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Xözponti szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszer tár Bécsben.
0VÁS. Alt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

vánvaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak haraisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : llORy az általam készitett
Seidlitzporok minden egyesskntulai, valamint az adattok papírjai hivatalosan letéteményezett véduiarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepréseli eredeti ka(u!yáí)»K i ft. 25 kr. Használati utasitás miiHlttn nyelvei!.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az alsó helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rőtfzfltt szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá : görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, rsúzos fon faj da
lomnál, végül liysteriára, biikórra és hnzamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
jryócvhatást eredményezték. — Az ez ért-lembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl,
tik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kitnerittetrtt, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, söt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelött még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik :
í
I

TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STEINBACH JOZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent s mú.den hiteles könyvárus-
nál, P e s t e n : Kilián György könyvkeres-

kedésében, Budán : Nágel és Wischán
uraknál kaphatók:

Bibliai történet
Izraelita iskolák számára.

Irta

LÖW LIPÓT.
főrabbi.

Magyarra áttette
f i ö w T ó b i á s .

8-rét. (224 lap.) Borítékba fűzve 6 0 k r .

HITTAN
Az izraelita népiskolák a l s ó b b osztályai

számára.

Irta Ziltz Mór,

a norvégiai Bergen városból való valódiDorsrh öiájhnlzslrolíij Is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. SO kr., e«y kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatáíyosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen é* azon állapotban van, miként az közvetlenül a I
természet által nynjtatott. E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer!
a mell- és tudó-bajokban, gcrophulus és rachitis. köszvény és csnz. Idült bőrkiütés, *zeingyaladás, ideg- ea több más
bajokban alkalmaztatik. 1 1 O I I A gyógyszerész B é c s b e n ,

792 (86 — 50) ilM.vFflL.i4l4 ím»^ „zum Storch",Tuchlauben.

HARSHALL FIAI TÁRSUK 6AIHSB0R0U6HSAN
(Angolhon),

megvizsgált rabbi, s hites, nyilvános vallás
tanár az izr. főiskolákban Pesten.

8-rét. 160 lap.) Második magyar kiadás.
Borítékba fűzve 30 kr.

HITTAN.
Az izraelita népiskolák f e l s ő b b osztályai

számára.
irta Ziliz Mór.

Második magyar-német kiadás. 8-rét.
(185 lap.) (2-8)

Borítékba fűzve 70 krajczár.

m
Heksch Sándor F.,

2 sasutczal2. sz. a. magyarhoni íőugynökség,

Biedermann és Overhoff,
főügynökség a cs. k. tanományokra nézve,

Horváth Ferencz,
váczi-utcza 5 dik szám alatti házban,

ajánlják dúsan felszerelt raktárukat kitünő és é r m e t nyert

GŐZMOZUONY-CSÉPLŐGÉPEK, LISZT- ÉS FÜRÉSZMALMOK,
s egyéb gazdasági gépekben a legjutányosb árakon. 1062(9-12)

Képes árjegyzékek ingyen cs bérinentesen.

Pesten, felduna-sor 52., 53. sz.,
királyi kizárólagos szabadalmazott

gépkoczkatalaj-gyárának
főraktára

létezik

SI I, IU ll (í ll ll GYÖRGY
papirkárpit-táníhan, a lánczhidnak átellenében Pesten,

ígtekinthetók, valamint rajzok és árjegyzékek kívánatra kiszolgáltatnak. Ezen főraktárban koez.ka-
kedvelt amerikai padozatok iingy mennyiségben és bőséges választékban kaphutók, melyeknek szilárd

és tökélews száraz fából készitett kitünö minőségéért a gvár tulajdonosai

a hol mlntatáblák megtek
talajok ég az oly igen

1094 (8-12)két evi jóíálSást
nyujtanak. _ A főraktár a megbizásoknak legpontosabbra szabott gyári-árak szerint felel meg, a koczkatalajok lerakását

átvállidja. s pedig mind Pesten, mind a vidéken az árjegyzékben közelebbről érintett feltételek1 alatt.

Közállományi meghatalmazás alapján

ügyvédi irodámat
f. h. 24-én megnyitottam Déván, barát-
tér 506-ik sz. a., mit is a t. cir. közönségnek
szolgálatkészségemet ajánlván, ezennel köz-
hirré teszek. — Déva, 1865. május 31-én.

Lehmann Róbert,
1159 (2—3) orsz. hites ügyvéd.

ttégi pénzekéi
és mindennemü régiséget, drágakövet,.
*y«ngyöt, Hzineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron 1016(10-0)
Réifl8í»fcek én termésietiek

irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,

a Lloydnak átellenében,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókböl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,

üvegszeinek is találhatók.

JOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. &.f

ajánl>a

minden évszakra
dusan ellátott.'

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
ra-ls. tá,rát.

793(80-0)

M i n d e n n e m fi

takarópapiros
kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik »z.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 186ö (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, junius 25-én 1865.

>B^- Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
(snpan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél érre 8 ft. •••

Hirdetési dijak, a VnwArnitpi r.j«ag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit tor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnél 10 krb»;
fcAromsior- vagy többszöri iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg ée Altonaban : II«asfiiH(eiii ea Vogler. — IM.-Frankfurtban:
Otto Hollicn ég Jneter kSnyvkereikertése; Bccshcn : Oppelik Alajos. — é» Pesten : a kertész-gaz Jászát ! ügynökség is. Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A férfiu, kinek arczképét jelen számunk-
kal olvasóinknak bemutatjuk, főtitkári s
felelős szerkesztői minőségénél fogva, szoros
kapcsolatban áll a pesti Lloyd-társulattal,
mely hazánk kereskedelmi ipar s gazdászati
terén elvitázhatlan érdemeket szerzett. Mind-
kettőt rövid vázlatban együtt akarjuk fel-
tüntetni e minden hazai mozzanatot figye-
lemmel kisérö lapok hasábjain.

Weiszkircher Károly 1821. decz 11-én
Segesvárott Erdélyben jómódu szász család-
ból született. Gymnáziumi tanulmányait
szülőföldén, a jogtudományokat 1841-töl
43-ig a kolozsvári ref. kollé-
giumban hallgatá, melynek befe-
jezte után, az akkori szabály
szerint, Maros-Vásárhelytt mint
kir. táblai irnok folytatta jogi
pályáját, honnét 1846-ban Se
gesvárott tiszt, tanácsirnokká
eskettetett fel. Ez években az
unió eszméje már nagyban fog-
lalkodtatá Erdély értelmiségé-
nek legnagyobb részét s W. K.
volt egyik kitünöbbje a szász
nemzet ama szükkeblüségtöl
ment ifjainak, kik szivvel lé-
lekkel csüggvén emez eszmén,
azt öveik körében buzgalommal
igyekeztek terjeszteni.

W. K. 1846. ápril végén
Pestre jött, hol egy, amaz idők-
ben nagy befolyású férfiu párt-
fogása folytán a ^magyar ke-
reskedelmi társulatnál" nyert
alkalmazást, mely uj pályája
előbbi jogi pályájától elütő le-
vén, itt feszitett szorgalommal
iparkodott magának kereskedel-
mi, nemzetgazdászat! s nyelvis-
mereteket szerezni. — A „ma-
gyar kereskedelmi társulat"
1852-ben feloszlatván, — a ke-
vés idővel az elött Kern Jakab
inditványa s fáradozásai nyo-
mán keletkezett „pesti Lloyd"-
társulatnál vállalt , az előbbihez mérve
szerényebb bár, de a társulat életrevaló-
ságánál fogva s z é p jövőt Ígérő állomást.
-- Ez idö óta tevékeny résztvett mind
a Lloyd-társulat szervezésében, mind az ez
által alapitott „gabonacsarnok" létrehozá-
sában, mely utóbbinak szükségességéről s

A pesti Lloyd-társulat.
jelen üdvös hatásáról senki sem kétkedik, a
ki tudja, hogy az elött a nagy forgalom da-
czára fővárosi gabona-kereskedésünkben
semmi szabályzó rend, s kellő biztositékot s
tájékozást nyujtó intézkedés nem létezett,
s az üzlet-kötések kávéházak-szerte s utcza-
sarkokon történtek.

„A Lloyd-társulat" tehát gabonacsarno-
kában öszpontositotta s szabályozta a gabo-
naüzletet s ez által a kereskedés rendezésére
nemcsak a fővárosban, hanem az egész or-
szágban hathatós befolyást gyakorolt.

Az alapszabályok értelmében a „Lloyd-

W E I S Z K I R C H E R K Á R O L Y .

társulat" hatáskörének egyik fontosabb té-
nyezője, egy az ország kereskedelmi-, iparüz-
leti s közgazdászat! viszonyainak fejlesztése
s emelésére irányzott lap kiadása levén, e
feladat megoldásához 1853-ban kezdett, a
midőn is csődöt hirdetett főtitkári állo-
másra, melyhez a lap felelős szerkesztősége

is volt csatolva. E nem csekély szakavatott-
ságot, tapintatot s munkaerőt igénylő állo-
másra a társulat Weiszkirchert választotta
meg. Ez időben még a társulatnak vagyona
nem volt, s a hirlapbiztositékot ugy kellé
a tagoktól kölcsönképen megszerezni, mi
egy hírlap vállalat kétséges voltánál fogva
nagy részben a főtitkár ernyedetlen fára-
dozásainak sikerült.

A lap (Pester Lloyd) megalakulása után
a társulat, a politikai rovatnak a felelős
szerkesztő szabályzóit befolyása melletti ve-
zetésére derék német publicistánkat, dr.

Weiss Jánost *) nyerte meg, mig
W. K.-nak a kereskedelmi s
közgazdászati rész jutott, mig
évek folytán a társaság összes
szellemi, ugy mint anyagi ügyei-
nek vezetése, a Lloyd-társulat
által évenkint kiadatni szokott

, ; kereskedelmi és iparczimtár
szerkesztése stb. idejét annyira
igénybe vévé, hogy most a lap
hasábjain ritkábban találkozunk
tollával és csaknem kizárólago-
san a lap feletti felügyelet és
felelősséget kezeli.

W. K. mint magán ember
egyike azon embereknek, kik-
hez örömest csatlakozunk, s
családi körét is a magyar ven-
dégszeretet, nyájasság s magya-
ros szellem lengi át.

A „Lloyd" társulatról, mely
anyagi viszonyaink, iparunk, gaz-
dászatunk s bel- és külföldi ke-
reskedésünk előmozdítására oly
jelentékeny tényezővé fejlődött,
meg kell még jegyeznünk, mi-
kép ez nem feledkezett meg ar-
ról, hogy kiválóan hazai társu-
lat, s már jelentékeny összegek-
kel járult hazai czélok előmoz-
dítására, a mennyiben létezése
óta több mint 40,000 ftot szen-
telt különféle czélokra, mint ezt

évkönyvei kimutatják. Tetemes áldozatába
kerül a gabnacsarnok fenntartása s az ujon-
nan alakított áru- és érték-börze anyagi

*) Fenntartjuk magunknak e férfiut ig, a „Pester
Lloyd" tulajdonképeni szerkesztőjét, kinek czikkeivel na-
ponkint találkozik az olvasóközönség, bemutatni, s ez
alkalommal a „Pester Lloyd" hírlapról is bővebben BZÓ-
lani. . Szerk.

A 
ka

tu
l y

ák
 a

z 
it

t 
lá

th
at

ó 
ea

hi
va

ta
lu

 sa
n 

le
te

tt
 v

éd
je

gy
ek

-
ke

l 
va

nn
ak

 e
llá

tv
a.

K
it

ün
te

tv
e 

ju
ta

lo
m

 -
 e

m
lé

k-
pé

nz
ze

l 
a 

pá
ri

si
 v

ilá
gk

iá
llí

-
tá

sb
an

 1
85

5-
ik

 é
vr

ól
.

20-ik szám.



318
319

támogatása is, mely utóbbi intézmény jelen
napjainkban már ugy szólván életszükséggé
vált s melynek létezését legnagyobb részben
szintén a Lloydtársulatnak köszönhetjük.

A pesti Lloyd-társulat a kereskedelmi
testület házában tartja szállását. Ez is egyike
Pest csinosabb épületeinek s főhomlokzatá-
val a lánczhidtér egyik oldalát képezi, átel-
lenében a m. akadémiai palotának. 1848
elött s még utána is nehány évig itt tartotta
szállását a nemzeti kaszinó. A szállás legne-
vezetesebb része a szép nagy terem, mely
tánczvigalmakra, hangversenyekre, közlako-
mákra stb. igen gyakran vétetett igénybe.
Sőt 1861-ben itt tartotta üléseit a magyar
felsőház is.

Ezen épület rajzát közli alább egyik
képünk. • y

B á il k b á n.
Ballada.

,Sötét felhő kerekedik
A magyar hazára . . .
Endre király a szent földet,
Hejh nem jó hogy járja!

Gertrud asszony, kevély asszony,
Idegen is hozzá . . .
A németet mind egy szálig
A nyakunkra hozná!

Fényben uszik, kéjben uszik
özvegy palotája . . .
Jaj, hogy e királyi fénynek
Oly sötét az árnya!

Künn foly a nép drága vére,
.; Benn pusztul az ország . . .

Endre király, nem pirul-e
Érte tisztes arczád? —

Gertrud asszony, jaj beh olcsó
E hazának zsírja . . .
Hogy nem bánod, Berthold, Ekbert
Ha cseppig kiszívja! . . .

Szegény hazánk, édes hazánk
Nem sokára váz lesz!' —

"̂' S szól Peturbán, szól Simonbán:
„Nem lehet tovább ez!"

Magyar urak, pártos urak
Gyülekeznek, forrnak . . . .
„Bukni kell a — veszni kell a
Vér.szopó bitornak!"

„Jobb lesz Béla!" — „Jobb lesz Bánkbán!" -
S hallja ezt a nádor:
„.Szent a trón, — illetni szentjét
Vajh, ki volna bátor? . . .

Nem magyar az, áruló az! —
En mondom ezt nektek, —
Magyarország helytartója,
Kit királylyá tesztek! ' "

Lankad a vér, csügged a sziv,
Száll heléje kétség . . .
Széledcz a — oszladoz a
Lázadozó népség. —

„Nádorispán, meg ne bánjad
Ezt a nagy hűséget! —_
Nádorispán, hajh, ne érjen
Érte bánat téged! . . •

Meg ne lásd te, meg ne nézd te
A pohárt, a melybe
Gertrud asszony a szerelem
Italát keverte . . .

Meg ne lásd te azt a nagy pirt
Szép Melinda arczán, —
Melyet reá a szerelem —
Vagy a mámor — C 8 a i t t£n? % . #

S meg ne lásd ott azt a csókot,
A mit Ekbert ejte,
S feleséged égő arczát
Két kezébe rejtve!"

Jaj mi haszna? — Szép Melinda
Szörnyet halna inkább,
Mint a Bántól rejtegesse '
A gyalázat titkát. —

És mi haszna ? — Ekbert urnak
Vesztesége volna,
Ha a világ nem beszélne
íly kalandot róla! . . .

„Nádorispán, mi bajod van?
Beh iszonyún nézel! . . .
Királynéhoz miért rohansz
Fegyverkezett kézzel? —

Szent a trón, feledted-e tán ?" —
.„Szentebb a becsület! —
Jaj, hogy a kik elrabolták
Hazám trónján ülnek!'" —

. . . S szép királyné drága vére
Festi kardja elit . . . .
S fut az Ekbert, — meg sem áll a
Német határszélig. uyés Bálint.

Takarékosság, azután vagyonosodás.
Egyike a legszomorubb jelenségeknek a

mai időben azon tapasztalás, hogy a nemzeti
vagyon napról napra aggasztólag csökken.
Ezen vagyon pedig hazánk határain belől
leginkább földbirtokból áll; s ennek birtok-
lási alapja másfél tized óta annyira meg lőn
renditve, hogy sok nemes és nemességét
jeles földbirtokkal érvényesiteni képesített
család, büszke családi czimerénél egyebet
az idök viszontagságaiban megóvni nem
tudott. A mint egy részről ennek kulcsát az
1848-diki válság következményeiben, — a
vállainkat lesujtással fenyegető adórend-
szerben, a robot megszüntetésében, az ezzel
járó költséges és rögtöni birtokberuházá-
sokban, s egyéb, magunkon kivül fekvő okok-
ban kell keresnünk, — ugy, őszintén meg-
vallva, ezeken kivül magunkban fekvő, nagy
horderövel biró, mintegy belső okok is idéz-
ték elö anyagi állapotunk szomoru voltát.

Tagadhatlan, hogy a megpróbáltatás
ezen sulyos iskolájában sok hányban meg-
küzdtünk azon kül-behatásokkal, melyek bir-
tokainkra ellenségesen nehezedtek. Láttuk a
szépen fejlődött képesség, vas szorgalom és
következetes munkásság elég számos példáit,
azonban daczára ennek, óriási alakban mu-
tatkozván átalánosan a közelszegényedés,
— idöszerintinek látszik azon kórjelek meg-
vizsgálása, melyek belsö eredetüek, és ben-
nünk rejlenek.

Ezen kórjelek egyike, mely Sisyphus
szitájakint ezreket és ezreket fenekében
elnyel, az oktalan pazarlás; a napról napra
szaporodó czél- és végnélküli fényüzés.

Nem tagadható ugyan, hogy a 19-ik szá-
zad második felében eurőpaszerte, de legin-
kább nyugaton, az anyagi követelmények
oly annyira emelkedtek, miszerint 0-Angliá-
nak minden füstös gyár is alig képes azo-
kat kielégiteni, és hogy a fényüzés ételben,
italban, ruházatban és életmódunkban pa-
rancsoló világdivattá, hogy ugy szóljak,
világszellemmé tolta fel magát, melynek
zsarnokparancsait, mint a modern müvelt-
ség tagjainak egyátalában ignorálnunk nem
szabad; de szemügyre veendő mégis, meny-
nyiben adhatjuk oda magunkat ezen, ugy
látszik, ellentállást nem türő áradatnak, t. i.
a fényűzésnek.

Nekünk, mint csaknem kizárólagosan
produktiv és épen nem gyári országnak,-
fényüzés tekintetében a nyugattal, honnét a
gyártmányokkal árasztatunkel,Európa többi
produktiv országaival, versenyezni nem
lehet, — és az e tekintetbeni majmolás ká-
ros következései el nem maradhatnak. —
Anglia-, Francziaország, Németország, Bel-
gium, Hollandia, Olaszország ésSveicz lettek
az uj kor gyártmányainak nagyszerü telepit-
ményei, melyekkel karöltve járnak a bel-
terjes földmivelés- okozta magasabb föld-
töke-kamatok. Gyári-ipar és a legemelkede-

tebb földmivelés, melyhez harmadik ténye-
zőül jön még a világkereskedés, elömozdit-
tatva a tengerek közelsége és a roppant
vasuti hálózatok által, — ezen országokat
tették a tőkék uraivá. — A Cityben, a Bou-
levardokon, Holland és Belgium fővárosai-
ban indokolt még az ezer egy éjszakai fény
is, mig minálunk, tekintvén szomoru viszo-
nyainkat, satyrává és paródiává törpéd.

Keleti fajunk történeti öröksége a fényt,
a pompát kedveli. Már nemzeti ruhánk oly
jellegü, hogy a fényt nem nélkülözheti, —
a mennyiben azonban európaszerte kedvelt
szabása nemzeti önérzetünket emeli, annyi-
ban képes erszényeinket is meglapitni.

Tanujele ennek az 1861-ik év, mely, a
mennyiben magasztos honfiúi emlékekkel
van összekötve, annyiban tagadhatatlan,
hogy sok családapának vagyoni állapotában,
kivált ha a divatnak hódoló neje és leányai
voltak,az emlitett évi karnevál keserü emlé
keket hagyott hátra. — Nem akarnám ezzel
azt értetni, hogy nemzeti szabásmintáinkat
tegyük félre, és a tagadhatatlanul kevesebb
költséggel járó franczia viseletnek esküd-
jünk fel, — de távoztassuk el a felesleges
kiadásokat igénylő piperét, és vezessen ben-
nünket a nemes egyszerüség.

A magyar vendégszeretetet még minden,
honunkban megfordult külföldi utazó meg-
énekelte, kivált azon korban, midőn a ma-
gyar nemes, mint Európa legszabadabb
embere, önérzettel, dagadó mellel méltán
elmondhatta, hogy: „Extra Hungáriám non
est vita."

Ezen árkád iai korszak ámbár egyrészt
megszünt, s a sok anyagi és erkölcsi veszte-
ségek következtében hangulatunk is átalá-
ban komolyabb lőn, — de sok részben ha-
sonlit még a magyar földbirtokos ma is az
evángyelmi házi-gazdához, ki kiáll a kapuba,
és mint a magánynak esküdt ellensége, ven-
dégeket gyujt asztala köré. Hogy a takaré-
kosság aranyszabályairól azután megfeled-
kezünk, a barna zenésznek, nem tudom minő
philantropikus érzetből, fáradságát ugy di-
jazzuk, hogy tán a leghiresebb virtuóz se
óhajtana többet, magától értetődik.

A magyar gastronomia Európában nem
irigylendő hirre kapott, és bármely külföldi
utazó visszavágyik konyhánk után, valamint
Izrael népei az egyiptomi husosfazekak után.
Elnézve zsiros konyhánknak egészségünkre
való rosz behatásától, söt erkölcsi rosz kö-
vetkezményeitől is, bár honi nyers termé-
nyeink szolgáltassák oda nagyobb részét az
anyagoknak, —az év végén kifizetendő bolti
számlák kiegyenlitése jövedelmünk nagy
részét nyeli el. — Való, hogy a franczia
konyha a miénknél még sokkal drágább,
mert sokkal raffináltabb, — de mint fent
mondottam, nem majmolhatjuk e részben is
a nagy nemzeteket, kiknél a világ tökéi van-
nak forgalomban.

A tulságosan gyakorlatba hozott ma-
gyar vendégszeretetre és annak élvezeteire
nézve azt kell megjegyeznem, hogy tegyük
már egyszer félre azon inkább a tábori
életbe illő, mértékletlen dinom-dánomokat;
legyenek ezek mint egy lovagi kor emlékei
eltemetve, — jelenünk mást igényel.

Tanuljunk takarékosságot a k izénk tele-
pedett idegenektől és Izrael fiaitól, kik a
garast annyira gyümölcsözővé tudják tenni,
hogy, valamint minden napoleoni franczia
katonának töltény-táskájában a marsaibot
volt, ugy a házaló zsidógyerek batyujában
gyakran egy millió alapja van elrejtve.

Bitter Ágost.

Uti jegyzetek
a Lajta határfolyó vidékéről.

Lajta-Sz-Miklós helység mellett, hol a
Lajta vize Ausztria s Magyarország között
fel Bruckig határfolyóul szolgál, lefelé dél-
nyugati irányban magas fenyves hegyek
terülnek el, melyek lánczolata egész Vasme-
gyébe benyulik s Ausztriát Magyarország-
tól elválasztja. Valamint a magyarországi,
ugy a tulsó ausztriai részen számos régi
vár áll e vidéken máig is, melyek fennen
hirdetik, hogy a stájer és ausztriai határgró-
fok nem egyszer jöttek veres összeütközésbe
a szomszédokkal az „enyim és tied" feletti
jogkérdés miatt.

E határszéli szép "hegyes vidék vadregé-
nyes tájképekkel kinálkozó egyes pontjait s
annak régi várait megtekintendő, május ele-
jén utra keltem, s a látott nevezetesebb
helyekről némi adatokat jegyeztem fel, me-
lyek talán nem lesznek egészen érdektelenek
az olvasók előtt.

Az első helység volt Hatzehdorf. A
Lajta tulsó partján ez az első kis falu
Ausztriában, mely Szent-Miklóstól nyugatra
kies vidéken fekszik. A falun innen balra, a fel-
felé vonuló hegyek tövében magánosan áll
egy ódonszerü kolostor s ahhoz épitett tem-
plom, hol 1857-töl fogva a Liguori sz. Al-
fonzról nevezett missiói gyülekezet (Congre-
gatio) nehány tagja él. Ezen kolostorban
régente sz. ferenczrendü szerzetesek laktak,
kiket 1783-ban II-dik József császár törült
el; a midőn a templom plébániai szentegy-
házzá lön, a zárdát pedig a kormány elár-
verezte, s legelőször is az evang, hitvallá-
suak vették meg, kik azt több ideig theolo-
giai tanintézetül használták. — A kolostor
kertjében még jelenleg is használatban van
egy régi kut, melyet jó vize miatt egykoron
a vadászatot kedvelő Károly német császár
arra jártában sokszor megkeresett.

Frolisdorf. Hatzelsdorftól háromnegyed
órajárás. E csinos faluba az ut egy hosszas
hegy alatt vonul el, hol balra Eichbigel nevü
régi lovagvár tünik szemünkbe, de jelenleg
már magtárul használja frohsdorfi birtokosa,
ki nem más, mint Bourbon Henrik (e néven
V-ik) Francziaország exkirály a, másként
Chambord gróf. Gyönyörü kastélya s angol-
kertje van itt a családtalan királyi párnak,
kikről épen nem mondhatni, hogy vissza-
vonulva élnek, mert a külföldi nagyuri
látogatók nem egyszer zsibongó élénkséget
idéznek elö e kastély termeiben. — A kas-
télyban levö kis kápolna valódi királyi fény-
nyel van berendezve. Oly kitünő pompával,
csínnal és .diszszel van itt minden kiállítva,
hogy a ki e hajlékba lép, a vallásos ihlettől
meghatva, önkénytelen magába száll.

Az isteni tisztelet végzésére két abbé
lakik a kastélyban, hol az egyedül uralkodó
nyelv, természetesen a franczia; azonban
minden vasárnap délután német nyelven is
tartatik isteni tisztelet egy katzelsdorfi ligu-
rianus atya által, kiket e vidéken gróf Cham-
bord buzgalma telepittetett le. Ugyancsak e
nagy vallásosságu királyi pár hozta be Frohs-
dorfra az iskolanénéket (számra 8-an van-
nak) kiknek egy csinos zárdát épittetett,
hova leánygyermekek járnak iskolába, s
benn a zárdában jelenleg 18 leány (köztük
kettő magyar) részesül közvetlen nevelésben s
oktatásban. Végre legujabban e vidék birto-
kosa az ugynevezett „iskola-atyákat" (Schul-
bruder) vezeté be Frohsdorfra, kik a figyer-
mekek oktatását egy szép uj épületben végzik.

Fitten. Frohsdorfon tul a szép erdős
vidék mindinkább nyer regényességében.
Pitten várát ^ egy kiálló hegyormon, mely
alatt az országut a hasonnevü kis városba
vezet, — már messziről látjuk. E régi vár,

melyen még egy pár lakható épület áll,
kedves kiránduló helye királyi urának, a
frohsdorfi Bourbon Henriknek. Ott fenn a
vár környezetében van a vadaskert, melyben
leginkább szarvasok tanyáznak. Pitten váro-
sában nevezetes a nagyszerü papírgyár, hol
legkivált czukortakaró- s nyomdába való
papiros készül; egy hét alatt körülbelől 600
mázsa. Pittenen innen az országut mellett
egy kereszttel ellátott régi kőoszlop vonja
magára figyelmünket. Az évszám a 11-ik
századot mutatja.

Seebenstein. Pittentől egy rövid órajá-
rásnyira, ezzel ugyanegy vonalban fekszik
Seebenstein vára, mely magas bérczröl néz
le a tágas völgybe, hol hasonnevü falu terül
el.E várat özv. Lichtenstein herczegnő birja,
kinek itt ritka szépségü parkja, s abban
gyönyörü nyaralója van. — A várba vezetö
gyalogösvény sürü fák között meredek vo-
nalban kígyózik felfelé. Fenn a vár elöud-
vara már romban hever, de a belső vár erős
épülete még jó karban áll. Egy rozzant
fahidra érvén, a belvárba vezető utat erős
vasajtó tartja elzárva; de hosszas csengetés
után elvégre letekint a vár gondviselője a
kapu feletti szobából, s ha az utas semmi
gyanus külsővel nem bir: nehány pillanat
mulva egyet dördül sarkában a nehéz vas-
ajtó s benn vagyunk a várban. A siri csend,
mely e vár régi butorzatu termeiben ural-
kodik, megható; a lovagkor hősei a falak
arczképeiről lövelik reánk komoly pillana-
taikat. — Dürer s más jeles régi festőktől ;
becses festvények vannak itt összegyűjtve.
Zsigmond király arczképén — ki itt mint
egy ősz férfiu, fején három szögié tu kalap-
pal van levéve — következő góth betükkel
irt sorokat olvashatni: „Sigismundus Impe-
rator et Rex Excell. Lád. Reg. Hung." A
vár több terme a régibb időkből fennmaradt
roccoco bútorzat- s izléssel van berendezve,
mely még most is kényelmes lakást nyúj-
tana; de a herczegnő csupán nyáron át,
némely estebédje elköltése végett jő fel a
várba. A termek padlózatát, továbbá az ala-
csony s széles nyoszolyákat különös csínnal
himzett szőnyegek és takarók fedik; a kerek
asztalokon sorban ott állnak még ma is ama
nagy borkupák és serlegek, melyekből egy-
kor a német lovagok ittak. A serlegek közül
különösen a legnagyobbat (két pint tartal-
mút) akkor kellett az ifju leventének k'üri-
tenie, midőn a német lovagok sorába felvé-
tetett. Ezenkivül a lovagkor minden régi
fegyverzete azon időből, hol még főleg a
dárda s lándsa játszott főszerepet — kép-
viselve van itt, s az utazó a folyosók fa-
laira felszögezett fegyverek, s pánczélok
közt haladva jut azon vivó-terembe, hol a
lovagkor hadi jelvényei szép rendben egybe-
állitva láthatók. Legutoljára a vár sírbolt-
jába is levezetik az embert, hol a sötét üreg-
ben nem minden borzadály nélkül három
fehér csontváz alakját látjuk a fal mellé tá-
masztva, s rólok az a monda: hogy ezek
egykor mint gonosztevők itt elevenen befa-
laztattak.

Seebenstein várán felül nem messze a he-
gyek közt oly helyre érünk, hol az utat elö-
lünk egyszerre egy széles meredek szikla-
völgy zárja el; ezt a helyet Türkensturznak
(török zuhanás) nevezik azon okból, mert
egy izben a várból kirohanó őrség az
ostromló törököket e mély üreg felé szoritá
hol menthetlenül a mélységbe zuhantak.

Schwarzenbach. Seebensteintöl vissza-
felé vevém utamat s Offenbach falun keresz-
tül roppant erdős hegyek közt lefelé tartva
négy óra alatt Schwarzenbachra érkeztem,
mely helység már csak i/i órányira esik
Magyarország határától. E kies fekvésü he-
gyes vidéken két régi vár áll romban. Az

egyik a falu tulsó oldalán egy félkörben
huzódó hegy előrészen volt épitve, mely-
nek erős falai még mindig daczolnak az idö
hatalmával. Lenn a völgyben egykor viz vé-
vé körül a vár keleti- és déli oldalát, mi az
ostromlást annál nehezebbé tette. A másik
várrom közvetlen az ország szélén hajdan
határvár (Gránzburg) volt, de ennek már
csak alapjai láthatók.

Kabold (Kobersdorf). Schwarzenbachtól
egy széles hegynyiláson keresztül Kabold felé
messze belátunk Sopronmegyébe. Felsö-Pé-
terfalván át Kaboldig jó ut vezet mindenütt.
E nagy kiterjedésü mezővárosban van azon
kis vár, hol Kéri János a nála szállást ke-
reső Zrinyi Pétert 1670-ben elfogatta. Az
alacsony fekvésü vár, melyet hajdan viz vett
körül, jelenleg is viseli még kapuja fölött a
Kériek czimerét 1662-ki évfelirással — noha
később a herczeg Eszterházyaké lőn, s ezek
birják máig.

Lánzsér. Ez volt kirándulásom utolsó,
de szépségét tekintve e roppant fenyves er-
dőkkel koszoruzott vidéknek, - egyszer-
smind legérdekesebb pontja. E hajdan nagy-
szerü vár puszta falai rengeteg erdők közt
meredeznek az ég felé s hanyatlásában is
mintegy kihivólag adja értésünkre, hogy
mi voltam én egykor, s mi vagyok most! A
vár 1772-ben leégett, s azóta romban hever.
Kapuja felett a Nádasdy grófok czimere
van 1668-ki évszámmal; jelenleg a hg. Esz-
terházyaké. Kár, hogy a várbeli két fahid
oly rozzant állapotban van, hogy csak vak-
merő életkoczkáztatás közt juthatni rajtok
keresztül. — A vár mögött egy még
magasabb hegyen a kamalduli szerzetesek
kolostorromjai hevernek. Ki a változa-
tos hegyi tájképek szemlélését kedveli, e
pontról mindenfelé megragadó kilátást él-
vezhet. Látkörünk messze be Ausztriába, s
a hienczek néhány falván keresztül egész a
kőszegi hegyekig terjed. Ha a feltünöleg
csendes erdőben, hova még a madár sem
jár , kisütjük fegyverünket: hosszantartó
mennydörgésszerű moraj reszketteti meg a
levegőt, mely a mély völgyeket befutva, bá-
natosan hangzik el a messze távolban.

Mielőtt befejezném jegyzeteimet, aján-
lom : hogy a ki könnyen teheti, látogassa
meg a lánzséri várromokat, s ba nem tudna
gyönyörködni a természet szépségein: leg-
alább elmélkedhetik a rom fölött; mert bi-
zonyára az is egy sirköve „hajdani nagysá-
gunk nagy temetőjének." Kápolnai B.

Dante álló szobra Flórenczben.
Olaszország nagy költője Dante Alighieri

arczképét és életirását nem rég hozták e lapok,
azon nagyszerü ünnepély fölemlitésével együtt,
melyre akkor a nagy költő hatszáz éves születése
alkalmából Flórenczben készültek.

Az óta az ünnepély, melyet egész Olaszor-
szág lelkes részvéte oly fényessé tett, már le-
zajlott ; de maradandó nyoma a költő emlékére
Flórenczben állitott szobor, melynek leleplezése
képezte tulajdonkép az ünnepély köz- és fény-
pontját.

Az ünnepély napján, május 14-ikén, tenger-
nyi néptömeg özönlötte el a Santa Croce tért,
melyen a szobor áll. Városok, akadémiák, tudo-
mányos és egyéb társulatok küldöttségei 8 a nem-
zetőrség sorai állottak körül a szobrot kitüzött
rendben, mig a körülfekvő házak ablakaiból és
erkélyeiről diszlobogók lengedeztek. Tizenegy
óra tájban megérkezett a király is, mellette La
Marmora tbnok, s a fényes királyi kiséret. Pontban
llórakor lehullott a ezobortfedő lepel, s a csodál-
kozó néptömeg eiőtt a nagy költő pompás szobra
föltárult, 8 ezerszeres üdvözléssel fogadtatott az
Arnóparti városban, honnan egykor a még élő
költőt a vakság száműzetésben távol tartotta. Ez-
után Giuliani tanár ünnepi beszédet tartott, mely-
ben ékes szavakkal Dantét, mint a szabadság s
Olaszország egysége jelvényét tünteté föl. Majd
egy kizárólag ez alkalomra szerzett hjmnust zen-
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Dante álló szobra Florenczben. (Pazzi Henrik mintáznia után.)

gett az erőteljes férfi kar, mig a zenekar hazafias
dalokat harsogtatott, mi alatt a szobornak Flo-
rencz hatósága kezeibe és gondjaiba átadása hi-
vatalosan megtörtént.

Ő£A Dante-emlék, mely a Santa Croce tér kö-
Eepén emelkedik, Pazzi Henrik ravennai szobrász
müve. A költő szobra magas állványon van, gon-
dolkozó, komoly magatartással. Háttal áll a Santa
Croce téren álló templomnak, hagyományos kö-
penyben, melyet baljával
«mel, mig jobbjában iratot
tart, „Divina commedia"
fölirattal. A szobron külö-
nösen a fej kiválólag sike-
rült; a kifejezésteljes arczon
abüszkeségésköltő szelíd-
ség összeolvadás a látható.
A szobor maga 4 méter, s
egy talapzaton áll, melyen
Olaszország 32 nevezete-
sebb városának czimere!
foglalnak helyet. Négy ol-
dalán négy oroszlán Dante
különböző müveinek föl-
iratát tartja, mint az „Uj
élet" stb. Négy oldalon
művészileg készitett dom-
bormüvek vannak, melyek
a „Divina Commedia"-ból
«gyes jeleneteket ábrázol-
nak. A főfelírat igen egy-
szerü s a következő:

„A DANTE ALIGHIERI
L'ITALIA. 1865."

(Dante Alighierinak Olaszor-
szág. 1865.)

A talapzat hat méter
magas s Sarto Lajos vésője
által készült. Ez emlék a
jelenkori szobrászat mes-
termüve.
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kozzák. A hegedű jajgatásából azoknak siralma
hangzik fülébe, kiket megrabolt s zaklatott agyá-
ban egymást érik a szörnyű emlékezések 8 tán
véres árnyak kelnek a földből, melyek néma, ha-
lovány ajakkal vádolják őt. Mi ama büntetés, me-
lyet az emberi igazságszolgáltatás mér a gonosz-
tevőre, azon marczangoló furdalásokhoz képest,
melyek lelkét bántják a betyárnak, midőn lángra
lobban néha benne a tiszta emberiség szikrája!

A pesti keresk. test. épülete. A pesti Lloyd társulat szállása.

Képek a hazai népéletből.
XIÍIX. Szegény legények a csárdában.

Vajjon e három melyik a sok közül ?
Sobri, Becskereki, Malatinszky, Viola, Ró-

«sa? Valamennyien azok lehetnek s talán egyikük
lem. Ha nem
arczképek is,
de mindeneset-
re fajképek. Va-
lóságos betyá-
rok, telivér sze-
gény legények,
*zép rablók, ér-
dekes haram-
ják, b i t a n g
U t o n - á l l ó k ,
akasztófára va-
ló gazemberek.
Ez elnevezések
mindegyike rá-
illik e három-
eágra, mely a
„ Körülgazos "
•csárda kecske-
lába aszta la
mellett iszik,
biztat és busul.
A >i,rögtönitélő
biróság kiált-
ványára hiába
akasztották rá
a tarisznyát, az-
•ért mégis igaz,
•szörnyen igaz,
togy kötél an-
lakja sorsa, ki
fosztogat, gyuj-
togat és gyil-
kol; bitófára
kerül. _ de

Mert valamint a legjobb emberben is szunnyadoz
egy csipetnyi gonoszság, ugy az elvetemült sziv
valamelyik sötét zugolyában is ott rejtőzik egy kis
töredéke azon mennyei örökségnek, mely minden
anya gyermekének osztályrészül jutott.

Az elkomorodott bűntárs a főnök vállára vi-

•Csak ugy, ha
•elcsípik.

Könyökére
támaszkodva 8
«1Ő1 a vezér;
«em piros bor;

Képek a hazai népeletből: XLIX, Szegény legények a csárdában. — (Ujházy rajza.)

hogy golyót röpítsen a megtántorodottnak ko-
ponyájába.

Mennyi fényes tehetség, mily kiváló tulajdo-
nok, mily erély, bátorság, szemesaég, taktika,
nyugalom, gyorsaság, nélkülözés s szívósság hasz-
náltatik fel ocsmány czélokra ez emberek által!

íly panaszra fakadt nehány héttel ezelőtt
egy parlamenti tag Londonban az alsóházi gyülé-
sek egyikében, midőn a számra és képességre

nézve még mindig elég-
telennek bizonyuló rend-
őrség fölszaporitása jött
szóba.

A londoni gyémánt-
kereskedők, kiknek leg-
csekélyebbike is milliók-
kal rendelkezik, nagy ér-
tékü áruik biztositása,
tűztől s tolvajoktól valo
megőrzése tekintetéből, a
legszélsőbb eszközökhöz
kénytelenek folyamodni.
— E testület legtehetősb
tagja, kinek leginkább
van oka félteni kincseit,
boltját azon rendszer nyo-
mán készitteté el, mely
szerint a tűz- és tolvaj-
mentes vas-szekrényeket
szerkesztik. íly hozzáfér-
hetlen boltban merte csak
hozzáférhetlen szekrényeit
fölállitani. De még ezzel
sem érte be. ?A szoba
mennyezetét, talaját s fa-
lait tükrökkel borittatá
be, egész éjjel gázlángo-
kat égetett, hogy min-
den árnyék és mozdulat
észrevehető legyen 8 a
vastag vasajtókba kes-
keny lyukakat fúratottj,
melyeken folytonosan két

kitünő szemű rendőr kukucsált be, midőn az
üzlet bezáratott. És mégis! — a vasbolt, vasszek-
rény, tükörfal, gázvilág s rendőr ellenére, egy
szép éjszakán e kincsek két harmada eltünt. Senki
sem tudja, még ma sem, mily mesés módon, mily
mesés emberek és eszközök ájtal.

„Ha e tol-
vajok rendki-
vüli ügyessé-
güket becsüle-
tes módon az
állam jóvoltá-
ra forditanak,
mennyivel gya-
rapodhatnék
az!" kiáltá bán-
kódva a követ.

S ha a mi
„hazai" betyá-
raink megdöb-
bentő bátorsá-
gukkal, pusztit-
hatlan s mun-
kabíró erejük-
kel tisztességet
módon élné-
nek , mennyit
nyernénk kö-
zösen ! Ez per-
sze utópia. A
meddig erény
s jóság fog élni
a földön, a bűn
és gonoszság
nem fog ele-
nyészni s ez
ellentétre ta-
lán szükség is
van. A bűn sa-
lakjából hajtott
ki a szivnemea-
ség virága, a
jogot a jogta-
lanság nemzé,

fejét, szemét lesütve : ott ül
nem kell neki sem szép szó,

. lelke látszólag teljesen elme-
rült a „Fábián P ; 8 t a nótájába", melyet nagy ke-
servesen huz mögötte a czigány. Nem az bántja
«t, hogy földönfutó; hogy erdőben, síkon kell
bujkálnia; hogy ma-holnap hóhér kezére kerül.
Bánja is ő az életét, mely má,r annyiszor volt ve-
szendőben. De tán az fáj neki, hogy annyira át-

gasztalón rátevé kezét; amaz őszhaju s fehérsza-
kálu vén legény igyekekezik megnyugtatni a
neki keseredett férfiut, kin a harmadiknak, hogy
épen föl akarja hajtani borát, megakad szeme,
kérdőleg és kételkedőleg. Azon gondolat villant
meg benne : hátha főnökét árulóvá teszi a bánat ?
Ez esetben inkább százszor haljon meg az, mint
maga, s egy perczig sem haboznék fölkapni
azt a kétcsövü puskát , mely előtte fekszik,

s az első rabló után támadt az első pandúr s tán
nem csalódunk, ha a kármentő mögött álló csu-̂
csos szakállu s kondor haju csapiáros megriadt
arczkifejezéséből azt olvassuk, hogy ama pan-
dúrok több példányban, e perczben állták körül
a csárdát.
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Mult századbeli magyar hősök.
' ]"x " «. B Török János.

'- Báro Török János András, altábornagy
•és 'egy huszár ezred tulajdonosa, Veszprémben
született-1723-ban.'Már 17-ik évében a katonai
pályára lépett, és az örökösödési háboru alatt oly
nagy szolgálatokat tett, hogy midőn a hétéves
háboru kezdetén a jászkunok saját költségükön
egy huszárezredet állitottak, ezen ezrednek ő
lett első alezredese. 1758-ban ezredessé nevezte-
tett és az utóbbi háborúk alatt kitünőleg viselte
magát, s főleg mint nyargoncz, és az elóörsi
szolgálatokban tanusitott vitéz ügyessége által
ízerzett hir-nevet: Legyen elég katonai pályájá-
ról a következőket megemlítenünk:

1758 évi septemberben egy csapat élén az
Elbe tulsó oldalán Resendorfig vonult előre a
drezdai helyőrség meg figyelésére, és novemb.
éíején Drezda minden utját elállotta; 1759 ápril
20-án Kaaden közelében megtámadta az ellenség
hat lovas századát és megveré ugy, hogy ez 300
holtat, sebesültet és foglyot vesztve, vad futásnak
eredt. Ezen diadal és helyének megtartása által
a következő hadmüveleteket is lényegesen előse-
gité. E szolgálatiért kapta 1760-ban a Mária Teré-
ziarend kis keresztét és 1761-ben a báróságot. Még
azon (1760) évi május hóban, midőn Brentano
tábornokot Buchau melletti hadállásában megtá-
madták, Török oly vitézül viselte magát, hogy az
erről tett hadi jelentés őt kitünően kiemeli. 1761.
évi augustusban, midőn Zedtwltz tábornok Frei-
berg és Tschoppau ellen előre nyomult, Török
a porosz őrsereg lovasságát Nossen mellett oly
erélylyel támadta meg, hogy azon pillanatban
hátrált. 1762-ben februárbau Török a Mulde vi-
zénátkelve, Grossbohra nevü helységben egy po-
rosz honvédszázadot, mely magát a viz miatt
teljes biztosságban hitte, oly véletlenül támadt
meg, hogy annak őrnagya 70 emberrel foglya
lón, a többi pedig nagyobbára levágatott. Hason-
lóan viselte magát oktober 15-én a freibergi csa-
tában, hol a birodalmi hadsereg egy osztályát
vezényelte, és Belling tábornok hadtestének jobb
szárnyát megtámadva, annak Rathswaldból ki-
űzetését előmozditá. Különösen kedvező volt
Törökre nézve a hétéves háboru, hol ő tehetségeit
számos alkalommal a legelőnyösebb módon tudta
érvényesíteni, és átalános elismerést aratott. A
háboru végével Mária Terézia királyasszony tá-
bornokká nevezte. 1765. nevemberben azon hu-
szárezredet nyerte, melyet oly dicsőén vezényelt.
Ez ezred 1775-ben leszállittatván, Török is, ki
még 1761-ban altábornagy lett, — nyugalomba
lépett, és igy halt meg Budán tul Vörösvárott
1793. évi oktober 11-én.

1. Gr. Bethlen Ádám.

Gróf Bethlen Ádám József tábornok, a 10
huszárezred tulajdonosa, a Bethlen grófok beth-
leni ágából származott és 1724-ben született Er-

.délyben Sz. Miklóson. Midőn Erdély 1743-ban a
2-ik huszárezredet felállitá, az alig húsz éves gróf
ezen ezredbe lépett be mint kapitány ; harczolt a
Rajnánál, azután Rocour-nál és Laffeldnél őrnagy-
ságra emelkedett. A hétéves háboru elején már ez-
redesi ranggal állott ezrede élén, és e háboru fo-
lyama alatt ügyességét és vitézségét annyira kitün-
tette, hogy magasabb parancsnokainak csakhamar
kedvenczévé vállt. Kollinnál, Görlicznél, 1758-ban
Landshutnál, és a következö évben Greiffenberg-
nél vitézségének fényes jeleit adta. Schönbergnél-
megtámadta az ellenséget, máj. 11-én rohamot
intézett a buchwaldi hadállomásra és elfogott egy
főtisztet 30 emberével. Hasonlóan viselte magát
Liebaunál, és utóbb elfoglalta a landshuti utat is.
Ezen érdemei elismeréseül 1759. juniusban tábor-
nokká neveztetett. Bethlen ekkor Laudon vezér
hadtestéhez ment át, és ott kitünő tulajdonai mi-
att a nevezett fővezér becsülését, a kunnersdorfi
csatában pedig hősies magaviselete által a Mária-
Terézia rend lovagi keresztjét nyerte meg. E
csata előtt Bethien az Odera folyó és Kunnersdorft
közti sikon állott 800 huszárával a hadtest szár-
nyának fedezésére. Itt előnyomultában az ellenség
egy zászlóalját néhány ágyúval megtámadván,
azt visszaverte. Itt vette észre Bethlen, hogy az
ellenség épen azon a ponton, honnan a mi hadse-
regünk szárnyát fenyegethetni vélte, könnyen a
legnagyobb zavarba hozható; erősitést kért tehát,
és kap.,tt 200 horvátot és két huszárszázadot.
Ezekkel Grafenstein őrnagyot támadásra inditá,
mi a legjobb eredménynyel sikerült, ,mig az alatt
Bethlen maga Tretin falu ellen nyomult. Itt

az ellenség a templom kerítését gyalogsággal
megrakva tartotta. Bethlen huszárainak felét ezen
.hadállás elleni erélyes tüntetésre rendelé, mely-
nek következménye lőn: hogy az ellenség nem
csak a templom kerítéséből, hanem több ágyuja
hátra hagyásával a faluból is kiveretett; Bethlen
pedig az ellenséget üzőbe vevén, abból sokat
fogolylyá tőn.

17(5O-ban Bethlen ismert hadtani képességé-
nél fogva Felső-Sziléziában egy hadtest vezény-
letét nyeré el, melylyel az ellenség mozdulataira
kellett figyelnie, mig azalatt Laudon Al ó-Szilézi-
ában hadműveleteit intézte. Bethlen ez alkalommal
oktob. 2-án előnyomulásában az ellenség tulnyomó
ereje elől Oppersdorftól Lindenwiesen és Dit-
mannsdorfon keresztül kitérni kényszerült. A
porosz hadtest gyalogsága Oppersdorfnál foglalt
hadállást, előcsapata pedig, mely nehéz lovasság-
ból, dragonyosokból és huszárokból állott, a mi
csapataink után nyomult. Midőn azonban láttak,
hogy Bethlen velök ily egyenetlen csatába eresz-
kedni nem akar, a nehéz lovasság visszavonult
Oppersdorfra, ellenben dragonyosaik és huszárok
a mi utócsapataink Ditmannsdorfig üldözék. A
porosz parancsnokok ezen hibáját, mely által véd-
állásukból messze távoztak, valamint a helységnek
kedvező badfekvését Bethlen éles belátásával
gyorsan fel tudta használni. Hadteste legnagyobb
részével rögtön előnyomul, és a poroszokat több
oldalról oly élénken megtámadja, hogy azokat a
legnagyobb zavarba ejtve, Lindewieseig vissaa-
veri, közülök sokat levág, és 200 foglyot nyer.
1761-ben juniusban Bethlen az Odera vizén a
poroszok egy nagyszerü raktári szállítmányát tá-
madá meg, 20 hajójukat, részint fölégeté részint
elsülyeszté; az élelmi szerek legnagyobb részét
azonban zsákmányul elfoglalá. A hubertsburgi
béke után Bethlen jószágaira vonult, és meghalt
Kolozsvárott 1772. január 28-án.

Szörnyü meglepetés.
(Törvényszéki eset.)

A londoni törvényszék előtt nem régen egy
megható jelenet folyt le. Egy fiatal pár állott a
békebiró előtt. A tárgyalás nyilvánosan foly s az
érdeklett felek barátai s barátnői nagy számmal
lepték el a törvényszéki teremet.

Végre belépett egy fiatal nő, a vádiónő. Neve
Harriot Betti, a legszebb szőke hölgy, egész lé-
nyéből szelídség és ábrándozás látszik, de ezzel
feltünő ellentétben látszik lenni határozott, biztos
magatartása. Betti kisasszony a Coventgarden
szinházban egyszer egy fiatal emberrel ismerke-
dett meg, ki mindjárt az első pillanatban meg-
nyerte rokonszenvét. Ugyanazon fiatal ember az,
ki 'oalvány arczczal s nagy izgatott-ág között ott
lesi most a vád|ottak padján Betti előadásának
minden szavát. Később egy séta alkalmával ismét
találkozott az ifju pár, s csakhamar bevallották
egymásnak vonzalmaikat.

Manning — igy hivták a fiatal embert —
könnyen talált alkalmat s módot, hogy az imádott
leány házi körébe is juthasson; a leány szülei egy
perczig sem haboztak, hogy a tisztességes szán-
dékú látogatót barátjaik körébe fölvegyék, külö-
nösen midőn hallották, hogy Manning egy liver-
pooli gazdag nyakkendő-gyáros unoka-öcscse,
kit csak azért küldtek Londonba, hogy a fiatal
ember itt a további társadalmi miveltségre szert
tehessen. S minő finom, csaknem előkelő volt
egész megjelenése! Magas homlok, hollófekete,
selyemlágy haj, a finom száj felett mindig bizo-
nyos fájdalmas, csaknem elszánt vonás, ábrándos
szem, arisztokratikus fehér kezek s mindezek mel-
lett hibátlan öltözködése s modora, végre tiszta,
szelid, költői varázsu hangja — ki lett volna ké-
pes mindezeknek ellenállani?

A csábitó külsejü fiatal ember hatása a
leányra napról napra nagyobb lett. Betti egy-
szerü, polgári nevelésben részesült, s gondolatai-
ban és tetteiben, azzal megegyezőleg, igen gya-
korlati módon fejlődött. Fellengősség és ábrán-
dosság tekintetében egészen ellenkezője volt a
szelid Manning Györgynek. György lyrai költe-
ményekeket szeretett szavalni s a „holdvílágos
tündéréjek" iránt rajongott; Betti pedig a borza-
dalmas regényeket s vértől párolgó rablóhistoriá-
kat kedvelte.

Ezen időbe esett ama közrémületet gerjesztett
vasuti gyilkosáág, hogy London közelében Müller
Ferencz, a német szabólegény egy angol bank-
tisztviselőt megölt. A szabólegényt Amerikában
elfogták s a londoni törvényszék halálra itélte.

Bettinek nem v.olt .forróbb- óhajtása, mint ezenri
elvetemedett „idegen" kivégeztetésénél jelen le-';
hetni. Kivánságát elmondá Györgynek, de ez.
rendkivül fel lőn izgatva ez óhajtás hallatára 8̂
minden szónoklati erejét felhasználta, hogy a
leányt ez illetlen szándékáról lebeszélje. Betti.
végre engedett szavának. A kölcsönös vonzalom.,

j azalatt mindig szorosabb és bensőbb lett. Egy^
előre nem látott esemény nem sokára borzasztó,
véget vetett a szép viszonynak.

Betti elhitette magával, hogy némileg női
büszkeségét alázta meg, midőn kedvese óhajta-,
sának engedve, megadta magát s ama kivégez-
tetésre el nem ment. Néhány héttel ezután ismét
hasonló vérpadi esemény állott elő Londonban,.
s Betti föltette magában, hogy ezuttal állhatato-
sabb lesz. Hire futott, hogy egy fiatal gonosztevőt
fognak nem sokára ismét kötél általi halállal
lakoltatni. György ugyan azt állitotta, hogyp
minden nemesebb érzést elfojt egy ily jelenét)
látása, 8 hogy minden nő, ki ily látmány szem-
tanuja, mintegy erkölcsi és szellemi kivégzést
visz véghez önmagán, . . . de Betti meg akarta
mutatni, hogy igenis képes a reggeli órákban ily-
kivégzést végig nézni s este mégis fog tudni az:
ő érzelgős kedvesével igen jóizüen csevegni éai
enyelegni.

Tervét azért egy szóval sem árulta el ked-:
vesének, s a kivégeztetés reggelén egyike volt
az elsőknek a börtön komor és szük belső terén.,
Mint rendesen, most is igen vegyes közönség
jelent meg; itt csendes és félénk suttogás, ott,
szilaj tombolás közt foly le az idő az elitélt
megérkeztéig.Ezt is kihozták végre; fiatal, vézna

'legény volt; a az egész néző sereg mély részvéttel
fogadta a szerencsétlent. Egy lelkész kiséretében'
az emelvényre lépett; majd megjelent a hóhér és
segédei — és e perczben éles sikoltással ájultán
rogyott össze egy nő a tömegber. Betti volt,-
A hóhér első segédjében az ő szelid, búsongó
Györgyére ismert, ki közönséges bakói öltözet-
ben állott ott . . . . . . Bettit haza vitték szülőihez.

Este a rendes órában a finom öltözetü György
szokott szelid modorával ismét megjelent hü ked-
vesénél. „Vissza, gyilkos!" kiáltott rá a leány az
irtózat hangján György megütközve nyult
Betti keze után. — „Hozzám ne nyúlj, fertelmes!
kezedet vér undokitja, engem is vérpadra akarsz
hurczolni? . . . Hát csak láss hozzá, tedd nya-
kamra a kötelet . . . hiszen van neked elég kö-
teled, azért szereztél magadnak egy nagybátyát
Liverpoolban, egész nyakkendő-raktárral
hahaha! valóban elegáns nyakkendőket szoktál
használni!" Igy dühöngött Betti forrólázi roha-
mok között, közel a .megőrüléshez. Györgyöt az
elszörnyüködött szülők a házból kiutasitottak.

Hogy miért állott most e szerencsétlen pár a
békebiró előtt? Azért, mert György azon értékes
ékszereket és gyürüket, melyeket idő folytán
Bettitől kapott, nem akarta visszaadni, miután
utált mesterségét folyvást tagadta. Ö még min-
dig forrón szerette a leányt, ki a legiszonyúbb
undorral nézett reá De a törvényszék elött fáj-
dalommal bár, de mégis el kellé magát a kedves
emléktárgyak visszaadására határozni. De még
előbb egy fájdalomteljes, szenvedélyes beszédet
tartott, melynek veleje ez volt: Nem én, hanem
a biró, nem is a biró, hanem a szigoru, kemény
törvény a valódi hóhér!

Manning György egy előkelő skót családból
származott s szerencsétlen viszonyok lánczolata
következtében adta magát amaz iszonyatos mes-
terségre. Betti iránti szerelme fényes pont volt
sokat hányatott életében, s ez utóbbit — azt.
igérte a törvényszék előtt — majd egyszer körül-
ményesen le fogja irni.

A békebirói tárgyalás óta Betti, ki itt a ki-.
végeztetési jelenetet egész borzasztóságában ujra.
fölelevenitette lelkében, veszélyes betegségben
einlődik. Női kíváncsiságának rövid kielégitését
egész élete boldogságával fizette meg . . . .

Nem egész regény-e ez, a mely a londoni
békebiró szobájában egy délelőtt lefolyt?

Pest város előljárósága 1755-ben.
Midőn ezelőtt egypár évvel Pest városházát

és tornyát ujra épitették, a torony csúcsának
egyik rejtett helyén egy régi latin okmányt
találtaklepecsétel ve, mely a fővárosi tanács száz év
előtti személyzeti viszonyairól érdekes képet nyuj-
tott. Az okmányban ugyan alig találunk egyebet
neveknél, de ezáltal egyuttal az akkor Pesten lé-
tezett előkelőbb polgári családokkal is megismer-
kedünk. Alább közöljük e névsort, s abból ki fog
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tünni, hogy a sok német név között csak elvétve
akad nehány magyar, s hogy ama német polgári
családokból mi már igen kevés van olyan Pesten,
•melynek neve most is az előkelőbbek közé tartoz-
nék ; nagy része pedig már alig ismeretes, leg-
alább semmi jelentősége nincs.

Az emlitett egyik latin okmány magyar for-
dításban igy hangzik:

„Ezen torony kijavíttatott 1755-ik évben,
XIV. Benedek római pápa szerencsésen kormá-
nyozván az Isten egyházát, I. Ferencz római
császár és egyuttal Magyarország corregense Má-
ria Terézia római császárné, — Magyar-, Csehor-
szág stb. királynéja dicsőségesen uralkodván; gróf
Csáky Miklós esztergomi herczegérsek, gróf
Batthyány Lajos Magyarország nádora és királyi
helytartója levén ; nemes Mittermajer Tóbiás An-
tal senator és patricius, nemes Szalay István se-
nator, nemes Margalicz János senator, Joseps
György senator, Paschgal György senator, nemes
Viasz Ádám senator, Stojkovics Gergoly senator,
nemes Crinesz Mihály senator intézvén és
igazgatván sz. k. Pest városa közügyeit."

A másik okmányon van Pest város akkori
külső tanácsának s választott polgárságának név-
sora, szintén latin aláirásokkal. E nevek követ-
kezők :

Kűlsötanács: Miszlaab József, Mohr Seve-
rin, Edegger Mihály, Vetz Pál, Rupp J. György
Löbhvürth János, Contj Lipót Antal, Bobits
Miklós, Popits János, Krachenfels Lambert, Ter-
pentj István, Mayer J. Mihály, Pichler Lőrincz,
Kasthberger Ignácz, Katits Antal, Rötterstorfer
Godfried, Kientzel András, László László, Bobits
Pál, Damjanovios György, Blankk József, Haas
Mátyás, Hochhauser J. György.

A századosok : (centumviratus) Weingartner,
Stark, Weinmann, Parti, Nagy, Farkas, Grund-
lechner, Schelpp,Reszner, Mack,Limburg, Mindl,
Karpfenstein, Mayerhofer, Schalhardt Baader,
Hartl, Mayer , Salkóczyj, Kauczinger, Steidl,
Neumayer, Husz, Beankovits, Csőr, Hersics, Sei-
ler, Eisner, Friederick, Sőhn, Pfisterer, Blaskó,
Mészáros, Csanády, Popin, Landmüntzer, Wer-
ner, Hager, Maharitz, Angyal, Bajmóczy, Weidl,
Markovits, Hoffmann, Ráth, Sóss, Martinovics,
Rudnay, Pomposs, Pfeifer, Lotter, Kratzer, Mi-
hits, Maylinger, Tejedj, Beliczay, Fligl, Szorbl,
Ybl, Gebler, Benyő, Manek , Kühn , Eyserich,
Wittmaaser, Hofer, Satz, Mayer, Tomcsányi,
Reitmann, Becker, Deanovits, Figura, Tausch,
Schwartz, Scopeck, Wolf, Brachenfels, Koppauer,
Pauer, Eyserich, Granovetter. Poduschel, Gutt-
mann, Tenipl, Erny, Schrauts, Leitmülier, Mayer,
Leyer, Brodanovits, Szokonyi, Santner, Flandor-
fer, Orszánty, Klamster, Unger. — Bellieno Já-
nos m. k. h. városi irnok, Budai Gábor m. k. h.
irnok."

Ezekből állott Pest várja külső és beltő ta-
nácsa 1755-ben. Vajjon ha p. o. az 1861-ki kép-
viselő testület névsorát ide irnok, nagy változást
találnánk-e a nevek hangzása tekintetében? Na-
gyot alig. Ugy látszik, Pest városának az a ren-
deltetése, hogy mint egy sok nyelvü ország fővárosa,
kebelében mindenféle elemeket s mindenféle hang-
zásu neveket egyesítsen. Annyiban azonban min-
denesetre igen nagyot haladtunk, hogy most már
a magyar érzelem s a magyar nyelv tudása nincs
összefüggésben a név hangzásával, sőt a legide-
genebb hangzásu családnevek alatt találhatni
gyakran a legtörzsökösebb magyarembereket. S
ez igen nagy változás azóta!

A ininiatnr-festes remeke.
Mennyire viheti az ember egy pár év alatt is,

ha ernyedetlenül és kizárólag egy irányban mü-
ködik, mutatja Barisan Miklós mérnök ur pompás
albuma, melyet egy évezrednek, t. i. a VlIIdik
századtól a XVII-ig a középkor fennmaradt fes-
tett müveiből Összeállitott. Barison ur semmi fá-
radságot, semmi áldozatot nem kímélt, hogy az
europai főkönyvtárakban föltalálható remek mi-
niaturjeit páratlan lelkiismerettel és bámulatos
ügyességgel másolja, és hogy ezen mümozaikot a
műszerető nagy közönségnek bemutathassa. Vál-
lalkozó ur azt egy misemondó könyv keretébe
szoritá, minthogy valamint a ritka diszü foglalvá-
nyok, • ugy a kezdők kacskaringós lombozati és
képzelményes,^ vagy torzállatai, a szentek ihletett
képei, egy szóval minden egyes mozzanat több-
nyire a vallásos középkor imádságos, zsolosmás
és az isteni tisztelet egyéb részeihez tartozó ki-
sebb nagyobb alaku könyveiből vétettek.

Ezen nagy munka, mely az ausztriai császár í

kegye és védszárnya alatt bocsáttatik a világba,
és pedig csak 500 példányban, igen diszes nagy
folio papiron 3 ft 50 krba kerülő füzetekben jele-
nik meg, egy egy füzet a benne foglalt képek
nagysága és érdekeltsége szerint több vagy keve-
sebb lapból állhat, az egész 500 lapra van szá-
mitva, és havonkint caak egy füzet fog kibocsát-
tatni.

Igy könnyebitve van a megszerzés, és a ki-
nek költsége és ilyenekhez előszeretete van, e
munkában a miniatűr-festészetnek egész törté-
nelmét birhatja, minden korszak és vidéknek re-
mek példányaiban.

Mi minket magyarokat leginkább érdekel,
a', azon szenvedély, melylyel Barison ur a világ-
hirü Corvina maradványait kutatgatja. Minthogy
ő kizárólag ezen műágnak él, és egyes rajzok
után képes a müvészt, kitől eredtek, meg is hatá-
rozni, de ha e műveken egyéb jel nem is mutat-
kozik, az illuminiator keze után is megtudja Má-
tyás dicső kincseit kimutatni: azon örvendetes
hirrel lepett meg, hogy eddig 35 Corvina-féle
festett codexet talált, melyek közt több oly he-
lyen, és oly kezekben van, melyekről a Corvina
tanulmányozói semmit sem tudtak. És pedig ez
reánk nézve fontos, mivel épen hazánkban maradt
fenn legkevesebb ezen fényes műemlékekből.

Barison ur müvét ajánljuk a magyar főpap-
ságnak, vagyonosb főegyházaknak, főleg pedig a
képzőművészettel is foglalkozó reáltanodái rajz-
tanárinknak és a nagyobb, nevezetesen egyházi
és országos könyvtáraknak. Ideje már, hogy ne
mindig mások átdolgozott eszméjét ismételjük,
ezen remekekben van a müvész számára is annyi
motivum, hogy kellő feldolgozásával honi művé-
szetünk, főleg a szent képek festése uj lendületet
kaphat. — r.

Zavar a szószéken.
A mult hetekben épen a mexikói kérdést

tárgyalták a párisi törvényhozótest ülésében.
Egy nagyon ismeretes kormánypárti férfiunak ez
alkalommal furcsa balesete történt. Javában szó-
nokolt s épen egy kacskaringós körmondat kite-
remtésével küzködött, midőn egyszerre megakad,
állkapczái sajátságos mozdulatot tesznek, majd
szájára teszi kezét, onnan valamit kivesz, a mit
rögtön zsebre tesz. Mi történt? A harcz heve
alatt egész ál-fogsora kimozdult csavaraiból. Szá-
jában megnagyobbodott az ür, a mi a beszéd
további gyenge folyamában igen érezhető lett.
„H. urnak most egy pár fogával kevesebbje van
ránk!" — mondá az ellenzék egyik tagja, Mond-
ják, hogy ily esetek már gyakrabban fordultak
elő a parlamenti életben.

Ezen alkalommal a franczia lapok egy más
adomát is beszélnek, mely még az 1848 előtti
időkben történt a franczia szószéken. (Akkor még
volt szószék, most már eltörölték.) Az adoma
hőse Sue Jenő, az egykor nagyhirü regényíró,
kit egy-zer szintén megválasztottak parlamenti
képviselőül. Sue jól tudott bánni a tollal, de a
nyilvános szónoklatban még semmi gyakorlata
nem volt. Egyszer őt is nagyon kezdte bántani a
szónoklási vágy s elszánta magát, hogy ő is föllép
a szószékre.

— Gondolja meg, mit cselekszik! figyelmez-
teté egy barátja.

— Tökéletesen ura vagyok a tárgynak, a
melyről szólani akarok, válaszolá Sue.

— Abból még semmi sem következik; sőt
ellenkezőleg, igen gyakran megtörténik, hogy ha
a lélek nagyon el van foglalva egy tárgy által, az
okok és érvek egyszerre, tömegesen iparkodnak
belőle kitörni; egymásra rohannak, s oly akadályt
képeznek, a melyen a szónok keresztülhatolni
nem képes. Egyébiránt jó lesz kisérletet tenni.

Ugy is történt. Megjött a nagy nap, hogy
Sue kiállja a tűzpróbát. Azon perczben, a mint a
szószékre lépett, a teremben uralkodott zaj siri
csenddé változott s minden szem a hires regény-
író felé fordult, kitől valami nagy beszédet vár-
tak. Sue ez által oly zavarba jött, hogy alig
talált szavakat, s hebegve és dadogva mondta
el igen röviden a szőnyegen forgó tárgyról né-
zetét. A mint a szószékről leszállott, bevallotta,
hogy soha életében nem érezte magát oly roszul.

Egyveleg.
— (Alávaló felelet.) Párisban jelenleg köz-

beszéd tárgya azon esemény, hogy egy előkelö
társaskörből (klub) két hamis játékos főrangu
urfit kilöktek. A kiutasítás után egy ismerősével

találkozik az egyik mákvirág. ,,E gyalázat m-.ég
sirba viszi ön atyját!" mondá amaz. „Akkor le g-
alább örökölni fogok" — válaszolá rögtön az el-
vetemedett gazember.

** (Vasuti szerencsétlenség.) London közeié--
ben a déli angol vaspályán közelebbről nagy sze-
rencsétlenség történt. Egy 100 láb hosszu, 6
kőoszlopon nyugvó hidon, mely egy folyócskát
hidal át, mely télen rendesen megárad, a nyár
hevében azonban posványnyá iszaposul, 30—40
lábnyira uj vas-sinek tétettek le. A munkálat még
nem volt befejezve, midőn a folkestone-londoni
gyorsvonat rajta átrobogott, s vagy a, munkások
mulaszták el a vonatvezetőnek ezen körülményt
jelezni, vagy a vonatvezető nem figyelt semmire
sem. A mozdony a nyilason szerencsésen átrohant,
azonban az utána következő kocsik rettentően in-
gadoztak. Néhány másodpercz után 10 kocái
zuhant a mélységbe. Nyiladozó oldalfalain s abla-
kain a kocsiknak az utazók karjai, lábai, sérült
testei lógtak ki, mindenfelől a rémület kiáltása
hangzott, a jelenet borzasztósága leirhatlan. A
gyorsan érkezett segély alkalmazásakor kitünt,
hogy 10 egyén, többnyire nő, a waggonok romjai
alatt szétroncsoltan halva feküdt; 30 — 40 mas
utas tetemes sérülést szenvedett. A sebesültek a
közel fekvő házakba vitettek, hogy alkalmilag
Londonba szállittassanak. A vizsgálat ezen eset
után rögtön folyamatba tétetvén, a sin-munkála-
tok vezetője azonnal elfogatott.

** (A lovak vasalását) Versaillesban uj talál-
mánynyal helyettesitik, bizonyos uj nemü keve-
rékkel, mely ép oly kemény, mint a vas, de sok-
kal olcsóbba kerül amannál és alkalmazása nem
jár oly bajjal, mint avas felverése. Ha a kisérletek
sikert mutatnak, e találmány alkalmasint hamar
elterjed.

(Rsz.) — (Az élelmiszerek- s napszám ára a
IV-dik században.) Be sokszor halljuk emlegetni
azokat a „régi jó időket!" — s önkénytelenül is
e panaszra nyilik ajkunk: „Nem ugy van most,
mint volt régen, nem az a nap süt az égen!" Je-
lenleg mindenki, csak az élelmi szerek drágasá-
gán s a napszám fölcsigázott árán panaszkodik. S
mégis voltak idők, midőn sokkal nagyobb drága-
ság uralgott, mint a mai ,,czudar világ"ban. —
Vegyük csak szemügyre a történet lapjait, s te-
kintsük, a keresztyén számitás szerint, a IV-dik
századot; s nézzük, milyen volt az élelmi szerek
s a napszám szabott ára Diocletián császár idejé-
ben 30 l-ben.

Egy középszerű fáczán ára (jelenlegi pénz-
mérték szerint számitva) 80 ft; egy hizlalt ludé pe-
dig 61 ft volt. Egy font marhahus rendes ára 3 fit
30 kr., a szarvas- és őz húsé 3 ft, a disznóhusé
pedig 5 ft. Egy font vajért 3 ft 30 krt fizettek;
1 font turóért 2 ft 30 krt. Egy véka zab 9 ft 30
krba került; egy véka bab vagy borsó 19 ftba, a
lencse 32 ftba. Egy czitromért 8 ftot adtak. Az
élelmi szerek ily roppant ára mellett épen nem
csoda, ha a Lucullusi ebédek oly mesés összegre
rugtak.

A napszámosok s mesteremberek ekkor élték
arany korukat. Egy kőmives napidija 18 ft volt,
Egy szobafestőé pedig 22 ft. — Egy nevelő' havi-
fizetése — kik pedig nem voltak szabadosak, ha-
nem rabszolgák — ha csak olvasni és irni tani-
totta tanonczát, 17 ft volt; — ha az arithmeti-
kára, 23 ft., ha pedig a latin- s görögnyelvre, ak-
kor 64 ft.

Plinius emliti, hogy Maurus Scaurus bizo-
nyos Daphnes nevü, sok nyelvismerettel biró rab-
szolgát 56,500 fttal dijazott évenkint. Ciceró egy-
kori tanítójának, Roscius hires szinésznek évi jö-
vedelme 40,000 forint volt.

(Rsz.) — (A Unger mélysége.) Ross Jakab
hires tengerész kapitány, a déJsark felé tett utjá-
ban, több helyen tőn kisérletet, megtudandó a
tenger mélységét. Nyugati irányban, 900 angol
mérföldnyi távolra Sz- Hona szigetétől, a tenger
5000 öl, vagy 30,000 angol láb, vagyis 53/4 angol
mérföld (IV., német mérföld) mély volt. Az e
működésnél használt mérőn sulya 450 font vala.
A déli szélesség 30° 5' — s a nyugati hosszúság
9° (foka) alatt — körülbelől 300 angol mérföld-
nyíre a Jóreménység fokától — azt találta, hogy
2226 láb a tenger mélysége. — Denham kapitány
azt mondja, hogy az Atlanti óceán, a Rio de Ja-
neiro és a Jóremény foka közt, 7,706 öl, vagy
45,236 láb (lT/8 német mérföld) mély. A világ
legnagyobb hegyének magassága sem mérközhe-
tik tehát a tenger ezen mélységével. Ewerest az
eddigelé ismert hegyek legmagasbbika; de ma
gassága csak 29,000 láb — s igy csak is kevéssel
haladja meg a tenger mélységének felét.
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Irodalom és műrészét
' ' •*(A magyar zenészek a dessaui zeneünnepé-
lyen) is tekintélyesen voltak képviselve. Az ünne-
pélyen, mely május 25—28 napjain folyt le, Pestről
Volkmann Robert is résztvett, kinek „Az éjhez"
czimzett phantaziája, rendkivüli tetszéssel, s a
nagyszámu műértők teljes méltánylatával találko-
zott. Az énekrészt benne Lorch Katalin kisasz-
szony adta elő. — Szintén Volkmanntól előadták
itt a jeles zeneszerző 26-ik müvét: ,,Változatok"
Handel egy themája fölött, továbbá 42-ik müvét
egyik konczert darabját zongorára, zenekar kísé-
rettel. Mind az előadó Blassman Adolfot, mind a
szerzőt többször zajosan kihivták. — Ugyane
zeneünnepélyen Thern Károdtól is előadtak egy
„Magyar ábrándot" még pedig fiai: Thern Vilmos
és Lajos, fényes eredménynyel. Maga a szerze-
mény ugy , mint az ifju müvészek egybevágó
tiszta játéka egyaránt dicsőséget arattak. A zene-
ünnepély lefolyásáról kiadott kis jegyzék, mely-
ből e közleményt veszszük, hazánkfiai emlitett
sikeres közreműködéséről nagy elismeréssel em-
lékezik meg.

** (Weber „Világtörténet tankönyvéből1') a
nyolczadik füzet is megjelent Heckenastnál, a kö-
7épkorból a karolingok korát s a német császár-
ság idejét II. Konrád haláláig, 1039-ig tartal-
mazza. A becses történelmi müvet ujra meg ujra
ajánljuk a történelemmel szivesen foglalkozók
figyelmébe.

** (Jutalmazott zenemüvek.) A peet-budai
hangászegyleti zenede részéről kitüzött pályázat-
nál a 10 aranyból álló első jutalmat Szuborics
Manó zenemüvének itélték oda; az 5 aranyos má-
sodik jutalmat nyert zenemű szerzője pedig Thern
Károly.

•* (Uj zenemü.) „Pesti lóverseny-csárdás"
czimü uj zenemű jelent meg Rózsavölgyinél, me-
lyet OFelsége Pesten mulatása emlékére szerzett
Döme József. Ara 50 kr.

** (A magyar művészekhez) körlevelet inté-
zett a magyar képzőmüvészeti társulat, azokat a
társulat 1865-ik évi tagjai közt kiosztandó 3 al-
bumlapra pályázatra szólitván föl. Mindegyik al-
bumlap tiszteletdija külön külön 250 ft. A müvész
a kép tárgyát s annak kiviteli modorát szabadon
választhatja. A pályamű beküldésének határideje
ez évi julius utolsó napja.

*• (Dicsőség és szerelem) czim alatt Udvardy
Vincze, tehetségesebb fiatal beszélyiróink egyike,
két kötetre menő beszélygyüjteményt ad ki. A 24
ivre terjedő két kötetre előfizethetni 1 ft, 80 kr-
jával, mely összeg júl. 10-ig szerzőhöz Pestre
Lipót-utcza l l sz. alá küldendő. A munka már
sajtó alatt van s a kitüzött határidőre pontosan
meg fog jelenni.

** (A „Györi Közlöny" kiadását és szerkesz-
tését) a jövő hó l-töl kezdve Csukási József
veszi át.

•* (Erdély története.) Kővári Lászlónak „Er-
dély története" czimü munkájából a hatodik kötet
is sajtó alatt van, s e kötettel az egész munka be
lesz fejezve.

** (A „Korunk'' czimü erdélyi lap) ezentul
hetenkint kétszer jelenik meg; szerkesztője egy-
szersmind igéri, hogy ha a várt politikai lendület
évnegyed közepén lepné meg, lapját ismét három-
szor adja ki. Egyszersmind a lap ára egész évre
8 ftra szállott alá.

*• (Borsodi tájképalbumot) ad ki Ujházif
Károly Miskolczon, 20 darab kőnyomatu képen,
melyek mindegyike természeti, műbecs vagy tör-
ténelmi érdekesség szerint választott tájkép lesz.
A 20 kép előfizetési ára helyben csak 5 ft., postai
küldéssel 30 krral több lesz. A jövedelem egy
része jótékony s hazafias czélra fog fordittatni;
már ezért is érdemes a pártolásra.

Egyház és iskola.
"• (Uj lelkészválasztás.) Biharmegye Okány

községéből irják nekünk, hogy e2250 ref. lélekkel
biró kis községben május 15-én Makai Lászlót
választották meg hitszónokká, a ki azóta a
hivek legnagyobb megelégedésére s lelki épü-
lésére hirdeti az urnak igéit.

** (Iskola-megnyitás _ és tanári értekezlet.)
A szászvárosi ref. gymnasiumi uj épület megnyi-
tása alkalmát arra használta fel az erdélyi tanári
kar, hogy egyszersmind megtartsa évi tanári ér-
tekezletét, melynek noha, csak harmadéve ke-
letkezett, már sok üdvös eredménye van. Ez

T A R H A Z.
alkalommal bejelenté Szabó György tanár, a
szászvárosi gymnasium történetét adva elő. hogy
Zeyk József iskolai főgondnok 2000 ftot adott az
iskolának. Az értekezlet végén rendezett estély
emlékét a nemes lelkü Kun Kocsárd gróf ujabb
jótékonyságával tetézte, t. i. egy tordasi magyar
fiu nevelésére alapitványt inditott meg, melynek
kamatját, mig az adakozóktól begyülne, maga a
nemes gróf fogja fizetni. A magyar elemet csak
ily lelkes gyámolitáa tarthatja fenn Tordason, hol
nyelvünk már is tünedezőben van.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (A népbankokról.) örvendetes jelenség,

ha népünk a kor intő szavát megértve, nem sza-
lasztja el fölhasználatlanul az alkalmat., me!y
által saját jóllétét előmozdithatja. Az anyagi jól-
lét emelésére ily sikerrel kinálkozó alkalom a
népbankok alakitnsa és fölkarolása, s örömmel
jegyzünk föl minden mozzanatot és komoly törek-
vést , melyet e hasznos intézmény létrehozása
körül egyes vidékeken kifejtenek. Igy a heves-
megyei gazd. egylet, Kovách László elnöklete
alatt, egy küldöttséget bizott meg, mely a köl-
csönösen segélyző ugynevezett népbankok külön-
féle szabályait vizsgálat alá véve, Gyöngyös vidéke
részére az ottani viszonyokhoz alkalmazott alap-
szabályzati tervet készitene. E küldöttség az
alapszabálytervet elkészité, mely szerint a Gyön-
gyösön felállitandó népbank következő közsé-
gekre terjedne ki: Tarján, Solymos, Pata. Oroszi,
Saar, Visonta, Csány, Horth, Ecséd, Atkár, Ha-
lász, Györk, Karácsond, Halmaj, Ugra, Deik,
Ludas, Adács, Rhéde. A betételekre a havi idő-
közök fogadtattak el, ugy hogy minden hóban
40 krajczár tétetnék azok által be, kik az intézet
tagjai akarnak lenni. Az alakulási idő 10 évre
határoztatott. A betett összegek azonnal kama-
toznak, s a kamatok kamataival is nőnek, ugy
hogy 10 év után az. ki a maga 40 krajczárját
havonkint rendesen befizette, egyszerre 88 ftot
kap. — Különösen az alsóbb néposztály számára
megbecsülhetetlen haszonnal bir ez intézmény,
mert a szegény munkás, nagy megerőltetés nélkül
megtakarított filléreiből, idő folytán egyszerre
egész kis kapitálishoz juthat.

J (A gazdaközönség érdekében) lapunk mai
száma mellett szétküldött felhivása a pozsonyi
„Hungaria" biztositó társulatnak, bizonyára ma-
gára vonja olvasóink figyelmét. Oly igéretek van-
nak ott téve a biztosítók számára, melyeket ha
valósithat a társulat, azaz ha létre jöhet az általa
inditványozott csoportos biztositásnak külön osz-
tály gyanánt felállítása, nem kevés előnyöket fog
nyujtani a gazdaközönségnek.

•/ (Szabadalmak budapesti lakosoknak.)
Lenner József kádármester és budai házbirtokos
sajátságos gőzfürdő-kádak találmányára 6 évi,
Bogdán József pesti kerékgyártó pedig különféle
kocsirészleteknek hajlított fából való előállítása
körüli találmányára egy évi kizárólagos szabadal-
mat nyert.

f (Magyar bor Mexikóban.) Mily igen ked-
velt s keresett a magyar bor a mexikói császári
udvarnál, eléggé mutatja azon körülmény, misze-
rint a legközelebbi poz&onyi 10,000 butellia és
400 egy-egy akós első szállítmányt, mely oda
mintegy három hét előtt indíttatott utnak, már
ismét egy 15,000 palaczkos és 300 egy-egy akós
kordó legfinomabb magyar bor követi.

x* (Közárverési intézet.) Pozsonyban az üz-
leti forgalom élénkítése és ipar gyámolitása czél-
jából „Közárverési intézet" alakult, mely előlege-
zési pénztárral van összekötve. A társulat 100 db.
300 ftos részvényre van alapítva, és kétségkivül
gyarapodásnak fog örvendeni, mert czélját te-
kintve, szép.mint üzleti ág pedig jövedelmező leend.

x" (A marhavész teljes megszünése.) A marha-
vész Magyarországon teljesen megszünt, minek
következtében az eddig megtiltott vagy legalább
korlátolt szarvasmarha-forgalmat már majd min-
denütt fölszabaditották. Az egész országban je-
lenleg csupán Szepesmegye Smizsán helységében
fordult még elő vészjelenség, s itt is összesen
csak három darab betegedett meg.

föl folytatólag. Ugyane tárgyról Toldy Ferenc*
r. tag is értekezett. Azon helyesírási kérdés for-
gott fönn, hogy aki, ami, amidőn, — vagy a ki, a
mi, a midőn stb. irándó-e? Az összerántva irás
mellett vannak, vagyis az ami- és akisták közé
tartoznak Toldy, Czuczor, Fogarasi, s hozzájok
csatlakozott Ballagi is. Ellenökben áll fontos
nyelvtani indokokkal Hunfalvy Pál, s az iroda-
lomtörténetre, az érintett szók századok gyakor-
lata által szentesitett leírási módjára és a magyar
nyelvérzékre és kiejtésre támaszkodva, Arany
János. Az utóbbi, indokait a „Koszoru"-ban nem-
rég adta elő, s érveit most sem czáfolták meg. —
Végül a nyelvészeti bizottmány Kriza János szé-
kely népköltészeti gyüjteményének pártfogását
ajánlotta s e czélból a Kriza által kiadott „Vad
rózsák"-ból 60 példánynak megvételét inditvá-
nyozta. Ez inditványt elfogadták.

** (A középdunai magyar gőzhajó-társaság}
iránt oly meleg részvét nyilvánul, mely fennállá-
sát már is kétségtelenné teszi. A szükséges 2000
részvénynél már sokkal nagyobb szám van alá-
írva, s a mi ti bb, a részvények legnagyobb része
után az illető részletek már be vannak fizetve,
sőt sokan az egész részvényösszeget egyszerre
előre befizették, a mi, a jelen pénzszük viszonyo-
kat tekintve, kétségtelen jele nemcsak e vállal-
kozás szükséges voltának, hanem egyszersmind
biztositék nagy jövendője iránt. A társulat hajói
Győrtől Ujvidékig fognak közlekedni.

** (Uj kórhoz megnyitása.) Magyar-Óvárott
m. hó 28-án ment véghez a „Karolina-kórház"
fölavatása és megniyitása. A kórház 42 beteg-
ágyra van számitva, melyből 10 ágyat magánosok
jószivüsége hozott létre.

Közlekedés.
/ (A lánczhid és alagut bevételei.) A buda-

pesti lánczhid ez évi bevétele január l-töl május
31-ig összesen 159,561 ft. 59 kr., — az alagut
bevétele pedig ugyanazon idő alatt 11,374 ft.
64 kr. volt.

f (Növekvő távirdai közlekedés.) Pest és
Bécs között egy harmadik távirdai sodrony fel-
állítása van tervben, miután az eddig létező két
sodrony a naponkint növekvő távirati közleke-
désre már nem elegendő.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv

és ezéptudományi osztályának jún. 19-ikén tar-
tott ülésében Pompéry János lev. tag. Joannovics
urnak az „a" névelőről irt értekezését olvasta

Balesetek, elemi csapások.
** (Önkéntelen mérgezések.) Dömsödről a

következő titokteljes eseményről tudósítnak ben-
nünket , mely ott nem kis feltünést okozott.
Ugyanis, a község házánál a kisbiró, utána mind-
járt a bakter, és tizedesek, meg egy mindenes,
ki a felvidékről származván, itt a községházánál
szolgák szolgája szerepet vitt, egyszerre megbe-
tegedtek. De még jobban fokozódott a meglepe-
tés, midőn a kisbiró után egy tizedes, majd a
mindenes is meghalt. A többiek, hosszabb rövi-
debb idei betegeskedés után felgyógyultak. — A
betegség és halál okait nem lehetett kitudni; bon-
czolás nem történt. — A nép sok mindent beszél.
Legvalószinübb azon hir, hogy ezen szolgák a
mindenes által hust hozattak és vele pörköltet
főzettek; főzés közben egy csomag gyufa esett az
ételbe, mit szakácsuk későn vett észre, midőn
már leázott róla a phosphor. Sajnálta a hust ki-
dobni, s nem is emlité társainak sem, s igy meg-
mérgezé őket, de magát is, mert evett a többiek-
kel. — Igy nyilatkozott volna ama szerencsétlen,
haldoklása közben.

*• (Villámütés.) A mult napok egyikén Po-
zsonyban a távirdahivsitalba ütött a villám s a
távirda készleteiben sok kárt okozott. Épen akkor
Pozsonyban tiszta idő levén, a dolog ugy magya-
rázható meg, hogy a villámütés távolabb helyen
történt, s azt a sodronyok vezették az emlitett
helyre.

Síi ujság?
** (Duka Tivadar hazánkfia,) a mint értesü-

lünk, Kalkuttából ismét Europába tér vissza 20
hónapra terjedő szabadsággal. Alig ért oda, ismét
tengerre szállni volt kénytelen, mert Indiában
regi bajai kiújultak. Egyidőre Londonban telepe-
dik meg, hová azóta valószinüleg már meg is ér-
kezett.

*• (A hagymáz Petten,) mely mint járvány a
mult télen annyi áldozatot vitt magával, Pestvá-
ros főorvosának jelentése szerint most már meg-
szűntnek tekinthető.

•>nrr

Melléklet a Vasárnapi Ujság 26-ki számához 1865.
**(Apestigyalogverseny),melyre a fövárosi if-

jak közöl néhányan most oly nagyban készülnek,
hir szerint júl. 7-ikén lesz. A pályatér előlegesen
120 ölben van megállapitva, s e távolságot, a mint
a próbák mutatják, az eddig jelentkezettek közt a
leggyorsabb, 36 másodpercz alatt futja meg, a mi
elég nagy sebesség.

*• (A zenedéi növendékek nyilvános vizsgá-
latai) a muzeum disztermében naponkint délután
3 órakor, jún. 26-tól júl. 4-ig fognak tartatni. Az
énektanszéki felső kimivelési osztály és a szava-
lati tanszék vizsgálata júl. 4-ikén délután lesz.

** (A zenede ünnepélyére) Reményi Ede is
visszatér fővárosunkba.

** (Jótékonyság.) B. Podmaniczky János a
József városban az üllői ut mellett levő háztel-
keiből egyet dijtalanul enged át az evang, árva-
háznak, íly czélra a város is ajándékozott egy
telket az erdősoron, de e hely távolléte ily inté-
zetre nem látszik előnyösnek.

** (Építkezés Pesten.) Az uj és diszes épüle-
tekkel évenkint folyvást szépülő fővárosunkban,
Pesten, most ismét egy nagyobbszerü építkezést
kezdtek meg. Ez egy nagy kiterjedésü áruraktár
lesz a stáczió- és rigó utcza sarkán, melyet a
„Kohen J. J . " czég s a „Hitelintézet" építtetnek,
s melyre a tér határsorompókkal van már körül-
véve. Az épités a telek kihatárolása s az ásandó
kutak megjelölésével e hó elején vette kezdetét.
Ez építményhez Wagner János helybeli épitész
terve lett elfogadva, s reá bízatott az épités ve-
zetése is. A több mint 4000 Q ölnyi telken épi-
tendő háromemeletes raktár dohányra van főleg
rendeltetve, mig a boltozatos pinczehelyiségek s
később kiépítendő épületrészek, melyek 6320 Q
ölre terjednek ki, más termények raktárául, áru-
lerakolási helyül s más iparczélokra is használtat-
hatnak. Az épület a losonczi vasut indóházának
s nevezetes országutak szomszédságában, s igy
igen kedvező helyen fekszik, s kihalt környéke
szépítése és élénkítéséhez majd lényegesen járul.

•* (A balaton-füredi szinkörben) az idei für-
dő időszak alatt Bényei szintársulata fog tartani
előadásokat.

** (Alapitvány szegények számára.) Maros-
vásárhelytt gr. Lázár J . 1000 ft alapitványt tett,
melynek kamatja mindaddig növelendő, mig be-
lőle tizenöt szegény béna eltartása lehetséges
lesz. Az intézet az alapitó nevét fogja viselni.

** (Öngyilkosság.) Egy pesti háztulajdo-
nos, Wagner Ferencz, a napokban, az ugyne-
vezett Lehner-erdőcskében agyonlőtte magát.
Már régebben elmeháborodás jeleit vették észre
rajta, s igy azt gyanítják, hogy öngyilkosságát
elmeháborodási rohamában követte el.

** (Jótékony hangverseny Tolnán.) Junius
5-én a faddi tüzkárosultak felsegélésére Ru-
zsinszky Nándor rendezése mellett, alig 10 napi
előkészület után, műkedvelői előadást tartottak
Tolnán, mely 150 forintot jövedelmezett. Ebből
a költségek levonása és a helybeli szinészek kár-
talanítása után megmaradt 80 forintnyi összeg a
faddiaknak már átadatott. A műkedvelők közül
dicséretesen működtek: Maixner Mari, Bubonyik
Teréz kisasszonyok és Guttmann Lajos, Cse-
pinszky Andor, Keller István, Nagy Ákos urak a
szini előadásban; Schröder Katalin, Rosmajer
Pepi kisasszonyok és dr. Merkler ur a szavalat-
ban; Balogh ur a tánczban; Sedlacsek Lipót ur a
zenében. E hangversenyről különben testvérla-
punk 24-ik számában már bővebben történt em-
lités.

«• (Jótékony hagyomány.) Glacz József Arad-
megye volt főmérnöke, ki nem rég Paulison 75
éves korában elhunyt, egy kis gyüjteményt, mely
könyvek, hirlapok s régi pénzekből áll, hagyomá-

nyozott a nemzeti muzeumnak. A m. t. akadémia
s a nemzeti szinházi nyugdíjintézet számára pe-
dig, egyenkint 200 ftot hagyományozott.

** (Szomoru esemény) történt e hó 17-én
Dömsödön. A mint nekünk irják, több fiatal em-
ber, köztük otthon tartózkodó besorozott, de még
be nem hivott katonák, késő éjig iddogálván,
összevesztek, s részeg fővel egyet ugy ütött főbe
egyik társa, hogy pár óra mulva meghalt. A be-
fogott tettesek közöl az, ki épen a halálos ütést
tette — kit egyébiránt egész község szelid, jó és
jámbor ifjunak ismert — szép szin alatt kiké-
redzett börtenéből, okul vetve, hogy ura hivatja;
— az őrködő tizedes önfejüleg kiereszté s haza
kiséré; ez ott bort kért a tizedes számára, mig ő
— mint mondá — csizmáját felhúzza; azonban
csizma helyett önmagát huzta fel a gerendára, s
mire észrevették, nem lehetett rajta segiteni;
noha dörzsölés, locsolgatás által annyira magá-
hoz jött, hogy hat órai időközig iszonyu kinos
életet élt.

** (A takarékmagtárak) örvendetesen szapo-
rodnak különösen Erdélyben. Igy csak Kü,küllő-
megyében 19 takarékmagtár alakult a közetkező
helyeken: Abosfalván, Adámosan, Balavásárán,
Bonyhán, Csáváson, Csüdőtelkén, Dombon, Eg-
restőn, Gálfalván, Kis-Kenden, Korodon, Korod-
SzentrMártonban, Mikefalván, Pócsfalván, Sö-
vényfalván, Széplakon, Sz.-Kászlón, Ugrán és
Vámos-Udvarhelyen.

** (Névmagyaritások.)Felsőbb engedély mel-
lett Plastyik János feketepataki tanitó, ugyszin-
tén Jenő és Gábor nagykoru fiai ,,Palásti"-r&,
Faíx Frigyes rima-szombati ügyvéd pedig „Fai"-
ra változtatták vezetékneveiket.

** (Az Amerikában levö magyarok) is meg-
emlékeznek néha távol hazájokról. Igy Cleveland-
ban a Lincoln emlékére tartott gyászünnepélyen
egy váczi születésü magyar izraelita, Breuer
Gusztáv mint egyik magyar segélyegylet képvi-
selője jelent meg, s ez alkalomra az egyletnek
egy magyar zászlót adott ajándékul, mely is az
amerikai zászló mellett az egylet élén és egy
magyarba öltözött egyleti tag által elővitetett.
Ámbár az alkalom az érzeményeket és gondola-
tokat a feledhetlen elnökre forditotta, a magyar
zászló mégis nagy rokonszenvvel fogadtatott,
mely által a derék magyarok büszke édes érze-
lemmel emlékeztek vissza a kedves hazára.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 16. „Pennarván család". Vigjá-

ték 3 felv. Irta Sandou, forditotta Feleki M.
Szombat, jún. 17. „Az álarczos bál". Nagy

opera 4 felv. Zenéjét szerzé Verdi.
Vasárnap, jún. 18. „Liliomfi". Népszínmű

3 felv. Szigligetitől.
Hétfő, jún. 19. „Fiamina". Szinmü 4 felv.
Kedd, jún. 20. „Fidelió," opera 2 felv. Zené-

jét szerzé Beethoven.
Szerda, jún. 21. „Eqy millió." Franczia vig-

játék 4 felv.
Csütörtök, jún. 22. „Macbeth", opera 4 felv.

Zenéjét szerzé Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.
7726. Debreczen, r. 1. A megbizás teljesítve van

Örvendünk, hogy óhajtásunk végre teljesült, s a sok szi- '
vességért legalább némi viszonszolgálatot tehettünk, j
Folytatása hadd következzék.

7727. Rékas. Dr. Sz. A ke'sőbbi is megérkezett, de
addig nem is akartunk hozzá szólani, mig a tó'bbin tul
nem adtunk. Fogadja szives köszönetünket.

7728. Veszprém. F. J. A pénzt vettük s az elöfize-
tést teljesitettük.

7729. Miskolcz. U. A „borsodi tájképalbumot" üd-
vözöljük s jó sikert óhajtunk neki. A mit tehetünk, meg-
teszszük mi is. De némely szándék igen gyakorlatiatlan.
— Néhány példány szétküldése lapunkkal majdnem any-
nyi költségbe (bélyeg , melléklési dij stb.) kerülne,
mint sok példányé. Azután az egyes ezimzetek kiváloga-
tása sok nehézséggel s idő vesztegetéssel jár. Ennél sok-
kal egyszerübb dolog, a kőnyomatu felhívásokat kereszt-
kötés alatt egyenesen onnan szétküldeni az illetőkhöz. A
rajzszerek megszerzése legkönyebben az ottani lithograph
utján történhetik meg. A küldeményeket késöbb hasz-
nálni fogjuk.

7730. K. Darócz. K. B. Ohajtjok, hogy a kivánt ké-
pet mielőbb közölhessük, mely még mindeddig nem ké-
szülhetett el. Maholnap jut rá hely és idő.

7731. I. Szakállos. Ha ön czéljainak megfelelő állo-
más tudomásunkra jut, azonnal tudósítjuk önt. E perczben
nincs rá kilátás. A további tudósításokat kérjük.

7732. Bercezki. M. Gy. A müveket élvezettel olvas-
tuk. Az irály hibátlansága ugy gyanittatja velünk, hogy
munkatársaink családja egy fegyverfogható, munkára ter-
mett ép taggal szaporodott ön által.

7733. Szabadka. Dr. W. Az előadás modora s a hang
megfelelne igényeinknek, de a nagyon részletes és kime-
ritő magyarázat, melynek még folytatása is következnék,
tul megy lapunk kimért határain. Valamely népszerü fo-
lyóiratban vagy könyvben szeretnők látni e dolgozatokat.

7734. Margitta. S. P. Az egész dolgozatot ide kel-
lene küldeni, hogy hozzá szólhassunk. Ha csakugyan al-
kalmasnak s újnak bizonyai be a tanmód, örömest ajánlko-
zunk, hogy számára itt kiadót is szerezzünk.

7735. Nem használható müvek: Vérmenyegző. —
Nyári éjen. Tasso. — Egy ifju anya sirján. Hazai szózat.
— Annak a kis szőke leánynak. — Marinak. — Órzse
asszony. — Emlék Petőfi halálára. Vörösmarty sirján. —
Az ünneprontó. — Imádkozzunk a hazáért. — Tavaszszal.
Jövel gyermek évem. Mért szerettelek meg.

SAKKÜÁTÉK.
286-ik sz. feladv. — H e a l e y F r a n k t ó l

(Londonban).
Sötét.

eo d e
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond

281-dik számu feladvány megfejtése.
(Gr. Pongrácz Arnoldtól.)

Világos.
1 K

Sötét.g
1. Kc3—c4 Ha8—b6fA)
2.Vd6—b6: tetsz. sz.
3. V—v.H-mat.

Világos. A) Sötét.
1 71 Ba5—a7:
2. Hb5—cSf Ka4—a6
3. b2—b4tmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Apáti - Keresztúron:
Szántó J. — Pesten: Cselkó György. — A pesti sakk-kör.

£$3T Melléklet: Felhivás, a magyar-
országi t. cz. gazdaközönseghez, és nyilat-
kozat a „magyar mezőgazdasági biztositás
ügyében.

|f££* melléklet: Elöfizetési felhívás a
„Gyermek-barát" egész évi folyamára.
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TARTALOM.
A pesti Lloyd-társulat (Weiszkircher Károly arcz-

képével s a keresk, épület rajzával). — Bankbán. Ilyes
Bálint.— Takarékosság, azután vagyonosodás. Ritter A.—
X Lajta határfolyó vidékéről Kápolnai B. — Dante álló
szobra Flórenczben (képpel). — Szegény legények a csár-
dában (kép a hazai népéletból).— Mult századbeli magyar
hősök. — Szörnyü meglepetés. — Pestváros előljárósága
1755-ben. — A. miniatűr festés remeke. — Zavar a szó-
széken.— Egyveleg.— Tárház: Irodalom ea művészet. —
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz-
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi ujság ? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal.sa-)

w
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HIRDETÉSEK

külegyetemi ösztöndíjra

hitv. evang, hittanulók számára.
A Glosius Sámuel és Dánielféle alapitványt a pesti ág. evang, egyházban kezelö

bizottmány ezennel közhirré teszi, hogy külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. evang,
hitjelölt ifjak számára a föntirt alapítványból több rendbeli, egyenkint 70 egyesületi
tallérból ezüstben (Vereinsthaler) álló ösztözdij fog a jövő 186*/«. tanévre kiosztatoi.

Az elnyerhetés föltételei ezek:
1) Magyarországi születésü (értvén az 1838. évbeli politikai területet) és ágost hit-

vallásu legyen a folyamodó hittani jelölt.
2) Máris két évi hittani folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns

theologiai intézetben.
3) A magyar nyelvet tudományosan értse, és helyesen irja és beszélje, mely körül-

mény hiteles külön bizonyitvány által igazolandó.
4) Feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú legyen.

Fölhivatnak ehhezképest külegyetemeken tanuló , vagy oda még csak kimenni
szándékozó mindazon ifjak, kik ezen minőségnek meg birván telelni, egy ilyetén ösztön-
dijat a jövő 1865/6. tanévben külegyetemen élvezni óhajtanak, hogy a fönt 1—4. pontok-
ban megirt kellékeknek minden kétségen fölüli beigazolasára szolgáló, vagy eredetiben,
vagy hitelesített másolatban melléklendő tanodái és egyéb bizonyítványokkal ellátott
sajátkezüleg irt és aláirt kérvényeiket f. 1865. évi julius 31-kei záridó előtt (melynél
iésóbb beérkező folyamodványok figyelembe vétetni nem fognak), bérmentve és lepe-
csételve alólirott bizottmány elnökéhez küldjék be.

Világosan ki legyen téve a kérvényben, hogy hová és melyik utolsó posta utján,
vagy mily külön czim alatt kiván a folyamodó a folyamodására hozandó határozatról f. é.
augusztus hó folytában értesittetni ?

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes ifjak nem a tanév elején, hanem csak an-
nak második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött
első félévről, és egyszersmind a második félévre lett beiratásuk felöl is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 70 db.ezüst egyesületi tallérról szóló sajátkezű nyug-
tájukkal együtt, előlegesen beküldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni; mi
végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat, nyugta beküldésekor, pontosan megírják.

A ki ezen ösztöndijat egy évig már húzta: az a rákövetkező második évre is annak
élvezetében csak ugy maradhat meg, ha reá ujabban is érdemesnek tapasztaltatik; ha
továbbá már az elsö évben a hitvallási tanulmányokon kivül a philisophiát, bele értve a
philologiát s kivált az erkölcstani philosophiát is, — szorgalommal tanulta, s a második
évben is tanulja; végre, ha magát előre is arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött
ösztöndíj as két esztendő mulva a hazába térve, a pesti ág, hitv ev. magyar-német
egyházgyülekezet tanodájában — ha kivántatni fog — mérsékelt dij mellett egy évig
segédtanári hivatalt viselend.

Fölszólittatnak ezeo alkalommal mindazon ifjak is. a kik a tavali pályázat követ-
keztében a most folyó 186*/i. tanév alatt ezen Glósius Sámuel és Dánielféle ösztöndijat
már egy esztendeig élvezik, hogy, a menuyiben annak a jövő 1865/«. tanévre is (mint
másodévre) élvezetében megmaradni óhaitanak: ebbeli óhajtásukat a fontirt föltételek
teljesitése mellett szintén f. 1865. évi julius 81-éig alulirt bizottinányi elnöknek kérvé-
nyileg jelentsék be.

Különben minden ösztöndíjas ifjunak kötelessége lesz azonnal, a mint az ösztön-
díjas tanévet az illető külegyetemen megkezdi, tehát bizonyosan még október hó vége
elött, a maga ott-lctéről az alulirt bizottmánynak levélben jelentést tetmi.

Kelt Pesten, a Glósius Sámuel és Dánielféle ösztöndijakat kiosztó bizottmánynak
1865. évi junius 12-én tartolt ülése határozatából. A b i z o t t m á n y e l n ö k e

Fabiny Teofil s. k.
(Pest, főút 3. sz.)

Görgei István s. k.
1188 (1—3) biz. jegyző.

Hirdetmény.
A pesti ág. evang, egyház által kezelt

Glósius Artner alapítványból 52 ft. 50 krból
o. é. álló két ösztöndij külföldi műegyete-
meken vagy rokon intézetekben mechanikát
vagy hydraulikát tanuló két ág. ev. ifju
számára üresedésben levén, ennek az 1865A.
iskolai évbeni betöltésére a pályázat oly
értelemben hirdettetik, miszerint az ily ösz-
töndíjért folyamodók kérvényeiket az illető
bizonyítványaikkal ellátva f. évi julius 31-ik
napjáig küldjék be, az ösztöndij kifizetése a
külföldi müintézetbe lett felvételt igazoló
bizonyítványoknak beküldése után fogván
megtörténni.

Kelt a pesti ág. hitv. ev. egyháznak a
Glósius-Artner Karolina alapitványt kezelő
választmánya Pesten 1865-ki junius 12-én
tartott üléséből

Fabiny Teofil s. k.
választm. elaök (lak. Pesten, főút 3. sz.)

Görgei István s. k.
vál. jegyző. 1186(1-3)

Hirdetmény.
Az oly hazai szűkölködő ág. hitv. ev. lel-

készek és gTmnásiumi avagy ennél felsőbb
tanodái tanárok részére, kik ebbeli hivatá-
suknak agg koruk vagy betegségük miatt
többé megfelelni nem képesek — főnálló
Glósius-Artner Karolinaféle alapítványból
60 és 100 osztrák forint között fokozható
évenkinti segéh dijak közül kettő megürül-
vén : az ezeket elnyerni kívánók ezennel
í'elhivatnak, hogy egyfelől hivatali pályáju-
kat, másfelől családi és vagyoni körülmé-
nyeiket és egészségi állapotukat kitüntető,

az illető esperesük és egyházfelügyelőjük,
nemkülönben orvos által kiállitott bizonyít-
ványokkal fölszerelt kérvényeiket az illeté-
kes főtisztelendö superintendens urak utján
aként küldjék be az alulirt választmányhoz,
hogy azok legkésőbb f. 1865. évi julius 31-ig
alulirt választmányhoz az illető főtisztelendő
superintendens urak részéröl még beküld-
hetők legyenek. A kérvényben világosan ki
kell tenni azon utolsó postát vagy különös
czimet, melynek utján az illető kérvényező

hozandó határozatról értesülni kiván.
A pesti ág. hitv. evang, egyháznak

lósius-Artner Karolina alapitványt kezel
választmánya Pesten, 1865-ki juuius 12-én
tartott üléséből

Fabiny Teofil 8. k.
választm. elnök (lak. Pesten, főút 3. sz.)

Görgei István s. k.
vál. jegyző. 1187(1 — 3

Miután értésemre esett, hog)
egyik és másik vásárlátogató>

•ezégemet a vidéki vásárokon
felhasználva, kalapjaikat nevem alatt árul-
ják, késztetve érzem magam a főnemesség
és t. cz. közönséggel tudatni, hogy 2 év ótí
semmi vásárt sem látogatok, s mostantó
fogva többé vásárokra nem járok.

Egyedül a váczi-utezában, a „nagy Kris
tófhoz czimzett házban levő raktáramn
szorítkozom ezen bejegyzett czég alatt:

KARCZAG JÓZSEF.
Midőn az eddig irányomban tanúsítót

bizalomért köszönetet mondok, ajánlom ma
gam tisztelt látogatóimnak s üzletbarátaim'
nak, s igyekezni fogok ezután is az irántam
tanusitott bizalmat igazolni. 1146 (2—3^

C3°" Mindenféle megrendelések, vala
mint férfi-divatezikkekre is az ár posta:
utánvételével pontosan teljesittetnek.

Elöfizetési fölhívás

HAZÁNK s a KÜLFÖLD
czimü szépirodalmi, ismeretterjesztő és társulati

lególcsóbb képes hetilap
uj folyamára.

Minden elöQzető ingyen egy nagy szinnyomatu (aquarel) tör-
téneti képet kap, milyet még eddig egyetlen magyar lap sem

adott müniellékletképen.

Midőn a magyar olvasó-közönségnek lapunk uj félévi folyamát ismét szivea-
gyelmébe ajánljuk, programm helyett a „Hazánk » a Külföld" első kötetére utalunk,

mely a juniusi utolsó számmal teljesen előfizetőink kezei közt lesz.
Lapunk megindításakor ígértük, hogy rajta leszünk, mikép a „Hazánk s Külföld"

minden számában érdekesebbé s képeit tekintve tökéletesebbé váljék, s hogy törekvé-
lünket nem tévesztettük el szem elől, ennek igazolásául ismét csak a közkézen forgó
ízámokra hivatkozunk.

Czélunk volt szépirodalmi, ismeretterjesztő és társaséleti közlönyünkben a legjobb
rodalmi erőket csoportosítani. S köszönet t. munkatársaink szives bizalmának, e czélt a
•eménylettnél nagyobb mérvben sikerült elérnünk, mert legkitünőbb hazai íróinkon
kivül a távol külföldön elszórva levö, avatottabb tollú hazánkfiai is fölkerestek minket
dolgozataikkal, lapunkat választva közvetítőül, hogy az itthon levők épülésére elmond-
1 ássák idegen országokban, idegen éghajlat alatt szerzett tapasztalataikat.

Czélunk volt a mulattató és hasznos olvasmányokon kivül a hazai és külföldi
ársaséleti eseményeket mindig időszerüleg közölni, s az oly eseményeket és jelensége-

ket, melyek minket mint magyarokat különösen érdekelhettek , vagy melyek az egész
világot foglalkoztatták, nemcsak leirás, de illustrátiók által is emlékezetesebbekké tenni.

Rajta voltunk, hogy képeinkben a lehetőt érjük el s e czélból minden szakban a
egkitünőbb rajzolót nyertük meg, minek eredménye az lőn, hogy lapunk rendkivüli
alcsósága mellett képei száma és minőségére nézve nemcsak igen sok külföldi, lappal
versenyezhet, de hogy képeinket elsö rendű németországi lapuk is készeknek nyilat-
koztak a „Hazánk s Külföld" után közölni, s közlik is azokat.

S most, midőn multunkat tekintve, beváltott igéretünkre hivatkoztunk, ez-t olva-
óink részéröl azon ujabb igéretünk biztositékául kérjük tekinteni, hogy az uj félévben
s mindent el fogunk követni lapunk minél érdekesebbé tételére.

Lapunk tartalmát ezentul is: beszély ek (legkitünőbb regényírónktól, Jókaitól
minden évnegyedben egy beszély) életképek, költemények, életiratok, tanulságos
természettudományi s történeti czikkek, utazások, nép- és helylsmertetések, az ismeretek
minden szakába vágó rövid és érdekes közlemények, minden számban az „Egy hét tör-
ténete", bel- és külföldi levelek, újdonságok, zenemüvek, karrikaturák, irodalmi s szin-
házi hirek, vegyes apróságok, épületek, műtárgyak, emlékek és köz-ünnepélyek sat.
.smertetései fogják képezni.

Lapunk ezentul is annyi s mindig hazánkban készült fametszetü képet fog hozni,
mint a mennyit egyetlen más lap sem.

Pest, junius 15-dikén 1865. S z o k o t y Viktor,
a „HazáRk s Külföld"- szerkesztője.

A t. előfizető közönség azon jóakarata viszonzásául, melyben a „Hazánk
Külföld"et tömeges pártolása által részesité,

egy nagy szinnyomatu történeti képet
készíttetek, melyet a lap minden egész éves előfizetője

ingyen mülapul kap,
megjegyezvén, hogy egészéves előfizetőknek számittatnak azok is, kik 1865. apriltól

tett előfizetéseiket 1866-diki aprilig kiegészítik, vagy azon uj előfizetők, kik 1865. július-
tól egészen 1866. júliusig fognak előfizetni.

Nagy jutalomképünk eredetijét, melynek tárgyát a meglepetés tekintetéből
egyelöre elhallgatjuk. Ádámosi Székely Bertalan, elsőrendü festészünk késziti, azon
művészünk, kinek elsö kiállitott, s 2000 tallérra becsült „II. Lajos király holttestének
föltalálása" czimü szerzeményét azl861-diki országgyülés képviselői aláirás utján vették
meg a nemz. muzeum képtára számára; s hogy a mülap kiállítása a jeles festesz müvéhez
méltó legyen, arra annyi költséget forditunk, mennyit magyar lap mülapért még soha ki
nem adott, miután képünk aquarel (vizfestékes szines nyomás) levén, annak minden egyes
lapját talán tizenötször kell nyomni. — Történeti műlapunk tehát e tekintetben is egyet-
len a maga nemében s becsére nézve olyan, hogy a*,t a kényesebb műizlés is elfogadhatja
terme diszitéseül.

A műlap szétküldése az uj félévben már megkezdődik, s azon előfizetők, KIK mar
egy egész évre fizettek, azt majd a kiadóhivatalunkból elvitethetik.

A kik azonban múlapunknak fára göngyölve, postai nton való megkül-
dését kivánják, azokat az elöfizetési összegen kivül bélyeg és csomagolási
költségek fejében külön 30 kr. beküldésére kérjük.

A t. gyüjtők minden egyszerre beküldött tíz előfizetés után tiszteletpél-
dányban részesülnek.

Elöfizetési föltételek:
Egész évre 6 ft. — kr.
Félévre 3 ft. — kr.
Negyedévre > 1 ft- 50 kr.

Az elöfizetési pénzek a „Hazánk s a Külföld" kiadóhivatalának
(Barátok-tere 7. sz. a.) bérmentes levelekben küldendők.

Pest, jún. 15-dikén 1866. Emich Gusztav,
magy. akad. nyomdász,

1177(1) , a „Hazánk s a Külföld" kiadója.

A magyar földhitelintézet
sorsolás alá esö 5% %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsö helyen történt betáblázás által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.

E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

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

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájáért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intéz«t kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 341/* év nlatt, fél venkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizet-
tetnek, 1000, ö00 és 100 ftra szólnak, 5l/s %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 "/o-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási á r és a
névérték közötti különbözetné! fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
I-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k ,
s egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztositására,
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.

ÜHT* Az emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvieux C J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; — BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Efistein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők 1083 (7—0)

Már 5000 példányban jelenik meg: i

A NÉP KERTÉSZE
félévre 1 ft. és

Der Volksgártner
félévre 1 ft. 50 kr.

Ennél többet fölösleg mondani egy szak-
lap ajánlatára.

Az elöfizetési pénzek bármely lapra törté-
nendő előfizetéssel együtt beküldhetők

LUKÁCSY SÁNDOR
1173 (2—3) szerkesztőnek Pesten.

Egy fiatal férjes nö,
ki magyarul, németül, francziául alaposan
ért, ir és beszél és tanítani képes, mint
nevelőnő alkalmazást keres valamely főúri
család- vagy nagykereskedő-háznál; oly
helyen, hol férje is mint gazdatiszt, vagy
egyéb - müvelt emberhez illő állásban —
alkalmazást nyerhet

Értekezhetni vele Hajdu-Vámos-Pércsre,
H. E. betükkel poste restante czimzett le-
vél által. 1174 (2—3)

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fítl-orvos,
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órai a József-téri ll-ik számu
G r o s s z - házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
i n g y e n minden vasárnap a délelőtti

órákban. 1133 (5—6)

PIRNITZER TESTVÉREK
pénzváltó- és liizoiiiány-ü/JHc Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,

foglalkozik:
1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi

kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár-
lásával s eladásával.

2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,

vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

szerinti látra.
6. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámito-

lásával.
6. Kisorsolható mindennemü értékpapírok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legméltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birto-
kába esik.

Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto-
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
az értékpapírok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
választása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :

4!/t ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
„ 1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
„ 1 1864-ki 50 ftos, Pílffy-,Genois-,Windischgratz-, Keglevich-sorsj.
„ 1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
„ 1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-, Keglevieh-sorsjegy.
„ Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
„ 1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windischgratz-, Rudolf-sorsj.
„ 1 1864-ki 100 ftos, Pálfty-,WaIdstein-,Windischgratz-,Keglevich-sj.
„ 4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsj egy.
n 1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevieh-sorsjegy.
» 1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
» 1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
» 1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstein-, Keglevich-s.
" 1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
n 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
n 5 % 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj-

6
7
8
8'/,
9
9

10
11%
18
14
16
18
88
24
30

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 h<5 alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt % éven-
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az elsö részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Ar
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztositó''
leveleinket:

A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3
II. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8
I. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 ,
K. Minden ausztriai sorsjegy 4 ,

Az I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz:
annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.

A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
egy bádeni sorsjegy, 6' 4 éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.

Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik rész-
vevő a másikkal törődnék.

Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
a napi árfolyam szerint számittatnak 6° o hozzáadással évenkint és Vt% provisio.

Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kivánatra
különnemü sorsjegyeket állítunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula-
toknak ajánlunk.

25
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75
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65
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havi „
havi „
havi „
egy negyedévi részletfizetéssel.
egy negyedévi n

egy negyedévi n

egy negyedévi „
havonkinti „
egy negyedévi „

Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
hirdetett kombinatiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde-
zésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK
mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1—50 számmal, s Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 stb. nyereménynyel.

C3°" Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.

C5T* Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s Ígérvényeink eladásánál a lehető
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (17—52)

I B Í \

Részletes sorshuzás! trvek, valamint részletfizetési programm ok ingyért szolgáltatnak ki.
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Mindenféle
nagy választás-

LECHNER
órás jó hírnevű

1808-dik év

ban kaphatók:

J O Z S E F
és legrégibb, már
óta fennálló

ÓRA-RAKTÁRÁBAN
Pesten, váczi-utcza 5-ik szám alatt.

Ára a legjntányosb óráknak 1 évi jótállás mellett.
Ezüst henger-órák, Lat köre, ll—12—

13—14 ft.
Ezüst horgony-órák, 15 köre, 16—18—

20 ft.
Ezüst horgony-órák, dupla tokkal, 15

köre, 20—22—25 ft.
Arany horgony-órák, 15 köre, 40—45—

50 ft.
Arany horgony-órák, dupla tokkal, 15

köre, 60—65—70—80—90-100 ft.

Arany nöi órák, tiz köre, 80—86—40—
50 ft.

8 napig járó inga-órák, 18—19—23 ft.
14 napig járó legujabb franczia bronz

fltö-órák, üveg-boritékkal, 32—35—
, 45-50 ft.

Ébresztö, egyszersmind mint óra használ-
ható, bronzkalappal és szabályozva 9 ft.

Legujabb franczia márvány-, ónix- és
ntazó-órak folyvást készletben vannak.

Régi órák becserélésre elfogadtatnak és javitások a legpontosabban
teljesittetnek.

C 3 " Vidéki megbizások az előre beküldött összeg vagy postai utánvét mellett
a leggyorsabban eszközöltetnek. 1067 (2—6)

Ujabb tetemesen leszállított árak!!

TAUB KÁROLY
rumburgi vászon-raktárában

Pesten, József-tér és fürdö-utcza 9-ik sz. a.

«/t széles sziléziai fonalvászon, 30 röfös, 7 ft., 8, 9, 10, l l ftig.
széles börvászon, 80 röfös, l l ft., 12, 13, 14, 15, 18 ftig.

*/t és */« széles creasvászon, 38 rófös, 13 ft., 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24-26 ftig.

/t széles rumburgi fehér fonalvászon, 30 rőfös, 13 ft., 14, 15, 16, 17,18, 19—22 ftig.

/t széles rumburgi fehér fonalvászon, 38 röfös, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25—32 forintig.

4 /Í széles hollandi vászon, 41 rőfös, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30—34 ftig.

Vi széles hollandi vászon, 50rőfós, 24 ft., 26, 28, 80, 82, 34, 36, 38, 40,42,45—54 ftig.
Rumburgi vásznak, legnehezebb minőségü, 54 rófös, 23 ft., 25, 26, 27, 28,30, 32,

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 60—100 ftig.
Valódi vászon-zsebkendők, tuczatja 2 ft., 2%, 8, 8'/j, 4, 5, 6, 7, 8, 9—12 ftig.

Törülközők, tuczatja ö'/s ft., 6, 6%, 7, 8, 81/,, 9, 10—12 ftig.
Asztalkendők, tuczatja 5% ft., 6, 6'/i, 7, 8, 8'/j 9-10 ftig.

Abroszok minden nagyságban, '/* nagyságu 2 ft., 2Vi, 3, 3'/» ftig, ' % nagyságu
2% ft., 3, 3Vi, 4 ftig, ' % 3 ft., 3'/,, 4, 4%, 5 ftig.

Továbbá vannak me'g: garnitúrák, atlaszdamaszt 6, 12, 24 személyre, */« és
'/« széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, szines matrácz-csinvatok '.'« és "%
széles gyapjn asztal- és ágyteritök. Fehér perkál és nanking, valamint minden-
nemü zsinóros piquet és szines barkét, ugyszintén minden e szakba vágó czikkek.

Mindegyik darabon a szabott ár föl van jegyezve, mi
által a t. cz. vevő minden rászedéstöl meg van óva.

Levélbeli megbizások ugy mint eddig, vidéki vásárlóim bizalmát különös
tekintetbe véve, a pénzöszlet bérmentes beküldése vagy „utánvétel" (Nach-
nahme) mellett azonnal és lelkiismeretesen teljesittetnek.
50 forintot fölűlhaladó megbizások, oly állomásokra, hova vasut vagy
gőzhajó jár, bérmentesen küldetnek meg. 1132 (6-6)

Mindennemü 1137(3-3)

vászon- és gyapot-áruk
SMT nagyszerü ""3KI

ármérséklése
HUGMAYERésMICHHLOWrs

rumburgi vászonraktárában

Pesten, a „PRÓFÉTÁHOZ", a városház-téren.

L.
pénzváltó-Irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
A z á l t a l a m r e n d e z e t t

sorsjegy-társulatok programmja.
I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. % évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. '/* évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
60 ftos sorsjegyek 3 ft. '/« évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. % évenkint. fi^"* Bélyegdij rédzletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

II. Befizetés 25 havonkint! részletben:
E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab

'-Í1860. sorsjegyre4 ft. 80 kr. havonkint, - 6. 10 személy 10 darab '/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — f W Bélyegdij részletszeivényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.

Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott

sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. C D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendö részletet kapja.

~~ Alakitok továbbá kívánatra mindennemü zárt-társnlatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.

40 fttól 100 ftig, „ „ 8ft.
„ „ „ 100 fttól 200 ftig, „ „ 12 ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 2 5 ft.

§8F* A legméltányosb föltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy */t évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetők.

ígérvények dijai:
Credit sorsjegyre 3 ft. 50kr. — 1860. sorsjegyre 2 ft. 50 kr.— Salm-, Clary-,

Genois-sorsjegyre 2 ft. 50 kr. — Bélyegdij 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés
in el lett.

5 forint: 1 Rudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 7 forint:
1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-,
1 Keglevich-sorsjegy. —9 forint : 1186^-iki 100ftos, 1 Waldstein-, 1 Windischgratz-,
1 Keglevich-sorsjegy. —10 forint : 1 Credit-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-, 1 Rudolf-,
sorsjegy.— 10 forint : 1 Genois-, 1 Pálffy-, 1 Clari-, 11864-iki 50 ftos, 1 Keglevich-
sorsjegy. — 12 forint : 1 Eszterházy-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegy. —
12 forint : 1 Credit-, 1 Pálfy-, 1 Salm-, 1 Keglevich-sorsjegy. — 15 forint : 1 Credit-,
'/s 1860-iki, 1 Salm-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. —15 forint : 1 Credit-, Vi 1839-iki,
1 1864-iki 50 ftos, lClari-sorsjegy. - 20 forint : 11854-iki, '/51860-iki, 1 Keglevich-,
1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint : 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti,
1 Pálffy-sorsjegy. — 30 forint : 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos,
1 Keglevich-sorsjegy.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek
részjegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetők.

Bevásárlása és eladása mindennemü értékpapíroknak és pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbizások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-
tosan teljesittetnek. 692 (41-52)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

Sorsjegyek részletfizetés mellett.

_ Csoportokban, 5 darabjával. _ w
1 1864-iki 50 ftoj, 1 budai, 1 Genoií, 1 Waldstein, l Keglevich-sorsjegyre, havon-

kint 7 ft., évnegyedenkint 8 ft. 50 kr.
1 1860-iki 100 ftos, 1 Salm, 1 Genois, 1 Waldstein, 1 Keglevich-sorsjegyre, havon-

kint 10 ft., évnegyedenkint 18 ft.
1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos, 1 Clary, 1 Waldstein, 1 Rudolf-sorsjegyre, havonk. 12 ft.

évnegyedenkint 15 ft.
1 1854-iki 250 ftos, 1 1864-iki 50 ftos, 1 Pálffy, 1 Clary, 1 Rudolf-sorsjegyre, havon-

kint 18 ft., évnegyedenkint 22 ft.
f g ^ Az első részlet lefizetése már minden nyereményt biztosit.

MORGENSTERN A. és TÁRSA
váltó-irodája Pesten, nagy-hiduteza 9-ik szám alatt.

Levélbeli megrendelések gyorsan eszközöltetnek. A sorsjegyek bevásárlását
illetőleg, valamint a részletfizetések s sorsjegytársulatok alakítására vonat-
kozó programmok kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1181 (2—0)

329

Helyváltoztatásból eredt
LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!

100 db. 8-ad levél-papir 100 db. hozzá-
való borítékkal:
finom velin papírból — ft. 85 kr.
finomabb, erősebb . 1 „ — „
legvastagabb angol
velinböl . . . . 2 „ — „
szines velin papírból 1 „ 80 „
zománezozott szines 1 „ 80 „
rovatozott papírból — „ 90 „
gyá3z-szegélylyel fi-
nom angol . . . 2 ,, 80 „

Dombor-nyomatásért csak 12 krajczárt
számitok, lehet szines nyomást 100-tól
80 krért hozzáadni, boriték nélkül pedig
a fentirt árak felével is olcsóbbak!!

Mérnök uraknak való mindennemü
rajzpapirok és eszközök, nevezetesen tus-
sok, ír-ónok, papírok stb.,ugyszinte gyer-
mekek használatára való rajzeszközök 90
kr., 1 ft. 50 kr, 8 ft., 4 ft. 50 kr. u. tov.

Különösen leszállított árakon :
1 szál spanyolviassz 10 kr., 20 kr , 30 kr.
1 font 45 kr., 60 kr., 80 kr., 1 ft. 20 kr.

u. tov.
1 katulyával 20 kr., 60 kr., 1 ft. u. tov.

1 levélmásoló gép tökélete-
sen használat alá, könyv-
vel, mindennel ellátva . 5 ft. — kr.

1 iteze legjobb fekete tinta,
a mi csak kapható . . — „ 35 „

1 meszely — „ 20 „
Vi meszely — „ 10 „
'/i meszely — „ 6 „

1 akó 18 „ — „
Chablonok, vagy rézlemezbe vágott

mindennemü ékes és közönséges betűk
és számok fele áron kaphatók.

Ugyszinte albnmok is végképeni ki-
árulásom által fele árban nálam kapha-
tók, vannak igen csinosak.

Aczét-pennákból 1 katulya, 140 darab
jó tollakkal 20 kr., 30 kr., 40 kr., 60 kr.,
80 kr., 90 kr., 1 ft., 60 kr.

Tollfogást, szépirói irány szerint ha-
tározó, és mindenkinek alkalmas haszná-
latára, — uj találmány — tollnyelek nők
és gyermekek részére elkerülhetlenül
szükséges ; darabja 6 kr., 1 tucz. 60 kr.,
1 Gross 144 darab 4 ft.

100 darab látogatójegy dombor nyom.
80 kr., fekete kőnyomat 1 ft.

Levél- és rajztokok darabja 40 krtól egészen 5 frtig, ezek finom bőr kül- és
belszerkezettel.

Hólyag-papir penész ellen!
100 db. 3% hüv. átm. kerek. — ft. 40 kr. 24 kettős iv, 640 D hur. . 2 ft. 65 kr.

„ 41/, „ „ „ - „ 68 „ 1 iv belőle - „ 12 „
„ 6 „ „ „ 1 „ — „ 24 iv felenagy 1 „ 44 „

Ezen kerekek igen czélszerüek ! 1 iv belőle — „ 6 „
Isméti eladók rizma árban jutalmaztatnak nagyobb vételeknél.

A tek. városi közönségnek, különösen biró és jegyző uraknak van szerencsém
tudomásul adni, miszerint ugy mint ezelött, most is bővített udvari raktáramban,
és pedig tetemesen leszállitott árakon, ugy mindennemü iró- és rajzeszközöket,
valamint mindennemü bizományokat, minden előfordulható községi szükségleteket
pedig a leggondosabban kielégitőleg eszközlöm és szállitom.

Ajánlom magamat kegyes figyelmükbe, és kérem uj helyiségemben e czim
alatt velem rendelkezni:

Pest, Nagyhid- és bécsi-utczai családi ház, '/». sz.
1105 (6-25) Haris Pál.

C ^ " Mindennemü rovatozott s nem-rovatozott írókönyvek bekötéssel
együtt nálam 25% olcsóbbak.

FORSTINGER M. ALBERT
ezennel köszönetét nyilvánitja a nagyérdemű közönségnek azon szives látogatásért'
melylyel a kigyó-utezában csaknem 20 évig létezett konyha-edény, sárgaréz-;
lakatosára- cs szerszám-kereskedését szerencséltette, egyszersmind ezenne
tisztelettel jelenti, hogy a

dorottya-ntezai Wurm-ndvarba
átköltözött. Tetemesen megnagyobbitva, magában foglalja ezeu üzlet a

HÁZGAZDASÁGI ÉS KONYHA-ESZKÖZÖK
& ~̂ elsö raktárát, ""^S

melyben a gazdasszonyok a házi gazdaságnál és konyhában szükséges minden
eszközöket készletben találnak, e felöl az általam összeállitott több száz rajzzal
ellátott árjegyzéket, mihelyest a sajtó alól kikerül, kedves gazdasszonyainknak
örömmel rendelkezésükre bocsátom, mely nevezetesen kiházasitási alkalomkor kedve-
sen fogadtathatik.

Ugyanitt van főraktára a jelesnek ismert Lotz-féle cs. k. szab. mángorló-,
mosó- és kifacsaró gépeknek, kézi szállító-eszközöknek, kötegpréseknek
stb. Raktára a Weisz János és fia bécsi cs. kir. szabad, szerszámgyárának;
továbbá a berndorii cs. k. orsz. szab. érczára-gyárból réz- és lakatosáruk-
és alpacca-ezüst evöszerek, asztali és étszerek, talczák, gyertyatartók,
girandolok, thea- és kávékészületeknek stb.

Ezen alpacca-eztist, melynek átalában csak fehér érez (Alpacca) az
alapja, több évi használat és az ezüstréteg lekopása után sem lesz soha sárga vagy
vörös, miért is legelőnyösebbnek ismertetett el.

§p£~ Cserébe ócska öntött- és pléhzománczozott edények, vörös- és
sárga-réz stb elfogadtatik. 1175 (2—4)

Az árulás nagyban és kicsiben.

EGY NAGY URADALOM
Eger és Miskolcz közt,

Magyarhon legtermékenyebb vidékeinek egyikén. Személyes
vagy levél általi megkeresésre bövebb felvilágositás adatik:
Bécs, Mariahilf, Kaunitzgasse 3 — 5. sz. I-ső emelet.

118 3 (2—3)

Csak 4 forint fizettetik
évnegyedenkint

az általunk 20 részvevőre és 20 minden ausztriai sorsjegyre rendezett társasjátékra
1 db. badeni 35 forintos sorsjegy hozzáadásával, melyekre évenkint

3 8 h u z á s e s i k .
25 évnegyedes résíletbefizetés mellett 4 forintjával egy részletjegy után, az összes

sorsjegyek a 20 részvevő birtokába esnek. Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr.
Ajánljuk továbbá részletjegyeinket 20 db. Creditsorsjegyre 25 évnegyedenkinti

részletfizetés mellett 8 forintjával. Bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 30 kr.
10 db. 1860-iki és 10 darab 1864-iki sorsjegyre 100 forintjával 25 évnegyedenkinti

részletfizetés mellett. Bélyegdij egyszermindenkorra 99 kr.
gPB>~ Mindenki beléphet egyenkint tetszésszerint bármelyik társasjátékba,

anélkül, hogy az egyik részvevő a másikkal valamit törődne.

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, nagyhid-uteza 9. szám alatt.

Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek s kívánatra részletes
programmot ingyért szolgáltatunk ki. 1181 (1 0)

Csipkekendök
(ezelött Gabányi Sándor)

Dorottya-utcza, az uj ház-négyszögben,
ajánlják rendkivüli nagy választékban 3 és 4 szögletes, legujabb rajz szerint
készitett selyem- és lama-csipkekendöiket, csipkeköpenyek (Rotondes) és
algeriennéket meghatározott legjutányosb árakon. — A fenntebb elősorolt áru-
czikkeken kivül az üzlet még minden más egyéb csipke- és pipere-tárgyakkal gaz-
dagon el van látva, u. m. a legizletesben feldíszített fökötökkel, hajékek, che-
misettek, nyakkötők, gallérok, ingujjak, hímzett és sima zsebkendők, fehér

és fekete zuav-ingekkel, stb. teljes választéku moll- és csipke-ablak-
fflggönyökkel együtt. 1158 (3—S)

DR. PEARCE EDW.
szabadalmazott

1128 (8—8)

GYOMORSZESZE
(Magén-

kitünö segédszer minden «y om ör baj ellen, ugymint: elromlott
gyomor, étvágyhiány, gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyen-
geség és rosz emésztés, saván> képzés, gyomorégetés, felfúvódás,
gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz Stb'

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógy'

szerész arak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF

gyógyszerész urnál létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Pozsonyban: Pisztory B.,
Schneeberger D.

Rimaszombaton: Hamal-
jár K.

Rosnyón. Posch J. J.
SárbogárdonTrsztyánszki

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Páter.
Szinér-Várallyán: Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.
Temesvártt: Pecher J. E.
Tokajban: Krotzer Ágost.
Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L.
Uj-Bányán: Nickel Ödön.
Varasdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbach Zs.

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Báttaszéken: Pasch Laj os.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz".
Csáczán : Bentsáth Fidél.
Czirczen: Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: ErtingerIgnácz.
Eszéken: Karolovics M. és

Deszáthy István.
Darnvár-fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Göllnitzben: Brujmann K.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Győrött: Némethy Pál.
Hajdu-Doroghon: Tanács

Mihály.
Illőkön: László Frigyes

Jánosházán: KossáGuszt.
Jászkán: Ody Károly.
Jolsván: Maiéter Béla.
Kolozsvártt: Hincz I). és

Wolff János.
Lugoson: Kronetter F.
Magyar-Óvártt: Sziklay

Antal.
Miskolczon: Balogh Istv.
Módoson: Jezovits Zsig-

mond.
Monoron:

stantin.
Demtsa Kon-

MnnkáeBon: Gottier Lip.
Nagy-Lakon: Lenhard J.
Nagy-Mihalyban: Czibur

Bertalan.
Nasiczban (Szlavoniában):

Mernyik András.
Orosházán: Székány Istv.
Pécsett: Nendtwich Vilm.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.



1065 (8-12)

SIGL G.,
gépgyáros Bécsben,

IX. Bezirk, Eisengasse Nr. 5,
ajánlja az általa készitett mezőgazdasági gépeit,

ugymint:
Locomobile cséplőgéppel együtt:

kettős tisztitó-müvel
8 10 lóerőre

egyszerü tisztitd-művel,
8 10

4600

270 300

Garret-féle 13-soros,

5100 4750 5250 ft. a. é.
Cséplőgépek emelö-csigaval:

4 6 lóerőre, kézi-cséplőgépek

350 400 ft. a. é. 200 ft. a. é.
Vetógépek:

Hornsby-féle 13-soros, Smith-féle széles szórással

400 500 200 ft. a. é.
Nyitvaálló emelö-csigák:

1 2 3 4 6 lóerőre

250 860 36Ü 450 550 ft. a. é.
Úrlö-malmok, tisztító-malmok, kukorirza-morzsolók, répametszö-

gépek, szögirányos boronák, szecskaváirók stb.
Eredeti angol gépekből saját gyártmányainkkal! összehasonlítás végett

szintén raktár tartatik.
A gépek szilárdsága- s hasznavehetőségeért jótállás biztosittatik, s különleges

kivánatra a gép itt próbakép mozgásba tehető.
Részletes árszabályokat a legnagyobb készséggel s bérmentesítve bocsátók

rendelkezés alá.
Ajánlom továbbá a már évek hosszu során a legjobb hirben álló telepit-

vényemet, mindennemü álló-gőzgépek, gőzinozdonyok, hajógépek, őrlő-,
fürészelő- és olajmalinok elkészitésére; elfogadok továbbá:

Papir- és czukorgyár, valamint serfözési és köszénbánya! felszerelé-
seket, műhelyek berendezését, szivattyuzó-müvek, rézműves munkálatok,
kőnyvnyomó-gépek stb., és vasöntödéi tárgyak elkészítését.

Az imént elösorolt tárgyak szemügyre vételével mindenki könnyen meggyőződ-
hetik arról, miszerint habár mezőgazdasági gépeim raktára Bécsben a legnagyobb
s tartalomra nézve a leggazdagabb is, a készlet előmunkálataira megkivántató nagy
töke befektetését feleslegesnek tartom, minélfogva tisztelettel felkérem mindazokat,
kik elébb idézett géptárgyak kivitelével engem megbízni óhajtanának, hogy meg-
rendeléseiket mihamarább hozzám intézzék, mely által azon helyzetbe jutok, hogy
rendkivüli kívánalmaknak is gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt
és hosszabb használat után megrongált gépeket a lehető legrövidebb idő alatt ismét
haszonvehetővé teszek.

Ez alkalommal nem hagyhatom érintetlenül, miszerint azon cselfogások, melye-
ket egy angol czég itteni fiókraktára ez eddig vállalataim ellen intézett, — csak is
arra alkalmasak, hogy versenyzésem jelentősége, s azon fokot, mely őneki semmi-
esetre inyére nem lehet — világossá tegye —anélkül,hogy engemet hasonló eszközök
követésére birhatna, a fennérintett czég ezen eljárására jobb és olcsóbb gépek kiálli-
tásával felelek.

Végül azon biztosítással lépek a nagyérdemű gazdaközönség elé, hogy gyárt-
mányaim jósága, szilárdsága, czélszerüsége és munkaképessége felett mindazon
kezességet átvállalom, mely csak egy tisztes üzletezégtöl várható, s kérem, legcse-
kélyebb próbamegrendelés által az itt mondottakról szives meggyőződést szerezni
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Marhabetegség és marhavész ellen,
mely a forró nyári-időben a szarvasmarhák, sertések s még a lovak közt is nagy mérték-
ben dühöng, a KORNEUBURGI 'MARIIAPOR, mint házi-óvszer a legnagyobb

sikerrel alkalmazható, s valódi minőségben a következő czégek által rendelhető meg:
PESTEN: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz.,Tha!mayer A. és társa,
Halbauer testvérek, Glatz J., — BUDÁN: az udvari gyógyszertárban,— Aradon:
Probst F. J., Tones és Freiberger, — Brassóban: Heszheimer és társa, GyertyánfFy és
fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J., — Detlán : Braumüller, — Eperjesen:
Zsembery J-, — Eszéken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer C J., —
Egerben: Tschögl J., — Gyöngyösön: Kocziánovich, — Kassán: Novelly A. ,—
Kolozsvártt: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl,
— Nagyváradon: JankyA., — Nagy-Kanizsán : Feszelhofer és Rosenberg, — Pan-
csován: Rauschan és fiai és Gráf, — Pozsonyban: Seherz F., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón: Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P.,
Mezey A., — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, —
Selmeczen: Dimák, Zelenka,— Szepesvárallyán: Fest J.B.,—Szolnokon: Scheftsik
István, — Sziszeken: Dietrich A , — Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik, —
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorftr, — Varazsdon: Halter F. és

Koterba, — Veszprémben: Lang J. és Tuszkau M. 1151 (2—9)

VALÓDI PAGLIANO-SYROP.
Oirolamo P a g l i a n o flórenczi profeszortól egyenesen ideszállitva,

különböző mennyiségben kapható:
a magyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF

gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. szám alatt.

Egy eredeti üvegcse ára 2 ft.
"Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek.-

E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavitja
azofcat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át használják, jó
egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyit, melynél az orvosi szer

xsekély javulást eszközölt. 1169 (5—12)

Érczkoporsók főraktára

BESCHORNER A. M. és TÁRSA
elsö k. kizár. szab. gyárából

Pesten, kis-liidutcza, a „vadászkürt" mellett.
Ezen, minden hitvallásnál használható érczkoporsók csélszerübbek, tartósabbak,

szebbek és nem drágábbak a fakoporsóknál; nagy választásban, felnőttek számára a
csekély áron 20, 25, 30, 4O — 5O frt. stb., kaphatók gyermekek számára, 4, 5,
8—20, ftért, továbbá gazdagon ékesített disz-ércz-koporsók kettős fedéllel lég-
mentesen zárhatók 1OO, 2 0 0 - 2 5 0 ft. darabját ajánl a fenvezett főraktár mind
azoknak, kiknek szomorú kötelességük, drága halottaikat méltó és kegyeletes
módon eltakaritani.

Ezen ércz-koporsóknak tartósságuk és olcsóságuk mellett még azon nagy
előnyük van, hogy azoknak használása által a hulláknak oly kellemetlen átázása
egészen mellőztetik, és a koporsó bezárása minden zaj nélkül a legcsendesebb módon
egy kulcscsal történik.

A holtak épitett kriptákbani eltakarításánál az eddigi fakoporsók éppen nem
czélszerük, mert a temetőben levő épitett kripták természetük szerint nedvesek, mi
által a fakoporsók a hullákkal együtt gyorsan rothadásba mennek á t ; a mi pedig
nem czélja az oly költséges családi kriptáknak. Ennek mellőzésére nincs más mód,
mint érczkoporsókat választani; azok a hullák átszállítására is nagyon czélszerüek,
és ajánljuk szolgálatunkat a hullák átvitelére sírokból kriptákba sat-

A halottak átvitelére távolabb nyughelyekre ezen érczkoporsók nélkülöz-
hetlenek; azok illyen alkalommal, ha kivántatik, légmentesen elzárhatok. Egyeszers-
mlnd átvesszük a hullák elszállítását minden irányban.

Mindennemü szemfödelck, koporsópárnák és mátráczok, virágok nálunk
a legolcsóbb gyári áron kaphatók.

$S££T Megrendelések a vidéki városokban és helységekben történő
halálozásoknál azonnal teljesittetnek, és a megrendelt tárgyak a legkö-
zelebbi vasuti vagy gőzhajózási állomásra küldettnek ugy, hogy távirat
utján történt megrendeléséknél a küldemények 30 mérföldnyi távolságra
a temetéshez még jókor érkeznek. 1093 (3—10)

Hitelintézeti sorsjegyek,
m e l y e k n e k h u z á s a f o l y ó é v i j u l i u s l - j é n t ö r t é n i k ,

250,000, 40,000, 20,000, 10,000, 5,000
stb. forint főnyereményekkel, kaphatók készpénzfizetés mellett alulírottak pénz-
váltó-irodájában a bécsi napi árfolyam szerint havonkinti 6 ft. 50 kr, vagy évne-

gyedenkinti 8 forint részletfizetéssel, — továbbá:

1 ^ ÍGÉRVÉNYEK. ~vi
1 Credit-sorsjegyre (huzás julius 1-én) 8 ft. 50 kr.
1 1854-iki 250 ftos sorsjegyre (huzás julius 1-én) 5 fr. 50 kr,
1 Salm-sorsjegyre (huzás julius 15-én) 2 ft. 50 kr,
1 Waldstein-sorsjegyre (huzás julius 15-én) 2 ft. kr,
1 Clary-sorsjegyre (huzás julius 30-án) . . . , 2 ft. 50 kr.
1 Genois-sorsjegyre (huzás aug. 1 én) . ' . ' . ' . ' . 2 ft!! 50 kr!
1 1860. 100 ftos sorsjegyre (huzás aug: 1-én) ' . ! . ' . ' 2 ft! 50 kr!
1 1860. 500 ftos sorsjegyre (huzás aug. 1-én) ' 6 ft 50 kr'
1 Credit- és 1 1860-iki 100 ftos Ígérvény 1 ! 6 ft'. — kr.'
5 Credit-ígérvény 19 ft., 10 Credit-igérvr'ny csak 36 ft. kr
5 1860-iki 100 ftos Ígérvény 12 ft. 50 kr., 10 darabé csak . . . . 22 ft. — kr'
5 1860-iki 500 ftos Ígérvény 32 ft. 50 kr., 10 darabé csak . . . . 60 ft. — kr.'

Minden egyes Ígérvény után 50 kr. bélyegdij.
7^1%Tnr | M l n.dennemü sorsjegyre akkép előlegeztetik, hogy az a teljes

' " a p i b ö r z e i árfolyam szerint fizettetik ki, a visszafizetés havon-
* kinti részletekben történhet.

MORGENSTERN A. és TÁRSA.
Pénzváltó-iroda Pesten, nagy-hiduteza 9 ik sz. a.

§ J ^ Leyélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s egy, az 1865-ik évre
érvényes sorshuzási tervezet ingyért szolgáltatik ki. 1181 (2—0)

Mi a n 4 legfőbb disze?
KétségenkivUl a szép, tiszta arcz. Kiktől a természet e diszt megtagadta, semmivel se

szerezhetik meg oly könnyen, mint a

LIL1ACÉE PARISIENNE
szépitö-szer használata által. Ezen szer rövid idő alatt a bőrt nemcsak szcplötól, máj-
foltoktól stb. megtisztítja, hanem az arcznak fiatal frisseséget, elevenséget és élénk
rugalmasságot is kölcsönöz. — Angol- és Francziaország legmagasabb köreiben köz-
használatúvá lett, s nevezetesen az arcznak az a bámulatos frissesége, tisztasága, mely
Angolországban az idegent meglepi, igen sok esetben a Liliacée Parisienne használa-

tának köszönhető.
Egy tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbór-

előhozására.
Egy tégely ára használati utasítással 3 ft. Pakolásért 20 kr.

Förakhely PESTEN: Pórfi Ferencznél,
váczi-utcza, „arany gyürühez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.

Rakhelyck Pesten: Lueff M., Vértessi S. illatszer-kereskedések, r- Thallmayer Ar^
és társa, — Molnár J. váczi-utcza 20-ik szám alatt. 975 (7—12;
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; Tisztelt gazdaközönségünkhöz!
Elöfizetési felhívás

Falusi Gazda
földmivelés, kertipar és gazdaság közlönye,

második félévi folyamára.
Minden héten kettős iv!

Félévi elöfizetés postán csak 3 forint.

Midőn az alig mult évnegyedben a „Falusi Gazda" szerkesztőségét átvettük,
szándékunk volt hazánk földbirtokos osztályának egy oly ismeretterjesztő köz-
hasznu közlftnynyel szolgálni, mely a mezei gazda igényeinek és érdekeinek minden
tekintetben megfeleljen; — hogy mennyiben közelitettük meg kitüzött feladatunkat, és
mennyiben feleltünk meg hivatásunknak, azt megitélni t. olvasó közönségünk bölcs belá-
tására bizzuk.

A „Falusi 6azdá"-nak, hogy nevének és hivatásának megfeleljen, — tökéletes
átalakítása volt szükséges, s mi e tekintetben t. olvasó közönségünk igényeihez és
kívánalmaihoz alkalmaztuk magunkat; s örömünkre mondhatjuk, hogy e részben
nem csalatkoztunk, mert azon részvétben, melylyel szaklapunk irányát t. gazda-
közönségflnk fogadta, s a szakirodalom ismert tekintélyeinek szives közreműködésében
csalhatatlan ismérveit látjuk annak, hogy czélt nem tévesztettünk.

A „Falas! Gazda" iránya tehát ezentulra is ugyanaz marad, s mint a j ó és hasz-
nos ismeretek terjesztője fog gazda-közönségünknek vezérül szolgálni; s ez azon
irány, mely felé haladni, s melyet következetesen szem elött tartani, kitüzött czélunk s
feladatunk leend.

S habár részünkről szellemi és anyagi áldozattal is kénytelenittetünk megküzdeni,
azon öntudat, hogy nemzeti jólétünk előmozdítására bár mily csekély arányban is közre-
működhettünk, eléggé megjutalmazza fáradozásainkat.

Kelt Pesten, junius havában 1865.

Heckenast Gusztáv,
kiadó-tulajdonos.

I)r. Farkas Mihály,
földbirtokos, a „F. G." szerkesztője.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.
A „Falusi Gazda" postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordatva.

Félévre (julius—deczember) 3 ft. — kr.
Egy negyedévre (julius—szeptember) 1 ft. 5 0 „

iW* Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-pél-
dánynyal szolgálunk. — A pénzes leveleket bérinentve kérjük be-
küldeni.

A Falusi Gazda kiadó-hivatala.
' (Pest, egyetem-uteza 4. sz.)

lőfizetési fölhívás

KÉPES UJSÁG

Xagyigmándi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSGÖ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiüritő sós
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét elómoz-
ditó szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesiti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E viznek *
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem eUr-
hetni,hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák,és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 háromraeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 2 0 kr.
— Egy font gyógysó faszelenczében 2 ft 50 kr.

Készpénz-fizetés vagy utánvétel mellett nagyobb megrendeléseknél jutia/osabb
ár szabatik.

Megrendelhetni Rév-Komáromban alulirotnál,
Sziklay Antal gyógysz., — N. - Bányán :
Papp Simon gyógysz., — N.-Becskerek:
Kellner Ede gyógysz., — N.-lgmándon:
Pachl Sándor, — N.-Lakon: Lenhard Ja-
kab gyógysz., — Nyíregyházán : Bertalan
Pál gyógysz., — N.-Várad : Bakats József,
Pozsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán
Károly, — Pécsen : B. Herczog, — Pápán:
Tscheppen Eduárd, — PESTEN : Jezovics
Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
Frigyes, Vágh Lajos, Édeskuthy L , Tunner
János, Prückler Ignácz, Mórán János, Reiss
Márkus. Morgenstern Isidor, Jákabfy Miklós,
Weisz Flórián, Czeripp Károly, Gyarmathy
G., Ebenführer V., Spuller Ferencz, Luko-
vics József, — Pétervárad: Lang Mátyás,
— Rzeszow (Galiczia): Schaitter J . ég
társa,— S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond,
— Sz.-Fehérvár: Say Rezső és Wimmer
Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz

Aradon: Habereger G., Walter és Weisz.,
— Baján: Deutsch Móricz, — Bonyhá-
don : Kramolini József gysz_, — BUDÁN :
Iványi János, Iványi M , — Ó-Budan: Jas-
sovics M., — B.-Diószeíten: Kovács József
gyógysz., — Bécsben: Rock Gusztáv ás-
ványvizek főraktárában ,,zum grauen Igei '
Wildpretmarkt Nr. 6, — Csákvár: Lukács
Gyula gyógysz.. — t SUÍOII : Jezovics Sán-
dor gyógysz., — Csornán : Klebel Ferdi-
nánd, —Debreczen: Csanak József, Zicher-
nann Hermann, — Eger: Veszelyi János
gyógysz., Bayzath József, —Esztergom:
Einczinger János, Brenner J., — Eszéken:
Reissner és Schvarz, Richterlgnácz, Hollup
Mihály, Lájpczig János, — B.-Fflredeu:
Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignácz
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,
Prettenhoffer, Deáky Viktor, — Jolsván:
Maleter Albert, gyógysz., — Kolozsvártt gysz.,—Szolnokon: Scheftsik István gysz.,
(Erdély) : Wolf János gysz., Engel József — Szerdahely: Ehrenreiter, — Sárköz-
gyógysz., — Kecskeméten: Mády J., Papp Újlak: Jőrős Ignácz gyógysz., — Szeged:
Mihály, — Kis-Czel : Migzory Ferencz | Schwarz Móricz, Lausevits G., — Tabons
gyógysz.,— Léván: Boleman Ede gyógysz., | Krebsz Vilmos gyógysz., — Tatában: Szett
— Mező-Berény: Nárczisz János gyógysz., Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
— Mooron: Netter Ignácz, Gansl Fülöp, j Temesvár : Babucsnik Ágost, — Wer-
— Miskolczon : Csáthy Szabó István gysz.,
dr. Szaöó Ggyula gyógysz., — Mosony:
Tróján József gysz., — Mohács : Deutsch
Sándor, Bodendorfer József, — M.-Ovár:

schetz: Blum József, — Vácz : Bodendor-
fer József, — Zólyom : Thomka Lajos

Schmidthaner Antal,
gyógyszerész a „Megvál tóhoz" Komáromban.

czimü

m a g y a r n é p l a p r a ,
mely havonkint kétszer, érdekes s tanulságos tartalommal, a szövegbe

közbevőtt csinos képekkel jelenik meg.
Főmunkatárs:

ISTVÁN BÁCSI.
Felelős szerkesztő:

Dr. KISS (Uniéri) ISTVÁN.

A magyar nép mulatva oktató barátja, a „KÉPES UJSÁG", három évnegye-
des fenállása után megszilárdulva s becsében emelkedve folytatja pályáját. A vállalat
életrevalóságáról és korszerűségéről, a legilletékesb egyének elismeréssel nyilatkoznak s
a lap szelleméről eléggé tanuskodnak a nevek, melyek a vállalat élén állanak. Ugyanazért
egész bizalommal ajánljuk a „Képes Ujság"-ot átalában a lapjárató magyar közönségnek,
leginkább pedig a lelkes népbarátoknak— a ft. s. t. cz. lelkész, tanitó, jegyző s község-
elöljáró áraknak, — hogy e lapok főleg a nép közt, melynek kiválólag szánva van, nagy-
becsü befolyásukkal terjeszteni sziveskedjenek. A lap rendkivül olcsó s igy azt a
szegényebb sorsuak is, daczára a mostani pénzhiánynak, könnyen megszerezhetik.

ElóQzethetni: a julius—deczemberi félévre 1 fttal, vagy az ezévi julius 1-étől a
jövő évi juli u s 1-eig terjedő egész évre 2 fttal o. é. Midőn oly csekély áron jó olvas-
mányra lehet szert tenni, ugy hiszszük, a t. magyar olvasóközönség a kinálkozó kedvező
alkalmat felhasználja s a „Képes Ujság" tömeges pártolásával magának e lapnak foly-
tonos emelkedését — u g y a szellemi részt, mint a külkiállitást iiletőleg — elósegitendi.

fl^^ f r e ^ ^ z e t é s i pénzek — az előfizető nevének, lakhelyének s az utolsó postá-
nak pontos löljegyzésg m e l i e t t _ a Képes Ujság" kiadóhivatalához Pestre (egyetem-
uteza, 4-dik szám) mtézendók.

Fest, 1865. evi junius 14-én.

A „Képes Ujság44 kiadó-hivatala.

Már csak rövid ideig tart
az abbahagyott gróf HARRACH-féle janowitzi, morvaországi és

starkenbachi csehországi vászongyárból való
vásznak, asztalnemüek és zsebkendők

végképeni eladása,
uj árleszállítás mellett, 35—40% elengedéssel.

A vászon valódiságáért s hibátlanságaért és igazi
mértékért kezeskedik.

1 vég 30 rőfös vászon ára most csak 9'/i, 12, 14, 16, 17—19 forint.
1 vég 42 rőfös vászon ára most csak 16, 18, 20, 22—25 forint a legfinomabb.
1 tuczat fehér vászon- és ezérna-batisztkendő ára, most csak 1 ft 90 k., 3, 4, 6, 8,

10—12 ft. a legfinomabb.
Törülköző-kendő, szines vászonkendő , asztalkendő tuczatja — 1 asztalkészlet

(1 abrosz 6 asztalkendővel) csak 6, 8—18 ft.
Továbbá a mi hires vászon-készitményünk, mely Magyarországban legjobb és ha-

misitlannak van elismerve, s a főuraságok és a papság által annyira kedvelt
50 és 64 rőfös (kézi fonatu) vászon ára csak 25, 30, 35, 40, 60—60 ft.; az ugy-
nevezett batiszt-szövetek ára csak 65, 75—90 ft., melyekből ezelőtt egy vég
ára 150 ft volt.

Orosz-vászon nyári öltönyökre (két és három nyüstös) legjelesb minőségü 35, 40 -
50 kr. a legnehezebb.

<EZ$~ Levélbeli megbízásokat, melyeket az igazgatóság a pénz előleges beküldése
vagy postai utánvét mellett a leglelkiismeretesebben teljesit és bármely
vidékre elküld, — kéri ekként czimezni : 1055 (12—12)

„An den Leinenwaaren-Ausverkauf, Freiung, Bank-
llazar, neben dem gráflich Harrach'schen Palais

in \Vi<-n.

i PATKÁNYOK ÉS EGEREK
biztos és gyors kiirtása

egy csász. kir. kizár, szabadalm- Irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

továbbá:
Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wünsch F., — Kolozsvártt: Wolf J. —
Pozsonyban: Seherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Varasdon: Halter D. F., —

Veröczén : Basz J. K. uraknál. 1150 (4-12)
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A marhavész s niarhabetegségek ellen mint óvszer ajánltatik a

kü!t\i:i III KM MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai császárság, Porosz- és Szász királyságok által engedményezve, kitüntetve a londoni 1862-iki,
párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol királynő, valamint ő felsége a porosz király főudvarmesteri
hivatala részéről a készitő irányában történt leghizelgőbb elismerési iratok szerint — a legkitünőbb eredménynyel

használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
V «••7 a Í z f | <k| • mirigyes és torokfiíjdalmak eseteiben a
lu"VCll&llcll • bélgorcs ellen, 8 különösen hogy a lovak

jó testben, teljes erőben s vidámságban fenntartassanak.
l l l l l i f f e l r t l í í l • a mAÍmétely eltávolítására, a rothadás s

« J U l l U l & . l l c t l • az aítest minden fájdalmainál, hol tét-
lenség szolgál alapul.

Szarvasmarháknál:
kevés vagy rosz tej-adásánál, melynek minősége a marhapor
használata által szembetünőleg megjavul,—tüdőfájdalmaknál,
a borjuzás alatt annak használata megmérhetlen előnynyel jár,
gyenge borjuknak beadván, azok szemlátomást gyarapodnak.

Továbbá:

Virággyanta (Blüthenharz)
a házi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:
« Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thalmayer cs társa, — Halbauer
• testvérek, — Gin t i I. F. — B Ű U Á N : az udvari gyógyszertárban. 1149 (2—3)

KÁNYA JÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlja

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

nöi-divatáru
1168 (5-0)

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, aavany okát vesz és cserél a legmagíub

áron. 1170(2-2)
Régiségek és természetiek

Irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,

a Lloydnak átellenében,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, öveta
és mentekotokból a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,

úvegszemek is találhatók.

11 i ii d «• ii u e

takarópapiros
(Itlakulattir)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz.

Végképeni eladása
egy nagy halmaz valódi rnmburgi és hollandi vásznak, rumburgi asztalnemUek, törülköző-
kendők, szines kanavásznak és 2500 tuczat a legszebb vászon- és batiz-zsebkendöknek a
vászonáruk valódisága s teljes rófmérték biztositása mellett ZZZ e tárgyak sürgetett
eladása tekintetéből

a becs-árnak felényi árán.
Levélbeli megrendelések a pénzösszegbeküldése vagy postai utánvét mellett a lehető leg-
gyorsabban s a leglelkiismeretesben eszközöltetnek, — s kívánatra mustrák is küldetnek.

A leveleket kérjük e czim alatt küldeni:

„S. M e t h , Rotlieuüiurmstrasse Nr. 29 in Wien."
1 vég mángolatlan vászon, becsár 12 ft., most csak 6 ff. 50 kr.

1 vég 80 rőlÖs jóféle fehér fonalvászon, becsár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.
1 vég 30 rőfös kitünő sziléziai vászon, becsár 20 ft., most csak 10 ft. £0 kr.

1 vég 30 rőfós mángolatlan kreaszvászon, becsár 22 ft., most csak l l ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, becsár 24 -40 ft., most csak 12—20 ft.

1 vég 88 rőfös hollandi czérnavászon, becsár 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 40 rőfós rumburgi czérnavászon, becsár 32—40 ft., most csak 16 - 20 ft.
1 vég különösen jó rumburgi vászon 6 inghez, becsár 28 ft., most csak 14 ft.

1 vég kitünő rumburgi vászon 8 inghez, becsár 80 ft., most csak 15 ft.
1 vég 60 rófós hollandi vagy irlandi vászon, becsár 40—60 ft., most csak 20 — 80 ft.

1 vég 50 rófós kitünö jó kézifonatvászon, becsár 50 ft., most csak 25 ft.
1 vég 54 röfós legkitünőbb rumburgi vászon ára most csak 23, 20, 28, 30, 85, 40, 45

50 — 60 ftig a legfinomabbak.
1 vég SO rófós legjobb rumburgi ágybéli kanavászon, becsár 15—20 ft., most csak7 —lOftig.
A leefinomabb s legjobb 8—4 nyüstös oroszvászon nyári öltönyökre urak számára, röfe:

6 30, 85, 40, 45 krjával.

1 tuczat kisebbszerü fehér vászon zsebkendő, becsár 2 ft. 40 kr., most csak 1 ft. 20 kr.
l tuczat jóféle fehér vászon zsebkendő, becsár 5 ft., most csak 2 ft. 50 kr.

1 tuczat jóféle rumburgi vászon zsebkendő, becsár 8 ft., most csak 4 ft.
1 tuczat legfinomabb fehér és szines rumburgi vászon zsebkendő, becsár 12 ft., most csak 6ft.

1 tuczat franczia batiz-zsebkendő ára most csak 4, 5, 6, 7 —8 ftig a legfinomabbak.
1 darab pamut-abrosz, becsár 1 ft., most csak 50 kr.

1 asztalterítők 6 személyre, azaz: 1 abrosz és 6 db. hozzáillő asztalkendő ára most csak
5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.

1 asztalteriték 12 személyre, a z a z : .1 abrosz és >2 db. asztalkendő ára most csak 10, 12,
14—16 forintig a legfinomabbak

1 tuczat jóféle cseléd- v« g y konyhakendö ára most csak 2 ft. 50 kr.

1 tuczat damasz törülköző-kendő vagy damasz asztalkendő ára most csak 5, 6, 7 — 8 ftig
a legfinomabbak.

3000 db. a legszebb rumburgi vászon-ingek férfiak és nők számára — hogy azok minél
gyorsabban eladathassanak, 3, 4—5 ftjával a legfinomabbak — áruba bocsáttatnak.

Férfiingek megrendelésénél a nyakböség pontos mértéke kéretik. 1179 (2—6)

Ujonnan javított

MOSÓGÉP,
használható f e h é r r u h á k és m á s egyéb*

r u h a f é 1 é k mosására.
Ezen, horganylemezből készitett gép minden

az eddig létezetteket jóval fölülmulja; a gép-
teknőben használtatik, s egy mosónő mindea
erómegfeszités nélkül háromszorta tovább halad
a ruhamosásban; a szappan megtakarítása s
munkaidő rövidsége feltünöleg tetemes, a kézbeni
egymásra dörzsölés egészen feleslegedé válik 8
igy ezen gép, ruhamosásra bizton a leeiobb s
legczélszerübbnek mondható.

Egy gép ára 1 forint 20 krajczár.
Pakolás- és postai feladással együtt 30 krajczár-
ral több. - Kereskedőknek illö üzleti százalék
engedtetik. Használati utasitás minden darabhoz;
adatik.

Kapható:

LÁZÁR MIHÁLY
bádogos-mesternél Pesten, kecskeméti-utcza

7-ik sz. alatt. 1184 (1—8>

Sorsjegyek részletfizetésre:
1 Credit-sorsjegy 8, 10, 12 ft., — 1 Gózhajózási sorsjegy 6, 8, 10 ft, — 1 Salm-
sorsjegy 2 A, 3 ft, — 1 Clary-sorsjegy 2'/i, 3 ft., — 1 Waldstein-sorsjegy 2 3 ft

(Havonkint vagy évnegyedenkinti fizetéssel.)
A részletek mennyisége, a scrsjegyek mindenhavi árfolyamával változik, s már az
első részlet befizetésével az illető tulajdonos a reáesó netaláni nyereménynek

okvetlen birtokába jut.
m r . , - S A i ' l 1 10 Credit-sorsjegyre 20 évnegyedes részletben 10 ft.

A I U » l U í l Ü l i U Ü • 10 1864-i 100 fto. Bj.26 „ 6 ft.
«* 20 1864-i 50 ftos sj. 25 „ „ 3 ft.

S W " 25 évnegyedes részletfizetéssel 4 ftjával. • 113
Hogy ha valaki a társaságba belépni akar, az a többi részvevővel mit se törődjön
• a részletfizetésen kivül csakis a törvényszabta bélyegdij lefizetésére köteleztetik!

Credit, huzás julius 1-én, 8 ft. 50 kr.
Gőzhajózási, „ julius 1-én, 4 ft. — kr!'
1854-iki, j l i s 1 é 6 f '
Salm,
Clary,
Waldstein,

Ígérvények
(Promessen)

j , kr!
julius 1-én, 6 ft. — kr.,'
julius !5-én, 2 ft. 50 k r '
julius 30-án, 2 ft. 50 kr.,
julius 15-én, 2 ft — kr.,

10 darab sorsjegy vételénél 10% engedményeztetik. 1080(10—0)

Bl7T y és szilárd f i I l f ) f # B l 7 D í^ A B a n k " éi pénzváltóüz-
szolgálat biztositása f f l i j l l # J f l r i l l l l i l léte Pesten, Dorottya-

mellett. f f f J I I * i * * * ^ I H J J\% utcza,háznégyszög3..*.
Vidéki megrendelések a Ieglelkn8meretesben eszközöltetnek.

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

Pest, julius 2-án 1865.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csapán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
Uromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altenábnn : Haasenstein és Vogler.— M.- Frankfurtban
Otto MollUu é> Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertégz-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

H e g e d ü s S á m u e l .
(1781-1844)

A testvérhaza újabbkori egyik jeles tu-
dósának, nagy hitszónokának, s az emberi-
ség és haza jólléteért hiven küzdött férfiá-
nak életpályájával és arczképével ismertetjük
meg ma e lapok szives olvasóit.

Hegedüs Sámuel Uj-Tordán, 1781. aug.
26-án született. Édes atyját, ki ügyvéd volt,
husz éves korában, még mint tanuló ifju
elvesztvén, tábornok b. Szentkereszti And-
rásban második s kiképzésére jótékonyan
ható atyát nyert.

Tanulását a nagy-enyedi ref. főiskolában
kezdette 1790-ben szeptember
elején, s a kilencz alsóbb osz-
tályt végezve, 1799-ben deák
lett, s a felsőbb tudományokat
hat évig dicséretesen s magát
kitüntetve hallgatta, főkép a
mathesis és költészet iránt nagy
kedvet és vonzódást tanusitott.
1805-ben a poétikai osztályban
köztanitó lett, a következö 1806-
dik évben pedig bucsut vett az
iskolától. Egy pártfogója tana- ; * - S
csa után katonai pályára ké-
szült s a bécsi hadmérnöki tan-
intézetbe akart menni, e szán-
dékát azonban megváltoztatva,
papi hivatalra szánta magát, s
1807-ben nagy-enyedi papnak
megválasztatván, tanulása öreg-
bítése és teljesebb kiképzés vé-
gett Németországba, a göttin-
gai egyetembe ment, hol egy
évet töltött, s a többek közt a
történeti és politikai tudomá-
nyokban a hires Schlözer elő-
adásait hallgatta.

Hazájába visszatérvén, 1808-
ban papi hivatalába beállott, s
különösen szép és kellemes elö-
adása, szivreható s az érzéseket
meginditni tudó ékesszólása
által közkedvességet nyert, s
lehet mondani, hogy valóban a
nép szónoka és papja volt. — 1809-ben nőül
vette az akkori erdélyi ref. püspök Abacs
János leányát.

1810 tavaszán a kolozsvári népes reform,
egyház választotta papjává, s e hivatalába
még ez év pünkösd másodnapján beköszön-
tött. Szép hire, melyet mint közkedvességü

lelkész már Nagy-Enyeden kivívott magának,
Erdély fővárosában , az ottani elsö rangu
egyházban alkalmaztatásával még inkább,
országszerte elterjedt, s ott csakhamar min-
den osztálynak kedvenczévé vált.

De nemcsak mint pap, ugy is mint em-
ber, szelid, nemes, másokat megbecsülő jelle-
mével közkedvességet, becsülést és szerete-
tet érdemelt ki. Hegedüs a szó teljes értel-
mében jó ember, valódi emberbarát volt.

1812 májusában Herepei János, a ko-
lozsvári főiskolábar a theologia tanára

Hegedüs Sámuel (egykoru kőrajz után).

méghalálozván, az üresedésbe jött tanári
székre Hegedüs hivatott meg. Uj hivatalát a
mondott év sept. 19 én a főiskolának szépen
fölékesitett nagy udvarán, diszes közönség
előtt tartott beszéddel foglalta el. Addig a
tanári beköszöntő beszédeket rendesen latin
nyelven tartották; Hegedüs Sámuel ez alka-

lommal magyar beszédet mondott, melynek
tárgya volt: a theologia minő főhelyet fog-
lal el az ifjuság mivelődését előmozdító tu-
dományok között. Hegedüs emelkedett gon-
dolatokkal teljes, az értelemhez és szívhez
egyaránt szoló beszéde, melyben az egyes-
tudományokat jól talált és hü jellemvonások-
ban rajzolta, s a theologiának kitünő fontos-
ságát adta elö, közfigyelmet és érdekeltsé-
get költött fel, s nyomtatásban is megjelent.

Itt megemlitendönek tartjuk a kolozs-
vári ref. főiskola azon érdemét, hogy abban

már a mult század vége felé ne-
hány tudomány magyar nyelven
tanitását megkezdették. Igy pl.
id. Szilágyi Ferencz (1797. lett
tanár) a világtörténetet, Herepei
János a keresztyén egyház tör-
ténetét, Méhes Sámuel 1809 után
az anthropologiát magyarul ad-
ták elő, ugyszólva kivételesen,
miután az átalános és minden
iskolára nézve akkor fennálló
szabály szerint a tudományokat
a felsőbb osztályokban mind
latin nyelven kellett tanítani.
Hegedüs e már előtte adott
példákat követte, s ő már az
összes theologiai tudományokat
magyarul adta elö.

Hegedüs, mint fölvilágoso-
dott theológus, főkép a hittan
tanításában, a protestáns sza-
badságot, a vallástudornány kö-
rében is haladást sürgető kor
kivánataival és az egyházi tan
iránt tartozó tisztelettel okosan
összekapcsolni és mérsékelni
tudta, hogy se az időtől el ne
maradjon, se az éretlen újítá-
son kapással botrányt ne okoz-
zon. Mindenekfelett igen nagy
szolgálatot tett az egyháznak az
által, hogy a papi növendékeket
az ujabb egyházszónoklati mo-

dorban, ugy a beszédek készitése, mint elő-
adására nézve, oktatta, s e téren annál na-
gyobb hatást tudott elöidézni, mert a szó és
beszéd nagy mértékben hatalmában állottak.

Hegedüs theologiai tanársága csak két
évig tartott. Herepei Ádámnak 1814-tava-
szán történt halálával, a történeti és polit;

27-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.


