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Csiráztatott nedves árpa-zuzó,
p

eserhajat
és jtuhnesot
ser- é
és
hjt
é
h
t őrlő
ő l ő gépek,
é e k ser
s egyéb szesz-főzők,
s i e s i f ő i ő k ugy
nemkülönben olaj- és borkéniitofc hastnálatára.
Ezen egésren uj szerkezetű gép egy embereróvel, 3 SZÍTAI, 5 nedves véka árpát
zúz össze óránkint; használható c gép továbbá mindennemü'olaj-magvak, mint repcze,
naprafergó stb. zuzásííra. A c erhaj- és gubacs-örlö-gép, két ember-erövel, darál csöves
vagy szemes kukoriczát, csutkát, makkot, babot, borsót stb. — Készen kaphatók továbbá
alulirt gyárában 13-, 15-, 17 soros Garret-féle sorvetök, Albán-féle kefés-vetólí, 2, 8, 4
lóerejü eséplö-gépek, kukorieza-inoizsolok, répavasjók és egyébnemü gazdasági

tijfág" Gépei jóságaért alulírott,, oly módon kezeskedik, hogy ha azok
tökéletlen, vagy haszaálhatlanok lennének, azokat az egész ár megtéritése

mellett visszaveszi.
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gépész P<>sttn, Ferencz-város, két-nyulutcza 11-ik szám alatt.

Heckenast Gusiláv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4. sz.")
megjelent, a minden könyvkereskedő- és könyvkötőnél kapható:

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám alatt)
megjelentek, s minden könyvárusnál kaphatók. P e s t e n : Ráth Mórnál, Budán:
Nágel és Wischán-nál:

Tizenegyedik évfolyam.

EMLÉKIRAT.
Irta

JÓSIKA MIKLÓS.

Elsö kötet. Nyolczadrét. (168 lap.) Borítékba füzve 1 forint ausztriai érték.

í
;

:

Milyenek a nők?
á

Elbeszélések.

JÓKAI MÓRTÓL.

Két kötit. Nyolczadrét. (207, 200 lap.) Boritékba füzve Z forint ausztr. érték.

íú^ím l ' r o t e s t a n s

Jképés-náptir 1865-re. HÖLGYEK LANTJA.
Szerkesztette

51-ik szám.

BALLAGI KOR, tanár.

Magyar költőnők müveiből szerkesztette

XI-ik évfolyam. — Bolti ára 50 krajczár ausztriai érték.

ZILA.H7 ZÁROLT.
Ferenciy Teréz arczképével.

Pest, deczember 18-án 1864.
Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egéss évre 10 ft Fél évre 5 fr.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ff. Kélévre 3 ft - Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ít Fél évre 3 ft.

9 Í T Hirdetési dijak, a VNUKTII <pi l ; j»»(! és l*olitik«i Újdonságokat illetőleg, 1863. novamber l-töl kezdve : Egy, négyszer httüábzott petit »or ára, vagy annak heiye, egyszeri igtatásnál 10 krba:
háromszor- vagy többszöri iktatásra! csak 7 krba számittatik. — Külföldre nezve kiadó-hivatalunk számára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonnban : HaHsensíein és Vogler. — M. Frankfurtban : Otto Moilien és J a e g r r könyvkereskedése; Béeshen : Oppclik Alajos, — és Pesten : a k*rtrüz-gazdáHznti ü«ynfikMen i-<. Jozseftér, 14. sz. a. Réiyeg-di;, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Nyolczadrét. (320 lap.) Velin-papiron fűzve 2 forint. Diszkötésben 3 forint.
A finomabb és gyengédebb női érzelem müvei. A nőnek egész világa szivében
van, s midőn szive érzelmeibe mártott tollal érzelmeket rajzol, saját egész világát tárja
fel az olvasó előtt. A férfiúi lángész és szorgalommal fejlesztett ismeret nagyszerűbb és
megrázóbb müveket alkothat ugyan, de szivből szívhez szólni jobban tud a nő, a kinek
mindene, e saját kis világában van öszpontositva. E füzet legnagyobb részben magában
foglalja mindazt, a mit eddig a magyar női irodalom kitűnőt és jeleset létrehozott,
9 mint irodalmunkban eddig csaknem egyetlen ilyszerü gyüjtemény, méltán vonja
magára az olvasó-közönség
figyelmét.
(2 — 3)

Az átalanosan elismert valódi s egészen frisen érkezett

CHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

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

PESTEN : Dr. Wágner D., gyógyszerész a váczi-uton, — Török József, gyógyszerész
király-utczában 7-ik sz. a., — Thalmeyer A. és társa, — Oszetszky F., «—
Sehirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
BUDAIV : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon : Probst F. J.
; Kőszegen : Strehle gyógy- Sastyénban : Mücke A. gy .
Szathmaron : Juracsko D.
Asiodon Sperlagh J. gyógyszerész.
S.-A.-Ujhelyen : Deutsch J.
szerész.
Kabinban : Stojánovics
: Sándor R. gy.
Baján : Klenautz J.
Kun-Sí.-Mlklós Stoits A. Szászváros
Lőcsén : Lehrer S. J. gysz. Segesvár : Misselbacher J.
Battonyan : Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test. Lublón : Krivácsy gyógysz. Székesfehérvár : Say R.
gyógysz.
Beszterczén : Dietrich és Lugoson : Arnold J.
Marosvásárhely : Jeney gy. Selmeczen : Breymann.
Fleischer
S.-Sz-Györgyőn : ötvös P.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Médiáson : Breiner K.
gyógysz.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa- Miskolcion : Spuller J.
bick E. és Jekelius gysz. Mitrovicz:Kerstonoshics A. Szentesen: Eissdorfer G. gy.
és Prohaszka Gyula.
Broodban : Valentovics gy. Mohácson: PyrkerGyula gy.
Szent-Miklóson: Haluschka
és Kőgel D.
Csáktornyán : Kárász A.
P. gysz.
Mosonban : Pranter J. gysz.
Csúzoa : Borsay F gysz.
Serajevoban: GyulekaN. G.
Debreczenben: Göltl N. gy. Munkácson : Gröttier L.
Nagybányán : Horacsek J Siklóson : Nyers S. gysz.
Deésen : Krémer S.
Nagy-Becskereken: Nedel- Sziszeken : Kubányi F.
Dettán
:
Braunmüller
J.
gy.
TARTALOM.
Szombathelyen : MitterDerecserben : Hoffmann B.
kovics és Haidegger.
A fölséges uralkodóház. — Csillagászati — A hosszu élet szabályai. — A hideg boro- Egerben : Wessely gyógy- Nagy-KanlEsáa : Welisch
mayer gysz.
és kortani jellemzés. — Naptár. — Bélye- gatás. — A meleg italok. — Rágás, kólika.
Sopron : Voga és Ruppszerész.
és Lovack gyógysz.
gekről.— A reformatiót és kedves hazánkat — Görcs ellen. — A görcsös hurut egy uj Eperjesen: Zsembery Ign. Nagy Karoly : Schöberl C.
recht.
érdeklő nevezetesb dolgok évfordulati nap- szere. — A poslázat mi módon lehet elhárí- Érsekujvár: Conlegnerlgn. Nagy-Klkin : Komka A. J. Tatán : Niertit F. gysz.
jai. — Bernát Zsigmond (életrajz). , — tani. — Luther és müvész. Horváth Sán- Eszéken : Thürnerfiai,Des-N.-Szalontán : Wölfel S. gy. Temesvár : Kraul és Roth
Vigasztalás. Szemere Miklóstól. — Klet dortól. — Protestáns egyházi és tanodái
Nagyszombatban: Pantotgyógysz.
sáthy, Kawylovicz gysz.
utjai. Boross Mihály tól. — Árén koldus fia.tiszti névtár. — A helvét hitvallást «gyház. Győrött : Brunner F.
Tokajban : Krotzer A. gy.
schek R. gyógy«.
Szász Bélától. — Geduly Lajos (életrajz). — Az erdélyi reformata anyaszteijtegyház. Gyulán : Lukács gysz.
Nagy varadon : Janky A. Tordan : Welits és Wolf.
— Hetyési és II. Fridrik. — Megnyugvás — — Az ágostai hitvallásu egyb4z. —Tanodái Haczfeld : Hagelschmidt V. Nezsiderben : Fuchs J.
Török - Szeit-Miklós: PUKönyvészeti kalauz. — Márton István (élet- ügy. — A he'.vét hitvallásuak rútéról. — Hátszegen : Mátesy B. gysz Nyíregyházán: Hönsch Ede
losz M.
rajz). — Emlékkövek. — Radó Lajos (élet- Az* erdélyi helvét hitvallásuak tlnirkézetei. Ipolyságon: Mikulási T.
Trencsénben : Simon A. gy.
gysz.
rajza-Keresztelő János. Sántha Károlyt ól. — Tanodák az ágostai hitvallásuaí részé- Jánosházán : Kuna gysz.
Unghvártt : Telendy gyse.
Nyitrán : dr. Láng E.
— Aszépmezei néptanitó. Kerekes Józseftói. ről. — Országos vásárok, a magyar szent Jolsván : Maleter gysz.
és özv. Benesch P.
Orosházán : Vangyel M.
— Héber legenda. Tompa Mihálytól. — korona birtokain. — Naptári értesitő. — Kaposvartt:Schröder J.gy- Pancsován : Graffgysz.
Újvidéken : Schreiber P.
„Egészségi tanácsadó." (Lapismertetés.) — Kamat-számi tás ujpénzben. — Cselédbért, Karánsebesen :WeberA. gy. Pécsett : Kunz Nándor.
Váciion : Tragor A.
(6-0)
Az egészségi ügy korunkban és hazánkban. árendát mutató tábla.
Károly fehér vártt : Fischer Posegán : Balogh gyógysz. Varannón : Elizár gysz.
Pozsonyban: Schneeberger Varazsdon : Halter gys«.
Ed. gyógysz.
Versecsen : Herzog gysz.
és Dussil gysz.
Károlyvartt : Benich J.
Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert
Potnokon : Szepessy gy»z- Veszprém : Fremmel.
Kassán : Eschwig E.
Rékason : Boromi K. gysz. Zalatnán: Mégay Gyula.
Kecskeméten : Papp M.
Késmárk: 6enersichC.es A. Rimaszombat Hamaliar gy. Zentán : Wuits testvérek
uraknál.
Kis-Martonban : Kodolányi Rosnyón : Posch J. gysz.
Rumán = Milutinovitz S. Zimony : Ivanovics és fia.
gysz. és Spatay A.
kerek s négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.
KolotSTártt : Megay C. M. Szabadkán: HofbauerI.gy. Zombor : SteinfiaMárk.
Egy darab ára 10 forint.
Zoámbokrét: Neumann M.
Körmö czAn: Draskóczy gy Szarvason : Réthy V.

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
flordoiliató s viszel légmentesen zárolt szoba-ürszékek,

üveg ára 1 forint 2 6 krajczár.

darabja 5 fttól 15 ftig.
melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat Wilhelm Ferencz egészségi alma-bora és alma-eczetje
kitünő szer : gyomorfájás, rögzött hasszorulás, mellgörcsök, fejköszvény s vértolulág
és bűzt tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.
9
A pakoUsaoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.
ellen, csúzos és köszvényes bajokban stb. — Ára 50 kr.

•

MKSITS KÁROLY, ***,«.«*«. A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban

RAKTÁRA : rózsa-téren 2-ik szám alatt Pesten.
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Az Allop ig e n hideg és szellős helyet igényel.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).
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A nemzeti muzeum és könyvtárának díszterme.
Képünk a nemzet egyik legelső rendű mányaikat az ismert lelkes honleány, Bohus- pütt az országéval s a társországokéival —
tudományos intézetének, a magyar nemzeti Szö'gyényi Antónia elnöklete alatt alakult kell ékesiteni. A fennmaradandó összegen
muzeumnak könyvtári disztermét ábrázolja. pesti központi nöbizottmányhoz. És ez ada- j továbbá a könyvtárnok nehány bátortalan
E diszterem az épület északnyugati sarkán kozások reményen felül sokra mentek, mint- közterme szereltessék föl.
A helyes inditványt a bizottmány elfovan, az első emeleten, s gróf Széchenyi egy 23,000 forintra.
Ferencz — a nemzeti muzeumnak ugyszolA bizottmány ugy vélekedék, hogy e gadta, s a terv valósitását foganatba is
ván létrehozója, megalapitója — emlékeze- tekintélyes összeggel talán jelentősebb ered-' véteté. — A valóban pompá8 diszterem ma
tének van szentelve. Körülötte mindkét ményt is lehetne létrehozni a szép, de min- már készen áll, mint képünk ábrázolja.
részröl a könyv- éö kézirattár tágas termei denesetre pompaczikkek gyanánt is csak : Legnagyobb ékessége a főhelyet elfoglaló
nyulnak el, megrakva a magyar szellem egyoldalu diszszékeknél. A pompás székek < nagy olajfestmény, mely gróf Széchenyi
kincseivel.
ugyanis a sokkal kevésbbé diszes termekben ; Ferenczet élethiven, az arany-gyapjas rend
A könyvtári diszterem keletkezése a kirívó ellentétet képeztek volna azon | lovagöltönyében tünteti elénk. A termet
következö.
körülvevő
1860-ban inmagas szekditvány merények oszrült föl a
lopokra vanszépirodalmi
nak alkotva,
lapokban, a
h a z a hölkézi- faragásgyeihez insal, dombortézve : készítés homorvétetnének a
set - müvek magyar nök,
kel. Odafenn,
minden váraz ékes fesmegyében
tésű mennyebizottmányzet közepén
nyá alakulpompázik az
va, a nemzeti
ország nagy
muzeum száczimere, szélmára diszről az 52 várszékeket, lemegyéé , a
hetőleg egyszabad kiráforma styllyi
városoké
1
ben , a székek
és kerületevánkosaira
ké, a sarkoaz illető mekon a társorgyék czimeszágoké. —
rei f o g n á A padozat is
nak azon meigen szép. —
gye lelkesebb
Atalában az
hölgyei által
egész oly jól
himeztetni.
van rendezGömör volt
ve, hogy egy
a legelső,
ilyen orszámely sietett
gos intézet
A nemzeti muzeum könyvtárának díszterme. — (Lüders rajza után.)
e tervet megméltóságáve
g
d d gb
valósitani; a góth stylben vasból öntött eszme merült föl tehát, szereltesssék föl a val teljes öszhangban áll, s maradandó benagy karosszék, a megye remekül hímzett begyült pénzen a muzeum halhatatlan ala- nyomást tesz a belépőre.
czimerével, csakhamar elkészült, a elkülde- pitójának emlékére egy diszterem, melybe
E teremben fognak majd — az emlitett a muzeumnak; ott is pompázik jelenleg egyszersmind a könyvtár legnevezetesebb tett ódon asztalokon — állandóul kitétetni,
két szép antik asztal mellett — a könyv- ritkaságai helyeztessenek. Hogy pedig az azon emlékkönyvek, a melyek gróf Széeredeti inditvány szerint a vármegyék czi- chenyi Ferencz fiának, a nagy Széchenyi
tár díszteremében, — de csak egyedül. .
merei
is helyet foglaljanak e teremben, en- Istvánnak dicsőítésére 1860-ban és 61-ben
A többi megyék és városok hölgyei
nek
boltozatát
ezen czimerekkel — s közé- készülének, a nemzeti muzeum igazgatóin,
ugyanis pénzben adák össze e czélra ado-
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müasztalos vállaláel,a kinek mesteri ügyesKubinyi Ágoston ur hazafias felszólítása dekü és tanulságos része, az éremgyüjtemény ségét és izlését az igazán remekül diszitett
is ez időszakban állíttatott föl, és rendezte j
folytán.
tett, .nagy avatottsággal a jeles szaktudós terem eléggé dicséri, de másrészről sajnosan
Kubinyi ur, a mostoha viszonyok között dr. Érdy János régiségosztályi őr által.
juttatja eszünkbe azt is, hogy Szabó ur
s a rendelkezésére álló csekély eszközök
Hasonló buzgalmat fejt ki Mátray Gá- noha még 1860. oktober elsején megkezdé
mellett, mindent megtesz ez országos inté- bor könyvtári ör — a könyvtár rende- a díszítést : némely apróságokkal még
zet emelésére, melynek ügyeit szivén hordja, zése ügyében. Áll e könyvtár egymásba most sincs készen, mivel időközben más
a mint ezt 22 éves igazgatói pályája eléggé nyiló gyönyörü termek hosszu sorát elfog- munkát vállalván, a muzeumban minden
tanúsítja.
laló százötvenezer kötet könyvből, s a tiz — sürgetések daczára, majd egy évig semmit
T. K.
Kubinyi ur fáradozásai hozták létre a tizenkétezer nagybecsü darabot tevő kézirat- sem dolgoztatott.
most már meglehetős gazdag képtárt is, és okmánytárból, a mely már egészen renmely az ő igazgatása elött épen nem léte- dezve van, és különösen történetbuváraink
zett; ö inditványozá és szervezé a képvá által használtatik. Bold. Szalay Lászlónk
Báthori Gábor.
sárló-egyletet, mely immár tetemes alaptö- sokat búvárkodott itt.
(1613.)
kével rendelkezik, és ennek kamataiból haA muzeumi könyvtár főrészei ezek : az
„Oh csak egy perczre még!
zai festészektöl jelesb képeket vásárol, a országos Széchenyi könyvtár; ez vagy 60,000
Szivein ver, ajkam ég, —
nemzeti muzeum számára; és igy kettős kötetből áll, a nagy termet foglalja el, és
Ne
menj, maradj velem!"
czélt segit elérni; a nemzet intézetét gaz- szintén egészen rendezve van már, daczára
— Kiürült a pohár,
dagitja, másrészről pedig előmozdítja a tettSzivem is puszta már :
annak, hogy Mátray ur csak egyetlen őrseleges pártolás által a különben oly gyengén
Oda a szerelem . . .
geddel kénytelen végezni a rendezés nagy
felkarolt hazai müvészetét. Kubinyi ur alaSzemedben unalom ,
munkáját, és daczára annak, hogy 1849-ben
pitá a geológiai társulatot, mely szintén a
Sápadtság ajkadon —
a muzeum kincseit és igy a könyvtárt is a
Isten veled!
muzeumot — nevezetesen ennek természeti
S Báthori elrohan . . .
tárát — gyarapitja ásvány- stb. gyűjtemé- bombázás elől biz'-os helyre, a távolabb
Ah! mily gyötrelem van
nyeivel. Ö rendezé be a Markó-képtárt, fekvő Ludoviceum- épületbe kellett volt
Szivedben, drága nő.
ni'ly eine kitünö magyar festő remekmüvei- szállitani, a mikor is a félelmes sietségAz erdő puszta lett,
ben
a
könyvek
össze-visszahányatva
rakatnek tára. E müvek közadakozások utján
Lombja nincs . . . gyülölet
vásároltatnak egybe, többnyire Kubinyi tak szekerekre, és igy az azelőtti rendezés
Mit hord szivében ő.
ur által lelkes hazafiaktól gyüjtött ösz- müve kárba veszett. Elmulván a veszély, a
„Föl, föl! jó emberek,
Elpártolt a sereg, —
szegekböl. — Az igazgató fáradozásai va- lajstromozást majdnem teljesen ujból kellé
Halált reá!"
rázsolák át a muzeumnak azelött diszte- kezdeni.
A
Széchenyi
országos
könyvtár
magában
Habzik a mén, s rohan,
len, szemétgödrös terét nehány év alatt
Elmarad
hegy s folyam;
foglalja
mindazon
könyveket,
melyek
a)
Budapest legszebb sétányává, melyen a
Eőll
kisértetek,
legritkább fák, bokrok és virágok diszle- magyarul, b) magyarok által, c) MagyarorMögötte üldözők,
nek, s mely a fövárosi közönség egyik kel- szágon, vagy d) Magyarországot érdeklöleg
S ugy vonják földhöz őt
lemes nyári enyhelyéiil szolgál. Remélnünk — habár külföldön — írattak és adattak
Lelkén égő sebek.
lehet, hogy a muzeumi park kerítésének ki. Es igy ez kiválólag magyar könyvtár s
Megállítja az ág,
Dühvel a légbe vág . . .
hátralevő része is nem sokára az elötéri mint ilyen, hazánkban és a világon egyetlen.
Többi részeit teszik a muzeumi könyvTovább, tovább.
diszes vasrácsozathoz hasonló alakot fog
tárnak
a gr. Illyésházy-, a Horvát István- és
És Nagy-Váradra jut.
nyerni.
Fáklyát fáklyára gyujt,
Az igazgató továbbá a nemzeti muzeum a Bacsányi-könyvtárak, melyeknek rendeMegis minden sötét.
helyiségeiben több izben terménytárlatokat, zése szintén megkezdetett, csak több erő álS égne bár a világ
Csak egy kis mécbvilág,
stb. rendezett, a melyeküek kiállitott tár- lana e czélra az érdemdus vezető Mátray
ur rendelkezésére, és alkalmas szekrények
Caak egy kis fény sem ég.
gyai szintén ez országos intézet rulajdo
volnának. Mert a mi szekrény volt : már
„Fel, fel! a lóra fel!"
maivá váltak.
ugy meg van rakva rendezett könyvekkel
S őrülten vágtat el . . .
Kubinyi Ágoston ur abban is fáradozott
kétsorosán is, hogy most már a rendezés a
Lova repül.
hogy a muzeum épületébe ma már be nem
régiségtárból kikölcsönzött szekrényekbe
„Megállj!" . . . Dobbant a föld
férő, és súlyok miatt az emeletekbe nem
Es lova összedőlt.
foly — ideiglenesen.
is helyezhető római és középkori régiségek •
Előtte két alak.
A könyvtári termek legnagyobb része
u. m. kökoporsók, oszloptöredékek, siremlé
,,Ki
nagy, bátor valál,
kek és egyéb iratos vagy faragott kövek pedig épen butortalan, ugy hogy a folyton
Bátor, — mint a halál!
Veszsz, veszsz örökre el!"
számára — melyek most, kiállitási hely gyülekező könyvek és nyomtatványok öszÉs fölvillant a kard,
hiánya miatt, a nagy lépcsözet alatti sötét szecsomagolva a földön, vagy halmokban
Es néma éj takart
hevernek.
Ezen
aggasztólag
érezhető
butorkamarákban pihennek — a muzeumtérnek
Egy nagy, gonosz szivet.
hiány
egyik
főoka
annak
in,
hogy
a
köza lovarda felöli oldalán ivekre épült csarnoolvasó-termeket
mindeddig
nem
lehetett
kok készittessenek. E csarnokok hátsó fala
egyszersmind kerítés gyanánt szolgálandott, megnyitni. Ám azért az irók használatára
Az egészség ápolása az életkor
a igy legalább azon oldalról elpusztult volna 5 — 6 dolgozóasztal mindig készen áll, s
különböző szakaiban.*)
a dísztelen deszkapalánk. Tehát kettős czél Mátray ur szivesen szolgáltatja kinek-kinek
kezéhez
a
kivánt
okmányokat
s
könyveket,
lett volna elérve. Miben mult e szép és czél(Vége.)
szerü terv? Nem a nyilvánosság elé való búvárkodás végett.
A nemzeti muzeumban átalában minVI. Az élet közép kora.
dolog, annyit azonban határozottan állithadenki
magyar
szivességgel
látott
vendég.
tunk, hogy nem az igazgató ur buzgalmán
Az érettség kora, a közép kor, az ember
A mi a nemzeti muzeumnál mutatkozó
tört meg, hanem egyes érdeklettek akaférfiés asszony-kora a növekedés megszűntés pusztán csak a pénz nem létéből eredő,
dályozák.
től számittatik a nemző erő megszüntéig. A
még — fájdalom! — számos hiányon lenőnemnél a 20. évtől mintegy 45-ig. a férfiakAvatottak tudják, mennyi fáradságába
endő segítés dolgát illeti : a magas kornál a 24-ik évtől 55-ig. A teljesen kiképzett
került az igazgatóságnak csak azon tény is,
mány, jó ideje, bizottmányt nevezett volt
test ezen idő alatt ezen a fokon mintegy
mig kiviht tte, hogy a muzeum épülete vilki ennek megvizsgálására. A bizottmány
megállapodik s kiartása által tünteti ki malámhárítók altul biztosittassék — legalább
személyesen meggyőződött a hiányokról, s gát. Az ember e korban erőködéseket és
az elemek csapásától, — Mert valóban, nemfelterjesztésében — ha jól emlékszünk — nélkülözéseket mulólag nagy kára nélkül
zeti kincseinket amaz elkülönzött és magas
ötszázezer forintnyi egyszer mindenkorra bir meg; tartós megerőtetések azonban koépületben évtizedeken keresztül csak a jó
adandó segély utalványozását ajánlá. A rai vénséget idézhetnek elö. E korszakot is
Isten gondviselése vedé a megsemmisünmgu helytartótanács ez összeget kissé ma- ketté lehet osztani, t. i. elsö és második köléstől.
gasnak találta. És mig a nemzeti szinház zépkorra.
Kubinyi ur gondoskodása a muzeum érmár rég élvezi az országos segélyt : a nemAz első középkor, mely a nőnemnél a
dekében annyira kiterjed a legkisebb tárzeti muzeum ezen ügye ma is az udv. kangyakra is, hogy az általa személyes befolyása
20-ik és 35-ik, a hímnemnél pedig a 24-ik
czelláriánál van.
folytán külföldről a legritkább fanemekkel
Végül még egyszer visszapillantva a és 45-ik közt fekszik, karcsúság, gyorsaság,
és diszbokrokkal folyvást gyarapuló sétáerőtelj, szellemi üdeség és akarat-erő által
nyon még csak egy bokornak sem szabad az könyvtár dísztermére, megjegyezzük még, tünik ki.
ő tudta és kijelölése nélkül elültettetni. hogy ennek teljes elkészítése — a többi
*) Bock tanár „ A Í egészség négy könyve czimü
Ezért van a park oly kitünö izléssel rendezve. pénz a melléktermek bútorozására formunkája magyar kiadásából, mely „a magyar nép szüksédittatván
—
13,000
forintba
került.
FölszeMegemlítjük még, hogy a valóban gazgeihez alkalmazva" e napokban megjelent. — bzerk.
dag régiség- és ritkaságtár egyik nagy ér- relését Szabó József jó hirben álló budai
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A második középkorban a test, korábbi
karcsúsága helyett, nagyobb zsir-lerakodás
következtében terjed és hizik, (potrohos lesz,)
s evvel rendesen karöltve jár a nyugalomés kényelem-utáni vágy. Ezen összes korban
önfenntartásunk főteendöje: testünk minden
szervét megtartani a tökéletesség magaslatán s óvakodni, hogy idö elött meg ne vénüljenek. Ezt azonban csak ugy érhetjük el,
ha az anyag-cserét helyes folyamatban tartjuk, s e végre az élet- és egészség fenntartására vezető szabályokat nyomról nyomr a
pontosan kell követni. Sőt helyes eljárás
mellett (főleg mérséklettel minden élvezetben és czélszerü mozgások, kivált testgyakorlatok által) annyiból megttük második lehet ifjodni, hogy az érintett középkort
későbbre lehet halasztani.
De sajnos, a mostan átalánossá vált életmód mellett, ennek épen ellenkezője áll be,
s mig az élet középkorának tulajdonképen
az élet legegészségesebb szakának kellene
lennie, épen e korúak közt találhatni a testtel való ferde bánás következtében, egész seregét a legfájóbb s leggyilkosabb betegségeknek, milyenek a tüdő-sorvadás, köszvény,
arany-ér, gyomorfájás, alhasrekedés, rásztkór, anyaméhszenv stb. Hogy ily körülmények közt a szellemi tevékenység sem olyan,
a milyen lehetne, söt lennie kellene : természetes dolog, s nincs miért csodálkoznunk,
ha a higgadt megfontolást, az értelem uralkodását az érzelem és akarat fölött, a cselekvésben való szilárdságot és kitartást a
legtöbb embernél hiába keressük.
A mi a nemi viszonyokat s a hivatás különböző nemeiben követendö eljárást illeti :
ennek fejtegetése e czikk feladatai közé nem
tartozik.
VII. Az élet magasabb kora.
A nemző erő elaltával végére jár az érettség korszaka, s a fogyás, a hervadás kora
veszi kezdetét. Mivel az átmenet a férfiu erőteljéből az öreg ember gyarlóságai sokaságába nagyon lassúdad : nem is lehet e
korszak kezdetét élesen meghatározni, s különböző embereknél, különösen korábbi életmódjokhoz képest, majd jóval előbbre esik,
majd jóval hátrább. Rendesen ugy veszik,
hogy a nőnemnél e korszak a 40. és 50-ik,
a férfiaknál az 50. és 60-ik év közt áll be.
Szokás azonban ezt is ketté osztani, ugymint az elsö vagy korábbi és a második vagy
késöbbi vénség (aggkor) idejére, mely utóbbi
a 70 ik éven tul fekszik, s lassankinti gyermekesedésben mutatkozik. Minthogy a magasabb életkorban a nemi élet merőben eltünik, a két nemű öreget nem is szükséges
külön bánásmódban részesíteni , hanem
ugyanazon életszabályok szólnak mindkettejüknek.
Hogy valaki igen magas kort érhessen,
szükségesnek látszik, a korábbi élet-szakaszokban minden betegséget, a mennyire csak
lehet, kerülnie; mert majd mind azok, kik
különösen magas (100 éven fölüli) kort
értek, arról emlékeznek, hogy alig voltak
valaha betegek. Ennélfogva azoknak, kik
magas kort jó egészségben elérni vagynak,
főszabálykint szól, hogy : „tarts mindenben
okos mértéket s élj oly rendesen, a mint csak
lehet."
Ha pedig a korai elvénülés fookait nyomozzuk, ezekre találunk leginkább : első az
életkort megelőző, tehát czéltévesztő életmód, és pedig ugy testi mint szellemi, nemi
és kedélyi tekintetben; második a kiesapongó,
magát tulizgató élésmód (kivált nemi tekintetben való kicsapongások), igen korán és
igen későn kötött házasság; tulságosan szük,
megszorult, testileg és szellemileg elcsigázó
és elcsüggesztő állapot, bubánat és bugond,

szokatlan törődés, hidegvízzel való vakdühös eléggé mutatja, hogy miért fogy náluk az
élés, megrendítő események, gyakori s egy- emlékező s itélő tehetség, miért válnak bemást gyorsan követő lebetegedések és erő- szédesekké s miért ragaszkodnak oly makafogyasztó nyavalyák, hogy a fiatalok, ha csul saját megszokott nézeteikhez.
nagy közelségben élnek öregekkel, korán
Ámde e változások azután csakugyan
kezdenek öregeknek látszani.
I előidéznek némely kóros állapotokat is, küDe a korai vénülésnek főokozója az élet- j lönösen tudő-hurutot köhögéssel, gyomorerők (különösen pedig a nemzés erejének) 1 és bél-hurutot étvágyhiánynyal és hasmegyors fogyasztása. Innen van, hogy tartósan néssel, szélhüdést (mivel a megmerevült
tulzott testi és szellemi megerötetések, gya- véredények az agyban megszakadnak), a
kori éjjeli munka, a test szükséges helyreál- vérnek megmérgezését. (mivel a nedv-elválításának, melyet csak elegendő pihenés, lamodás megháborittatik),a lábujjhegyeken
alvás és alkalmatos élelmezés által eszközöl- támadó üszköt, (mivel a láb üterei megcsonhetni, többszöri hosszabb elmulasztása, vala- tosodván, bedugulnak).
mint a szeszesekkel való mértékletlen élés,
A magaskoruak ápolásának főszabálya
szembetünőleg siettetik a vénség megérke- ez : kerüljenek ki megszokott életmódjukban
zését.
minden erőszakos változtatást; különösen
Az élet magasabb korában a testi és szellemi veszélyes pedig az edzés és erősbödés utáni
erők lassankint fogynak, mert az egyes szöveten törekvés, valamint a megszokott ingerek
és szervek jóságukból veszítenek. (Ezt nevezik megvonása is. Érje be életereje és egészsége
involutiónak, rendesen visszafejlődésnek, helyesebben töpörödésnek). De a szervek ezen vissza- azon fokánál az öreg, melyet élete középkoburkolózása nem esik még sem hirtelen, hanem rából megtakarított. Okuljon bele korának
részenkint és lassan; majd ezt a rendszert éri állapotába, s ne azt keresse, mint lehetne
előbb, majd amazt, s onnan terjeszkedik egymás- azt gyarapítani, hanem azt, hogy mint kellután a többire is. De sort e visszaburkolózás jen a meglevőt megőrizni s vele takarékosan
soha sem tart. Altalánosságban maradva, annyit élni. Az élet folyamát legjobban serkentgemondhatni, hogy a szervek, melyek a gyermekben
legelőbb fejlődtek, a vénségben utoljára záródnak tik még a szeszesek, ha mérsékletesen s albe, tehát a tengéleti szervek, és viszont (a nemi-, kalmatos tápszerek kellő mennyisége mellett
érzéki- és szellemi-szervek). A hanyatló élet tü- élnek velök, a miért nevezi is egy ókori
neményei többnyire olyanok, melyek az élet közép közmondás a bort az öregek tejének, a tejet
korában, mint kórjelenségek szerepelnek, s melyek meg az ifjak borának (vinum lac senurn, lac
e miatt a vénségben töpörödéxikóroknak'm nevez- vinum infantum). A többiben szükségtelen
tetnek (seh*ctus ipsa morbus). Természetes, hogy
az őszkor még az előbbi korokban szokásos beteg- izomeröködésektöl, erőtető szellemi munségeitől sem ment, csak hogy ezek a kor-okozta káktól, heves és kellemetlen indulatoktól, s
érzéki izgultságtól, a mennyire csak lehet,
változásoknál fogva kissé más alakot öltenek.
A vénség jellemzői : az ujhodási tehetség ha- tartózkodni s mindezeket távol kell tartani.
nyatlása (az ujhodás gyengül, a vedlés ellenben Vidítsa fel kedélyét az ősz fiatal környezettulsulyra kap); az anyagcsere lassudása (s e miatt tel, mulatsággal és szórakozással.

kisebb étvágy és szomj); a test tömegének megfogyása, (elsoványodás) elsorvadás; lágy és összehúzódásra képes részek (az izomrostok és edények) megmerevülése ; szinvesztés. E jelenségek
legközelebbi és főoka a vér- és vérkerengés roszabbra vált állapota; ez viszont az elkoptatott
tengéleti szervek roszabbra vált állapotának
eredménye.
A vénségokozta változások ezek: a test külsején feltűnik az izomdus részek elsoványodása s
a törzsnek összeesése; a bőr petyhüdt, száraz, ránczos, cserzett bőrhöz hasonló, szivós, és szennyesen sárga szint ölt; a száraz, érdes felhám erősebben hányja pikkelyeit; a fej rezeg,inog s a kebelre
rogy; a haj őszül és hull; a bemélyedt szem szaruhártyájának szélén fehéres gyürü (a vénség íve,
vagy az öregek karikája) támad, s a szemhéjak
kissé összezsugorodnak; az orczák és halánték
besüppednek, s a halanték-ütér szembetűnőbb és
kig> ózottabbnak látszik; a fogak az állcsontokból
kihullanak, mi által az állcsontok keskenyülnek s
az arcz megrövidül. A nyak vagy hosszu- és sovány-, vagy rövid-és vastagnak látszik; a mellkas
elveszti idomát (s vagy hordóként duzzad, vagy
behorpad) s nehezebben mozog; a test petyhüdt,
a kültagok soványak.
Az öregek testén belül ugy látszik, hogy az
idegek szárazabbak s fonnyadtabbak, az agy kisebb, könnyebb, szivós állagú,s jóval több nedvvé
szi körül mint előbb; az érzékszervek sokféleképen annyira elváltoztak, hogy teendőiket csak
tökéletlenül végezhetik; a lélegzési készülék (különösen a tüdő) szabályellenesen ki-kitágul; a sziv
és a véredények vagy törékenyebbek, vagy lágyabbak; az emésztési szerveken a belhám vastagabb,
az izomhártya pedig kevésbbé feszülékeny; a mirigyek elsorvadtak s kevesebbet válamithatnak ki
és el.

Mi a táplálkozást illeti, ez táplálékony
legyen, de egyszerü és könnyü emésztésű,
lágy és leveses, kissé fűszeres. E végre szolgálhatnak jó erős húslevesek, nyers vagy
hig tojás, tartalmas kocsonyások (gelée),
csemege ssörbencsek (osztrigák), finom készítésű kolbász, vagdalt hus, zsenge sültek
(főleg vad és baromfi); szitán áttört könnyü
hüvelyes vetemények s finomra gyurt tésztás ételek; meleg ser, csokolád, tej, kávé jó
tejföllel vagy tojássárgájával. Mindent, a mi
tömör, apróra kell metélni, s a mennyire a
rosz fogak engedik, jól megrágni; fehér
rozs- vagy buza-kenyér alkalmatosabb a feketénél és korpatartalmunál. Az öreg ember
csak kissé gazdagabb étkezés vagy tömör
étele után is könnyen megérzi, hogy meg
van terhelve; ennélfogva sokkal jobb egyszerre csak keveset és inkább többször enniök, s a mi kemény, szivós vagy rostos, kerülniök. Általában a vérujhodásnak bő élelmezés által nem kell nagyon szaporának
lennie, mert a szervek rosszabb mivoltánál
fogva a vér az öreg ember testében nem kerenghet és át nem alakulhat kellőleg. Igen
sok öreg ember hal meg elöbb, hogysem kellene, csupán azért, mivel sokat eszik. Kevéssel az esteli lefekvés előtt sokat enni
vagy épen csak enni is, már mindig árt.
Ellenben az ebéd utáni szender jótékony.

Az öregek öltözete legyen melegebb az
ifjakénál, mivel testök kevesebb meleget fejleszt már mint előbb, s mivel a vénség épen
E változásokból meg lehet mindazon tü- ugy mint a gyermekkor melegben érzi magát
neményeket magyarázni, melyek a magasabb legjobban. Ennek okáért ajánlatosak e korkorban egymásután előfordulnak, s nem ban a flanérzubonyok, gyapjúból szőtt belritkán kórtünetekül vétetnek, holott egészen sőruha, meleg ágytakarók, kimelengetett
természetesek. Az öregeket leginkább nyug- ágyak, jó-fütésü lak- és hálószobák, száraz
talanítja a rövid és fárasztó lélekzés (mely- és napjárta szállás. Hideg évszakban s hideg
nek oka a megtágult tüdő, a merev mellkas tartás mellett sokkal több öreg hal meg,
s a lélekzési izmok erőtelensége), valamint mint melegben.
érzékeik és izmaik gyengesége; gyakran
Melegfürdök, s általában a bőrnek tisarhozzájárulnak ehhez még emésztési rendet- togatása meleg mosdások és ledörzsölésefe
lenségek és fejfájás (különösen szédülés). Az utján a bőr alábbhagyó tevékenységénél
a gynak fogyása s az öregek agy viz-kórság j ,fbgva e korban főfontosságu dolgok közé
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tartoznak. Öreg embernek hetenkint legalább
egyszer kellene melegen f ürödnie, s a mellett bőrét elöbb szappannal, azután pedig
valamely zsiranyos állomány nyal (mandola
olajjal) megdörzsölnie.
Minthogy az öregeknél az alvásra való
hajlam ugy sem nagy, ennélfogva minél háborítatlanabb alvásról kell gondoskodni számukra (tág, jól szellőzött és mérsékelt melegü szobában, magasan fektetett
fejjel).
De mindenek fölött óvakodnia kell az
öregnek mindentől, a mi szélhüdésre adhatna
alkalmat.
^ ' Betegségek, melyek e korban többnyire
veszélyesebbek, mint az előbbiekben, leginkább támadnak : a bőr meghűléséből, hideg
tisztátalan levegőnek beszivasából, evés-ivásban elkövetett vigyázatlanságból, valamint

ből s minő utakon vergődött egészen a berlini j
vámsorompókig. A német müvészek e látmányt,
az ő szempontjaikból, valódi ritka szerencsének
nézték, és sietve siettek, e czivilizálatlan, de szerintök igen regényes és érdekes vad emberi csoportokat lerajzolni s különféle képekben közzétenni. Azt irták, hogy ritka élvezet volt rájok
nézve e karcsu, izmos testalkatok, ez olajszin
barna arczbőr, e magas homlokok s mélyen fekvő,
fekete szemek, a fénylő fekete, dus haj éí szakái
s a vakitólag fehér fogak szemlélete. Mind ez elbájolta a német művészeket.
Mi is szeretjük a mi muzsikus czigányainkat,
s elég szivességgel vagyunk a vályogvető, üstfoltozó, kovácsoló stb. komák iránt, kik nagy számmal élnek ez országban, de az ő csavargó életmódjuk iránt már el vagyunk kissé tompulva s —
talán azért, mert az nálunk nem oly ritka dolog
— nem látunk e nomád fajban annyi regényességet, mint a nyugati külföld emberei, kik az efféléket inkább csak hirböl s képzeletök által szépítve,
gyakran eszményitve ismerik. Hiszen majd min-

hajsörénynyel. Épen oly gondtalanul mint a fiuk
sürögnek a leányok is; csak egy fiatal sarjadzó
hajadon parádézik némikomédiásipompában, ezüst
hímzésű ruhában s piros csizmában. Az asszonyok
között csak a szebbek pazarolják magukra a fényűzést: a legtöbb asszony rút és hanyagul van
öltözve. Mig az öregebb tagok pipázgatva üldögélnek a sátrak előtt, addig a fiatalabbak a családi
élet gondjaival bajlódnak; ölelik, csókolgatják az
apró fajzadékot, mely minden sátorban egy-egy
fészket foglal el. Azon apró purdék, a kik már saját lábukon tudnak állani, szájból szájba adják egymásnak a füstölgő pipát, vagy kolduló pofával a
néző-közönség közé vegyülnek, egymás elől kapkodva el a közéjök dobott alamizsnát. Egy vásott
kis kölyök fehér pléhből készült pápaszemet tűz
az orrára, s talán épen egy tudós berlini profeszszort csufol ki, a ki oda jött közéjök nyelvészeti
tanulmányok végett.
A szülék oly elnézéssel bánnak a felcseperedő ivadékkal, a minő az ily természetes neveléshez szükséges. Egész kedvteléssel nézik játékai-

1841-ben Bécsbe ment, hol a Szt.Annaakademiában Mössmer és Steinfeld tanárok vezetése alatt a tájrajzban alapos oktatást nyert. Az itt töltött három évet egyszersmind a klaszszikai zenészét tanulmányozására is
forditotta, miután az itt működött —
a hajdani nagy zeneköltők szellemében
fejlődött — müvészi erők előadásai
neki rendkivüli élvezetet nyujtanak, a
mi képzelmi tehetsége fejlesztésére is
jelentékeny hatást gyakorolt. A bécsi
műkiállitásokban alkalma levén a müncheni festészeti iskola műveinek fejlettségét megismerni, további kiképezése kedvéért 1845-ben Bajorország
fővárosába utazott. Itt a műegyesület
tagjává lett s a régi, valamint az
újabbkori festészetet gazdagon képviselő képcsarnokok s több magán műtermek látogatása mellett főleg Rottman Károly kitünő műveinek tanulmányozására forditá figyelmét, melyekben a tájfestészet stylistikai iránya egész
tisztaságában megalapitva szemlélhető.

Magyar czigányok Berlin vidékén. - (Egy berlini rajz után.)
dén költőjök érdekkel s rokonszenvvel foglalkozott

tulságos testi és szellemi megerötefcésböl. velök s a czigány-romantikát ép ugy feltalálhatni
Gyógyszereket a mellett, a mint csak lehet, az angol Scott Walter, a franczia Hugo Viktor regényeiben, mint Murillo és Delaroche festményeiritkán kell alkalmazni.

Magyar czigányok Berlin vidékén.
Hová nem vetődik el ez a nyughatatlan,
örökké kóbor faj!
Ki hinné, hogy északi Németország táv ol vidékein, a czivilizatiójokra büszke poroszok fővárosának kapui közelében ig tanyát verhet azon
nomád ivadék, melyről azt hinnök, hogy legfeljebb
már csak ami néptelen, lakatlan nagy pusztáinkon
e ázsiai egyszerüségü falvaink határaiban meri
magát egészen természetes, ruházatlan állapotában
mutatni? Pedig az a kép, a melyet lapunk mai
számában lát az olvasó, hiven a természet után, s
berlini művészektől van rajzolva, kik a porosz
főváros számos polgárával együtt seregesen mentek bámulni azon czigány-karavánt, mely nem régiben, a jó ég tudja, Magyarország melyik sarka-

ben, Béranger, Lenau és Geibel költeményeiben,
' Nem lehet ennélfogva csodálni, ha Berlin lakosainak minden osztálya seregesen^ tódult ki a
város kapuin a vad emberek csodálatára. Egy
szemtanu igy irta le őket, egy elterjedt német lapban : A czigányok a szabad ég alatt ütötték tel
ponyva-sátraikat. A sátrak mellett többnyire roszul táplált apró lovak voltak karókhoz kötve;
a lovak száma nagyobb volt, mint a karaván tovább
szállításához szükség lett volna, mert a czigány
csak oly szenvedélyesen szereti lovát, mint a
„Sport" lovagja. Közbe állanak a csoport ingóságaival megrakott apró szekerek, melyekre a rongyokba öltözött purdék kapaszkodnak. Ezen gyermin
mekek oly furcsán s ügyesen mozognak.
\?
majmok , de testalkotásukra nézve a legszebD
oyermeki alakok, a minőket csak képzelhetünk:
barnák, teljes idotnuak, finom orrocskakkal, vérpiros ajkakkal, szikrázó szemmel s ragyogó tekete

kat, ugrándozásaikat, czigány kerekeiket s a családfő ott hever a gyepen, vagy valami régi szekérkereket igazitgat. A többi férfiak a lovakat etetik,
majdnem valamennyi pipázgat, közbe hangosan
nevetgélnek s társalognak, oly nyelven — mondja
a berlini tudósitó — a mely nem az 6 „titokban
tartott" saját nyelvök, hanem a horvát i-yelvhez
hasonló, (Igen valószinü, hogy a dadék magyarul
beszéltek, a mit itt épen ugy ismernek, mint a horvátot.) A férfiak mind jól vannak öltözve; testöket köpönyeg boritja s ez alatt sürü fehér gombos,
szűk, rövid jankli van (bizonyosan a dolmányt
érti az elbeszélő) lábaikat hosszu száru csizma s
dús hajfürtü fejeiket széles karimáju kalap fedi.
Igy irják le a német lapok e náluk ritka csoda-embereket, a kik nekünk itt megszokott, jó
ismerőseink. Még azt is elmondják rólok, hogy
vajdáik több izben bementek Berlinbe is, s bérkocsikon vitették magukat a város utczáin végig,
még pedig teljes diszöltözeteikben, hogy szégyent
ne valljanak. Mondják, hogy audiencziát kértek
itt az osztrák követnél, de nem kaphattak, sőt
inkább a hatóságok intézkedései folytán, meg kel-

helyzetét mutatja, mivel a vár a Sió-Kapos anyafolyó jobb partján, egy szigeten, a bozót közt.
több száz ölre a száraztól elválasztva volt épitve,
— A vár föld alatti része egészen üres, boltozatra
van épitve; a körülálló támaszfalakon keresztül
biztos állás és járás történhetett; — a támaszfalak
két öl vastagok s roppant erőfeszítésre épitvék, 8
már századok óta daczolnak a viharral és elemekkel. Az őrtorony lőrésekkel ellátva, a bemenetel
lehetetlenségét tanúsítja, körülötte semmi épületnek nyoma nem látható; jelenleg az
utczák, épületek és udvarok föld alatti
részein roppant tömeg kő, fa és más
kevert anyag hever, majd három öl
mélységben.
A mohácsi vész után az ország
nagyobb része a török iga alá került,
mig végre I. Leopold alatt, majd százötven év mulva felszabadittatott. —
A simontornyai vár egy török basa
lakása levén, hagyomány szerint a
szőlőhegyen látható sánczból bevétetvén, a körülfekvő helységek az által
felmentettek. — 1708-ik év körül IL
Rákóczy Ferencz felkelő seregei a
simontornyai várat megszállottak, ez
időben Eszterházy Antal tábornok vezérlete alatt Heister császári seregeivel, ugy a ráczokkal nagy ütközet volt
az ugynevezett Mozsehegy alatt, a mit
jelenleg is egy feszület nélkül fenálló
fakereszt hagyománykép tanusit. —
Később Simontornya, Kölesd, Högyész
és a körül eső falvak és puszták Mérei
tábornoknak a íölség által adománykép adattak, a ki 1755. év körül
örökös nélkül hunyván el, a birtok
ismét az államra szállott. — Számos
adományzás mutatja, hogy Simontornyán több közbirtokosság létezett; igy
említtetnek a Székely, Pesti, Horvát,
Koháry, Hrabovszky stb. családok.
De ezek már csak hagyománykép vannak emlékezetben. — A simontornyai
uradalmat 1796. évig gróf Styrom
Károly birta; az utolsó ivadék tizenhat éves korában hunyván el, a bírBrodszky Sándor. — (Fénykép után).
tok ismét az államra szállott ; 1805-ik
évben gróf Eszterházy Károly, Zólyom és Dobroerősítettek meg; de különben is az épités modora niva uradalmakat adta érte az államnak cserébe,
és anyaga azon időre mutatnak.
igy jött a simontornyaiuradalomEszterházyak birA várat Simontornyai István horvát bán épit- tokába; 1820-ik évben báró Sina Simon gróf Esztette a mocsár közepében egy szigeten; a várto- terházy Károlytól megvette készpénzen.
rony őrhely volt, a hajdani lakrészek az északi
A török iga alatt, mint inondtuk, a vár majd
félen láthatók. — A vártorony alapja az 1813-ik
évben egyesitett Sió-Kapos viz-szine alatt tölgyfa- 150 évig egy basa lakása volt, s a mint némely
maradványok mutatják, ezen
idő alatt itt sok viszontagság
és épitési változás történt. —
A budai török főkormányzóság alárendeltjei közt voltak:
Érd, Ercsi,D.-Földvár, Simontornya, Ozora, Török-Koppány
és N -Kanizsa, hol külön basaságok voltak.
Magyarország
felszabadittatván a török alul, a megyék rendeztettek; e szerint a
Sió-Kapos víz-ágya Fejér-,
Veszprém- és Tolnamegyéket
választá el. — Simontornya
város három részbe esett: a
felső város mint a Sió-Kapos
vizmeder balrésze Fejérmegyébe esett, mi által a vasártartás,
az adóbehajtás nagy akadálylyal j á r t ; azért későbben Simontornya város határa tette
a fejér- és tolnamegyei közös
határt, s azóta a felső-, belsőés alsóváros az egész határral
együtt Tolnamegyéhez tartozik.
Nevezetesebb régi épületei közül fennáll jelenleg a
régi megyeház, melynek két
tornya az előbbi években elbonA simontornyai vár maradványa. — (Fénykép után).
tatott. Ezen épület lerontáczölöpökre és erős gerendákra három öl mélységre sakor még láthatók voltak a vallató és kinzó csavan épitve; az alrész másfél, a felső pedig egy öl varok; a föld alatti tömlöczök pedig a nedvesség
vastag falakkal van ellátva; — a torony és a vár ellen tölgyfával voltak oldalt kibélelve és feneken
lakrésze kör-alakban roppant erős bástyafallal paliózva.
Styrom gróf emeletes lakháza czölöpökre
volt bekerítve. A torony mellett a bejárás felhúzó
kapun át történt; ezen kivül 20 öl széles sáncz s épitve, igen erős fal és boltozatokkal ellátva az
ismét erős kőfal-kerités létezett, mely sáncz a Sió idő viharainak majd egy század óta van kitéve.
A tatárok betörésekor a völgyek gátakkal volmedréből vizzel volt körülereszthető.
Egy 1769-ik évi térkép a vár roppant erős tak elzárhatok az átkelés biztositása végett. Azon

lett forditaniok a rudat, mert szépen „haza felé"
A simontornyai régi vár.
utasították őket. Hova lettek azóta ? azt épen oly
Simontornya mezőváros, Tolnamegye északi
kevéssé tudjuk, mint azt, hogy minek és mikép
vetődtek oda, a porosz intelligentia központjába? határszélén,a Sió, Kapós egyesült folyói közt fekszik. A régi vár eredete, mivel a török iga alatt
minden iromány tönkre tétetett, most már bizonyossággal nem tudatik. Csak hagyomány után
Brodszky Sándor.
gyanítható, hogy 1404-ik év körül Zsigmond kiEgy derék müvész, egy jeles magyar táj festő rály alatt épült, a midőn minden biztosabb helyet
a törökök és tatárok beütései ellen kőfalakkal
arczképét mutatjuk be e lapok olvasóinak.
Brodszky Sándor született 1819ben Pestmegyében, Tó-Almáson, hol
atyja a báró Prónayak számtartója volt.
A tudományt és művészetet igen kedvelő atyjától már kis korában nyert
oktatást a festészet és zenészét elemeiben. 1838-ban a pozsonyi evang, lyceumban a bölcsészeti osztályt befejezvén, szülei kivánsága szerint, a pesti
egyetembe lépett, hol az orvosi tanfolyam elméleti részét elvégezve, midőn
a negyedik évben a betegágynál alkalmaztatnék, vette észre, hogy e nagy
hidegvérűséget igénylő komoly pályán
hivatását csakugyan eltévesztette; régi
hajlama tehát ujra felébredt s elhatározta, jövőjét, a tájfestészetnek szentelni, melynek gyakorlatával
eddig
csak mellesleg foglalkozott.

Münchenből 1846-ban Tyrolba és Sveitzba
tett kirándulást, 1850-ben pedig a bajor havasok
közt szerzett tanulmányai szerint festett tájképeivel, először lépett fel sikeresen, a
rfir _ ~~
müncheni és egyéb németor=
_rr_r~_
szági műegyletek kiállításain.
_—
~~~~-~
Több mint 10 évi távolléte után hazájába visszatért
s itt először Budán, később
Pesten telepedett le, hol a
műegylet és több magánosok
pártolásában részesülvén, honunk dús tájszépségei ismertetésének szentelte életét. —
Több külföldi tájképén s saját kompositióin kivül — melyek részint a müncheni, részint j a bécsi, lipcsei, hamburgi stb. műtárlatok birtokába jutottak — megemlitenM 'J
dők : „A Balaton zivatarban"
'''**^ * '*
„Tihany és Füred," „Árva
vára," „Esztergom környéke,"
„A lomniczi csucs." Ezen festmények a pesti műegylet által
sorsoltattak ki. „Saskö'vár a
Qarammentén" a nemzeti muzeum képcsarnokát, „Halastó
a Kárpátokban"
Heckenast
'
Gusztáv termét diszesiti.
1862-ben, a művészetre
sulyosan ható viszonyok beálltával kénytelen volt ecsetét
letenni s Molnár József festesz barátjával, ő is
a photographia terére szorittatott. Szerencséjükre
Győrbe mentek, hol műtermök folyvást a legnagyobb látogatásnak örvend.
Adja Isten, hogy mielőbb egy jobb kor viruljon hazai művészetünkre is, és müvészeink, saját
óhajtásuk szerint is, mihamarébb kezökbe vehessék ismét — most csak igen keveset használt
ecsetjöket.
Ráth Károly.
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időből létezett egy három száz öl hosszu töltég,
mely a Sió-Kapos viz folyását két tizenegy kerekü
malomra szoritotta.
Simontornya mezőváros a török iga alatt a
pinczehelyi anyaegyházhoz tartozott, későbbapécsi
püspökség a keresztelés és ájtatosság végzésére
ide két bosnyák szerzeteit rendelt, a kik egy kis
hajlékból épitett kápolnácskában végzik az isteni
tiszteletet, azonban a magyar nyelvet nem értvén,
szónoklatot nem tarthattak. 1735. évben a pécsi
püspökség a Sz. Ferencz szerzetnek adván át a
simontornyai plébániát, azon évben kezdődött a
zárda- és egyház épitése, mely az ájtatos hivek
adományiból Illés páter terve szerint és buzgósága
által támadt s e valóban diszes mü a mocsárok közepett czölöpökre épitve, 1776 be is végeztetett, özvegy gróf Koháry Borbála kurialis birtokán, a kinek örök emlékére a nagy oltár fölött a czimere
jelenleg is látható.
Az alsó-városon van gróf Limburg-Styrorn
Károly tápháza, alapitványnyal ellátva az uradalomban elöregedett és elszegényedett hat nemes
ember számára, a kik lakással, élelemmel, és ruházattal ellátva, a megye felügyelete alatt állanak.
Foglalkozásuk legf bb részét teszi a tápház kápolnájában a naponkinti ájtatoskodás. — Van
még 30 tanulóra ösztöndij 40—120 forintig,
továbbá a grófnő intézete, melyből hat nő nyer
évenkint kész pénz segedelmet.
A helvét hitvallásuak egyházát a csekély
számu szorgalmas hivek több éven át közös kézi
munkájok után és jótékony adakozásokból épitették. — Simontornya népessége 2500 lélekből áll.
1810-ik évben épült a felső városban fenálló
urilak gróf Eszterházy Károly költségén; a többi
nevezetes gazdasági épület a jelen földesur és eldődei által hozatott létre; szintén a földesuri kegyelet és jótékonyság létesité a belvárosi kath.
iskolát s a városházat, a közönség hozzáadott
költségével és munkájával; — az alsó városon
épittetett a ref. iskola, ennek szomszédságában az
izraelita imaház.
A vidék h lyzetét tekintve, a felhányt őrhalmok mutatják, hogy a magaslatokon már a rómaiak
tartottak őröket, és igen valószinü, hogy a Duna
akkor, hajózás tekintetében a Balatonnal össze
volt kötve; azonban ezen müvek számtalan mással
együtt tönkre jutván, mintegy 120 ezer hold
völwytér részben kártékony mocsárrá változott,
mig 1772-ik évben, királyi rendelet mellett szabályzási terv készíttetett, és e szerint 1826-ik évben a Sárvölgye kiszárittatott,miáltal 67 ezer hold
tér tétetett haszonvehetővé. — 1822-ik évben
kezdődött a Kapós-völgy szabályzása, mely 1835-ik
évben végre is hajtatott. Ezen munkával gazdádászati mivelés alá jött 25569 hold jó minőségü
völgyi tér. A Balaton lecsapolása s a Sióvölgy
szabályozásával a dunahajózási közlekedés eszközöltetvén, még e mellett 110 ezer hold tér a Balaton mellett haszonvehetővé is tétetett.
Közli Beszédes Sándor.
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cziaországban, Belgiumban s legujabb időkig ha- j
zánkbiin, és teljesen kielégítették az igényeket; ha- j
bár köz' udomásu dolog, hogy egy ily rendszer sze- j
rint képzett gyorsiró 3 — 4, sőt Bertin szerint 8—K'
évi gyakorlásra szorul, mielőtt a leggyort-abban
szóló szónokot bizton követheti. Ez irás verejtékkel elsajátitott müvészete lehet ugyan egyesek
nek, de átalánosan elfogadható irásbeli közeg
sohasem.
Angliában igen számos és hosszas kisérlet
után sikerült végre Pűtman-nek oly stenographisn
rendszert dolgozni ki, mely nemcsak a parlamenti
igényeknek képes eleget tenni, hanem átaláno
san az irásbeli ügyvitelben a közönséges irást helyettesiteni hivatva van. S épen azon körülménynek, miszerint Pittman rendszere egy teljesebi>
levelezési s egy röviditettebb reporter-stilust különböztet meg, tulajdonitandc>, hogy e ph<mographia rövid idő alatt több százezer példányban elterjedt és hogy a gyorsirás Angliában s ÉszakAmerikában eddig nem sejtett bő alkalmaztatásnak
örvend.
De még sokkal nagyobb mértékben, mint Pittman rendszere, felel meg a gyorsirás eszményképének Stolze Vilmos (jelenleg a porosz alsóház
gyorsiró-f'őnöke) 1841-ben kiadott gyorsirási rendszere. E stenographia valóban hivatva van hü,
teljes és világos jelölésénél fogva kizárólagos irásbeli közegül szolgálói. Stolze rendszere szerint
minden szó teljesen van jelölve s ha nincs is minden hang külön-külön jegygyel irva, mégis a szónak minden egyes eleme jelképileg és kétértelműség alá nem eshető szabályok által kifejezve. E
gyorsirás valósággal tudományos elvekre van fektetve; mert nines jel, nincs szabály, mely vagy a
szerző önkénye vagy kizárólag a gyakorlat kívánalma szerint állapíttatott volna meg. Mindenben
irányadó a jelzett hangok és általában a nyelv természete. A szót Stolze nem tekinti szervtelen betühalmaznak, hanem ugy irja, miszerint világosan
kitűnjék, melyik része a képletnek tő, melyik elővagy utórag; és valamint a ragok a tőtől függnek
Íratásukban, ugy a hangzókat is a mássalhangzók
jeleinek módositása által fejezi ki, úgyhogy ezen
s egyéb elveinél fogva e rendszer a nyelvi szervezet
megtestesitésének tekinthető.
Stolze gyorsírása tehát — a mint talán már e
nehány ismertető vonásból is kiderül — a parlamenti czélokra megkivántató rövidségen kivül
mindazon kellékekkel bir, melyek által hivatva
van a közönséges irást az általános közlekedésben
helyettesiteni; de egyszersmind oly tudományt is
képez, mely méltó, hogy a közép anodákban mindenütt tanittassék, minthogy a nyelvi szervezet
alapos megértését hathatósan elősegiti; azon kivül
szabályai oly egyszerüek és világosak, az irás
alakjai oly vonzók, hogy aki egyszer — mint ezt
hosszai tapasztalásból tudom — e tanulmányhoz
fog, azzal föl nem hagy, mig azt teljesen el nem
sajátította; a mi pedig rendszerint 25—30 tanóra
alatt megtörténik.
i

A gyorsírásról.
II.

i

Hogy a gyorsirás a nemzet tudományos közkincsévé válhassék, arra nézve szükséges, hogy
oly gyorsirási rendszer birtokában legyünk, mely
nemcsak a parlamenti gyakorlatra nézve elég
rövid és biztos, hanem a mely mindennemü ma
gán- és hivatali ügyvitelben ép oly könnyen és
biztosan elolvasható legyen mindenki által, ki e
rendszert ismeri, valamint ez a közönséges írásról áll.
A régibb gyorsirási rendszerek ugyanis
mind olyanok, melyek kiválóan alkalmas egyéneket nagy gyakorlás után arra képesitenek, hogy
velök szónokot szóról-szóra követhessenek, de
már az olvashatóság tekintetében e stenographiák
oly természetüek, hogy az iratot rendesen csupán
az, a ki irta, s ez is többnyire csak akkor birja
elolvasni, hogyha a beszéd leirása után rövid idő
mulva fog a közönséges írásba való átvitelhez.
Ilyen Taylor, ilyen Nowak és mások stenographiája.
Mindenki elképzelheti az érintett bizonytalanságot, ha csak annyit hozok is föl, miszerint az
emlitett rendszerek szerint csupán a mássalhangzókat irják, és sem az nem látszik, melyik hangzó,
sem az, hogy hol hiányzik; ugy hogy p. o. ugyanazon szókép, mely csupán b és r jeleiből áll,
jelenthet : bér, bár, bor, biró, ború, ábra, éber
stb. szókat — Mindamellett e rendszerek szerint
irtak a törvényhozótestületekben Angliában, Fran-

Stolze e rendszerének elvei, melyek eredetileg a német nyelvre voltak alkalmazva, jelenleg
már latin, franczia, angol, orosz és magyar gyorsirás kidolgozására használtattak föl, mely utóbbi
rendszer több országgyülési s egyéb nyilvános
tárgyalásnál a gyakorlat tüzpróbáját ki is állotta.
Addig is tehát, mig egy ily tökéletesb gyorsirási rendszer a középtanodákba kötelezett tantárgyképen be fogna hozatni, nincs egyéb mód a
gyorsirás ismeretének terjesztésére hatni, mint
egyrészt ide vágó alkalmas gyorsirási tankönyv és
szaklap, más részt az által, hogy azok, kik a gyorsírást már elsajátították, egyleteket képezzenek a
gyorsírásnak a maguk helységében leendő terjesztése végett. A gyorsirás ismeretének terjedésével
annak nagy hasznavehetősége is mindinkább el
fog ismertetni, s igy siettetni fogják azon időpontot, melyben átalánosan fognák a gyorsírásnak a
középtanodákban való tanitását sürgetni.
Végül még nehány sornyi gyorsirási mutatvány az egyes sorok jelentésével együtt :

Nincs könnyebb, mint az igazságot védeni,
nincs nehezebb, mint az igazságot megvédeni,
legnehezebb pedig az igazság diadalát biztositani.

Bár a szerencse életünkre minden kincseit
halmozná, mégis boldogtalanok lennénk, ba kívánságaink kielégítése

végett uj örömet nem várhatnánk. A legelső
magyar ember a király.
Fenyvessy Adolf.

Nehány szó a hagymáz- vagy
typhusról.
Midőn jelen pillanatban sok helyről nyugtalanitó hirek jőnek a hagymáz vagy typhus terjedelmesb fellépéséről, midőn a fővárosi kórházi
tudósitások, hirlapok s egyéb közlemények fenten
hirdetik, hogy e betegség járványosan uralkodik
s áldozatait kivánja, nem tartjuk feleslegesnek,
nehány szót irányozni a nem orvosi közönséghez,
e betegséget illetőleg.
Mert nemcsak az orvos belátásától és ügyességétől függ a beteg sorsa, hanem nagyrészt a betegtől s annak környezetétől is. Ha ez állitás más
bajoknál is igaz, a hagymáznál kétségbevonhatlan. Mikor az orvos hivatik, a beteg sorsa gyakran
már saját és környezetének balfogásai által el van
döntve és az orvos legjobb iparkodásának sem
sikerül többé azt jobbra fordítani, sőt az orvos
egész gyógykezelését sikertelenné teheti a beteg
és környezetének viselete.
A hagymáz, ámbár veszélyes betegség, mégis
azok közé tartozik, melyekből, talán némely gonosz jellemű járványt kivéve, a legtöbb beteg felgyógyul, ha a betegség folyama ártalmas befolyások által nem zavartatik. Bár különösnek fog
látszani ez állitás, terjedelmes orvosi tapasztalásból meritett meggyőződésemből folyik. A hagymáz azon betegségek közé tartozik, melyeknek
bizonyos, 5 naptól 4 hétig tartó folyama van, s
akkor végét éri s egészségbe megy át, ha a betegnek annyi ereje van, hogy kiállja. Ennyi ereje
pedig többnyire van, ha ártalmas befolyások attól
meg nem fosztják. Halljuk tehát, melyek a legközönségesebbek ezen ártalmas befolyások közt :
Sok ember, ha magát roszul érzi, baját annak
vélvén, hogy gyomrát elrontotta vagy sok epéje
van, hashajtó vagy hánytató által akar magán segiteni, mi, ha csakugyan ugy van a dolog, gyakran
sikerül. De a hagymáz kezdete is többnyire oly
rejtélyes, hogy igen könnyen csak rontott gyomornak tarthatja az avatatlan, és semmi nem gyanittatja a kifejlődni akaró terhes betegséget, sőt a
tapasztalt orvos sem gyanithatja azt mindjárt első
nap. Már pedig a hagymáz elején vett hánytató
többnyire igen súlyosítja a betegséget. Vagy 20
év előtt még sok orvos a hagymáz kezdetén ajánlotta, mint a mely által az egész betegséget csirájában el lehetne fojtani. Sok szomoru tapasztalás
azóta meggyőződteté az orvosokat a hánytató
ártalmasságáról a hagymázban. Szint oly káros
az erős hashajtó. A közönségesen kedvelt szennalevél (fólia Sennae) s az abból készült ugynevezett bécsi ital, bár közönségesen nem annak
tartják, a legerősebb hashajtók közé tartozik. Tanácsom tehát az, hogy a ki valami bajt érez, melyből még nem tudni, mi akar kifejlődni, kerülje a
szükségtelenül vett hánytatót vagy erős hashajtót, névszerint a szennalevelet, és ha baját még
arra érdemesnek nem tartja, hogy orvoshoz folyamodjék, inkább ne tegyen egy pár napig semmit,
kivált ha baja lázzal, forrósággal, erős főfájással,
szédüléssel, nyugtalan álmok által zavart alvással s rendkivüli elgyengüléssel áll be, s a mellett
nyelve tiszta. Mert ilyenkor nagyon valószinü,
hogy hagymáz akar fejlődni.
Más ártalmas befolyás lehet a beteg tartózkodó helye. Ua a beteg nagyon fűtött szobában
fekszik, meleg dunyhák közt, sok, kis helyre öszszeszorult ember társaságában, melyek kiválasztásai a levegőt rontják s a szoba ablakai ki nem
nyittatnak, a szoba nem szellőztetik, a legjobb indulatú hagymáz is gonoszszá fajul. Ugyis mind
arra mutat, hogy a hagymázt okozó gerj állati
kiválasztásokból fejlődik. Azonkivül a hagymázbeteg kigőzölgése mérges gőzkört képez körülte, melyet a levegő gyakori megujitása által
mennél gyakrabban kell tőle eltávolitani, mert
máskint ártalmasán visszahat reá. A legnagyobb
tisztaság mellett tehát mindenben, a beteg szobáját s ágyneműjét gyakran és szorgalmasan kell
szellőztetni és nem sok, ha, bár téli időben is, a
szoba ablaka minden két órában vagy tiz perczre
kinyittatik. Azonkivül arra is figyelendő, hogy a
beteg ne valami félreeső zugban feküdjék, hová
még a megujitott levegő sem juthat. Ezen eljá-

remek iró-asztalért 1 tall. Vass János tímár kiké- [ tengeren, különösen Velenczében nagy viharnak
<zitett bőrökért 1 tall. Beregjszázy Samu czink j tellett volna dühöngeni. Az emberek élelemmel
kannáért 1 tall. — A nb'i munkáka', kiállítók kö- \ látták el magukat, meggyóntak, s a ki csak meneíül : Pataky Klára k. a. legfinomabb férfiing var- i külhetett, menekült. A kikötőkben a hajókat erőrásaért 1 tall. Lengyel Endréné egy zsebkendő sen meglánczolták, a szomszéd szigetekből senki
hímzéséért 1 tall. — Gazdasszonyi czikkeket kiál- sem ment Velenczébe, az élelmiszerek megdrálítók közül: Kováts Ferenczné laska- és csiga-tész- gultak — szóval, a zavar s rémülés átalános volt;
táért 1 tall. Liszka/ Istvánné finom fonaláért 1 végre is a vészjóslat kudarczot vallott — a féleltall. Matolcsy Károlyné lVa hosszu lenért 1 tall. mes vihar nem látogatta meg Velenczét. Mathieu
Nyirő Józsefné 1 tall. Szakmáry Sámuelné lépes de la Drome valószinüleg majd azzal menti ki mamézért 1 tall. Schmidt Sándor 10 fontos káposz- gát, hogy a vihar ha nem is az Adriai, de a Fetáért 1 tall. — Gyümb'lcskiállitók közül : Kardos kete tengeren csakugyan dühöngött.
Julcsa hámozott szilváért 1 tall. Lajos Irma há— (Mozes pálezája.) Mindenki tudja, hogy
mozott körte és baraczkért 1 tall. Liszkay Mihály Mózes az ő 2. k. 4. r. szerint, oly bottal birt,
aszalt szilváért 1 tall. Moldován Kálmánné 1 üveg mely ha azt a földre dobta, kígyóvá változott, s
birsalma kocsonyáért 1 tall. Szirti Ferencz ritka ha megfogta, ujra páleza lett belőle. Frankl (Egyipfaju körtékért 1 tallér jutalmat, b) Pílinka-, eczet- tom, 32. 1.) szerinte csoda még ma is látható ottan,
és aZwffl-kiállitók mind : dicsérő-oklevéllel jutal- a hol Mózes a magáét mivelte. Közönséges mesmaztattak meg.
terfogása ez az egyiptomi kigyószeliditőknek
Gazdasági és iparkiállitás NagyA cselédek közül, hü szolgalatjuk elismeré- Afrika mérges pápaszemeskigyójával (Uraeus
seül — pénzbeli jutalomra méltóknak találtattak : Hajé Wagl.) Ha a nevezett kigyó nyakát a kigyóBányán.
a harmincz egész negyven éves cselédek közül ; szeliditő megfogja, az oly merev állapotba esik,
Nagybánya, decz. 13.
három férfi és három nő cseléd; ezek összesen 6 hogy kinyulitf, mint a bot, s ez állapotból csak
Mielőtt a városunkban rendezett gazdasági s darab aranynyal jutalmaztattak; a husz és har- hosszabb időköz után ocsúdik fel. Ha a kezével
iparkiállitásról szólanék : nem lesz fölösleges nő- mincz éves cselédek közüi négyen 12 tall. jutal- megmelegíti, s az ismert delejvonalokat rajta véegyletünk mult évi müködéséről is megemlékezni, mat kaptak; a tiz egész husz éves cselédek közül gig huzza, az állat ujra életre tér. Frankl e csomint olyanról, mely egyéb üdvös intézkedései mel- négyen 8 tallérral jutalmaztattak; végül hat egész dát Kairó utczáin látta, a mint a kigyószeliditő a
lett az emlitett kiállításnak is létrehozója volt. „A tizéves cselédek közül ketten 2 tallér jutalomban kigyó fejét jobb markába szoritván, a karja körül
nagybányai nőegylet harmadik évi jelentése" sze- részesültek. — Mindezen megjutalmazások és tekerŐzött kígyót egyszerre földre vetette, s
r i t — az 1863. októbertől egész 1864-iki szept, egyéb kikerülhetlen kiadások levonása után, az ujra felvevén, azt sétabot gyanánt használta.
végeig — az egylet pénzbeli bevétele 513 ft. 5 kr., egylet javára még 100 ft. fennmaradt, mely azon- Azonban alig simította végig egynéhányszor, alig
lehelt a száj iba vagy kétszer, — ismét visszakiadása pedig 342 ft. 15 kr. volt. — Ezen összeg- nal tőkésittetett.
ből az egylet 39 szegény közt kiosztatott 280 ft.
Mindezek után az egylet nyilvános hálaér nyerte rugékonyságát, elkezdett tekergőzni s kö35 krt, ezen kivül élelmi, ruha és más adományok- zelmét fejezi ki mindazon kegyes jóltevők irányá- rül gyűrűzte karját.
ban is részesültek az egylet szegényein kivül más ban, kik az egylet szegényei számára pénz és
— (Részeg madarak.) Hogy a madár is megszükölködők is. Az egylet gyámoltjainak orvoslá- egyéb adományokkal j írultak az egylet czéljai részegszik, kissé hihetetlen ugyan, de tény. Amesát a helybeli orvos urak dij nélkül, a gyógyszerek előmozdításához.
Kollár Lajos. rika déli államaiban van egy fa a narancsok fajákiadását pedig a helybeli gyógyszerész urak 2 5 %
ból, Melia Azedarach, melyet ott „az indián
leengedésével szívesek valának teljesiteni. — Az
erdők büszkeségének" neveznek. Sárgabogyós
egylet azon édes reményben él, hogy a közönség
fürtökkel
van megrakva, mi az amerikai rigónak
Egyveleg.
buzgó pártolását jövendőre sem vonandjameg töle.
—
Turdus
migratorius — kedvencz, de bóditóMiután a családi élettel a cselédtartás elvál** (Három dámvad egy lövísr") esett nem- hatásu csemegéje. Lyell, angol természetbúvár
hatlan kapcsolatban áll, és minthogy napjainkban rég Rudzinski vadaskertjében, a porosz Endersigen ritkák a hü cselédek : ennélfogva az egylet dorfban. Egy urra négy dámvad jött, sebes látott egy ily részeg rigót, mely a gyermekek
nov. első vasárnapi gyülésén — a fáradhatlan buz- irammal oldalvást; ez 35 lépésről lőtt, s nemcsak foglya lőn, ő megvette tőlök a madarat, mely is
galmu és jólelkü Svaiczer Ilka elnöknő inditvá- a czélba vett darab esett h, hanem ezenkivül még bizonyos idő mulva kijózanodott és elrepült.
— (Au ezüst pénzek elkopása.) Miller, az annyára — egy gazdasági termény- és iparkiállitás egy másik is, sőt kis távolságra még egy harmagol
bank
első alpénztár igazgatója, oly czélból,
létesítését elhatározta oly formán, hogy a belépti- dik is összerogyott. A golyó az első dámvad nyahogy
kitudja,
mennyi kopik el idővel az ezüstjegyek jövedelméből a hüségesen és erkölcsösen kán ment át, a másodiknak egy lapátját sodorja
szolgált cselédek — szolgálati éveik szerint —ju- el s a harmadikát vállapon találta. A lapátját pénzekből, 169,000 darab ezüst pénzzel kísérletealatt a koronák (5
talmaztassanak. — Ennek következtében az egylet vesztett dámvad nehány percz mulva csülökre ket tett. Ezek szerint 100 év
1
shillinges
ezüst
pénzek)
5
/
—
7% %-tet, a fél
a
nov. hó 21-én kiállitást rendezett a helv. iskola kapott s tova iramlott, a nélkül, hogy kegylövést
a
forintosak (2 shill.)
épületében, mely 27-én d. u. 6 óráig, 10 kros be- kaphatott volna. A vadászok és szomszédaik állit- koronák 1 4 - 1 6 %-tet*
mentidij mellett — közszemlére nyitva tartatott. ják, hogy a dámvadak a lövés perczében nem 15%-tet, a shillingek 26%—27%-tet, a fél shilEzen kiállitás fényes bizonyságot tett azon csomósán, hanem közönkintegymás mögött álltak, lingek (6 pence) 37—45%-tet vesztenek el sureményfölötti részvétről, melylyel az egylet jóté- s igy a golyó irányának kétszer kellett változni, lyokból a forgalom által. E pénznemekben 1816
óta 16,715,507 font sterling (167,155,070 forint)
kony czéljai előmozditása iránt mind a város kö- mi annál nevezetesebb, mert gömbgolyó volt.
veretett ki és ebböl még 14,799,007 font sterling
zönsége, mind a főrangu körök viseltettek. A
** (Ixkolai fegyelem a hajdankorban.) A tizen- (147,990,070 ft.) van forgalomban. Ebből a forpénz és csemegetár, ugy szintén a kiállitott tárhatodik
században mily kíméletlenül bántak a ta- galomban 100 év alatt 910,617 font sterlinget
gyak körül, előkelő nők, mint megannyi közremüködő lelkes honleányok, felváltva osztották föl és nitók tanítványaikkal, s mennyire nem tartottak (9,106,170 ftot) koptat el. A valódi veszteségnek
vitték szerepeiket. — A csinos árusnők fáradhat- határt a testi fenyitékben, különösen Németor- azonban sokkal nagyobbnak kell lennie a kiszálan készséggel szolgáltak csemegetáraikból külön- szágban, mutatja azon körülmény, hogy ezt korlá- mitottnál, minthogy az elkopás időfolytán fokoféle süteményekkel, és egyéb apró édességekkel. tozó rendeletet kellett kiadni, mely meghagyja, zódik. — Erre egy élczes barátom azon megjegySzép volt látni, mily szeretetreméltósággal töltöge- hogy : „a tanitók a gyermekekkel hóhér módon zést tévé, hogy mi szerencsésebbek vagyunk, mint
tek a liqueur-poharakat; ilyenkor azután az önkén- ne bánjanak, s a mint eddig történni szokott, fejő- az angolok, minthogy nálunk nem ily nagy az
tes adakozások sokszorosan felülmúlták az áruezik- ket be ne verjék, s az ujjaik hegyét annyira össze ezüstpénz kopása által szenvedett veszteség! —
kek értékét; és minden emberbarát, midőn e lel- ne marczangolják, hogy a vér a körmük alól bu- Dr. B. L.
kes és közbecsülésben álló nők ragadták meg a gyog ki, vagy egész csomó hajukat ki ne tépjék,
— (Uj poloska.) Az amerikai fenyőfával, mely
jótékonyság zászlóját, vetélkedve hordta az vagy őket lábbal ne gázolják." Nem sokkal jobban Angolországban házépítésre és asztalos munkákra
áldozat filléreit a jótékonyság oltárára. — Sok volt a XVII-dik században. Egy sváb tanítóról, gyakran használtatik, a poloskának egy uj faja jött
volna elősorolni mind azon becses tárgyakat, me- | Haberle János Jakabról be van bizonyitva, hogy Európába. Ezen poloskák hoszabbak, mint a kölyekkel gazdáink és gazdasszonyaink, nemkülön- 50 évi tanítóskodása alatt minden ütést, melyet zönségesek, erősebben és érzékenyebben csípnek,
ben derék iparosaink a kiállitást gazdagították; kiosztott, lelkiismeretesen fóljegyzett. E jegyzék Angolországban már egész házak beszennyeztettek
elég legyen még csak annyit felemlitenünk, misze- szerint 911,527 botütést, 124,010 virgást, 20,909 az által, hogy a házpadlás kanadai fenyőfából kérint a csemegetár és egyéb gazdasszonyi czikkek, kormost, 136,716 tenyérbe ütést, 10,230 szájon- szíttetett; valamint gyakran megtörtént az ia,
igen kevés kivétellel, az egylet javára gyültek ütést, 7904 pofont, 1,148,800 fejbeütést és 22,763 hogy több család régibb lakásán a közönséges
egybe, melyek aztán a választmány által, a kiálli- notabénét a bibliával, kátéval, zsoltárral és gram- poloskától háborgattatván, azt elhagyta és natott tárgyak felett hozott bírálat után, a helyszi- matikával, tehát összesen 2,392,894: ütést osztott gyobb biztonság okáért ujonan épitett házakba
nén nyilt árverésen eladattak. — íly kedvező előz- ki.. Azonkivül 777 fiu borsón, 613 három szögletü költözött. De minthogy ezek farésze kanadai femények után, nem csuda, ha a csinosan rendezett fán térdepelt, 50,001 viselte nyakában a szamarat. nyőfából volt készitve, az uj házakban az amerikai
kiállitás az egylet javára 268 ft., jövedelmet ho- | Ilyen forma volt az iskolai fegyelem Németorszá- poloskáktól sokkal többet szenvedett, mint azelőtt
zott. Csupán a belépti jegyekért 162 ft. gyült gon egész e század elejéig.
a közönségesektől. Nagyon lehet tartani tőle,
egybe : a csemegetárból 65 fton felül; az árverés** (Nevezetes sajtópör.) A „Wanderer" szer- hogy ezen aj csapás a szárazföld felé veszi utját,
ből közel 50 ft. A kiállitás jövedelmét emelte több kesztője ellen egy lapjában közlött czikkért, a po- mint az a közönséges poloskákkal történt, melyek
•nemeskeblü emberbarát, valamint a derék csizma- i rosz kormány fölhívására sajtópört ind'tottak, mint tudjuk, Keletindiából származva, a 16-dik
dia-ezéh jutalmakra kiosztandó pénzadománya.
vádul hozatván föl, hogy a kérdéses czikk a po- században a hajókon hurczoltattak hozzánk. Sorosz királyt megsértette. E sajtópörben e hó 10-re kan azt tanácsolják, hogy a ládákat s egyéb faA kiállitás következő eredménynyel ment volt kitüzve a végtárgyálás; a védő ügyvéd, dr. portékát, melyek Amerikából Európába hozatnak,
végbe, a) Pénzbeli jutalmakra érdemesittettek — a Schindler azonban elnapoltatást indítványozott, el kellene égetni. Ez azonban, ha egyéb nehézség
gabona és borterm>8ztök közül : Gavall ir N. a leg-mert ugymond, sem a magán vádló, sem valamely fenn nem forogna is, alig volna kivihető, mert »
jobb buzáért 1 tallér ; Minor.Conv. a legjobb rozsért meghatalmazottja nincs jelen. A törvényszék el- ládákat elégetés előtt szét kellene bontani, s ez
1 tall.; Bercsey Lajos finom veres és bakator bo- fogadta az inditványt s ujabb tárgyalásra decz. alkalommal sokan megszabadulhatnának az állatok közöl a tűz általi halál elől. Ha ezek is oly tarráért 2 tall. — Az iparosok közül : Bányi M. ka- 22-ikét tüzte ki.
tós
életűek, mint a közönséges poloskák, ugy
lap-, csizma és topánkáért 1 tall. Kováts József egy
** (Egy idöjóslat következményei.) Velenczéár magyar bálicsizmáért lakbőrből, és egy pár ben nagy rémülést okozott Mathieu de la Drome azok további elterjedése aligha megakadályozható.
ői csizmáért zergebőrből 2 tall. Molnár József dőjóslata, mely szerint nov. 29-ikén az Adriai — Dr. B. L.

rás többet tesz a betegség enyhítésére, mint minden gyógyszer.
A többi teendő az orvis gondja, ki ugyan a
betegséget meg nem rövidítheti, azért nem is
fogja az okszerű orvos betegét sok gyógyszerrel
elárasztani, hanem őrködvén betege felett, bevárja
az e betegségben előforduló, cselekvést igénylő
pillanatot s csak akkor fog komoly és megfontolt
eljárással tényleg fellépni, hogy a veszélyezteted;
életet megm mise. Viseltessék tehát a beteg türelemmel és orvosa iránt bizalommal, ne ütközzék
meg annak látszólagos tétlenségén, ha az nem
mindennap más más orvosságot rendel és kerüljön
minden, hivatlan jó barát által ajánlott ugynevezett háziszereket. — Komárom, decz. 13. 1864.
Dr. Stoy Jakab, nyüg. ezredorvos.
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nyok vannak kinevezve. E harczok mindenesetre
nagy érdeket fognak gerjeszteni, s mig bennök
J (A pesti lóversenyek idejének megváltoz- a pesti sakk-játszók önbizalmának jele nyilváVasárnapi Ujság, mind a Politikai Újdon- tatása) forog szóban. Ugyanis, azon tekintetből, nul, másrészről az ifju egylet életrevalóságára
ságok t. cz. előfizetői számára szétküldtük. hogy a lótulajdonosok versenylovaikkal egymás- mutatnak.
Kérjük e lapok szives olvasóit, hogy azt után több gyepen is megjelenhessenek, a versenyek
Közlekedés.
nagybecsü figyelmükre s eddig tapasztalt idejét szabályozni akarják. E terv szerint a pesti
versenyek jún. 17. 18. s oktober utolsó napjaira
Ji (A levélforgalom Pesten) a mult évben
részvétökre méltatván, elöfizetési megren- esnének. — E tervre a ,,V. Versenylap" helyes 2,755,946 darab volt, s igy a megelőző évit sokkal
deléseiket — a szétküldés pontossága tekin- megjegyzést tesz. Pesten a versenyek eddig min- fölülhaladta. A belföldi levélforgalom azonban
tetéből — mielőbb megtenni szivesked- dig május utolsó vagy junius első napjaiban voltak, tetemesen csökkent; ugyanis 1863-ban 200,000midőn a medárdi vásár előhete, a gazdaság-egy- rel kevesebb magánlevél fordult meg a postán,
jenek.
leti gyülés, tárlat s a többi érdek a nagy közönsé- mint a megelőző évben.
Irodalom és művészet.
get összegyüjté s nem látjuk át, ugymond, mért
x" (Postai rendelet.) Egy előfordult eset aláldozná fel Pest ezen kiváló érdekét oly kisebb kalmából miniszteri rendeletet bocsátottak ki,
*• (Mozgalmak a lapirodalom körül.) Az
versenyterek kényelmének, mint Prenzlau vagy hogy a postai pénz- és áruszállitmányokról szoló
uj év közeledtével a hírlapirodalom körül támadni
Harburg, annál kevésbbé,miután az uj terv szerint téritményekben, melyeknek a nyilvános okiratok
szokott mozgalom ez alkalommal sem marad el;
a nagyobb versenytereken futott lovak Pestre s jellegével kell birniok, vakarás vagy nem olvasigy egyszerre több lap keletkeztet, részint váltoinnen azokra, a kitüzött időre pihenten és ver- ható javitásnak nem szabad előfordulni. A kik ez
zását jelenthetjük. A kor iránya jelenleg ugy látsenykészen különben sem érkezhetnének meg. To- ellen tesznek, a rend érdekében alkalmazandó bünszik a képes lapok felé fordul, mert alig hogy a
vábbá az emlitett tervben Debreczen és Kolozsvár tetések alá esnek.
mult októberben az Ilméri Kiss István által szerérintve sincs. Azért nekünk inkább érdekünkben
x* (A postai közlekedés Orosz-Lengyelországkesztett „Képts Ujság" megindult; ismét egy más
állana, az ősz idején összetoruló kolozsvári, debre- gal), mint a helybeli postaigazgatóság hivatalosan
képes lap mutatványszámát veszszük, mely „Haczeni és pesti versenyek határnapjait közös egyet- hirdeti, ismét helyre van állitva s az oda szóló
zánk és a külföld" czimmel Emich Gusztávnál
értéssel akként megállapitani, hogy az egyik gyep pénzes levelek fölvételének nincsenek többé akajanuár l-jén fog megindulni, heti időközökben.
érdeke a maiikénak ne ártson : miért is igen jó dályai.
Szerkesztője Szók oly Viktor s ára egész évre
volna, ha az illető lovaregyletek — tekintettel az
6 forint, félévre 3 forint lesz. MutatványMi ujság?
október 20—25- ke közé eshető pesti őszi idényre
száma változatos tartalommal, érdekes képekkel
— versenyeik mikor tartása iránt már most érte** (Magyar szinészek német közönség előtt.)
van kiállítva, s reméljük, hogy annyi meghiusult
keznének s az eredményről a pesti lovaregyletnek Emlitettük, hogy a kisszállási német gazdatisztek,
kisérlet után benne maradandó életü s becsü pájanuár első hetében tartandó választmányi ülését kik gyermekeiket már magyaroknak nevelik, Helyatárssal találkozunk. — Másik képes lapunk,
értesitenek.
tényi színtársulatát magukhoz hivták nehány
„Az OrszágTükre," szintén nagy változáson megy
•f (A magyarországi lótenyésztésre) szánt vendégelőadásra. E társulat Kisszálláson nyolcz
át, mert az eddigi 10 napi időköz helyett hetenkint fog megjelenni, s szerkesztője Gyárfás .Fe- pénzalapból Cavaliero Ferencz Angliában az idén előadást tartott, s mint velünk tudatják, mindig
renc*, az egykori,,Hírmondó" volt szerkesztőjelesz. egy sötét pej mént vett; neve Zetland, s ha nem meglehetős financziális eredménynyel. Hetényi
— Az uj vállalatok sorába fog tartozni a „Buda- is első rendű mén, minőnek ára 50 — 60 ezer forint, társulata e pártolást meg is érdemelte, mert egy
pesti Ellenőr" czimü encyclopaediai, szépirodalmi mindenesetre a jelesebbek egyike. A napokban már előadást kivéve, dicséretesen oldotta meg feladatát. Tagjai ámbár többnyire fiatal kezdő szinészek,
s kritikai folyóirat, melyet Vahot Imre indit meg Pestre lesz szállitva.
de szorgalmasak s érzik hivatásukat. A társulat e
időhöz nem kötött füzetekhen, s a „Bécsi Hiradó"
Rözintézetek, egyletek.
hó 4-én vett bucsut a derék német gazdatisztekczimü politikai napilap, melyet Kecskeméthy Aurel
től, kik a magyar szinészet pártolásában több
szerkeszt, ki e miatt a hivatalos „Sürgöny" veze** (A magyar tudományos akadémia) nyelvtésétől visszalépvén, ott helyét Bulyovszky Gyula és széptudományi osztályának decz. 12-én tartott magyar helyen is tultettek.
** (A ni(xikói hadsereg magyar tisztjei.) Azon
foglalta el.
ülésében Fogarassi János r. tag értekezett, foly— (Latin-magyar szótár). Az iskolák t. tatva előadását a s:ékely népköltési gyűjtemény- önkéntes hadsereg, mely e hó elején amerikai uttanárait s a tanuló ifjuságot előre figyelmeztetjük ről nyelvészeti tekintetben. Utána Toldy Ferencz jára indult, s melyből közelebb mi is mutattunk
hogy nemsokára egy gondosan szerkesztett, Isko- „klasszikai nemzeti eposzunk"-ról értekezett,Czu- be egyes alakokat, hazánkfiai közöl is többeket
lai latin-magyar szótár" fog megjelenni Hecke- czor, Vörösmarty, Debreczeni Márton, s Horváth számlál sorai között. Érdekesnek találjuk az ott
nast Gusztáv kiadásában, hol nem régiben került Endre hőskölteményeit tüzetesen tárgyalva. — tiszti állomást nyert hazánkfiait névszerint is közki a sajtó alól egy „magyar-latin szótár" is.
Az ülés egyéb tárgyai közöl fölemlitendők az aka- leni. A huszároknál: Godolics Alfréd és b. Zilics
** (Ifjusági olvasmányok.) Nágel és Wischan démiára ujabban bejelentett adakozások, ugyanis, Guido őrnagyok; Maske Ede főhadnagy és segéd;
gr. Vickenburg Ede, szent-györgyi Czeke Miklós,
könyvkereskedésében Budán érdekes könyv je- uralkodó Lichtenstein János herczeg 3000 forinAuer Gusztáv főszázadosok; Nikolics Emil, Dutot,
hg.
Windischgratz
Alfred
1000
ftot,
gróf
lent meg, ,,Ezer egy éj" czimmel az ifjuság számára.
govich Károly, Lahner Ferdinand, Sziszáni MiHarrach
Ferencz
1000
ftot
adott
az
akadémia
paAra 1 ft. 80 kr. A diszes kiállitásu müvet számos
hály, Palkovics János, Sebes M. alszázadosok;
szinezett kép ékíti, melyek Rohn és Grund kő- lotájára. Az akadémia tőkéjét pedig Kallós Lajos Bogyai Tódor, Hauska Ede, Berger Vilmos, Kap
1.
tag.
50
fttal
gyarapította.
nyomdájának becsületére válnak. Az előadás
** (Az elsö magyar átalános biztositó-társa- Sándor, Graff Mátyás_, Vagner Károly, Kavetzky
nyelve is a mai kor igényeihez van alkalmazva.
Apollino, Latinovics Ödön főhadnagyok; MihailoAlkalmas karácsonyi ajándék az ifjuság számára. ság) népszerűségének s azon bizodalomnak, mely- vics Adolf, Farkas Vincze, Hajnis János, Mokker
** (Az idei elsö philharmoniai hangverseny) lyel iránta a külföld is viseltetik, sok jelét vettük Henrik, Almásy Jenő, Mitalai János, Kovács Jáma, 18-án délután lesz a nemzeti muzeum termé- már. Tudjuk, hogj Triesztben, annyi tengeri biz- nos, Csizmadia János, Dipólt Gyula alhadnagyok.
ben, s mint egyik nevezetességet fölemiitjük, hogy tosító-társaság székhelyén, az első magyar át. A vadászoknál : László Belizár és Bogyai Vincze
Erkel uj dalmüvéből, „Dósa György"-ből is fog- biztositó-társaság iránt, mindjárt működése első századosok; Bydeskuty Sándor, Gönczy Lajos,
éveiben is a bizodalom oly mértékben nyilvánult,
nak benne előadni egyes részeket.
hogy tengeri biztositási dijakban a versenyző tár- Spivák Antal, Varga Lipót és Csergedi János
saságok közt legtöbb dijat vett be. Tudjuk, hogy alhadnagyok. A utászoknál : Bydeskuthy Aladár.
Egyház és iskola.
alig tett lép/seket a hazai társaság az aldunai tar- Orvos : dr Magyar. — A „Bolivian" hajón ment
összesen 46 tiszt, 1100 közember;a,,Peruvian"-on
— (A kecskeméti ev. egyház elöjárósága) tományokban főügynökségek felállthatása végett, 26 tiszt, 1117 közember; a „Veracruzon" 26 tiszt,
figyelmezteti mindazokat, kik sorsjátékának nyer- s a legtekintélyesebb kereskedőházak vetélkedtek, 1024 közember. Eddig összesen 3339-en, e közt
tes jegyeivel birnak, hogy az azokra eső s a ható- mint a „Bukarester Allg. D. Zeitung" 89-ik szá- 300 huszár.
mában olvassuk, a főügynökségek elvállalásában.
ságilag ellenjegyzett nyereménytárgyak végett
**(A pesti állatkertre) már eddig 65,000 ftot
A működést hazai társaságunk Bukurest, Jasty és
mielébb, de mindenesetre a jövő év január 10-éig Galaczban nemsokára meg is kezdendi. Azonban
irtak alá.
jelentkezzenek; mert azon, már is 10 nappal a népszerüség, a bizodalom legkitünőbb jelének
*• (Uj báró.) Uray Bálint a Nagyváradon lémeghosszabbitott határidőn tul fennmaradandó tartjuk a hazai intézetnek Prága fővárossal kötött
tezett cs. kir. országos főtörvényszék nyugalmatárgyak a templomépités költségei fedezésére szerződését. A „Tagesbothe für Böhmen" czimü zott elnöke, hallomás szerint bárói méltóságot
fognak értékesíttetni. Miután pedig alkalma vala lapban olvassuk, hogy Prága fővárosnak f. évi
tapasztalni, hogy többen a sorozat számát figye- decz. 6-án engedélyezett kölcsönösen biztositó nyert.
'* (Két öngyilkosság.) Egy szegedi molnár és
lembe nem véve, egyedül csak a folyószámra vol- intézete, össtes koczkázatát, mely már is 20 millió
kedvese,
a napokban ugy nevezett szerecsikával
tak ügyelettel, jelen figyelmeztetését azon hozzá- ftra emelkedik, az első magyar átal. biztositó-táradással bővíti, hogy sorsjegyei mind a két nemü saságra rutázta 2 évi tartamra, a decz. 9-én aláirt mérgezték meg magukat. A méreg nem ölt mindszám tekintetbevételével, azon nyerőszámok jegy- szerződés végpontja szerint a városi biztositó in- járt, de irtóztató kínokat okozott, miért a kutban
zékéhez hasonlitandók, melyet — postai könyve tézet köteleztetvén, hogy az 1867-től számitott 8 kerestek sebesebb halált, de minthogy kevés viz
tanúsága szerint — a sorsjegyeinek elárusitásá- év alatt az összes koczkázatnak kölcsönösen meg- volt benne, itt sem értek czélt. A kutból ugyan
val tiszteletteljesen megbizott egyéneknek és hi- határozandó részét kizárólag a magyar társaság- élve vonták ki őket; de a méreg nehány nap mulva
megtette hatását s föíbonczoláskor mindkettőnek
vataloknak a kellő időben megküldött. *)
nál viszbiztosittatja.
gyomrát egészen összemarczangolva találták.
** (A pitesti magyar iskolát,) melyet Oláh** (Halálozás.) Fekete Fülöp, a cziszter cz
**
(A
pesti
sakk-egylet)
mult
vasárnap
tarországban a moldva-oláhországi missio épittetett
rend tagja, a ki mint tanár csak az egri gyrnnátott
választmányi
ülésén,
egyebek
közt
elhatánovember 2l-én szentelték fől.
rozta, hogy tagjai erejének kiismerésére és edzé- ziumnál 26 éven át működött, e hó 11-én Egerben
sére tornát rendez, s egyszersmind a külföldi elsö elhunyt, 72 éves korában.
•) Meg kell itt jegyeznünk, hogy több helyen panasz** (Öngyilkosság.) Buda város közügyésze,
rendű sakk-klubok egyikét harczra szólitja föl. A
kodnak, mikép a sorshuzás jegyzékét nem kapták meg
játszma, mely ennek folytán létrejön, levelezés M. A. e hó 13-án reggel agyonlőtte magát; de
s igy az eredményt nem ismerik. íly panasza van a debrevagy távirda utján lesz vezetendő. Ez érdekes roszul találván, csak hosszas kinlódás után halt
czeni „Hortobágy"-nak is. A t. egyházi előjáróság küldversenyek terveinek előkészítésére már bizottmá- meg. öngyilkosságának oka még tudva nincsen.

^ .» Jövö 1865-ik évre szoló elöfizetési felhívásunkat eddig már mind a
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hetné oda nehány teljes jegyzéket. — Szerk.

0

Ipar, gazdaság, kereskedés.

**/

' (Nyul, mely sast fogott.) Cziferen, Pozsonymegyében történt, hogy az uradalmi vadász erdőn
járva, jó távolból nyulat pillantott meg, mely valami teherrel hátán bokor alá futott. A vadász oda
sietve, a nyul hátán hatalmas sast talált, mely
azonban se zsákmányát felemelni, se belé merült
karmait kiszabaditani nem birta. A rájuk boritott
köpeny mind a kettőt fogolylyá tette; a felvágott
koponyáju nyul kimúlt, de a lánczra vert sas gróf
Zichy Károly udvarában elmélkedik a szabadság szép napjairól.
** (Óriási vadkan.) Szászkézd mellett, Erdélyben, vadkant ejtettek el, melynek sulya 365
font, agyarai 3 és fél, sertéje pedig majd 6 hüvelyk hosszu volt.
** (Fölszólitás régi műemlékeink ügyében.) A
magy. tud. akadémia archaeologiai bizottságának
egyik föladata az, hogy a hazában létező régiségeket folytonos figyelemmel kisérje, hiven följegyezze, és saját közremunkálása, vagy nemeslelkü
honfiak által fenntartott, az enyészettől megmentett vagy javított műemlékekről, egyéb talált
régiségekről, a nemzeti muzeumnak e nemü szaporodásáról és szerzeményeiről közlönyében, az
archaeologiai közleményekben „Régiségi Krónika
és Repertórium" czimek alatt a mennyire lehet, hű
leírást, teljes összeírást adjon. — Ezen feladatnak
a bizottsági szerkesztő leginkább akkor felelhetne meg, ha a létesitendő országos középponti
archaeologiai bizottság conservatorai és levelezői
által az ilyen tárgyakra vonatkozó jelentései folytán, ezen hitelességgel biró adatokat felsorolhatná,
de hogy addig se legyen e tekintetben érezhető,
és csak nagy nehezen pótolható hiány, mig a
régen óhajtott országos bizottság életbelépend,
továbbá, hogy a szerkesztő ezen fontos teendőjében egyedül a sem elég hitelességű, sem kivánt teljességgel nem biró hirlap-tudósitásokra ne szoruljon : ugyanazon archaeologiai bizottság XII. ülése
jegyzőkönyvének 113-ik pontjában határozta,
hogy hazánknak t. cz. hivatalai, egyházi és világi
előjáróságai és az összes magyar értelmiség nyilvánosan fölszólittassanak, miszerint hivatalos területükön vagy vidékükön létező régi műemlékeket és ujabb leleteket röviden ismertetvén és
egyedül valódi adatok nyomán lelkiismeretesen
leírván, alulirthoz intézendő leveleikben haladéktalanul bejelenteni sziveskedjenek. Igy nemcsak
az archaeologiai Krónika és Repertórium érdekességét, alaposságát, és sokoldalúságát fogják
emelni, hanem a keletkező magyar archaeologiai tudománynak is megbecsülhetlen szolgálatot
teendnek. — Pest, 1864. decz. 12-én. — Rómer
Flóris, a magy. tud. akad. archaeol. bizotts. előadó szerkesztője.

tökéletesen elfogyott. Ennélfogva tisztelettel
felszólítjuk mindazokat, kik a jövőre nézve könyveket megrendelni óhajtanának, hogy a fentebbi
munkákat megrendeléseikben már többé ne válaszszák; ez alkalommal bátrak vagyunk minden
könyvbarátot még az iránt is figyelmeztetni,
hogy a leszállított könyvekről szóló árszabályokat
kívánatra ingyen s bérmentesítve küldjük meg, —
hogyha az árjegyzék megrendelése szintén bérmentesitve történik. — Pest, decz, 14-én 1864.
Heckenast Gusztáv, könyvkiadó hivatala.

7449. Székely népdalok. A folytatás az előbbiekhez
méltó. Azt szeretnök tudni, mennyiben igazi népdalok ezek,
s mennyiben saját készítmények?
7450. Saroltának. Privát enyelgésnek jő.
7451. N. Korpád. B. B. Örömmel vettük az igéret ily
gyors és kedvező teljesedését.
7452. Igló. Reklamáljuk-e vagy ne?
7453. Szűrte. D. J . Hogy ez évben még egyszer találkozhattunk, jól esett tapasztalnunk.
7454. Velejte. Sz. M. Azt a régen igért képet mikor
kapjuk már? Bizony magunk megyünk el érte s lehozzuk
az eredetivel együtt!

Nemzeti szinház.

SAKKJÁTÉK.

Péntek, decz. 9. „XI. Lajos." Franczia dráma 259-ik sz. f. — Mitscheson Vilmostól
4 felv.
(Londonban).
Szombat, decz. 10. „Macbeth." Opera 4 felv.
(E feladvány a mult londoni tornán pályadijat nyert felFüredi M. vendégjátékául.
adványok közöl való, s különösen szép mat-állása miatt
Vasárnap, decz. l l . „Szentivánéji álom."
figyelmet érdemel.)
Színmü 4 felv. Irta Shakespeare, forditotta Arany
Sötét.
János.
Hétfő, decz. 12. Először : „Montjoye." Szinmű
5 felv. Irta Feuillet Oktáv. Francziából ford. Deák
Farkas. A hirneves szerző ez ujabb müve sokban
igazolta azon dicséretet, mely szinrehozását megelőzte. Tárgya inkább regénynek illő, s egész menete csattanós élczekben nem gazdag ugyan: de az
a finomság, mely párbeszédem elömlik, meséjének
érdekessége, s különösen mellékalakjainak élethű
festése, kellemes benyomást tesznek a szemlélőre
s a darab számára a sikert állandóan biztositják.
A fordítás sok jó igyekezetről tanuskodik. —
A szereplők közöl Feleki, Jókainé Lendvainé
és Szerdahelyi arattak megérdemlett tetszést,
s egy kis túlzást leszámítva, Szigeti igen tetszett.
A közönség meglehetős számmal volt jelen s
elégülten távozott.
Kedd, decz. 13. „Bánk bán." Opera 3 felv.
Erkel F.-től. Füredi M. vendégjátékául. A vendég müvész mellett Pauliné-Markovics Ilka tünt
a
b
c
d
e
í
g
ki leginkább, Melinda szerepében.
Világos.
Szerda, decz. 14. Másodszor „Montjoye."
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
Színmü 5 felv. Francziából ford. Deák Farkas.
Csütörtök, deez. 15, „A sevillai borbély," Vig A 255-dik számu feladvány megfejtése.
opera 3 felv. Füredi hatodik föllépteül.
(Márki Istvántól Pesten.)

Szerkesztői mondanivaló.

7442. Orosháza. Gy. V. Az ilyen „ijesztgetések"
azután a valódi örvendetes meglepetések egy szerkesztő
karácsonyi napjaiban. Fogadja érte legszivesb köszönetünket. A másik „rémhír", ha lehet, még ennél is jobban
megörvendeztetett. Kérjük mielőbbi valósitását s az eddigi
szives jó indulat további fennmaradását. Lapunk csak ily
erkölcsi és szellemi erők összemüködésének köszöni életképességét.
— (Helyreigazítás). A „Vámbéry Árminnak" czimü,
7448. II.-Bftszörmény.E. A lap uj évtől kezdve meg
mult számunkban közlött költeményből, leírási hibából, hat van rendelve.
sor kimaradván, azokat, mint a Balatont és Dunát emlitő
7444. Halle. M. K. Kiadónk szivesen beleegyezik,
sor után következőket, pótlólag itt adjuk :
hogy az ottani magyar olvasó-körnek lapjaink egy pél„Elvegyültél népek közt, messze kinn,
dánya rendesen megküldessék. Kivánjuk, hogy gyakran
Keresve a nyelvet, mely ajakin
emlékezzenek meg önök a hazai viszonyokra, melyekből
A mienkhez hasonlatos legyen :
egy időre kiléptek.
Hogy lásd, e nyelv mily gazdag, eleven,
7445. Kis-Szállás. Sz. L. Láthatta on, hogy tudósíBenne vihar és ha kell, zene szól . . .
tását már megelőzte egy másik. De azért legyen máskor
És felkiálts, nincsen párja sehol!"
szerencsénk.
7446. N.-Körös. L. L. Kedves barátom, ilyenkor látja
Heckenast Gusztáv leszállított ároni könyv- az ember, minő kár, hogy Kecskemétnek vagy Kőrösnek
nincs valami helyi érdekeket képviselö lapja. Ama két vera
jegyzéke ügyében.
felségesen foglalhatna ott helyet. Igy sajnálattal nélkülözzük
Alólirott kiadóhivatalnak azon nagy hirdet- benn e a közérdekűséget. A többit mielőbb.
7447. Pest. P.-Márton. A történelmi fejtegetést élveménye, mely a leszállított könyvek árszabályát magában foglalja, s mely legujabban az zettel olvastuk s lapunk irányával teljesen megegyezőnek
ujságokhoz mellékelve volt — oly számos meg- találtuk. Az uj évi folyamban méltó helyet fog elfoglalni.
7448. Pest. V. V. A népismei rajzon meglátszik Direndelést idézett elő, hogy nehány munka, um.
okens ragyogó tollának varázsa, s bár itt-ott több könnyüBallagi szótár 2 kötet
séget szeretnénk látni a fordításban, egészben véve mégis
és Kölcsey munkái 7 kötet
érdekes kép vált belőle. Mihelyt lehet.

18
19
90
21
?5t
93
24

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb.

Görög-orosi;
naptár.

Izraeliták
naptára.

c

H ol d
(!) N a ] 9
hossza
kél ny ü g .
hossza kél nyüg

Deczember
Deczemb (ó) Kislev fok
(manap 269
B 4 Graczián p. B 30 Kegyes 6 D 36 Miklós 19
20 Esőérti i- 267
Nemesius
Nemtő
7 Ambrus
21 Ün.Gar.h. 268
Theofil vért.
Jenke
8 Patapi u s
269
Tamás apóst.
Tamás
9 B. A. fogant. 22 Dávid
Zenó, Flávián v. Zenó
10 Hermes'
270
23
Viktoria szüz
Győzőke
l l Dániel
271
24 Eleázár
Ádám és Éva
Ádám és Éva 12 Spiridion
85 S.OH.ü. 272
Hold változásai. <j£ Utolsó negyed szerdán 21-én 6 dra 19

— Nagyváradon : Pál Rezső. —
Sz.-Király-Szabadján:
Fürst Sándor. — Miskolczon : Czenthe József. — Pesten:
Hőgyészy Pál. — A pesti sakk-kör.
Rövid értesítés. Pest .- R M. Az épen a baj, hogy az
ön által emlitett mód szerint a mat 6-ik lépésig is gátolható. Lesz annak más módja is, a mikor Sötét épen nem
menekülhet. — Pest : A. L. A megfejtés helyes.

— (Figyelmeztetés.) A legujabb minta
szerint készitett s 7 évre szoló magyar-német
szövegü álladalmi és községi adókönyvecskék, — több rendbeli tudakozásra — minden
megkivántató mennyiségben kaphatók. Pesten, egyetem-uteza 4. sz. a. — 100 db. ára
3 forint.
Melléklet : Elölizetési fölhívás a
Magyar Sajtó" 18(>5-ik évi folyamára, azok
számára, kik csupán a „Vasárnapi Ujság"-ra
vannak előfizetve.
Melléklet : Elöfizetési fölhívás a
„Falusi Gazda" 1865. évi folyamára, azok
számára, kik csupán a „Vasárnapi Ujság"-ra
vannak előfizetve.

TARTALOM.

H E T I - NAPTA R,
Hónapi- és Katholikus és Protestáns
hetinap.
naptár.

1. F e l — d 2
tetszés szerint.
2. B e 8 — d 3 f
tetszés szer. üt.
8. e 2 —- e 3 f mat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

T. ó.
P52 7 45
53 7 45
54 7 46
55 7 46
56 7 47
58 7 48
59 7 48
perczkor

6 P- fok
4 9 146
4 9 158
4 10 170
4 10 182
4 10 194
4 l l 206
4 12 218
reggel.

50
47
58
28
22
25
42

ö.
9
10
ll

P51 !io
53 10
53 l l
íf.
# ll
0 56
1 56 0
3 0 1

P37
58
21
44
9
37
7

,
A nemzeti muzeum és könyvtárának díszterme (képpel).
j J. K. — Báthori Gábor. Zilahy Imre. — Az egészség
ápolása az életkor különböző szakaiban (vége). — Magyar
czigányok Berlin vidékén (képpel). — Brodszky Sándor
(arczkép). — A simontornyai régi vár (képpel). Beszédes S.
— A gyorsirásról. II. Fenyvessy A. — Nehány szó a
hagymáz- vagy typhusról. Dr. Stop Jakab. •— Gazdasági
és iparkiállitás Nagy-Bányán. Kollár L. — Egyveleg. —
Tárház : Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —
Közlekedés. — Mi ujság ? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.
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HIRDETÉSEK.

V

Az átalánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

Uj képes humorisztikus lap. Egész évre csak 4 f i
Elöfizetési

k

Az első bécsi

LÍBBEIKYÁR

fölhívás

FÜLES BAG

hnmorisztikns és szatirikus képes heti-lapra.

Van szerencsénk ezennel tisztelettel közhirré tenni, hogy alólirt szerkesztő oly
társulatot alakitott, a mely feladatává tette azt, hogy a „Füles Bagoly" t. cz. előfizetőit
és olvasóit, akár hogy teszi is szerét, okvetlenül megnevetteti.
Nem szándéka ugyan bohóczkéut bukfenezeket hányni, de azon lesz, hogy minden,
a közéletben előibrdu'ó dolognak megtalálja a mulatságos oldalát, s abba kapaszkodva
igyekezzék maga részére hódítani azokat, a kik szivesebben mosolyognak meg egy-egy
talpra esett ötletet, mintsem arasztos kepékkel rőfös vezérczikkeket olvassanak azon
kérdésről, vajjon a monopotauiiú miniszterelnök elöl viseli-e a frakk
n a gv fontosságu
szárnyát vagy hátul; s a nagy nehezen kisütött mikéntből okoskodjak ki a derék férfiu
politikai érzületét.
A lap tartalmát itt azon egyszerü okból nem mondjuk el, mivel akkor, ha már
mindazt, a mit a „Füles Bagoly"-ban adni szándékozunk, itt meg volna ir^a, tökéletesen felelsegessó válnék a prenumerálás.
Óhajtjuk, hogy e tartalomra minél számosabban kíváncsiak legyenek, s e kiváncsiság kielégitö-e végett tömegesen siessenek a ..Füles Bagoly-ra előfizetni a következő igen egyszerü uton és módon :
Méltóztassék egy, vagy két, vagy négy forintot egy bizalmas levélbe bepakolni,
s azt a „Füles Bagoly" kiadó-hivatalának (egyetem utcza, 4 szám) czimezve bérmentesen a postára adni. s mi iót állunk érte, hogy e megemlékezés iránti hálából a
„Füles Bagoly" az 1865-dik év január 5-töl kezdve kérlelhetetlen pontossággal
beállit minden csütörtöki napon, egy egész iven képekkel és képtelenségekkel.
A szerkesztőség mindent ilkövet, hogy a lap lehetőleg változatos tartalmu legyen
E végből tisztelettel kér fel mindenkit, hogy mindennemü idevonakozó közleményekkel öt támogatni sziveskedjenek. Mostani világban mindaz, a mi csak egy
pillanatnyi derültséget is képes elöidézni, valódi közkincs, melyet egymással közölni atyafiui kötelesség. A közlés tisztét ezennel örömmel magára vállalja a „Füles
Bagoly."
Kijelentjük, hogy minden, bár honnét beküldött közleményt, legyen az bármi
csekély, mihelyt lapunkban megjelent, rendszerünk szerint dijazni fogunk.
Minden kéziratot e czim alatt kérünk beküldetni „A Füles Bagoly" szerkesztéségének (köfaragő-utcza, 2. sz. 1. emelet). A kinek egyszer valami közleménye elfogadatott, azután bérmentetleiiül küldheti hozzánk leveleit.
*
Gyűjtőinknek minden tizre egy tisztelet példánynyal kedveskedünk.
Azonkivül : A ki bezárólag január 10-ig legtöbb előfizetőt küld be, annak,

„im österreichischen Hofe"

Unitas Ferencz (Torkos István),

a lap kiadója (egyetem-uteza 4. sz )

felelős szerkesztő (köfaragóutcza2. sz. 1. em )

Elöfizetési föltételek:

(Buda-Pesten házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve)

z évre (január—deczom er) 4 fi. — Félévre (jan.—
junius) 2 ít. — Negyedévre 1 ft.

§PP~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy
s z o l g álunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik

tisztelet-példánynyal

A Füles Bagoly kiadó-hivatala

díszmunkák-, imakönyvek-, ifjúság-iratok- és
FÉNYKÉPEKKEL,
valamint az ezekhez tartozó

albumokkal dusan ellátott raktárát.

A bel- és külföldi legkitünőbb irodalmi termékek, ugymint: magyar,
franczia, angol és német nyelven megtekintésül elömutattatnak,
s kívánatra választásul házba is küldetnek.
Mások által hirdetett munkák általam is ugyanazon áron, a melyen hirdetvék,

1

t?

1

'"" *

912 (1—2)

Kugler Adolf

Valódi minőségben kapható:

üveg ára

8$

krajczár a«!*sfriai érték.

i£gy üveg ikra 1 forint ansztr. érték.

Fi- és leánygyermekek számára:
a legujabb s legizletesb minta szerint készitett bőr, brünell bársony- és posztótopánkák a legnagyobb választékban 1 — 4 forintig — Nagy raktárt tartok
továbbá finom, legfinomabb s a legujabb minta sverint 1c<5a».Het,t nöi czipökból.

Tiroli nemez-lábbelik
köszvény- és csúzos bántalmak ellen,

melyek a leghirnevesb orvosok által mint egészségi lábbelik évek óta jónak
ismertettek el és ajánltattak.

Férfiak számára:

Hölgyek számára:
1 pár nemez-házi czipő, nemeztalppal
1 ft. 10
50
nemez-házi czipő bőrtalp. 1
70
nemez-salon .,
,,
50
topánka, nemez-talppal .
„
bőrtalppal, szegélylyel s prémezve . . .
50
topánka, gombolóra . . .
55
utazó félezipők 80 krtól
2 forintig.
„ közönséges posztóczipők
bőrtalppal
—ft.&Okr.

Fi- és leánygyermekek számára:

1

,r nemez-házi czipő, nemeztalppal
1 ft. 40
, nemez-házi czipő,bőrtalp. 1 „ 7©
nemez-topán, nemeztalp. 2 ,, —
, nemez-topán, bőrtalppal,
szegélylyel
2 „ 70
, szárcsizma
2 „ 25
, uazó szárcsizma, nemeztalppal
1 „ 50
, közönséges utazó félcsizma 90 kr.
4 ftig.
, finom nemez-harisnya . . 1 ft. 30
, bőr prémmel bellelt utazó
csizma
6—10 forintig.

1 pár neinez-czipő nemeztalpp. — ft. 90
Gyermekek számara:
1 „ topánka
,,
1 „ 10
pár nemez-czipő, nemeztalp. — ft. 60
1 „
„
bórtalppal . . . 1 „ 40
90
topánka, nemez-talppal
1 „
„
bőrtalppal, sze10
,.
bőrtalppal . . 1
gélylyel
1 „ 80
Gyártmányaim szilárdsága és ízletes elkészítése által szerzett tetemes forgalom folytán gyáramat nagymennyiségü anyagokkal rendeztem be, ugy annyira,
hogy oly helyzetben vagyok, miszerint valóban szilárd ésfczépendolgozott árukat
arányszerüleg bámulatos olcsó áron vagyok képes szolgáltatni, miről egy kisérlettel mindenki meggyőzödhetik. — A nagyban vevők különös elengedésben
részesülnek.
fP£~ Részletes árszabályok, melyek több százféle lábbelit tartalmaznak,
kívánatra bérmentesítve küldetnek meg, s minden megbizások pontosan teljesit6
tetni fognak.
°9 ( 2 - 6 )
A hatóságilag megvizsgált, s kitünő hathatósága miatt — gyomor-fájdalmakban —
átalánosan megpróbált s jónak elismert

GASTROPHAN,

megrendelhető F ü r s t J. gyógyszerész-szállító-főraktára által Prágában,
SchilHngsgasse Nr. 1044, és

PESTEN : Török Jozsef gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz., — és
Wágner Joznct-íiél
SV

Egy üvegcse ára 70 kr, postai küldéssel 15 krral több.
Arad : Schwellengreber J . , — Debreczen : Rothschneck K, — Károly fehérvár:
egy csás£. királyi kizárólag szabadalm. patkány és egéröló szer által gyertya-alakban Abegai V. — Kassa : Kschwig E., — HMalaczka : Röhrich J., — Mohács : Kögl A., —
Nagy
C.
Munkács : Gotticr L . , ~ Nagy-Bccskerek
"Krieszhaber
'
•'
"
«-„«.e-„K„_.
en:
Egy darab ára 50 ujkr.
Zöhrer J. F., — Pécs : Rech W., — Pozsony : Sehneeberger D. és az irgalmasoknál,—
Kiírna : Milutinovics S., — Sast vén : Miké A., — Siklós : Holmik F., — SzékesFehérvár : Légmann S.,— Szatb&£r : Weis J., — Szeged : Kovács A., — Temesvár:
PESTEN : T ö r ö k J o z s e f gyógyszerész urnál, a király-utczában 7-ik szám alatt,- Pecher J. C. és Solquier J. W., — Tokaj : Krotzer A., — Tolna : Schwarz M., —
Veszprém : Fröminel H.
\ •
842 (6—8)
Pozsoísyban : Scherz Fülöp urnál.
806 (9—12)

bt«to*t «» gyors kiirtása

Egy

intézendők, a hol a megbizások postai utánvét mellett pontosan s lelkiismeretesen
eszközöltetni fognak.
Női-lábbelik:
!
Férfi-lábbelik:
1
pár
bőrfüző-topánka
2 ft. 40
1 pár finom bársony, vagy brunell topánka füzére . . 1 ft. 90 1 „ mainzi borjubór-topán . 4 „ 20
1 „ dto ruganybetéttel . . . 2 „ 20
„
dupla talpú . 4 „ 80
1 „ bórtopánka f ű z ő r e . . . . 2 „ — 1 „
,,
salon-laktopán . 4 „ 75
1 „
„ rugany-betéttel 2 „ 45 1 ,,
1 „ kesztyübőr-topánka, lak1 „
„
kesztyübőrból . 4 „ 95
börboritással és rugany1 „ vizellenes bagaria-bőrbetéttel
3 „ 60
topán dupla talpra . . . 5 „ 10
1 „ bársony vagy börtopánka
1 „ dto orosz lak bagariaprémmel béllelve és beszegve, rámás talppal . . 3 „ 20
dupla talpra
5 „ 90
1 „ ugyanafféle, de lakbérrel
1 „ zergebőr-topán, fájós lákörül beszegve, s rámásbakhoz ajánltatik . . . . 4 ,, 50
talpu
4 ,, 10
1
„
borjubőr száras csizma,
1 „ legujabb előröl fűzhető
vagy gombos magas todupla talpra
5 „ 80
pánka , brünell - , bár 1 „ bagaria-csizma
7 „ —
sony-ésbőrből3ft 50kr.4 — öftig.
1
„
bagaria-térdigérő
csizma
1 „ brünnel szivformára ruvizellenes duplatalpu . . 8 „ —
ganybetéttel és rózsával 3 ft. 20
1 „ báli topán fekete v. fehér 1 „ 80 1 „ gumi-czipő 1 ft. 40 krtól 1 „ 80
1 „ kényelmes czipő 80krtól 2 „ 40 1 „ kényelmes czipő 90 krtól 1 „ 80
1 „ gumi-czipő
1 „ 10 Legujabb férfi-topánok gombbal, csattal
1 „ angolféliek
2 „ —
és lyuk-karikákkal diszitve 6 forinttól
Sarokkal párja 30krral, lakbőrboritékkal
7 forintig.
30 krral, rámás talppal 50krral drágább.

könyv-, mü- és hangjegykereskedése.

A PATKÁNYOK ÉS E6ERE1

mell- és tüdőbetegek számára

Engelhofer izom- és idegessentiája.

Abeles Henrikhez, Fleischmarkt Nr. 2, Bécsbe

(Pest, aeyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Kngler Adolf könyv-, mü- és hangjegykereskedése P e s t e n , Dorottya-utcza 8. sz.,
ajánlja

növénynedv

ajánlja nagyszerüleg rendezett raktárát mindennemü lábbeliből nők, férfiak és
gyermekek számára, a legujabb bécsi és párisi alak szerint készitve. A megrendelések a mérték hosszasága, vagy egy alkalmas lábbelivel együtt,

ha no, e#y értékes arany karptreczeael — ha férfi, egy kitünö síép
tájtékpipával kedveskedünk.

Heckenast Gusztav,

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

mel v a
te kiválóí>b
g
gyógynövényeM>ö?
|
^ készitve a összeállitva, az idegek, i:;mok é»
test erösitésére stb. a legjobban ajánlható. Az üvegcsék mindegyikére„Arc.hibasalspiritus" van benyomva, s a készítő peC'étjéveí. mely a vevőt a hamisitás*ií ellen
védi — ellátva. — Egy ÜTegcse ára 1 uj ft., postán 15 kr. több
u
R y n e v e z e t t „Menschenfreund" a gyomor
J
J*
erösitésére, az emésztés és étvágy előmozdítására s helyreállitására stb. — Egy üvegese ára 50 kr., postán 15 kr. több.
(Parfümé aromatique balsamique) fogfájás, esúzos bííntalköszvény, ideggyengeség, fagyások minden nemei,
mak,
Bzemgyengeség és szárcsont-izom-göregök ellen. — Egy üvegese ára 1 ft., postán
15 kr. több.
A főraktár az egész ausztriai államokra nézve F ü r s t J ó z s e f , gyógyszerésznél
Prágában (Porií 1044—2 sz. a.) kora azou gyógyszerész urak, kik ráktárt
óhajtanának átvállalni, fordulhatnak.

PESTEN : Török József gyógyszerész »rnál a király-utezában 7-ik szám.
Továbbá kapható :
Nagyszeben : Zöhrer J.F., — Szatmár : Börkei Imre, — Szeged : Kovács A.,—
Temesvár : Solquir J . W. és Peeher J. C, — Tolna : Schwarz M., — Veszprém
Frömmel H.
843 (7—8)

GRIMAULT és TÁRSA
Dr. Krombholz gyomor-Iiqueurje.
Dr. Brünn szájvize (Stomaticon). vastartalmú szörpje vörös díinalicjliol
Egy

üveg ára

Egy övesc árs% 8S krajczár ansztr- ért^k.
Folyvást egészen fri«s és iegjobb minőségben kaphatók:
•"k|^Cirrif^«T

BUDÁN

gyógyszerészek

5<í krajczár ansztr. é-tí'k.

Török Jozsef, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, —
Ebenl'ührer A., Gyndele G., Giudrich J.. Hausner F. L.,
Höfler unokái, Kindl cs Frühwírth, Köhler B., König Rí.,
Oszeczky és Schieszler, Reitszam Ferencz, Szenes Eduard*
Tobisch C , Tunner J , Vagby K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C , Brunner G. F.
Steden J , Prohászka és Sehwarzmayer uraknál.

A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője PurgleHner J.
kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet
alatt előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék. — Továbbá:

Párisban, 1, ru-c de ia Feuillade.

Ezen legujabb s kellemesizü íolyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithetó, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vasat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzöszerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb eredménynyel ott használtatik, hol az erők isméti helyreá-litásáról. s a vér normális állapotbani hozásáról van szó. KelUsmdús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorfájdalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
nök rendetlensége, leukorrhö« stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy enyhittetnek. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb károsai minden gyógyszertárában.
W Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik ez. a.
655 (18 —24)
Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

Alsó-Lcndván : Kiss A.
Iglón : Inderkü.
Püspök-Ladányban : HaaAradon : Temes és Frei- Jassyban : Immervoll J. E.
gen Alajos.
berger.
Rozsnyón : Pleymann A.,
Schoidler.
kerek s négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.
Aszódon : Hannisch A.
Madaras G.
Kőszegen : Küttl és Strehle
Egy darab ára 10 forint.
Apatinban :Wény M., Wei- Kolozsvártt : Kozák E.
Rimaszombatban Kretschdinger S.
már.
Kaposvárit : Kohn J.
Aranyos-Maróthon : Sa- Karánsebesen: Stojesevics Rumán : Bogdánovich J.
masa J. B.
darabja 5 fttól 15 ftig.
Kassán : Novelly A.
Sasváron : Müke gysz.
Késmarkon : Szopkó K. N Selmeczbányán Dimák J.E.
Almáson : Beck K.
melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat
Kecskeméten : Gallé gysz.. Sellyén : Weigl József.
Baánb^n : Sabinnoszky J.
« és bűzt tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.
Szentesen : Eiszdörfer G. él
Handtl, Milhofer.
Baján : Stern K. és Dietzl
A pakoláshoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.
Prohaska J.
és Michitsch St., Herzfeld Keszthelyen : Singer testv.
Kis-Czell : Brunner G.
Szekszárdon : Mihek J. éi
fiai.
MIKSITS KAROLY, bádogos-mester.
Mihek N. J., Stern M
Beregszászon : Buzáth gy Komáromban Grötschlgy.
RAKTÁRA : rózsa-téren 2-ik szám alatt Pesten.
893 (3—6)
Ziegler A. és fia.
Berettyo-Uj faluban : SavNoviter A.
Körmöez-Bányán : Nem- Szepsi-Sz.-Györgyftn :Vi
reti J. gysz.
tsek J.
Bezdán : Schulz E. J.
tályos B.
Beszter cze-Bányán: Sztra- KostelniczánRadakoviesM Szegeden : Hauer A. és LánLéván : Bolemann Ede.
kaS.
gyógyszerészek
sovits, Mészáros Pál.
Beszterczén : Kelp és társa, Lugoson : Popovícza D. Szolnokon : Scheftsik Istv,
Weisz testv., SchiesslerA Szabadkán : Reisner A. S
Dietrich és Fleischer.
Makón : Ocsovsky S.
Bialán : Knaus J.
Szebenben : Zöhrer J. F.
Bonyhádon Beck J.,Schanta Mártonvásáron Pintér J. E Szécsényen : Schönberg A.
Miskolczon : Böszörményi, Segesvárott: Misselbacher
J. B.
Spuller J. A.
B.-Gyarmaton Sippler testSz.-Kereszten : Detony V.
Mitroviczán : Kerstonovits. Sopronban : Voga, Éder és
vérek.
Párisban, I, rue de la Feuiilade.
Brassóban: Jekelius gyógy- Mohácson : Kögl A.
Rupprecht J.
M.-Óvártt : Koller Alajos.
szerész.
Szigetvárott : GrünhuthM
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhőek gyors és sikeres gyógyítására,
Maros-Vásárhelyen : Fo- Sziszeken : Pokorny F.
Csaczán : Eichwald M.
anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
garasi D.
Szombathelyen : Pillich és faleveleiből van készitve. Dr. Ricord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
Debreczenben Rothschneck
Albrecht F. R.
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
Kolbenberger E., Nemetz IV.-Abonyban : Lukacz.
J., Czanak J., Papp G., N.-Beeskereken : PyrraD., Sz.-Fehérvárit: Légmán A betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
Danilovics G., Wegling és Sz.-Gy&rgyön : KartinFer esetekben, melyek a copahű s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belöveléBorsosy.
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — R a k t á r a k : Németország neveHerschani, Schlesinger G. Sümegen : Hirsehler N.
Deésen : Szathmáry K.
S.-Somlyón : Ruszka Ign. zetesb városai minden gyógyszertárában.
Déván : Büchler A., Ötvös. Rí.-Bányán : Pap.
Diákovártt : Bosniakovich IV.-Kanizsán : Fábián özv., Tapolczán : Frisch József
C^T" Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF
Tapolcsánban KalabaC. A gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a.
Zerkowich W. A.
D.-Földvártt : Timmer K.
656 (.18—24)
Temesvártt
:
Jeney
és
SolNaf;y-Károlyban
:
Alex,
Esztergomban: Bierbrauer.
quir,Hain,
Schidlo
F.,FahSasger.
Egerben : Weszely gysz.
ner Károly.
EperjesenZsemberyJ.jPapp N.-Kikindán : Schanner.
Tatán : Nirtit gysz.
Nyitrán : llippeli gysz.
G. S.
Eszéken : Deszathy S., Ar- N y iregyházan: Grünfeld J. Trencsénben : Kulka J.
T.-Kanizsán FirigyházkyP.
és Forgács G.
girovich Gr. és Károjlovich
L i n d l e r J . R. hazánkfia által Amerikában felIV.-Szombaton : Keszely J . Újvidéken : Vidasits J . L.,
gyógysz.
talált, s amerikai kizárólagos, valamint cs. kir. ausztr.
és Panthotes.
!• elegyházán : Hunyady l .
Milletits N.
szabadalommal ellátott kisszerű kézi morzsoló-gépe
Nagyváradon Kiss S.,Röss- Újbányán : Hamel G.
Fiuméban : Rigotti.
megpróbáttatván, a?.on eredményhez vezetett : hogy
ler J. K. és Rosenthal A. Uj-Verbaszon: Singer H.
Fogarason : Schranz G.
ezen gép a szemeket a csőről tökéletesen lemorzsolja
Varasdon : Dr. Haller.
Fehértemplomban : Joan- Oraviczán : Pintinger J.
s a szemeket nem zúzza össze; könnyen forgatható
Orosházán : Székány Istv. Veröczén : Doma.
novics és Boschits.
s épen azért egy ember által hosszabb ideig anélkül,
Fehértemplom (Bánátban): Palánkán : Karvázy A.
Verseczen Karnap E.,Obrahogy kifáradna, szakadatlanul kezelhető; jol elzárva
Pakson : Flórián J.
Schmitz G.
dovics, Fuchs János, Bium
s egyszerü szerkezeténél fogva a s?emeket nem szórja
J., Joannovics J. p.
1 ehértemplom (Erdélyben) Pancsován: Huber J., Kranszét,
s tekintve kisszerű voltát, szükebb helyen is
Barbulovics D.
csevicsP.,JoannovicsD.U., Veszprémben Frömmel H.
alkalmazható, s kiiünő tulajdonai miatt minden
üalanthán : Wallandt Tód.
•Toannovics J.B. és Kresa- Váczon : Bodendorfer J.
ha^onnemü kisebb szerkezetű gépek felett a legjobb
Gyöngyösön Kocziánovich.
^inacz M.
VukovárttStanitsTh. Mars legajánlha'óbb, annál is inkább, mert annak vételár
Gyulán : Császár K.
kovits B
Pápán : Bermüller S.
csuk 20 forint. — Lakása Pesten, bálvány-uteza 12.sz*
í'.Vörött : Hergesell A.
Péterváradon : Nagy Ign., comborban : Weisz J. és
lladersdorfban Martinides.
Andres Ferencz.
Popits István, Falcione,
Szendrey Ign. m. k. SlarsovskyÁd.m.k.
Hradison: Beitl J.,Grigar F. Pozsonyban: Schneeberger
HeindlhoferR., Csarsch C.
Tomsics Istv. m.k. Gönczy Fál m. k.
Ilögyészen : Rausz St. özv.
és Heinrici, Pisztory.
imonyban : Treschtfik,JoHolHtson : Mühlbauer.
écsett : Berger C, Pucher
annovics és Petrovics.
Minthogy a fenntebb érintett kukoricza-morzsoló-gépek gyártásával felhagytam,
Hold-Mező-Vásárhelyen:
G., Rech W., Lakich F Z. -Egerszegen Handler I.
egy chinaezíist-gyár felállítására vállalkoztam (raktál : váczi utcza 7-ik sz. alatt)
Wágner.
Obetka S.
'
865(3-12)
:ényszeritve érzem magamat ezen momoló-gépeket áruba bocsátani, s e czélra az árakat
A. stájer növénynedv fehér üvegekben árultatik, s felülről kup- etemesen, azaz : 20 forintról 10 forintra szállitani. Több darab megvételénél egy
alakban végződik, s ónlemezzel, melyen (véiamint az üvegeken) „Apotheke larab 15 forintba számittatik.
.
i ••
i - n
T

Hordozható s vizzel légmentesen zárolt szoba-íirszékek,

GRIMAULT é s TÁRSA

növény- matico - iniectióia
s matico-tokocskai

Az orsz. magyar gazd. egyesület 1862. évi nov. 21. és 27-én
tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonata.

um Hirschen in Gratz" és J. P. A. nyomat szemlélhető, jól elzárva, —
különben függvényekkel s a készítő gaját neve aláirásával vannak ellátvj

909 ( 2 - 4 )

Lindler J. R.,

Pesten, bálvány utcza 12-ik szám alatt*

560
Heckenast Gusztáv könyvkiadó hivatalában (Pesten,egyetem-utcza4.fiz.)
megjelent, 8 minden könyvkereskedő- és könyvkötőnél kapható:

Falusi Gazda naptára

meg'jelentek, s ajánlja

karácsoni és ujévi

A földmivelés, kerti-ipar és gazdaság évi közlönye

szerkeszti Dr. Farkas Mihály, földbirtokos.
Állandó konyhakerti falnaptár-melléklettel.
Ara fíuve 80 krajczár ausztriai értékben.

(3

KUGLER ADOLF

könyv-, mű- és hangjegykereskedésében Pesten (a Dorottya-utczában)

1865-ik évre.
Elsö évfolyam.

... d

ajándékul:

A mit a nök
Gombostű-naptár legjobban
szeretnek.
1865-ik évre. *
Hölgyek számára szerkeszté

Szerkeszté LAUKA 6 .

EÓZSAÁGI ANTAL.

12magyar költőfényképészetiarczképével.
Fődisze e naptárnak : herczeg Odescalchi Gyuláné, gr. Károlyi Viktorné Ára aranymetszésü kötésbenlft.60kr.
Diszes selyemkötésben 2 ft. 4 0 krajczár
és gróf Széchenyi Ödönné
ausztriai értékben.
jól sikerült arczképeik.
Vászonkötésben ára 1 ft. 50 kr. Vászonkötésben, aranymettzéssel 1 ft. 80 kr.

HAJNALKTDALAI.

LISZNYAI-ALBÜffl.

A költőnő

aczélmetszetü arczképével.

Szépirodalmi zsebkönyv.

Szerkeszté NÉMET JÁNOS.
Lisznyai arczképével.

Ára aranymetszésü vászonkötésben 1 ft. Ara 2 forint, vászonba kötve 3 forint
ausztr. érték.
50 kr. Ugyanaz velin-kiadásban 2 ft.

___ Vidéki megbízások, habár más könyvárusok által hirdetett)
munkákra is, általam a legpontosabban s a meghatározott bolti árakon j
eszközöltetnek.
913 (1)

A numvári WERTHER FRIGYES által feltalált
cs. kir. kizárólag szabadalmazott

TARTALOM.

Egészségi Élet-ital

A fölséges uralkodó-ház. — Csillagászati cserép- vagy fa-edényekbeni gyümölcsfaés kortani jellemzés. — Naptár. — Bélye- tenyésztése üvegházban. Machik Józseftől.
gekről. — Az angol mezei gazdaság alap- — Déli gyümölcs-tenyésztés, tekintettel
szabályai hazánkbeli gazdálkodás módjával hazánk éghajlatára. — Saláta-növények. mely egészségesekre nézve nemcsak mint átalános éldeleti —hanem egyszersmind a leg
összehasonlítva, illetőleg a növények ter- Vesey Venczel mükertésztól. — Pest-kőbá- hathatósb házi szer is — emésztés-hiány, gyomor-görcs, epe-inger és hányás, valamint a
mesztését s az állatok tenyésztését. Reisoher nyai szőlők. — Borpathologiai közlemény. mocsárláz következményei, tengeri betegség, álmatlanság stb. ellen, a legelőkelőbb orvosi
Endrétől. — A homok-föld legczélszerübb B. Nyáry Gyu'ától. — A dinnye tenyésztése tekintélyek által legjobbnak ismertetett el és sokszorosan megpróbáltatott, a következő
mivelése és hasznosítása, vagyis" A homok- rövid vázlatban s az állandósított válfajok
bizományos uraknál állíttattak fel raktárak, ugymint:
gazdaságról. — Még nehány fzó a futó- ismertetése. Dr. Farkas Mihálytól. — Az
• Törők József gyógyszerésznél király-utcza 7-ik sz. a., — továbbá:
homok megkötéséről. Dr.Farkas Mihiilytól. anyaméh. Hradszky Józseftől. — A viasz• Szenes Ede, — Gyarmathy G., — Gindrich J., — Schneider G., —
— Szántóföldek, rétek és legelók beszegé- épitmény mozgósága. Ugyanattól.—Hasmos Spuller F., — Vághy C , — Vághy L., — Steinhardt A., — Roser testv., — Loser P., —
lyeí ése eleven sövényzettel, külön ösen légkór ismeretektára.Tapasztalati adatokakonyha- Broche E.,— Rabel S.,— Naisz H.,— Édeskuthy L.,— Kuhn J . M füszerárus uraknál; —
és föld javítása tekintetéből. Dr. Farkas kertészet és gyümölcsészet köréből. Pecz Hollóssy Gyula borkereskedésében,—Vértessy S. illatszer-kereskedésében, — a „Zrinyi"
Mihálytól. — A telkek eldnraboláfánál mi Armin, ludoviczeumi főkertésztől. — Füg- ávéházban,—Nágel Otto dohány- és szivar-nagytözsdéjében a magyar szinház mellett;—
tartassék szempontul a „minimum" meghatá- gelék. A legnevezetesebb európai államok
Lappert M., Spitzer S. és Suck J . tőzsdéjében.
rozásánál, figyelembe véve nemzeti gazdá- gabona-, folyadék, súly- és térmértékei, — R l l l i ' l l l • a gyár-udvari raktárban; — Buda-U.j-Telepen (Neustif.) : StedenJ.,—
szatunk javát; a telkes-gazdák kátéja s a valamint a leginkább divatozó pénznemek [ • M l l c t l l • Iványi J., — Hausmann F., — Poppovits L., — Keller K. füszerárus
népes helyek közelében fekvő kis telkes ismertetése; összehasonlítva hazánkbeli for- uraknál,—Gross Nándor cs. k. lőpor-árusnál, —és Schenk Antalné assz. nagy tőzsdéjében
gazdaságok földmivelési módja. — Telek- galomban levő mérték-, illetőleg pénzneÓ-BUDÁN : Gebhardt J . füszerárusnál.
osztálybeli törvények javallata. Reischer meivel. — Gazdasági könyvtár. — MagánEndrétől. — A csírázás és föltételei. Dr. termelök bizományi árjegyzéke. — Országos Duna-Földváron : Blümelhuber János, — Szegszárdon : Brassai gyógyszerész, —
Farkas Mihálytól. — Kereskedelmi fűszer- vásárok a magyar szent korona birtokain. Mohácson: AuberN.J., —Komáromban : Kecskés J., —Győrben : Szailer és Ceyk,—
Szegeden : Mahler H., — Haczfelden : Telbisz, —
növények.— Akereskedelmi növények rövid — Naptári értesítő.— Kamatszámítás ujpénz- Kecskeméten : Papp M.,
áttekintése betüsorrendben. — Rivers Tamás ben. — Cselédbért, árendát mutató tábla. Nagy-Kikindán : Roser testv . — és Gyöngyösön : Koczianovich J . gyógyszerésznél.
%a-<5SS=» Az ,,Élet-ital" pintes, félpintes és meszelyes palaczkokban, melyek
JÍP-*E»
czimképpel vannak ellátva, s bélyegzett lemez-süvegcsékkel elzárva,
lehető legolcsóbb áron adatik el. A-palaczkok mindegyikéhez használati utasítások és
orvosi bizonyitványok — melyek ezen oly gyorsan kedveltté vált házi-szer rendkivüli
cs. k. osztr. szab. és elsö amerikai s angol kir. szabad.
hathatóságát igazolják — vannak csatolva; mire nézve próbavásárlások minden feldicsérgetést feleslegessé tesznek, s okvetlen kellő meggyőződéshez vezetnek, minélfogva az
„Élet-ital"-gyár Budán szives megrendelésre egyes és próba-palaczkok megküldésére —
még a legtávolabbra eső vidékre is késznek nyilatkozik.
•""•* A fentebb érintett „Élet-ital"- gyárban szinte megrendelhető valódi minőégben elkészített
Bécsben, ezelött Tochlanben 557. sz.,

J

P O P P J. dr., gyakorlati fogorvos,

wiTiiutívsumzi;
most : Stiidt, Bognergasse 2-dik szám alatt,
a takarék-pénztár átellenében.
$MF* Egy üvegcse ára 1 ft. 4 0 kr., — göngyölés 20 kr. * 9 6

Kapható P e s t városa minden gyógyszertárában, valamint minden
illatszer-kereskedésben.
Cs. kir. legfelsőbb szab.
Ára 1 ft. l « kr.

FOG-ÓLOM.

Az odvas-fogak saját ólmozására. — Ára 3 ft. 10 kr.

Növényi fogpor.

Tizenegyedik évfolyam.

52-ik szám.

Franzbranntwein

mint biztos gyógyszer LEE WILLIAM angol feltaláló pontos közleménye szerint
lőállitva.
902 ( 2 - 3 )

Fuchs Gusztáv és társa
BORKERESKEDÉSE

Pesten, Dorottya-utcza, a kereskedelmi testület épületében,
ajánlja

,

Papirtokban. — Ára 6 3 krajczár ausztr. érték.
l e g f i n o m a b b és kellemes i z ü
Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájrészekre nézve is mint legkitünőbb épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s legmagasb uraságok által egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű orvos,
pintea üvegekben;
egyéniségek részéről számtalan bizonyítványok által — e szernek jelessége igazoltatik,
s tekintve, hogy Anatherin-szajvizem az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett, ;ovábbá : a legnemesb fajta vörös és fehér magyar borait
s Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
ellen védve lőn, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesit- palaczkokban; valamint pezsgő-borait Cliqnot veuve, Roetetett, s a birodalom több előkelő hirlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva derer, Mamin, Delbeck és de Berghes-töl; Bordeaax- és
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.
rajnavidéki, liunel-, Malaga- s Madeira-borait:
C^f" Kaphatók PESTEN : Török J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. Unschuld Ede urnál váozi-utczában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság"kaphatók továbbá fennérintett kereskedésben
hoz, — Leykauf testvér uraknál, — Thalmeyer é s társa, — Lueff M. és Oszvald
uraknál. — BUDÁN : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszerész
mraknál.
486 ( 1 4 - 1 4 )

a legfinomabb Jamaika ó-rhumok.

Kiadö-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-utcza 4-ik szám

alatt).

Pest, deczember 25-én 1864
Elöfizetési föltételek 1864-dlk évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Égést évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft - tsupan Politikai
Ujdonnágok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

í&$
Hirdttési dijak, a Vasarmtpi Ujság és Politikai Újdonságokat illet&leg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak heiye, egyszeri igtatásnál 10 krbaháromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler.
M. Frankfurtban : Otto Moilien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos,
és Pesten : a k»rtés7.-«:«z<l«8ziiti Ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kftlön minden iktatás titán 30 njkr.

Melyik volt boldogabb?
Karácsonyi

elbeszélés

GYÖRY

VILMOSTÓL.

I.
— Szabad! — mondá mesterné asszo- testük aszaltszilvából van, — s mind a kettő sok drága ajándékot hozta, azt mondta nenyom, és megnyilt a kis padlásszoba ajtaja, piros papirosból kötött lánczot tartott aszalt- kem, csak ugy adjam oda mindezeket ti
s beszaladt a szobába a két virgoncz gyer- szilva-kezein. Az ördögök mellett az egyik- nektek, ha megigéritek, hogy ezután is jó
mek, egy nyolcz éves köpezös, kövér fiucska nél egy lovashuszár feküdt mézeskalácsból, gyermekek maradtok!
és egy hafc éves kis szőke leány.
a másik mellett egy ugyan olyan minőségü
— Jók leszünk! viszonozák a gyermenagy
baba. Mind a kettő mellé ezenkivül kek egyhangulag, s hogy ne igértek volna,
— Jé! — kiáltanak a gyermekek egyszerre leirhatatlan örömmel, és ártatlan kis három-három alma és tizenkét szem dió volt mikor az a szilva-ördög, meg az a mézesbáb,
helyezve, mögöttük pedig egy pár meglehe- meg azok az almák olyan szépen mosolyogarezukon a boldogság tündökölt.
Mi volt az asztalon! Mit láttak?! Oh tősen bar^ ás mákos kalács.
tak feléjük!
Istenem, milyen jó az a Jézuska, milyen
Oh milyen jó az a Jézu-ka, a ki ilyen
— Ez a tied Jánoska; — mondá azután
szép ajándékokat hoz az a jó
az édes anya, a lovashuszárgyermekeknek karácsony esté','_T ' '
hoz vezetvén a fiucskát; — ez
jén!
Í---1'
• •~i^_"ZL
meg a tied — folytatá a lányMár több nappal a vidám
zrf
kához fordulva, s a másik csoünnepi nap megérkezése elött
-—: •"
_ _z
port ajándékra mutatva.
a város minden utczasarka,
" ,
A g y e r m e k e k azt sem
minden bolti kirakat a kara- _
tudták, melyikhez nyuljanak
csonyi ajándékok tarka halmaelébb?!
zától ragyogott. Örömtől su— Hát te Miska, jó fiu 3
gárzó arczczal nézegette örege
akarsz-e maradni ezutánra is? *
apraja a „karácsonyi vásár"
— kérdé mesterné asszonyom
tündérkincseit; a jobb módú
tréfásan a sihedert.
szülék szereztek is gyerme— Hihi — kaczagott az,
keiknek édes kedves meglepefelelve is nem is — hihihi, én
téseket, s annál nehezebb szivis jó akarok maradni!
vel vált meg az örömnek e
— No ugy hát neked is hokútfejétől a szegény szüle, a
zott a Jézuska valamit — monki gyermekével együtt az aradá az asszony, s csakugyan ju
nyos szépségeknek csak nézé» tött a Miskának is egy pár alsével volt kénytelen beérni.
ma, egy pár dió, meg egy félKarácsony szombatján jókerek mákos szarvas.
kor reggel mesterné asszo— Köszönöm alássan mesnyom is ellátogatott e vidám
terné asszonyomnak — somolyvásárra, s anyai szivének egész
gott a Miska, mikor a nyujtott
szeretetével, de csak a maga
adományokat elfogadta.
szerény módja szerint, össze is
— Ne nekem köszönd, bukvásárolgatta mindazt, a misi, — viszonzá mesterné asszovel estére az ö kedves kis csenyom, mosolyogva hunyoritva
lédeit akarta megörvendezszemével — nem én adom ezt,
tetni.
hanem a Jézuska hozta.
Két háromlábu vargaszék
Az anyának e gondossága
volt feltéve az asztal két széfelesleges
volt, — a gyermeKarácsonyi vasár. — (Lüders rajza után.)
lére : lábbal felfelé. Mind a hákeket annyira elfoglalta saját
rom lábára mindegyiknek egy-egy szál két- drága szép ajándékokat hoz a jó gyerme- örömük, hogy az ő meggyőződésükön, hogy
krajezáros viaszgyertya ragasztva, s igy keknek !
ez ajándékokat egy felsőbb hatalom nyujmindössze hat szál, a melyek lobogása terA két gyermeknek ártatlan örömét hár- totta : a Miska ügyetlen nyilatkozata semmészetesen különös fényűnek látszott az man nézték akis szobában; az apa, az anya, mit sem változtatott.
egyszerü mécsvilághoz szokott gyerme- és a háznak legjobb, söt egyetlen igaz baA karácsonyest ártatlan örömei azután
keknek.
rátja, a Miska inas.
megkezdődtek. A Miska csókolni való kedAz asztalon két ördög állott, csupa merő
— Jók lesztek-e? — kérdé végre mes- vesfiuvolt. Ugy szerette a gyermekeket, —
aszaltszilvából, — már a mint ez az ördö- terné asszonyom, nyájas hangon szólitva ugy el tudott velük játszani, tréfálni, — hogy
göknek átalános tulajdonságuk, hogy az ő meg gyermekeit — mert a Jézuska, a ki e a különben Í8 örömben és boldogságban uszó
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