,
melyet csak a folyosókon s az intézet körül felállitoit őrök hosszan elnyújtott jelkiáltása szakit
félóránkint félbe.
Minden látogatót kellemesen fog meglepni azon
fénylő tis/.taság, mely az intézetnek mindentermében honol s mely kétségtelen érdeme az igazgató
urnák; sokan aztán a látogatók közül ebben vélik az intézet tökéletes szervezetének is mérvét feltalálhatni, teljesen megelégedve távoznak az intézetből s fennen hirdetik, hogy mily jó dolguk
van a raboknak aszamos-ujvári fogházban. Az igy
beszélők azonban csak a keretet tekintik s feláldozz ik a látszatot a valónak; belsejében, a rendszerben fekszik a baj, a lelenlegi külső csak aranyfüst rajta, mely romlott szervezetet, desolált
társadalmi viszonyokat takar. Magyarország börtönei rósz lábon állanak, de az erdélyiek még
sokkal roszahban. Vaj ha alkotmányunk s önkor
mányzatunk fiatal ereje mihamarabb begyógyitná
a sebeket, miket erkölcsi s anyagi létünkön tudatlanság, tespedés és rósz akarat ejtett.
Tauffer Emil.

a könnyelműségnek s erkölcstelenségnek ajtót,
kaput tártak s végtére az egykor oly hatalmas s
korszakot alkotó Hellasnak oly gyors léptekkeli bu1
kását elősegítek. — A ré<n görö" , lakoma alkalinával vagy poharazás közben az első pohár bort
Bacchust a köszönté, a másodikat az Olympus hatalmas uralkodójára Jupiterre, a harmadikat saját
egészségére, a negyediket pedig Merkúrra, az éj
urára, az alvás és édes álom adójára.
Még mai napiglan is fényes fonal gyanánt húzódik át a történelmen, nemcsak Göröghon egykori dicsősége, hanem felséges jó borai is. Virgilius azargosi(Peloponnezus) bort dicséri nagyon. A
korfui, krétai és rhodusi borok kellemes illatjuk s
kitűnő zamatjuk által tűntek ki. Mindenekfelett
azonban az ariusai bor volt a leghíresebb. Plinius
azt mondja erről, hogy a legnagyobb termeket is
egészen betölté pompás illatával.
Hova jutott végtére a mindinkább s inkább
sülyedő Göröghon? a végromlásba. A nemzet bukása magával rántá a bor termelést is, elannyira,
hogy világhírű szólók egészen elpusztultak, elenyésztek, s csakis a legújabb időben kisérték.meg
ismét Göröghon hegyeit szőlővel beültetni.

A bor az ó-kori népclctbeii.

V:

ív.
A bor Hellasban.
Már ázsiai ős hazájukban, még mielőtt Hellasba vándoroltak volna, ismerték agnrögök aszőlőtőt, szintúgy a földmivelést is. Ezen állításunk
mellett szólanak azon régi emlékek, melyeken ekealakok, szántási jelenetek és szőlőfürtök vannak
bevésve. A miveltség napjának éltető sugara ez
időben a keletet már beviláglá, Európát azonban
még a barbárság sötét chaosa övedzé. Ezen korban a phöniciaiak valának azok, kik a műveltséget nyugat felé terjesztek, s evvel együtt a szőlőt
ig nemcsak északi Afrika tengerpartjain, hanem az
európai szárazföldön is meghonositák. Tengeri
utjokon az ágéi tenger szigeteire vitték a szőlőt.
Itt Cyprus, Chios, Kréta és Lesbos voltak azon
helyek, hol a szőlő legjobban tenyészett. Szintén
a phöniciaiak által vándorolt a nagyon kedvelt
fekete aleppói bor is Tirusból Göröghonba.
Hogy a szőlő már ember-emlékezetet felülmúló időkben honos volt Hellas szép földén, s
hogy ez a szorgalmas mivelés által ezen jótalaju
földben a későbbi időkben a legpompásabb borokat
terme, arról nincs mit kételkednünk. Már Frigiát
szőlőtermőnek nevezték. Erről még Achilles paizsa
is, melyre szüret volt ábrázolva, úgyszintén Alkionus és Ulyssesnek a mai jóniai szigeten létezett kertjei, melyeket a természet dúsgazdagon,
sőt mondhatni, pazarlóan áldott meg szőlővel, tanúbizonyságot tesznek. Már Homér idejében
(884-ben K. e.) a bor igen elterjedt közönséges
ital volt. — Homér a bort isteni italnak nevezi s a
mintlátszik, az öreg urnák apramni bor izlett legjobban. Plató (430 K. e.) a borról ezt mondja: ez
a legszebb adománya az isteneknek, melylyel az
embereket megajándékozák. Még a halhatatlanok
sem vetek meg mennyei birodalmukban a nektárt,
melylyel Hebe és Ganymed szolgálták ő felségeiket. A bor istene & helléneknél Bacchus (Dionysos) volt, Jupiter és Személe fia, ki a nyzei nymfák által neveltetett. A mythos szerint önmaga
járt-kelt az országban le s fel, s terjeszté a bort.
Az ősrégi hét kapus Thébe volt azon boldog város, mely először üdvözlé Bacchust falai közt; innen Orchomenosba ment, hogy ennek lakóit is
tiszteletére téritse. A hol csak járt-kelt, a hol
megfordult, mindenütt a legnagyobb ünnepélylyel,
tisztelettel s örömmel fogadták a bor istenét, igy
terjeszté el a bort s evvel együtt tiszteletét is országszerte. Száz és száz helyen pompáztak nagyszerű templomai. Argos, Korinthos és Sikionban
— mint a legjobb bortermő vidékeken, roppant fényes ünnepeket ültek Bacchus tiszteletére. Ezen
ünnepélyeket még fényesebbé és kedveltebbé tették a bohóczkodások és tánezok, melyekből később a drámai játék fejlődött.
A bortermelés Görögország összes népeinek mivelődése s erkölcsére is felette nagy
horderejű vala; mert Bacchus ünnepei a művészet
s költészet valódi iskoláivá váltak, ezek nélkül
soha sem irta volna Euripides hires komédiáit —
melyek mai napiglan is méltán számittatnak az
ó-kori hellén irodalom gyöngyeihez. Tény azonban
az is, hogy ezen ünnepélyeket, melyeket eleinte a
lelkesedett költők gyönyörű dithirambusokban
örökítettek meg, később rut kicsapongássá fajulva, az összes nemzetet elerőtleniték, elaljasiták,

A bor Itáliában.
Itália bájdús költői ege alatt, a szőlő szintén
régtől fogva termesztetett, s áldott földe nagyon
kedvező volt a bortermelésre nézve s oly tömérdek szőlőt, s oly igen jó bort adott, miszerint legelső ntve bortermő ország (Oinotria) vala. Romulus idejében az isteneknek tejet és bort áldoztak.
Nutna király azonban ez utóbbit, mint igen drág i
szert, különösön a temetési áldozatoknál, mivel
ily alkalommal roppant sok pazaroltatott el, —
ugyanis a máglyát nedvesítek meg vele — eltiltá. A pún háború után még nagyobb tért nyert a
szőlőtermelés, ekkor terjedt az el egész Olaszországban. Hogy a szőlőt nemesítsék, s hogy a borászat jobban lábra kapjon, Görögországból számtalan nemesebb fajtájú venyigét ültettek át, ez
által czéljukat el is érték. Már Plinius korában
Itália halmait s hegyeit mindenütt a legnemesebb
szőlő diszité. Az egykorú irók tanúbizonysága
szerint a Spartivento-csúcs alsó részétől egész az
Alpokig terjedő. vidék, a mai Itália unita egy
nagy szőlőkerthez hasonlított.
A régi rómaiakban, kik inkább a torkosság
felé hajlottak, a borbőség az iszákossági hajlamot
kifejleszté. A dúsgazdagok asztalán a legjobb bor
pompázott, jégben hűtek s hevitő fűszerszámok
hozzátétele által még tüzesebbé s izletesebbé varázsiák. Azonban az ily keveréktől ment boroknak
sem voltak ellenségei; Juvenalis az alváni sűrű
édes bort magasztala; csak tiz évi állás után kezdték meg a hordót. Massieus magaslatán trónolt a
tüzes falerni bor, ezt Martial ,,halhatatlan" melléknévvel ruházta fel. Vesuv és Gaurus már a régi
ős időkben a legjobb bortermő hegyek valának,
ezek termését nevezték „Lacrimae Christi"-nnk.
A siciliai, syracusi, s Calabriának úgynevezett
vino secco-ja még mai napiglan is nagy vonzerővel bir, hát a régi caecuber-nek ki ne hallotta
volna hirét?
Mint a görögök, ugy a rómaiaknál is nagyszerű népünnepek tartattak Saturnus tiszteletére; ezek valának az ugy nevezett saturnáliák.
Az első vinália april 23-án, a második pedig aug.
2l-én vette kezdetét. — Itt a szüret italáldozattal
kezdődött Jupiter számára. Minden saturnalia
alkalmával Jupiternek egy kecskebakot áldoztak.
E szertartást nyilvános, rendesen estig tartó lagzi
követte. A későbbi időkben 7 napig tartott ezen
ünnepély, mely alkalommal csak ugy folyt a sok
bor. Igy fajultak ezen ünnepek is a legvadabb
orgiákká, melyek a római nép erkölcstelenségének
legnagyobb inditó okai valának s később a ré^i
Róma bukását leginkább előmozditák. Magok a
rabszolgák is csak ugy úsztak a borban és aljas
mulatságokban. Dologról persze szó sem lehetett;
— mert minden ember csak arra gondolt, h.o<*y és
mikép elégítse ki a bor utáni vágyát.
Itália politikai s erkölcsi bukása a szőlőmüvelést is magával rántá. Olaszország bora, mely
századokon át a császárok, királyok asztalait diszité, most árnyéka sem lehet egykori önmagának. A borok legnagyobb részét rendesen annyira
keverik, hogy alig állnak el néhány évig.
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nektárával, a sörrel beérni, vagy a göröu és syria
borokat méregdrágán fizetni, melyekkel a kereskedéssel és hajózással foglalkozó phöniciaiak
dúsan ellátták őket. A rómaiaknak köszönheti
Spanyolország és Portugalliais a szőlőt.
Midőn Július Caesar Galliát meghóditá, Marsilia, a mai Marseille lakói már termesztek a bort.
Az első szőlőtőkét Görögországból ültették ide a
phöniciaiak. A szép Frankhonban a szőlő-tőke
már 600 évvel K.-e. honos volt, — a Ilhone völgyében tette első hódításait.
Gallia ősrengetegjeiben tanyáztak az ókorban
a barbár celták; — többen közülök megismerték s ízlelték a bor varázserejét Itália klassikus
földjén, s megkedvelték annyira, hogy hazájukba
átültették. Az édes szőlőnedv paradicsomi élvet
nyújtott a bárdolatlan népeknek. Ellenállhatatlan
vágy támadt köztök ezen ital gyakrabbi élvezése
iránt, s minden igyekezetök arra volt irányulva, s
az volt kívánságaiknak *netovábbja, hogy ezen
élvben mentői gyakrabban részesüljenek. — Az
áldozatkész nép egyszerre csak elhagyá őshazáját,
csak azért, hogy elfoglalja azon országot, a hol rá
annyi élv vár. Brennus királyuk alatt Róma ellen
mentek, elfoglalák. összerombolák, leégették azt
s megtelepültek felső Olaszországban, s ezt az
Alpokon inneni Galliának (Gallia cisalpina) nevezték el. — A longobárdok is megkívánták a bort
s 600 évvel később Nárzes által az Alpokon átcsalatva, felső Galliában megerősítek magokat s
az ország e részének Lombardia nevet adtak.
Északi Európa gyülevész népeire a dél bora delejes vonzerőt gyakorolt.
A mint a rómaiak Galliát lassan-lassan elfoglalák, a szőlő-tőke is követte a légiókat lépésről
lépésre. A vadon erdők eltűntek, a jó talaj s a
meleg kellemes ég-öv vendégszeretőn fogadá az
uj gyümölcsöt elannyira, hogy Gallia bora nem
sokára a külföldiek kedvenezévé lett. Már Plinius idejében kedveltek voltak Gallia borai Itáliában. Narbonne vörös, Languedoc bakator bora
Rómába vándoriának, s egész Italiában elterjedve
a gazdagok asztalait disziték. A zsarnok Domitián
kormánya irigy szemmel nézé Gallia borászatának virágzását s borainak terjedését (92. K. e.),
melyek veszélyeztették a római borok hírnevét,
kelendőségét; ennek okáért tehát egy császári
rendelet megparancsold, miszerint szőlőhegyük
felét irtsák ki, s szántsák fel. — Uj szőlőültetés
megtiltatott. Ezen tilalom csak Probus császár
uralma alatt 280-ban K. e. semmisittetett meg, ki
maga is nagy barátja volt a szőlőmüvelésnek, elannyira, hogy katonáit is szabad idejükben szőlőmüveléssel fbglalkodtatá, s ebben személyesen is
részt vett, s a történet tanúbizonysága szerint
ezen munkája közben öletett meg. — Liviusnak
egyik régi mondája szerint, Galliába azért ültettetett át a szőlő, hogy ez nyakas vadtermészetü
fiait kicsapongásokra s fajtalanságokra vezérelje,
elerkölcstelenitse, hogy annál könnyebben legyenek járom alá hajthatók.

nagy a meleg, a szőlőtőt maga3 hegyek csúcsára
ültetik. A Capverdi szigeteken, Guinea pusztáján,
Abissiniában, a szőlő mindenütt a hegyek csúcsán
s a hegyek közt nő. Kumána pompás szőlője szintén magasan fekvő talaj termeivénye, BuenosAyres. s Ausztráliában a szőlő majd mindenütt
egyenlő szélességi fokok alatt, t. i. a 30°—37°
közt váltakozva nő.
Mig az északi félgömbön a szőlő szeptember
s októberben érik, addig a délin, pl. a Jóreményfoknál jmuárius és februáriusban.
Kétségtelen, hogy a szőlő és a_ bor a természet legnemesebb adományainak egyike, s évezredek óta használtatott búfelejtő szerül s kedvderitőül. Mértékletes élvezete fölfrisiti, eleveníti a
lelket, fokozza az élet örömeit. E vélemény uralkodott róla az ókorban, s ezt tartják róla ma is.
.
Mónaszéky.

VII.

Ez a vidék sokáig elhagyatva és kopáron hevert, fehér emberek egész a mi életkorunkig csak
prémkereskedés "végett látogatták meg néha. De
ugyan mi is csalhatta volna egyéb az európai embert azokra az északi sivatagokra? Nemes érczeket nem kaphattak ott, mint Mexikóban és Peruban, s telepeket a fóldmivelés üzése végett termékenyebb földön, szelídebb égalj alatt, a tengerparthoz közelebb s a termények elkelésére nézve
kedvezőbb feltételekkel és kevesebb fáradsággal
lehetett alapitni.
Érdekes dolog figyelemmel kisérni, hogy az
amerikai Szibériában is, mint az ázsiaiban, a íoldrajzi felfedezések menete és a vidék története különösen a prémkereskedéshez van kötve s később,
miután a prémes állatok száma leolvadott, itt is,
ott is a gazdag aranybányák adtak ujabb lökést a
tovább fejlődésre. A kanadai erdők lakói és az
.ott levő evezőlegények sokban hasonlítanak Szibéria orosz promuischlennik-eihez; olyanok ők,
mint ezek, de más világtájról hatoltak elő a nagy
tengerig és a sarki Ocean jeges partjaihoz. Itt
trapperek, amott czobolyfogók és házalók vannak,
a kik egyik kereskedelmi állomástól a másikig utazlak, hasonlóan az orosz chodebtschikikhez, kik az
raltól egész a Lamutok partjáig az ochotsk
gernel elbolyonganak és európai apróbb áruiés j , a V a f ^? E " n o m á d o k gyülhelyeire vagy sátraiba
j , M ^ „?, , a hordják. Az orosz vadász kiránduj f ° e ' e lmiszerül pilmeni-t viszen magával,
t-i <•/ i Z^
' m ' n t finomul szétdarabolt juhus
tésztával bevont golyócskák alakjában, az ango
utazónak ped.g pemmican-ja van mely finomu
vágott bivalyhusból áll 8 bőrtarisznyákba van pa-

A bor Európa s a föld többi részén.

• A szőlő-tőke ős eredeti vándorlását figyelemmel kisérni nem kis feladat, s nagy nehézségekkel
van összekötve. Ilonunkban a szőlőmüvelés a jó
római császár Probus uralma alatt lett meghonosítva, s innen terjedt el a Rajna mentében s Németországban. — Angolországból azonban száműzte
a rósz, ártalmas égalj.
Amerika is már felfedezése előtt bővölködött
szőlőben; de csakis az Európából átültetett szőlőtők hoztak jobb bort elé, ennélfogva tehát az
ottani szőlőtenyésztés csakis az ujabb kor szüleménye. — Kanadától egészen a Golfi-szígetekig,
Mexikóban az úgynevezett Vitis labrusa L. honos,
mely a platánok, diófák s jávorfák sudarait fonja
körül. — A belföldi termékek közt a catawba
szőlő hasonnevű folyó mellett az északi szélesség
36'/au alatt északi Karolinában honos s az északi
szélesség 42°-ig elterjed, hol mindenütt vadon nő;
s minden szőlőfaj közt ez áll legjobban ellent a
fagynak, s a kellemetlen égaljnak. Gyümölcse
édes s pompás izü, ezután jön a cape, missouri és
scuppernong szőlő. A szőlő-termelésre legalkalmasabbnak mutatkozik az Ohio-völgy tájéka. —
Az európai szőlő-tőke tenyésztése a talaj és égaljnál fogva lehetetlen, mindazáltal a belföldi szőlőkből nemesítés által jó iható borokat állitanak
elő. Jelenleg a szőlőművelés Észak-Amerikában
VI.
nagy elterjedésnek örvend, s az amerikaiak azon
A pyrenei félsziget s Gallia borai.
vannak, hogy hazai termésük nemesitése által
Mig Itália borainak bőségében dőzsölt, addig akadályozzák meg az európai borok behozatalát.
A forró égöv alatt, hol a völgyben roppant
a pyrenei félsziget kénytelen volt, tespedt árpa-

Az amerikai Szibéria.
Azészakamérikai Szibériahatalmas felvirágzásnak indult mostanában. Ugy hiszszük, hogy a fentebbi névvel bátran lehet neveznünk azt a terjedelmes vidéket, mely a szélesség 50-ik fokától északra
a Baffin-öböl, a Sark-tenger és a Csöndes-oceán között fekszik ; felület, égalj és termények tekintetében sok hasonlóságot mutat az ázsiai Szibériához.
Angliának, mint első tengeri hatalomnak és kereskedelmi államnak, mindig az volt a törekvése,
hogy a föld minden alkalmas pontján gyarmatokat
és kereskedelmi ugy, mint hadihajói számára biztos állomásokat alapithasson. És e czélját el is érte
tökéletesen. Az öt világrész majdnem minden kikötőjében, a világtengerek majdnem minden lakható szigeténél szabadon lobognak az angol vitorlák. A gazdag India s a nagy terjedelmű és nem
kevésbbéjövédelmező Hudson-öbli tartományok is
eczélból kerültek angol uralom alá.Észak-Amerika
egész északi része, azon kis darab kivételével, melyet eddig az oroszok bírtak, de most az egyesült
államoknak engedtek át. közvetlenül a Hudsonöböl-társaság birtokában, közvetve pedig az angol király uralma alatt áll. Ez az ,,Uj-Britannia"
is, a mint a Hudson-öböl-társaság egész birtokát
nevezni szokták, bővölködik mohával bevont mocsáros pusztaságokban, roppant terjedelmű erdőségekben, beláthatatlan, fügazdag rétekben, számtalan kisebb-nagyobb tavakban és nagy folyamokban, mik a Jeges-tengerbe ömlenek. A mezőségeken
és erdőkben vadász és halász nomadnépek barangolnak; a Behring-szorosnak, e keskeny útnak
Ázsia és Amerika között, mind a két felén találunk
írámszarvast és medvét; másféle prémes állatok
csak kevéssé különböző fajok által vannak hol
képviselve, hol helyettesítve; igy például Amerikában a dámvadat találjuk a keleti félgömb jávorszarvasa helyett, a szikláshegyekben (Rocky mountains) a bighornot a dauri alpok és Altai hegyek
argali-ja helyett, mig a wolverene az ó világ torkos borzának (Fjellfrass) felel meg és a hód mindkét földrészen tökéletesen hasonló.

iolva. Uj-Brittanniáriak is van minden évben egy
ly időszaka, mikor a vándor utazása közben a hó
slolvadása miatt, a legnagyobb nehézségekre talál.
A ,,meguttalanodás"-nakemez amerikai időszakai
ökélete^en megfelelnek a szibériai Wremena rasputisjáknak. A hajókaraván is egyformán fontos
zerepet játszik mindkét vidéken s Észak-Amerikában a nyírfa héjából készült csolnakot „vizidromedár"-nak hívják.
Mind e meglep3 hasonlóságok mellett is egy
ekintetben mégis lényeges ellentétet veszünk
észre a két vidék között; ugyanis az amerikai
Szibériában még eddigelé nincsenek városok, mig
z ázsiaiban mindenfelé lakhelyekre bukkanunk.
Szibériában a telepítést maga a kormány intézte
tervszerüleg, mert érdekében állott, hogy azt az
országot európai emberekkel népasitse meg, s a
mellett politikai tervek is lebegtek szemei előtt.
Észak-Amerikában pedig a Hudson-öböl-társaság
mindent elkövetett, hogy egyedáruskodását fentarthassa s minden gyarmatosításnak útját vágja.
zéljaira tökéletesen elég volt, ha alkalmas pontokonkereskedelmi állomásokat, ugy nevezett erősségeket (Forts) állított fel, melyek összefüggő
lánczban Kanadától és a Hudson-öböltől a nagy
Óceánig és a Mackenzie folyam torkolatáig
nyúltak.
Más állandó lakhelyek nem voltak ezen a
,,Prémvidék"-en. Terjedelme hasonlít azon földtömegéhez, melv északra esnék azon vonaltól,
mit a Biscayai-öböltől kelet felé a Közép-tenger
északi részénél az Adriai és Fekete tengereken át
egész a Kaspi és Aral-tóig s onnan tovább északkeleti irányban az Ochotski-tengeríg húznánk.
Vessünk csak egy pillantást a földabros?.ra.
A déli rész inkább mezős vidék, részint termékeny, részint mocsáros vagy homokoi talajjal; itt
vonul a bivaly még most is több ezer darabból álló
nyajakban hol északra, hol délre, a mint az évszak hozza magával, mert a prairie-k szolgálnak
nekik legelőhelyekül. Ezeket messze északon a
Béke folyónál (Unjigah) erdős vidékek szakítják
félbe, de azután újra tovább húzódnak egész a
nagy Rabszolga-tóig. Az északi táj a sarktengerig
nyilt, erdőtlen pusztaságokból áll — Barren
Grounds — miken irámszarvasok, farkasok és
sarki rókák tanyáznak; a többi rí-pz mind erdőség
s ez Kanadától és a Hudson-öböltől nyugot felé a
sziklás hegyekig, északra pedig egyes helyeken,
mint aMakkenziénél, a Jeges-tengerig terjed, mert
az egyennyári, vonalak (Isotherek) felhágása következtében Észak-Amerika nyugoti része nem
oly hideg, mint a keleti, s mig a Hudson-öbölnél
az ész. sz. 160-ik fokán túl nem találunk erdőt, a
nagy Medve-tónál az egész a 65-ik fokig nyúlik; nyírfa, nyárfa és szurokfenyő még a 68-ik fok
alatt is tenyészik.
A meddig csak indiánok és vadászok látogatták e vidékeket, nem sok figyelmet költöttek
fel azok, de, mintegy varázsütésre, azonnal kitűnő
fontosságuakká változtak, midőn 1848-ban Kaliforniában s később a Fraser folyam vidékében felette gazdag aranybányákat fedeztek fel. Azáltal
csodálatosan élénk mozgalom és forgalom költözött a Csendes-tenger partvidékeire s az utóbbi
17 év alatt több mint 2 millió ember költözött
különböző tengeri és számzi útikon ama többnyire
egymástól távoleső puszta, kietlen tájakra. E rövid idő alatt számtalan kis állam alakult ott, mik
politikailag szervezve az unióhoz csatlakoztak. Az
uj államokon és vidékeken keresztül egy postaút
vezet, o hihetőleg a nagy keletnyugoti vaspálya
is New-Yorktól Franciscóig nemsokára kész leend.
Sámi Lajos.

A petróleum a háztartásban és
iparban.
Néhány év óta nálunk is igen kezd terjedni
a petróleum használata, mit olcsósága, az olajjal
szemben, melylyel mint világitószerrel lépett versenyre, tökéletesen indokol. Igen átható terpentinféle szaga, különösen pedig gyulékonysága s
f öllobbanásának könnyen származható rósz következései sokáig igen útjában álltak amuk, hogy
gyorsan közhasználatúvá váljék. Nevezetes olcsósága azonban s az olajénál aránylag erősb fénye
a szegényebb és munkás osztályt csakhamar megnyerték. Olcsóságát nem egyedül ára, mely az
olajénak körülbelül 3/4-de, hanem egyszersmind
könnyű volta is határozza, minélfogva belőle egy
fontra sokkal több megy, mint olajból. Itt-ott,
nem csak nálunk, némi vigyázatlanságból s a lámpáknak még czélszerűtlen alkotásából, kivált eleinte, többször hallottunk oly szerencsétlenségeket,

melyeket az eshetőségektől óvatos előrelátás
méltán került 8 a petrolturn tömeges használata*
kétségessé kezdett válni. Mint azonban mindj irt
fogjuk látni, roppant bő petróleum-forrásokkal
bir Amerika s birnak a föld egyé > részei melyek
lehető értékesitése a birtokosoknak, majd a vállalkozóknak, s végre az egész emberiségne!; rendkívüli előnyöket ígért, ha biztosabb és alkalmasb
használhatóságára czélszerü javításokat eszközölhetnek. Természetvizsgálók, illetőleg vegyészek s
technikusok egyformán érdeklődtek e mindenesetre igen fontos termény iránt. A vegyészeknek
nem sokára sikerült is, a petróleumnak, tisztítás
által mind szagát, mind gyulékonyságát annyira
mérsékelni, hogy most már mind amaz igen türhetővé s az egészségre nézve ártalmatlanná vált,
mind emez csak némi kis gondokság mellett is
minden aggodalmat megszüntethetett. A műipar
pedig néhány kísérlet után a czélnak annyira
megfelelő lámpákat állított elő, melyek minden
yéb lámpával versenyezhetnek, mind könnyű
kezelhetés, mind tetszés szerint használhatóság,
mind tartósság és csín tekintetében így a petróleum értéke, mennyire ezt az általános használat
biztosithatja, kívánt megállapodáshoz jutott. Hogy
mily nagy fontossága volt a petróleumnak ilyformán állandó és tömeges fogyasztást biztositni:
lássuk egy-két adatban csak Eszakamerika petroleumbőségét. 1861-ben Pennsylvaniában, nyugati Virginiában és Ohioban 700,000, 1862-ben
1.350,000, 1863-ban 1,600,000, 1864-ben 1 mii. és
680,000, 1865-bon 2,200,000, 1866-ban Pennsylvaniában 100,000, s nyugati Virginiában, Ohioban és Kentuckyban csupán az első évnegyedben
120,000 hordó (Barrel) nyers, vagyis tisztitatlan
petróleumot aknáztak ki. Az utóbbi három évről
szóló adataink biztos jelenrajzi kimutatáson, az
előbbiek némi összevetéseken alapulók; de azok
nem esnek kivül a valószínűség h itárain. Ha már
most meggondoljuk, mily roppant tőkét képviselnek e telepek, mennyi munkást foglalkoztatnak,
mily forgalmat — áru- és pénzforgalmat — idéznek elő. mily nagy jövedelmet ad mindez az illető
államoknak, és hogy általában a drága olaj helyett
a tetemesen olcsóbb petróleum fogyasztása mily
jótékony befolyást gyakorolhat minden egyes
család meggazdálkodása által az összes vagy csak
egy ország népességének takarékosságára: méltán
nevezhetjük a petróleum hasznavehetőségét az
ujabb idők egyik legnevezetesb közgazdászat!
nyereményének.
A vizsgálódó ész, az ember kutatási ösztöne,
mig azon hátrányok eltávolításán fáradozott,
melyek a petróleumot mint világító szert közhasználatúvá, általánossá válni akadályozták, a mellett, hogy ezen czélját is megközelítette, munkásságát két más irányban Lítta jutalmazva. Hogy a
petróleum, mely nyers állapotában közönséges
hőmérsék mellett is tapasztalt gyulékonyságát
veszitse, s ez által szállithatóbbá és veszély nélkül
kezelhetőbbé legyen, párolás (destillatio) alá vétetett. Az ez alkalommal gőzölgés által először
szabaduló részeket külön fogták fel. Ezek petroleumszesz néven a terpentin-olajt pótolják. Az
ezután elszálló tetemesb részek adják a tisztított
(raffinirt) petróleumot, melyet világításra használunk. Végre a sűrű maradék alkalmas kenőcsfélének nyilvánult. így most a petróleum ugy is mint
világitószer, eredeti állapotában való használhatóságán túl sokkal előnyösb, s elválasztott részei
által, részint mint a terpetin-olaj pótlója, ugy ia
mint kenőcs külön előnyöket nyújt a gazdászatnak és iparnak.
Egy berlini szobafestő használja már a terpetín-olaj helyett a petroleumszeszt, melyet különösen a fehér ola festékekkel keverésre igen
alkalmasnak talált; olcsóságánál fogva pedig mindenütt igen ajánl: mert mig egy qmrt (körülbelül
^ d oszt. pint) terpetin 16, a petróleum csak
< porosz
porosz ezüst garas. I<ry mielőbb remélhető.
4",
hogy az olajfestékkel mázolás, mely pedig nálunk
a háztartásban nevezetes rovatot képez az ajtók,
ablakok, konyhai eszközök s a legszegényebb háztartás majdnem minden bútorzatánál, ez előny
megismerése s terjedése által némi nem jelentéktelen olcsóbbságot ér el.
Az előbb említett párolásnál hátramaradt
nyers petróleumot még átszűrik vagy csepegtetik
(filtriren) egy átlyukgatott fenekű vaslemez-hengeren, mely csontszénnel van megtöltve, vacy
olykor használják a Vanderweyde- és Gengembre
Hubert-fé'e készüléket, mely e tisztitási műtétet
igen elmés módon, fölfelé ható irányban végzi el.
Minden esetre, minél tovább marad a petróleum a
szénnel érintkezésben, annál tisztább lesz az átszűrt rész. Ezt még keverik aztán kevés növényi
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és állati olajjal s ugy adják mint kenőcsöt keres'kedésbe. Szine pirosas. Ára Amerikában gal1
lononkint l 4 —P/4 dollár. Ott Adolf, new-yorki
technikus különösen kiemeli e kenőcsben, hogy
mindig megtartja folyósságát s a gép részeit nem
támadja meg (nem rágja, nem eszi).
Ily tekintetek mellett a petróleum igen megérdemli , hogy iparosaink s gazdáink is ujabb
figyelemmel kisérjék a vele tett kisérletek eredményét s maguk és mindnyájunk javára fölhasználják nem megvetendőnek ígérkező előnyeit.
Tettek már kísérleteket arra is, hogy a petróleumot gőzgépek fűtésére használhatnák; de ez,
ugy látszik, mégis drágább éganyag, mint a kőszén
8 kezelése is, habár ügyes beosztással, sok tekintetben lehetővé vált, még sem teljesen megnyugtató s igy ez ügy továbbra is a kísérlet terén áll.
K. A.

Naprendszerünk mintája.
Napjainkban mindenféle minták készülnek;
minden nagyobb hajó s gép mintában is látható, a
legtöbb nagyobb remekmű először mintában készül el; a szobrász művét mintában mutatja be,
sőt a párisi világkiállításon még azon aranynak
mintája is lesz látható, mit évek óta Ausztráliában kiástak.
De mi oknál fogva nevezik azt világkiállításnak?
Talán azért, mert a kis föld minden országa
képviselve lesz ottPInkább illethetné a világkiállítás nevezete, ha a világ mintája is a többi minták
között helyet találna, mely mintát, vagy legalább
a mi világunkét, a naprendszerét, a hires csillagász

Irodalom és művészet.
= (Az 1848-iki magyarminisztérium arczképcsarnokaj Eggenberger kiadásában megjelent.
Más, de szintoly jeles kézmüve, mint az ugyanott
megjelent képcsoportozata a mostani minisztereknek. Párját is képezi ennek a compositio és formátum tekintetéből. Legfelül középütt van Batthyány Lajos gr. arczképe, alább Széchenyi István gr., Mészáros Lázár, ezek alatt Eszterházy
Pál hg. és Klauzál Gábor. Már mind az öten a
hideg sírban nyugosznak, s azért igen helyes felfogással és hatásosan gyászfátyol redői kerítik
képeiket. Mellettük két oldalt még az élők foglalnak helyet, balról Deák Ferencz és Eötvös József b., jobbról Kossuth Lajos és Szemere Bertalan. Ez arczképek részint akkori fényképek, részint
a meglevő legjobb s hitelesebb arczképek, s eredeti, az illető családok körében őrzött eredeti festmények után, elismerést érdemlő gonddal és szabatossággal rajzolvák kőre. A díszes kép ára 1 ft
50 kr.
= (A „Magyarország Képekben'1) ez. honismertető folyóirat 4-ik, áprilisi füzete megjelent. E
füzetben találjuk a magyar koronázási jelvények:
a magyar korona, Szent-István kardja, a királyi
páleza, apostoli kereszt, arany alma és Sz.-István
palástja rajzát és részletes leírását, valamint a
magyar koronázási szertartás ismertetését egy
múlt századi író, Decsy Sámuel érdekes följegyzései után, a ki mint szemtanú irja le I I . Leopold
raegkoronáztatását. A füzet többi czikkei a következők: ,,A magyar Duna és melléke" Kenessey
Alberttől, Ill-ik közlemény: Budapesttől Bajáig,
(21 képpel, melyek közt említésre méltó a „Lőréi
kápolna Csepelszigetén", azon hely rajza, hol
Görgey Arthur 1848-ban forradalmi szereplését
gr. Zichy Jenő kivégeztetésével megkezdette).
Továbbá: „Viztnenti népélet." A. L.-tól. (Dunai
vontató-hajó, pihenő hajósok s tiszai komp rajzával.) „Árpád sírja, Ó-Buda felett" Szécsi-Szigethitől. (3 képpel.) „Régi magyar viseletek" ismertetése Vizkelety B. után. (5 képpel.) Felsőbánya,
s egy felsőbányai népszokás: a kakasütés ismertetése Varga Vilmostól. E füzet összesen 32 hazai
tárgyú képet tartalmaz. Az előfizetési ár hat füzetre 4 ft., háromra 2 ft.
= (Heckenast Gusztáv kiadásában megjelent:)
„Eazther." Jósika Miklós e két kötetes regénye
25. és 26. kötetét képezi Jósika regényei „uj
olcsó" kiadásának, melyek közül eddig a következők jelentek meg Heckenastnál: Abafi, Zólyomi, Az utolsó Bátorí, A csehek, Zrinyi a költő,
A könnyelműek, II. Rákóczy Ferencz, A rom
titkai. E regényekből minden kötetnek ára 50 kr.

Littrow szerint következő arányban lehetne létesíteni.
Nagy sík közepén 2' (láb) átmérőjű golyó
képezi a napot, mely körül az egyes bolygók körökben forognak még pedig legközelebb hozzá 82'
sugárral a mustármag-nagyságú Mercur; következnék 142' sugárral a borsó-nagyságú Venus; a
harmadik körben, melynek félátmérője 215', az
előbbihez hasonló nagyságú föld; a negyedik 327'
sugarú körben a bükköny-nagyságú Mars. —
Azután következnék 70 kör, — sugaraik kevéssé
térnek el egymástól s mind 400—600' közöttiek
— azon kis bolygók számára, melyek legnagyobbikais mintákban csak legparányibb porszem-nagyságu lehet. A legközelebbi körben, melynek sugara 1430', találjuk Jupitert narancs nagyságában;
a következőben, melynek sugara 2284 láb, a valamivel kisebb Saturnust; az utolsó előtti 3900'
sugáru körben kereng a Saturnus fél-nagyságával
biró Uranus a az utolsó körben (sugara 5800 láb)
Neptun, mely körülbelül oly nagy mint Uranus.
Ezen utolsó körönkivül bolygótnem ismerünk,
de sok üstökös ezen határt messzire túlhaladja,
így például az 1680-iki nagy-nagy üstökös húszszor távolabbra távozik a naptól, mint Neptun sugara; mintánkban tehát majdnem 8 mérföldnyire
esnék a naptól. A mi ezentúl létezik, azt homály
és titok fedi, csak azt tudjuk, hogy a legközelebbi
álló csillag vagy nap a mi napunktól legalább
200 000 földtávolban áll, mi kis mintánkon is 2000
mérföldet tenne.
Minthogy azonban még csak szorosan vett
naprendszerünk számára is alig kapnánk elég helyetanagypárisi világkiállításon, azért ne feszegessük ezen tárgyat tovább!
o
OJ
Barcs oamu.

Melléklet a Vasárnapi Újság 17-ik számához 1867.

Egyveleg.
** (Egy magyar menekült) k övetkezőleg írja
le az orosz határra való érkezését: A mint az
utas az orosz határt elérte, durva pokróczból készült hosszú köpönybe burkolt, s szijjon nyakba
akasztott, görbéjével felfelő fordított kardu orosz
csendőrök által egy terembe belehajtatik s bezáratik, útlevele elvétetik s később aláírva visszaadatik. Következik aztán az utimálha vizsgálata,
s az oroszok durva eljárása; minden névvel nevezendő legkisebb ruhát is összevissza tapintanak, s
ha jól nem figyel az utas, igen könyen megtörténik, miként némi darabok igen könyen kézhez
ragadnak. Lapot, nyomtatványt bevinni semmi
szin alatt nem engedtetik meg, az ilyesmit széjjel tépik; ha könyvek találtatnak az utasnál, azokat irgalom nélkül elragadják, s censurára küldik
s azokat vagy igen sok utánjárás után, vagy soha
nem kaphatni vissza. A vasúti hivatalnál az utas
a szállítási dijt megfizetvén, a fizetett szállítási
összeg nagyságához képest, a kormány által meghatározott perczent szerint minden irgalom nélkül megadóztatja maga a vasúti hivatal az utast
s ez ellen semmi kifogás és semmi reclamatíonak
hely nem adatik. — így azután útra kél az ember
Varsónak. Ide érkezve a vaspályái szállító wagonok, ismét emiitett muszka drabantok által az
utasok egy nagy terembe hajtatnak, utlevelök elvétetik s a jelenlevő orosz rendőri hivatalnokok
által, 4—5 órai várakozás után, egy éjjelre szóló
tartózkodási jegyekkel látatnak el, ekkor az
utasnak már tudni kell, habár a városban soha
nem volt is, kinél s melyik vendéglőben, melyik
szám alatt leend szállva; szóval egészen muszkául megy a dolog.

TÁRHÁZ.

8 eképen az elsoroltaké (28 kötet) összesen 14 ft. szélyei, melyekkel az írói pályáján nevet szer— „A magyar nyelv teljes szótára," figyelemmel zett magának, élénk és érdekes előadás által tűnnek
az egyes szók különböző értelmeinek meghatáro- ki. A csinosan kiálltott kötet ára 1 ft.
zására, s azok szójárásos, közmondási, irodalmi
— (A „népiskolák könyvé"-bői) Márki Jóhasználatára s a műszókra, szerkesztette Bal zsef és Zimmermann Jakab szerkesztése alatt,
lagi Mór. — Jeles szótárirónk e könyvben 25 évi most jelent meg a harmadik átdolgozott kiadás
tanulmányainak eredményét bocsátja a közönség második része. Ára kemény kötetben 40 kr.
elé, a kiadó pedig, hogy annak megszerezhetését
— (Uj lap.) Egerben „Buzogány" ez. a. kőmindenkire nézve lehetővé tegye, 6—6 ives nagy nyomatu heti lap indult meg, Joanovics János
8-adrét füzetekben adja ki, minden füzet árát 50 szerkesztése mellett. Ára havonkint 20, vidékre
krra szabván. Az egész mü körülbelől 12 ilyen 25 krajcíár.
füzetre terjed, s eddig 5 füzet jelent meg, melyek
== (Beküldetett:) Előfizetési felhívás Imrefi
tartalma az A-tól a Gyep szóig terjed.
= (A Kisfaludy - társaság) pártolóinak a János verseire. Előzetes 1 ft. A pénz Kertész Jókönyvilletményeknek még 1866-ra járó 4 kötetét zsefhez küldendő, városháztér 3. sz.
= (Gróf Teleki Sándor) hontalan bujdosásámár szétküldötték. E 4 kötet a következő munkákat tartalmazza: 1) „Losárdi Zsuzsanna." Költői nak naplóját rendezi, hogy legközelebb sajtó alá
elbeszélés hat énekben. (Epizód a Rákóczi-korból.) adja.
— (Uj zenemüvek.) Kugler műkereskedésében
2) Két szinmű. („Heródes" és „A lelencz.") Irta
Szász Károly. 3) „A nyomorék." Rajzok a falusi megjelentek: „Ne bántsd a magyart," régi stylben
életből. Irta Tolnai Lajos. 4) ,,Phillis unokahu- irt magyar nóta, zongorára átirta Németh János,
gorn." Beszély. Irta Gaskellné, ford. Huszár Imre. a czimlapon „Bolond Miska" ismeretes arczképé— A Kísfaludy-társaság titkára, Greguss Ágost, vel, ára 40 kr.; és „Vigarda-csárdás" Sárközi
figyelmezteti a pártolókat, hogy 1866-tal a máso- Ferencztől, a czimlapon a redout rajzával, ajánlva
dik hároméves folyam lejárt s 1867-tel megnyílt a Matolay- Juhász Petronella úrhölgynek; ára 50 kr.
harmadik, mely 1867-re, 1868-ra és 1869-re fog
= (Rózsavölgyi és társánál megjelent:) „Iszom
terjedni. A Kisfaludy-társaság e harmadik fo- a bort, Rugóm a port," csárdás, zongorára szerzé
lyamban is évenkint 60, összesen tehát 180 ívnyi Konkoly Miklós; ára 60 kr. — „Jogdiadalmi inkönyvilletménynyel kedveskedik pártolóinak, ki- duló," zongorára szerzé Csillag M., ára 40 kr.
ket pártolásuk megújítására fölkér.
=s (Az írói segélyegylet) javára húsvéthétfőn
= (,,A Budapesti tanári egylet közlönyéi- rendezett hangverseny szellemi tekintetben igen
nek) első füzete, V. Horváth Zsigmond szerkesz- jól ütött ki. A részletek általában kielégítették
tése mellett, megjelent. E füzet tartalma a követ- a közönséget, különös hatást tettek azonban
kező: 1. Előszó, a szerkesztőtől. 2. „Közép-tano- Jókai „Ezer év" czimü költeménye, Jókainé áldai tanügyünk," dr. Luther Nándortól. 3. ,.A tal szavalva, és Szűk Róza gondonkajátéka. Az
tantervi-bizottság munkálata" , P. Thewrewk anyagi eredmény a felülfizetésekkel együtt 1000
E.-től. 4. „A realismus és humanismus a közép- ft körül jár.
tanodában," Greguss Gyulától. 5. Eiseke „Miklós
= (Brahms zongorász hangversenye) húsTivadar" Febmann J.-től. 6. „Császár K. Betü- véthétfő estéjén fényes sikkerrel ment végbe. A
számtanának bírálata" Mauritz R.-től. 7. Egyleti vigadó kis termét a közönség rendkívüli nagy
élet. 8. Köny vészét. — E közlöny a nagyobb mivelt számmal töltötte meg, mely a hangversenyadó
közönséget is érdekelheti szigorúan tudományos minden játszott darabját élénk tetszésnyilatkozattartalmán kívül leginkább azon okból is, mivel be- tal kisérte. A nagyhírű zongora játszó apr. 26-án
lőle a középtanodák tanszervezete körüli hatalmas tartá bucsú-hangversenyét.
haladási mozgalmak felől tudomást szerezhetni.
** (Az evang. országos árvaintézet) javára e
Az előfizetés nem-tagok számára egész évre 2 ft.
El fizethetni Osterlamm pesti könyvkereskedé- I hó 28 kán a vigadó kis termében hangverseny
fog rendeztetni, melyben több jeles pesti művésében.
szen kivül egy bécsi vendég, Passy-Cornet asszony
= (Szokoly Viktor „arczisméje) s phrenolo- is énekel.
giája" uj olcsó kiadásban jelent meg. Ennek ára 1
= (Kolozsvárott) Klész nevű ifjú naturalista
forint.
= (Beszélygyűjtemény.) Tóvölgyi Titusztól Széchenyi mellszobrát készítette el, mely müve
„A vas ember," „A haszonbérlők," s „A paradói reményt nyújt, hogy művész válik belőle.
— (Pesten) jelenleg 70 hírlap jelen meg. Ebkápolna" czimü beszélyek most jelentek meg csinos kötetben, Stolp bizományában. Tóvölgyi e be- ből 24 politikai tartalmú.

** (Az uj győri püspök) consecratiója Győrött
f. é. május 5-dikén, beigtatása pedig a következő
napon fog végbemenni. Ez lesz valószínűleg egyszersmind a herczegprimásottanibucsu-ünnepélye.
** (A baranyamegyei németbólyi német ajkú
lakosság) petitiót készit az országgyűléshez, melyben ottani hazánkfiai a nemzetiségi ürügy alatt
több helyen keletkezett követelésekről lemondanak, s magyar iskolák állítására segélyezést kérnek, hogy nyelvre nézve is magyarok lehessenek.
** (A szatmár-németi-i g. e. hivek) lelkésze a
templomban egy idő óta egyedül az orosz nyelvet
használja, holott eddig vegyesen a magyar, román
és orosz nyelv használtatott. A hivek ez ellenében
tömegesen folyamodtak az országgyűléshez, miután mindnyájan magyaroknak kivannak tartatni-,
ragaszkodnak ugyan az orosz g. e. egyház szertartásaihoz, de eloroszosodni nem akarnaak.
** (A gödöllői kastély) megújításán már nagyban dolgoznak. A termekben most is arany díszítések és nagy tükrök hirdetik a múlt idők fényét
A jövő fénye még nagyobb lesz. Mária Terézia
szobájában meghagyják azon mozaikkal kirakott
szekrényt, melyet az uralkodónő a török zultántól
kapott ajándékba. E terem lesz a királyné hálószobája. A kastély kápolnája, melyet két nagy
értékű oltárfestvény díszít, a legjobb karban vaii.
A házi színház azonban el van hanyagolva. Ezt
szintén megújítják, hogy játszhassanak benne.
= (A budai népszinház) ügyében Buda polgársága abban állapodott meg, hogy Molnárt
visszahelyezi jogaiba, s mellé 5 tagú bizottmányt
állit a pénzkezelésre. A személyzet érdekeltségét
részjövedelemmel is akarják felkölteni. Molnárnak
arra is kilátása van, hogy a városligeti színkörben
előadásokat rendezhet.
= (Reményi Ede) apr. 14-kén Konstantinápolyban az orosz követség termeiben hangversenyzett. Egy jegy ára 15 frank volt. Egy ottani tu** (A tisztujitás ideje) Sárosmegyében máj. dósító elragadtatással ir művészünkről,ki minden7-re, Borsodban máj. 2-ra, N.-Kanizsán máj. 15-re felé nagy kitüntetésben részesül.
van határozva.
** (A sz. Gellérthegyi búcsú),mely húsvéthét** (A belügyminiszter) meghagyta a városi főn a rósz idő miatt elmaradt, ma tartatik meg s
hatóságnak, hogy a városi képviselő testület köz- ez alkalommal a budai vérmezőn, mivel a hatóság
gyűlésének jegyzőkönyveit a gyűlés után való nap a Gellérthegyen ültetett fiatal csemetéket a nagy
mindig felterjeszsze.
tömeg összecsoportulása által veszélyeztetve látja.
** (A bécsi hivatalos lap) szerint gr. Erdödy
** (Az újépület lerombolása) által nyerendő
Nep. János, Varasdmegye örökös főispánja a me- téren, Széchenyi Béla gr. ujabb terve szerint, két
gye vezetésével megbízatott, Verőczei gr. Pejacse- házsor építtetnék, és egy díszes park közvetlen
vich Péter pedig Verőczemegye, és Vinkovich közelében emeltetnék az állandó magyar országNep. János, (varasdmegyei másodalispán) kőrös- ház. A nagy Széchenyi a mostani német színház
megyei főispánná kineveztetett.
helyére tervezte az ország-házat.
*• (A fiumei polgárság) ősz korelnöke, Mat** (A volt honvédtisztek) közelebbi értekezkovich, meleg sorokban búcsúzott el magyar hon- letében szőnyegre került, hogy két budai polgár
fitársaitól, mielőtt fővárosunkból haza ment volna. hagyományt tett oly czélra, miszerint kápolna
** (Az erdélyi kir. biztos), gr. Péchy Manó építtessék a budai ostromnál elesett honvédek
ur jelenleg Pesten időzik s május első napjaiban emlékére. Budán lakó két volt-honvédtisztet bízutazik le Kolozsvárra.
tak meg, hogy ez ügyről bővebb tudomást sze** (Fiúméba a kir. biztos, Cseh udv. tanácsos) rezzenek.
f. hó 24-én déli 11 órakor érkezett meg. Megér** (Dr. Czapkai) honfitársunk, ki 1849 óta
kezésének ünnepére a város nemzeti szinü zász- mint amerikai polgár Kaliforniában élt s ott tetelókkal diszittetett fel; a lakosság reménytelt. mes vagyont szerzett, mint az északamerikai korMatcovich, ki ugyanakkor érkezett meg, ujjongva mány megbízottja Pesten át Bukarestbe utazott.
fogadtatott. A királyi biztos még ugyanaz nap
** (A főváros tehetősebb iparos köreiben)
délutánján meglátogatá a „Deák" nevű hajót.
gyűjtések folynak azon czélból,hogy a begyült pén** (Tisztelgések.) Komárom város e hó 23-án zen néhány szegény és ügyes iparos a párisi kiálnagy lelkesedéssel fogadta főispánját, gr. Nádasdy lításra küldessék. Ágyüjtéstkedvezőnek mondják.
** (A párisi kiállításra) utazókat a „Hon"
Lipótot. A várost földiszitették 8 nagy tömegek
hullámzottak az utczákon. Este kivilágítás és figyelmezteti az ott uralkodni kezdő roppant dráfáklyásmenet volt. — Kalocsát nagy-szombaton gaságra. Egy hónapos szobát még most talán lefényesen kivilágították Haynald érsek tiszteletére. het kapni 100 frankért. A magán-házaknál csakis
— Békésmegyében az uj tisztikarnak rendeztek egy hónapra alkusznak, hogy a következő hónaovatiót. — Kubicza Pál főispánt nagy kitüntetés- pokban emelni lehessen a lakbért. Az ételek ára
is emelkedik.
sel fogadták apr. 23-án Trencsénmegyében.
** (Az uj szatmári püspök), Biró László tisz** (Worafka kormánytanácsos,) a pesti volt
teletére Szepesi Imrétől egy latin óda jelent meg. rendőrigazgatóság főnöke nyugdijaztatván, Bu** (Nagy-Körösön) april 22-én a városi ka- dán szándékozik letelepülni.
szinó Tanárky Gedeon államtitkár, mint kaszinói
*» (A kecskeméti rögtönitélö bíróság) elé öt
elnök tiszteletére ünnepélyes lakomát adott. Az mber volt állítva azon súlyos vád alatt, hogy ők
első poharat Farkas Elek helyettes elnök köszönté •itték véghez m. évi nov. 27-én este Paládics F.
Deák Ferenczre. Azután Magyar László főbiró M. pusztai házában életveszélyes fenyegetések és
köszönté fel Tanárkyt.
testi sértések közt a rablást, a mikor is 325 frtot
** (A lóversenyek) Pozsonyban május 4-én. arany és ezüstben, 360 frtot bankjegyekben, toPesten május 10. 12 és 14-kén; Kassán június 23. ábbá ruhanemüeket, élelmiszereket és házi eszközöket raboltak el. A tényállás önvallomás és meg25-dikén tartatnak.
** (A fóldmivelési minisztériumnál) hirszerint hitelt tanuk bizonyítása által kiderülvén, Tóth
az alkalmazás iránt folyamodások további elfo- János és Tiger Mihály kötél általi halálra ítéltegadása megszüntettetett, főleg az eddigi folyamo- tett, mely Ítélet rajtuk f. hó 13-án d. u. 2 órakor
a kecskeméti határban végre is hajtatott. A többi
modók nagy száma következtében.
** (A cs. kir. rendőrigazgatóság) Valahára három, u. m. Csérő Varga Bálint, 20 évi, — Lakaegszünt. Egy hét óta városi közegek végzik Bu- tos Péter és Szűcs István 15 évi súlyos börtönre
téltettek.
dapesten a rendőri szolgálatokat.

egy allegóriái szinkölteményt készit, melyben
Szent István és neje Gizella királyné fognak
= (A Kisfaludy-társaság) apr. 54-kén havi- szerepelni s az első magyar királyné szerepülésében Bartalus István tartá székfoglaló érteke- szövegébe be lesznek szőve a Császárné ő Felzését „a magyar egyházi zenéről a 16-ik és 17-ik sége által különböző alkalmakkor Budapesten
században." Felemlité, hogy volt idő, midőn a né- mondott szavak is. Ez allegóriái szinköltemény
pies dallamok annyira bejutottak az egyházi ! a diszestén Kisfaludy „Kemény Simon"-jának fézenébe, hogy a tridenti zsinat is kikelt ez el- nyesen rendezett előadása fogja megelőzni. Ebben
len, és elhatározta, hogy azontúl csak a Nagy- a drámai szak minden jó ereje részt veend, s a kiGergely-féle énekek taníttassanak az iskolákban. állítás pompájára is sokat fognak költeni. — A
Azután előadta a magyar egyházi zenének törté- budai népszinház leendő igazgatója, Molnár, már
netét, kiemelvén, hogy nálunk a protestáns egy- megrendelt két alkalmi darabot a koronázásra. —
házi zene volt a népiesség képviselője. Végül a A koronázási domb a lánczhid-téren a pozsony
különböző időkben Magyarországon megjelent mintára fog készittetni. — Az angol követség az
énekes könyveket sorolta elő. Az értekező más al- „angol királynő" szálloda első emeletének a Dukalommal egyes darabokat zongorán is be fog mu- nára néző bal szárnyát bérelte ki a koronátatni.
zási időre 14 napra 2800 ftért. — A koroná— (Polgári társalkodó Tordán.) Tordáról zási ut épitése hir szerint stratégiai szempont
Erdélynek Kolozsvár é3 Maros-Vásárhely után miatt- elmarad. — A pozsonyi hatóság elküldte a
legnagyobb magyar városából azon tudósítást pestinek az ottani történeti nevezetességü korona
veszszük, hogy ott, a már régóta fennálló kaszinó zási halom rajzait s ezek után készité el Fesz
mellett polgári társalkodó alakul. Ez egylet tagjai Frigyes építész a lánczhid-téren felállitandó kotöbbnyire gazdasággal és iparral foglalkozó egyé- ronázási halom tervrajzát. E halomnak, ugy min
nek, s eddig már 76 tag van beírva. A részvény a pozsonyinak, 3 fölmenete lesz, melyek közül a
egy évre 4 ft. Az ünnepélyes megnyitás május egyik a Lloyd-épület, a másik az akadémia palol-jén fog megtörténni. Egy ily, a közművelődés tája s a harmadik a lánczhid felé fog nyílni. A
előmozdítását ezélzó társulat alakítását csak üd- fennsík 9 lábnyira fog az utczakövezet fölé emelkedni s négyszög-alakban 6 öl magas és 6 öl szévözölnünk lehet.
les
lesz. A fennsíkot s a felmeneteket körülvevő
= (A Szepesmegyében) fölállítandó első magyar len- és kenderfonó gyár részvényaláirói f. karfák 4 láb magasságúak lesznek s ugy mint a
hó 16-án megtartották az első közgyűlést Kés- pozsonyiak, renaissance-stylben fognak emeltetni
márkon. A gyűlés az alapszabálytervezetet egész- Gróf Szapáry Antal viszi a felügyeletet a| koroben elfogadta. Eddig 500 darab 200 forintos rész- názási halom emelése, a Ferencz-József-tér s a
vény Íratott alá, további 500 részvényre május belvárosi plébániatemplom-tér földiszitésénél, e
utóbbi helyen fog az eskületétel megtörténni. —
végéig lehet aláirní..
= (A kereskedő ifjak társulata) Pesten A koronázásra nemcsak az európai hírlapok külGyörgy-naptól szállását a váczi-utezai korona-ká- denek ide tudósítókat, hanem amerikaiak is, honnan eddig a „New-York Herald" tudósítója van
véház fölébe a második emeletre tette át.
bejelentve.

Eozintézetek, egyletek.

Balesetek, elemi csapások.

f (A Duna áradása) Pestmegyében aggasztóbb arányokat kezd fölvenni. Soltban több helység határán kiöntött a viz, s legújabban Apostagot s Duna-Vecsét fenyegeti. A vecsei nagy töltés
már alig állhat ellen a folytonos áradásnak.
** (Húsvét másodnapján) egy katonatiszt kocsijával az országúton egy fiatal leányt elgázolt.
A nép megragadta a lovak zabiáit a a tisztet
kényszerité leszállni és a városházhoz menni. El
is indultak, midőn egy tiszt vezetése alatt őrjárat
érkezett, mely a tisztet a közönség kezei közül
kiszabaditá s a Károly-kaszárnyába vivé. A tömeg
a kaszárnya előtt perczről perezre növekedett s
nem is oszlott szét mindaddig, mig az őrvezető
tiszt ki nem jelenté, hogy szigorú vizsgálat és
elégtétel fog szolgáltatni. — Pár nappal ezelőtt
pedig a budai lánczhidtéren egy sebesen hajtó
komfortable elgázolta J . volt helytartótanácsost,
kinek a kocsi fején ment keresztül, de szerencsére
életveszélyes sérülés nem történt. A kocsis azonnal elfogatott.

üli újság?
= (O Felsége) hirszerint május elején ismét
fővárosunkba érkezik s 19-kéig itt marad. A királynét is várják május közepére.
= (Kinevezések.) Kandó Kálmán orsz. képviselő a miniszterelnök oldala mellé miniszteri
tanácsossá, May Árpád k. tábla jegyző pedig hétszem, táblai tanácsjegyzővé neveztetett ki.
= (Hirek a koronázásról.) Az Ö Felsége szegélye körüli magyar miniszter húsvét első napján a következő táviratot küldé SzathmáriKárolyn
ak, mint a magyar gőzhajótársulat titkárának:
»O Felsége a Császárné s Királyné, a közép-dunai
magyar gőzhajó-társulatnak, a „Budapest" nevű
aiszhajó használásának a koronázási ünnepély alkalmával történt felajánlásaért őszinte köszönetét
nyilváníttatja; a továbbiak csak az ünnepély-programm megállapítása után utólag fognak közöltetui. Festetics." — Az ó-budai hajógyárból a koronak*8 *áeÍén e&y "Magyar korona" nevű hajót fogna V 1 ,? r e bocsátani. — Pest város a koronázási
t o n r 7 n n n d Í 8 z e s n é z ő h e l y e t állíttat fel a DunaparrosLn •• n é z ő r e - A koronázás ideje alatt a fővár
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** (A"pénzügyminisztériumutóbbi intézvénye Körösi gyárából 50 kr. — A b.-csabai algymnáziumi ifjúNemzeti
dltal elengedett adóhátralékok) Magyar- és Er-ság 2 ft. — Pestről Holl József 10 kr. — Szolnokról dr.
Erdei 2 ft. — Pestről Greguss Mihályné 30 kr. Greguss
Hetfö, apr. 22. „17. Xákóczy Ferencz fogsága." Szinmü
délyországban közel fél millióra rúgnak.
Ágostné 80 kr. Greguss Ágost 80 kr. öwz. 90 kr. — Pest- 5 felv. Irta Szigligeti.
** (Az országos zsidó-zsinatot) hir szerint ről Illdsy Gvörgy 2Ü kr., Erkel Elek 50 kr., Butyka Dezső
Kedd, apr. 23. „Dózsa György." Eredeti opera 5 felr.
még ez idén összehívják.
10 kr. — Ó-faluból Gőczel Lajos egy darab ezüst húszas. Zenéjét irta Erkel Ferencz.
** (Rima-Szombatból) írják, hogy a kassai
Szerda, apr. 24. „Egy millió." Franczia vigj. 4 felv.
A F-ik közlés összege 33 ft. 05 kr. és 1 db.
Csütörtök, apr. 25. „Tévedt nő." Opera 4 felv. Zenéiét
adófelügyelőség oda a jövedelmi adó fölszedésére ezüst húszas.
irta Verdi.
egy csaszlaui egyéniséget küldött, pedig azon jáAz / — I V közlésekkel együtt begyült eddig
rás helységeiben — kivéve a zsidó korcsmároso- összesen 421 ft. 65 kr. és 1 db. ezüst húszas.
Szerkesztői mondanivaló.
kat — senki sem tud németül.
— T.-Becs. Részvéttel olvastuk a tudósitást, s őrö** (Tisza-Újlaknál) a nagy víz és az erős
— (Részletes kimutatás) az előbbi közlések- lünk, hogy már csak a múltra vonatkozik. A küldeményért
szelek miatt több tutaj elsülyedt, melyeken 5000 ben megemlített adakozásokról:
köszönet. Az eddigi viszonyt teljes épségében fenn kivánmázsa só volt; két emberélet is áldozatul esett.
Pozsonyból Szeberényi Lajos 11 ft. 30 krt juk tartani.
— Sz—ly M—s. Az 1725-ki utazási rajzot a hátra** (Hirtelen halál.) A napokban Budán egy küldött be szerkesztőségünkhöz. (1. IH-ik közlés.)
maradt kéziratok közül ki fogjuk keresni.
elemi tanár a délelőtti tanórák alatt roszul érez- Ez összeghez járultak:
— Arad. Sz. ö . F. A közvetitőtől is szívesen fogadvén magát, nem távozott az iskolából; délután az
Tiz-tiz krajczárral: Szeberényi Lajos, Szeberényi La- nánk közleményeket. K. jelen költeménye ellen némi elvi
iskolába sereglő gyerekek az asztalra fektetett josné, Szeberényi Márton,"Szeberényi Ilona, ifj^ Szeberényi kifogásaink vannak. A lelkesülésból is megárt — a sok.
— Eperjes. B. S. A második ezikk túlhaladja lapunk
fejjel találták őt, s midőn sokáig igy mozdulatlan Lajos, Szeberényi Runke, Szeberényi Ilka, Szeberényi
látták s csudálkoztak azon, hogy épen nem figyel Bella, Csóka Éndrené, Lehr Zsigmond, Bothár D., körét. Az Ígérteket elvárjuk, s örömest számitjuk önt
János, Csecsetka Sámuel, Kámory Sámuel, Ham- jövőre munkatársaink sorába
rajok: végre megszólítják — érintik — s íme, az Geyer
merschmidt Károly, Hammerschmidt Hermin, N. N. Eme— Csertészl Imre. Ön panaszkodik, hogy Ungmealig 26 éves fiatal ember a székről lesiklik. Ha- ritzy Lajos, Cremutius Cordus, L. P., Jeszenszky József, gyében nincsenek tekintettel az orosz testvérekre. Nem
lott volt.
Jeszenszky Sándor, Kohányi, Kohányiné, Korcsek Zsig- ereszkedhetünk e panasz részleteibe, mert ugy látjuk,
** (A váczi műkedvelők) húsvét hétfőjén elő- mond. — Következő theologiai hallgatók: PeJ^avics Soma, hogy ha tényeken alapul is, önkényt elesik a közelgő tisztLajos, Sárkány Dezső, Kirnbauer Gusztáv, Gratz választásoknál, melyek egyenesen a szabad választásnak
adást rendeztek a honvédek emléke javára. Bejött Szalay
Móricz, Ábrahám Vilmos, R.V., Ze Gyula, Wagner János, lesznek kifolyásai, s hol ennélfogva minden nemzetiség ér108 ft., melyből a költségek leszámitá&a után Király Kálmán, Hajdú János, Linder Károly. Laucsek Jó- vényesítheti saját igényeit.
nás, Szuchányi E., Braun E ,Mofítoris2 Ján.,TYankendorfer
mintegy 70 ft. jut az igen szép czélra.
— Bérkocsis dal. A gondolat nem rósz, szerencsésb
** (A budai zugligeti) ,,disznófő forrást" a Károly, Bőhm Károly, Holéczy Samu, Schíg Vilmos, Je- kidolgozással közölhető volna. Több természetesség, naivDezső, Mockovcsák János, Fialka Róbert, Nyá- ség a hangban, több erő a kifejezésekben: s nagyon befővárosi közönségnek ezen kedvencz mulató hely- szenszky
czik Endre, Drobny Károly, Riesz Károly, Kulmann Mi- válna. „Salomo temploma,' mint átdolgozás kevésbbé
lyét, f. hó 30-dikán árverezni fogják. Hir szerint hály, Szeberényi József, Maróthy János, Lesko Béla, sikerült.
társulat van alakulóban, mely a birtokot megsze- Wagner Lajos, Rosza János, Necekar Nándor, Steltzer
— (Könyv- és hirlap-eladás.) Egyházasbükki Derrezni, nyári lakokkal beépiteni s az egészet mulató Károly, N. N. Továbbá VIII. osztálybeli tanulók : Sz. O ,
N. N , B. J., N. N., J. J., K., P. T., Kirchner, K.M., Koós, varics Kálmánnál A -Lendván eladók: Á Vasárnapi Újság
helylyé átalakítani szándékozik.
P. I., Bacher Vilmos, Mitták Gusztáv, K., Frischmann, N. 1854—1859 és 1860- 1865-ki tizenegy évi folyama erős és
** (Nagy darab gyémántot) hozott magával J , W. A.. Hlavács Adolf, N. N., S. Lajos, Papp Mihály. tartós kötésben, az 1866-ik évi folyam pedig kötetlenül, a
egy Mexikóból visszatért önkénytes tiszt, s azt Továbbá: Blázy Lajos theologus 30 kr., Glatz Henrik theol. bekötött példány darabjának ára 6 ft., az 1866. évé 5 ft.
1200 ftért kinálta eladásra, de nem találkozott 30 kr., T. 30 kr., Svehla Ede theol. 20 kr., Sratnko Mih. — A venni szándékozók forduljanak nevezett tulajdonostheol. 20 kr., Schulz Emil theol. 20 kr. Végre a VIII. osz- hoz, ki a könyveket az összeg elöleges beküldése mellett
vevője. Megmutatta tehát egy szakértőnek, ki azt tálybeli
tanulók: Sz. Gy. 20 kr., L. L. 20 kr., Pppm 20 kr., bérmentetlenül s becsomagolva bárhová szívesen elkül15,000 ftra becsülte. Most már felment vele Bécsbe. Leipniker 20 kr., Spitzer 20 kr. S. S. 30 kr., Kossuth 20 dendi. Ugyanónála több nevezetes régibb szépirodalmi és
** [Moszkvában) a ,,Narodne Listy" szerint kr., Áchim Mihály 20 kr. Öszszesen 11 ft. 3 0 kr.
történeti mú eladó.
400 rubelt gyűjtöttek a nagy-rőeeitót gymnáziuna
Iglóról Scholtz Gusztáv által 45 ftot vettünk.
javára.
(L. IV. közlés.) Az egyes adakozók:
SAKKJÁTÉK.
— (Halálozások.) Barkóczy Mária grófnő,
TJjlaky Jenő 2 ft. Fest Ottó 10 kr. Möstl Gusz. 1 ft.
Barkóczy János magyar kir. főudvarmester édes- Payer Jenő 1 ft. WindtBéla 1 ft. BogschLaj.30 kr. Zlocha
387-dik sz. f. — Bayer Konrádtól,
anyja, folyó hó 12-kén Kassán elhunyt. — Bur- Ferencz 1 ft. Scholtz Vilmos 20 kr. Benigny Sándor 20
(Olmützben).
dina A.lajos, Budavár ostrománál elesett Dom kr. Glos János 1 ft. Scherffel Tivadar 80 kr. SchuSötét.
Miguel ezredbeli honvédőrnagy özvegye, szül. bert Lajos 1 ft. Windt Ede 1 ft. Kuntz Edm. 1 ft. Jantnér
Bernát
1
ft.
Fabinyi
Sándor
30
kr.
Guhr
Márton
1
ft.
Somogyi Jozefa, e hó 2l-én Esztergámban, élete
Steiner Imre 50 kr. Thern Gusztáv 30 kr. Bömisch Eduárd
55 éves korában elhunyt.
1 ft Záborszky Imre 1 ft Köbeit Róbert 1 ft. Kalmár
1

— (Adakozás.) A „Vasárnapi Újság' szerkesztőségéhez beküldetett:
Az ország pénztára számára Szolnokról dr.
Erdei 8 ft.
;

Adakozások Pákh Albert síremlékére.
V. közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkesztőségéhez beküldettek:

Szent-Mihályfalváról b. Miske Ferencz 1 ft. — MezőTurról Tóth Endre által: Mihályffy Ferencz 20 kr,, György
Károly 1 ft. 60 kr., Jakucs Gábor 20 kr., Hampel Antal 20 kr. Lazur Antal 20 kr. Mikes János 1 ft., Biró István 1 ft., Szabó Mihály 10 kr., Fejér János 20 kr.,
Magyar Pál 10 kr., Bednár János 1 ft., Lepsényi István
1 ft., Erdős Áron 1 ft., Sinka Rudolf 1 ft., ügrai Lajos 20
kr., Tóth Endre 1 ft. Összesen: 10 ft. - Eperjesről Czibur Imre által az önképző kör 2 ft., Descombes Henrik
10 kr. Összesen: 2 ft. 10 kr. — Bojtról Pallovich Ignácz
50 kr., és Lonovits Miklós 50 kr. összesen: 1 ft. — Dabronyból Borbély Sándor 25 kr. és Tóth Ádám 25 kr. Összesen: 50 kr. — Kis-Bérröl Kosenberg János 10 kr. — A.Sztregováról Bori Sándor 10 kr. — Siklósról Pozsonyi
Antal 40 kr. — N.-Váradról Fábián Lajos 1 ft. és Germán
János 1 ft. összesen: 2 ft. — Emőkéről F. A , 1 ft. — Sz.Domjánról Ballá Ferencz 1 ft. — Komárommegyéböl a
nagymegyer-vidéki olvasó-egylet jegyzője, Szekeres Mihály által: Szantner Henrik 1 ft., Mezey Gyula 1 ft., Csukás Imre 20 kr.. Veres István 20 kr., Farkas Ferencz 20
kr., Wámosy István 20 kr., Rácz József 20 kr., Farkas
Benő 20 kr., Soraodi János 20 kr., Májer János 20 kr.,
Pázmány Dániel 20 kr., Anion József 10 kr., Kardos Kálmán 10 kr., Németh Károly 10 kr., Tóth János 10 kr.,
Varga Lázár 10 kr., Szekeres Mihály 10 k r , Győri Gergely 5 kr. összesen: 4 ft. 45 kr. — Nagyfaluból Mihályi
János 20 kr. - Tomestról Házy Zsigmond 50 kr. — Péterházáról Thomka János 60 kr. — N.-Szelmenezröl Paza
József 50 kr. — Vadkertről Schell Károly 1 ft. — Bölönről Bartha János 1 ft. — Gráczból 4 magyar gépészsegéd

Bertalan 1 ft. Bobory Gyuri 2 ft. Scholtz József 50 kr.
Dr. Tavaszi Lajos 60 kr. Melczer Samu 1 ft. Gotthard
Albert 20 kr. Weisz Gyula 50 kr. Topscher Gyuri 2 ft.
Sztrelko Gusztáv 1 ft. AÍpár Ernő 1 ft. Scholtz Ágoston 1
ft. Hajts János 1 ft. Benigny Lajos 1 ft. Fabry Tóbiás 40
kr. M. R. 40 kr. Klein Károly 40 kr. Ruhofszky Susanna
20 kr. Kertscher Kristóf 20 kr. Haniszko András 40 kr.
Roth András 50 kr. Schaffartsik Eduárd 40 kr. Roth Lajos
20 kr. Klein C. 10 kr. Nősz János 20 kr. Roth Adolf Lajos
20 kr. Windt Lipót 15 kr. Fabry Lajos 10 kr. Roth József
Gusztáv 40 kr. Bartholy Mihály 40 kr. N. S. 10 kr. Leschinszky Lajos 20 kr. Kubassy Adolf 20 kr. Gally Eduárd
10 kr. Roth Gusztáv 10 kr. Szendetzky Lajos 10 kr. Germ
Lajos 10 kr. Haniszko Johanna 20 kr. Enfjel Lajos 50 kr.
Oszwald Sámuel 20 kr. Marsalko 20 kr Kirner Tóbiás 10
kr. Scholtz Adolf 15 kr. Asszonyi István 20 kr. Melczer
Pál 20 kr. Thern Márton 10 kr. Búzás Lajos 30 kr. Máhr
Ede 30 kr. Schwarz Lajos 20 kr. Babura János 10 kr.
FedákJ Lajos 20 kr. Ifj. Scholtz Vilmos 10 kr. Scholtz
K. 10 kr. Scholtz Malvina 10 kr. Scholtz Susanna 10 kr.
Scholtz Gusztáv 70 kr. Iglói kaszinó 5 ft. — Összesen45ft.

Kővágó-Örsről Kemény Károly tanár által
5 ft. 60 krt vettünk. (L. IV-ik közlés.) Az egyes
adakozók nevei következők:

Tiz-tiz krt adakoztak Kővágó-Orsón: Kemény Károly,
Özv. Sághváry Lajosné, Sághváry Elek, Sághváry Elekné,
Sághváry Ilonka, Bárány András, Bárány Andrásné, Cséry
Sándor, Cséry Fáni, Cséry Móricz, Cséry Lóri, Cséry
Zsiga, Czigány Károly, Lőke Miklós, Kövessy József,
Eősze István, Eősze Rózsa, Falaky Káro'y, Noszlopy Béla,
Bárány Andris, Mezriczky Péter, Poss József, Eössy Imre,
Józsa György, Ujváry János, Herczelsz József, Felvidéky
Lujza, Gold Samu, Gold Móricz, Gold Dávid, Schmidek
Márk, Schlezinger Rozália, Ullmann József, Auszterlitz
Péter, Kóhn Lipót, Klein Adolf, Rosenfeld Jakab, Rosenfeld József, Rosenfeld Józsefné, Ring Fülöp. — Tiz-tiz
krt adakoztak Zánkán: Nagy Pál, Nagy Pálné, Nagy Lajos, Nagy Jolán, Nagy Sándor, Nagy Mari, Nagy Pali,
Nagy Pista, Nagy Etti, Nagy Ilonka, Vadnay Rudolf
Vadnay Rózsa, Csekő Lajos, Thury Károly, Szabó Dávid,
Boros Károly, ossz. 5 ft. 6 0 kr.
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HIRDETÉSEK.
Az első cs. kir. szabad. Dunagözhajózási-társaság.
Nyilvános hálaköszönet
A személyszállító gőzösök

az egri irgalmas szerzethez!

MENET

RENDÉ

Nem érdek szülte hizelgés, de valódi benső hálás köszönet az, melynek, az egri
irgalmas-szerzet iránti nyilvánítását a hazai közlönyök utján hangoztatni a távolból is
legszentebb emberi és honfiúi kötelmünknek tartjuk, az általa készített s úgynevezett
„egri viz" hasznosságáért.
Bár ezen „egri viz" jótékony hatása, és mind bel-, mind külbajokbani rendkívüli
gyógyerejéról az azt használó nagy közönség Magyarországon teljesen meg van győf. 1867. april 24-töl kezdve további rendelkezésig.
ződve, s ajánlatunkra nem szorult, sőt az irántai bizalom — mint tudjuk — külföldön is
napról napra jobban szilárdul, — rendes raktára lévén már Stuttgartban is; — mindazonáltal, mi alulírottak mint az „első cs. kir. dunagőzhajőzási társaság" teherszállító
hajóin levő, s rendesen vizén lakó egyénei, s tisztviselői, — sokkal gyakrabban lévén
Lefelé.
Fölfelé.
kitéve tengeri s általában vizeni utazásainkban oly bajoknak, milyenek a szárazon lakó- Linczböl Bécsbe naponkint 8 órakor regg.
Béesböl
Linczbe
naponkint 6'/i órakor
kat alig érhetik, tartozó kötelességünknek ismerjük az egri irgalmas szerzet iránti há- Bécsből Pozsonyba: naponkint 4 órakor
reggel.
lanyilvánitásunk mellett, az általunk utánozhatlanul készített „egri viz"-re felhivni mind
délután a helyigőzössel.
a hazai közönség azon szenvedő részét, mely gyakori főfájás, gyomorgörcs, szédülés, kó- Bécsből Pestre naponkint 6'/» ór.j regg. Pozsonyból Bécsbe naponkint 6 órakor
lika és zsibbadásokban szenved, — mind pedig különösen vizén lakó sorsos társainkat: Esztergámból Vacz és Pestre naponkint
reggel a helyigőzössel.
hogy ezen rendkívüli gyógyerejü, s Egerben Hevesmegye egyedül az egri irgalmasok
6 órakor reggel a helyigózössel és 4 óraPestről Bécsbe naponkint 6 órakor délgyógytárában kapható „egri viz"-et maguktól soha el ne hagyják kivált tengeri utazáfelé délután a bécsi személyszállitó-hajóval.
után.
saikban, hol a gyakori gyomorgörcs, szédülés és émelygés annyi szenvt dést okoz az utas- Váczról Pestre naponkint 8 óra után
nak, és mell-betegségek ellenében e gyógyerejü vizet ezukorra vagy vizbe 30—40 csepreggel a helyigőzössel és 5 óra felé dél- Pestről Vácz és Esztergámba naponkint
pet ejtve — biztos (sikerrel használhatják.
8 órakor délután e. helyigőzössel és 6 óraután a bécsi személyszállító-hajóval.
kor délután a Bécsbe menő személyszálMidőn e megfizethetlen gyógyerejü „egri viz" hasznos hatásáért a szenvedő Bogdányból Szt.-Endre és Pestre nalitó-hajóval.
emberiség nemes keblü barátainak az egti irgalmas szerzetnek, a mi magunk, s több
ponkint 5 órakor reggel a helyi gőzössel.
aldunai társaink és barátaink nevében is hálánkat nyilvánitanók — hazafias üdvözletün- Pestről Soroksár, Ráczkeve és Tassra
Pestről Szt.-Eudn> és Bogdanyba naponket nyilvánítjuk egyszersmind az irgalmas szerzet jelenlegi gyógytárigazgatója, N, t. naponkint 3'/j órakor délután a helyi gőkint 4 órakor délután, a helyi gőzössel.
Fekete Emil urnák is, ki megrend eleseinket mindig oly gondos-ág és pontossággal telzössel.
jesiti és intézi az aldunai vidékre ; felkérvén őt jelen nyilt soraink által ujolag: egy pár Pestről Baja és Mohácsra naponkint 6 Tassról Ráczkeve, Soroksár és Pestre
szekrénynek utánvét melletti azonnal való megindítására, hogy ez már itt is széles körnaponkint 5 órakor reggel, a helyi gőórakor reggel.
ben elterjedt gyógyerejü vizzel minél több barátainknak és családoknak szolgálhassunk! Pestről Esték és Zimonyba: htítfőn, szerzössel.
Hazafias ünvözlettel maradván; (Oláhország) I. Brailán márczius 20-án 1867. az első
Mohácsról Pestre naponkint 5 órakor déldán és szombaton 6 órakor reggel.
cs. kir. dunagózhftjózási társasig tisztviselői: D. Bacsilló m. k. Jovián Károly, m. k. Pestről Orsova, Giurgevo, Galacz és
után.
Pietro d'Ágost, m. k. G. Milliér, m. k. T. W. Sehóner, m. k. Csiki Károly, m. k. Neu- Konstantinápolyba (hajóváltoztatással
Zimonyból
Eszék és Pestre
mann Károly, m. k. Hoffmann János, m. k. G. Höche, m. k. Bovánkovics Geiza, m. k. Orsovánál) szerdán 6 órakor reggel.
kedden és pénteken 10 órakor este.
Baratsits A. m. k. Anhór B. m. k.
2113 (1)
Zimonyból Orsova. Ginrgevo, Galacz
és Konstantinápolyba (hajóváltozta- Baziat-ról Pestre pénteken délután.
tással Orsovánál) csütörtökön reggel, a Orsováról Zimonyba és Pestre pénteken
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten megjelent s ottan, valamint
pesti személyszállitó-gőzös megérkezte
reggel.
minden könyvkereskedés ál al kapható:
után.
Galaczrél Giurgevo, Orsova, Zimony
Baziasról Orsova, Giargevo, Galacz és
és Pestre: (hajóváltoztatással OrsováKonstantinápolyba (hajóváltoztatással
nál) hétfőn reggel.
Orsovánál) csütörtökön délelőtt a pesti
vasutvonat megérkezte után.
Konstantinápolyból Galacz, Ginrgevo,
Orsováról Ginrgevo, Galacz és KonOrsova, Zimony és Pestre (hajóváítozstantinápolyba pénteken délben.
tatássíü Orsovánál) pénteken délelőtt.

EMLÉKKÖNYV
1866/7.

A mohács-pécsi vasat vonatai a személyszállító-gőzö-

sök meneteivel Mohácsra és vissza összeköttetésben állanak.

Falk Miksa, Jókai Mór, Kriza János, Pálffy Albert, Salamon Ferencz,
Gyorshajózási összeköttetés.
Tóth Lőrincz, Urházy György stt>. közreműködésével.
Pest, Baiiás, Giurgevo, (Bukarest) Braila, Galacz (Jassy), Odessa
és Konstantinápoly között
Megjelenik 10 legnagyobb 8-rét-alaku 128 hasábos füzetben

50—60 arczképpel.

a b

e
d
e
f
g
h
Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 381-dik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól.)
Világos.
'
Sötét.
1. Be6—e5
Fd6—e5:
2. Ff4-e3+
Hf5-e3:
S. Hdö—e7
tetsz. sz.
4. He7—c6 v. föfmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — Sarkadon: Nuszbek Sándor.— Gelsén: Glesinger Zsigmond.— Debreczenben: Cseresnyés Kálmán és N. N. — T.-Polgáron: Liszauer József.
— F.-Nyárádon: Gérecz Károly. — N.-Körösön: A kaszinói sakk-kör. - A pesti sakk-kör.
Rövid értesítés. Nagy-Körös: Tudtunkkal Magyarországon csak Pesten, Pécsett ésN.-Kőrösön van sakk-kör.

TARTALOM.

H E T I - N A PTÁR.

207

Tanárky Gedeon (arczkép). — A rákosi molnár-mester. — A kölni testvérek (vége). — Topchane Stambulba*
(képpel). — Szent-kút (képpel). — A szamos-ujvári országos fogház (képpel). — A bor az ó-kori népéletben. —
Az amerikai Szibéria. — A petróleum a háztartásban é*
iparban. — Naprendszerünk mintája. —Egyveleg. — Tárház: — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek.
— Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Adakozások Pákh Albert síremlékére. — Nemzeti szinház. — Szerkesztói mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

Midőn ezelőtt mintegy öt negyedévvel az „Országgyűlési Emlékkönyv" szükségét indokoltuk,merészen mutattunk ama korszakot alkotó történelmi (ényre, mely
készülőben volt, s mely ugy a jelen Európa, mint a késő utókor méltó érdekeltségének
s egykoron tanulmányainak lesz bőtartalmu tárgya.
Kiemeltük, hogy az ily nagy jelentőségű históriai ténynek nem szabad előttünk az
időszaki sajtó egynapos életével átsuhannia, s hogy ez okból határoztuk el e maradandó emlékkönyv megalapítását, mely a jeleu országgyűlés összes működésének s egyúttal bazauk e korszakának is hü tükrévé 1 gyen.
Az idő immár beválta szavunkat. Az események hordereje igazolta vállalatunkat.
— Az országgyűlés, a pártok s a kor történetét az ország legjobb tollai irták meg
számunkra. Honatyáink kitünóbbjeinek élet-és jellemrajza, minden az országgyűlésre vonatkozó allamokmany, minden jeles beszéd, a közösügyi bizottság tanácskozása és munkálata, szóval, minden az országyülést csak némileg érintő adat
föl van véve e gazdag tartalmú s szervesen össterendezett gyűjteménybe. Azonkívül
több mint 50 arczkép - ezek közö t minisztereinké — díszíti ez emlékkönyv lapjait.
Az eddig megjelent 8 füzet a következő arczképeket tartalmazza:
I. füzet. Majláth György. — Báró Sennyei Pál — Gróf Esterházy Móricz. —
Szentiványi Károly. _ Bernáth Zsigmond — Gróf Andrássy Gyula.
II. tflzet. Báró Eötvös József. — + Klauzál Gábor. — Gróf Apponyi Görgy. —
Ghyczy Kálmán.
Tisza Kálmán. — Deák Ferencé.
III. főzet. Ifj Bartal György — Ürményi József. — Zsedényi Ede. — Gróf Széehen Antal — Horváth Boldizsár. — Somsich Pál.
IV. fűzet. Gróf Ráday Gedeon. — Trefort Ágoston. - Báró Podmaniczky
György. — Gozsdu Mmó. — Kautz Gyula. — Hunfalvy Pál
V. fűzet. Gróf Mikó Imre. —Jókai Mór. — Báró Kemény Zsigmond. — Lónyai
Menyhért. - Királyi Pál. - Tisza László.
VI. fűzet. Oosvai Ferencz. — Mikó Mihály.— Hosszú József. — Gróf Kun Gothard. — Bömches Frigyes. — Stroszmayer József.
VII. fűzet. Maschierevics. — Tóth Vilmos. — Suhaj Imre. — Zeyk Károly. —
Dózsa Elek. — Szentkirályi Mór.
VIII. fűze'. Gróf Festetics György. — Gróf Bethlen János. — Gorove István.
— Simor János herczegprimás. — Báró Wenkheim Béla.— Gróf Teleki Dom kos.
Részünkről meg vagyunk győ?.ódv«,hogy minden magyar, ki szivén hordja ha?ája
történetét, igyekezni fog e történelmi adattárt könyvtárába fölvenni, hogy ez által
teljesbbé tegye.
Sietünk tehát értpsiteni az olvasóközönséget, hogy az egész tia fflzetre terjedő
vállalatból még csak két fűzet van hátra, melylyel az egész mű teljessé válván, mint
önálló munka bevégzett egész gyanánt lesz tekinthető.

A 10 füzet á r a P e s t e n és k ö n y v á r u s i u t ó n . 4 ft.
P o s t a i szétküldéssel
. . . . . . . .
5 „
E g y e s füzetek á r a
5 0 kr.

a hiresekül ismert „Franz Josef, ,,Albrecht", „Sofie" és „Széchenyi" gyorshajókkal,
melyek minden kényelemmel fólszerelvék, kényelmes alvótermekkel és teljes ágyakkal,
külön zárkákkal, éttermekkel, s fürdőszobákkal stb. ellátvák, — hetenkint kétszer.
I. Bérsből hétfőn 6'/» órakor reggel.
I. Galaczról szombaton S órakor reggel.
Pestről kedden 7 órakor reggel.
Konstantinápolyból pénteken 11 óra.
Baziasról szerdán 9 órakor reggel.
kor délelőtt.
Érkezés: Giargevóba csütörtökön
Csernavodáról szombaton délben.
délben.
Ginrgevoból vasárnap 1 órakor reggel.
„
Csernavodára csütörtökön
Orsováról hétfőn 9 órakor reggel.
este.
Érkéz.: Baziásra hétf. 5 ór.fel.délut.
„
Konstantinápolyba szom„
Pestre szerdán reggel.
baton reggel.
II. Galaczról szerdán 8 órnkor reggel.
„
Galaczra pénteken reggel.
Kostantiitapolyból kedden 11 órakor
II. Baziásról vasárnap 9 órakor reggel.
délelőtt
Érkezés: Ginrgevoba hétfőn délben
Csernavodáról szerdán délután.
„
Csernavodára hétíőn este.
Gtnrgevoból csütörtökön 4 ór. reggel.
,,
Konstantinápolyba szerOrsováról pénteken 9 órakor reggel.
dán reggel.
Érkézé;: Baziásra pénteken 5 órakor
„
Galaczra kedden reggel.
délután.
Ezen ut Odessába Gataczon át a kir. orosz gőzösökkel vagy Kttstendjén
át az osztrák Lloyd gőzöseivel tétethetik.
Sziszekről Zimonyba hétfőn reggel.
Zimonyból Sziszekre csütört. délelőtt a pesti személyszállitó-gőzös megérkezte után.

Szegedről Zimonyba: szerdán és szóm- Zimonyból Szegedre vasárnap és csütör{ tökön délben.
baton reggel.

A szerb vonal hosszában.

az első limonyi helyigőzös megérkezte
Sehabáczról Belgrádba hétfőn, szerdán
után.
és szombaton reggel.
Orsováról Gradischtere pénteken délben.
Belgrádról Gradischtere szombaton és Gradischteból Belgrádba szombaton,hétkedden reggel, az első zimonyihelyigőzös
főn és szerdán reggel.
megérkezte után.
Belgrádból Schnbaczra vasárnap,kedden
és pénteken reggel.
Belgrádból Orsovára csütörtökön reggel,

A gőzösök megérkezése Pestre:

Bécsből naponkint este.
Mohácsról naponkint délben
Eszékről és Zimonyból vasárnap, kedden, csütörtökön délben.
Orsovaról és a Dnnafejedeleuiségekból vasárnap délben.
Gyűjtőknek 5 példány ntán jár egy tiszteletpéldány.
Galaczról (gyorshajó) szerdán reggel.
MS^SrAz
Azelőfietési
előfietésirliiíilrüf
dijakatt ^
kérjük
Pest, april 21-kén 18(57.
ü í t o kiadó-hivatalba egyetem-utcza

4-ik szám alatt) küldeni.

2111

(1-6)

Heckenast Gusztáv
kiadó.

Az első cs. kir. szab. Dunagözhajőzási-társagág

2082 (4—4)

foügyvivősége Magyarországon.
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MESZiENY
(Cement-mész)

I nyok (Gesimse), ajtó- és ablakfoglalások, stukótorok,
; vakolatoknál, főleg észak felől, boltozatok, járdák, tera' azok, erkélyek, tűzfalak, szabadon álló lépcsők és falfe; dők, kémények, árnyékszékek, fürdők, estrikeknél, mindenféle műhelyek, u. m. szesz-, sör-, papir-, czukor- és
légszeszgyárakban, továbbá, hol gőzzel vagy vizzel
dolgoznak, p. cserző-, festő- és mosó-szobák, konyha-,
Ára, mindenkor fris minőségben, a gyárban és kamara-, pitvar, folyosó, tehénistálók és szérűk pallózásaiEperjesen: mázsánként 1 ft. — egyebütt a fuvarbér nál; szóval mindenütt, hol szilárdság és vizinentesség
kívántatik.
2094 (2-8)
hozzászámittatik.
ismeretes jelesaégü, jó, 41/2 mázsát tartalmazó, bikfahordókban, beszerezhető a felföld számára: Mogyoróskán
(Hanusf'alvi posta) a gyárból; Eperjesen: Linkesch
Sám. Kassán: Demszky és Laszgallner kereskedéseikben; az aliold számára: Tokajban: a dunagőzhajózási
ügynökségnél, Miskolczoii: Csáthi-Szabó István, azonkivül minden hiteles kereskedő által.

Használati utasítások ingyen kaphatók.
A mészlénynek alkalmazása alig ismer határt, különösen használtatik: vizi építkezéseknél, gátok, malmok, tavak, parterőditések, hídfők, pillérek, csatornák,
torkolatok zsilipek, vízvezetékek, vizmedenczék, kutak,
trágya- és földverrnek, nedves szobák, raktárak és pinczék, alapok, falábak (Sockeln), faldiszitmények, párká-

Különösen ajánlhatók a kedvelt szines mosaik-pallók, egyházak, csarnokok s folyosókon, fedve és szabad
ég alatt, melyeknek kiállítása iránt külön értekezés kéretik vagy a gyártulajdonos, vagy Dahlström Sándor
eperjesi kőfaragóruesterrel, kinél mindenféle diszitmények (Ornamente), valamint palló-lemezek (Pflasterplatten) is kaphatók.

JÓZSef, gyártulajdonos.

Mogyoróska, Zemplén m. Hanusfalvi posta.

Legjobb világítás.

Floch Sándor áitai

Pachl János

ZONGORA-GYÁROS
Pesten, feldnnasor 1. sz. a.

tisztelettel tudatja a n. é. közönséggel,
hogy hosszabb ideig tartó betegeskedése
után üzlete vezetését ismét átvette, s legfőbb törekvése leend a 40 évek hosszú során
a n. é. közönség részéről kiérdemlett megelégedést a jövőre nézve is megőrizni.
2092 (3—4)

tökéletes pótléka a gyártyáknak, azon előnynyel, hogy a költség négyszer olcs<óbt>,mint a stearin-gyertyáknál— a terjesztett világosság pedig kettőztetett.

Ligroine lámpák

MENET

PESTRŐL indul minden nap reggel 6 órakor, megérintve alábbirt
állomásait.

Fölfelé;

LIGROL\E-RE

Brünncr testvér urak bécsi gyárukból
kapható

(2

Csányi Róbert-nél Pesten,

~

3)

nagyban : mérleg-utcza a „Tigris"' vendéglőben — kicsinyben : Városháztér 5-ik szám.
Épen ugy Li(t-ro-ine legjobb minőségben, jutányos áron.
Csanyi K.-iiel Pesten.

Szerencsénk van a t. ez. közönséggel tudatni, hogy az ünnepelt hazafi Deák
Ferencz ur megengedte, miként egy uj szerkezetű aczéitollal

Deák-tolla

név alatt késitstink és hozzunk forgalomba.
Hogy ezen kiváló kitüntetésnek némikép megfeleljünk, a nyereség egy részét
a Deák F e r e n c i ur védnöksége alatt álló árva-intézetnek ajánlottuk föl, és egy
bizonyos összeget e czélra már át is adtunk; másrészt azon voltunk, hogy ezen toll
minőségénél fogva is méltó maradjon a kitűnő névhez, melyet visel.
Az egyetlen főraktárt Magyarhon számára

Leitner E L. pesti kereskedő

ezégre biztuk, a ki köteles lesz szabott árt megállapítani és nagybanvásárlóknak
megfelelő árleengedést nyújtani.
Tisztelettel

D. Leonard et Catwiokel.
aezél-irótoll-gyárosok

BEZDÁNROL indul mindennap délután 4 % órakor, érkezik az
nap Domborira, s itt meghálván, tovább indul reggeli 4
órakor, és Pestre érkezik déli 12 ' / 2 órakor.

Á l l o m á s o k :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Pest,
Ercsi,
Adony,
Duna-Pentele,
Duna Vecse,
Diiniöldvár,
llarta,
Paks,
Pesten, 1807. április 19-én

2112 (1-3)

9) Kalocsa,
10) Dombori (Tolna),
11) Gemencz (Szegszúrd),
12) Baja,
13) Székcsö, »
14) Mohács,
15) Bezdán.

Az igazgatóság.

Dr. Tüske aranyér-elixirje.

Ezen, a maga nemében hathatósságra nézve fölUlmulhatlan szer, biztos eredménynyel használtatik az aranyér minden nemeiben, elnyálkásodott s idült hurutos
gyomorbaiokban, étvágy- s emésztéshiány, rögzött dugulások, máj- és lépdaganatok,
sárgaság sat. eseteiben. — Egy üveg ára használati utasítással együtt 1 ft. 70 kr.
Fószétküldési raktárak: Pesten, TÖRÖK JÓZSEF, Temesvárt Pecher J.E.
és Bécsben Weiss J. gyógyszerész uraknál. Továbbá kapható : Aradon Stróbl F.,
Brassóban: Tekelius F., Czernoviczban : Schnirck J , Eszéken: Karojlovics M.,
Huniéban: Brodám G.. Győrött: Litzenmayer assz., Kassán: Quiersfeld E.,
Kolozsvárt: Wolf J , Karolyvároson : Katkie A. E., Miskolczon: Csáthi és
Szabó, Nagy-Szebenben : Zörer J. F., Pécsett: Kunz F , Pozsonyban : Heinrizi
F , Rozsnyón: Posch J. G, Szaczaván: Potizat C, Szegeden: Meak J., Varasdon: Lellis E., Vnkovárt: Krajcsovits A., Zágrábban: Mittelbach S. és
Schwarz F. uraknál.
2027 (6 — 6)

Birmingham, Paris és Kölnben.
Vonatkozással a fentebbi hirdetésre, tisztelt üzletbarátainknak stb. ez. iróközönségnek, ezen tollat ajánlani bátorkodom, azon megjegyzéssel, hogy az különös
gonddal elkészitve, minden kéznek megfelel, és nálam három rendbeli M. F. és E.F.
hegygyei, — Deák Ferenci arczképével díszített tokban, — árultatik.
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2081 (7—10)

Tisztelettel

LEITNER M. L.

papirkereskedés, Ozletkőnyvek-gyara, vonalzó-intézet, könyv- és kőnyomda. —Iroda és raktár Lipótvárosi templomtér, három korona-nteza
sarkán 14. szám alatt.

patkányok s egereknek,

MAGYAR ÚJSÁG
ujabb folyamaira.

A lapunk iránt mindnagyobb mérvben nyilatkozó részvét által ösztönöztetve, májushó
1-töi kezdve ezennel uj előfizetést nyitunk a Magyar Ujság-ra következő föltételek
mellett:

Buda-Pesten házhoz küldetve:

Postán küldve:
Május hóra
1 ft. 50 kr.
2 hóra (május—június)
. . 3 „ — „
{> hóra (május —szeptember)
1 „ 50 „
8 hóra (imjus—deczeniber) . 12 „ — „

Május hóra
1
2 hóra (május—június)
. . 2
5 hóra (május—szeptember)
6
8 hóra (május—deczember) . 10

ft. 40
„ 80
„ 80
„ 80

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP,

G i r o l a m o P a g l i a n o florenczi professzortól egyenesen
különböző mennyiségben kapható:

ideszállitva,

a magyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái Pesten, király-utcza 7. szám alatt.
S W Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. - ^ S
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja
azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át használják, jó
egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melynél az orvosi szer
csekély javulást eszközölt.
1891 (11—12)

Egy darab ára 50 kr. a. é.

F) 1969 (15-19)

Valódi minőségben kapható:
PESTEM : Török József gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik sz. a.,
továbbá:
IV.-Becskerek: Nedelkovits. — C s á k t o r n y á n : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery
J. - Jattsenova: Dudovits J.— Keszthelyen : Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J .
Posftonyhan: Scherí Ffelöp. — Sopronban: Pachkofer, — Soborsln: Franké A.
Szombathely: Pi^lichJ. Varimdon: Haltar fí.F. — V»rAcE»n : Bés* ,T.v>f. uraknál.

1845 A dr. Pattisonféle (8-8)
kr.
„
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja
„
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja
„

JIMF"* Tisztelettel kéretnek mindazon előfizetők, kiknek aprilhavi előfizetéseik
lejárnak, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek.
ggg? Tiz előtizetett példányra egy tiszteíet-példanynyal szolgálunk. — $JS^~Az
előfizetési pénzek az alulirt kiadó-hivatalához béraientesen küldendők.

Fogfájás ellen,

köszvényvatta

„foggyapotot"

a köszyény s csúzok

ajánl Török József gyógyszerész P e s t e n :
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
minden nemeit,
30 és 50 kr. - Kapható még Szegeden:
j
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes: Ma- u. m.: arcz-, mell-, torok- és fogfájásokat,
y; Temesvár:
fej-, kéz- és térdköszvényt, gyomor és altest
kovitzky; Eszék: Deszáthy; T
Matheides; MisA hirdető közönséghez.
fájdalmakat sat. — Kapható csomagokban,
Pec'aer; Nyiregyháza:
M
Debreczen: Borsos
50 kr. és 1 forintért. Török József gyógyI Z Z ; ; A „Magyar Újság" előfizetői száma már eddig is tekintélyes számra emel- koScs: Böszörményi; D
szertárában Pesten, király-utcza 7. sz. a.
1893 (17—20)
kedvén, és folyvást várakozáson felül sztporodván, s így e lap hirdetmények közlésére is különösen alkalmas lévén, — tisztelettel kéretik a t. ez. hirdető közönség,.hogy
üzletére vonatkozó bármi néven nevezendő hirdetményekkel ide forduljon; tekintve a
Magvar Újság válogatott közönségét, a siker is bizonyos leend. Az igtatási dijak a leg- könyvkereskedésében (belváros, barátok-tere 5. sz.) s általa minden hiteles könyvárusnál i
jutányosabban fognak számíttatni.

A Magyar Újság kfadó-feivatala

(2-3)

(Pest, egyetem-uteza 4-dik sz. a.

á legolcsóbb ruhanemüek a világon.
Nagyszerű árleszállítása

Lefelé:

a

agy cs. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya -formában.

MODERN
L A J O S első s legnagyobb vászon-rnhantinüek-gyáriraUtarának Bécsben, Tuchlanben 11-dik szám alatt.

Ezennel tisztelettel értesítjük a t. ez. közönséget, miszerint hajóink keddtől, azaz f. é. april 23-tól kezdve, mindennap közlekednek,
Pest és liezdán között, és pedig következőleg:

ezélirányosan készítve.minden veszély nélkül meg a lámpa feldölésénél is, miután folyékony anyag nélkül égnek minden alakban
és minőségben, például: t;Hzdasai(i. konyha (is kc/.i lámpák, liiitiío és fali láuipnk csillárral nsztnli lámpák igen elet í » " s »ilakokbaii 40 krtól 2 ftig darabonkint. Faklong zseb-tüzi szerek ligroine
égővel
úgymint bádog töltó kannák

Biztos és gyors kiirtása

Előfizetési felhívás

Bécsben, Ober-Döbling Nr. 28.

Középdimai gőzhajó-társaság.

Lig-ro-ine lámpák

2104

közvetlen Francziaországból vámmentes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a lleims : carte blanche;
Jaoquesson et fils a Chalons: Creme
de Bouay 2 ft.
Napóleon grand vin ; Moet & Chandon
a Epernay: Crémaut rosé 2 l í ft. A
fentebbi fajokból l/i palaczkokban
l'/aft.
2097(2—24)
A pénzösszeg bér mentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

április havi számokkal már nem szolgálhatunk.

Urak, hölgyek és gyermekek számára kiárusitási csekély áron.
A valódiságaért, jó munka és szabásért jótállás biztosittatik, mindamellett, hogy az
árak ily csekélyre szállíttattak le, mely bizonyára mindenkit csodálkozásra fog
ragadni s a legcsekélyebb próbavásárlás ismételt megrendeléseket fog maga után
vonni. Megrendelések minden irányban s minden kívánalomnakmegfelelőleg fognak
eszközöltetni. Ingek, melyek a testhez jól nem állanak vagy nem tetszenének —
azonnal visszaküldhetők.
Árjegyzéke

a rubanemüeknek minden n a g y s á g b a n .

~V@

Szabott árak, még; az isméti eladókra nézve is. s a kereskedőknek változatlanul:

Kész férfi-in^ek, legjobb kézimunka.

Fehérfonal vászon ingek
2 ft. 50 k r . helyett csak
Finomféiiek redőzött mellel
. . . . . 4 „ 50 „
„
„
Finom irlandi vagy rumburgi vászon ingek
6 „ — „
„
„
Finom hollandi vászon ingek
. . . . 6 „ 50 „
,,
,,
Finom rumburgi kézifonat vászon . . .
7 „ 50 „
,,
„
Legfinomabb rumburgi vászon, legszebb
kézimunka
10 ,,
„
„
,,
Legfinomabb belga batiztvászonból
. . 12 „ — „
„
„

1
2
2
3
3

ft. 80 kr.
„ 30
„ 80
„ „ 50

magyar tudományos Akadémia

következő kiadásai, illetőleg ajándékul kapott könyvei, kaphatók:
2063 (1)
Ára o. ért.
II. Mathemat ikai- és t e r m é s z e t i n !
A természetes számok logarithmai. ft. kr.
dományiak:
Szerkesztő Babbage Károly. HarÁra o. ért.
madik kiadás, Nagy Károly felMagyar akad. Értesítő. Amathema- ft. kr.
ügyelése alatt. London, 1834.
. 2 —
tikai és természettudományi osztáEuklides elemei. XV. könyv. Fordilyok közlönye. Szerkeszti Győry
totta Brassai Sámuel. Pest, 1865.
3—
Sándor.
Utasítás a meteorológiai észleleI. köt. Pest, 1860
3—
tekre. Kidolgozta S/.toczek JóII. köt. Pest, 1861
3—
zsef, polyteihnikumi tanár s akad.
III. köt. Pest, 1862
3—
r. t. Pest, 1861
— 50
IV. kot Pest, 1863. ,
. . 3 Balkányi temiészettudományi utaV. köt Pest, 1865. . . .
3—
zás. Közli Dr. Frivaldszky Imre.
Mathematikfi s termésrettudománj i
Egy réz- és 7 kőmetszettel. Buda,
köíleménvek, vonatkozólag a ha1838
1 50
zai viszonyokra. Kiadja a magyar
Természettudományi pályamunkák:
tud_ Akadémia math. és terméI köt. (Amagyarországi pokolszettudományi állandó bizottsága.
var. Irta Topperczer Tamás).
Szerkeszti Szabó József.
Buda, 1837
— 35
I. köt Pest, 1861
3 50
II. köt. (A magyarországi széI I köt. Pest, 1863
2 50
kes vidékek. Irta Dr Balogh JóIII köt. Pest, 1865
. . . . 3 50
zsef). Buda, 1840
— 35
IV. köt. Pest, 1866
i —
III. köt. (Magyarország köz-

Magyar akad. Értesítő 1859-ról.
Mathera. és természettud, osztály.
Kiadta Toldy Fereucz titoknok.
Pest, 1859. . .
A felsőbb analysis elemei. Iita Györy
4
50
Sándor m. t. akad. r. tag I. füzet.
50
5
Buda, 1836
Az égi és földtekék használata.
Fehér és színes shirting-ingek.
Bécs, 1810
Férfi-ingek fehér shirtingből
3 ft. — kr. helyett csak
1 ft. 80 kr. Astronomiai napló 1840-re. Szer80
25
Legfinomabb fracezia shirtingből
. . . 4
keszti Nagy Károly r. t. Bécs,
50
80
Legújabb rajzolatú szines ingek^
. . . 2
1840
50
50
Csinos szines shirting-ingek
4
Hunyadi János utolsó hadjárata.
50
50
Valódi franczia szines batizt-ingek
. .
6
Előterjesztette a m. Akadémiá50
50
Legújabb fehér bálingek
6
ban 1856. jul. 21. Kiss Károly. Külön nyomat a m. akad, ÉrtesítőKész nöi-ingek. legszebb kézimunka és kézihiiuzés.
ből. Pest, 1857
Vászon nöi-ingek
3 ft. — kr. helyett csak
ft, 90 kr.
Uj módszer az adott számból annak
Finom schwelczi ingek redőzött mellel
80 „
természetes
logarithmusát kio
Finom vászonból, hurokvarrattal
80 „
számitni. A magyar Akadémia
ő
Divatingek finom vászonból hímzéssel
80 „
50
elébe terjesztette Spiegler Gyula.
6
Legújabbak szív s raveurben hímezve
50
50
Pest, 1858
6
Eugenie, legújabb mód, hímezve
50
7
Mathematikai pályamunkák:
Maria-Antoinette vállingek . . .
50
50
6
I köt. (Az első éá másod rendű
Viktória, himezve valódi valenczia csipkével 16
görbék közrendesekre átvitele s
Női lábravalók legfinomabb shirtingből
4
főbb tulajdonságaik. Taubner KáNői vászon lábravalók, himezve . .
80
6
roly és Fest Vilmos első és másod
Női éjjeli corsettek angol shirtingből
80
80
5
rangú pályamunkáik) Buda, 1844.
Corsettek a legfinomabb batiztperkálból
50
6
A hároméi leirati feloldása. A maCorsettek, díszes és gazdag hímzéssel
50
12
gyar Akadémia elébe terjesztette
Corsettek francz. betéttel, legfin. batiztból 15
50
Weiss J . Ármin. Pest, 1858.
.
Corsettek legfinomabbak, valódi valenczia
A Stratégia elvei az 1796-ki német20 „ —
csipkével
országi hadjárat előadásával felvi10 „ 3 ft. 50, 4 ft. 50, 5—6 ft. 50 krig.
Női éjjeli-ingek hosszú ujjal
• • • •
lágosítva. Károly ausztriai főher5
ft.,
5
ft.
50-6
ft.
50
krig.
Női hajfonó-köpenykék finom batiztból
.
czeg által. A m. t Akadémia megbízásából forditotta Kiss Károly
Vásznak, zsebkendők, asztalkészületek.
akad. r. tag. I. II. III. köt. Pest,
1861
I Legfinomabb 50 rőfős irlandi vagy rumburgi vászon . 50 ft. helyett csak 24 ft.
I Legfinomabb 60 rőfós batiztvászon
80 .,
„
45 „
Leirati mértan. I. rész: A vetület((
I Jóféle vászon-zsebkendők'/j tuczat . . . . 1 ft., 1 ft. 50, 1 ft. 80 k r , — 2 ftig
tan. 1-só fél; buszonhárom kőmetszetü táblával Irta Vész Já1 Legfinomabb zsebkendők, s vászonbatiztból ' i tuczat
. . . 2 ft., 2 ft. 50 krig.
l
nos Ármin. Pest, 1865
Csinos férfi-gallérok /> tuczat . . . . . • • 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 k r . - 2 ftig.
A hangrendszer kiszámításáról és
Vászon férli lábravalük.
zongorák hangolásáról. Irta Györy
Sándor. (M. tud. Akadémia Év1 ft. 50, 1 ft. 80 kr..finomrumburgi 2 ft., 2 ft. 20 kr.
könyvei IX. köt. 3 darab). Buda,
Vidéki
"Megrendelések postai utánvét mellett. Ingek megrendelésénél a nyaktérj
1858
kivántatik.
Felsőbb egyenletek egy ismeretlen,
An das Central-Depot der ersten Leinwasche-1
nel Irta Dr. Válls Antal. I. fűz.
C Z i n i ! Niederlage des LOD1S MODERN, Wien, Stadt|
Pest, 1842. I I . füz. Pest, 1848 .
Tuchlauben Nr. 11.
2054 (3 -12)
Számolási segéd. Irta Hradnay Ferencz. Buda, 1841 .
. .

3

-

- 70
1 — 10

1 5

-

18

1 26
— 35

5—

3 —

l ő
1 90
— 50

gazdaságilag nevezetes termékeiről. Wagner Dániel és Török József első és másod rangú pályamunkáik). Buda, 1844
1 40
IV. köt. (Pest-Buda környékének földtani leírása. Irta Szabó
József). Pesf, 1858 . . . . .
1 _
Petényi S János hátrahagyott munkái A math. és természettud, állacdó bizot'ság vezetése mellett
szerkesztő Kubini Ferenez. I. köt.
Pest, 1864
1 _
Az állatország felosztva alkotása
s?erint. Cuvier báró után francziából forditotta Vajda Péter. I köt.
Buda, 1841
2—
A temesi bánság földje gazdasági
és müipari tekintetben. Előadta
Nendtvich Károly. (M. t. Akadémia Évkönyvei X köt 14. dar.).
Pest, 1863.
— 30
Egy continenialis emelkedés és sülyedésról Európa délkeleti részén.
E óadta S'abó József. (M. tud.
Akadémia Évkönyvei X. köt. 6.
dar.). Pest, 1862
2 —
A vegyelemek paránysulyáról. Előadta Tha-. Károly (M. tud. Akadémia Jbvkö'nyvei XI. köt. 1 dar )
Pest, 1864
- 25
Jellemző adatok Magyarország faunájához, Frivaidszky Imrétől, 13
kőrajzu táblával. (M. tud. Akadémia Évkönyvei XI. köt. 4. dar.).
Pest, 1866
4 _
Fabini Jánts tanitmánya a szembetegségekről. Forditá dr. Vajnócz
János. Buda, 1837
1 5
Sebészség, melyet előadási kézikönyvül kiadott dr. Chelius M. J .
Forditá Bugát Pál. II. köt. Buda,
1837
1 . .
1 75
Az izomidegek vógsódésérói. Dr.
Margó Tivadar m. akad. lev tagtól. (M. t. Akadémia Évkönyvei
X. köt. 9. dar.) Pest, 1862. . . _ g 0
A puhányok izomrostjairól. Adalék
az izomszövet összehasonlító alkat és fejlődéstanához. Dr. Margó
Tivadartól. (M tud. Akadémia
Évkönyvei X. köt. 4. dar.). Pest
1861
— 60
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A valódiság jótállása mellett!

Jótállás mellett.

VALÓDI RUMBURGI VÁSZON

53 rí fős: 30, 36, 40, 50, 60, 80,120 forint. Irlandí vászon-zsebkendők, tnczatonként: 5 ft. 75 kr., 7 ft.
l
9 ft., 15 forint. Nevhimzés bármely áron.
2019(2-9)
T Ü R S C H F.-nél P e s t e n , váczi-utctea 19-ik szám, a „nagy Kristóf" mellett.
A nemi élet

Értekezések nemzés-,terhesség-, önfertózés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, k:)7ösülési tehetetlenség-, nöi
magtalanadról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkel a bujákén ragályzásrdl
és Dr. Rodet, lyoni orvos

ragályelleni lesfhiztosb óvszeréről.

a férfi éa nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
20krral több; utóvétellel 40kr. löbb.
Megrendelhető szerzőtől kövttkezó
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten József-utcza 66-ik srárau
2080(4-12)
saját házában.

Szüléket érdeklő.

Hosszú időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztás betegségnek — mely a gyermekek sorából oly
temérdek áldozatot ád a sírnak — az általam feltalált „Giliszta-csokoládémban" tökéletes gyógyszerét állitni elő. Használati
módja a szeletek göngyölein olvasható.
Kapható Pesten Török József gyógytára és a Thallmeler «*s társa kereskedésében — s ezenkívül számos bizonylatokat
tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományosaimnál.
Egy darab 20 kr. és nálam Tokajban
6 darab 1 ít. o. é.

Kröczer Ágoston s. k.

1990 (10—12) gyógyszerész Tokajban.

Dr. BÉRINGUIER LIPÓT

illatos gyógysz. korona-szesze.

vagy: A kölni viz Quintessentiája.
Dr. Béringuier cs. k. szabadalmazott korona-szeszében a legfinomabb, röppenő aether-sxesz a növényvilág alkatrészeinek
legváloeatottabb és legdrágább, jószagu, élénkítő és erósitó részeivel oly módon van egybekötve, hogy ezen szesz a mindkét
nemű személyek és a leggyakorlottabb ismerő által minden más e fajta készítménynek eleibe fog helyeztetni — neaicsak mint
igen kellemes szagos és mosdóviz, hanem ugy is, mint az é l e t - s z e l l e m é b r e s z t é s é r e és az i d e g e k e r ő s i t é s é r e
szolgáló dicső segélyszer.
Dr Béringuier cs. k. sz. illatos gyógyszeres korrona-szesze kizárólag eredeti üvegekben 1 ft. 25 kr.

a „Hungária" biztositóbanknál foganatosítandó
jégkárok elleni biztosítás érdekében.

Alulirt vezérügynökség, tisztelettel felhívja a t. ez. gazdaközönséget, miszerint jégkárok elleni biztosításait «'zen hazai intézetnél eszközöltetni szíveskedjék.
Jégkárok ellen a „HUNGÁRIA" kedvező és méltányos feltételek alatt, mérsékelt dijak
mellett biztosit, s a t. ez. biztosítottak könnyebbségéül a díjjal aratás utánig elvár.
Előforduló esetekben, a károk gyors megvizsgálása, a felszámított kárösszegnek teljes
értékben való haladéktalan kifizetése, valamint a legcsekélyebb kárnak is megtérítése, ezennel igér(etik.
Miután a kikötött díj, nem tekintve azt, vájjon a kötvény későbben vagy korábban váltatott-e? a
biztosítási idény egész tartamára szól; szükségesnek tartja az alulirt vezérügynökség, az illetőket figyelmeztetőleg felhívni, miszerint vetéseiknek jégkárok elleni biztosítása iránt való szándékukat mennél elébb
bejelenteni sziveskedjenek.
Alulirt vezérügynökség szívesen szolgál minden szükséges és kért felvilágosítással, valamint biztosítási bevallások elfogadására, egész készséggel ajánlkozik.
A társulat fő- és alügynökei bevallások átvételére szintén fel vannak hatalmazva, és szívesen szolgálnak biztosítási feltételekkel, valamint bevallási űrlapokkal.

A „Hungária" blztositóbank
pesti vezérügynöksége.
,,

Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az
üvegek körülírását szíves figyelembe venni kérjük.
Az átaiánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

stájer növénynedv
mell- és tüdőbetegek számára.

1888 (7-18)

Effy üveg: ára 88 krajezár ausztriai érték.

Engelhofer izom- és idegessenliája.
üveg ára 1 forint ansztr. érték.

Dr. lirombholz gyomor-Iiquenrje.
Egy üveg ára 52 krajezár ansztr. érték.

Dr. Brunn szájvize (Stoinaticon).
Egy üveg ára 88 krajezár ansztr. érték.
Folyvást egészen friss és legjobb minőségben kaphatók:

Török József, gyógyszerész király-uteza 7-ik szám alatt, —
F benf
'
1 h r e r A., Gyndele G.. Gindrlch J., Hausner F. h ,
HY-fler onoka., Klndl és Frflhwirtli, Köhler E., Konig N.,
Oszerzky és Schlrszler, ReiUznm l'erencz. Szenes Eduárd,
j Tobiseli C , Tuuner J., Vaghy K., Weiss FI. uraknál.
I I I T T\ í IV / Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C , Brnnner G. F.,
1> U 1 / í l 11 I Síeden J-, Prohaszka és Schwarzmayer uraknál.
CJT A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitncr J.
Grérzben kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet alatt
előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék.
V3T 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 függvényekkel s a készitő saját neve aláírásával ellátva vannak.

Kohn Gusztáv, Szontagh Albert,
iroda Deák Ferencz-utcza 14 sz. a.

TAKAREKTÜZHELY-RAKTAR
nagy választékban.

Alulírott bátor vagyok a t. ez. közönségnek ajánlani az általam csinos és
czélszerü modorban készitett takaréktűzhelyeket, ugyszinte a befalazandó
tűzhelyekhez megkivántató mindennemű
részeket, valamint cserép- avagy plékfalazattal kiállított asztaltuzhelyeket, vidékről tett megrendeléseket pontosan teljesítek.
IMT* Ezenkívül vállalkozom mindenfele épnletmunkák elkészítésére pontos szolgálat mellett a legjutányosabb
áron, belváros haltér 4-dik sxám
alatt Pesten.
Tisztelettel
2095 (2—8)

illatos
1
növényszappana.

Egy eredeti
bepecsételt :
csomagnak <
á
ára
42 kr. :

csomagocska
JO kr.

illatos

fog-pásztája

o

Fábián Lajos,
lakatosmester.

Most jelent meg és magyar valamint német nyelven külön kapható :

Felséges királyunk és királynőnk Első Ferencz József és Erzsébet koronázási ünnepélye Buda-Pesten 1867-ben, valamint
a magyar szent korona és a koronázási ékszerek, országos
nemzeti ereklyéink leírása.
Darabja 10 kr., — 25 darab 2 ft , — 60 darab 3 ft. 50 kr., — 75 darab
5 ft., 100 darab 6 ft.
Ugyszinte magyar és német nyelven megrendelhető:
2105 (2—8)

Három uj politikai ima.
1. A magyarok reggeli és esti po2. A magyar üdvözlet.
litikai imája.
3. Magyar hitvallás.'
Darabja 4 kr., — 50 darab 1 ft. 50 kr , 100 darab 2 forint.
Megrendelhető Pesten, Bartalits Imre könyvnyomdájában (Lipót-utcza 5. sz.)

niiiideniieiiiü fijrdökiiél, sikeres

az elismert legczélszerúbb, megtisztított és teljesen
alkalmas anyagokból egybeállitott készítmény a fogakés foghus t i s z t á n s é p e n t a r t á s á r a , azokat
sokkal gyorsabban és biztosabban tisztítja minden
eddig ismert és használt szernél, a nélkül, hogy a
fogak zománczát a legkevésbbé is megsértené, és mi|dőn erősitőleg és jótékonyan hat, egyúttal az egéss szájüregnek
ereflményiiyel. iigen jótékony friseséget kölcsönöz

növényi rudas haj-kenőcse.
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csomagocska •
35 kr.

Dr. Borchardt cs. kir. szab. nftvényszappana kitűnő szer
a bőr e r ő s i t é s é r e és épségben tartására; elvitázhatlanul
a legjobb a között, a mi ezen szakmában előállittathatik, ugy az
annyira alkalmatlan szeplő , májfoltok, napégetés, fakadőkok,
pattanások, bőrbajok stb., valamint szép és finom bőrnek életerős előállítására és élénkítésére; ajánlható továbbá

FELHÍVÁS

2098 (2—3)

©

RORCHARDT ORVOSTUDOR | Dr. SIM (le BOUTEMARD
1886-dikl
tavaszi
növényekből.

titkai s veszélyei.

1691 (14-16)

; balzsamos olajbogyó-szappana.
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Ezen, alegujabb v tgytani tapasztalatok szerint készült bal'
A haj növésére igen jótékonyan hat, miután ezt hajlékonyán tartja, s a kiszáradástól megóvja, annak növekedett zsamos olajbogyó-szappan mint enyhe és egyúttal hatályos j *
fényt és rugalmasságot kölcsönöz, s egyszersmind a fejtető napi mosdószer még a leggyöngédsbb bőrű hölgyek és gyér- i >
mekek számára is a legjobbnak ajánlandó. Ara 35 kr.
szilárdítására is alkalmas. Ára 50 kr.
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Egy előrehaladott, gondos és tudományos ismeretnek szerencsés eredményei a szabadalmazott

W&-

Dr. Hartung-feie Iiajnövesztö-szerek

0

o
03
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magukat működésükben kölcsönösen kiegészitendők : igen ajánlatos a

> _L« ^ »

CHINAHEJ-OLAJA, » haj fenntartására és szépítésére.
NÖVÉIVY-HAJKENÖCSE,* bajnövés ujraébresztésére és erősitésére;

C

az előbbi emeli a haj ruganyosságát és színét, mig az utóbbi a haj korai kihullását és annak elhalását
43
akadályozza, H mennyiben a fejbőrnek uj. jótékony hatású anyagot kölcsönöz, és a haj tövét a legerőteljesebb módon_táplálja.
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NÖVÉNYI GYÖKHAJOLAJA! NÖVÉNYI HUFESTÖ-SZFM

a a

hosszabb használatra elégséges üvegben 1 It. o. é.
(tokban keféeskével és egészével 5 frt. o. é.)
: :o
Minden szakértő és az összes fogyasztók által
Minden ártalmas mellék keveréktől menten, a
g >»'a
legalkalmasabb növényi alkatrészekből és o!aj-tar- m i n t a c z é l n a k t e l j e s e n m e g f e l e l ő és átalátalmu anyagokból egybeállitva, dúsan ellátva szén- ban á r t a l m a t l an szer ismertetett el a haj és szaanyaggal, minek rendkívüli befolyását az ujabb káll, valamint a szemöldöknek bármely tetsző árnyao
buvárlatok oly világosan bebizonyították, —- Dr. latban festésére, a nélkül, hogy a bőrt bemocskolná
m >
Béringnier cs. k. szab. növénygyök-olaja az e és szagot hagyna maga után; használása igen könynyü- és az ezen fe3tő-szer
nemű
leg'jobb készítményeknek
hasoneredetüleg
.
o mellé tehető ,-j
áital előállított hajszinezet i g e n
Mg <£
u u u . u --&y
és bizonyára minden toillettenek különös diszére fog szolgálni, jt e r m é s z e t e s .
%MBBT*' ^ fenntebb elismert, hasznos voltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált czikkek — a valódi minöségérti jólállás
^ • 9
mellett — valamint az alább nevezett v á r o s o k e g y e d ü l i h e l y b e l i l e t é t e m é n y e s e i n é l , úgymint:
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gysztára„sz. lélekhez"
király-utcza 7. sz.
kiált
7

üdvari

R

áü!

Jezovitz M.
gysztár a „Magyar királyhoz";

0-B

§choltz J.
városi gyeztár;

Kiss C.

gysztár a „kígyóhoz" ;

Bakats M.

Sztupa

gysztár a szénatéren.

Prochaszka

kereskedése,
gyógyszertar. gySzerész,
valamint a következő bizományos uraknál magyar- s Erdélyországban s a kapcsolt részekben:
gyszerész;

A. Kubin: Tyroler és Schle- Eszék : Horning J. gysz. i Kolozsvár: Wolf J. gysz.lBíagy-Abony : Lukács A. Rimaszombat Kratschmar.
Paehhofer L. és Mezey A.
Eger: Pillér J. és TschöglJ.Í és EngelJ. gysz.
' gyógyszerész.
~»^~»—>-^«"
! Rozsnyó:
n n . a » . « r iFeymann
f ^ m — A.
i
singer.
gyógyszerész.
Almás: Koby Beck.
Esztergom: Bierbrauer C.JKaproncza: WerliM.gysz.
g y y
SchöberlE- Rózsahegy: Jureczky gysz. Szolnok : Braun J. és HoArad: Tedeschi J.
Fehértemplom: Poppovits Kttrmöcz : Ritter J.
Roma:
Bogdánovits
J.
Nagy-Mihály: BrenningF.
ránszky Istv. gysz.
. Hirschl
s . . . D.
_ "-r
Knn-Szt.-Miklos: Csappá Nyírbátor: Legányi E.
Baja: Klenancz és Babocs. _Facset:
Rom.-Lugos: Popovits J.
S. S«t.-Gy«rgy: VitályosB.
Bárt fa: Waniek és társa.
K á l f h é á MMatherh
Nagy-Varad: Hnzella M. Sassin: Müke A. gysz.
Gyöngyös: Koczianovich J. Károlyfehérvár:
Bcszterczebanya: Pusoh- Georgenberg: Hensch Ed. ny E., Húsz J.
Segesvár: Miszelbacher J. Sz. Várallya: Gerber E.
és Janky A.
Tasnad: Szongott J.
man R. és Göllner P. gysz. Gölnicz: Boldogh E.
B. és fiai.
Kőszeg : Bründl J . gysz.
B. Gyarmat: Moldoványi S.
Temesvár: Quiriny A. gysz.
Kézdivásárhely: Fejér L. Nagy-Kanizsa: Welisch Selmecz: Dimák J. C.
Gyér: Szailer Gyula.
B. Cüaba: Láczay A. J.
M. V. és Uosenfeld A.
PecherJ. E. gysz., Jahner
Sziszek: Velussig G. és társ.
Kabin: Weber F.
Besztereze: KelpPr.,Diet- Gy Sít.-Miklós: Fröh- Lippa: Csordán A.
Szombathely:
Tempel
F.
K. gysz. és Kuttn M.
Nagykikinda
:
Manojlolich E.
rioh és Fleischer.
gysz., Pillich F.
Thorda: Weüts G.
witz P.
,
,
,
,
i
Liptó-Szt.-Miklós
:
Krir
n
Bonyhád: Straicher B.
Nagy-Szeben: Zöhrer J. F. Székesfehérvár: Dcutsch Tolna: Hofbauer M.
Gyula: Oerley Istv. gysz.
*
T
Breznóbánya: Göllner S. Halas:
HirschlerD.
vosz J.
Nyíregyháza: Reich és
A., Légmáo A. és Braun Topolya: Sárkány L. gysz.
F. és fia.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Losoncz : Bódy J. E. és
Pavlovi tz.
J. gvgz,
Böszörmény: Lányi M.
Hogy ész: Rausz W. és fiai. Geduly A. gysz.
Nagy-Becskerek: Pyrra J. Szamosujvár : Placsintár Tata: Merkl A. könyvi.
Bazin: Streicher Gy.
Uj-Verbász: Singer H.
Homonna: Pupinszky J- ! LAcse : Kubatschka G.
G. és fia gysz.
Nagynzombat: Keszély J.
Brassó: Stenner F. és Je- H.M. Vásárhely: Braun J. Lubló : Glatz J.
flnghvár: Liszkay J.
Sz.
Egerszeg:
Izsó
F.
Nyitra:
dr.
Láng
E.
gysz.
kelius F. gysz.
Holitscb : Mühlbauer 11. Lúgos: Schieszler A.
Uj-Becse: Weliachajun.
Szentes;
EisdorferG.
gysz.
Nádudvar:
Lippe
S.
Léva: Boleman E. gysz.
j gyógyszerész.
O a k t o r n y a : Kárász A.
Újvidék: Schreiber Férd.
Szatbmár: Weisz J.
Nagy-Kalló; Mandl S.
Makó
:
Ocsovszky
S.
Csongrád: Tari L.
Heves: Blau J.
Nagy-Enyed: Horváth F. Szabadka: Farkas J. ésSi- Versecz: Fuchs J.
Magyar-Óvar: Czeh S.
Csák vár; Lukács Gyul.gysz. Igló: Tirscber G. gysz.
Vágujhely: Baiersdorf L.
Orayicza: Schnabel Gy.
mony J*
IMarczali:
Istl
A.
özv.
Csanád: Telbisz J .
Vnkovár: Stanits T.
0-Zólyom:KoritsánszkyJ.
gzegszárd
:
Brassay
M.
. . .
M
Csákóvá; Wojnovits D. B. Jászberény: Leitner K.
Verőcze : Doma L. é« Bés«
O-Orsova : Böhme K.
gyógyszerész
- - a N. és Marosvásárhely : FogaDrbreczenCzanakJ.gysz., Károlyvár: Slavmcz
J K. gysz.
könyvk.
Szeged: Kovács M. gysz.. Várasd : Tauschek S. A. és
Rothschnek K., Gerébi és
Benich J.
' rassy J.
P
a
k
s
:
Flórián
J.
Hannig.
Kovács Alb. gysz., Fischer Halter A. gysz.
Kassa : Eschwig E. és Mohács: Philipp F.
Pancsova: Huber J.
Detta: BraumUHer J. gysz.
és Schopper.
Veszprém : Guthard fiai.
Quirsfeld K.
Miskolcz: Böszörményi J. Pápa: Bermüller J.
Déva : Bosnyák A.
Sz. Udvarhely : Kauntz J. Vát'Z: Bodendorfer Gyula.
| gysz. és Spuller J. A*.
Kaposvár: Kohn Jak
Petervárad
:
Nagy
J.
D. Földvár: Nádhera P. Késmárk : Genersich A. jMoór: Ebner J.
Pécs: Adler A. és Zách K.' A gysz.
Kalathnn: MegayG. A. gysz
"a':
Weisztestv.
I Mflhlbach: Weiszörtel G. A. Pozsony: Weinstabl C. és Szereda: Gozsy A.
gysz.
és
Faikiss
J.
gysz.
Kenta: Wuits testv.
KrémerS
Henrioi F. gysz.
j Sz. Keresztur": Binder M. Zoinbor: Popits J. és FalKecskemét: Markovíts G. Munkács: Haupt J. L. és
Horowitz S.
Szász-Régen: Wachner T. cione Gyula.
Érsekújvár • Latzko F. Komárom: Belloni A.
Putnok:
Fekete
F.
gysz
Mitrovitz: Müe Sabb.
Siklós : Holmik F. gy.
Kalocsa:
Behr
L
B.
Pozsega:
Kusevic
Sp.
és fia.
Zágráb: Mihic G. gysz. és
Malaczka: Röhrich J. gysz.
Szigeti): Tyrnauer G.
Eperjes: Zsembery lg. és Kisújszállás: Nagy S.
Hegedűs Gyula.
|Mediasch: Breckner K., Pásztó: Büchler W.
Szoboszló: Túry J.
Pap J. S.
Petrinia: Turopolcks J .
Zimony: Joannovicz A. D
Kisbér: Stern E.
t Vándory és Brandsch.
Sopron : Eder F.
llVagy-Banya: Haracsek J.

Tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok,

18-ik szám.

Tizennegyedik évfolyam.

minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak a legnagyobb választékban és a legjutányosb árakon mindig kapható

gyári raktárában, a királv-utcza, sarkán Pesten.

~á

Tüz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és oklevélszekrények, ládácskák, patentirozott biztossági ®£
zárak (feltörés ellen mentesen) raktára 60 krtól 9 frtig darabját.
^seo«
Másoló-gépek, gép-sodronyszegek, gépszijjak a legjobb talpbörböl
Vizhatlan abroszok, bélyegsütő harapófogók, bélyegző ólom sat.

Altesti-sérvben szenvedőknek.

AB aiaíaiiosan jónak elismert valódi • egeszén írisen érkezett

SCBNEEBERGI NOVENY-ALLOF
í*

f

niell- 8 tüdőbetegek számára,

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

Alulírott már több év óta egy hatalmas eérvkenócsnek van birtokában, mehet
környezetében rendkívüli szerencsével használt. A meggyógyultak részéről történt szakadatlan felbátoritásoknak engedve — fellépek azzal egy tágasb hatáskör elé, s ajánlom
e kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagokat magában nem foglaló szert mindazoknak, kik sérvben szenvednek. — A fájdalmas sérvrészek e kenőcscsel egyszerűen reggel
és estve bedörzsöltetnek, s annak alkalmazása semmiféle kellemetlenségekkel összekötve
nincs. Megrendelhető egyedül a készítőnél magánál STURZENEGGER 6OTTLIEBnél Herisanban (Helvetiában). Egy tégely ára * ft. 85 kr. — Postai utánvételnek
nincs helyé.
2043 (5—11)

PESTKN: TörAk József gyógyszerész urnái a király-utczában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,— Schlrk J., — és Gerhardt A. uraknál.
BUDÁN: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Körmöczőn: Draskóczy gy. S.-Sz.-Györgyön: ötvös P
Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J gy. Károlyfehérvár: FischerE. gyógysz.
Kabinban: Stojánovics.
Baján: KlemutzJ.
Sopron : Voga és KuppBrassóban : Gyertyánfy, Fa- Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. recht.
Lúgoson: Arnold J.
S.-A.-Ujhelyen: DeutschJ.
bick és Jekelius gysz.
Médiáson: Breiner K.
Sasvár: Müeke A. gy.
Baftonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test. Mosonban: Pranter J. gysz. Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Beszterczén : Dietrich és Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
Bonyhádon: Kraniolin J g y . Mohács: Pyrker Gyula gy. Szombathelyen : MitterMarosvásárhely: Jeneygy. mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
Munkácson: Gröttier L.
Csáktornyán: Kárász A.
Székesfehérvár : Say R
Mohácson: Kögel D.
Csúton: Borsay F. gysz.
gyógysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Nagybányán: Horacsek J. Siklóson: Nyers S. gysz.
Nezsiderben: Fuchs J.
Deésen: Kréraer S.
Szathmáron: Juracsko D.
Dettán : Braunmüller J. gy. Nyitran: dr. Láng E.
Szent-Miklóson: Haluschka
Nyíregyházán:
Hönsch
Ede
Devecserben: Hoffmann B.
P. gyógysz.
Eszéken: Kawilowicz gysz. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Eperjesen: Zsembery Ign Nagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
Érsekújvár: Conlegner Igu. kovics és Haidegger.
és Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
Nagy-Kanizsán
:
Welisch
Temesvár
: Kraul és Roth
Eszéken : Thürner fiai éa
és Lovack gyógysz.
gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Nagy-Károly: Subóberl C. Tokajban: Krötzer A. gy.
Győrött :Brunner F.
Nagy-Kikin: Komka A. J . Tordan: Welits és Wolf.
Gynlan : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A. Tatán: Niertit F. gysz.
Hátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pantot- Török-Szent-Miklós : Pillosz M.
schek R. gyógysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Orosházán : Vangyel M.
Trencsenben: Simon A. gy.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Pancsován: Graffgysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Unghvártt: Telendy gysz.
Kaposvárit: Sohröder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
és özv. Benesch P.
Posegan:
Balogh
gyógysz.
Kőszegen : Strehle gysi.
Újvidéken: Schreiber F.
Károlyvartt: Benich J
Putnokon: Szepessy gysz. Varaimon: Elizár gysz.
Kis-Martonbau: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Váczon : Tragor A.
Kassán: Eschwig E
Rosnyón : Posch J. gysz.
Varazsdon: Halter gysz.
Késmárk :GenersichC és A. Rimaszombat : Hamaliár Verseczen: Herzog gysz.
Kecskeméten: Papp M.
Zimony: Ivánovics és fia.
gyógysz.
Karánsebesen :Weber A. gy. Román: Milutinovitz S.
Zalatnán : Mégay Gyula.
Karoly fehérvárit: Fischer Rékáson: Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
Ed. gyógysz.
Szászvaros: Sándor R. gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Kolozsvárit: Megay M. C. Szabadkán: Hofbauerl.gy.jZentán: Wuits testvéreknél.
1992 (4-6)
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Veuve Cliquot Ponsardin pezsgő,

melynek egyedüli raktára nálam létezik, ezután is a legjelesebb minőségben, nagyban és üvegenkint kapható. — Az ismételadók illő elengedésben részesülnek.
__ _ .
*->••»

tyúkszem-tapasz,

Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
s bőrkUtegek sat. gyógyítására. Egy üveg
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 1 ft.
ára 23 kr.

Dr. Befir ideg-extracíusa,

ai idegek erősítésére s a test edzésére ára
70 kr.

Stíriai Stnb-haYasi-nÖYénynedv
mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

: ! állat-, gyógy-és táp-pora,

Malvlenx C. J.

áss (4-4)

Die in Wien 1866 prSmierteSamenhandlung.

Fris

VETŐMAGVAK,

úgymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luezerna.
Lóhere, stájer vfirfts.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franczia
olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Cznkor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bflkköny, mohar, nyári- és Aszirepeze.
Tavaszi-basa és rozs.
Pohánka.
1977(12-13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Bnrnótfu (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségű disznőzsir és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenocs.
Fekete labfold virágokhoz.

d * " Jó minőségben és juta
nyos áron kaphatók:

Halbaner G. János

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saj*t házában
Terézváros, Iíombach-utcza 7. szám a.

Brüder Franki in Prag,

Schlllingsgagse (Poric) 1074/11, Hotel „Englischer Hof *

kauft und verkauft
Kiefern-, Fichten-, Timothee-, KleeSamen etc. etc,
empfiehlt sich zum Beznge von

Magdeburger und Quedlinburger Zuckerund Futterrüben-Samen, rothem Brabanter
und steierischem, weissen Kleesamen, franz.
Luzerné, Pernauer und Rigaer Kron-SaeLeinsamen, amerikanischem PferdezahnMais, Kukurutz, Lupinen, Wicken, Buehweizen, Esparsette, RaigrSsern, Honiggras,
englischen Turnipssaroen, Klee- und Grasmischungen,
tiberhaupt allén Arten
Klee-, Gras-, Futterpflanzen, Fotter- ond
Runkelrűbcn , Oekouomle-, Ilnndels-.
Wald- and Gemuse-Samen,
sowie auch von
Portland-Cement, Steinkohlen-Theer.
belgiarhem Wagenfett, Branpech Rnpgknchen. Pem-Gnano, Knochenmehl.
Auftrage auf die vorzüglich bewahrtcn,
25- bis 35faches Ertrögniss liefernden
1866er ProbsteierSaatgerste nnd Saathafer, engl. Saatgetreide,
welche mit 10fl.Angabe per Tonne versében
sind, werden von Február an in plombirten
Original-SBcken von circa 2% Metzen, jené
auf echte Originalengl. and amerikanischen Kartoffeln.
Neaseelfinder-Sommerraps,
welche mit 5fl.Angabe per Zentner versehen
sind, werden im Friihjahre bei frostfreiem
Wetter effektuirt. — Unser Katalog, sowie
unsere Broschüre über Probsteier Saatgetreide werden auf Verlangen franko zugesendet. Fűr die Echtheit sfimmtlicherOrigi.
nal-Saaten garantiren wir. 1956 (13 — 16)

Brűder Franki in Prag.
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~ a magas kir. porosz kormány által engedményezve
s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósáPorté voix en miniatűr* d'Abraham á Paris.
goknál a legjobb sikerrel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marbavész és marhabetegségek ellen.
Egy hallási szernek felfedezése, mely hathatóságát tekintetbe véve, minden egyeMustra- és védmárkkal törvényesen biztosítva.
bet fölülmúl, mely mindeddig ezen baj enyhítésére használatban volt. Ezen kis szer alig
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.
észrevehető, midőn a fül szerint szerkesztve, csak egy centiméter átmérőjű, és oly tetemesen hat a haliásra, hogy a leghiányosb életmű visszanyeri ezáltal tevékenységét. A
betegek ré.szt vehetnek a közönséges mulatságokon, a kellemetlen zugás is, melyet az
Kitűnő mosó-szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr, ember szokás szerint érez, végkép elmúlik. Szóval, ezen felfedezés minden csak lehető
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradásn,ficzamodások,az iga 8 nyereg által oko- előnyt nyújt ezen iszonyú betegségre vonatkozólag. Ezen hallási szer párja, nyomtatott
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.
használási utalványnyal ezüstből 7 ft., aranyozott ezüstből 9 ft. o. é. Bérmentes tudakoEgy üveg ára 1 fl. 40 kr.
zásokra számos bizonyítvány küldetik át a szer kitűnő hathatóságáról.
2072 (8 6)
Főraktár: B 1 T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.
Fórakhely: Pozsonyban, W1GAND FR. KÁROLY könyvkereskedésében.
Kiadó-tulajdonos Heckenast GnsEtav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetemutcm 4-ik szám alatt).
"

Block-íéle megpróbált folyadéka lovak számára.

Pest, május 5-én 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 fit. —Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Korakas Mihály s a kandiai fölkelés.

A valódi
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Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle
L valódi gyógyszeri

o
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Ha országok dicsősége a nép harczi vi- küzdés hősöket szül és hadvezéreket nevel.
tézségétől, a kiontott vér mennyiségétől, a Ily hősnek született, s a szabadság küzdelvivott csatáktól, a nyert diadaloktól függ, meiben ily hadvezérré nevelkedett azon fér— akkor Kandia sziget nagyon kiérdemelte fiú, kinek arczképét ezennel bemutatjuk.
Korakas Mihály született 1802-ben
a maga koszorúját. Mióta Ida-hegy aljában
Jupitert a nymphák fölnevelték és a Mínos Mompjában Kandiának Kaenuvio kerületétömkelegében lakó szörny szűz leánykákban ben, szegény és alacsony sorsú szüléktől.
szedte adóját, mióta Hellas dicsőségének su- Ennélfogva, és kivált mert az iskolák a tögarai egész e szigetig kiterjedtek, mióta a rök uralom alatt teljesen elhanyagoltattak,
keresztény vallás szelid tanait a kréta-szi- a legkisebb iskolai kiképeztetésben sem régetbeliek is elfogadták, — azóta, tehát csak- szesült. Fölnőtt mint paraszt fiu és pásztor
nem a sziget létezése óta, lakóinak sorsa egy gyerkőcz, aztán szolgálatába lépett egy teküzdelem. Az ó-világ három részének össze- kintélyes mohamedán hitü görögnek, Kurszögelésénél feküvén, óriási hegylánczai mulis Husszein agának, kinek mellékneve
iránytűül szolgáltak Európa, Ázsia s
Afrika hóditóinak, s a szép sziget,
mely a legrégibb időkben Minős bölcseségének, Dedalus ipartalálmányának s Theseus vitézségének szolgált
bölcsőül, egymásután esett zsákmányul Rómának, Velenczének, araboknak, törököknek.
Kandia egyike a leggyönyörűbb
helyeknek. Délszaki égalja bámulatos
bövségben nyújtja a természet áldásait. Talaja a legcsekélyebb munka
ráforditása mellett gazdagon terem
életet, pamutot, dohányt, s az alacsonyabb helyeken olaj, narancs, szőlőligetek, lúgosok kínálkoznak és selyembogár tény ész. Az egész keleten ritkán
találni oly szép kerteket, mint Krétában, s rózsa és jázmin sehol sem illatoznak édesebben, mint itt.
És e boldog sziget 1669 óta török
járom alatt nyög. Nem egyszer támadt
föl ez ellen, nem ritkán diadalmaskodott egy kis időre, de győzelmének
soha* sem vehette hasznát; meghiusitotta az eredményt az elnyomók tulszáma, s az emberiséget prédikáló
európai nagyhatalmak szivtelensége.
Részt vettek, dicsőséges részt ama
KORAKAS MIHÁLY.
nevezetes mozgalomban is, mely e
század első negyedében a görög félszigetet Mihály volt. Ezzel együtt éveken keresztül
felszabadította, s bár már kilencz hó ótavadászgatott. Kurmulis tulajdonképen nem
küzdenek eredmény nélkül: belső erejök volt mohamedán, ö keresztény templomban
'Ifwl i g a z 8 s % u k tudata, s az ellenség mind volt megkeresztelve.
inkább lankadó ereje kétségkívül meghozza
A görög fölkelés 1821-ben kitörvén s
küzdelmeknek a kivánt eredményt.
Epirusból
Krétába is heves lángokban át, * r e t a i a k számtalanszor adták jelét vi- csapván, Grigorios Kallonas Kurmulist is
x,
tézsegoknek, férfiaik közül többen emelked- megnyerte a fölkelés hiveül. Kurmulis azon
tek ki a mmdennapiságból. A folytontartó kezdte, hogy magát kereszténynek nyilat-

koztatta, és csapatot gyűjtött maga körül,
melybe Korakas is .— a legelsők egyike —
belépett. Kurmulis alatt ép oly jól küzdött
gyalog sorban, mint az akkori lovasságnál,
és ott volt az emlékezetes phurphurai és
timpakioni ütközeteknél, és jeles tettei által
nagyon kitűnt.
A krétai fölkelés 1827-ben teljes győzelemmel végződött, a krétaiak urai lőnek a
szigetnek, s a várakba beszoritva tárták a
török ezredeket. A diplomatia azonban megfosztá őket véres munkájok élvezetétől;
Kréta visszaadatott a töröknek. Korakas
nem birta a legszentebb óhajok e kegyetlen
csalódását elviselni és kivándorolt a
peloponnesusi Hermionisba. Egy idő
múlva azonban újra visszatért szűkebb
hazába, és a sziget akkori kormány
zója, Mustafa basa, figyelmére méltatta. Ez fölismerté jelentőségét az
egyszerű, de nagyravágyó embernek,
s igyekezett öt magához vonni. Gyakran vitte magával vadászatra, és megajándékozta egy gazdagon diszitett
nagybecsü kétcsövü puskával, s mindaddig nem nyugodott, mig Korakas
Megalokastronban a községtanácsban
helyet nem foglalt. Korakas azonban
látván, mint élnek vissza birótársai
helyzetökkel, és tesznek igazság helyett hamisságot, mint hagyják magukat szenvedélyektől elvakittatni,
egy hivataltársaihoz intézett merész
fölszólalás után kilépett a tanácsból.
A. krétai uj fölkelés 1841-ben kezdődött. Magától értetődik, hogy Korakas, ki mint gyakorlott vadász és
vitéz törökölő már az első harezban
magának nagy hirt szerzett, most is
szerepre hivatott föl. A nagy hatalmasságok azonban interveniáltak, 3 a
fölkelés leveretett. Korakas épen a
szigetet elhagyni készült, hogy magának a királyságban biztos menedéket szerezzen, midőn levelet kap Mustafa
basától, melyben azt kéri, hogy maradjon
az országban, bántatlanságról biztositván
őt. Korakas elfogadta a basa ajánlatát,
és 1858-ig csakugyan nem háborittatott a
török felsőség által. — 1858-ban uj mozgalom kezdődött Mustafa utóda Véli basa
ellen, a krétaiak, és köztük Korakas, békés népgyüléseken követelték a kinevezett

