
572

Elöfizetési fölhivás *

KÉPES UJSÁG
második évfolyamára,

azaz: 1865. évi október 1-étftl, 1866. évi október 1-éig.
Midőn egy évvel ezelött a ,,Képes Ujság"' czimü néplapot

megindítottuk, egy jelentékeny hézagot akartunk kitölteni a
magyar időszaki irodalomban. Lapunk e feladatot, miként a
legületékesb egyének bevallják, a minden kezdettel járó nehéz-
ségek daczára, már eddig is kielégítően megoldotta s ezután
még inkább meg fog telelni a t. magyar olvasóközönség
várakozásának » küldnftsen az alsóbb néposztalyok igé-
nyeinek.

Szem előtt tartva vegyes közönségünket, de különösen figyel-
mezve néplapunk rendeltetésére, a ,,Képes Ujság" belbeos*fásánál
nagy gond fordit'atott arra, hogy a tartalom változatos, idő-
szeruleg nmlattató, közhasznu ismereteket terjesztő, férfia-
san komoly s mégis főleg népünk szükségleteihez alkalmazott
legyen. Ezen irányt fogja ezután is követr i a szerkesztőség, a
melynek élén álló nevek újságunk szellf mérői is eléggé kezesked-
nek. Ezt leginkább azért emeljük ki, mivel a haza és a nemzet
törzsét alkotó s egészben véve még romlatlan magyar népet jó
erkölcseiben megtartani s hibáira figyelmeztetve javitani —
szintén egyik czélja e lapnak, s igen helyesen; mert mint koszo-
rus Berzsenyink mondja:

. . . Minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvesz,
Kóma ledől s rabigába görbéd.

Lapunk nyelve, mint eddig, ugy ezután is szorosan nép-
szerü leend. Mi lesz a tartalma, lássuk ezt néhány pontban :

I. Vallás-erkölcsi s életbölcsészeti elmélkedések, okta
tások, útmutatások.

II. Oktatva-mulattató tudósitások, elbeszélések, életrajzok,
jellemfestések, irányezikkek, népszokások,— regényes és egy-
uttal tanulságos beszélykék, mesék, mondák s különféle versek,
költemények.

III. Élet-, táj-, uti-, történeti-, s világképek, természettan!
és természetrajzi czikkek.

IV. Az ujabb időben oly fontos anyagi érdekek a lehető
legbővebben lesznek lapunkban képviselve, főleg a földmivelés, az
állattenyésztés, s a gazdászati ipar különféle nemei.

V. A népnek a politikán kivül eső közügyeit illető dolgokra
is kiváló figyelmet forditunk.

VI. A kereskedés s a különféle mesterségek mezején keletkező
uj találmányok ismertetésére s egyátalán az iparos osztályt illető
dolgok közlésére is lesz gondunk.

VII. Apróbb rovataink ezek: ..Kflrthi posta", „Újdonsá-
gok", „Gabna- 8 más terményarak", „Gazdák és gazd-
asszonyok naptára", érdekes tanításokkal s utasításokkal fűsze-

„ _ A változatos és érdekes tartalom mellett nagyban fogja
emelni e lap becsét, a szöveg közé — ennek, hol szükséges, földe-
rítésére — nyomott sok csinos kép. Mindkét részben a hazánk
egén földerült uj korszak tágabb tért nyit, melyben alkalom
lesz t. előfizetőinknek az országgyülés alatt érdekes hazai újdon-
ságokkal s életképekkel kedveskedni.

y8SF~ A második évfolyam alatt, mely a folyó 1865. évi októ-
ber 1-étől a jövö október 1-éig terjed, mir.den egész évi t. előfize-
tőnknek egy nagy képtáblát küldünk, mely legjelesebb ma-
gyar kormanyférdainkat s országgyűlési szónokainkat
abrázolandja.

Újságunk minden hó I-ső s 15-ik napján, mindenkor két ivnyi
tartalommal, csinosan kiállítva jelenik meg, mint emlitettük, érde-
kes és változatos szöveggel és sok képpel.

Az előfizetési ár,
hogy lapunkat a kevésbbé vagyonos olvasnivágyó hazánkfiai is a
legkönnyebben megszerezhessék,

ezután is postával együtt

egész évre csak 2 ft. o. é. "233
íly csekély előfizetési árért oly tartalmas és aránylag annyira

költséges képes lapot a magyar olvasó-közöm ég azelőtt még soha
sem, sót a külföldi is aligha birt.

Nem csoda tehát, hogy egyrészről a hallatlan olcsóság s más
részről a tapintatos szerkesztés meleg részvétet keltett a tisztelt
olvasó-közönségben, mely napról napra növekedő pártolással tanu-
sitja eljárásunk s áldozatkészségünk iránti méltánylását.

De minthogy az elöfizetési dij oly csekély, s a kiállitási költ-
ségek igen tetemesek: ennélfogva még több előfizető, sót tömeges
pártolás volna kivánatos. Ezt most, miután e lap életrevalósága
iránt a t. olvasó-közönség már egy év óta kellőleg tájékozhatta
magát, egész bizalommal reméljük is; a mi, ha valósul, annak
épen a t. előfizetők fognak leginkább örvendhetni: mert minél
nagyobb lesz, a részvét, annál több s jobb szellemi erőket
lehet a lap körűi összegyüjteni, annál többet lehet költeni
jó és érdekes képekre s az egész külkialliíasra.

H3F* WS£~ Mivel pedig az alsóbb néposztályok tagjai az
ujság-megrendeléshez még eok helyütt nem értenek,— ennélfogva
a t. lelkész, tanitó, jegyző urakat, s átalán a müveltebb osz-
tálybeli népbarátokat ezennel hazafiuilag fölkérjük, hogy
körükben nagybecsü befolyásukat felhasználni s a nép értelmesb-
jeit aláirá ra felhivni sziveskedjenek. A derék magyar nép szellemi
képzését s anyagi érdekeinek felismertetését czélzó lapunk ter-
jesztésére a t. gyüjtők sokat tehetnek s azért őket ismételve
szives közreműködésre kérjük.

gST* Tisztelt gyűjtőinknek minden 10 példány után egy
ingyenpéldánynyal szolgálunk.

110,000 tallér ezüsípénzhen
mint legmaganb nyeremény!

Csak 3 o. é. forint
az ára egy eredeti államrészlet-sors-
jegynek, a már 1865. évi november 22.
és 23-kán kezdődő, s az itteni magas

kormány által biztositott
legujabb nagy

jntalomdij-sorshnzásra.
Az egész alaptőke 4 hó alatti nyere-

mény-búzások által fog visszafizettetni.
Minden sorsszám kivétel nélkül ki fog
huzatni. 1364(3-5)

14,800 nyeremény közt következő
főnyeremények találtatnak, u. m.:
110,000, 85,00O, 80,000, 70,000,
65,000, 60,000, 50,000, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000 s a t- tallér,
melyek okvetlen meg fognak nyeretni.
Megrendelések, a pénzösszeg bekül-
dése mellett, pontosan és gyorsan esz-
közöltetnek, a játékterv egy példánya
ingyért küldetik meg. A történt huzás
után az illető részvevőknek a hivatalos
sorshuzási lajstromok s nyeremények
készp nzben fognak átszolgáltatni.'

Mint előre látható, hogy a megren-
delések ezen sorsjegyekre tömegesen
fognak beérkezni, tisztelettel felkéret-
nek az illetők, hogy megrendeléseikkel
közvetlen alólirotthoz forduljanak.

L. Steindecker-Schlesinger,
bank- s váltóüzlete m. Frankfurtban.

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fai-orvos,
tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatá-
nak, tapasztalatai és a legkitünőbb eu-
rópai tanárok utasításai szerint gyó-
gyit. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számu Grossz-házban, minden hét-
köznapon délelőtt l l órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára ingyen minden vasárnap a
délelőtti órákban. 1350 (4—6)

Heckenast Gusztáv,
a „Képes Ujság" kiadója.

Pest, októberben 1865. Dr. KISS (Ilméri) ISTVÁN,
felelős szerkesztő.

Demjén László könyvkereskedésében
Kolozsvártt megjelent és kapható :

Petőfí Sándor 1848/49-ben
diszkiadás olajfesték nyomatban 8 ft.
szinnyomatban 5 ft.

Az erdélyi nemzeti fejedelmek
arczképcsarnoka 2 ft.
diszkiadás 2 ft. 50 kr.

Erdély nagyfejedelemség 1848.
évi országgyűléseinek jegyző- és iro-
mánykönyve 1 ft.

1848. évi erdélyi országgyülési
törvényezikkek történeti függelékkel

1361(2-3) 30 kr.

Társas-játékok,
minden Ausztriában létezö állam- s magánsorsjegyekre, egy 85 ftos bádeni sorsjegy
hozzáadásával, melynél évnegyedenkinti

4 forint lefizetése mellett évenkint 38 ~9NI
húzásra játszhatni.

10 db. Credit-sorsjegy 10 részvevőre 20 évnegyedenkinti részletfizetés mel-
lett 10 forintjával.

10 db. 1864-ki 100 ftos sorsjegy 10 részvevőre évnegyedenkinti 6 ft. 25 kr.
részletfizetés mellett.

20 db. 1864-ki 50 ftos sorsjegy, 20 részvevőre, évnegyedenkint 3 ft. 25 kr.
részletfizetés mellett.

"̂ "> 10 db. 1860 ki 100 ftos sor.'jegy, 10 részvevőre, évnegyedenkinti 8 ft.
20 kr.

E társaság minden részvevőinek a részletfizetések bevégeztével egy db. eredeti
sorsjegy fog kiszolgáltatni.

Az.elébb érintett társaságokbani belépés nem tételezi fel, hogy egyik részvevő
a másikkal érintkezésbe jőjön; a megállapitott részletfizetéseken kivül egyszer-
mindenkorra csakis a törvényes bélyegdij fizetendő.

^S' Vidéki levélbeli megrendeléseknél az első részlet bérmentesítve küldendő
be, melyre az elismerési jegy, vagy a részletbefizetési iv azonnal megküldetik.

ÍGÉRVÉNYEK az 1864-ki kölcsön-sorsjegyek legközelebbi húzására 2 ft.
(bélyegdij 50 kr.), valamint az annak idejében beküldendő sorshuzási lajstromért
20 kr. fizetendő.

1354(3-0) I m i 7BH/lt 4.! A S^Dor^S
uj háznégyszög 3. sz. a.HERZBERGA.

LANG M.
Pesten, nagy hid-uteza, báró Sina-házban 2-ik sz. a., az „angol

királynő'* szálloda mellett"
ajánlja nagyban szintugy mint kicsinyben Iegjutányosb áron szép és dúsválasztéku

belföldi, szász, angol és franczia

PORCZELLÁN és WEDGEWOOD
asztali-, thea-, kávé-, csemege-edényeit, fényüzési

czikkeit, pipere- vagy mosdóasztali-diszárnit,
vendéglők, kávéházak, gyógyszertárak és vegyószi szermühelyek számára

valo készületeket.
S Vidékre való elküldéseknél a gondos elpakolás, valamint a gyors, biztos és

minél kevesebb költséggel helyieszállitás iránt légjobban lesz intézkedve. 1365 (2—3)

MÜLLER TAMiS
kalapos-mesternél Pesten, király-utcza 8-dik sz. a.

•W a „fekete macskához" *^K
nöi- és férfi-kalapok divatozás végett elvállaltatnak s minden tetszés szerinti for-
mára átalakíttatnak.. 1371 (1—3)

Ugyanott kaphatók feldiszitett leányka-kalapok 1 ft. 50 krtól—4 forintig.

Kiadó-tulaj don os Heckenast Gusetar. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

ll

46-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, november 12-én 1865

9 V » Elöfizetési föltételek 18«5-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

. | y Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Béesben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A nagy Festetics György unokája, az j
országos magyar gazdasági egyesület elnöke1

s nehány hónap óta Zalamegye főispánja,
gróf Festetics György, méltán egyike a ma-
gyar főúri rend legtiszteltebb tagjainak.
Müködése tüntetés nélküli és zajtalan, de
annál maradandóbb nyomok jelölik szavai-
nak s tetteinek közjóllétre törekvő, hazafias
irányát. Az ö nevét hangoztatták ismét a
közelmult napokban a keszthelyi gazdasági
tanintézet megnyitási ünnepélyén is, azon
uj intézetben, mely az alapitója bőkezűségé-
ből 50 évig fennállott, de az idök folyama
alatt megszünt Georgikon helyén
ujra életbe lőn léptetve.

Gróf Festetics György, gróf
Festetics László fia, 1815-ben
született Bécsben. Iskolai tanul-
mányait magánuton végezvén,
végre a jogi vizsgát Pozsonyban
tette le. Ezután nehány évet a
katonaságnál töltött, hol daliás,
lovagias jelleménél fogva átalá-
nos tiszteletben állott. A katonai
pályáról hazatérvén, nemcsak
áldott emlékü nagyatyja példája
által felbuzdulva s magyar uri
természetétől és némi idylli haj-
lamoktól os: tönöztetve, hanem
leginkább azon okból, mert azs
észszerü gazdászat közjólléti fon-
tosságát belátta s az e téren
javitandók és kifejtendök nagy
sokaságát ismerte : egész szenve-
délylyel a gazdaságra, nagy ki-
terjedésü birtokainak czélszerü
rendezésére adta magát. S nem-
sokára volt is alkalma, fáradozá-
sainak kedvezö gyakorlati ered-
ményeitláthatni, mert uradalmai
az ö személyes befolyása mel-
lett, észszerűen kormányoztatván,
csakhamar ismét oly virágzó ál-
l a potra jutottak, a minőben ha-
zánkban csak igen kevés nagy-
birtokos jószágait találjuk. Nagyszámu gaz-
datisztjei s ezek munkasegédei irányában
mindenkor a szorgalmat méltányolni tudó el-
ismeréssel viseltetvén- ezek ö benne nemcsak
igazságos urat, hanem gondos atyai védőt
is találtak s azért hálával és hűséggel ra-
gaszkodnak hozzá. Jótékony adakozásainak
s alapítványainak száma igen nagy, melye-

Gróf F e s t e t i c s György.
ket részint köz nemzeti intézetekre, ré-
szint átalános humanisticus czélokra vagy a
hozzá közelebb álló testületek, községek,
egyházak, iskolák s magánosok érdekében
idök folytán áldozott.

Magánéletéből csak az 1860-évben beál-
lott szabadabb mozgalom volt képes gróf
Festetics Györgyöt nagyobb mértékben a
nyilvános pályára kiszólitani. ki akkori
magyar kormány által felszólítva, ekkor
foglalá el Vasmegye föispáni helytartói szé-
két s e megye vezetése körüli tapintatos,
bár rövid ideig tartott eljárása által mara-

G R Ó F F E S T E T I C S G Y Ö R G Y .

dandó emléket szerzett magának a vasme-
gyeiek keblében. Az 1861 i országgyülésen
a felsőházban foglalta el helyét. A mint a
dolgok ismét roszra változtak, ö is a magán-
életbe vonult vissza, de a közbizalom nem
sokára itt ismét fölkeresé. Kevéssel ezután
történt, hogy az országos magyar gazdasági
egyesület egyhangulag gróf Festetics Györ-

gyöt választá meg elnökének, ki e diszes
hivatalt el is vállalta. Olvasóink még élénken
emlékeznek arra, hogy ezen elnöki minősé-
gében érte a jelen év juniusi napjaiban a
grófot azon kitüntetés, hogy a gazdasági ki-
állitás látogatására érkezett Fejedelmet üd-
vözölhette oly talpraesett beszéddel, a melyre
adott királyi válasz az országot uj bizalom-
mal árasztá el s mondhatni, a magyar haza
történeteben egy uj korszakot nyitott meg.

Majláth György uj kanczellársága alatt
gróf Festetics György is ujra a főispánok
sorában foglalta el helyét, de ezuttal Zala-

megye főispánsága bízatott reá,
mely székébe f. é. szept. 27-kén
lőn nagy ünnepélylyel beiktatva.

A jelen hó 3-án pedig gróf
Festetics mint királyi biztos az
ujonnan megnyilt keszthelyi or-
szágos gazdasági tanintézet meg-
nyitási ünnepélyén szerepelt. A
min oly sokáig epedve csügg-
tünk, a minek felállitásán oly
sok jóakarattal, áldozatkészség-
gel s kitartással fáradoztak az
illetők, ezen tanintézet végre
létrejött. Ö Felsége kegyelmes
elhatározása után ez intézet
gyors életbeléptetése s czélszerü
berendezése a nagy Festetics ma
élö két sarját, Festetics Tassziló
és György grófokat illeti s ez
elismerés a megnyitási ünnepély
alkalmával mondott beszédekben
és felköszöntósekben lelkesedet-
ten nyilatkozott. Ez alkalommal
mondá a jelenvoltak egyike, a
gazdászati téren érdemekkel biró
Erkövy Adolf többi között e lel-
kes szavakat:

„Legnagyobb jóltevöi a nemzet-
nek azok, kik a munka gyümöl-
csözésének és sikerének biztos-
ságára nézve polgártársaikat
tájékozzák. Vannak egyesek, csa-

ládok, kik e tekintetben gondviselésszerü
hivatással birnak. Ilyen gondviselésszerü
küldetése van a Festetics grófi nemzetség-
nek. Midőn a mult század nyolczadik
tizedében a királynő gondjai közé so-
rozta: a mezőgazdasági értelmiség sikeres
terjesztése végett, gazdasági egyesületek
alakitását elrendelni, 1771-ben a legelső ha-
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zai gazdasági egyesületek egyike a szomszéd
Vasmegyében volt. S már akkor ott találjuk
annak tevékeny tagjai közt gróf Festetics
Pált, Keszthely urát. Utóbb feltűnni látjuk a
halhatatlan emlékü gróf Festetics Györgyöt,
ki itt Keszthelyen, 1798-ban állitá fel nagy
hirü Georgikonját, melyet szelleme s anyagi
kincsei felajánlásával a virágzás és hir leg-
magasb fokára emelt, oly annyira, hogy nagy
nevü férfiak büszkeségüknek tartották többi
hangzatos czimeikhez oda iktathatni a ,,ce-
leberrimi Georgicon assistens" tiszteleti
czimet.,, A kegyelet az atyai intézmények, s az
előszeretet az általa felkarolt mezőgazdasági
állapotjavítása iránt, a dicső törzsnek nemes
sarjait nem engedte lankadozni a közremű-
ködésben. Az elhunyt szelleme kifáradva
költözött őseihez az égbe, de itt a földön
élni s tenni meg nem szünt fiában és unokái-
ban. Egy ország osztatlan köztisztelete tesz
arról bizonyságot, hogy a mit dicsöült gr.
Festetics Gyögy szelleme megjósolt — ime
teljesült. Gróf Festetics Tassziló és György
urak fényes nevü ősük, a haza ezen jótevő-
jének jódatát mindinkább igazolják!" —

A közel lefolyt években gróf Festetics
György fényes palotát épittetett Pesten
a muzeum közelében (e palota rajzát is kö-
zölték lapjaink); s remélhető, hogy az év
egy részét a grófi család ezentul az ország
fővárosában töltendi. Bár epéidaminél több
követőre találna!*)

Öszszel 1865.
i.

Beborultál, felhő rajtad
Buslakodó őszi ég;
Lombod hervad, fű nem sarjad
Kebleden oh szép vidék!

Elnémultál zajos erdő,
Benned élet, dal kihalt:
Őszi felhő, árva szellő
Érted sir, érted sóhajt. . .

Tudja Isten! nem hat én rám
Most e bús táj, holt virány;
Hisz nemzetem élet-fáján
Tavaszt dali a csalogány.

II.

Bokrétát kötnék én, mezei virágból,
Három szinüt, szépet;
De az őszi idő kiméletlen keze
Már mindent letépett.

Nincs virág! . • . Benézek szivemnek kertébe:
Hátha ott találnék,
S lelkem búval, gonddal nevelt virágiból
Egy bokréta válnék.

Nem csalódom: nyilik sok illatos virág
Szivemnek kertébe.
Jertek, megmutatom, milyen szép bokrétát
Köthetek belőle!

Itt, a h o n s z e r e t e t pirosló rózsája,
— Ez legyen az egyik —
Mostoha esztendők jártak^ el fölötte,
S nem szárad, nem nyellik.

Másik szálnak, amott a t i szta becsület
F e h é r gyöngyvirága:
Hévütés s ragyától megóvtam, mint bokor
Ráboruló árnya.

Meglesz a bokréta, még egy szál hiányzik,
A r e m é n y s é g z ö l d j e . . .
Választanom kell csak, ezzel kicsi kertem
Dusan be van nőve.

Légy hát te harmadik, ál landóság, remény
Kedves télizöldje.
Most add zöld leveled, hiszem, virágot is
Hozasz majd jövőre! . • •

Bokrétát kötöttem, szivemnek kertéből,-
Három szinüt, szépet.
Tudom: e bokrétát nem bántja, mig élek,
Hervadás, enyészet.

Hazám! e bokrétát — egyszerü gyermeked —
Kebeledre tűzöm.
A kinek leikéig nem hat az illatja
-— Legyen bár testvérem —
Égjen örök tűzön! . . . Soós Miklós.

*)I<1. gróf Festetics György arczképét s a Georgikon
ismertetését a Vas. Ujság 1865 évi 24 számában közöltük.

A Thurzó nádorok kora (1009-1626).
(Történeti rajz.)

(Vége.

íly előzmények után nyilt meg május
elsö napjaiban a rendek nagy örömére Sop-
ronban az országgyülés, melyet Ferdinánd
személyesen nyitott meg. Elöször is a nádor-
választás kerülvén szőnyegre, Thurzó Sza-
niszló 76 szavazattal nádornak választatott.
30 sérelmi pont terjesztetett a király elé,
melyek közül a 14-dik a mindenfelől be-
özönlő és a szegény földnépet zaklató idegen
katonaságot illeté, melynek eltávolítását a
rendek átalánosan sürgetve követelték. Csak-
hamar a papi javak is tárgyalás alá kerültek.
Ö Felsége ugyanis azt akara, hogy a papi
javak, melyek az utolsó háboruban elszedet-
tek, adassanak vissza. Ezt a rendek hatalma-
san ellenezték, azt mondván, elég az, ha a
papság becsületes eltartást kap. A papság
a királyhoz csatlakozva, azt válaszolá a ren-
deknek, hogy vagy adják vissza javaikat,
vagy ök az országból ki fognak menni. Erre
viszont azt mondák a rendek: azt szabadon
tehetik s bár ugy lenne! stb. — Mire oly
zugó vihar s indulat-roham keletkezett a
gyülésteremben, hogy a rendek közül, a pa-
pokat illetőleg, többen kiálták hangosan: ki
velök! a minthogy egy közülök, kevésbe
mult, hogy az ablakon ki nem dobatott.
Ennek folytán egyhangulag kivánták a je
zsuiták száműzetését, az átalános kegyelmet,
miután most is sokan kételkedve a király
adott szavában, sok derék hazafi nem jelent
meg az országgyűlésre.

A papi javak fölötti szenvedélyes tanács-
kozás alkalmával a királyi főemberek, külö-
nösen pedig az uj nádor részéröl, élesebb és
nyersebb szavak használtattak Bethlen ellen,
mint rendén lett volna.

Annyi bizonyos, hogy a békés hajlamu
nádor, akár a háboru továbbfolytatásának
iszonyu képétől rettegve, akár más titkos
indokoktól indíttatva, többé nem kegyelte
ugy a fejedelmet, mint határtalan tisztelője
volt azelött. A fejedelem szintén magas falat
emelt maga és a nádor közt. Ez okból a ki-
rály követei elött, kik különböző ürügy alatt
küldettek a fejedelemhez, alattomban für-
készni szándékait, a nádor ellen ingerülten
nyilatkozva, igy szólott: „Miután törvény
utján, a fölmerült viszonyoknál fogva pörbe
nem idézheti, kénytelen bárhol párbajra
hivni ki, mit, ha el nem fogadna, ki fogom
huzni még a házából is." — íly és több efféle
fenyegetései a fejedelemnek, ki ügyesen ve-
zetett czéljai elérése végett, előnyös szövet-
séget kötött az Anglia, Francziaország,
Németalföld és a velenczei köztársaság kö-
veteivel Konstantinápolyban, Ferdinándnak
értésére esve, azonnal tekintélyesebb követ-
séget küldött Bethlenhez, kivel elvégre meg-
egyeztek , hogy ujabb egyezkedés helyéül
Besztercze városa választassék. A már jól
felkészült fejedelem köpetei itt mindenek-
előtt azt sürgették, hogy a nádor lefejeztes-
sék, Sándor János pedig, mint a nikolsburgi
béke biztosainak egyike, felakasztassék, igy
aztán, mint mondák, a többi nehézségek
fölött is készek alkudozni. Természetesen
ezen követelések folytán az egyezkedés fo-

nala elszakadván, az ügy, melynek elinté-
zése végett összejöttek, a háboru koczkájára
vettetett.

A fejedelem e szerint 1623-ban, harcz-
vágytól égő hadseregével a Tiszán hidat
verve, beütött Magyarországba, kiáltványá-
ban elősorolá fegyverfogásának okait, mond-
ván : a császár a béke pontjait nem tartá meg,
mert a herczegségeket tőle ismét elvette;
Schellendorf biztosának, a boroszlói herczegi
gyülésen sem széket, sem szavazatot nem
adott; a jezsuitákat nem utasitá ki; a Pfalzi
gróf Jagerndorfnak, a nemes Thurn grófnak
és egyéb cseh és morva-osztrák párthiveinek
kegyelmet, melyet megígért, nem adott; a
vallás szabad gyakorlását mind Magyar-,
mind Cseh-, mind pedig Morvaországokban,
a béke pontjai ellenére háborgatni meg-
engedi stb.

Hatalmas serege csakhamar Felső-Ma-
gyarországot meghódítva, Tiefenbach tábor-
nokot megverte, Wangler-t pedig, kinek
hadával számos jezsuita és még több főne-
mes volt, elfogta. Nagyszombathoz érve,
seregét három részre osztá fel. Budiani Sti-
riát, gr. Thurn Morvát foglalva el, megVer-
ték mindenütt a császáriakat. Maga pedig a
fejedelem Jagerndorfer márkgróffal Magyar-
országban maradva, Csallóközt foglalta el,
mi által Győrt és Komáromot zárta el.

A nem várt események ily hirtelen for-
dulásán a császár Schwarzenberg grófot
Don Balthasar és Wallenstein fővezérekkel
16,000 főből álló válogatott sereggel Bethlen
elé állitá. De ezen sereg a fejedelem elött
meg nem állhatván, visszavonultában a feje-
delemtől, a természet és mesterség által
egyaránt megerősitett Gödingbe kergetie-
tett, hol 7 egész héten keresztül a császáriak
oly nagy szükségre jutottak, hogy a táboro-
zás folytán elhullott lovakat valának kény-
telenek enni. — Igy a császáriak két ellen-
séggel, kivül a magyarokkal, belől pedig az
iszonyu éhséggel harczolva, Thurzó nádor
közbenjárása folytán két hónapi fegyverszü-
netet kértek és kötöttek a fejedelemre nézve
kedvezö föltételek alatt. Schwarzenberg
serege igy menekült meg a végveszélytől.

Nov. 21 dikén értekezett a fejedelem a
császári főtisztekkel a sánczok közt, hol
Wallenstein legelőször látva a fejedelmet,
csak hogy ajakáról a szót hallhassa, oly kö-
zel férkőzött hozzá, hogy szinte öltönyük
egymást érinté. Feléje fordulva mondá a
fejedelem: Vitéz hadát soha sem hozta volna
ide, ha a császár a nikolsburgi béke pontjait
megtartotta volna, ámbár meg van győzödve
tévé hozzá, hogy ez nem neki, hanem némely
roszakaratu tanácsosinak tulajdonítandó. —
Egyébiránt mint eddig, ugy most is kész a
szives békességre,

Ez okból 50 személyből álló küldöttsége
Kamuthy Farkas vezérlete alatt febr. 7-kén
1624 ben Bécsben megérkezve, a nádor és
Eszterházy Miklós császári képviselőkkel —
kik személyesen, mint a fejedelem óhajtotta,
soha sem mertek előtte megjelenni — követ-
kező pontok alatt egyeztek meg: 1) A királyi
czim és pecsét a fejedelemnél mind halálio-
megmarad; 2) a fejedelem nem fog ellensé"
ges indulattal lenni sem a császár, sem az
osztrák ház iránt; 3) a foglyok mindkét rész-
röl szabadon bocsáttassanak, s a háboruban
elfoglalt hadi-eszközök mindkét részről
visszaadassanak; 4) a Homonnai-birtok is,
falvak és várak visszaadassanak a fejedelem-
től az árváknak,mint örökösöknek; 5) Dóczi
András és Forgách Zsigmond özvegyeiknek
is az illető birtokok visszaadassanák mind
az egyházi, mind a világi területből; 6) a
császár a mostani háboru költségét fedezni
fogja; 7) Ecsed várát, minden hozzá tarto-
zandó jószágokkal együtt — ide értve a 7
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vármegyét is — örökösen a fejedelemnek
adja.

A fejedelem a gödingi sánczok közül
diadalmasan tért haza kegyes életü s vallá-
sos buzgóságu felesége Károlyi Zsuzsanna
beteg ágyához, kit a szegény szükölködök,
özvegyek és árvák közönségesen „édes
anyánk"-nak neveztek, mivel azoknak a szó
teljes értelmében jóltevöje és fölsegélöje
is volt.

Feleségét eltemetve, egy nagyszerü terv
létesítésén, a töröknek mind Magyarország-
ból, mind pedig az aldunai tartományokból
való kiűzésén dolgozott, egy oly európai
egyesült hadsereggel, melynek fővezére maga
lenne, senkitől nem függő teljhatalommal.
Kamuthy, Toldalagi követei által ezen ter-
vét közölte is Ferdinánddal, azon világos
hozzátétellel, miszerint ha ezen terve kivi-
telében segédkezet fog neki nyujtani, minden
időre véd- és dacz-szövetséget köt vele.
Ferdinánd a terv nagyszerűségétől megdöb-
benve, vagy talán a fejedelem politikájában
nem bizva, a nádor- s Eszterházy Miklóstól
8 más egyéb föembereitöl is lebeszéltetve,
sem tagadó, sem igenlő választ nem adott,
hanem továbbra is vallásos kérdésekkel fog-
lalkozva, inkább hajlandó volt a katholi-
czismust a német földön megszilárdítani,
mint a törököket a keresztyén Európából
kiűzni.

A fejedelem hiában ismételteié követei
által ezen terv keresztülvihetését, pedig ek-
kor a Porta ereje ázsiai viszonyai miatt ott
nagyon el volt forgácsolva,— a király egyre
hallgatag maradt.

Történt azonban, hogy a budai basa em-
berei csaknem Komáromig kalandoztak, és
igy a határt átlépve, Forgách Miklós birto-
kán is tetemes kárt tettek, mely esemény a
már állandónak hitt békét annyira fenye-
geté, hogy a megzavart rend helyreállítása
végett mind a török, mind a király, mind
pedig a fejedelem részéről magas állásu kö-
veteknek kellett összeülni, kik is 7 pont alatt
a további egyetértést aláírva, megerősitették
BalassaGyarmaton, márcz. 26-án 1625-ben.

Ugyanezen év október 24-kén nyilt meg
a soproni másik országgyülés is, hol Ferdi-
nánd legidősb fia, IH-dik Ferdinánd névvel,
királyul választatva megKoronáztatott. —
Thurzó Szaniszló nádor itt szerepelt utoljára;
8 tekintélyének megsértése csakhamar halá-
lát is okozta. Ugyanis midőn a vallás szabad
gyakorlása ujra tárgyaltatott volna, az ellen
a papi elem részéről az egri püspök körül
rettenetes zugás keletkezett. Ezt hallván a
rendek és főnemesek, elkeseredve oly fenye-
gető szóvitát kezdtek meg, miszerint a ne-
mesek indulataik viharában, egyet az egy-
háznagyok közül megfogva, ismét a prágai
divat szerint, az ablakon ki akarták hajítani,
de a mérsékeltebbektől sikerült azt vissza-
tartóztatni, miközben az egyháznagy addig
lökdöstetett, mignem végre kitépett hajjal
és szakállal, az ajtón kifutni kényszerült.

Másnap bethlerjfalvi Thurzó nádor hár-
mat a nemesek közül megidéztetve, törvény-
szék elé akart állíttatni, de az egyesült ren-
dek mind megjelentek, egyért mindnyájan,
kijelentvén, hogy abban mind résztvettek,
tehát állítsa mindnyájukat törvényszék elé.
Ezt látva a nádor, ugy megakadt, hogy sem
jobbra, sem balra nem tudott mozdulni.

Thurzó Szaniszlót nádori föméltóságában
Eszterházy Miklós váltotta fel, oly időben,
midőn a külföldi viszonyoknak és a hazai
serelmeknek rakásra halmozott fonala, várva
várta a szerencsésebb időket.

A Thurzó-család i g e n fényes helyet fog-
lal el honi történetünk könyvében/Thurzó
János boroszlói püspök 1520-ban, mint'

Luther jó barátja, vele levelezett. Thurzó
Ferencz nyitrai püspök volt 1534-től fogva,
azután püspökségét odahagyva, az evang,
vallásra tért, megházasodván, Kosztka Mik-
lós leányát, Borbálát feleségül vette el, majd
viszont ennek halálával Zrinyi Miklós leányát
Katalint vette feleségül, kitöl Thurzó György
nádor született. Befolyásával tartatott 1610-
ben a zsolnai zsinat, mely ellen Forgách
Ferencz bibornok protestált. Felesége, Czo-
bor Erzsébet lefordittatván deákra Pázmány
Péter érsek „Kalauz"-át, — mely könyve a
tudós egyháznagynak jezsuita állásából utat
nyitott az érsekségre — elküldé ismertetés
végett a wittembergi tudós tanár Balduin
Frigyesnek, ki azt élesen megbírálva, mind
a hazában, mind ezen kivül alkalmat szol-
gáltatott oly tüzes toll-csatára, melynek
mindkét részről jobb lett volna elmaradni.
Thurzó Elek I-ső Ferdinándnak legünnepel-
tebb belső tanácsosa és királyi helytartó,
1536-ban a protestantismus hatalmas védője.
Thurzó Szaniszló nádor, ki a szemptei zsinat
végzéseit megerősitette. Thurzó Kristóf, sá-
rosi főispán, 1614-ben a szepesvári zsinatban
szerepelt. Thurzó Imre, kitünő hadvezér és
államférfi, 1615-ben a wittembergi egyetem-
től nagyságos igazgatói czimmel tiszteltetett
meg. — Árva- és Szepesvármegyében örökös
főispánok ezen család tagjai valának.

Csuthy Zsigmond.

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Negyedik közlés

1848 és 1849.
(Folytatás.)

„Kossuth Hirlapj a."Ezen journalistikai óriás,
mely már egy izben leszorult pályájáról, ismét uj
erővel lépett föl arra, de egészen más viszonyok,
más körülmények között. Hogy a genialis journa-
lista iránti részvét nem aludt ki a közönség keb-
lében, azt előfizetőinek nagy száma tanusitá, —
1848. júl. 1-én, midőn I-ső száma megjelent, elő-
fizetőinek száma a 4000-et meghaladta.

Midőn a lap czélját s irányát kijelelni akar-
nám, czélszerünek látom, annak programmjából
néhány pontot közzétenni: „A mult országgyülés
végnapjaiban, midőn lelkemnek régi óhajtását, a
sajtószabadságot, valósulni látnám, nem késtem
nyiltan kijelenteni, hogy a közvéleménynyel az
időszaki sajtó körében érintkezni még egyszer
megkisértendem. — És politikai barátaim ez igé-
retemet helyesléssel fogadák.

„Ime beváltom szavamat, midőn kiadandó
hirlapomra ezennel előfizetést hirdetek.

„Hazám szabadságának egyik igénytelen, de
hű harczosa, politikai hitemmel, elveimmel ugy
állok e nemzet előtt, mint nyitott könyv. Tartóz-
kodás nélkül vállam e hitet, ez elveket, midőn
velök még a hatalom ellentétben állt, midőn e
hitnek hiveire a féltékeny ellenszenv idegenség-
gel tekintett s rájok itt-ott üldözés, elnyomás
várt. A népek Istene meghagyá érnem hazám
törvényes függetlenségének, nemzetem szabadsá-
gának diadal-napját, a népek Istene ugy akara,
hogy e diadal munkájában egy kis tevékeny rész
nekem is jusson; és én a szabadság csemetéjének,
melynek a komor mult gyakran reménytelen nap-
jaiban egyik magvetője valék, hű kertész mara-
dok mind végiglen, mig vagy összeroskadok a
munka között, vagy egy élőfát látok nőni a cse-
metéből, melynek lombjai alatt Magyarország le-
szen : nagy, szabad, dicső!

„Én a király tanácsában ülve az vagyok, az
leszek, a ki valék mint magán-polgár, s majdan
mint magán-polgár ismét az leszek, a ki valék
mint miniszter. Politikám iránya semmi helyzet-
ben nem fog változni soha. — Mert ez irány az
igazság, népjog, nemzeti önállás s nemzeti sza-
badságnak iránya. Hirlapom ezen iránynak leszen
organuma, jó- s balszerencsében változhatlanul.
— Ez ,,programmon!," mihez csak kevés szót kell
toldanom . . .

„Miként a pálmafa teher alatt nő, ugy ör-
vend a jogban , szabadságban, s honszeretetben
egyesült nemzet,az igazságos önvédelemnek ked-
ves terhe alatt, s mint én aczélosodni érzem ron-

csolt testemnek minden idegét e gondolatra, uo-y
fog e nemzet óriássá magasulni, midőn a haza
hozzá kiáltand, és én végezve hivatalomnak napi
szakmányát, pihenés helyett szivem lángjába
mártandom tollamat, hogy hirlapom hasábjai meg-
vigyék országszerte a nemes lelkesités hangjait,
s viszhangot költsenek, ellenállhatatlant, mint a
holtakat támasztó tárogató viszhangja leszen .

„Én nem vagyok az, ki más, mint Isten, jog,
a szent igazság, s a nemzet előtt meghajoljak. A
lelki függetlenségnek ezen erejével nézendek sze-
mébe minden véleménynek, kezemet nyújtom
mindenkinek, a ki jót, jó és alkalmatos eszközzel
akar, a szabad de illedelmes szó erejét emelendi
hirlapom mindenki ellen, ki roszat akar, vagy a
jóra oktalan eszközökhöz nyul. — Felvilágositni
a tévedést, védeni a jogot, gyámolitani az ártat-
lant, a bünt és oktalan átalkodottságot sujtani, a
szabadság köpönyegébe burkolózó ármányt nap-
fényre hozni, s a nép közszabadságát, nemcsak
minden megtámadás ellen védeni, hanem egy-
szersmind minden következményeiben okszerűn
kifejteni leszen hirlapom hivatása.

,,E nemzet roppant tömege monarchiái ér-
zelmü. Ezt megmutatták az izgalmak napjai, mu-
tatja minden nap tapasztalása. A király iránti
hűség, melyben a világ előtt bebizonyitva álland
jóslatom, hogy ős Budának ormai azok, melyeken
a népszabadságra fektetett királyi szék rendithet-
lenebb, mint bárhol másutt.

„A külföld irányában hirlapom a nemzet ön-
állásának organuma lesz. Ön magunktól függ oly
érettséget tanusitani, hogy szövetségünk a civi-
lisatio érdekében becsesnek tartott s keresett
legyen, s hirlapom azon leszen, hogy a magyar
név, a nyugati szabadság, nyugati civilisatio
mérlegében fontos tényezőnek ismertessék el; s
baráti keze szivesen fogadtassék, miként mi a
baráti kezet szivesen fogadandjuk; — tisztelve
minden népnek jogait, mint tiszteletet igénylünk
nemzetünk jogainak.

„Ausztriával őszinte barátságos egyetértés,
ha neki tetszik, a kölcsönös jog, kölcsönös füg-
getlenség, kölcsönös érdek egyenlítés alapján. —
Nem a szabadság érdekében cselekszik, ki az
ausztriai sajtó némely ismeretes jellemű orgánu-
mainak szándékos, a kimért cselszövetü oktalan
bántalmait, az osztrák nemzetnek számitja be, s
ennek nyakába szórja a visszatorlást, mit csak
amazok érdemlettenek. A német elem a civilisa-
tio eleme, én ezzel örömest szövetkezem; de nem-
zetem önállását, nemzetem jogát, nemzetem sza-
badságát , semmi szövetségért áruba nem bo-
csátom.

„Benn a hazában a magyar korona tág bir-
tokában minden népiségnek szabad fejlődést a
magyar mellett, de a magyar fölibe emelkedést
senkinek . . .

„Politikai doctrinák fejtegetéseinek most
nincs ideje. Elveim ismeretesek. Hirlapom terje-
delméről elég legyen annyit mondani, hogy a
kül- 8 belpolitikának minden ágaira, a közéletnek
minden jelenségeire, az irodalom, művészet, tár-
sasélet minden fontosabb oldalára figyelmét
egyenlőn kiterjesztendi, a szellem és anyagi érde-
kek minden nemeit, önálló nemzeties irányban
gyámolitandja, s ugy a külföld nevezetes esemé-
nyeiről saját eredeti kútfők használatával, mint
minden emlitést érdemlő belföldi történetekről
nemcsak gyors, biztos, hiteles tudósitásokkal
szolgáland, hanem egyszersmind tudósításait tá-
jékozó fejtegetésekkel is kis^rendi. Mikre nézve
hivatalos állásom a mig tart, hirlapom felelős
szerkesztőjének, ugy a miniszterium politikája
mint a közlemények hitelessége tekintetében ter-
mészetesen bő, s nem érdektelen segódforrást
nyujt.

„Hivatalos kötelességem miatt hírlapomat
magam nem szerkeszthetvén, a felelős szerkesztő-
séget Bajza József ur volt szives elvállalni, de a
lappali folytonos érintkezésem a tulajdonosi vi-
szonyra nem szoritkozandik. Hirlapom politikám-
nak, nézeteimnek, közvéleménynyeli érintkezé-
semnek organuma leend" . . .

Kossuth hivatalánál fogva sem tehette, hogy
ezen organuma mellett remek tollával közremű-
ködjék, annyira legalább nem, miként ő akarta,
s igy később ritkábban találkozott czikkeivel a
közönség. A szerkesztés élén állott azonban
Bajza, ezen literatori tekintély és körülte csopor-
tosult sok jeles tehetség, u. m. Ábrányi (Eördögh)
Emil, Garay János, Hunfalvy Pál, Szabó Károly,
Szatmáry Károly, Szeberényi Lajos, báró Wesse-
lényi Miklós, s több mások.

Megjelent a K. H. 1848. júl. l-töl dec. 30-ig
minden eddigi magyar lapnál (tehát a Közlöny-
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nél is) nagyobb, egész iven gyakran fél ivvel
megtoldva hetenkint hatszor, összesen 156 szám
678 lap; — előfizetési ára félévre Budapesten
házhoz hordással 8 ft., postán borítékban heten-
hint hatszor küldve 10 ft., kevesebbszer 9 ft. pp.,
nyomatott Kozma Vazulnál. — Előfizetők száma
1848. novemberben, a két fővárosban 763, vidé-
ken 4214, ehhez járult 176 tiszteletpéldány, tehát
naponkint 5153 példány küldetett szét.

(Pesti Hiríap 1848. I. 486. — Kossuth Hirlapja 1848.
68. 295. 537.— Nemzetőr 1848. 1. sz. 10 h, 2. sz. 29. h. —
Danielik: Magy. irók II . 1. 293. 298. — Szilágyi'S.: Magy.
forradalom férfiai 90. 1. — Honi irod. Hirdető 1848. I. 39.)

A franczia klubbistákat utánzandók Pesten
néhányan „Egyenlőségi kört" alakítottak, melynek
közlönye, a „Népeiéin" 1848. júl. 1-én a két vezér
Madarász László és Madarász József felelős szer-
kesztők által adatott ki. Hogy ekkor mily nagy fon-
tosságot tulajdonítottak e lapnak, kitetszik a
Pesti Hírlapból, mely júl. 2-án ezt irja: „egy
magyar lap jelent meg tegnap, mely sok bajt fog
okozni; a két Madarász irálya Scylla és Charib-
dis , melyek körülhajózása a miniszteri kormá-

vidéken 8 ft, egyes szám 3 kr pp., nyomatott
Lukács László és társánál, 72 szám 292 lap. —

(Pesti Divatlap 1848. I. 548. — Horváth Mih: Ma-
gyarország függetlenségi harczának története 1848 és
1849-ben Genf 1865, Puky Miklósnál. I. K. 412. — Der
Ungár (Klein. 1848. II . 1243. 1260 1460. 1476. 1684. 1747.
Szenén und Bilder aus dem ungar.Revolutionskriege Pest,
1850. 135. 137. — Levitschnigg: Kossnth und seine Ban-
nerschaft Pest, 1850, I I . 21. 174.)

„Alföldi hírlap." 1848. Szerkesztők:Telegdi
Kovács László (irói nevén Csatáry Ottó) és Szan-
ka József. Kiadó Telegdi Lajos. Debreczen köz-
lekedési középpontja levén Bihar Szabolcs, Kraszna
Közép-Szolnok, Szatmár, Marmaros, Ugocsa, Be-
reg és Ung megyéknek, a Nagy-Kunságnak, Haj-
du-kerületnek és Kővárvidéknek; — e szerint
szinte Magyarország egy ötöd részének, és pedig
épen a tősgyökeres magyarságnak: ezért elhatároz-
ták a fentebbiek, hogy az előszámlált hatóságok,
s az ezek kebelében fekvő királyi városok számára
a körükben kifejledező vélemények, s napi esemé-
nyek közlönyéül a fentebbi czimmel lapot indit-
nak meg Debreczenben, hol az 1848. júl. 2-án
meg is jelent és igen derekasan teljesité hivatását

A londoni csatorna-rendszer.
London, mint mindenki előtt tudva van, egyike

a föld legnépesebb városainak. Hogy a roppant for-
galom mellett, mely a világ első kereskedelmi váro-
sában kifejlett, folyvást sok szemétnek és piszoknak
is kellett benne összehalmozódni, a természet rendje
szerint történt, s minél inkább emelkedett a város,
annál nagyobb mértékben volt tapasztalható ezen
árnyoldala is, mely utóbb vizét tisztátalanná, leve-
gőjét egészségtelenné tette. A Temzébe nyiló szám-
talan csatorna ronda tartalmával annyira megrontá
a nagy folyam vizét, hogy belőle mind kipusztul-
tak a lazaczok, melyekből azelőtt a halászoknak
oly gazdag jövedelmök volt; de a legkártékonyabb
hatást a megfertőztetett viz kipárolgása az egész-
ségre okozta, nem is tekintve, hogy apály alkal-
mával a Temze partja néhol az iszap közé lerako-
dott piszok miatt alig volt megközelíthető.

íly körülmények nem kerülhették ki a par-
lament figyelmét, s 1858-ban mindkét ház egyhan-
gulag elhatározta, hogy London rendszeres csa-
torna-hálózattal láttassék el, mely által vize és

nyosoknak még sok fáradságukba fog jkerülni, ha
az örvénybe bukástól meg akarnak menekülni."

Az „egyenlőségi kör" júl. 17-diki gyülésén
magát megalakultnak nyilvánitván, f elnökül a N.
egyik szerkesztője Madarász József választatott;
ezenkivül a Radicallap beolvadt a Népelembe,
mely annak czimét is magáénak vallván, júl. 18-án
ily czim alatt jelent meg „Népelem radicallaj)',
négy szerkesztő — a két Madarász, Mérei és
Rosti alatt; ez utóbbi azonban júl. 25-én a szer-
kesztéstől visszalépett, a lap sem tarthatá fenn
magát, mert a közönség csakhamar megsokalta a
vörös republikánus czikkeket és nem fizetett elő,
ugy hogy szept. 26-iki 72. számával befejezte
dicstelen pályáját.

Az „egyenlőségi kört" pedig, midőn már
azon szélsőségre is vetemedett, hogy közbátorsági
bizottmánynyá határozná magát alakitani, a mi
niszterium Hajnik Pál rendőrfőnök által aug. hó-
ban azonnal feloszlatta, termeit bezáratta.

Megjelent a N. hetenkint hatszor ivrét alak-
ban egy iven, előfizetési ára félévre helyben 6 ft.

A londoni csatorna gépházának terme.

mig az orosz hadsereg szét nem riasztá az orgánu-
mokat. Itt jelent meg a többi közt Petőfi örömdala
fia születésére. Megjelent e lap hetenkint kétszer
vasárnap és csütörtökön ivnagyságban egy egy
iven; 1849 ápr. l-töl háromszor jelent meg heten-
kint, alakját megtartva; s igy 1848. júl. 2—dec. 31.
53 sz. 210 lap. — 1849. jan. 3-tól jún. 28-ig 67 sz.
200 lap. — Előfizetési ára félévre helyben ház-
hozhordással 2 ft. 40 kr., postán borítékban küldve
3 ft. 30 kr. 1849-ben helyben 3 ft; postán kétszer
küldve 3 ft. 50 kr., háromszor küldve 4 ft. 50 kr.,
p. p. nyomatott Debreczen város betűivel. Előfize-
tők száma az 1500-at meghaladta.

(Kossuth Hirlapja 1848 186. — Pesti Divatlap
1848. I. 708 — 736. ~ Zilahy: Petőfi Sándor életrajza. 1864.
138. — Közlöny. 1849. I. 53. 238. — Der Ungár. (Klein)
1848. II. 1274. — Danielik. Magyar irók, II . 338. — Csokonai
Album. 227 248. 272. - Honi irod. Hirdető. 1848. 29 1.)

„Arad," politikai hetilap. Bangó Pető szer-
kesztése alatt 1848. júl. l-jével megindult és járt
azon év végeig.

(Kossuth Hírlapja. 1848. II . 577. — Dar Ungár
(Klein) 1848. I I . 1298.); (Folytatás k»v.)

Szinnyei József.

levegője egyaránt megtisztuljon. A királynő jóvá-
hagyta e határozatot, s azonnal hozzá kezdtek
annak foganatosításához.

A csatorna tervét Bazalgette mérnök készité
s kezdette meg azon zárt csatorna építését, mely
egész Londont behálózza, s a város legalsó részén
csak két helyen ömlik a Temzébe. E csatorna-épit-
mény egyik legnagyobbazerü azok közt, melyet
e nemben valaha készitettek.

Apró csövek két nagyobb csatornába ágaz-
nak, melyek ismét két gyüjtő-medenczébe öntik
tartalmukat. E nagyobb csatornák hossza nem
kevesebb, mint 73 angol mérföld. E csatornákat
csak a tenger dagálya alkalmával nyitják meg,
midőn azoknak tartalmát a Temzc áradása mind a
tengerbe hordja, s két órával a dagály megszűnte
előtt ismét elzárják.

E csatornák készitése nagy munkával és sok
akadálylyal járt, mert nemcsak a talaj magasabb
vagy mélyebb fekvése képezte a nehézségeket, ha-
nem főleg azon körülmény, hogy a csatornákat
utczák, paloták és kertek, patakok és folyók, alag-
utak és hidak és vízvezetékek alatt kellett elve-
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«etni, oly különböző mélységeken, hogy mig a
legnagyobb rész 16 lábnyi mély, addig némely
helyen 45 sőt 75 lábnyi mélyen Í3 fekszik a föld
felszíne alatt. A gyüjtő-medenczéből 500 lóerőre
készült gőzgép emeli a szemetet dagály alkalmával
a Temzébe, mely gép egy percz alatt 10400 köb-
lábat emel föl.

Az épület maga, melyben e
gép müködik, s melyből egy te- __-svíü -
rem képünkön látható, valósá-
gos épitészeti nevezetesség. A
csatorna egy részét f. évi april-
ban nyitották meg a használat-
nak, a Walesi herczeg, a Canter-
bury érsek s több nagy tekin-
tély jelenlétében; de még hátra
van egy gőzgép fölállítása,
mely London legalantabb fekvő
része csatornáinak tartalmát is
az egy millió köbláb térfogatú
medenczébe gyűjtse. Az egész
csatorna-szerkezet 40 millió fo-
rintba került, melyet a város
kölcsön utján szerzett meg, s
igy a Temzét minden piszoktól,
a várost pedig sok ártalmas
kipárolgástól megszabaditá. Ez
évben már a lazaczok ujra je-
lentkeztek a Temzében, a mi a
viz tisztaságának csalhatatlan
bizonyítéka. De a leleményes
angolok még e nagy munkájok-
kal sem elégesznek meg, 8
hogy a Temze tökéletesen
tiszta legyen, most már azon
törik fejőket, mikép lehetne e
csatornák tartalmát, mint leg-
jobb trágyát fölhasználni, 8 ez
által eddig használatlan maradt
tőkét menteni meg a nemzet-
gazdaság számára. Az angolok,
ugy látszik, tökéletesen helyes-
lik azon elvet, melyet három-
ezer évvel ezelőtt Kóma elsö
királyainak egyike fölállított:
>,Lucri bonus odor, undecunque
veniat."

Mennyire eltörpülnek ezen
óriási vállalatok mellett más
europai városok épitkezési moz-
galmai !

át s e benyomások alatt, tán alaposabban ébreszti
uj életre a veszendőbe ment ibriket, mint az
orszáo'látott „rajaepinter", ki müvészetének öntu-
datosságában csakugy fölületesen dolgozgat már.

Az anya — ki mindig édes és gondoskodó,
ha drótost szült is — megvarrta a két rendbeli
inget s hatalmasan be is kormozta, hogy a bolhák

Képek a hazai népéletből.
LIV. Drótos tót.

Fazekat drótozni! Serpenyőt foltozni!
Ez az igazi világvándor, az ipar bolygó zsi-

dója, ki ott született Trencsén v&<?y a Szepesség
valamelyik hegyoldali falu-
jában s oda tér vissza meg-
halni. Mint a holt madárnak
nem lelik csontjait, ugy a
drótos tótét sem. Ha kop-
lal, ha fázik, fél megbete-
gedni, fél elveszni. Mit is
csinálna ő ama töméntelen
idegen holt ember közt,
Üknek jóllehet szétpat-
tant edényét összeragasztá,
de nyelvét nem érté, noha
maga minden nyelven tud
— drótozni, fazekat dró-
tozni, serpenyőt foldozni.

Még jóformán ki sem
látszik a földből, apja nya-
kába akaszt egy fogós dró-
tot, egy bőr-tarisznyát, s
ebbe, a fogyatékos szer-
szám mellé, édesanyja egy
jókora darab árpakenyeret,
a miből a kis Janó eltelel
— egy napig. A szomszéd
faluban valami torkos czi-
C 2 a vagy pákosztoa agár
csak eltör ejy köcsögöt,
s ámbátor még vékonyán
tujja: beszólitják a por-
* * " ' ,hol, mivel nyilván a

u g a t j a n é Z l ' a k ü l ö n b e n haragos kutya meg sem

nem ^ d t d í S ^ J - & kh mesterember
í u • °" s a ogal lép-e az elsö beteg fa?:ék

monc, mint EI n^tal ««!,. , ,, * ,. , p *••
ber áorváho/? A * ••?~T a z e l s ó b e t o r t f e J u e m "
sziv/n?„%'* u , °k o l n yi tótocska nyolcz éves
sziven, szinten holmi remény. a v á g y f e l e vonul

Képek a hazai népéletből: LIV. A drótos tót. — (Greguss János rajza.)

többi invalidus drótos oly sokat beszélt! De nem
áll ott magában tiz perczig, midőn az emberséges
pandúr a „kartársak" tanyája felé igazítja a té-
továzó jövevényt mely tanya ott van valahol az
Üllői-ut végén, egy roppant istálóban. Ott az
atyafiak örömmel fogadják s majd kirázzák a lel-
ket belőle, hogy mondja el mind azt az uj hirt,

mit ezelőtt egy — fél eszten-
dővel hozott el hazulról. Azóta
tal n a fele sem igaz. De azért
az atyafiság jóizün hallgatja a
kis postás fogyatékos előadását
s ódon újdonságait.

Mire fölébred, már néme-
tül is tud. Itt, a magyar fő-
városban már nem járja a „fa-
zekat drótozni!' itt a „rajne-
pinter hü, főne fiu!" képezi
azon minden kapuban elorditott
hirdetést, melyre a drótos rá-
fogja, hogy németül van, pe-
dig itt Pesten azt hiszik az
emberek, hogy tótul kiabál.

Emberünk egyik főváros
után a másikat kanyaritja nya-
kába s trencsénmegyei hazánk-
fiai eljutnak Bécsbe, Berlinbe,
Szent-Pétervárra sőt Párisba
is, mert az egész világ összetört
lábosait ők drótozzák össze. A
haladó ipar azonban talált fel
már czifra szavu, titkos módon
készült ragaszokat, melyeket
arany- és ezüstpapirból való
burkokban vesztegetnek nevet-
séges olcsó áron vásári bódék-
ban s városi boltokban s melyek
ugy i'sszfragasztják ismét az
elzúzódott cserépszéleket, hogy
inkább mellette törik el, mint
ott, hol összeforrasztották a bo-
szorkányos péppel.

A polgárisodés ellensége a
regényességnek s ez a legény itt,
ki több évi távollét után van
utban hazafelé, kivel ráriaszta-
nak a szófogadatlan gyerekre s
kit már most derekasan megugat-
nak a kutyák, mert maga neki-
szálasodott s botja vastag: ma-
holnap hírben fog csupán élni.

ne bántsák világgá ment fiát. Lám, ezer mosás
sem ér annyit, mint egyszeri szurtozás, s e mellett
a fekete „fehérnemü" nem is vásik el oly hamar,
mint azé a rangyos magyar gyerkőezé, kire nem
győznek sem tisztítani, sem foldozni.

S faluról falura megy, esőben, rekkenő me-

A bndai polgári kórház.

Bndai polgári kórház. — (Myskovszky rajza után.)

légben vagy hideg széllel szemközt, mig végre
beér egy roppant nagy helységbe, hol ezernyi
ember tolong az utczákon s a csörömpölő szeke-
rek s robogó lrntók elkábitják fejét s a kirakatok
ragyogványa meg azok az olaj és faggyú nélkül
pompásan lobogó mécsesek szemfényét veszik.

Ez hát az a Pest, melyről neki apja meg a

Azok előtt, kik a zugligetbe rándulnak, föl-
tünt azon, inkább valami ódon lovag várra mint
közintézetre emlékeztető épület, mely kimenet
jobbról fekszik, nem messze a város-majortól,

mely szemközt s valamivel
följebb, az utszéllel ha-
táros.

Ezen épület, teljes ne-
vén Szt. Nep. János „vá-
rosi kórház s polgári ápol-
<la," egyike a legrégibbek-
nek , ugy hogy eredete
iránt egészen homályban
vagyunk. Mostani alakját
Christen Ferencz Antal or-
vostudornak köszöni , ki
akkor Budaváros főorvosa
volt s e kórházat részint
sajátjából, részint a város
pénzéből, leginkább azon-
ban azon könyöradomá-
nyokból épité, miket ez in-
tézet halhatlan j ó l t e v ő j e
egyes nemeskeblü ember-
barátoknál gyüjtött.

A kórháznak két fő-
osztálya van, a belső ea
külső bajokban szenvedők
számára s bir ezen fölül
még egy egészen külön
osztálylyal is, mely az el-
mebetegeknek van szánva.

Az első vagy is belső
osztályban 58 ágy van; a
második vagy is külsö azaz

sebészi osztály, (a bujasenyveseket és városi fo-
goly-betegeket ide értve) számlál 81 ágyat; a bu-
jaseiiyvesek természetesen külön vannak rekesztve
a többi betegtől. A külső osztályhoz tartozik még
egy szülési szoba is 5 ágygyal. Együttvéve teszen
144 ágyat.

A polgári ápolda-osztályban, férfiak számára
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19, s nők számára 7, összesen tehát 26 ágy van
alapitva. Ez idő szerint 7 polgár s 6 polgárnő
részesül itt ápolásban; mindnyájan élemedett,
törődött s munkára képtelen egyének.

A városi közkórháznak mostani igazgatója
Frenreisz Ferencz tudor, Budaváros főorvosa.

A belső osztály elsődorvosa Kiss Sándor tr,
Bndaváro8 2-ik főorvosa. Másodorvosa Türnboeck
Adolf tr. A külsö osztály elsődorvosa Gallus
Ignácz tr. másodorvosa Pelsits Márk tr.

A városhatóság részéről kinevezett kórházi
biztos Kunhegyi Kamill v. tanácsos. A kórház
felügyelője s gazdája Toldy Lipót s vendéglőse
Dólrisz Mihály.

A belső osztály orvosainak kezelése alatt áll
a sinlők háza is 80 ágygyal, hol jelenleg 50 nő 3
fiu, 5 leány: összesen 58-an gyógykezeltetnek.

A szolgaszemélyzetet képezi 10 beteg-ápo-
lónő, 1 kapus s 1 házi szolga.

Az évi költségvetés tesz 45,000 ftot o. é.
A kórházba csak Budán született vagy oda-

tartozó nők vétetnek föl. A férfiak az irgalmasok
koródájának osztályába kerülnek. Kivételt képez-
nek azonban az elszegényedett polgárok, a városi
beteg fegyenczek s a tébolyodottak, kik — mint
föntebb ki lett mutatva — szintén fölvétetnek e
kórházba.

Idegenek, naponkint fizetnek 40 krt; buja-
aenyvesek 50-et.

A mi az igazgatást, az orvosok föláldozó
tevékenységét s azon bánásmódot illeti, melyben
a betegek részesülnek: ugy e korház, ha mintaké-
pül nem szolgál is, de dicsérettel megáll ott, hol
a többi. Dr Frenreisz urnak nyájas, emberbaráti
modora s tapasztaltsága kezességül szolgál arra
nézve, hogy ez intézetből sohasem fog távozni a
tiszta humanitás szelleme, melynek szentelve van.

Vaj da-II il ny ad.
(Rajzát lásd a Vas. Ujs mult 43. számában.)

II. A vár jelenleg.
A vár nagyszerü sziklatömbön fekszik a Za-

lasd és Cscrna vizei összeszakadásánál.
A 70 lábat meghaladó hid-lábakon ma csak

egyes rothadó gerenda-szálak feküsznek s igy a
főbejáraton többé bejutni nem lehet.

Egy keskeny meílókösvény vezet a várdomb
nyakán át a vár déli oldalára s itt egy hirtelen
összeütött falépcsőn jut az ember a vár udvarára.

• Hosszas négyszögü ez, melynek északi olda-
lát a nagy Hunyad góth stylü építményei, a kele-
tit Mátyás király kisebb szárnyépülete foglalják
el; ennek folytatásában van a kápolna is, mely
jelenleg üres s góth ablakain, a holló czimereken
és Ízletes bár nehézkes faragásu kőkarzatán ki-
vül semmi sem mutat a hajdani nagyságra.

Déli oldalon Bethlen Gábor tömör, de kevés
diszre mutató épületsora vonul el s ezt nyugaton
egy szintoly anyagú épületrész köti össze az
északi főépülettel.

A kápolnán kivül volt a várban öt bástya,
egy kazamata, két folyosó, két terem, öt előszoba,
huszonnyolcz lakószoba, kilencz erkélyszoba, egy
kincses és két közönséges kamara s egy sütőház.

S most valamit a részletekről.
Ha az utazó a hidfőt képező, még jelenleg is

használható és használt állapotban levő előerődöt,
vagy mint egykor az itt tanyázó lovasságról ne-
vezték, „Huszárvárat" elhagyva, a Zalasd fölötti
magas hidon át már csak képzeletileg a vár főka-
pujába jut, jobbra, balra a kapuőrség tüzelő fül-
kéit találja, mely a kapu belsejét máig is korom-
mal bevonva tartja.

Ezenkivül jobbra két börtön helyiségbs —
egy földszintibe s egy földalattiba nyilik bejárat,
balra a „porkolábház" s még egy börtönszoba
nyilik.

A vár udvara 20 öl hosszu s 12 öl széles s
földszinten a különböző pinezékbe nyit bejárást.

A már érintett még egészen ép, de teljesen
üres kápolna ajtaja a hollós czimerrel a főbejárat-
tal szembe esik s oltárfa'án még az 1623. 1666.
1750. 1820. hihetőleg javítást jelentő évszámok
olvashatók. Az egyház belső szerelvényeinek meg-
maradt része állitólag a helybeli francziskánusok-
nál van.

A kápolnától jobbra van a „Vasház"-nak
nevezett tágas helyiség s ennek közelében a kut,
mely a kősziklába vágva, egész a Zalasd szinéig
lemegy s vizét hajdan két gazdag forrásból
merité.

A főbejárat és kapu között a keleti részen
fekszik a pompás faragott ablakokkal ellátott

Mátyás-(éle szobasor s e felett egy későbbi emelet.
Ezen át juthatni a Buzdogány bástyába, mely
még teljesen ép s tömör falaiba vágott ágyurései-
ből felséges kilátást nyit a szép vidékre. Nevét
buzogány alakjától kölcsönözhette , mivel felső
része tágasabb az alsónál, mely mintegy nyeléül
szolgál az óriási buzogánynak. E bástya ma is élén-
ken van színezve; legfelső boltja is ép s egy könnyü
fedéllel teljesen meg enne menthető.

Ettől jobbra, a kápolna háta megett, vas-
rácscsal ellátott kis ágyuterasse s egyszersmind
várkert van, alatta kazamata s háta megett egy
kis mély udvarral, melyben egykor az obligát
„vár-medve" tanyázott.

A már emlitett „Vasház" és kut-épület felett
is folytatólag a Bethien- féle épületsor van, mely
a nyugati oldallal együtt leginkább meg van
támadva, de még mindig helyrehozható s nagyobb-
részint fedél alá vehető állapotban.

A vár legdíszesebb része, a Hunyadisor,
mely a főkaputól jobbra egy diszes czimerrel és
füzérekkel ellátott góth portalju csigalépcsőn
kezdődik. Ez a felső emeletbe vezet, de ma nincs
járva. Ezentul nagy, földszint eső ajtó vezet a
sokszor emlitett lovagterembe. Három öl magas
s négy láb átmérőjü pompás márvány oselopokon
nyugszik ez, ezek által két diszes hajóra osztva.
A boltozatok bámulatosan könnyü, fehér homok-
kőből épitve, rózsákba futó boltokat képeznek; a
rózsákon Magyarország, s & Hunyadi és Szilágy i-
család czimerei.

Mintha ott látná a szemlélő a diadalmas
hadjáratából visszatérő hőst, a müvészi boltok
alatt elnyúló asztal elején, a mint aranykelyhét
a haza boldogságára emeli; vagy a zöldre bori-
tott asztalnál, hol vezérei társaságában nagyra
törökverő terveit terjeszti elő.

Kegyeletlen kezek e szép terem előrészét az
első oszlopközig különrekeszték; s az ablakok
egy részét berakaták, de a boltok, egynek kivé-
telével, melynek darabjai lassankint a sárral bori-
tott padozatra hullanak, még épek 8 a tartó osz-
lopok, diszes oszlopfőikkel, dicső épitőjök ízlésé-
ről és hatalmáról tesznek tanuságot.

E terem felett egy második van, ma már telje-
sen pusztán és fedéltelenül. Falain magyar királyok
és erdélyi fejedelmek XVH-ik századi képeivel,
melyek azonban több éven át ki levén az idő fo-
gainak téve, már alig felismerhetők.

Ebből nyilik azon árkádokkal ellátott folyosó,
melyből a még teljesen ép s zsindelylyel ujból
befedett északi erkélyszobákba vezető ivezetek
nyilnak.

Ez erkélyek oly szépek, mintha csak most
lennének befejezve; czifrázataik, czimereik — a
mester kezére mutatók, csaknem meghazudtolják
a négy századot.

E felső emeletből juthatni még ma is egy
fedett és lőrésekkel ellátott, merész falfolyosón
át a Nye bojsza! (Ne félj!) bástyába, mely egé-
szen kivül áll a vár-komplexen s a nyugoti oldal
védletére szolgáló ötemeletes tornyot képez. Ezt
nem érte a tüz s födele is teljesen ép.

Azon érzelmeket, melyek e termeken járva a
hazafi és műbarát keblét dobogtatják, leirni nem
lehet.

A magyar hajdani dicsőségének s jelen el-
hanyatlásának hű képe ez. Rom, melynek alapjai,
mint hazánk alkotmányai, épek és évezredek szá-
mára rakottak, de melynek épületét a sors és el-
leneink keze folytonosan tördeli,s a remény, mely
a teljes befedéssel, helyreáliitással s az uj kornak
megfelelő müvészi átalakítással kecsegtetne, küzd
azon szomoru valóval, mely az ég felé siró puszta
falak ormairól int felénk.

Alig van igazi nagy és dicső nemzetünk tör-
ténetében, melynek itt még látható nyoma nem
lenne: de elfogódik a sziv azon gondolatra, hogy
csupán pár évtizednyi közöny és gondatlanság
kell s mind ez sehol sem lesz többé!

P. Szathmáry Károly.

N y i l a t k o z a t .
Szinnyei József ur a „Vasárnapi Ujság ' folyó

évi 3-dik, valamint közelebbről 44-dik számában
azl841 — 47-,nem kevésbbé 1848—49-ik években
kijött hazai hírlapokat íly czimü értekezésében:
„Hírlapirodalmunk a 19-ik században" elősorolja
és ismerteti. Igy történt, hogy emlitett iró az
idézett esztendőkben általam Kolozsvártt szer-
kesztett „Mult és Jeltnt" is felhozza, valamint
bírálja, de oly módon, hogy mindkét czikkéből
világosan kitünik, miszerint azon író,sem a,,Mult

és Jelen," átalában az erdélyi hirlapi irodalom
viszonyait nem ismeri, sem különösen emlitett
hírlapomat nem olvasta, sőt bizonyosan nem is
látta, annak szellemét, irányát helytelenül fogta
fel, miután maga roszaló itéletét, véleményét
legnagyobb részben más, még pedig vagy csekély
hitelű, vagy ellenséges indulatú, annálfogva rész-
rehajló hirlapokból kiirt egyes helyekre, állítá-
sokra, igy idegen nézetekre, tehát mende-mon-
dákra alapitja, szóval: mint szokták mondani,
más szájával eszik, s épen azért alaptalan s a
valósággal ellenkező dolgokat ir.

Szinnyei József elöször mondja, hogy: a „Mult
és Jelen" Erdély közügyeinek megvitatásába
ritkán bocsátkozott, s ha tette, még ritkábban
volt benne köszönet," a külföldi czikkekről pedig
azon megjegyzést teszi, miszerint azokat nem
bélyegzi azon jó szellem és irány, melyek Kliot
egykor közkedvességü olvasmánynyá tevék. —
Mindkét állitás kiáltó bizonysága annak, hogy Szin-
nyei J. ur a „Mult és Jelen" tartalmát és irányát
nem ismeri, sőt azon lapot soha át nem forgatta,
s igy róla alaptalan dolgokat ir, s azért helyte-
lenül itél. Ha ez iró a „Mult és Jelen" hét évi
folyama közül bármelyiket kezébe veszi és felüti,
láthatta volna, hogy a lap az erdélyi közügyek
és napi kérdésekhez rendesen hozzá szólott, azo-
kat megvitatta, s szükség esetében a maga elvei és
nézetei védelmére polemiába is bocsátkozott. —
Mi a külföldi eseményeket illeti, azoknak nem
kevésbbé külön czikkek, olykor hosszabb érteke-
zések voltak szentelve, melyekben történelmi
multjok előadva, magyarázva, világosítva volt, a
történetírásban általam követett, s ugy hiszem,
egyedül helyes objectiv mód szerint, hogy t. i. az
iró a tényállást, tehát a történelmi igazságot lehe-
tőleg felderitni igyekezzék! Midőn azért Szinnyei
J. ur a „Mult és Jelen"-ben kijött külföldi irány-
czikkek jó szellemének és irányának hiányáról
beszél, azzal is elárulta, miszerint lapomat soha
sem olvasta, különben meggyőződött volna, hogy
kérdéses czikkeimben lelkiismeretesen a törté-
nelmi hü és igaz előadásra törekedtem, s hol
szükség volt azokból tanuságot vonni, az mindig
a jog és alkotmányos szabadság érdekében történt.

Szinnyei J. ur másodszor irja, hogy a „Mult
és Jelen" ,,a márcziusi napok elött ugyancsak
káromkodott a franczia forradalom ellen." Ez
állitásnak épen az ellenkezője igaz, miután a kér-
déses nagy népmozgalomról irt, 8 annak követ-
kezéseit, horderejét kiemelő irányezikkemben
többek között nem mellőztem azon érdemét is
kiemelni, hogy: Bécsben forradalmat idézvén elö,
az ausztriai birodalom területén az absolutismust
megdöntötte. Épen azért, ha Szinnyei J. ur idé-
zése szerint (V. U. 44-ik sz. 551.1.) a „P. Hiríap"
nevezte volna a „Mult és Jelen"-t „absolutistikus
irányu" lapnak, ezt is mint nem igaz állítást ha-
tározottan visszautasitom, azt alaptalan ráfogás-
nak és koholmánynak nyilvánitom.

„Mult és Jelen" — mint ezt én minden alka-
lommal nyiltan bevallottam, — Erdélynek három
nemzet és négy vallás testvéri szövetségén s
egyességen olapuló ősi alkotmányát s abban gyö-
kerező jogait védte, de e részben conservativ
irányt követett, s ilyen elveket hirdetett, — s igy
szerkesztője főkép azon kis haza sajátszerü hely-
zetét és viszonyait tekintve, annak államélte
tovább fejlesztése, alkotmánya javítása, egyik
mellőzhetetlen feltételének a kormánynyal egyet-
értést, azzal kezet fogást hitte és vitatta, mint a
mely uton lehet a kivánt czélra biztosan eljutni;
nem hiszem pedig, hogy a jog és alkotmányos
szabadság eszméje szerint ily lapot szerkeszteni
szégyen és politikai bün volna.

Szinnyei József ur e részben oly szűkkeblű
és elfogult álláspontra tette magát, hogy a V. U.
44-idik számában (551. 1.) ,a márcziusi napok
bekövetkeztével a „Mult és Jelen" szerkesztője
ellen Kolozsvártt történt demonstratiokat, jelesen
ablakainak beveretését, hírlapjának nyilvános
helyen történt megégetését, s a személyét fenye-
gető vészt, mely elől Pestre kellett menekülnie,"
a mint látszik, lapom kártékony irányának bizo-
nyitásául hozza fel, mintha némi sulyt fektetne
arra, hogy az ellenem csupán azért, mivel conserva-
tiv hirlapot szerkesztettem, elkövetett azon durva
és brutális tények és embertelen, vagy mint maga
valóban helyesen mondja: „személyemet fenye-
gető" üldözés — a népnek a haza-áruló szerkesz-
tőt méltán fenyitő eljárása lett volna.

Hogy Szinnyei Józs. urnak e tekintetben még
több örömöt csináljak, a nép büntetését képző
azon események kipótlása, valamint az alkotmá-
nyos szabadság és jog tisztelése egy dicső korá-
nak ismertetése végett elmondom : hogy a Szin-
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nyei Józseftől emlitett azon tényeket deákok kö-
vették el, kiknek azon időben ma is sokak eleven
emlékezetében levő politikai szereplés vala fő-
teendőjük, s a mi kétségen kivül igen érdekes
adat: ablakaimnak oly roppant kövekkel behaj-
gálását, hogy azoknak kül- és belső rámája is
teljesen összezuzatott, stmaBolnai név alatt isme-
retes ifj. gr. Bethlen Miklós eszközölte, lapom
megégetője pedig Szőcs Márton nevü unitárius
deák volt, ki azután 1850-ben a Bach-kormány-
rendszer idejében Székely-Udvarhelytt loyalis
Beamter s tá . épen B'.zirker volt.

Végre miután Szinnyei József ur lapom becs-
mérlését alaptalan, egyátalában nem igaz, s igy
rágalmazásnak mondható, s leginkább más hirla-
pokból kiszedett adatokra alapitá, s igy irói be-
csületemet megsértette, felhívom őtet, hogy lapom
ellen közzétett vádjait, becsmérlő állitásait a
„Mult és Jelenből" idézendő állításokkal, jelesen
saját dolgozataimhói bizonyitsa be, miután azok-
nak egész sorozatát, a magyar akadémiai 1863-ki
Almanach után maga is emliti *).

Szilágyi Ferencz.

„A harangok ujabb felszerelési
módja."

Ezen felirat alatt a „Vas. Ujság" 43. sz.
bizonyos „Fischer Adolf gépészmérnök" czikkét
hozta, melyben a Pozdech József ur harangfelsze-
relésen tett találmányát kétségbevonja s a nagy
közönséget tévfogalmakra vezette. Noha Poz-
dech ur számos bizonyitványt mutathat fel, me-
lyekben nagy tiszteletben álló egyházi szemé-
lyek és közönségek munkája felől dicsérőleg nyi-
latkoznak , valamint találmánya több rendbeli
iparműkiállitás . alkalmával, mint pl. London-
ban, Pesten, Győrött érmekkeli kitüntetésre mél-
tónak itéltetett; ennélfogva a nagy tek. közönség
bizodalmára érdemesnek érezte magát Pozdech
ur: mindazá'tal kötelességének tartotta az igazság
érdekében, s a közönség megnyugtatására —
harangfelszerelési modorát egy kir. József mű-
egyetemi tanárokból, vasuti mérnökök, gépész s
egyéb szakértő urakból álló bizottmány vizsgá-
lata alá bocsátani, különösen figyelembe ajánlván
azon pontokat, melyekben a fentebb emlitett
czikk, felszerelésében hiányt vélt felfedezni. Ezen

lY V é l e m é n y e a mellékelt okmány szerint

, w , ? \ } y ~ Alólirtak, Pozdech József
?elkJrTl Í O S ' n ag? s z e r k°vács mester ur által
felkéretvén, hogy a z általa feltalált, s részére
szabadalmazott harangfel.zerelést megvizsgálván,
annak belbecséről és használhatóságáról technikai
véleményt aijunk: a nevezett Pozdech József ur
műhelyében összegyűlvén, az udvaron felállított
™ ív ö /2 és 4% mázsás harangokon a feltaláló
ur rendszerét tüzetes vizsgálat alá vettük.

„A szabadalmazott felszerelés a régitől lé
nyegesen különbözik abban , hogy a harang
mgasi tengelye a harang súlypontja és az ütő

V M . ) K°tele3ségünknek ismertük, Szilágyi Ferencz ur e
geairatát kiadni Nem tudjuk, szükségesnek fogja-e találni

" ! 1 ^ 6 ^ u r i hogy arra válaszoljon Mi csupán arra kiván
j k fi " " UI>1 ^ °^ ' a r r a v a ' a s z o U o n - Mi csupán arra kiván-

ügyelmeztetni lapunk olvasóit, a mit ugy is édzrevet-
K, hogy Szinnyey ur „Hírlapirodalmunk" czimü czikk-

ismert t m e l y n e k m 0 9 t m a r negyedik közleménye foly, az
mint ' k í í u P^nak nem annyira kritikai méltatására,
S p t Y1- a bibliographiai pontosságra f-kteti a fő sulyt.
rással " t - ° c z i k k s o r o z a t o l y s°k gonddal és utánjá-

. f ' ? l r 0 (lalmunkban mindeddig páratlan, becses
NaffT . m i n d e n irodalombarát méltánylását kiérdemelte.

Syfecsü anyagok összeállítása ez, melyből ke'sőbb egy
« /ir L Z 6 g y tanulságos irodalomtörténeti müvet fog
összeállíthatni. E szorgalmas buvárlatért csak köszönetet
mondhatunk s óhajtjuk, hogy az elkezdett mü, miután a
nag)'Oob nehézségeken már tul van, teljesen be is fejeztes-
sek. Az ily könyvészeti összeállítás természetében fekszik,
n o gy a szerző az általa elsorolt lapokat elejétől végig át
nem olvashatta s igy azok irányáról szelleméről sem
™°ndhat kimeritő vagy közvetlen vizsgálat utján nyert
kor é n y t ' czéljára n zve el >g, ha az illető lapokról az egy-
r e I - u t ö bbi közlönyökben s munkákban talált véleményeket
határt s ' ^ legalább tolmácsolni törekszik azon
társa\k'rm e ' v e t &Z ^ ' e t o ' apok, működésük ideje alatt kor-
nem i s

r a - t e t . t e k- Ez bizonyosan nem kimeritő itélet, talán
czélokra " r ' S igazságos, de ismételjük, a bibliographiai
Szilágyi p ! ^ e e l éS-!gy áll a dolog a jelen esetben is. S ha
tait ? ez egysze02- W a Z t k d r d i S z i n n y e y t ő l > h o 1 v e t t e a d a

hirlap után od61"'1*6" ° d a u t a ' n a t a z ismertetésében minden
forgó adatok e p v r t r i l f 0 r r a ' ' i l I d z o t p k r e ' m e ! y e k b e n a szóban
tudjuk, hogy Szinn v

e g y ' g feltalálhatók. - Különben ugy
állólag is kiadni szánY'l-Ur'-k' cz'kksoroz;itait később ön-
den helyreigazítást, hoo• 'if^' n a ^ ' köszönettel vesz min-
nyos adatait a szerint rfV* ™^6 müvében netalán hiá-
fo'gja tenni Szilágyi Ferenc t l ? a s s a - S. bizonyosan azt
mennyiben annak az általa fMhr - ' e ' e n nyilatkozatival is, a
sában hasznát veheti. k o z o t t tények helyreigazitá-
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felfüggesztési pontja közé esvén, ezen két pont
ingás közben ellenkező irányban mozog; holott a
régi felszerelésnél mind a kettő a; ingási tengely
alá esik, s ugyan azon irányban mozog. A mozgás
ezen különbözéséből következik, hogy a szaba-
dalm izott felszerelésnél harang és ütő egymás
ellenében, a réginél pedig egymással ingnak. Az
ütés mind a két esetben körülbelül azon pillanat-
ban történik, midőn a harang az ingási iv leg-
szélső pontjáig ért, s egy pillanatra nyugalomba
jön. Az ütés ereje mind a két esetben igen közel
egyenlő, minthogy a harang hangjának erőssége,
mely az ütés erejével egyenes viszonyban áll, mind
a két felszerelésnél közel egyenlőnek mutatkozik.
Alkalmunk volt ezt egy 8% mázs. harangon ész-
lelni, melyet mind a két felszerelés szerint moz-
gásba lehetett homi, s a hang erősségére nézve
semmi különbség sem volt észrevehető;de a hang
szabatossága, a kongások egyenlősége, különösen
a harang megindítása, és megállításakor, — mi-
dín a régi felszerelésnél szokatlan nagy kondulá-
sok szoktak előfordulni, — a szabadalmazott fel-
szerelési mód mellett szólnak ; mert ennél az
ütőnek csekély mozgási mozzanata levén, azt
kézzel könnyen fel lehet tartóztatni. Az ütő moz-
gásából a harang konserválására vonható követ-
kezések tehát inkább a szabadalmazott felszerelés
mellett, mint ellene harczolnak.

„De kitünőbb tulajdonságokkal bir a szaba-
dalmazott felszerelési mód a régi felett, ha annak
mechanikai momentumait veszszük szemügyre.
Annál t. i. a súlypont az ingási tengelytől csak
fél annyi távolban levén, mint a réginél, az ingási
tömeg ellentállása, tehát az ennek legyőzésére
szükséges erő is legalább négyszer kisebb, mint a
régi rendszer szerint. Más o'dalról pedig a ha-
rangnak nem kellvén olyan nagy lengési ivet át-
futni, hogy az ütővel találkozhassak, °mint a régi
rendszernél, a harang súlypontjának emelkedése Is
sokkal kevesebb munkát emészt fel, mint a régi
rendszer szerint.Innen magyarázható,hogy amely
harangok húzására a régi mód szerint több ember
volt szükséges: az uj felszerelésnél egy is elég;
sőt az ingások oly könnyüséggel következnek
egymás után, hogy minden lengésnél uj impul-
susra nincs is szükség. Érdekes volt látni miként
Pozdech ur egy maga, három harangot huzott
egyszerre, majd egyik, majd másik kötelén ránt-
ván egyet a nélkül, hogy a harangok ingásában
a legkisebb egyenetlenség lett volna észrevehető.
Hogy pedig az ingásban levő harang tömegek
olyan tengelykörüli mozgása, mely a súlyponttól
csekély távolban van, a haranglábak, s közvetve
a tornyok megrázkódtatására igen csekély határt
gyakorolhat — könnyen megérthető.

„A mi azon, néhoi felmerülő, aggodalmát il
leti, hogy az ütő anyagja az erős megrázkodta
tások miatt, melyeknek ki rán téve, belső átvál
tozást szenved, s szálas természetéből szemecsessé
megyén át, törésekben nyilvánul, túlságosnak
lenni látszik, s a tapasztalás által ritkán igazolta-
tik. Ezen körülmény mindenesetre mind a két
felszerelési módnál egyenlő befolyást gyakorol.

„Megemlitendő még, hogy az egyes részek
egymássali összeköttetése, gépészeti szempontból
tekintve, jól átgondolt, szorgalmas tanulmányt
mutat. Az egyes részek könnyen szétszedhetők,
ha javítást igényelnek. Különösen dicséretre méltó
azon intézkedés, hogy a harangot függélyes ten-
gelye körül forditni, s 12 különböző állásban lehet
megerősíteni; hogy ha a harang karimája egy he-
lyen idővel elkopik, az ütéseket más sértetlen pon-
tokra lehessen intézni.

„Átalában véve a Pozdech ur felszerelési
módja a régihez képest olyan szembetűnő hala-
dást mutat, melyet minden figyelmes, bir nem
szakértő, szemlélő is felösmerni képes.

,,Kelt Pesten 1865. okt. 29. — Kruspér Ist-
ván, s, k. kir. Józsefműegyetemen az iparműtan
r. tanára. — Bielek Miksa s. k. a kir. József mű-
egyetem géptan és gépszerkezettan r. tanára. —
Etienne Ágoston, főmérnök. — Frick Hugo, mér-
nök, - Matuska Péter, Hoffmann F. B. gépész. —
Strobl és Barin gépészek. — Rock István, gépész.
Wieser Ferencz építőmester — Oetl testvérek,
gépészek. — Buchhold János, ácsmester. — Knu-
tzen F. gépész. — Lohr Antal, épitész. — Mayer
Jakab. —«

Ezen vélemény által a felhozott hiányok tul-
. 1_ i »i,t i i 1 , i < * _

Erre vonatkozólag a b.bányai hatóság következőt
közöl: „2005. sz. Beszterczebánya sz. kir. és bá-
nya város hatótága részéről ezennel bizonyittatik,
hogy Pozdech József, pesti nagyszerkovács ur
által 100 mázsás sulyu, mult 1864 évi ápril hó-
ban modora szerint felszerelt nagy harangunk
sem nem repedt, sem ütője nem tort meg. Miről
nevezett ur kivánatára ezen bizonyságlevelünket
kiadtuk, a közigazság azt hozván magával. Besz-
terczebányán 1865. okt. 31. Szigethy Károly, s.k,
polgármester; — Komáry Adolf s. k. aljegyző."
— A mi a debreczeni harangot illeti: Arról az
egyháztól mai napig semmi bizonyitvány még
meg nem érkezett, de a harangöntő Hilzer, a ki
átvette, következőt állit: „A debreczeni harang
attól repedt meg, hogy az anyagkeverékbe sok
horgany adatott, ón helyett; másrészről pedig,
hogy nem volt tökéletes hőfoknak kitéve."

Mindezeknek nyomán Fischer „gépészmér-
nök" urnak nincs mit mondanunk, mert hiszen jól
ismerjük, hogy az iparműpályán semmi tekintély;
de mindenesetre sajnos, hogy valamicskéjét a mit
tud, valótlansággal akarja a dicsőség magaslatára
felemelmi, — s ezen a módon élelmet szerezni, —
a mi bizony a „gépészmérnök" (!) aláírással
semmî  öszhangzatban nincs, annál is kevésbbé,
ha saját szavainak contradikál.

Midőn ezeket, köteleségünknek tartottuk
Pozdech urr ;1 elősorolni: figyelmeztetjük az illető
t. közönséget hogy Fischerféle alaptalanul kigon-
dolt szavakkal el ne riasztássá magát Pozdech
harangfelszerelési modorától; mert már ezt töb-
ben megbánták, kik azon tévvéleményben voltak,
hogy az ő felszerelési modora szerint a harang
veszt hangjában; holott az ellenkező bizonyult be.
— „A hazai iparnak örvendetes előhaladását"
szem előtt tartván: legforróbban ajánljuk a Poz-
dech ur felszerelési modorát, mint eddig legjobb-
nak s legczélszerübbnek elismertet.

Pest, nov. 7-dikén 1865.
Wieser Ferencz, Lohr Antal, Bobula János,

é P l t é s z - épitész. oki. épitész.
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urzottaknak nyilatkoztatnak, tehát a Pozdech U l
felszerelése rovására nem eshetnek. Következő-
leg : mi nem akarunk bocsátkozni polemiába Fi-
scher urral, de egyre még is figyelmeztetjük a t.
közönséget t. i. arra a mit Fischer állit, hogy
Pozdech ^ harangfelszerelése következtében a
harangokszétrepedtek B.Bányán és Debreczenben.

— (A gabona hamisítása bezsirozás által).
Nem hiába, hogy századunk a felvilágosodás szá-
zadának neveztetik, mert fiai nemcsak a jóban,
hanem a roszban is nagyon fel vannak világosodva,
még jobban, mint kellene. Hogy némely kereske-
dők a lisztet meghamisítják, nem tartjuk nagyon
feltűnőnek; de hogy olyanok is találkoznak, kik a
csalás mesterségeibe annyira be vannak avatva,
hogy a gabonát is meghamisítják , az valóban
méltó a csudálatra. A hamisitás abból áll, hogy a
buzát oly rostán bocsátják keresztül, mely vala-
mely zsiros anyaggal, például vajjal, zsírral, olajjal
sat. be van vonva. A bezsirozás a gabonának szebb
kinézést, kellemesebb fogást kölcsönöz, és ezenki-
vül azt eszköszli, hogy a próba megmérése alkal-
mával a mérleg serpenyője tömöttebben megtelik s
ennélfogva nagyobb suly tükröztetik elő, mint
melylyel a gabona valóságban bír. Az egész szépi-
tési eljárás tehát csak vevők ámítására van szá-
mitvas különben is nagyon káros, mert ha az efféle
gabona 8-10 napig hever a raktárban, könnyen
kellemetlen ízt és szagot vesz magába, és pedig
annál nagyobb mértékben, minél roszabb zsiros
anyagok voltak a bezsirozásra használva. Fran-
cziaországban, hol ezen csalás gyakrabban előfor-
dult, közbelépett már a rendőrség, és több rakás
efféle „bezsirozott", azaz hamisitott buzát elkobo-
zott, tulajdonosát pedig a büntető hatóság kezébe
szolgáltatta. B. L.

— (Angol műtrágyagyártás). Mig mi a trá-
;yának való hull.dékokat vagy gondatlanul el-
ányjuk, vagy csak félig meddig fordítjuk ha-

szonra, addig Angolországban gyárszerüW készí-
tik a trágyát, hol ez ipar napról napra nagyobb
kiterjedést nyer. Angolországban 1840-ben csak
két műtrágyagyár volt tevékenységben, holott ma
öbb mint 140 létezik, és nagy erélyességgel mű-

kodik Ezen gyárak 2,280,000 mázsa csontot dol-
goznak fel évenkint, részint csontlisztnek, részint
édig superphosphatnak. E mennyiséghez Angol-
rszag 600,000 mázsa csonttal járul, a többi pedig

mas országokból vitetik be. Mily nagy fontosság-
gal bir ezen ipar, mutatja azon körülmény, hogy
• 7. angol gyárosok majd háromszor annyi csontot
sznek be feldolgozás végett, mint mennyit or-

izagukban összegyűjtenek. Mily töménytelen csont
n e gy kárba nálunk évenkint, és mennyi pénzt
esztünk el benne, csupán jobb belátás hiánya

miatt! B. L.

Il-
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Irodalom és művészet.
— (A „Regélő''' czimü folyóirat) mellett egy

igen diszes mümelléklet küldetett szét az előfize-
tőknek. A megható, müvészi kép b. Eötvös József
„A megfagyott gyermek" czimü költeménye után
Székely Bertalan jeles művészünk compositiója s
a tiszta kőnyomat Rohn intézetében készült. Több
rendbeli kérdezősködés következtében jelenthet-
jük, hogy a Regélő kezdetétől fogva teljes számu
füzetek még mindig kaphatók Heckenast G. kiadó-
hivatalában. Előfizetési ára a márczius—deczem-
beri folyamnak a mümelléklettel együtt 5 ft. A
téli estékre bő olvasmányul szolgál.

** (Érdekes munka) került ki e napokban
sajtó alól, melyre annyival inkább fölhivjuk a
közfigyelmet, mert egész tiszta jövedelme a szin-
házi nyugdijintézet alapjára van fölajánlva. Czime
,,Jellemrajzok az angol színvilágból"; irta Rónay
Jáczint Londonban élő tudós hazánkfia. E mü a
három legkitünőbb angol szinész, Kean Edmund,
Macready Vilmos és Kean Károly jellemrajzát
foglalja magában s egyszersmind az angol sziné-
szetnek a mult századtól mostanig hü jellemzését
nyujtja. Ára 1 ft. 50 kr. Már a jótékony czél
iránti tekintetből is óhajtjuk hogy e derék mü
minél szélesebb körben elterjedjen.

** (A városi vigadó falfestményei.) Wagner
Sándornak a városi vigadó frissitőjébe festett nagy
falfestménye már elkészült, s méltó az ifju művész
jó hiréhez. A kép Mátyás királynak Holubáron
vett győzelmét ábrázolja, a ez az első fresko-kép
Pesten. Színezete nem valami ragyogó, de épen e
halványabb modor még jobban kitünteti a szerke-
zet egységét. — Lotz is elkészitette a lépcsőház-
ban a szemben álló két nagyobb képet, de a fris-
sítő másik falára tervezett kép ügyében a pályá-
zat mai napig sincs kihirdetve.

** (Engerth nagy hirre kapott képe), mely a
zentai csatát ábrázolja, nov. második felében köz-
szemlére lesz kiállitva a vigadó termében, honnan
e hó végén a budai várpalotába szállitják, mint-
hogy Ö Felsége e czélra vette meg.

** (Egy festesz hazánkfia), Litzenmayer, a
müncheni ujonnan épült szinház számára nagy
függönyt és díszleteket festett, melyek zajos taps-
vihart idéztek elő a megnyitási ünnepély alkal-
mával. E függönyön a kiválóan eredeti szerkezet
és a színjátékra vonatkozó jelvényes alakok gyö-
nyörü csoportosítása a müvészek körében is méltó
elismerésben részesült.

** (A Kisfaludy-társaság által hirdetett pá-
lyázatra vonatkozólag) a társulati titkár ujra
emlékezetbe hozza, hogy a pályamüvek beküldé-
sének határideje f. évi decz. 31-ikén lejár. —
Most a következő pályázatok vannak hirdetve:
u. m. 25 arany jutalom van kitüzve az elégia el-
méletére; — továbbá kivántatik két-három lapra
terjedő rövid költöi elbeszélés akár komoly, akár
vig s humoros nemben, akár történeti, akár mon-
dái vagy adomái tárgyu; jutalma 20 arany. Mind-
két jutalmat csak oly müvek nyerhetik el, melyek
önálló becscsel is birnak.

** (Uj röpirat.) Stolp Károly kiadásában egy
56 lapra terjedő röpirat jelent meg, melynek
czime: „Kiegyenlítési javaslat a dualismus alap-
ján, különös tekintettel az önkormányzati rend-
szerre." Irta Bodnár István.

•* (Egy történeti munka) jelenik meg legkö-
zelebb Thaly Kálmántól, mely Rákóczy korára
vonatkozik, s egyebek közt a hires szécsényi or-
szággyülés is részletesen le lesz benne irva. Az
országgyülési tábor egykoru rajzának másolatát
is hozni fogja mellékletül. A rajz eredetijét a ne-
vezett országgyülés alatt Csécsi János akkori
hires sáros- pataki tanár és S.-Patak követe ké-
ezitette.

** (A „Kemény-Induló",) melynek szerzésére
Mosonyi Mihály és Tóth Kálmán a lipótvárosi
választók által fölkérettek, megjelent Rózsavöl-
gyinél ; ára 20 kr.

— (Egyetemipályamü.) Megjelent: Praetori
jog azaz a praetorok állása a törvénykezés terén
a római államban törekvések a polgári fejlesztés-
re stb. Irta Bozóky Alajos. A pesti egyetem
által koszoruzott pályamü. Kiadja Lauffer Vil-
mos. Ára 1 ft.

** (Sréter Kálmántól) egy versfüzetke jelent
meg, melyet szerző 2000 példányban nyomatva
bocsátott szét. E l l lapra terjedő kis „adany"
(szerző szava) is elég arra, hogy kiváncsian vár-
juk azon költeménye megjelenését, melyet — a
mint e füzet végén jelenti, — ha kiadnia sikerül,
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„el fog borzadni fölötte a haza." Szivesebben ven-
nők, ha olyan munkát adna ki, melynek örülni
fogna az irodalom.

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

és széptudományi osztályának nov. 6-ikán tartott
ülésében Vámbéry Armin a török-tatár fajok fóld-
irati osztályozásáról tartott felolvasást, kivonati-
lag s fővonásokban ismertetvén e tárgyu nagyobb
munkáját, melyen most dolgozik. Utána Hunfalvy
Pál folytatá Müller Miksa oxfordi tanár felolva-
sásai bírálati ismertetését, melyet még 1863-ban
kezdett meg. — Az értekezések befejeztével beje-
lentetett, hogy & Kalevala fordítását Barna Ferdi-
nándtól a birálók igen sikerültnek találták, to-
vábbá hogy Firduzi keleti költő munkái is meg-
jelennek magyar nyelven Szilády Áron által for-
dítva. A nagy szótárnak mintegy kiegészítését
képező nyelvtörténeti szótár szükségessége elő-
adatván, a bizottság evvel Mátyás Flóriánt indit-
ványozza megbizatni, ki a régi hazai nyelvemlékek
körüli búvárkodásáról igen dicséretesen ismere-
tes. — Végül az akadémia számára történt ada-
kozások jelentettek be, nevezetesen Jeszenszky
Ignácz főldt.-mentesitési kötelezvényekben 500
ftot hagyományozott, Jeszenszky János pedig
8 szekrényből álló könyvtárt ajándékozott az aka-
démiának.

** (A magyar képzőmüvészeti társulat) e hó
4-én tartott rendkivüli választmányi ülésében el-
határozta, hogy fölmerült némely fontosabb ügyek
elintézése végett, melyek netalán az alapszabályok
több pontjának megváltoztatását is fognák szük-
ségessé tenni — f. hó 19-ére közgyülést hirdes-
sen,miről a társulat tagjai még külön meghivó ál-
tal is lesznek értesitendők. A gyülés további ha-
tározatai közül megemlitendőnek tartjuk, hogy a
jövő évi farsang alatt is fog a társulat segélyezési
és tisztán müvészeti czéljainak elősegítésére mű-
vészbált rendezni, melynek előkészületei egy külön
bizottság teendőit fogják képezni.

** (A magyar gazdasszonyok egyletének) nov.
4-kén tartott választmányi ülésében elhatározták,
hogy az egyleti nőnöveldei épület fölszerelési
költségeinek fedezésére a jövő farsangon a vigadó
termeiben tánczmulatságot fognak rendezni. —
Továbbá több uj egyleti tagot s a növelde részére
több rendbeli adakozást jelentettek be. Ezután
azon lelkes honleányok, kik az egyleti árvák szá-
mára ruhadarabok megvarrására vállalkozni szán-
dékoznak, fölkéretni határoztattak, hogy egyleti
elnök, özv. Damjanich Jánosnénál jelentkezzenek.
Végre elhatározták, hogy azon egyleti közlönyt,
melyet „Magyar Gazdasszonyok Hetilapja" czim-
mel eddig Vachott Sándorné szerkesztett, azon
körülménynél fogva, mert hazánk átalakulása
napjaiban a közönség figyelme inkább a politika
terére fordul, — egy időre megszüntetik.

** (A kegyes tanitórendiek pesti nagy- gymná-
ziumának) növendékeit segélyzőegylet f. h. else-
jén tartá alakuló évi közgyülését. A 21 tagu
választmányból elnökké megválasztatott Csávosy
Béla; pénztárnokká Réczey Imre; könyvtárnokká
Cholnoky Sándor; főjegyzővé Scitovszky János,
ellenőrré Justh Gyula és aljegyzővé Hegyessy
László.

Mi ujság?
** (Császár O Felsége) ünnepélyes fogadtatása

programmjának megállapitására, mint a „P. L."
irja, a hatósági bizottmányi tárgyalások folynak,
s a mint ezek befejeztetnek, a főpolgármester nagy
polgári bizottmánynyal fogja az előkészületeket
megtenni, az összes lakosságot részvételre hiván föl.
Skalniczky épitész terve a diadalívre nézve áta-
lános tetszésben részesült; ezen kivül Feszi épi-
tész két tervet s Lehmann diszitő egy vázlatot
nyujtottak be.

** (Az akadémia palotájának ünnepélyes föl-
avatása) az országgyülés megnyitása után való
napra, decz. 11-ikére van határozva.

** (Kitüntetés.) Csengery Imrét választói ékes
arany tollal tisztelték meg.

** (A pesti választók száma.) Pesten a mult
kedden d. u. 5 órakor zárták be a választási össze-
írásokat, összesen be van jegyezve: a belváros-
ban 909, a Lipótvárosban 1001, a Terézvárosban
1543, a Józsefvárosban 1392, és a Ferenczváros-
ban 844 választó. — A követválasztások november
23-dikán mennek véghez, s reggel nyolcz órakor
kezdődnek. A belvárosiak a városház tanácstermé-

ben, a lipótvárosiak a nagy redout-teremben, a
terézvárosiak a lövöldében, a józsefvárosiak a
lovardában, a ferenczvárosiak a köztelek nagy
termében választanak. Budán a választások nov.
18-dikán lesznek.

** (Az országház falaifölépültek) s a szoká-
sos zászlófeltüzési ünnepély nov. 4-ikén történt
meg, nagyszámu közönség jelenlétében. A falak
zöld koszorukkal voltak diszitve, s két helyen Ma-
gyarország czimere is föl volt reájok tűzve. Egyik
iparos a szokásos áldomást mondván, csinos vers-
ben mondott köszöntőt, melyet, hir szerint, egy
kőmives készitett, s melynek egy pár versszaka
igy hangzik:

,.Szép szabadság, itt épülve már,
Melyben diadalt ülj — templomod.
Agg, ki hitte, hogy hiába vár,
Csókolhatja immár oszlopod.

Bábel volt hazánk, hol népei,
Oldott kéveként szétdültenek
Isten add, hogy szétszórt nyelvei,
Itt e házban összezengjenek!"

Majd tovább a felépült házra a következö^
szavakkal mondott felköszöntést:

„Szirt légy s porrá zúzza szét falad,
Ha viharban zúg felé a hab;
Lomb, mely védő árny alá fogad
Kis madárt, ha rá a héja csap.
Áldozatra egyesülve itt,
Nyujtsanak kart a társnemzetek,
S a hazáért a kit lelkesít
Hű szeretet, ide gyűljetek!" „

** (A magyar női viselet) talán ujra divatba
jön a jövő ünnepélyes napok alatt, de nagyon kü-
lönös lesz, ha azt külföldi nők, idegen nemzet
leányai hozzák be közénk. Pedig könnyen meg-
történhetik. Ugyanis a bécsi angol követség elő-
kelő hölgyei számára közelebb tizenegy pompáa
magyar mentét stb. rendeltek meg egyik pesti di-
vatcsarnokban, többi közt a nagykövet neje:
lady Bloomfield, továbbá lady Harris s Grey szá-
mára. Ez utóbbié gyönyörü fehér mente, hattyu-
prémmel és arany diszitéssel. Ebből következtetve,
az angol követség számos tagjához lesz szerencsénk
a jövő havi ünnepi napokban. A fényes ladyk nem
fognak-e elbámulni, kérdi a „F. L." újdondásza,
midőn hölgyeinken menték helyett majd mindenütt
tarka persa shawlokat fognak látni?

** (Egy félszázados tanitó haláláról) tudósí-
tanak, ki több mint 50 éven át ernyedetlen buz-
galommal fáradt a népnevelés pályáján. E férfi
Linczényi József volt, ki okt. 19-kén ít.-Keresz-
turon jobblétre szenderült életének 82-ik évében.
— Aszódon 1784-ben ápr. 22-dikén született s
bölcsészeti tanulmányait Pozsonyban bevégezve,
1804-ben Aszódra tanítóul választatott; három év
mulva a tót-györki, 1809-ben pedig a czinkotai
egyház hivta meg a tanítói állomásra, hol egész
1862 végeig működött, a midőn nyugalomba
lépve, R.-Kereszturra tette át lakását. — Félszá-
zados tanitói ünnepét 1854, szept. 3-dikán nagy
elismeréssel és részvéttel tartották meg a czinko-
tai egyház tagjai. Elhunytát három neje után 2
fia, 5 leánya és 19 unokája gyászolják. Hült tete-
meit, saját kivánsága szerint, Czinkotára vitte át
okt. 21-kén a r.-kereszturi és czinkotai elöljáró-
ság, nagyszámu gyászkisérot részvéte mellett.
Czinkotán még egy napig ki volt teritve az iskola-
teremben, hol oly áldásosán működött, s 23-kán
ment végbe a végtisztelet, midőn csömöri tiszt-
társa tót bucsuztatót, Kemény Sámuel körlelkész
magyar, Melna Mihály czinkotai lelkész pedig tót
nyelven mondott beszédet hamvai fölött. A sir
fölött még magyar búcsúszót tartott Greszler
Sámuel fóthi tanitó. Megemlitendő még, hogy a
czinkotai egyház, az elhunyt érdemeit méltatva,
magára vállalta a temetési költségeket. — Nyu-
godjanak békével hamvai a férfinak, ki a hosszu
életen át embertisztét e földön oly hiven betöltötte.

** (A távirdákra vonatkozólag) régi óhajtása
már a közönségnek, hogy a táviratok föladása
nyelv tekintetében ne legyen korlátozva. Ez óhaj-
tás teljesedés felé közeleg, ugyanis tanácskozás
foly a felett, hogy ezután bármely nyelven aka-
dálytalanul lehessen táviratozni. — A levélbérek
leszállításáról is szó van, s remélhető, hogy az egy-
szerű levél dija az egész birodalomra 5 krban
lesz megállapitva, mi által a postaforgalom sokat
nyerne.
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Melléklet a Vasárnapi ujság 46-ik számához 1865.
** (A kolozsvári országgyülési követek arcz-

kép-alhuma.) Veres Ferencz, kolozsvári jó hirü
fényképész, ajánlatot tett, hogy az 1865-diki er-
délyi országgyülés tagjainak arczképét ingyen
lefényképezi, s három diszes albumot állit össze
ezekből, egyet az erdélyi muzeumnak, másikat a
száz universitásnak, harmadikat a balázsfalvi ér-
seki könyvtárnak ; ezenkivül minden követnek
egy-egy példányt ad saját arczképéből.

** (Fényes tisztelgés.) Egerből irják, hogy
ott két párt, Csiky és Vavrik pártja, még a ki-
tüntetésekben is, melyekben jelöltjöket részesitik,
sehogy sem akar egymás mögött hátramaradni.
Okt. 29-kén a fehértollas párt, Csiky pártja, meg-
ható lelkesedéssel gyült össze mint egy 100 nem-
zeti lobogóval, 80 lovas kisérete mellett, a kiket
L. K. vezetett trüsszögő szürke ménen, aranyo-
zott buzogánynyal. A menet örömzajába öt zene-
banda zengése vegyült, s a mindenütt kitárt
ablakokból lobogók és kendők lengtek s a mene-
tet a virágcsokroknak záporesői fogadták, mig
végre több utczán keresztül Csiky lakáig érke-
zett, hol a jelöltnek egy fehér selyemzászló ada-
tott át e fölirattal: „Az egri közönség Csiky
Sándornak, az igazság nevében!" — A zöldtollas
párt hasonló kitüntetésben akarja jelöltjét része-
síteni. Van Egerben egy harmadik, vörös tollas
párt is, de az csendesen viseli magát.

**(Az egyetemi dalárda) ujra megalakult, s
elnökévé Pláchy Józsefet, titkárává Koricsánszky
Endrét, és karmesterévé Erkel Gyulát válasz-
totta meg.

** (Uj dalárda) Nagy-Váradon dalárda ala-
kult, melynek elnöke a fiatal Lónyay, alelnöke
Gyalokai Lajos a „Bihar" volt szerkesztője lett.
Továbbá ellenőr Györffi Gyula, s jegyzője Sal
Ferencz, kik mindketten irodalmi működéseikről
is ismeretesek. Mint értesülünk, Váradon ezen-
kivül még egy másik daltársulat alakítása is van
szóban.

•* (Tulságos lelkiismeretesség.) Egyik pesti
biztositó-társulat vidéki ügynökénél a szokásos
napló 7 uj krt. érő 4 pengő kros bélyeggel volt
ellátva. Egyszer belép az ügynökhöz egy pénz-
ügyi biztos, megvizsgálja az irományokat, és azt
találja, hogy a naplón 8 uj krnyi bélyegnek kellene
lenni az uj bélyegskála szerint, mert az uj pénznem
szerint 1 krral magasb bélyegilleték alá helyezte-
tett a könyv. Erre felveszi a biztos a jegyzőköny-
vet, ezt elküldi Eszékre, onnét jelentés megy a
pesti pénzügyi igazgatósághoz, hogy szedje be az
egy krajczárt a biztositó-társaságnak Pesten levő
igazgatóságától; a pesti Financz-Bezirks Direc-
tion az esetről értesiti a biztosító-társaságot, és
felszólítja, hogy a háromszoros összeget, az az
három krajczárt az exekutio veszélye alatt 30 nap
alatt a pesti k. k. Bezirks-Sammlungs-Cassanál
fizesse le. Erre a társaság ha recurrál, csak az egy
krajczárt fizeti, ezt azonban könnyen érthető
okoknál fogva nem tévé. E lelkiismeretes eljárás
mellett az államnak 3 krajczár bevétele, — mig
papir, pecsétviasz fogyasztása és hivatalnokok
idejének igénybevétele stb. által, legalább 5 ftnyi
terhe volt. Mint a „Hon" irja, az illető társaság a
Decretumot kuriózum gyanánt őrzi.

** (Gyanus kiadások.) A losonczi vaspálya
volt igazgatóságának számadásaiban — mely
igazgatóság mintegy 800,000 frtnyi kiadást nem
tudott számlákkal igazolni — a meddő kiadások
sorában 9545 ft. van bejegyezve „hírlapírói díja-
zások" czim alatt. Több lap tiltakozott már, hogy
ez reá nem vonatkozik. Most a „Hon", igen he-
lyesen, e számadások nyilt részletezését is köve-
teli, mert ugymond, kötelességünk fenntartani a
magyarországi sajtónak azt a jó hirét, hogy az
pénzzel meg nem vesztegethető.

** (A gyógyszerész-segélyegylet javára) Pa-
licson, mult hó 24-ikén, Rózsa Péter és Nechof
Béla urak egy hangversenynyel összekötött táncz
vigalmat rendeztek, melynek tiszta jövedelme
a segélyegyletnek beküldetett.

** (Névmagyaritás.) Dominigg Gáspár pécsi
orvostudor, vezetéknevét felsőbb engedély mel-
let „Kőszegi"-re változtatta.

** (Egy régi rablás fölfedezése.) Évekkel ez-
előtt Erdélyben átalános figyelmet keltett egy
rablási eset, melyet egy Serban Lupuj nevü em-
beren fölfedezetlenül maradt tettesek követtek el.
Ennek most nyomára jöttek, s mint a „K. K."-
nek írják, okt. 23-ikán kisérték csendőrök fede-
zete alatt Szász-Régenbe Bottá lovagot, naszód-
vidéki alkapitányi, napával és nőtestvérével
együtt, hol külön szobákban a börtönfelügyelőség
őrködése alá vannak helyezve. A lovag ur napá-
nak egy másik nőtestvére is már régebben le van
tartóztatva, ki legelébb tévé a fölfedezést, s most
már vissza akarná vonni, szerencsétlenségére
azonban három tanu hittel bizonyitja előbbeni
önkéntes nyilatkozatát. Le van tartóztatva a lo-
vag ur öcscse is, ki a rablás idejében a szász-
régeni kórház felügyelője volt. Ezen urnak most
fris törés látszik hüvelykén, azonban e körülmény
még nagyobb gyanuba hozza, mert e valószinüleg
szándékosan ejtett sebbel egy régi forradást
akart felismerhetetlenné tenni; azon seb forra-
dását, melyet Serban Lupuj ejtett hüvelykén, a
rablás alatt védelmezvén magát.

** (Rablók.) Érmihályfalván a mult hó végén
egy földbirtokos házára 3 rabló tört. A kamara
ablakáról feszitették le a vasat, s ugy hatoltak be
a gazda szobájába. A rablók egyike az alvót fejen
ütötte, ki az ütésre fölugrott, s megragadva két
rablót, zajt ütött; a harmadik kinn állott őrt. A
viaskodás közben kétszer lőttek a rablók, de egy-
szer sem találtak. A házi nő az udvaron és utczán
ütvén lármát, a rablók megugrottak, a nélkül,
hogy valamit elvittek volna. Eddig több gyanus
egyén be van fogva, de a tetteseknek még nem
jöhettek nyomába.

Nemzeti szinház.
Péntek, nov. 3. „Hamlet." Szomorájáték 5

felv. Irta Shakspeare.
Szombat, nov. 4. „Szép Ilon." Eredeti opera

4 felv. Zenéjét szerzé Mosonyi Mihály, örülnünk
lehet e szép dalmü ujra szinrehozatalán, mely oly
sokáig le volt szoritva a nemzeti színház deszkái-
ról. A nagy számu közönség többszörös tetszés-
nyilatkozataival hallgatta végig most is e ked-
vencz dalmüvet, s a czimszerepben közremüködő
Paulinát tapsokkal halmozta el.

Vasárnap, nov. 5. „Két Barcsay." Eredeti
dráma 4 szakaszban. Irta b. Jósika Miklós.

Hétfő, nov. 6. „Fény árnyai." Szomorujáték
3 felv. Szigligetitől.

Kedd nov. 7. „Fidelio." Nagy opera 2 fel-
vonásban.

Szerda nov. 8. „Stuart Mária." Szomorujáték
5 felv. Schiller-tői. V.-Bognár Adél asszony föl-
léptével.

Csütörtök nov, 9. „Faust." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzette Gounod.

Szerkesztői mondanivaló.
7945. Buda. K. Rezső. A lapkezelés anyagi része

egészen a kiadó szakába tartozván, a kért rendelkezés is a
kiadóhivatalt illeti. Meleg ajánlatunkkal együtt áttet-
tük oda.

7846. M. Vásárhely. G. L. A fürdő rajza s leirása
már volt közölve lapunkban. A küldött rajz igen tökéletlen

s basznavehetlen. Az érdekes leirás majd csak ismét a für-
dői szak közeledtével láthatna napvilágot.

7947. Omolj. Előttem áll. Kemény János. Reméljük,
hogy egykettőnek helyet adhatunk.

7948. A bujdosó neje. A kiadandók sorába tettük.
7949. Eperjes. E—r. A levélnek semmi hasznát sem

vehettük. Tényeket s eseményeket kérünk; a tárgytalan
áradozásokat szivesen elengedjük.

7950. K—a. K. K. Cautiót csak a politikai (vagy po-
litikával is foglalkozó) lapok tesznek le; nem politikai
vagy épen szaklapoktól ez nem kivántatik. A lépések a
nra. helytartó tanácsnál teendők. A levél a P. U-ban meg-
jelent. További szives közléseket köszönettel veszünk.

7961. Pest. O. L. Tárgyhalmazunk nem engedi, hogy
a sürgető kérdésekre határidő kitűzésével feleljünk. A kül-
dött czikk tárgya pedig nincs annyira időhöz kötve, hogy
miatta a sorrendet megtörjük.

7952. November 19. A másikkal együtt várja a bol-
dog felvirradás nagy, de bizonytalan napját.

7953. Leng a zászló. Alkalmilag jó lesz.
7954. Privigye. A. Gy. Sajnáljuk, hogy a rendezetle-

nül beküldött kézirattömegből czélunkhoz képest semmit
ki nem halászhattunk. Erre nézve igen szükro van szabva
időnk. Szabatos, rövid tudósításokat kérünk.

7954. Egy pár szó a néphez. Nem értjük s czélját és
irányát kibetüzni nem birjuk.

7956. Bandi bojtár. Ezt az egy kaptára vert bojtár-
poezist már kissé megsokaltuk. A szóban forgó előfizetési
felhivást nem láttuk.

SAKKJÁTÉK.
— (A pesti sakk-kör) ma, nov. 12-kén dél-

után 4 órakor saját helyiségében (tisztújitó) köz-
gyülést tart, melyre a tagok megjelenni kéretnek.

306-ik sz. í. — Bayer Konrádtól
(Olmüczben).

(A Palaméde-versenyen pályanyertes feladvány.)
Sötét.

a b o d e f g b
Világos.

J Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

301-dik számu feladvány megfejtése.
(Pap Dezsőtől, Miskolczon.)

Világos. Sötét.
1. Vd6—g6 Kd4—dő:A)
2. f2—f4 K—lép
3. Vg6—d3+mat.

Világos. A) Sötét.
1 . . Kd4—eö:
2. f2—fS K—lép
3. Vg6—e4fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József — Pozsonyban: Csery
Gábor. — Pesten: Cselkó György. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. A mult számunkban közlött 805. sz.
feladványnál, lapunk nehány példányában d6-on Sötét
futár áll Sötét gyalog helyett. Kikhez történetesen ily pél-
dány jutott volna, ennek kijavitását kérjük.

Hónapi, é
hetinap

HETI- NAPTAR
Katholikus és Protestáns

naptár__

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb.

November
*3A *3 Asztrik p. A 82 Jónás

Kosztka D l d a k
Szerapion vért.
Lipót hitv.
Edmund püsp.
Gergely püsp.
Eugen, Hilda

Klementina
Lipót
Ödön,Ottmár
Anián

iJenő, Odo

Görög - orosz
naptár

"Oktob. (ó)
31 € 23 Stach.
1 November
2 Acindin
3 Acepsim
4 Joamk
5 Gaal
6 Pál püsp

Izraeliták
naptára

Holdfényváltozások. f) Első negyed

Marchesv.
23Temp.fer.
24
25
26
27
28
29 Sabbath
26-kán 4 óra

N a p
hossza | kél | nyüg.

6. V-
9 24
9 21
9 19

16
13
10

8

d. p.
27
26
25
24
22
21
20

AL
hossza

H o l d
kel

o. p.

14 33
14 36
14 39
14 41
14 44
14 47
14 60

í. P.
0 55
1 67
2 58
3 59
4 57
5 56
6 54

<S. p .
1 47
2 10
2 36
3 4
3 31
4 2
4 37

15 perczkor reggel.

TARTALOM.
Gróf Festetics György (arczkép). — Öszszel 1865. —

A Thurzó nádorok kora (vége) — Hírlapirodalom a 19-ik
században (folyt.). — A londoni csatorna-rendszer (képpel).
— Képek a hazai népéletből: LIV. Drótos tót (képpel).
— A budai polgári kórház (képpel). — Vajda-Honyad. —
Nyilatkozat. — A harangok ujabb felszerelési módja. —
Egyveleg — Tárház: Irodalom és müvészet. — Közinté-
zetek, egyletek. - Mi ujság? - Nemzeti szinház. — S*er-
kesztői mondanivaló. - Sakkjáték. - Heti-naptár.

é Albert. (Lak.magyar-ntczal.M-)
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HIRDETÉSEK.

MONASZTERLY ÉS KUZMIK
Pesten, váczi-utcza 15-dik szám.

Egész Magyarhonban a legnagyobb raktár kész köpenyek, menték,
shawlok, selyem és női divatszövetekben.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Legujabb téli köpenyek legnagyobb választásban 22 fttól kezdve.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Paletot, házi otthonkák, 10 fttól kezdve.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Bársony kerek köpenykék, paletot és téli felöltök.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Pongyola és atazo-ruhak, szinházi fejkötök és övek.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
V« széles különös szép szörszövefek, sima koczkás és sikos, 48 kron rőfe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
V« széles unom fazoné instre mind n színben 75 krtól rőfe.

TüONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
*/» széles sima franczia Chainbord szövet minden szinben, 1 ft. 80 kr. rőfe.

M O N A S Z T E R L Y ^ K U Z M I K Pesten, váczi-utcza 15. szám.
'/» széles franczia pouplin, sima, minden szinben, 2 ft. röfe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
*/« széles irlandi Pouplin, minden szinben, 3 fr. 75 kron rőfe.

MOxNASZTERLY és KUZUIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Himzett és brochirozott divat-mhak, hímzett és shawl-alakban beszövött reggeli

öltönyök.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Angol flanel és láma, cachemir, rips royal.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
*/« széles fekete lyoni tafota, 1 ft. 95 krtól kezdve rófe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
5/« széles lyoni tafota, minden szinben és minőségben.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
*/s és ',« széles, sikos és koczkás tafoták, 2 ft 15 kr. rőfe.

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

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
7/e széles moir antique minden szinben, 4 ft. 75 krtól rőfe.

TlÖNASZTEHLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
S/Í széles fagoné és chiné selyemszövetek, 2 ft. 30 kron rőfe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
"/« széles gros taille, velonr ottoman és selyem rips, minden szinben, rőfe

3 ft. 60 kr.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
G\;ír! raktár! franczia LoDg-shawIok és kendőkben.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Angol wathmol-sliawlok és atazó-plaid 8 ft. 50 krtól kezdve.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Wathmol- és hymalayan-kendők 6 ft. 50 krtól kezdve.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Brorh-kendők és nyakszalagok 85 krtól kezdve.

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

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Minden fujta gyász-szövetek és kendők.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
Elvállalnak mindennemü megrendeléseket ruhák elkészitésére, valamint egész

menyasszonyi készletek kiállítását.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Kivánatramintákalegujabb szövetekből megküldetnek, valamint hozzájok intézett a

I divatot illető tudakozásokra a legnagyobb készséggel válaszolnak, és minden meg-
rendelést p o n t o s a n teljesítenek. 1878 (1—0)

A legnagyobb vászonruha-raktárban

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,
melyek által a bűz tökéletesen eliáratik, darabja 5 - 8 ft., kettős zárral csinos
szerkezetű 15 ft.

m e l v m ' n d e n árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
U , j b ü z tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

fPr tP l 'JPf P l í m e l y e k alkalmazása által a füst a konyhából és
J ^Wt'IAClülijlakhelyiségekbőlnyomtalanuleltünik.dbjalOft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetözések s más egyéb érczmun-
kálatok uj 8 régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1245 (4—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér 2-ik szám, a városháza mögött.

váczi-utcza,

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

nemü fehérnemüek fériiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

20000 darabnál több férfi-ingek mmburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft„
3 ft 25 kr, 3 ft 00 kr, 4 ft. 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.

10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legujabb minták és íegdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

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

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Kői ingek rumburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Női ingek rumburgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

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

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

Szines fia-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.

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

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

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.

És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rambnrgi, hollandi, irlandi, kreasz-és
börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.

VáH£onzsebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

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

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

24 személyre. Legjobb minőségü kötö-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritök, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendőkből és

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

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

Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek.
1356 (4-6) Kollárits József és fiai.

A REGÉLŐ
czimü regény-folyóirat 1865. évi teljes számu példányaival még foly-

vást szolgálhatunk.
Elöfizetési ára 1805. márczinstól kezdve deczember

végeig; 5 forint.
$ W A fentebb emlitett folyamot megrendelő t. cz. előfizetők a

„megfagyott gyermek" czimü f. évi őszi műmellékletünket szinte meg
fogják kapni. &

8W" Eddig I—XVII. füzet jelent meg, (minden füzet 4 ivből áll
4° alakban).

Tudatjuk egyszersmind t. előfizetőinkkel, hogy őszi műmel-
lékletünk szétküldését már bevégeztük.

A „Regélő" kiadó-hivatala.

LANG M.
Pesten, nagy hid-utcza, báró Sina-házban 2-ik sz. a., az „angol

királynő'* szálloda mellett"
ajánlja nagyban szintugy mint kicsinyben legjntányosb áron szép és dúsválasztéku

belföldi, szász, angol és franczia

PORCZELLÁN és WEDGEWOOD
asztali-, thea-, kávé-, csemege-edényeit, fényüzési

czikkeit, pipere- vagy niosdóasztali-diszárait,
•endéglők, kávéházak, gyógyszertárak és vegyészi szerműhelyek számára

valo készületeket.
C^"" Vidékre való elküldéseknél a gondos elpakolás, valamint a gyors, biztos és

minél kevesebb költséggel helyieszállitás iránt legjobban lesz intézkedve. 1365 (3—8)
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már 78 év óta fenálló

A „SCHWEICZIHOZ'
czimzett, Pesten szervitát ér, a „fehér hajó" szálloda átelle-

nében létezö
s a legjobb hírben álló

„ : VÁSZON-RAKTÁR!
jelenlegi tulajdonosai ajánlják egészen ujonnan rendezett s minden-!
nemü ruiiibnrgi-, hollandi-, irlandi-. kreasz-, fehér fonal-, j
[sziléziai éshazivásziiakkal, — nemkülönben asztalkész-í

letek, ágybéli szövetek, schweiezi perkálok s fehér I
ámczikkekkel gazdagon ellátott raktárukat. Nagy raktárt
tartanak továbbá kész fehérneinüekból is — s ajánlják

azokat, valamint az imént emiitett áruczikkeket Á

a lehető legjutányosbra s z a b o t t "
árakért

AEBLT UTÓDAL

hamburgi keresk, akadémia
nem csak az ifjuságnak, hanem a meglett
koruaknak is a lehetőségig alkalmat nyujt
a divatnyelvek, valamint az egyetemes s a
jelen idő kereskedelmi és irodai isme alapos
és gyors megtanulására — minthogy az nem
csak egyedül elméletileg tanit, hanem egy-
uttal azon tudalmak is, melyek a szerző által

I nem érethettek el, egy az ezen intézettel
kizárólag összeköttetésben álló üzletben ke-
rülnek valóságos kifejlődés s bevégzés alá.

| Azon ifjak, kik már gyakorlatilag szor-
' galmasak voltak, képességükkez merre az
intézetben jutányosb tan-dijakban részesit-
tetnek, valamint számukra olcsó és jó szál-
lásokról gondoskodva leend s megengedtetik
nekik, hogy az akadémiát bármely idöbon
meglátogathatják. E tárgybani bövebb fel-
világositást az alólirt igazgató s a kiadó-
hivatalunkban letett prospektusok nyuj-
tanak. 1328 (4—6)

SCHRÖDER I ••
akadémiai igazgató Hamburgban.

1381 (1—3)

Demjén László könyvkereskedésében
Kolozsvártt megjelent és kapható:

Petőfí Sándor 1848,49-ben
diszkiadás olajfesték nyomatban 8 ft.
szinnyomatban 5 ft.

Az erdélyi nemzeti fejedelmek
arczképcsarnoka 2 ft.
diszkiadás 2 ft. 50 kr.

Erdély nagyfejedelemség 1848.
évi országgyűléseinek jegyző- és iro-
mánykónyve 1 ft.

1848. évi erdélyi országgyülési
törvényczikkek történeti függelékkel

1361 (3-3) 30 kr.

Egy gyermektelen legjobb
korabeli házaspár,

(a férj mesterségére nézve kőfaragó),
házmesterül ajánlkozik; a nő elégséges jár-
tassággal bir a háztartás kellékeiben és a
mellett ügyes mosó és vasalónő és igen jó

szakácsné.
Tudakozhatni eziránt a nagy staczió-utczá-

ban 34-dik szám alatt.

Mindenkinek felette fontos*.

A gróf Harracli-féle
vászon-áruk gyári raktárának

utolsó készlete, a vászonáruk valódisága és teljes rőfmérték biztositása mellett;

a gyári árakból 5O%-tig terjedő leengedéssel.

a végképeni eladás
még csak rövid ideig fog tartani.

A Magyarkirályságból érkező levélbeli megrendelésekre, készpénz beküldés
vagy postai utánvét mellett az áruezikkek postán, vasuton vagy gőzhajon bárhová
megküldetnek

- A pakolás és mustrák beküldése ingyért teljesittetik
Több ezer röf gyári vászonmaradékból fehérnemüek készíttettek, képesek va-

gyunk azokat olcsó árért áruba bocsátani, ugyanis :
1 d b . V á s z o n f e r f t - i l l g l i e k az ára (jóféle rumburgi vászonból) csak

Si ^—5 forintig a legfinomabbak.
1 db. i g e n CSinOS váSZOn nŐÍ-ín§r, kivarrva s hímezve 3, 4-5 ftig

a legfinomabbak.
^ A férfi-ingek megrendelésénél a nyakbősége kivántatik.
Magyar vagv német g atyjk j^ 1 20J^ : = = 2jrt i^egf inomabbak).

^ ^ i r ^ m o T ^ k 9 f t ö O k r ^ l ^ , 17 -19 forintig -
igen finomak. __

ár^most clak~15,~18720;722-25 frtig a legfinomabbak
(12 inghez).

fehér vászon és ezérna batisz-zsebkendő ára most csak íft. 90 kr.,
3. 4, 6, 8, 10—12 frtig a legfinomabbak.

J ő hirben álló s Ausztriában a legjobbnak elismert és hamisitlan vászonkészitmé-
ny.eink, a magas papság s uraságok által oly kedvelt 50 és 54 rőfös kézifonat vász-
naink ára most csak 25, 30, 35, 40, 50—60 frtig, az ugynevezett batisz-vásznak,
— — _ _ _ m e l y e k ára'azelótt 150 ft. volt — most csak 65—75 frtig.
Törülköző-kendők szines vászon- és asztalkendők tuczatja, asztalteritékek 6 sze-
mélyre 1 abro s z é s 6 asztalkendővel, mindezeknek ára csak 6, 8-10 formt.g,

12 személyre még egyszer annyi5ü»— ____12személyre meg egyszci »ui1-M.
dőkböl álló 18 {t"á t

f°ií_
 f e l u l i megrendelésnél 1 finom damasz nagy abrosz és ken-

ÜW* Az e t á a s z t a l"készület adatik ráadásul.
I • r e y b a n i teveleket kérjük ekép czimezni: 1278(12—12)

H a r r a c h ' .

Legolcsóbban kapható:
1 koncz sima 16 hüv. magas, 20 hüv. széles hólyagpapir 1 ft. 40 kr., 1 koncz kétszer
nagyobb csak 2 ft. 70 kr., isméti eladók 3%-től 10 perczentig vételük szerint jutalmaz-
tatnak. Természetes hólyagpapir is kapható egy áron. Nagy gazdálkodásra pedig 100

nagy üveg kötésére való bőséges darabok csak 30 krért.
ft. 45 kr.100 db. 8-ad levélpapír . .

100 db. vastagabb . . . .
100 db. vastag angol . . .
100 db. legvastagabb . .
100 db. szines zománezos
100 db. szines csipkés szélű .
100 db. szines sima . . .
100 db. szines gyászszegélyű
100 db. legfinomabb . . .
1 másoló gép könyvestől min-

denestől 6 ft.

ft. 65 kr.
1 ft. — kr.
1 ft. 10 kr.
1 ft. 10 kr.
1 ft. 60 kr.
1 ft. — kr.
1 ft. 20 kr.
l ft. 50 kr.

kr.

100 darab 8-ad levelekhez való borítékok
25 kr.-tól 1 forintig választhatók tetszés
szerint.

100 dombor nyomás csak 12 kr.; ugy papí-
rokra mint a borítékokra színes nyomás
vagy monogram-betűkkel 100 nyomása
80 kr.

100 dombornyomásu látogatójegyek 80 kr.
100 fekete finom kőnyomat 1 ft.
Minden külön sorért 50 kr. jár.

Mindennemű irópapirok, rajz- és Írószerek legjutányosaban kaphatók

Haris Pálnál
1260 (11-0) Pesten, nagyhid-uteza 15-ik szám alatt.

Legjobb minőségű
cheinnitzi szászországi kötőpanmt.

A I I A U S S C H I L D MAX-féle legjobbnak elismert négygyüstös elsö minőségü

KŐTÖPAMÜT-RAKTÁRA
e szakban a kir. szászországi 1850-ki arany, londoni 1851-ki, müncheni 1854-kinagy,

s a párisi 1855-ki érmek tulajdonosa — egyedül s kizárólag létezik:

ISZER és TÁRSÁNÁL Pesten,
Deák Ferencz-utcza, 5-dik szám alatt,

az „angol czimerhez".
Hogy ezen áruezikk számtalan utánzásainak mielőbb eleje vétessék, a gyáros

czélszerünek tartotta, különnemü érmei helyett a boritékpapírra „Max Hausscbild"
saját czégét nagy disz betükkel nyomatni, — ez, valamint gyártmányának ismert
szép minősége, fény, egyenlőség, s a szálnak tömöttsége a legbiztosb ismertető jelei
a Hausschild-féle kötőpamutnak. 1373 (2—3)

m
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' ff SRRIVÁN FERENCZ
PESTER

váczi- és zsibárus-utcza szögletén, az „Ypsilaiiti" mellett.

1360 (3-5)

Nagy választéku raktár, mindennemü
selyem- és nemezkalapokból, arak, úr-
hölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadász-kala-
pok, házi- és vadászsipkák, kucsmák,
nyakkendők, inggallérok, Glacée- és téli-
kesztyük, uti-nemez-twpánkák, ugyszinte
nemez-czipök bőrtalppal, egészségi ha-
risnyák és papucsok és nemeztalpak.

Az összes formák az alanti számok szerint
kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mel-
lette álló számok pontos kitétele mellett, még
a kalapok árát, szinét és a fejnagyságát meg-
jegyezni kérünk.

1. szám legujabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke szinben 4—5 ftig.

2. „ széles karimával, egészen lágy, fe-
kete vagy szürke szinü 4—5 ftig.

3. „ kemény, fekete vagy szürke szin-
ben 3 — 5 ftig.

4. „ egész kemény vagy szürke szinben
3—5 ftig.

5. „ félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmel bélelve 3, 4—4 ft. 60 kr.,
selyemmel és bársonynyal kerítve
4ft. 50kr.—5 ftig, legfinomabb 6 ft,
nem bekeritve 3—4 ftig.

9. ,, félkemény vagy egész lágy, fekete
és szürke szinben 4—5 ftig.

félkemény vagy egész lágy 2 ft.
50 kr. egész 4 ft. 50 krig.

félkemény vagy egész lágy 8 —5 ftig.
Inaskalpag fekete kemény 4, 5, 6 t't.
Kocsiskalap csak feketén és kemény
3 6 ftig.

1.
8.
9.
10.

11. „ Kucsma 2 ft. 50 kr., finom Astrikán
5 ft., Persián 6-8 ftig.

12. „ Kalapok tiszt, papok számára egy-
szerü 4—5 ftig, selyem-nemezből
fin 5 — 6 ft.

13. „ Egész lágy, fekete 3, 3 ft. 50 kr.
4 ftig, szürke 3—4 ft., zöld 4 ft,
barna 3 ft. 50 kr.

14. „ Vadász-kalap kelméből szürke, zöld
bekeritve egész lágy, stájerforma,
finomul felczifrázva 6 ft., szürke
nemezből 4—5 ftig, zöld nemezből
4—5 ftig.

15. „ íjelyem-kalap fekete kemény 4—5 ft.
16. „ Selyem-kalap fekete kemény4—öft.
17. „ fekete és szürke félkemény, egész

lágy 4—5 ft.
18. „ egész kemény csak fekete 4 — 5 tig.
19. „ feketefélkemény,egészlágy4—öftig.
20. „ Utazó forma, széles, lágy vagy fél-

kemény, világ-szürke, sötét-szürke
vagy fekete 3—5 ft.

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. számu
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy fehér 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
50 kr. 5. számu fekete vagy szürke, selyem
vagy bársonynyal felékesitve 3 fttal, vékony
szalaggal 2 ft., 2 ft. 50 kr .-3 ftig. 1. számu,
fekete vagy szürke 2ft., 2ft. 50kr., 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr., 3 ft., szint
olyanok tiszta fehér 5 — 6 ftig.

Kalapok, festés, tisztitás vagy divatosi-
tás végett a legnagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.

Nagybani és darabonkinti eladás,

200,000 ezüst forint
mint főnyeremény, továbbá 100,000,
50,000, 30,000, 25,000, 20,000,
15,000, 12,000, 10,000 s a t. forint

összesen
14,811 nyeremény-számnak

egy millió 909,630 forintot okvetlen
nyernie kell ezen, a szabad Frankfurt
városa által alapitott és biztositott leg-
ujabb nagy pénznyeremény-sors-
húzásban; ezen jutalomdij-sorshuzás
annyival is inkább mindenkinek ajánl-
ható, mert az a legnagyobb előnyökkel
ajánlkozik s az állam részéröl a legjobb
biztositás nyujtatik, mely egyszersmind
annak ügykezelését is magára vállalta.
Játéktervek ingyért szolgáltatnak ki.
A hivatalos sorshuzási lajstromok, vala-
mint a pénznyeremények a huzás után
minden részvevőnek az alólirott bankár-
ház által azonnal meg fognak küldetni.

A sorshuzás kezdete nov. 22-kén.
% eredeti sorsj. ára V/t ft. o. é. bankj.
lA ,. .. ,, 3 ft. o. é. „
Vi M ., « 6 ft. o. é. „

Szives megrendelések, a pénzösszeg-
gel együtt, mihamarább s közvetlen az
alólirotthoz intezendők

H o m b u r g e r Mór icz ,
Trierischer-Platz Nr. 9.

1355(6—10) m. Frankfurtban.

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos,
tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatá-
nak, tapasztalatai és a legkitünőbb eu-
rópai tanárok utasításai szerint gyó-
gyit. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számu Grossz-házban, minden hét-
köznapon délelőtt l l órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára ingyen minden vasárnap a
délelőtti órákban. 1350 (5—6)

MOSSMI.lt JOZSEF
rmiiburgi vászon-raktára

„A MENYASSZONYHOZ"
Pesten, uri- és zsihárus-uteza szögletén, b. Orczy-féle házban,
ajánlja igen jól rendezett árutárát, ugymint: rumburgi, hollandi, creas, sziléziai és
fonal-vásznak, */«, '/<, "% széles ágylepedóknek való vásznak; 30rőfös asztalnemüek,
6, 12, 18 és 24 személyre valo asztalteritékek, törülközőkendők, asztalabroszok
különféle nagyságban, asztalkendők, kávéskendók, fehér és szines vászon zsebkendők,
anjol és franczia batizkendök, fehér és tarka vászon esinvat-ágyneműk, butorcsin-
vatok, nankingok, szines perkálok, gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelmék, asz-
tal- és ágyteritők, ugyszintén mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, batiz, clair,
moul, nyári piké, madapolan, angol shirding, piké és zsinóros parkét, piké-szoknyák
és takarózok különféle nagyságban; ezeken kivül angol gyapjubársonyok, láma
vatmoll, orlean- és liistcr-szövetek, ruháknak való jutányos gyapjuszövetek, szines
alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem nevezett
czikkeket 1375 ( 2 - 3 )

Csak 4 forint fizettetik
évnegyedenkint

legjutányosbra szabott árun.
A vásznak valóságaért j ó t á l l á s biztosittatik.
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PÉNZ!
mindennemü állam- s magán-sorsjegyekre

alólirt pénzváltó-irodájában előlegezés akép
adatik, hogy az a napi árfolyam szerint egé-
szen fizettetik ki s a visszafizetés havonkint
vagy évnegyedenkinti részletekben történ-
het. Azon előlegezök, kik a visszafizetést
nem részletekben, hanem egyszerre telje-
siteni kivánják, az árfolyam-érték * s-ben
részesittetnek, s a fizetési határidő tetszés
szerint meghosszabbitható. 1369 (3-0)

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, Deák

Ferencz-utcza í). sz. a.

Levélbeli megrendelések gyorsan
teljesittetnek, sorshuzási áttekintetek az
1866-ki évre ingyért szolgáltatnak ki.
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azok részéről, kik az általunk 20 részvevőre rendezett sorsj egy társulatokban részt-
venni kivánnak, 20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badeni sorsjegy
hozzáadásával, s melyekre évenkint

3 8 h u z á s e s i k .
25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részvényre az összes sors-
jegyek a 20 részvevők birtokába esnek. Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr

Azon részvevők, kik nagyobb nyereményre és sorsjegyrészvényekre akarnak
szert tenni, ezen társulatokban évnegyedenkinti 8 ft részletfizetés mellett tized-
rész jutalékra (bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 36 kr.), vagy évnegyedenkinti
20 ft. részletfizetéssel negyedrész jutalékra (bélyegdii egyszermindenkorra 3 ft.
40 kr.), résztvehetnek.

Ajánljuk továbbá

részvényeinket
120 db. Credit-sorsjegyre 20 részvevőre, 25évnegyedenkinti 8 forint részletfizetés
I mellett, bélyegdij 1 ft. 30 kr.

20 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 6 ft. rész-
letfizetéssel, bélyegdij 99 kr.

120 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 3 ft. részlet-
fizetés mellett, bélyegdij 68 kr.
Mindenki egyenkint beléphet bármely tetszése szerinti társulatban, anélkül,

Ihogy a többi társtagokkali érintkezés feltételeztetnók.

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, Deák Ferencz-utcza 9. sz. a.

" Levélbeli megrendelések gyorsan teljesiftetnek, s részletes programmok
| kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1368 (3 -0)

>Ii a nők legfőbb disze?
Kétségenkivül a szép, tiszta arcz. Kiktől a természet e diszt megtagadta, semmivel se

szerezhetik meg oly könnyen, mint a

LHJACÉE PARISIENNE
szépitő-szer használata által. Ezen szer rövid idő alatt a bőrt nemcsak szcplötől, máj-
foltoktól stb. megtisztítja, hanem az arcznak fiatal frisseséget, elevenséget és éléuk
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 cs legtisztább arezbőr

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

Förakhely PESTEN: Pórii Ferencznél,
váczi-utcza, „aranygyűrűhez",hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket

Rakhelyek Pesten: Lueff M., Vértessi S. illatszer-kereskedések, — Thallmayer A.
és tárta, — Molnár J. váczi-utcza 20-ik szám alatt. 975 (11 — 12;
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MÉRLEGEK ÉS SULYMERTEKEK
bel- s külföld legjobb készitményei, tüz- és betörés ellen biztos
szekrények, szekrényecskék és biztonsági-zárak, víz-
mentes takaróponyvák, gépszijak, gépi sodrony-
s z e g e k , másoló-sajtók s a t a legjutányosb gyári árakon

folyvást készletben kaphatók

1367 (4-6)

Pesten, a király-utcza sarkán.
Árszabályok kívánatra bérmentve küldetnek meg.

Még nem volt vég-kiárulás
loly szokatlan jutányos áron, mely a t. cz. közönségnek olyan rendkivüli kedvez-

ményt nyujtott volna, mint a

jelen pesti vásár ideje alatt,
régi színháztéren, báró Sina-ház 1. sz.,

hol egy c s ő d t ö m e g t ő l átvett rninburgi és hollandi vásznak, rumburgi
asztalnemük, törülközőkendők, kanavászok, 2000 tuczat gyolcs- és batiz-zsebken-
dök, 20,000 darab legszebb rumburgi vászonból készült férfi- és női-ingek, melyek

jele3 minőségük és olcsóságuknál fogva híresek,

értékük fele árán - - ^ i
valódi és hatnisitlan vászon és igazi rőfmértékért jótállva, elárusittatnak.

A vásznak ára.
1 vég 30 rőfös kitünő kreaszvászon, becsára 22 ft., most csak l l ft.

1 vég 30 rőfös jó kézifonatu-vászon előbb 20 ft., most csak 10 ft.
1 vég 30 rőfös rendkivüli orosz len-vászon, lepedőkéj gatyáknak legalkalmasabb,

becsára 25 ft., most i2 ft.
1 vég 80 rófös rumburgi vászon, előbb 28 ft, most csak 13 ft.

1 vég 87 rőfös kézifonatu-vászon, becsára 28 ft., most csak 14 ft.

1 vég 40 rőfös hollandi ezérnavászon, előbb 29 ft., most csak 14 ft
1 vég 38 rőfös rumburgi ezérna-vászon, becsára 35—40 ft., most csak 15—20 ft.

1 vég 50 rőfös valódi hollandi szövet, elöbb 40—80 ft., most csak 20 -25 ft.
1 vég 50 rőfös valódi irlandi szövet, becsára 50 60 ft., most csak 25—30 ft.

1 vég 50 és 54 rőfös legjobb rumburgi szövet ára most csak 20, 24, 28, 32, 38, 42,
45 — 50 ftig a legfinomabbak.

Férfi és női fehér nemüek ára
Férfi-ingek, fehér vagy szines startingből, franczia mellel igen finomak, darabja

2 fttól 2 ft. 50 krig.
Férfi-ingek legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból igen jó szabásu, darabja 2 f.

50 kr., 3,4—5 ftig a legfinomabbak.
Férfi gatj'ákj-umburgi vászonból félmagyar lft. 50kr., egész magyar 2ft. dbja.

Női-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonbői, sima 2ft., himzett 2 ft. 80 kr
Női-ingek finoman himesve, rumburgi vagy hollandi vászonból 3 ft. 50 kr., 4 — 5 ft.,

a melyeknek eddig háromszoros ára volt.
Zseb- és asztalkendők ára. "IRJ

1 tuczat kis vászon-zsebkendő, 1 ft. 20 krtól—2 ftig.
1 tuczat nagyobb vászon-zsebkendő 2 ft. 50 krtól- 3 ft. 50 krig.

J tuczat nagy finom rumburgi vászon-zsebkendő 4, 5, 6 fttól—7 ftig a legfinomabb
1 tuczat finom dama-z kávés-kendőcske, fehér vagy szürke, ára most csak 2 fttól

8 ftig a legfinomabb.
1 rumburgi damasz asztalteriték 6 személyre, ára most csak 5,~6, 7 fttól - 8 ftig a

legfinomabb.
1 rumburgi damasz asztalteriték 12 személyre, ára most csak 10,12,14,16 fttól-18 ftig

a legfinomabb.
1 tuczat damasz törülköző vagy damasz asztalkendő, ára most csak 5, 6, 7 fttól—8

ftig a legfinomabbak.
Mesés olcsó áron adatik el: 8/« és •/* széles vászon lepedőknek varrás nélkül, vászon

és pamutcsinvat, zsinór parkét és kaschemir asztalteritők.
Megrendelések a pénz bérmentes beküldése vagy pos'ai utánvétel mellett a

leglelkiismeretesebben teljesittetnek. A levelek ekép czimzendők : ,,METH S. Pes-
ten régi szinház-tér 1. sz. a." 1374 (2—3)

MÜLLER TAMÁS
•IMI l l

kalapos-mesternél Pesten, király-utcza 8-dik sz. a.
a „fekete macskához4

" Ö Í " é ' f f í : k a U P o k divatozás végett elvállaltatnak s minden tetszés szerinti for-
mára átalakíttatnak.. 1371 (3—3)

Ugyanott kaphatók feldíszített leányka-kalapok 1 ft. 50 krtól-4 forintig

Az átalánosan elismert valódi 8 egészen irisen érkezett

SGHNEEBERSI NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek szamát a.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D 1

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

B U D Á N : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.

Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén

Fleischer.
Dietrich és

Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban: Fabick Ed.
Broodban: Valentovics gy.
Csáktornyán: Kárász A.
Csuzom Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Kramer S.
Dettán: Braunmüller J. gy,
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: ConlegnerIgu.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Desíáthy gyógysz.
Győrött: Brenner F.
(ij illan : Lukács gysz.

Körmöczőn: Draskóczy gy.
Károly fehér vár: Fischer É.
Kabinban: Stojánovics.

'Kan-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lőcsén: Lehrer S. J. gysz.
Lublón: Krivácsy gyógysz.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Kerstonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Rögei D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: HönschEde

gydgysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán: Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J .

JHaczfcld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.

[ Ipolyságom: Mikulási T.
I Jánoshazán : Kuna gysz.
• Jolsván : Maleter gyw-
: Kaposvárit: Sebröder J.gy.
| Kőszegen : Strehle gysz.
• Károlyvártt: Bsnieh J
í Kis-Mártonban: Kodolányi
I gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E

| Késmárk: Genersich C és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen Weber A. gy.
KárolylVhérvárIt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C.

Nagyszombatban: Pantot-
schek ll. gyógysz.

Orosházán : Vangyel M.
Pancsován: Graffgysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Pntnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Sehneeberger

és Dassil gysz.
Rosnyón : Posuh «T. gysz.
Rimaszombat : Hamaliár

gyógysz.
Rumált: Milutinovitz S.
Ilékáson: Boromi K. gysz.
Szászváros: SándorR. gy.
Szabadkán: HofbauerI.gy.

§.-Sz.-Győrgyön: Ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és llupp-
reeht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Sastyénban: Mücke A. gy.
Selmeczen: Breymann.
Segesvár: Miaselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say It.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Ilaluschka

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy v.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordán: Welits és Wolf. '
Tatán: Niertit F. gysz.
Törők-Szent-Miklős: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A.gy.
l'nghvárít: Telendy gysz.

és öz?. Benesch P.
lTjvidéken: Schreiber F.
Varaimon: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Váezon : Tragor A.
Varazsdon: Ilalter gysz.
Verseezen: Herzog gysz.
Zimony: Ivanovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentáli : Wuits testvérek

uraknál.
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár. i 3 5 2 ( 2~ 6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

HELUNGKIANG
arábiai és ázsiai

állaí-gyógyitó-pora,
r •*• ̂ r mely a beteg állatok, u. m. lovak, szarvasmarhák, sertések- s

uhok gyógyítására Arábiában és Ázsiában a legkitünőbb eredménynyel használtatik.
Ára egy kis csomagnak 40 kr., egy nagy csomagé 80 kr.
A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggniízban.

A dr. Pattison-féle kö§zvény-§r.VaP°*
enyhiti azonnal s gyorsan gyógyit)*1

a köszvény- s rsn/os bántalmak
minden n it,in ni u e il ii cui^i i,

u. m. arcz-, mell-, nyak- és fogfájásokat, fej-, kéz- és térd-köszvényt, gyomor- és altesti
J "(^magokban 50 kr. s forintjával használati utasitással együtt egyedül valódi

minőségben kapható: TÖKÖK JOZSEF gyógyszertárában Pesten, király-utcza 7-diK
». a, és Budán, TAUB W., tabán. szarvas-tér 613. sz. a. 1348 (t-O
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CHEFS-D'OEUVRE DE TOILETTE!
Császári, királyi és fejedelmi udvarok által pártfogolt!

Kiváltságok-, szabadalmak- és érmekkel kitüntetett!

Dr. BÉRIXGIIER L.

KORONA-SZESZE.
(Qnintessenz d'EandeCoIogne.)

Egy eredeti palaczk 1 forint 25 krajczár.
Kitünő minőségü — nemcsak mint becses illat- és mosdóviz,
hanem mint hatalmas orvosszer is, melv az életerőt fölfrisiti és
edzi.

BORCHARDT ORVOSTUDOR
NÖVENYSZAPPANA,

az arczszin szépitése- és javítására, s kipróbált
szer a bőr minden tisztátlansága ellen, valamint
nagy sikerrel alkalmazható a fürdők minden neménél
bepecsételt eredeti csomag ára 42 kr. ***~~

Ur. Bérin^nier
NÖVÉNYI HAJFESTÖSZERE.

(Tokban kefék- és csészékkel együtt 5 ft.)
Mint czélnak teljesen megfelelő s mint tökéletesen ártal-

matlan szer van elismerve, s vele a hajat, szakállt és szemöl-
dököt minden tetszés szerinti árnyalatban tartósan festhetni.

Dr. LINDES TANÁR

növényi rudacs- haj kenőcse.
(Stangen-Pomade.)

Dr. BERINGUER

növény- gyökér - hajolaja.
Egy, hosszabb használatra elegendő palaczkkal

1 forint.
A legjobb minőségü növényi alkatrészekből készitve, a haj

és szakáll fenntartására, erősítése- és szépítésére, valamint a
terhes bőrhámlás és sömörképződés megakadályozására.

Dr. SIIÍH de Bontemard

FOG-PASTÁJA.
, és Vj csomagokban ára 70 és 35 kr.

A fogak és foginy épentartása- és tisztítására a legolcsóbb,
legkényrlmesb és legbiztosabb szer, egyuttal e pasta az egész
szájüregnek fölötte jótékony frisseséget kölcsönöz.

Balzsamos olajszappan,
mint gyengéd, hathatós mindennapi mosdó-szer, még a hölgyek
és gyermekek leggyengédebb bőréra nézve is, a legsürgősebben

ajánltatik; ~ * egy eredeti csomag ára 85 kr.

ür. IIARTIXG

cltiiiahéj - olaja,
a legjobb chinahéj-főzetéből, balzsa-
mos olajakkal, a haj fenntartása- és

szépítésére.

á 85 kr.ür. HARTUNG
növény-haj kenőcse,

a haj fényét s ruganyosságát öregbiti, s egyuttal a hajbub szi- élesztő, tápláló nedvek és növényi alkatrészekből, a hajnövés
lárdan tartására is alkalmas;33egy eredeti darab ára 50 kr.^Z ujra fölélesztése- és élénkítésére.
Az összes fönnebbi, kitünő sajátságaik által dicséretesen ismert szerek, valódiságukért! kezesség mellett.

Kaphatók:
DEC T ü l l Török J.. Jezovitz M.,
r H \ I H M ' gvógvsz.,király-utcza, gvsz. a „magvar ki-
» U M » « i * l « • "7 c, „űtt ' rályhoz>

BUDÁN:
7. sz. alatt.

A városi gyógy-
szertárában.

Ráth Péter
gyógyszert, tábán.

Scholtz J..
városi gyógyszer-

tár.

O-BDDAH
Kiss K.

„kigyó " czimü
gyógyszertárában.

Bakats A. Prochaska .1.
gyógyszertári). kereskedésében.

Sztupa Gy.
gyógyszertárában a

szénatéren.

valamint a magyar királyság s örökös tartományok előkelőbb városaiban felállított raktárakban, ugymint:
Arad: Tedeschi J.
A.-Kubin: Tyroler és Schle-

singer.
Alnias: Beck Kóbi
Baja: Klenántz és Babócs.
Bártfa : Waniek és társa.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

lius F. gyógysz.
B.-Gjarniath: Omazta T.
B.-Csaba : Láczay J. gysz.
Besztercze: Kelp Frigy., Diet-

rich és Fleischer.
Bonyhád: Straicher B.
Breznóbanya •. Göllner S. F.

és fia.

J. és Göllner F. gyógysz.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Streicher Gy.
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád : Tari L.
Csak var: Lukács Gyula gysz.
Csanád: Telbisz J.
Csacza: Eichenwald M,
Csákóvá: Wojnovits 1). B.
Debreczen: Czanak J. gysz.,

Rothsehneck K.. Geréby és
Hannig.

Detta: Braumüller J. gysz.
Déva: Bosnyák és Gergely fi.
D.-Földvar: Nádhera P."
Deés : Kremer S.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Eperjes: Zsembery Ignácz, és

Pap Józs. S;ím.
Eger: Pillér és Tschőgl.
Esztergom: Bierl>rauer C. J.
Érsekujvár: Laczkó F.
Facset: Hirschl D.
Fehértemplom: Poppovits B.

J.. kék csillag.
Geergeuberg: Heiuch E.
Gölnitz: Boldoghy E.
Györ:EckerF.,SzáylerésCeyp.
Gyöngyös: Kocziánovich j .

gyógvsz.
Gy.-Sz'-Miklós: Fröhlich E.
Gynla: Oerley István gysz.
líaias: Hirschler D.

Hatzfeld: Schnur F. J.
Högyész: Rausz W. és fia.
Homonna: l'upinszky J.
H.-M.-Vásárhely : Braun és

társa.
Holits: Mühlbauer K. gysz.
Heves: Blau J.
Igló: Tir.scher G. gyógysz.
Jászberény: Leitner K.
Jolsva: Porubszky S.
Kftszeg: Tenkóczy V. gysz.
Kőhalom : Lang G. ll.
Karolyfehérvar: Matherny E.

és Rusz J.
Kassa: Eschwig E. és Quirs-

feld K.
Kaposvár: Kohn Jakab.
Késmárk: Genersich A. gysz.
Kecskemét: Markovits G. és

Fáv Kiss József gyógysz.
Keszthely: Singer M.
Komarom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L. B.
Kisújszállás: Nagy S.
Kisbér: Stern K.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Körmficzbanya: Kitter J.
Kun-Sz.-Miklós: Csapó Gr.
Kuhili: Stojanovics J.
Kézdi-Vasárhely: Fejér L.

ippa: Csordán A.
iptó-Sz.-Miklós: Krivosz J.

josoncz: Bódy J. E.
iiibló- Glatz j .
iUgos: Schieszler A. és Pop-

povits J.
Léva : Bolemann E. gyógysz.
Makó: Ocsovszky S.
Marczali: Istl A. özv.
Maros vásárhely Fogarassy J.
Medjjyes: Vándory s Brandsch

cs Brekner Károly.
Mohács: Philipp F'.
Miskolcz: Böszörményi J.

gysz. és Spuller J. A.
Moór: Ebner J.
Munkács: Toth K., Haupt J.

L. és Horrits S.

Mitrovicz: Miic Sabbás.
Malaczka: Röhrich J. gy.
Magyar-Óvár: Czeh Sándor.
Xagj-Becskerek: Pyrra J.D.
Xais;y-Varad: Huzella M. és

Janky A.
X.-Kanizsa: Welisch M. W.

és Rosenfeld Sándor.
N.-Kikinda: Manojlovits P.
X.-Szeben : Zőhrer J. F.
IV.-Szombat: Készely J.
Nagybánya: Haracsek J.
X. Ábony: Lukács A. gysz.
X. -Károly: Schóberl C.
N.-Mihály: Brenning F.
N.-Sz.-Miklós: Klar F.

j Xyirbator: Légányi E.
i Xyiresyháza: Reich és Pav-
I lovitz.
i Nyitra: Dr. Láng E. gysz.
i XaKJ'-Enyed : Bistritsányi.
! Nádudvar: Lippe Salamon.
jNasry-Kalló: Mandl S.
I Oravicza: Schnabel Gyula.
Ó-Orsova: Böhme K.
Paks: Flórián J.
Pancsova : Huber J.
Papa : Bermüller J. és Tsche-

pen E.
Pétervarad: Nagy J.
Pozson: Weinstabl C, Hein-

rici F gyógysz.
Pécs: Adler A. és Zách K.
Pntnok: Szepessy J. gysz.
Paszto: Büchler W.
Rimaszombat: Kratschmár.
Rosnyó: Feymann A.
Rózsahegy: Juzeczky gysz.
Ruma: Bogdanovics J .
Sasvar : Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher fia és

Teutseh.
Selmeczbánya: Dimák J. C.
Szombathely: Tempel F.,

Packhofer J., és Pillich F.
gyógysz.

Sopron: Mezey A. gyógysz.,
Éder F. gyógysz., és Pach-
hofer L.

!, Székes-Fehérvár: Deutsch A.,
Légmán S. és Braun J. gysz.

Szamosujvár : Plaesintar" G.
és fia, gyógysz.

Szála Egerszeg: IszóóF.
Szabadka: Simony J. és Far-

kas J.
Szentes: Eiszdorfer G. gysz.
Szatlimár: Weisz J.
Szegszárd • Brassay M. gysz.
Szeged: Kovács M. gysz.,Ko-

vács Albert gysz.. Fischer és
Schopper.

Székely-Udvarhely: Kauntz
J. A. gyógysz.

Siklós: Holmik F. gyógysz.
Szászsebes: Weiszórtel G. A.
Szigeth: Ráth J.
Szoboszló: Túry J.
Szolnok: Braun J.
Sepsi-Sz.-GyörgyWitályosB.
Szinyérváralja: Gerber Jenő.
Tasnád: Szongott Jakab.
Tata: Merkl A.
Temesvár: JahnerKár. gysz.,

Roth L. gyógysz., Kuttn M.
és Pecher J. E. gyógysz.

Torda : Welits Gy.
Tolna: Hofbauer"M
Trencsén: Kulka Izidor.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Unghvar: Liszkay János.
Ujbecse: ifj. Wiííiacha.
üj-Verbász: Singer H.
Újvidéken: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vukovar.StanitsT.
Vag-Ujhely: Baiersdorf L.
Verőcze : Doma L.
Varazsd: Tauschek S. A. és

Halter Sándor gyógysz.
Veszprém : Guthard" fiai és

Heinrich A.
Vácz: Bodendorfer Gyula.
Zalathna: Megay G. A. gysz.
Zenta: Wuits testv.
Z»inbor: Popits István és Fal-

czione Gyula.
Zimony : Joannovics A. D.

H I 7 T O S I T E K . Minthogy a fenntebb érintett, szab. speczialitások megalapított hírneve a legkülönfélébb utánzá-
k sokat s meghamisitósokat idézik elö, ennélfogva tisztelettel felkérem a t. cz. fogyasztó-közönséget,

hogy nemcsak saját a bel- 3 külföldön oly hizelgő megtiszteltetésben álló áruczikkeim érdekében számtalanszor közhirré tett
eredeti csomagolási modorra, hanem azon hiteles bizományi czégekre is, melyek időnkint a helyi és tartományi hírlapokban
köztudomásra juttattak, — cíalódás kikerülése tekintetéből, — éber figyelmét kiterjeszteni sziveskednék. 1143 (9 — 21)

RAY MOND és TÁRSA,
mütani vegyészek, illatszer-gyárosok és cs. kir. szabadalom-tulajdonosok Berlinben.

A szülékhez.
Komoly figyelmeztetés.

A tisztelt közönség gyermekei egészségi
állapotának megszerzése és a meglevőnek
fentartása tekintetéből az általam feltalált
és kiállitott biztos hatásu

„giliszta-csokoládét"
óhajtván megszerezni, e törekvésében —
már többször — hamisítva utánzott készit-
ménynyel lön rászedetve, hogy azok, kik egy
az enyimhez hasonló minőségü és hatásu sa-
ját készítményüket szolgálják ki, nyilvános
csalási bünt követnek el, mert az én készít-
ményem egy oly titok, melyet csak magam
birok és még senkivel sem osztottam meg.

Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönsé-
get, sziveskedjék ez ügybeni bővebb tapasz-
talás szerzése tekintetéből egyszer egyene-
sen tőlem megrendelni, a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő uta-
sító könyvecskémből, egyéb hasznos tapasz-
talatokon kivül, tisztelt bizományosim név-
jegyzéke is átnézhető, kiknek száma mint-
egy 300-rarug, ezeknél saját készitményü

| „giliszta-csokoládém" mindenkor kap-
ható. De ily helyekről is csak azon szelet-
kékért állhatok jót, a melyek gyöngyölei-
ken sajátkezű névaláírásom hű lenyomatát
viselik.

E figyelmeztetésem szükséges volta kitü-
nik a többi között különösen ez alábbi
levélből is :

T. Kröczer Ágoston urnak Tokajban!

Uraságodnak bizonyosan jól fog esni &
tudósitás, hogy „giíiszta-csokoladéjának"
hatása csudálatos nagyszerü volt. És csak-
ugyan sajnálatos volna, ha önnek titka idő-
jártávalnem kerülne a nyilvánosság elé, mert,
daczára a vegyészet nagybani elóhaladásá-
nak, az utánzott „giliszta-csokoládé" az
önéhez semmi tekintetben sem hasonlitható.
Megkülönböztetett mély tisztelettel.

Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
hó 20-án 1865. „ r . „ ,

Wiesner Hugo m. k.,
földbirtokos.

A megrendelések posta utján utánvétellel
történhetek, 1 darab 20 krért; csak nálam
Toka jban 6 darab 1 forint.

PESTEN kapható Török József, gyógy-
szerész király-utcza 7-dik szám alatt, és
Thalmaier és társa uraknál.

Kröczer Ágoston,
1265 (5 — 6) gyógyszerész Tokajban.

Kugler Adolf könyvkereskedésében
Pesten (a Dorottya-utczában) megje-
lentekés mindenkönvyáru?nál kapható:

Albrecht , J . F . E. Dr . A nők tit-
kai és betegségei. Tanulságos könyv
anyák és hajadonok számára 80 kr.

Albrecht E- F. Az emberes neme
vagy felvilágositás a természeti sze-
relem, természeti czél, a nemi élvezet
kormányzása sat 75 kr.

Richard R. Dr. Megifjodása a
meggyengült idegrendszernek, vagy
alap >s gyógyitása titkos ifjúkori bű-
nöknek és kicsapongásoknak 80 kr.

Sieinon Dr. A sérvek gyökeres
gyó nyitása vagy a sérvek és kidü-
ledó részek orvoslási módja 80 kr.

EberhardÁ. A nőkkel való köz-
lekedésről. Tanácsadó ifjak és mind-
azok számára, kik a nők kegyét
megnyerni és megőrizni óhajtják
1379(1) lft. 20 kr.

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Fux J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. l-s<5

emelet. 1376 (1—12)
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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4. sz. a. megjelentek
m £\£t & ^ és kaphatók:

<)Z J ö v ö . éVTC szoló átalánosan kedvelt dús tartalmu
ugy mint:

István bácsi naptára,
vagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népneve löknek , helység-elöl járóknak, ipa ro-
soknak és földmivelöknek való képes kalendárium 1866 . évre . Szerkeszti M a j e r I s t v á n .

Xl-dik évi folyam. 8-rét , füzve 5 0 kr.

Protestáns képes-naptár
1866-ik évre.

Szerkesztette Ballagi Mór, tanár. XII. évfolyam. Bolti ára 50 kr. ujpénz.

Falnsi gazda naptára
1866-ik közönséges évre, •

A földmivelés, kertipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok, kertészgazdák, lelkészek,
iskolatanitók és gazdatiszteknek ajánlva. Gönczy Pál, b. Nyári Gyula, Kégly Sándor, Ordódy Károly,
Pecz Armin, Reischer Endre és Vésey Venczel szakértő urak közremüködésével szerkeszti Dr.
Farkas Mihály, földbirtokos. II-dik évfolyam. Állandó állattenyésztési falnaptár melléklettel.

Füzve 80 kr. ujpénz

Lidércz na
Rémtörténetek, kalandok, bünesetek, lélekjelenések, tündérregék, csodás tünemények sat. gyüjte-

ménye. Sok képpel. Füzve 60 kr.

A magyar nép naptára
Képes kalendárium, sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti Tatár P é t e r

a magyar nép számára.

Legujabb Buda-Pesti képes-naptár
a magyar nép számára. 1866. évre. Szerkeszti T a t á r P é t e r .

Határidő-naptár,
mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek, üzérek és utazók számárad

Kemény kötésben 1 ft. 20 kr.

1
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A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 51/* %-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,
kölcsttntts jótállása

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

A záloglevelek, melyek 34','t év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékők szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szóínak, 5% °/o-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 °/o-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon tőke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-sö 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 ,
g egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

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

7° 0 évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.

S ^ * Az emlitett záloglevelek, a napi-arfoly.am szerint, kaphatók PESTEN: Malvieux C. J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság főügynöksegeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért aeonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (20 -0)

110,000 tallér eziistpénzben
mint legmagasb nyeremény!

Csak 3 o. é. forint
az ára egy eredeti államrészlet-sors-
jegynek, a már 1865. évi november 22.
és 23-kán kezdődő, s az itteni magas

kormány által biztositott
legujabb nagy

jutalomdifsorshüzásra.
Az egész alaptőke 4 hó alatti nyere-

mény-húzások által fog visszafizettetni.
Minden sorsszám kivétel nélkül ki fog
huzatni. 1364 (5—5)

14,800 nyeremény közt következö
főnyeremények találtatnak, u. m.:
110,000, 85,000, 80,000, 70,000,
65,000, 60,000, 50,000, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000 s a t. tallér,
melyek okvetlen meg fognak nyeretni.
Megrendelések, a pénzösszeg bekül-
dése mellett, pontosan és gyorsan esz-
közöltetnek, a játékterv egy példánya
ingyért küldetik meg. A történt huzás
után az illető részvevőknek a hivatalos
sorshuzási lajstromok s nyeremények
készp/nzben fognak átszolgáltatni.

Mint előre látható, hogy a megren-
delések ezen sorsjegyekre tömegesen
fognak beérkezni, tisztelettel felkéret-
nek az illetők, hogy megrendeléseikkel
közvetlen alólirotthoz forduljanak.

L. Steindecker-Schlesinger,
bank- a váltóüzlete m. Frankfurtban.

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(ülakulatur)

I kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz.

„VICTORIA."
A „Victoria" biztositó-társaság alólirott igazgatósága ezennel tisztelettel tudatja,

miszerint pesti vezérügynökségének ügyvezetésével Galgóczy János urat', mint titkárt,
bizta meg s ezentul minden a nevezett vezérügynókség által kibocsátandó irat a vese'r-
Ugynök Uhl V. F. ur aláirásán kivül általa is ellenjegyeztetvén, a ezégjegyzés követ-
kezőleg álland:

A „Victoria" biztositó-fársaság vezérto'nökségti Pesten
Galgóczy J. Uhl V. F.

Kolozsvártt, 1865. október 21-én.
A „Victoria" biztositó-társaság igazgatósága :

Hintz György, Wagner Frigyes, Galgóczy Károly,
alelnök. igazgató. vezérigazgató.

Igazgatóságunk előboesátott közzétételére hivatkozva, van szerencsénk magunkat
mindenféle tüzkárbiztositások eszközlésére ajánlani.

Hazai intézetünk szellemének kellő megvilágitásául felsoroljuk itt az annak élén
álló egyéniségek neveit:

E l n ö k : báró Józsika Lajos.
A l e l n ö k : Hintz György.

I g a i g a t ó v á l a s z t m á n y i t a g o k : Fiseher Lajos, Fólly Mihály, Groiss
Nándor, gróf Horváth-Toldy Lajos, gróf Károlyi Ede, Korbuly Bogdán, Pataky Sándor,
Poch József, báro Szentkereszti Zsigmond, Simon Elek, Stein János. Zeyk József; —
v á l a s z t m á n y i p ó t t a g o k : gróf Andrássy Gyula, báró Bornemisza János, Kré-
mer Ferencz, dr. Szombathelyi Gusztáv, Vajna Sándor.

I g a z g a t ó k : Dózsa Dániel, Kóváry László. Wágner Frigyes.
V e z é r i g a z g a t ó : Galgóczy Károly.

Biztosithatók pedig e társaságnál tűzkár ellen: mindenféle lakházak, gazdasági
épületek, kastélyok, templomok, tornyok, azokban a harangok, gyárak, műhelyek, azok
felszerelvényei, készletek, gyártmányok sat. butorok, áruezikk-raktárak, gazdasági kész-
letek, magtárban gabona, szalmás gabona, takarmány, széna, mindenféle baromállomány
bennégés ellen.

A biztositási dijak a lehető legolcsóbbra szabvák ; egyszerre több évre kö-
tött biztosításoknál kölönös kedvezések engedtetnek.

A „Victoria" egyike levén a legfiatalabb biztosító-intézeteknek, igyekezni fog jó
hírnevét a kártérítések alkalmával is méltányosság, igazság és gyors fizetés által
megalapitani.

Feladmányi ivek ingyen adatnak; mindenféle felvilágositások és utasítások a leg-
szívesebb készséggel szolgáltatnak.

Kelt Pesten, 1865-ik év október havában.
A „Victoria" biztositó-társaság vezérügynöksége Pesten.

1380 (1—8) Galgóczy J. Uhl W. F.
Biztositási irodánk: váczi-ut, 63-ik szám.

Női- és gyermek-lábbelik
a legfinomabb külföldi kelmékből, szilírd s tartós munka, dusválasztékban s olcsó

árért kaphatók

BRETSGHNEIDIR ZSIGMOND-nal
uriutcza 12. szám alatt, a Szerviták udvara átellenében Pesten.

Ugyanott a legrövidebb idő alatt mérték szerint is készittetnek lábbelik, melyek
a lehetőségig szinte a legolcsóbb árért számittatnak. Árszabályok kívánatra egész
készségei kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
gyorsan teljesittetnek. Löi * v1 °)

Rendkivüli előfizetés.

MAGYAR SAJTÓ
1865-dik évi november—deczember havára

rendkivüli elöfizetés nyittatik.
Elöfizetési ár a két hóra 1 ft. 70 kr. "3Mf

A „Magyar Sajtó44 kiadó-hivatala
('egyetem-utcza 4-ik szám).

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utczai sz.) megjelentek,
és minden könyvárusnál kaphatók:

az elemi tanodákban
vagy

NÉZLETI 0KTATASMÓD.
Dr, Otto után Koller Károly, éterei rendi

második kiadás.
8-rét 287 lap). Fűzve 80 krajczár.

ALGEBRA.
Felső-gymnasiumi (és reáliskolai) tankönyv.

Irta

dr. Moenik Ferencz.
A nyolczadik kiadás után forditotta (a tantételek és műszók eredetiben

is megtartásával)

Szász Károly.
8-rét 236 lap). Boritékba fűzve 1 ft. 20 kr.

Kiadó-tulajdonos Ileekenatt Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utcza 4-ik »%im alatt).

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, november 19-én 1865.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi l'jbaic és Politikai Cj<lori*aicok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számár* hirdetményeket elíogad, Hamburg és Altimában: Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurtban:
Otto Mollien ia Jarger könyvkereskedése; Béesben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. Józeef-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

„A tehetség, szorgalommal párosulva,
mindenütt és mindig kivívja a sikert,"

Ez egyszerü jelmondatot, melynek igaz-
sága mellett a történet és az élet ezer pél-
dával tanuskodik, mint legméltóbb koszorut
fonhatnók azon név fölé, mely ez életrajz
homlokán ragyog s mely idegenszerűsége
daczára otthonos, kedves hangzásu ma már
a magyar közönség előtt.

Hiven fejezi ki e nehány szó azon rövid,
de eredménydús pálya történetét, mely Ca-
rina kisasszony elsö fölléptét a nemzeti
szinház deszkáin a mai nappal összeköti,
midőn már a közelismerés kar-
jaira emelte s a derék müvésznő
a fővárosi müértők és művészet-
barátok közös kegyencze, a ma-
gyar operának pedig egyik osz-
lopa és büszkesége.

A géniusznak szárnyakat a
szerencse kölcsönöz; a gyors
hatás, a rögtöni siker mindig
vagy legalább a legtöbb esetben
erre vihető vissza. Nélküle a
lángelme is csak lassan érvénye-
sül s terhes küzdelmek, nagy
munka, sok önmegtagadás me-
redek lépcsőin juthat föl azon
magaslatra, hol a jók tapsai s a
kislelküek vagy elfogultak el-
hallgatása egykép hirdetik dia-
dalát.

Carina kisasszonynak szintén
ez utóbbi sors volt osztályrésze
nálunk. Szerényen és igénytele-
nül, zaj, lárma és reklámok nél-
kül jelenve meg köztünk, lassan
és egyenkint kellé mindenkit
meghódítania a páholyok
vendégeitől le, a földszint ál-
landó barátságu közönségéig s
föl a tapsok és kihívások döntö

befolyásával büszkélkedő kar-
zatig.

Sajátos jellege a magyarnak,
hogy akit megszeret, bármi pályán mükö-
dik, bármi égalj alatt született s bármely

nemzet nyelvét beszéli is az, ugy tekinti,
mint hozzzátartozót.

E szeretetet, e ragaszkodást azonban nem

C a r i n a A n n a .
szellemi nagyság és nemzeti érzés varázs-
erővel hat szivére. E kettő elég, de e kettő
kell is, hogy lelkét-vérét áldozni kész legyen
éretted. Ama nagy népszerüségét, melylyel
Carina jelenleg bir, soha sem érendette el,
ha csak müvészete ragyogását s nem egy-
szersmind szive vonzalmát hozta volna
közénk.

Mily nagy és méltó szerepet visz nálunk
a hazafiság, épen ö vele éreztetek leginkább
elsö föllépései alkalmával. Azonban ahelyett,
hogy elfordult volna ezért tőlünk, a kiváló
lelkek szokásaként inkább ösztönt és buzdi-

Carina Anna. — (Fénykép után.)

tást meritett abból. „A mely nép ugy^tud
szeretni: annak rokonszenveért érdemes
küzdeni", ez lett jelszava és törekvése, me-
lyet alig nehány év mulva, ma a legteljesebb
siker koszoruz. Carina szivben, érzésben, söt
nyelvünk elsajátításában is „magyar mü-
vésznő" lőn, ki hozzánk és színpadunkhoz
feláldozó szeretettel ragaszkodik, s mint

ilyen, méltán birja a közönség osztatlan
tetszését.

Carina házi élete elvonult, csöndes; mü-
vészetének és művészetében él ő egészen. A
legnagyobb gonddal és aggályos lelkiisme-
retességgel készül előadásaira, egy nagy-
szabásu szerepre épugy, mint egy dalra,
melyet a philharmónikus vagy valami jóté-
kony czélu hangversenyen vállalkozik elö-
adni. Mindig is ilyen volt s azért életrajzi
adatai nagyon kis tért igényelnek.

Carina Anna 1839-ben november 15-én
született Bécsben. Atyja nyugalmazott kor-

mányszéki tanácsos volt, a csa-
lád régi nemes származásu. Hét
testvére van; ezek egyike hosz-
szabb ideig lakott Magyaror-
szágban, mint államhivatalnok
Pécsett, aztán Sopronban, végre

',. x Kassán. Carina k. a. kitünő ne-
velésben részesült. Beszél fran-
cziául, olaszul, angolul, németül
s szorgalommal tanulja a ma-
gyar szót, melyet legkedvesebb
nyelvéül vall. Elöbb zongorajá-
téka által tünt ki, s Pacher, Bécs
egyik hires zongoramesterének
legkedvesebb tanítványa volt.
Utóbb a bécsi conservatorium
növendékei közé fölvétetvén, itt
Marchesi egyik legkitünőbb ta-
nítványa volt; tanulmányait
UfFmann hires énekmester okta-
tása mellett végezte be. 1862-ben
Würzburgba lőn szerződtetve,
hol alig lépvén föl négyszer,
már Németország legtöbb udv.
színházaitól igen előnyös fölté-
telek mellett szerzödtetési aján-
latokat kapott (igy Drezda,
Stuttgart, Darmstadt, Kassel,
Berlinből stb.), azonfölül ven-
dégszerepelt Darmstadt, Wies-
baden és Mainzban. 1862-ben
Majnái-Frankfurtba primadon-

nául lön szerződtetve, honnan 1863-ban, tet-
szésétől függvén a berlini udvari és a pesti
nemzeti szinház között választani, ez utób-
binak adta az elsőséget s azóta egyik ékes-
sége ez intézetünknek, melyhez oly hü von-
zódással viseltetik, hogy ezen egész idő óta
nemcsak elmenési szándékot nem nyilváni-
tott, de még vendégszerepelni sem ment,

47-ik szám.

oy könnyü hvívni. A magyar nép le a leg-

aló rétekig, a legutólsó napszámosigkivétel nelkul megegyezik abban, hogy a


