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Tizenkettedik évfolyam.

48-ik szám.

Mindenféle

MÉRLEGEK ES SULYMÉRTÉKEK

1867 (6-6)

bel- s külföld legjobb készitményei, tüz- és betörés ellen biztos
szekrények, szekrényecskék és biztonsági-zárak, vízmentes takaróponyvák, gépszijak, gépi sodronyszegek, másoló-sajtók s a t . a legjutányosb gyári árakon
folyvást készletben kaphatók

Schuk N. és társánál

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

Gyermek vííszomiemü-készletek,

u. m . : i n g e k , l á b r a v a ' ó k , k o r s e t t e k , e l l e n z ő k , p i q u é - t a k a r ó k , k ö t ö t t f o k o t o k s a t .

Kereszteló-vánkosok és zubonykák
fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,

ágyneműek,nappali és éjjeli ingek, nadrágok,korsettek, fésülő-köpenyek,zsebkendők,
Sioknyák s a t . asztalnemüek, törülközők s a t .

Kész mennyasszonyi készletek

bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszoruk.

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék,
gallérok és kézelők, főkötők, hálók, szövetek, szélek és b e t é t e k s a t .

Függönyök és fuggönyszöveteket
ajánl

TÜRSCI1 F.

P e s t e n , váczi-utcza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.
Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. • -"PU
Részletes árjegyzékek bérmentve. ^ @
1319(5-0)

300,000 ezüst forint

mint főnyeremény, továbbá 100,000,
50,000, 30,000, 85.000, 80,000,
15,000, 12,000, 10,000 s a t . forint
összesen

14,8H nyeremény-számnak

egy millió 909,630 forintot okvetlen
nyernie kell ezen, a szabad Frankfurt
városa által alapitott és biztositott legujabb nagy pénznyeremény-sorshúzásban; ezen jutalomdij-sorshuzás
annyival is inkább mindenkinek ajánlható, mert az a legnagyobb előnyökkel
ajánlkozik s az állam részéről a legjobb
biztositás nyujtatik, mely egyszersmind
annak ügykezelését is magára vállalta.
Játéktervek ingyért szolgáltatnak ki.
A hivatalos sorshuzási lajstromok, valamint a pénznyeremények a huzás után
minden részvevőnek az alólirott bankárház által azonnal meg fognak küldetni.
A sorshuzás kezdete nov. 2 2 kén.
V* eredeti sorsj. ára l'/i ft. o. é. bankj.
V. „
„
„
3ft.o.é.
„
Vi „
M „
6ft.o. é. „
Szives megrendelések, a pénzösszeggel együtt, mihamarébb s közvetlen az
alólirotthoz intézendók
Hombiirger Móricz,
Trierischer-Platz Nr. 9.
1355 (8—10)
m. Frankfurtban.

Egy okleveles erdész,
ki 13 évig mint erdőmester szolgált, s felül
100,000 hold erdőt kezelt, az erdőkezelés
minden ágaiban, ugy az urbéres erdő elkülönítési munkálatokban tökéletesen jártas,
a magyar, német, latin, tót és román nyelveket beszéli, a legjobb oklevél s bizonyítványokkal el van látva, — 100 ujforint jutalmat ad annak, ki neki egy több évre
biztositott erdőtiszti állomást szerez. Bővebben értekezhetni Pesten, magyaruteza 23.
alatt, 2-ik emelet, 10-ik ajtó, P . ö .
sz,
czim alatt.
1392'/» ( 1 - 3

Gyakori dicséretét hallván, az ön által készitett (Pranzbranntwein) sósborszesznek; fájdalmas és kellemetlen szaggatásaimban szenvedvén, magamis örömmel
győződtem meg, hogy tagjaim többszöri bedörzsölése után fájdalmaim enyhülni kezdenek, és naponkint a kinos jelek érezhetetlenebbé vállának s végre megszünt.
S midőn ezt a nyilvánosság elé hoznám, bátran merem az ön által készitett
Franzbranntweint, és különösen a mostani nedves korszakban mindazok figyelmébe
ajánlani, kik rheumatikus bajokban szenvednek.
SzCVt'I* KÁFOlV S« k.
J
Pest, nov. 9-én 1865.
A cs. k.kiz. szab. Élet-ital iroda és főraktár létezik: Pest, országut 25. sz., a muzeum
átellenében.
1389 (2—2)

Zeillcr róka-csalószere!

mely által a rókák a messze környékből bárhová csak kivántatik, biztosan összeesalogathatók, attól a szaglást elvesztik s elkábulnak, —ezen állapotban minden ösdtönszerii
elővigyázatot mellőznek ős igy bizton a csaptatóba mennek, könnyen vadászhatók, és
lesben agyonlőhetók vagy megmérgezhetők.
Ezen rejtvényes szer korántsem humbug vagy ámítás. A bizalmas vadásznak itt
egy rendkivüli és csalhatlan csalogatószer nyujtatik rókák és farkasok számára, mely a
fentebb emiitetteket pontosan teljesiti. Az egyidejüleg közhirré tett tréfás csalogatómódszer által (mely azonban vadásztitok) ezen kellemetlen vendégektől egész területek
kiirthatok, s biztosithatók, a szorgalmas vadász igy tele aggathatja szögét értékes diadaljelvényekkel, s fáradsága és költségei gazdagon kárpótolva leendnek. Az erre vonatkozó programm kívánatra ingyért küldetik meg.
5 forint bérmentes beküldése mellett vagy postai utánvétellel a bel- s külföld
bármely irányában megküldök 8 lefozetnek megfelelő csalogatószert az ahox megkivántató speciesekkel együtt, használati utasítással s gyakorlati útmutatóval, mely azt
tárgyalja: miként lehet vastőrben rókákat fogni. — A megrendelő levelek ekép lesznek
czimzendők : Leopold Zeiller, in Bisamberg (Nieder-Oesterreich),l.PostKorneuburg.
A külföldre nézve Ausztriában postai utánvételi rendszer nem állván fenn, — a pénz
mindenkor a levélhez csatolandó.
1382 (1)

„VICTORIA."

A „Victoria" biztositó-társaság alólirott igazgatósága ezennel tisztelettel tudatja,
miszerint pesti vezérflgynökségének ügyvezetésével Galgóczy János urat, mint titkárt,
bizta meg s ezentul minden a nevezett vezérügynökség által kibocsátandó irat a vezérügynök Uhl V. F. ur aláirásán kivül, általa is ellenjegyeztetvén, a ezégjegyzés követkerőleg álland:

A „Victoria" biztositó-társaság vezérügynöksége Pesten
Galgóczy J.

Pest, november 26-én 1865.

Numvári Werther Frigyes gyárbirtokos urnak Pesten.

Uhl V. F.

Kolozsvártt, 1865. október 21-én.
A „Victoria" biztositó-társaság igazgatósága:
Hintz György,
Wagner Frigyes,
Galgóczy Károly,
alelnök.
igazgató.
vezérigazgató.
Igazgatóságunk előbocsátott közzétételére hivatkozva, van szerencsénk magunkat
mindenféle tűzkárbiztositások eszközlésére ajánlani.
Hazai intézetünk szellemének kellő megvilágításául 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 z g a t ó v á l a s z t m á n y i t a g o k : Fischer Lajos, Fólly Mihály, Groiss
Nándor, gróf Horváth-Toldy Lajos, gróf Károlyi Ede, Korbuly Bogdán, Pataky Sándor,
Pooh József, báró Szentkereszti Zsigmond, Simon Elek, Stein János, Zeyk Jozsef; —
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, Krémer Ferencz, dr. Szombathelyi Gusztáv, Vajna Sándor.
I g a z g a t ó k : Dózsa Dániel, Köváry 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 készletek, magtárban gabona, szalmás gabona, takarmány, széna, mindenféle baromállomány
bennégés ellen.
A biztositási dijak a lehető legolcsóbbra szabvák; egyszerre több évre kötött biztosításoknál különös kedvezések engedtetnek.
A „Victoria" egyike levén a legfiatalabb biztosító-intézeteknek, igyekezni fog jó
hirnevét a kártérítések alkalmával is méltányosság, igazság és gyors fizetés által
megalapitani.
Feladmányi ivek ingyen adatnak; mindenféle felvilágositások és utasitások a legszivesebb készséggel szolgáltatnak.
Kelt Pesten, 1865-ik óv október havában.
A „Victoria" biztositó-társaság vezérügynöksége Pesten.
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Galgóczy J . Uhl W . F .
Biztositási irodánk: váczi-ut, 63-ik szám.

JÁTSZÓ-MUVEK,

4—36 db. zeneművel, ezek közt pompás
művek harangjátékkal, dob és harangjátékkal, fuvolával, égihangzatokkal s
mandurával.

Játszó-szelenczék

2—12 db zeneművel, utazó-szekrénykék, szivartartó imolák, fénykép-albumok, tintatartók és schweiezi házikók
zenével,—mindezek finom faragványban
vagy kifestve, továbbá bábok schweiezi
öltözékben zenével és tánczolva: ezeket
mint legujabb műtárgyakat tisztelettel
ajánl H e l l e r J. II. Bern-ben. Ezen
müvek, melyek kellemes hangjuknál
fogva minden kedélyt felvidítanak —
bár ne hiányoznának a salonokban s a
betegek ágyainál.
1385 (1—3)

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos,

tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatának, tapasztalatai és a legkitünőbb európai tanárok utasításai szerint gyógyit. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számu Grossz-házban, minden hétköznapon délelőtt l l órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára i n g y e n minden vasárnap a
délelőtti órákban.
1350 (6—6)
M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik SÍ.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gn«tav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Elöfizetési feltételek 1865-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. - Csnpán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél érre 3 ft.
fgW Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetSleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasabzott petit sor árs, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb«hiromízor- vagy K>bb»z8ri igt»tásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában: Haas. telein ea Vogler. - M.Fri.iikfurlban:
Otto Hollien is Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, - és Pesten: a kertész-gazdásaati Ogynökség is. Józseí-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Vácz
Vácz város fekvése egyike a legigézőbbeknek
hazánkban. Ez állítást bizonyítani fogják mind
azok, kik valaha a nógrádi országuton haladva,
a kies völgyben fekvő Katalina pusztától fölfelé,
az erdőn keresztül, a hegygerinczen levő váczi
szőlőkig érvén, Váczot és vidékét a szőke Duna
kanyargó két ágával egyszerre megpillantották.
E nagyszerü panoráma élvezetes meglepetést
idéz elő mindenkiben.
Az 1864-ik évi összeírás szerint Váczot
13,935 lélek lakja, ezek között: 12,524 r. kath.,
1260 ref., 140 ágos. v., l l görög, és 527 zsidó, —
az iskolások száma 995. — Közlekedés tekintetében Vácz több nevezetes város irányában
nagy előnynyel bir, /miután egyik oldalán a vasut, másikán a
r
Duna, a köz^~
l e k e d é s t igen
--""-=-_
k ö n n y ű v é te__~ 7 ~~ ~~
szik.
j^fC "
Vácz lakos~^>_-=sága anyagilag
~-_--=_
tekintve, mind
V __a mellett, hogy
:
-- "
oly k e d v e z ő
helyzete van:
még sem mondható vagyonosnak ;
vannak
ugyan kivételek, de ezek
csak igen csekély számát teszik a n a g y
egésznek.
A
földmivelő rész
talán azon okból is, mivel
többnyire sok
szőlővel bir, s
igy a kettős
foglalkozást
kellő
szorgalommal nem viheti ; sőt a férfiak inkább fuvarozással, az
asszonyok pedig kofálkodással bibelődnek
—
épen nem
mondható vagyonosnak ; de
a mi táplálkozást és ruházatot illeti, e részben
ugy látazik — egyik fél sem szenved hiányt; valamire való kofánál a kávé sem ritkaság.
Vácz nem annyira gabona-, mint bortermesztő hely, temérdek szőlőhegygyei bir, melyek
nagy részben tartós, jó izü, és kedves zamatú borokat teremnek; mennyiségre nézve azonban Jó formán - még egyszer annyit lehetne előálli-

város,

tani, ha ama százados tőkéket kivágnák, és a sok
terebélyes gyümölcsfát kipusztitva, az ujabb
rendszer szerint ujonnan beültetnék. A mi a gyümölcsfákat illeti, miután nem lehet tagadni, hogy
közel a fővároshoz, ezek is szép hasznot hajtanak
a tulajdonosnak, a szőlő aljában lehetne czélszerüen alkalmazni és nemesíteni a legjobb fajokból;
miután ezek nemcsak hogy kelendőbbek, de
sokkal jobb áron adhatók el, mint a közönséges
gyümölcs.
Legelő szűke miatt a szarvasmarhák száma
sem lehet itt nagy, ámbár a földmivelésre és trágya készítésre nézve, ezek hasznosabbak a lovaknál. A vasuti közlekedés kezdetétől folyvást szaporodnak a kocsi-fuvarosok, kik mig kevesebben

Társadalmi tekintetben a vácziak három
osztályba sorozhatók, nevezetesen : a papság, és
uri rendűek az első osztályt képviselik, de nagyon
ritka eset, hogy a társalgásban összeolvadnának;
főleg a papság egészen visszavonulva, hivatalos
körén kivül ritkán érintkezik valakivel, midőn az
uri rendű férfiak mégis csak eljárnak a kaszinóba
vagy lövöldébe, hol a középrendüekkel nemcsak
érintkeznek, de mulatságaikban is részt vesznek.
A második, vagy közép osztályba számítom a kereskedőket, és előbbkelő kézműveseket, kik jóformán összeolvadva tartották fenn a szomoru
viszonyok között is a lehangolt társas életet. A
harmadik osztályt képviselik a szegényebb sorsú
kézművesek és földmivelők, kik egész héten dol-

-

goznak, és csak
vasárnapon,
yagy ünnepen
jönnek
össze,
leginkább borivó helyeken.

""- =
_ __2i_ ~
"""

;

Vácz város látképe. - (Keleti Gusztáv rajza.)

Közmulats ágait a váczi
közönség nyáron át leginkább a szabadban tartja,nevezetesen: az előkelőbbek köznapokon is, de
különösen vásár- és ünnepnapokon a lövöldét
nagy
számban keresik fel, hol néha
t á n czvigalmak
isrendeztetnek,
zene azonban
gyakran van. E
diszes hely a
város keleti részén, közel a
hétkápolnához,
kellemes fekvésü, s nem épen
csekély kiterjedésü téren áll.
— Megemlit e n d ő n e k találom, mikép e
kedves mulat ó h e l y e n kut

voltak, jól megrángatták a tapasztalatlan utaso- nem létezvén, vizet távolabb helyről kellett a
kat; egy pár év óta azonban rendes árszabály alá szükséglethez képest hordatni, — mit látva a
vonattak, s hogy egymást ne rongálják, a fuvar jótékony tetteiben kifogyhatatlan néhai Gáskiállítása sor szerint történik; mire nézve a fel- párik Kázmér n. _ prépost, egy kutat igen diügyelés egy általuk megválasztott fuvar-biztosra szes alakban készíttetett el; a lövészegylet pevan ruházva. A nagy számu talyigások most már dig hálaemlékeül e tettét egy a kut közelében
nem szamarakat — mint ezelőtt — hanem több- befalazott márványban örökité meg. — Az 1848-í"*>
nyire jó lovakat tartanak.
forradalom alatt, az itt keresztül vonuló oroezok, 'V

Pl!

602
midőn a csörgi szőlőhegyen létező pinczékban
talált borokat, a mennyire felemészteni képesek
nem voltak, — a hordók fenekének beverése által
a földdel itatták volna meg — ide érkezvén, miután egyebet nem találtak, a butorokat zuzták
össze; később pedig a fegyverek is beszedettek,
ugy hogy az egylet nehány évig kénytelen volt a
czéllövészeti nemes időtöltést nélkülözni.
A nőnemnek kedvencz helye a hétkápolna,
és méltán — mert nem egyedül a kedves hely, és
gyönyörü kilátás teszi oly vonzóvá, hanem a meglepő csínnal ékitett kis imaház a belépőt akaratlanul is a mindenség imadására ragadja. Boldog
asszony neve ünnepén itt bucsu tartatik, midőn
nem egyedül a körvidékböl, hanem távol helyekről
is nagyszámu nép szokott megjelenni. A kápolna
tisztán tartása, és őrizetére állandón van egy
egyén helyezve, kit közönségesen remetének neveznek, ámbár nem szerzetbeli tag, hanem többnyire szegény kézmüves, ki télen át üzletét folytatja, nyáron pedig a kápolnát környező kertet
miveli; a kápolna aljában van egy befedezett
nagyszerü forrás, mely kedves italu vizzel enyhíti
a fáradt bucsunépet.
Az alsóbbrendű kézmüves és köznépi fiatalság Váczíól Kösd felé, mintegy fél óra távolságú cselötei puszta csárdájában találja nyári
mulató helyét. Némelyek a közel szigetekbe,
vagy a Duna tulsó partján létező Boldizsár-féle
révi korcsmába mennek mulatni;azon uri rendűek
pedig, kik zöldbe kívánkoznak, és rövid kirándulásra szánják magukat, a kies fekvésü szomszéd
verőczei vadaskertet, s ezt diszitő Migazzi-féle
kastélyt keresik fei; hová olykor gőzhajón is történnek mulatságos kirándulások.
Télen Váczon is unalmas az élet. Van ugyan
most már az előbbkelő rendüeknek kaszinójuk,
mely körülbelől 1 .() tagot számit, és folytonos
gyarapodásnak örvend; de ha a helyiségét nagyobbitani, és a rendes évi dijt valamivel alább
lehetne szállitani — jóformán még egyszer annyi
tagot nyerne. — A közelebb évben részvények
alapján létesitett „takarékpénztár" reményen felüli jó eredménynyel működik. — A népesség
arányában igen feltünő a sok bolt, s különösen a
sok füszerárus, főleg mióta a zsidóság ugy megszaporodott, s mind a mellett ritka eset ezen válságos időben, hogy valamelyik csődöt mondjon.
Vácz lakosságának nagyobb számát a kézművesek teszik, kik közül számosan látogatják a
távolabbi országos vásárokat is. Szegényebb sorsú
kézművesek — nyáron át — a mezei munkától
sem vonják el magukat.
Valamint a müveltebb osztály, ugy a köznép
is igen szép vonását adja a vallásbeli türelemnek,
mert alig lehetne esetet felhozni, hol egyenetlenség vagy egymás iránti idegenkedésre a vallás
különbsége nyujtott volna alkalmat, sőt inkább
azt lehet tapasztalni, hogy a katholikusok nevezetesebb ünnepeit a más felekezetbeliek is megülik, és a vegyes házasságtól sem idegenkednek.
Mi továbbá a munkásságot illeti, e részben mindkét nembeli alsóbb osztály dicséretre méltó, mert
mig a férfiak a gazdaság körül, vagy hajózással,
és fuvarozással foglalkoznak, addig a nők házi
teendőjük mellett kenyérsütés, vagy más aprólékos kereskedés által iparkodnak valamit beszerezni, 8 csak a legszegényebb zsellérek szorulnak
napszámbani munkával keresni élelmüket.
A váczi köznép viseletét nem lehet ugyan
fényűzésnek mondani, habár a nőnem az egyszerüséget túlhaladja, midőn főleg ünnep-napokon
selyem, vagy más drága-szövetü nődolmányba,
szerfelett bő kartonszoknyába, selyem kötény, harisnya, és fekete czipőkbe öltöznek; a menyecskék
fehér, vagy fekete csipkés taréjos főkötőt viselnek,
a hajadonok pedig széles selyem szalagokba fonva
lelógva hordják hajukat; a fiatalok közül némelyek az áldott krinoiint is felkapták, de különben
is mindnyájan szeretnek feltünő vastagon öltözni.
A férfiak sötétkék, vagy fekete posztóból viselnek egyszerü magyar öltözetet, melyekhez kordovány csizma, fiataloknál nem ritkán sarkantyúval diszitve —-télen fekete bőrsapka, nyáron pedig csinos pörge kalap egésziti ki az öltözéket.
(Vígé kSvetk.)

Dalok.

i.
Kigyuladt a hajnalcsillag keleten . . .
Kigyuladt a szivemben a szerelem. —
Az a csillag az égboltról lefuthat; —
De én téged
Elfeledni
Soha többé nem tudlak! —

Virradozik, — kiderült az ég boltja,
Hajnalcsillag szép pirosra csókolta...
Hogyha mi is egymáséi lehetünk,
A szerelem
Szép csillaga
Földeríti életünk! —
Arczodon a forró könyü mért pereg ? —
Ne szólj, ne szólj, kedves rózsám, értelek). . .
Tudom én, hogy mi közöttünk nagy gát van; —
Azért van a
Szived, arczod
Azért van oly nagy gyászban. —
Hajnal után jőni kell a nappalnak . . .
Hiszem én a jó Istent, hogy meghallgat! —
Csak azt mondja, csak azt súgja kebelem:
Az ármányon
Győz az igaz,
A kitartó szerelem!
II.
(Görögből szabadon.)
Nem bánt engem kincs sóvárgás, —
Hiu pompa, puszta fény; —
Zsarnok kényre, hatalomra,
Még inkább nem vágyom én! . . .
Szebb nekem: — lánykám ölében
Rám ha rózsák hullanak, —
S édes illat leng körülem,
Csókdosván szakálamat. —
S mit törődjem a jövővel,
Csak legyen ma jó napom? —
S jó napom, ha perczeit le
Vig pohár közt futhatom. —
.,. . Jer azért, igyál te is, ha
Elted sorsa jól megyén! —
Es ha roszul, — akkor — akkor:
Még inkább igyál velem! —
Ilyes Bálint.

Wesselényi Ferencz és Széchy Maria
Alnrányban 1044.
(V<5gc.)

Wesselényi a kitüzött napon egy kis csapattal a légyottra lovagolt. Az erdő szélén
elvált társaitól, és csak heted magával —
köztük Vadászi Pál, Farkas Ferencz és
Farkas Fábián vitéz hadnagyai — felkereste
a sűrűben a helyet, melyet Kádas élőszóval
pontosan kijelölt volt. Mária késett, mert
— a mint Kádas mondá — Iüésházyné reggelihez fogta. Midőn megjelent, Wesselényi
eléje sietett, hogy lováról leemelje, de a
fürge menyecske már a földre pattant, és
magyarosan *) kezet nyujtott imádójának.
Szép volt. Wesselényi leteriíé neki a fűre
palástját és lábaihoz térdelt. Beszélt szerelemről, boldogságról; szivét, kezét kérte,
de vele murányi várát. Kidicsérte a Habsburgház háládatosságát, és értésére adta,
hogy a király hálája neki fogja adni az egész
apai örökséget, melyet most testvéreivel
kénytelen megosztani. Mária tetszéssel hallgatta a deli férfiut, ki a politikai kérdések
közé oly kellemesen tudta belevegyiteni a
leglángolóbb szerelmi ömlengéseket. Ha volt
valaha ragaszkodás benne a Rákóczy párthoz, az engedett a szerelemnek: azonban el
nem titkolhatta a nehézségeket, melyek a
murányi várnak átadását majdnem lehetetlenné tevék. „A várkulcsok Illésházynál
vannak ; a vigyázat felette nagy, a szerelem
és női ész azonban — tévé hozzá — fog módot találni diadalra." Bucsuzáskor a szerelmes Wesselényi átkarolta a szép Bőt, de ez
kibontakozott „mig majd tisztességgel fognak ölelkezhetni." Emlékül hajpereczet hagyott Wesselényinek, mely jelentse, hogy
a hány hajszál van benne, annyiszor gondol
rá Máriája.
Mária el volt^határozva, létrán bocsátani
be Wesselényit a várba, könnyelmü kedélye
daczára azonban az izgatottság majdbeteggé
tette. Ha terve kitudódik, rá fogság, Kádasra bizonyos halál várt. Vizsgálódvajárt
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körül a falakon, s mintegy játékból le lebocsátott czérnán kavicsot,és a legalacsonyabb,
legalkalmasabb helyen is a falat 12 ölesnek
találta. Azon ürügy alatt, hogy párnái el
rothadnak, mert cselédjei létra hiányában a
padlásra nem vihetik szellőztetni, Éva által
Liszthynétől — ki honn nem volt — egy
létrát hozatott, majd meg egy másikat szerzett, és a kettőt Murányalján készitett, és
párnákba becsempészett kötelekkel összekapcsoltatván, a 12 öles hágcsó készen állott.
Rögtön üzent Fülekre, hogy csütörtökön
éjjel (júl. 5-én) az ut nyitva lesz a murányi
várba. *)
Wesselényinek sem kellett több. Kiválogatott 500 — 600 embert, lovast és gyalogot,
maga mellé vévé Vadászy Pál, Gombkötő
János, füleki hadnagyokat, — igazi típusait a magyar végbeli katonáknak, kik a törökön, svéden sok merész csinyt követtek el
— a két Farkast, Karay Jánost és Fekete
Lászlót, és megindult. Kalauz Piczek Jakab,
füleki rab volt, ki régebben Széchy Máriánál Murányban szolgált és az utakat jól
ismerte.
A gyalogság valamivel elől járt, a lovasság követte. Másnap hajnalban Murány alá
értek. Wesselényi 80 embert választott ki a
próbára, s midőn besötétedett, a lesből harmadmagával Murányalja falu felé lopózott
kémlelni. Utjokban tót parasztokra bukkantak, kiknek hiába mondák, hogy Illésházy
emberei, rájuk mentek, és Wesselényi nem
lőhetvén nehogy a várban zaj támadjon;
futni kényszerült; a kertek közt eltévedt és
sokáig bolyongott, mig embereire akadt, kik
Kazay alatt öt keresni indultak és a falut
megszállák.
A kaland roszul kezdődött. A várban
csend volt, és misem mutatta, hogy várnak
rájuk. A katonák visszavonulást emlegettek,
a vezéreknek sem tetszett a dolog, és egyik
— Solymosi Ferencz — régi vitéz, nyiltan
női ármányról beszélt. Wesselényi már ingadozott, már beleegyezett, hogy másnap
reggel, miután a völgyben — mintha a végett jöttek volna — kis rablást tettek, viszszayonuljanak: midőn közelben fütty hangzott, s egy embert láttak a sötétben, kit Mária küldött, megmutatni nekik az utat a
hegytetőre. A „hóhér-bástya" aljáig lovagoltak, a honnan a gonosztevőket szokták a
borzasztó mélységbe taszítani; ez volt a pont,
melyen fölmászniuk kellett. Leszállottak
lovaikról. Az izmos, erős Wesselényi pihegve
eröködött fölfelé; majd megállott, „már
tovább nem mehet", majd neki türkőzött és
tovább ment. Fölvergödtek a vár-kerti er.
midőn fegyvereseket hallanak közeledni. A
puskások lőni akartak, de Wesselényi nem
engedte, szerencsére saját emberei voltak,
mintegy 15 en, kik másfelöl kapaszkodtak
föl a meredekre. Most a falak aljában keresgélni kezdek a létrát, lehúzott csizmákkal,
nehogy valami neszt támaszszanak. Tapoga;<
tózva elérték a kaput. „Wer da! hangzott
le a német ör kiáltása. Hallgattak, Wesselényi csendesen fölemelte puskáját, hogy
lelőjje, ha zajt talál ütni, de a katona, mit
sem hallva tovább, csendes maradt. A kapu
elött Illésházynak egy cselédjét lepték meg
alva; a legény nem szólt, mert halállal fenyegették, azonban a létra nem volt feltalálható. „Látod, suttogá Solymosi, rászedett
az asszony! Mindjárt kivirrad, a várbeliek
ránk törnek, a parasztok hátban fognak és
mind a harminczöten nyomorultan elve-

*) Murány bevételének napját sehol sem találom pontosan feljegyezve. Krauss, segesvári krónikájában jún. 5-két
mondja, de ez képtelenség, és talán csak tollhiba júl- 5 helyett, melyet a szövegben elfogadtam, mert Eszterházy
nádor — mint leveleiből tudjuk, júl. 8-án Rózsahegyen volt,
Kemény pedig nyomban üldözte, és ekkor vette a hirtMu•) Datis pro veteri more dextris, mondja Kazy VI. 86.1. rány vár elveszéséről „Kózemberg táján."

szünk! Menjünk vissza, még leérhetünk Máriával — mint egy rosz nyelvü erdélyi Sokszor Zrinyi Miklós mellett állott, máskor
lovainkhoz, és mentve vagyunk!" „Nem! — krónika megjegyzi — elvonult, „nem tudom, Eszterházy Pált sem érte utól, egyben azonválaszolt Wesselényi elkeseredve — inkább imádkozni, vagy jövőjökről elmélkedni." ban állhatatos volt: Máriát mindvégig szemenjünk a várnak, vágjuk be a kaput, és Fő gondja volt, a várba behelyezkedni; azo- rette, ki rá a legnagyobb befolyást gyakoveszszünk el, ha már veszni kell, bátran, kat, kik a hüségi esküt le nem tevék, elbo- rolta. Az összeesküvésbe, melynek Wesseférfiasan, a mint vitézekhez illik." E percz- csátani, és Máriával megesküdni. A kaczér lényi a vasvári béke után részesévé lett, .
ben fütty hangzott, és Vadászy Wesselényi- asszony nem akart vele négyszem közt talál- Mária nagyravágyó lelke hathatósan befolyt.
nél termett. „Itt van Kádas, mondá, s a hü kozni, mig harmadnapra — vasárnap, az Sötét gyanu támadt ellene, hogy férje halászolga csakugyan közeledett, itt a létra, mely elfoglalás után--pap, és pedig mivel katho- lát, ki utolsó lehelletével gyermekeinek
likus nem volt kéznél, prot. prédikátor fri- ajánlá, sietteté, több mint gyanu, hogy lesbennünket készen vár."
Mária legnagyobb aggodalmak között gyüket meg nem áldá. Illésházy nejével bán- senyei Nagy Ferencz, nádori itélőmesterrei
küldötte volt már másodízben a hü szolgát. talom nélkül távozván, Kemény János seregé- szerelmi viszonyt kezdett, s e férfi volt
A véletlen eset, hogy Wesselényiek a sötét- hez sietett, elmondani, „hogy asszonyi csalfa- egyike azoknak, kik elárulták: mig bécsi
ben a létrát meg nem találják, belé több ság által Murány vára a fejedelemtől elesett." letartóztatásából Illésházy Kata, Gábor
félelmet öntött, mint a kemény férfiakba. A Kemény eleve megdöbbent, de ügyessége és leánya segité ki férje, Csáky László által, és
koczka el volt vetve, és neki merni kellett, szerencséje kikerülte a kelepczét, melyet éltének végső örömétavasmegyei Széchyek
ha Wesselényi nem is jelenik meg. Illésházy neki Eszterházy szánt. Muránynak elveszése nyujták az agg nőnek, kiket a murányi várPauler Gyula.
nejével, a várnagy, porkoláb aludtak, rész- azonban mégis leverő hatással volt a feje- tól elejtett *).
ben elázva a lakomától, melyet Mária már delmi pártra, és könnyen felfogható ingeszámításból készíttetett, csak saját cselédjeit rültséget támasztott Maria ellen. Mig a csátartá ébren, kiket magához beszólitván, ujra szárné sajátkezű levelével tüntette ki: Ke- Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
hűségére fölesketett. „Látjátok — mondá — mény csipös észrevételeket tett rá („megháNegyedik közlés
") *) és
mily alárendelt állásban vagyok itt a várban, gatta a várat és talán
1848 és 1849.
de szabaditásom órája közelget, és én hü- Erdélyben, a szászvárosokban megbotránkozva
beszéltek
buja
indulatáról,
melylyel
séo-tekre számolok." Azután megparancsolá,
(Folytatás.)
hogy az őröket a falakon — kivévén a kapu- Wesselényinek szivet, kaput tárt; férjét,
„Futár." Bajza József 1849. jún. 12-én köört, ki legmesszebbre esett a helytől, hol a Kim Istvánt vadászni küldte vadhúsért,mig
vetkezö
programmot bocsátott ki: ..„Kossuth hirfoga
egészen
más
vadra
fájt,
—
Wesselényire,
létrát lebocsátani akarta —- kötözzék meg és
lapja
iránt.
Szerencséra van ezennel értesiteni, a
zárják el, mi nesztelenül meg is történt. kivel aztán kizárt férjét közösen nevette**).
tisztelt
közönséget,
miképen Kossuth Lajos orMária, házassága után katholikussá lett,
Maria pisztolyt ragadva, aggódva figyelt ki
szág-kormányzó ur — nem levén jelen álláa sötétségbe: de semmi reszt nem hallott, de e házasságon nemcsak a segesvári és Sze- sával összeegyeztethető , hogy hirlapot kiadjon
Kádas senkit sem talált. „Ha nem jőnek! — beni polgárok, hanem a katholikusok közül va°"v szerkeszszen — mult évben „Kossuth hirgondolá magában — ha az elfogott örök is sokan megbotránkoztak, mert hisz még lapja" czim alatt kiadott lapjának tulajdoni joholnap elárulnak,veszve vagyok!" — és meg- élt Kún István, és katholikus ember az er- gát rám ruházta legyen. Ennek következtében
villant agyában i'z ádáz gondolat, egyenkint délyi prédikátorok által kimondott elválást Kossuth hírlapját, melynek szerkesztője eddig is
lakására hivatni még az éjjel Illésházy tisz érvényesnek el nem ismerhette. A kérdés én valék, folyó évi julius 1. napjától mint szerteit, őket egyenkint legyilkolfatni, és hivei Lippay primás elé is került, ki a hivek tájé- kesztő-tulajdonos „Futár" czim alatt folytatan dom azon tisztelt honfiak közremunkálása
élén nyiltan kibontani a királyi zászlót. kozására, egyszersmind Wesselényi igazolá- mellett,kik azta mult félévben is becses czikkeikKádas e közben ujra lement, és visszajött az sára majdnem egy évvel később kimondáf), kel érdekessé tették.
örömhírrel, hogy Wesselényi a vár alatt van. „hogy a nagyszombati,bécsi, gráczi hittudó„Minthogy nem uj lap megindítója, hanem
A kalandoroknak még nehány sziklán sok, Delugo János jezsuita, római hires egy eddig általam szerkesztettnek folytatója vakellett fölkapaszkodniok, mig a létra aljához theologiai tanár egyhangu véleménye szerint gyok, s a nyájas olvasóval nem ma találkozom
értek. Vadészy Pál volt az elsö a falon Ka- jóllehet a kálvinista prédikátorok érvényes elsö izben, lapom szelleme felől kevés mondanizay Jánossal. Egy német a párkányzatig házasságot föl nem bonthatnak, s a házas- valóm van. Az megtartandja eddigi szilárdságát
érve, átveté magát a falon, mintha lovagolna, sági kötelék egyátalában fölbonthatatlan; és komoly hangját, s nemcsak hiv tükre leszen
a napi eseményeknek, hanem egyszersmind tájéde sem előre, sem hátra nem volt mozdít- Wesselényi házassága mégis valódi, érvényes kozó a politika mezején, s átalában szem előtt tarható. Afelmászók megakadtak. „Vessükle!" házasság, mert Máriának Kún Istvánnal való tandja azon férfiu elveit, ki uj időszakot teremte
mondá Vadászy, azonban épen Wesselényi házassága, előtte felhozott nyomós okoknál a magyar nemzet életében, kit a nép méltán nevez
nyakába szakadt volna, ki utána jött, egyik fogva, kezdet óta érvénytelen volt!" E ho- megváltójának, kit szeüemereje — s a közbizodainas a kardját, a másik puskáját vivén. El- mályos indokolás szintén ugy gyanittatja, lom az ország kormányzói székébe emelt. Azt,
ránczigálák a németet, és Ferencz felhágott hogy Wesselényinek kedvezve kedvezett Lip- hogy a Futár republikánus eszmék terjesztője
lesz, talán felesleges is bevallanom. Én óhajtom a
a falra. „Hol van Mária?" volt elsö kérdése, pay, mint azt, hogy oly dolgok fordultak elö köztársaságot, az egyéni szabadság legtágasb
és a szép özvegy előtte termett. „Mindnyá- Kún István házasságánál, melyeket csak váló- függetlenségére és a polgári jogok teljes egyenlőjan alszanak, mondá, most csak a kaput kell perek aktáiban szokott a toll leirni, mely ségére alapítva. Óhajtok erős kormányt, mely
kinyitni és a künnlevöket bebocsátani." esetben Máriának megszökése is Kún István- kezében tartsa a nemzet erejének főszalait, de
Kezénél fogta lovagját és házába vonta. A tól meglepő magyarázatot és indokolást mindenható ne hivatalnokai, hanem a nép által
legyen. A forradalmat zivatarnak tekintem, melykatonák bort kértek, de Wesselényi megtiltá
nyer.
nek erejét éleszteni kell mind addig, mig függetaz ivást és Budaházyért küldött. A várnagy
lenségünk tiszta nem lesz minden gaztól. Ezentul
Hasonló
kedvezésben
mint
Lippay,
részereggeli pongyolában, papucsban csoszogott
az oroszlánt ismét le kell fektetni alvó helyére....
. be; öss erezzent, midőn Wesselényi az ajtó sité Ferdinánd is Wesselényit nejével. Hiába Megjelenik a Futár hétfőt kivéve naponkint egy
mögött kilépve, hátulról vállára csapott és tett panaszt a Széchy-nemzetség a bitorló nagy iven. Előfizetési dija Budapesten házhozkérdé: „Ismersz!?" „Hogy jött be Wesse- ellen, ki Murányba, Baloghba fészkelte ma- hordással boriték nélkül 8 ft, postán hatszor
lényi? kiáltá ámultán." „Semmi gondod rá! gát: a királyi adomány szentesitéWesselényi küldve 10 ft. kevesebbszer küldve 9 ft. pengő. A
Futárnak első és utolsó száma julius l-jén jelent
volt a válasz, vagy a király hűségére eskü- birtoklását, és ő Muránynak örökös urává meg,
a kormány ügyei sebes hanyatlásával s anlett.
Lépésről
lépésre
haladt
a
királyi
keszöl vagy meghalsz!" és Budaházy, a költők
nak
a
Tisza felé kivonultával Bajza is eltávozott
kőkemény vitéze, meghunyászkodva az esküt gyelemben, elérte a legmagasabb fokot, Pestről, s azt Szegedre és Aradra követte.
letevé Utána a porkoláb s a többi várbeli melyre magyar ember léphetett, elnyerte a
(Márczius tizenötödike. 1849.1. 188.1. — Toldi: Bajza
tisztek léptek be egymásután, a mint álmuk- világ elsö rendjét, az aranygyapjut. Egész munkái
Pest. 1861. 1.13. 1.)
életében
megmaradt,
minek
magát
Murány
ból felrázták, és hasonlókép cselekedtek.
„Respublica." Szemere Bertalan közlönye.
Nagy Ferencz, az egyik hadnagy — kivel alatt mutatta: buzgó katholikus, jó hazafi, Erdélyi János szerkesztése alatt jelent meg Pesvitéz
harczos,
ki
azonban
becset
tulajdoníWesselényi régi haragban élt — roszul lett,
ten 1849 jún. 17., az I-ső szám élén egy hosszabb
midőn feje fölött a füleki kapitány kardját tott oly tárgyaknak is, melyek egy magasz- czikkei, mely irányát hiven tolmácsolta, de melyet
villogni láttá, de Maria közbenjárására ő is tos jellem öszhangzatos képébe semmikép itt nem közölhetünk.
sem illenek. Valamint nehézkes, hogy ne
kegyelmet kapott.
Szemere csak nevelte ezen lapjával a zayart,
mondjam ügyetlen felmászása a murányi egy pár czikne a Kossuth és Görgey közti viszoMidőn az őrség részben lefegyverezve, sziklára nem igen hangzik össze a vállalat nyokat fejtegetvén, bár némileg palástolva, Kosrészben a király hűségére fölesketve volt, merészségével: ügyéletében is néhaDemos- suthot látszék terhelni.
A szelid, kedélyes, politikával keveset fog-,
Wesselényi a porkolábot Illésházyékhoz theneshez méltóan beszélt, máskor pedig
küldé a kulcsokért, melyeket a megrémült hasonló volt alegléhább udvaronczhoz, mely lalkodó, de nemzetét s annak nyelvét és szabadÉva szó nélkül átadott. A kapuk megnyíltak valaha a fejedelmi kegyelmen sütkérezett. ságát forrón szerető Erdélyi, rokonszenvei és
addigi szokásai ellenére, vállalta fel Szemere
és Wesselényinek időközben fölért csapatai
sürgetésére ezen politikai lap szerkesztését, melyet
*) Kemény önéletírása 369. lap. Szalay kiadása.
ujongva, dob- és trombitaszóval a várba
••) Fontes Rerum Austriacarutn Script. I I I . Kraus
•) V. O. Hajnik Imre, Széchy Mária ntolsá életévei.
tódultak. Wesselényi Illésházyékhoz védőrsé- György krónikája. 144. és köv. 1.
get állitott, Évát nyájasan vigasztalta, azután
| ) Pray kéziratai, 54. köt. Egyet, könyvtár.
Pest, 1864.
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azonban már a 14-dik számmal júl. 5-én Szokolai
Istvánnak átadott, de a lap még azon hó közepén
(júl. 9-én 18. sz.) az állapotok fordultával megszünt. Megjelent e lap hetenkint hatszor, hétfőt
kivéve, nagy ivréten, négy hasábos egy iven;
júl. 6-tól a Közlöny meg nem jelenhetvén, a hivatalos közleményeknek hasábot nyitott; nyomtatta
és kiadta Lukács László Pesten.. Előfizetési ára
félévre helyben 8 ft. postán 9 ft. 12 kr, egyes
ezáma 6 kr. p. p.
Közlöny. 1849. II. 556. — Pressburger Zeitung. 1849.

egyes száma 3 kr. p. p. Mottóul Petőfi következő gével az akkori cs. k. teljhatalmu polg. biztos b.
versét választá :
Geringer Károly felaeólitására és parancsára a
„Ne csak Istenben bizzunk, mint bizánk,
„Magyar Hiríap" szerkesztését vállalta el, mely
1849. nov. 15-én indult meg, s az uj kormány
Emberségünkből álljon fel hazánk."
Közölt a politikai hirek mellett költeményeket, közléseire szolgáló lapnak nyilvánittatott. A lap
legtöbbet Bulcsu Károlytól, kinevezéseket, s re- czélját és belszerkezetét a nov. 10-én megjelent
programm következő soraiból érthetni: „ E lap
publicanus vezérczikkeket.
két
főosztályra szakad, u. m. politikai — és nem
(Görgey — Világos. Klapka. Komorn, Leipzig. Pest
1850. I. 146. Aufzeichnungen eines Honvéds. Leipziw 1850. politikaira. — I. A politikai osztálynak megint két
Grunow & Comp. I I . 158. 1. —)
része leend, u. m. hivatalos és nem hivatalos. — A
„Szabadság" Krizbai Miklós szerkesztette hivatalos részbe, a kormányi rendeletek, intézkedések, kinevezések s minden ilynemü tudósitások lesznek igtatva. A nem hivatalos résznek három főrovata leend, A)
Magyar és Erdélyország. B)
Ausztria. C) Külföld. — Mindenikben az egyes országokként a napi események, politikai hirek, s e körbe tartozó
tudósitások lehető gyorsasággal és megválasztással közölteinek, a honi, mint szintén
külső ügyeket fejtegető, világosító, azokról értekező vezérczikkek kiséretében.— A nem
politikai osztály „Tárcza" név
alatt a tudomány és irodalommal foglalkozik, s tartalmát
egyebek közt históriai érdekes és tanuságos példák, statisztikai és fö'dleirási, valamint a hazai történetek köréből vett közlések teendik. —
. . . . E lapnak fő és minden
körülmények közt változatlanul maradó czélja lesz: a szeretett hon javát, és szellemi
fejlődését gyarapitni."
Megjelent Pesten Kozma
Vazul nyomdatulajdonos kiadásában mindennap (hétfőt
kivéve) reggel, ivnagyságban.
Előfizetési dija félévre helybea
6 ft., vidékre 7 ft. 30 kr. p. p.

Reggeli látogatás egy állatseregletben.
II. 710. :— Pester Zeitung 1849. I. 5714. Levitschnigg
Kossuth u. seine Bannerschaft. 296.)

^Komáromi Lapok." Megjelentek Rév-Komáromban 1849. júl. 11-től — Okt. l-ig 1. — 68.
szám 270 lap, Friebeisz István szerkesztése alatt,
vasárnapot kivéve naponkint egy szám negyedrét
(3 hasábu) féliven; kiadta és nyomtatta Sziegler
Antal „Sziegler testvérek könyvnyomdája" czég
alatt. — Szeptember végnapjaiban, az egyezkedés
ideje alatt egy magyar törzstiszt által censuráltatott. Előfizetési ára egy hóra helyben 1 ft. 15 kr.

eos

(Pressburger Zeitung. 1849. I I .
1208. 1226. 1318. — M. Acad. Almanach. 1863. 228. 229. — Uj ismeretektára. Pest, 1855. VI. 803.—
Danielik. Magyar irók I. 68. 214.
556. — u j M. Muzeum 1850-1 I .
64.1.) (Folytatás kov.) Szinnyei József.

Reggeli látogatás egy
állatseregletben.
Megszokta népünk a menazseria néven ismert állatseregleteket is azon komédiák sorába számitani, melyek különösen vásárok alkalmával rendesen a tágas piaczon ütik föl
sátorukat. Alig hiszszük, hogy
lenne vidék, hol ily állatsereglet egyszer másszor meg
ne fordult volna, 8 bizonyosan
mindenütt vannak, kik az idegen égalj hatalmas ragadozó
vadjainak s tarka tollú madarainak szemlélésével egy délutánt gyönyörködve töltöttek
el. S talán a sok vásári komédia közt az ily állatsereglet
még legérdemesebb a megtekintésre, mert saját szemével
látva, legalább hiven megőrzi
az ember emlékében a természet azon teremtményeit, melyekről sokat hall ugyan, de
legfölebb csak a képzelődés
utján alkothatott magának rólok sokszor talán nem is helyes fogalmakat.
Egy
ily
állatsereglet
találó képét látja mai
az oroszok bejövetele előtt Kolozsvártt, megjelent
számunkban az olvasó, melyen fürge majmok, az
belőle 4 vagy 5 szám.
állatseregletek ez elmaradhatatlan tagjai, továbbá
(T. Nagy István ur szives közlése után) •)
„Magyar Hírlap". Szilágyi Ferencz 1849 vé- a vasrácsozatu kalitkába zárt s még rabságában
is méltóságteljes oroszlán, azon tul a leopardok
*)E helyen alkalmat veszünk figyelmeztetni e czikk t. és hiennák ketreczei láthatók.

íróját, hogy — mint hitelt érdemlő erdályi ismerőseinktől
halljuk — 1848 nyarán Erdélyben Csik-Szeredán is jelent
meg egy rövid életü, durva kiadású kis lap, melynek nevére
már nem emlékezünk, de melyet akkor átalánosan Bem
tábornok orgánumának tartottak. Talán erdélyi olvasóink
bővebb felvilágositást adhatnak róla, hogy akkori lapjaink
névsora teljesen kiegészítve lehessen. Szerk.

_ Legérdekesebb az állatseregleteket akkor
tekinteni meg, midőn az etetés ideje közeledik.
Ilyenkor az éhes vadakban sokkal nagyobb mértékben nyilatkozik azon ösztön, mely őket a szabadban zsákmányt keresni vezérli, vagy itt vas-

ketreczök rostélyait széttörni készti, a mi természetesen nem sikerül, mi fölötti boszankodását,
például a haragos medve egy tompa mormogással
fejezi ki. A szabadon járó madarak, mint a gödény
és a marabu, a már elkészitett hustömeghez
lopóznak, s belőle lopva néha meglehetős nagy
darabokat elfalnak a felügyelő háta mögött. A
büszke páva, melyet tulajdonosa hihetőleg itt
szerzett meg, hogy majd távol földön mutogassa,
a magasba siet, hol tollainak szinpompája annál
szembetűnőbb; mig a tarka tollú papagály haragosan áll szemben egy kis négy lábúval, s bizonyosan megfutna előle, ha láncza lekötve nem tartanálEgy fürge majom a jámbor szerecsen vállaira
kapaszkodik játszva annak selyem hajával, melybe
néha nagyon is belemarkol, de azért jó egyetértésben vannak együtt, a mi nem csoda, mert hiszen
mind a ketten egy hazának szülöttei. Ott egy fiatal elefánt unatkozik, mig idébb apró krokodilokat
füröszt egy szolga, a ki most még gyenge védenczeivel a Nilus homokos partjain bizonyosan nem
szeretne egykor a szabadban találkozni.
A nagy fabódén kivül n^ha egy-egy láma
vagy teve is nyújtózkodik, épen elég nagy czégér
arra, hogy a piacz tulsó
oldalán elhaladóknak is
szemökbe tünjék, s magához vonja a közönséget,
mely egy jól összeválogatott állatsereglet megtekintése után soha sem
bánja meg, hogy érette
azt a nehány fillért zsebéből kiadta.

vemet. De miután apránkint föl kezdtem
fogni a politikai dolgok gyakorlati oldalát,
csakhamar fölismertem jelentőségét s munkaerejét e széles vállú aggnak, ki a legnehezebb terheket mosolyogva s szemhunyoritás nélkül hordozá."
Cavourt kivéve, napjainkban senki sem
vitt többet véghez, mint ő; a jelenkornak
többi államférfián s fölfuvalkodott nagyságain a világtörténet fennakadás nélkül fog
tovább haladni, csak annyiba véve őket
mint bármely szabót vagy keztyüst.
Peel Robert, Canning, Walpole s Angolországnak több kiváló fiai maradandóbb
érdemeket szereztek tán maguknak a haza
körül, de egyikök sem ha?ználta föl a helyzetet oly hosszan és biztosan mint Palmers
ton, pedig mindig csak apró majoritásokkal

Lord Palmerston.
(Szül. 1784 okt. 20-kán. —
Megh. 1865 okt. 19-én.)

Palmerston,
teljes
nevén H e n r y J o h n
T e m p l e viscount Palmerston, hosszu pályafutás után, melynek
minden mozzanata hatvan év világtörténetével szorosan együtt
járt, „Pál mester" meghalt, s a megmerevült
kézből kihullott gyeplő utósó rántásának
engedve, mint a hatalmas erőtől kilökött
nyíl, még egy darabigazon irányában fog
haladni a világtörténet,
melybe azt ama 81 éves
államférfiu hajtotta.
A halál sarlója
az európai diplomatia
Nestorát tehát szintén
letarolta, kit a kérlelhetlen arató eddig
ugyszolván kifeledt. —
A kikerülhetlen végzet nem aggastyáni kimerültségben lelte Palmerstont, hanem hivatali, tetterős müködésének legjavában. A
kipusztult Schwarzenberg-Bach-féle miniszterium oly fontosságot tulajdonított e férfiunak, hogy egy szép vasárnapi délutánon,
a külügyi tárczáról való lemondását diadalmas falragaszokban tudata a bécsiekkel, be
sem várhatva a következő napot, melyen
a hirlapok ugy is közölték volna ez „örömliirt"; — oly tény, melyre Bécsben még ma
is emlékezik mindenki.
Ma ugyan senki sem akad már tul a Lajthán, ki, legyen bármily bárgyu, ujongással
fogadja a nagy államférfiu kimultának hirét.
„Mi engem illet," irja egy londoni leve
lező, „a brit miniszterelnök s a tivertoni ravasz képviselő iránt sohasem viseltettem kiváló rokonszenvvel. Palmerston szavai hide.gen hagytak és sohasem melegítették fől szi-

LORD PALMERSTON.

uralkodott; sikere abban rejlett, hogy mindig
a két nagy párt, a „tory"- és „whig"-párt közt
semlegesen birt megállani, ugy hogymindegyik fél azt hihette, az ö részére hajlik. A
legelső taktikusok közé tartozott, kik valaha
léteztek s nemcsak nyilvános beszédekkel,
hanem titkos machinátiókkal is müködött,
mikhez Angolországban senki jobban nem
értett mint ő. A sajtót, mint ez magától értetődik, a legnagyobb mértékben befolyásozta, a mennyiben ez Angliában, a szabad
sajtó hazájában, lehetséges.
Ellenségei s barátjai számosan vannak az
íly férfiunak. Legkérlelhetlenebb elleneinek
egyike Urquhart vala; de ez inkább használt még Palmerstonnak, miután kifakadásai
s igazolatlan példázásai arra, mintha Pal
merstont orosz pénzzel vesztegették volna
meg, ily állásu és méltóságos jellemű férfiu-

nak nem árthattak. A vitában azonban, még
pedig a legfontosabb kérdések vitatásában,
gyakran legyőzte öt John Bright ellenállhatlan ékesenszólása s épen Gobden, a manchesteri reformátorok szelidlelkü Melanchtonja volt az, ki szédítő ütéseket mért a
ministerelnök fejére, ugy hogy ez sokáig
sinlette az ily vereségeket. Benső barátai
közé, a mennyiben egy diplomatának benső
barátai lehetnek, számíthatta III Napoleoni,
ki Palmerston halála által azon egyetlen s
hatalmas jó emberét veszti-e el, melyet Angliában birt.
Albert herczeg halála óta, ki a premiert
lelke mélyéből gyülölte, mert ő volt az, ki a
herczeget, midőn uralkodási viszketeg nyilatkozott benne, a „prince eonsort" ság ha'
tárai közé utasitá vissza: Viktória férjének
halála óta jutott Palmerston voltakép teljesen a kormány élére
s e percztől kezdve a
királynőre nézve, noha
ez csakugy nem állhatta ki, mint férje, nélkülözhetlenné vált.
Palmerston, ellenvetés nélkül, legnépszerübb embere volt
Angolországnak, s ha
a királynő s a premier
egy helyen, például
az iparkiállitá?on egyszerre jelentek meg,
mégis Pamnak jutott
a közfigyelem oroszlán
része. Mihelyt e barátságos, mosolygó aggastyán mutatkozék valahol , ezeren voltak
nyomában.
Szívóssága, munkaereje s derültsége,
mely igazi, telivér angol humorban nyilatkozók, példátlan. Midon a többi parliamenti tagok a kimeritő
ülés után hatalmasan
étkeztek s leráztak magukról minden gondot: az öreg premier
még csak ilyenkor, hajnali 4 óra után, midőn
a gyülés szétoszlott,
kezdé meg sajátképeni
világmozgató munkálkodását , gyorsan és
sürün vetve egymásután világosan irt, gömbölyü betüket, melyeknek mindegyike hatalmáról s éles elméjéről
tőn tanuságot. Palmerston, kinek minden idejét a legfontosabb
állami ügyek foglalák el: mind a mellett lopott magától perczeket, hogy jóizü levélkéket
irkáljon barátinak s nagyon harmadrendű
dolgok lehettek azok, miknek elintézését
titkárjára bizta. Mindenütt maga volt, s ha
nejénél estélyre gyült össze a társaság, néhanéha belépve a termekbe, a theából nehányszor hörpentett, a hölgyeknek udvarolt, vagy
e
gj- e gy adomát elmondva, mikben mint
minden nagy ember, kifogyhatatlan volt s
melyeket a legszerencsésebben tudott alkalmazni, vagy a legközönségesebb tárgyról
beszélgetve; izléssel és szellemmel: rövid
időzés után ismét visszatért dolgozószobájába.
A Piccadylli-városrész 9-dik számu
házából, melyben a miniszterelnök lakott,
még akkor is derengett lámpafény az ut-
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Szilágyi Ferencz ur herkulesi munkát kiván — az életre nem érdemes. Ez rövid históriája
czára, midőn a nap már fölszállt az óriási
tőlem, midőn azt akarja, hogy az 1841 —1849 dik azon érzékeny történetnek, mely a Jelen czimü
város házai s zajongó néptömege fölé.
hirlap két hetes működésének gyászos
Palmerston igazi gentleman vala, nyájas, évekbe eső 200 hirlapot átolvastam légyen; mind- politikai
azáltal ettől sem ijedtem vissza, hanem felkutat- halálával végződik."
bökezü s nem tartá soha szégyennek, hogy tam, a mit lehetett s igy körül-belől a czikkemben
Pesti Divatlap 1848. ápr. 1., 16. szám, 420.
anyai ágon kalapostól származik. Mint min- felsorolt hirlapok felét, ezenkivül vagy 300 vegyes lapon: „Lapjaink márczius közepe óta" czimü
den angol, nagy barátja volt a sportnak; művet, ha szóról szóra nem olvastam is el, de czikkben:
„Mult és Jelen még egy pár nappal ezelőtt
dolgozó-szobáját a legértékesb fegyverek figyelemmel átlapoztam, sőt azokból kivonatokat
disziték, istállójában a legdrágább lovak is tettem. Nem rajtam mult tehát, hogy a „Mult ugyancsak káromkodott a franczia forradalom
álltak s egy-egy futtatás eredménye sokszor és Jelen" hirlapot minden kutatásaim daczára ellen, s most dicséri a kolozsvári mozgalmakat,
sem fedezhettem fel; pedig nevezetes könyvtámár többé nincs se jelene se jövője,— multja
izgatásba hozta. Még a legutolsó időben, rakban voltam, hol több jeles erdélyi hirlap, mint Neki
által vesztette el."
csuzmentes napokon, a 81 éves férfiu mérföl- az „Erdélyi Hiradó," a régi ,,Vasárnapi Ujság,"
Pesti Divatlap 1848. ápr. 22., 19. szám, 518.
deket lovagolt s csak is a testi épség magya- „Ellenőr," „Honvéd," szép sorban feltalálhatok. lapon: „Fövárosi mozgalmak" rovat alatt:
rázza a roppant szellemi tevékenységet, mely
„A Mult és Jelen czimü erdélyi lap most
Szilágyi Ferencz ur, mint történetiró tudni
benne soha sem ernyedett el.
fogja, mikép bármely történeti czikk megírásához már csak , Jelen" czimet visel. Szégyelli multját,
— ha az eredeti okmányt fel nem fedezhetjük — azért hagyta el."
Az angol parliamentben jobbára oly elégséges,
Újabbkori Ismeretektára. Pest, 1855, VI. köha az egykoru, hitelt érdemlő tanuk arra
öregek ülnek, kik túl vannak a hatvanon, de vonatkozó feljegyzése t használjuk. Igy cseleked- tet, 303. lapján: „Szilágyi Ferencz (idösb) életazért öket nem tekintik öregekül, mivel tem én is, azaz: ha Szilágyi Ferencz urnak saját rajza" rovatban:
Angliában, hol a hosszu életü emberek s kifejezése szerint jobban tetszik, „más szájával
„1841 elején Szilágyi Ferencz mint hírlapszerkesztő a politikai pályára lépett. Erdélyben
különösen a hosszu életü államférfiak napi- ettem."
Igérem azonban, hogy ha a „Mult és Jelen" 1827 óta az egy „Erdélyi Hiradó" cz. politikai
renden vannak, ezt a szót „aggastyán" nem
hirlapot
megszerezhetem, figyelemmel átlapozom, hirlap létezett. Az 1831. keletkezett s mindinkább
is ismerik.
és a netalán általam elkövetett hibákat helyre- terjedő politikai mozgalmak és ellenzéki súrlódáPalmerston életét megirni •— ez annyi, hozom. Addig is, felkérem Szilágyi Ferencz urat, sok, mik kivált a megyei életben s az 1834 - 35-i
minr egy évszázad történetét megirni. Akkor hogy az általam idézett következő adatokat, ille- erdélyi országgyülésen jelentkeztek, kívánatossá
született, midőn II. József császár uralkodék tőleg azok hitelességét megczáfolni szireskedjék. tették a kormány részéről a közvéleményre sajtó
A „Pesti Hiríap" 1843. évi jan. 5. 210- szá- utján is hatni. Az „Erdélyi Hiradó" ellenzéki lap
s nagy Frigyes ült a porosz trónon, Belgium
ellenében a conservativ és kormánvérdekek képAusztriához tartozék, Hollandia köztársaság, mában '. ,,A magyar irodalom és müvészet 1842- viselésére Kolozsvártt egy második lapnak alaben" czimü czikkben szóról szóra ez áll:
Velencze, Genua, Raguza független városok
„A „Mult és Jelen" s „Hon és Külföld" pitása szükségesnek itéltetett, melyre Sz. „Mult
valának s Görögország a töröknek hódolt. czimü kis hatásu . politikai és tudományos lap, és Jelen" czim alatt engedélyt nyert, „Hon és.
Tulélte a nagy franczia forradalmat, Len- épen ellenkezője, koránsem méltó versenytársa az Külföld" tudományos és szépirodalmi lappal
gyelország földarabolását, Dél-Amerika el- Erdélyi Híradónak. Erdély közügyeinek megvi- együtt. Ekét folyóirat a kifejezett irányban 1841 —
szakadását, a Wásák elüzetését s a Berna- tatásába ritkán bocsátkozik, s ha teszi, még rit- 1848 közepéigtartott.— Az 1848. évi mozgalmakSzilágyira nézve, a nevezett lap megszűnésén
doíte család trónra jutását, az elsö császár- kábban van benne köszönet. Átalában kevés ér- nak
kivül, még azon következménye is volt, hogy Kodekest
közöl
a
jelenből.
A
multra
nézve
históriai
ság bukását, a görög forradalmat, Belgium
tekintetben, sok jeles adattal állt elő, de pragmá- lozsvárt, a személyét fenyegető vészt megelőönállóságát, a juliusi s 48-ki forradalmakat, ját
nem bélyegzi azon jó szellem és nemes irány, zendő, ápril 8-án éjjel el kellé hagynia, miután
Lengyelország több rendbeli fölkelését, az mely egykor azon lapok szerkesztőjének Klió ugyanaz nap a politikai ingerültség különbözöamerikai polgárháborút s az észak győzel- czimü folyóiratát oly közkedvességü olvasmány- leg tört volna magának ellenében utat, p. o. ablakai beverettek, a „M. és J . " nyilvános helyen
mét. Kortársa volt öt német, illetőleg osz- nyá tévé."
megégettetett. . ."
trák császárnak: II. József, II. Lipót, II. FeAz Athenaeum 1841. aug. 24„ 24. számában a
Köváry L. Erdély története 184s/9 ben, Pest,
rencz, I. Ferdinand, I. Ferencz Józsefnek; 383.hasábon:„Amagyar olvasók 1841-ben" czimü
1861, 14. lapon:
öt porosz királynak: IL, III. s IV. Frigyes czikkben:
,, . . . egyebek közt a conservativ „Mult és
„Az
erdélyi
német
hetilapnak
Satellit
czimü
Vilmos s I. Vilmosnak; öfc orosz czárnak:
melléklapja 55. számában ime mit olvasunk: „Uj Jelen" politikai lapot, egyik czikkeért megégetek."
II. Katalin, Pál, I. Sándor, Miklós s IL Sán- folyóiratunk, Mult és Jelen, nem látszik hosszu
Ne gondolja Szilágyi Ferencz ur, hogy én
dornak; öt franczia királynak: XVI., XVII. életet igérni. Julius 2-án nem jelent meg, mert irói becsületét akartam ezzel megsérteni, hanem
s XVIII. Lajos, X. Károly s Lajos Fülöpnek; alig volt 200 előfizetője, ideértve azokat is, kik az igazságnak tartozó kötelességet hittem teljesihárom Napóleonnak, négy svéd királynak: még az év elején egész évre fizettek elő. Mint teni. Ezenkivül én Szilágyi Ferencz urat mint tör~III. és IV. Gusztáv, XIII. és XIV. Károly- hallik, a szerkesztő két postanapot bevár, hogy ténetirót tisztelem, sőt „Klió" czimü művét könyvnak; öt dán királynak: I. és IL Frigyes, folyóirata meg, vagy meg nem jelenhetéséről ha- táramban is tartom, a „Hon és Külföld"-ben
tározhasson. Mindig káros a hazai irodalomra megjelent históriai czikkeit pedig ifjúkori kedVIII. Keresztély, VII. Frigyes s IX. Keresz- nézve, ha ilyetén vállalatok oly hirtelen megbuk- vencz olvasmányim közzé sorozom. Azt sem tartélynek; négy spanyol uralkodónak: IV Ká- nak . . . A M. és J. Hónával és Külföldével együtt tom bünnek, ha valaki conservativ lapot szerkeszt,
roly, Bonaparte József, VII. Ferdinánd s bukáshoz készül, és ily hirtelen, mert a mult fél- sőt ellenkezőleg, bizonyos körülmények közt conIL Izabellának; öt szárdiniai királynak, kik évben részvét mutatkozott iránta, közel 800 elő- servativ lapot szerkeszteni, dicséretre méltó dolog.
Ne gondolja továbbá Szilágyi Ferencz ur,
közöl az utolsó Olas-zország királya: Victor fizetője volt — mi a szegény Erdélyben elég, hol
Amadeus, I. Victor Emanuel, Károly Felix, olvasni szeretnek.de könyvet venni kevésnek van hogy nekem örömet okozott, midőn ablakai beve— most pedig csak egy negyedrésze a retését körülményesen leirta, jobban teszi vala,
Károly Albert s IL Victor Emanuelnek; hat módja
nyolezszáznak!"
ha azt valamelyik vezérczikkében felhasználja ad
szultánnak: Abdul-Hamid, III. Szelim, MuszAz Athenaeum 1841. aug. 29., 26. szám. 414. normám : „Tempóra mutantur et nos mutamur in
tafa, IL Mahinud, Abdul-Medsid s Abdul- hasábon: „A magyar olvasók 1841-ben":
illis." En lelkemből gyülölök ily aljas tüntetést,
Aziznek; az eddig létezett összes észak,,A Mult és Jelen s társsíra az a panasz . . . de még inkább gyülölöm azt, ki hasonló tüntetésre
amerikai elnököknek: Washington, Adams, a szerkesztés nehézkes, nincs benne semmi agili- okot szolgáltat, lnkább szerettem volna, ha e heJefferson, Madison, Monroe, Adams. Jack- tás és könnyüség. Czikkjeit januáriusban kezdi s lyett Szilágyi Ferencz ur felvilágosító észrevéteson, Harrison, Tyler, Polk, Taylor, Fillmore, miután száz meg 87áz falatokra felszegdelte, mint leivel elősegéli vala, az előtte oly igen gyülöletes
alapos megírását; azért valamint azoknak,
Pierce, Buchanan, Lincoln és Johnsonnak; a bécsi ember a görög dinnyét, márcziusban végzi. czikk
A görög dinnyét nagy darabokban szeretjük, ,,mi kik e tárgyban eddig is szives segélyüket nyujvégül kortársa volt 14 angol miniszterel- magyarországiakul," vagy épen nem eszszük, ha ták, köszö etem nyilvánitom, ugy felkérek min-*
nöknek : Pitt, Addington, Fox, Portland, még oly jó, még oly érett is. Jók és szépek e denkit, ki e tárgyban competens, ne vonja meg
Perceval, Liverpool, Canning, Wellington, kliói czikkek, de kár őket nem a Klióban adni; tőlem az előtte tudva levő, bármely hazai hirlapr*
vonatkozó hiteles adat közlését.
Grey, Melbourne, Peel, Russel, Derby s hírlapban sokféleség kell."
Végül Szilágyi Ferencz ur megvigasztald^
Aberdeennek.
Pesti Hirlap 1848. máj. 18., 59. szám, 448.

Válasz Szilágyi Ferencz urnak.
Szilágyi Ferencz ur „Nyilatkozat"-ában (V.
U. 46. sz.), az általa 1841 —1848-dik években
szerkesztett, s a „Hírlapirodalmunk a 19ik században" czimü czikk8orozatomban emlitett lapja, a
„Mult és Jelen" mellett védelemre kel. Ezt jól
teszi, de egyuttal ugy cselekszik, mint azon római
imperator, ki szenátorainak egy közös fejet óhajtott, hogy azt egy csapással leüthesse. Feleslegesnek tartanám az emlitett nyilatkozatra válaszolni, minthogy arra már a szerkesztőség meg
felelt; de Szilágyi Ferencz ur nyilt felhívására
szükségesnek látom, hogy — nemcsak fenntemlitett czikkem érdekében, a Vasárnapi Ujság tekintélyeért, hanem Szilágyi Ferencz urnak az idéztem jó hitelű hirlapok- és művekre kimondott
kárhoztató itélete ellen felszólaljak.

lapon:
„A gondolat-és írási szabadság tettleg életbe
van léptetve. Ennek tulajdonithatjuk, mikép az
absolutisticus irányu Mult és Jelen feledtetni
akarván, önmaga által is megszégyenelt multját,
egyszerüen „Jelen"-né változott. De a chamaeleoni ügyességet nem birta jól. A forradalmi
iránynak a „ J . " sem volt képes megfelelni. Azért
szerencsésen meghalt, és el is temettetett. Hogy
pedig előfizetőit kártalanítsa, mint nálunk a Hetilap „Márczius 15-ét," ugy amaz az ujonnan keletkezett „Ellenőrt" fogja küldeni hátramaradt
számaiért. A kárpótlás tökéletes."
Pesti Hirlap 1848. jún. 6., 75. sz., 518. lapon:
„Szilágyi Ferencz az ujabb események közepette azt gondolá, hogy ha Mult és Jelen czimü
lapjának első czimét elhagyja, azzal eddigi bünei
alól is absolváltatik, hanem a közönség par malheur máskép gondolkodott, s azt mondá, hogy a
mely Jelennek olyan Multja volt, mint a Szilágyié

sara álljon itt még a következő történeti adoma j.
Raleigh London egyik fogházában irá halhatatlan „Világtörténelmének" második kötetét.
Épen lakása ablakánál állott e a történetíró
hivatásáról s az igazságot megillető tiszteletről
elméikedék, midőn figyelme a ház udvarában keletkezett nagy zaj és csoportosulás felé irányult,.
Látta, hogy egy bizonyos egyén, egy másikat —..
kit öltözetéről itélve, katonatisztnek tartott —..
megütött, mire ez kirántván kardját, keresztül-*
döfé az őt bántalmazó egyént; ez pedig, még mielőtt elesett volna, bottal leütötte ellenfelét. Az.
őrök foglyul ejtek azonnal a tisztet, ki eszmélet
nélkül terült el a földön, és magukkal vivék; ea
alatt a megölt ember hullája is nehány ember által.
— kik a tömegen csak nehezen hatolhattak keresztül — elvitetett.
Másnap Raleighet egyik barátja, ki komoly
s szigoru becsületességéről volt ismeretes, látogatta meg. Ennek elbeszéli Ealeigh a tegnapi

kalandot, melynek tanuja volt s a mely oly élénk
benyomást tőn reá. Mily nagy lett azonban csodálkozása, midőn barátja nyilvánitá, hogy elbeszéléséből egy szó sem igaz; hogy azon katonatisztnek tartott egyén, nem volt tiszt, hanem egy
külföldi követ szolgája és ő tette az első ütést;
hogy az emlitett szolga kardját k : sem huzta hüvelyéből, hanem az a másik rántotta azt ki, s
mielőtt valaki kiragadhatta volna kezéből, keresztül üté vele a nevezett szolgát; hogy erre egy a
tömeg közül bottal földre üté a gyilkost s a jelenvolt nehány idegen elvivé a meggyilkolt hulláját.
Hozzá tévé toég, hogy a királyi udvar részéről
rendelet bocsáttatott ki, hogy a gyilkos azonnal
törvényes vizsgálat alá vétessék, s az illető törvényszék kegyelmet nem ismerve, szigoruan járjon el ez ügyben, mert a meggyilkolt a spanyol
követ egyik főbb szolgája volt.
„Megengedj — válaszolá Raleigh batátjának — ha talán tévedhettem is a gyilkosnak
állását illetőleg, hanem hogy a többi körülmény
a legkisebb részletig való, arról biztosíthatlak,
mert saját szememmel láttam az egész esetet,
mely épen itt szemben velünk, ablakom alatt történt, azon a helyen, hol a kövezetből egy kő a
többi fölött kiemelkedik." — „Kedves barátom
Raleigh — válaszol a másik — hisz én épen az>n
a kövön álltam, midőn az emlitett esemény történt, sőt ezen karczolást is, melyet itt arezomon
láthatsz, azon alkalommal kaptam, midőn a gyilkos kezéből a kardot kiragadtam; azért becsületemre mondom, csalódtál a legcsekélyebb részletben is."
Sir Walter Raleigh, magára maradván, kezébe vette Világtörténete második kötetét, mely
már egészen be volt fejezve, elgondolkozott a fölött, mi vele legközelebb történt s igy szólott
magában: „Hány hamis adat lehet ezen munkában! Ha én magam nem szerezhetek bizonyosságot oly eseményről, mely tulajdon szemem előtt
történik, miként koczkáztathatom olyasminek
elbeszélését, mely évezredekkel születésem előtt,
vagy habár életemben, de távol tőlem — történt?
Igazság, igazság! ime az áldozat, melylyel neked
tartozom . . . ." S ugyanazon perczben kéziratát,
több év munkáját tüzbe dobá s nyugodtan szemléié, a mint azt a láng, az utolsó levélig megemésztette.

Tasárnapi beszélgetés.

Ebből a következtetést mindenki megteheti
magának; én azonban, miután sem Raleigh nem
nem vagyok, munkámnak sem tulajdonitok valami
világra szoló fontosságot, kéziratom nem hamvasztom el, hanem Szilágyi Ferencz urnak figyelmébe ajánlok egy magyar példabeszédet: „Nem
zörög a haraszt, ha szél nem fú!'
Pozsony, 1865, nov. 15.
Szinnyei József.

Egyveleg.
(K.) — Titkos és nem titkos bajoknak, a
hajnak, a bőrnek, tyúkszemnek, fognak és körömnek van már korunkban orvosa, s ime az emberi
lény legnemesb részéről: a leiekről megfeledkezni
látszanak az európai fakultások. Amerika, a gvakorlatiságáról hires, sőt hirhedt Amerika e tekintetben is tul tett rajtunk, mint az a következő
esetkéből kiviláglik.
Az ujságokban következő hirdetés volt olvasható: „Az erkölcsi ember ujjászületése. — A
tiszteletre méltó X. ur, kinek orthopaedicus spirituális gyógyításai ismeretesek, még nehány lelki
beteget felvállal. Szükség esetében a házhoz is
eljár." i
Crandon József, Maine állam polgára, kapott
az alkalmon, s belátván, hogy lelkének gondos
ápolásra van szüksége, meglátogatta X. urat, valódi nev.én Oswood Jeroboámot. Az orvos megtapogatta üterét, s kimondta, hogy egy év alatt
helyreállítja lelkét. — „Mit fizetek aztán?" —
,,25 dollárt." — „25 dollár! orvos ur, alászolgája." — „Na, legyen hát 20 dollár, további
ismeretség kedveért." — „15 lesz, egy penny-el
sem több," — „József, mit gondol ön : 15 dollár!
Nem szégyenli?'' — „Orvos ur, kénytelen leszek
máshoz fordulni." — Na, legyen hát, de csupán a
szegény beteg lélekre való tekintetből." — A
szerződést megkötötték, s Oswood Jeroboám nagy
tüzzel hozzá fogott a gyógyitáshoz. — Az év
eltelt, az orvos tiszteletdiját követelte, de Crandon kimondta, hogy egy sillinget sem fizet, mert
lelke most is olyan beteg, mint egy év előtt.
A dolog esküdtszék elé került. A tiszteletre
méltó Oswood Jeroboám előadta, hogy ő mindent
elkövetett, verejtékkel prédikált, az elkábulásig
bölcselkedett, de Crandon lelke kétségkivül meg-

rögzött betegségben szenved, mely ellen nincs
orvosság. Ellenben Crandon azt állitotta, hogy
lelke eleinte nem volt gyógyithatlan, s hajlandó
azt hinni, hogy az orvosság rontotta el. Azon
felül volt egy időszak, midőn javulást érzett, de
akkor az orvost egy meetingbe hivták Inesportba, mire minden józan okosság daczára ott
hagyta betegét, a ki azon percztől kezdve világos
visszaesést érzett agyában.
Az ügyet jól meghányták vetették. Tizenkét
esküdt közül tizenegy Oswood javára itélt, de a
tizenkettedik nem volt tisztában a felett, hogy
van e hát Crandon Józsefnek tulajdonkép lelke.
Minthogy pedg az esküdtek teljesen egyhangu
nyilatkozata esküdtszéki itélet hozatalára°mulhatlanul szükséges, az ügy rendes törvényszék elibe
utasittatott.
(K.) (Némely állatok régisége.) A francziák
egyik nevezetes tudósa, GeofFroy Saint Hilaire,
egy kitünő értekezésben következőket jegyzé meg
némely háziállatainkról: A juhról aGenesis mindjárt első lapján, hasonlókép a Zend-Avesta, a
Védák könyve és a Chon-King is emlékszik.
Köyetkezéskép a juhot ázsiai eredetűnek kell tartani, valamint a tehenet is hasonló okokból. A
macska valószinüleg szintugy Ázsiából ered, a
felis moniculatától. A macskáról mint háziállatról,
ama legrégibb könyvek nem tesznek emlitést, mig
Egyiptomban nyomai találhatók ennek. Annyi
bizonyos, hogy keleti eredetü. Az ázsiai ódon
könyvek a kecskéről is tesznek emlitést, azonban
Egyiptom hajdankorában is találkozunk vele.
Eredeti fajának a capra aegagrust kell tartanunk,
mely Kis-Ázsia és Persiában ma is ismeretes, és
a mi kecskénkhez különösen szarvaiban hasonlit.
Tyukokat a régi p:rsáknál már találunk, sőt
némely keleti hit parancsolta, hogy minden hivő
egy tehenet, egy kutyát és egy kakast tartson
udvarában.
(Rsz.) — (Aj'zsuiták létszáma) a legujabb
összeírás nyomán 7131-re megy. — Az ausztriai
birodalomban van 711, — Angliában 391, Belgiumban 542, Francziaországban 2203, Németországban 561, Syanyolországban 742, Amerikában
246, Mexikóban 20, Missouriban 403, Nápolyban 206, Németalföldön 201, a pápai birtokon
462, Szicziliában 267, Sardiniában 277, Oroszországban nincs egyetlen egy sem.

T Á R H Á Z.

| haragosan néztek farkasszemet a fehérekkel, a
szózatod kortesek minden sarkon lelve szószéket,
Választás a belvárosban. — A külvárosok. — Csupa éljen ! az ingadozókat harsány hingon s meggyőző okokkal terelték a jó utra. A párthiveit sokat mondó
,
Pest, november 25-kén.
kézszoritást váltottak és megindultak választani.
A választás napja!
A belvárosi, természetesen, a legcsendesebben
Fejünk fölött borongó köd, lábunk alatt híg
ment volna, ha az ellenjelölt nélkül álló országos
sár, a szivben lázas türelmetlenség, torkunkban
férfiut, Deák Ferenczet, mindamellett nem viváeget hasgató éljenek, kezünkben zászló vagy
tozzak
viharos kiáltásokkal. Mily nagy és lélekesernyő a fejünkön tollas kalap valának, mely ezen
emelő
tudat
rá és ránk nézve! A jeles fiákban gazdag
vagy azon jelölt színeit hordozá.
országból
nem
került ki egy sem, ki csak távolról
Kedvezőtlen idő! De hátha térdig ért volna
is
arra
gondolt
volna, hogy a „haza bölcse" ellen
mégis minden „legény" megállja vala a sarat.
Minden ablakban földig érő lobogók, melyek néma föllép. A diszes zászlókon messze tündöklő név
kortesek gyanánt üték le bóbitánkról a bokrétát tehát kikerült a szelenczéből, a föváros s nagy
ha mást éltettünk, mint a kinek nevét hirdetek, Magyarország örömére s büszkeségére!
A Józsefvárosban különös dolog történt.
vagy
bojtjaikkal megveregeték vállunkat, ha egyet
t
A Szilágyi pártján levők annak idején megvallottunk velök.
Korán keltünk s voltak sokan, kik attól való jelenve, a Szentkirályistákból de még csak egyet
féltükben, hogy tán elmulasztják a kitüzött órát, sern leltek ott, mert ezek a kétségen fölött álló
inkább le sem feküdtek s kávéházakban, vendég- szótöbbségben bizva, lassan szedelőzködtek. S a
lőkben tölték az éjt, tekézve, theázva, szivarozva, mit csakugyan senki sem várt volna, megválaszszónokolva s vitatkozva. A különben ujságolvasó tották Szilágyit s épen akkor harsogtaták e nevet
közönség oda sem nézett a tenger hírlapnak, sőt, a csekély számu választók, midőn az ellenpártiak
mert a vendégek teleültek minden széket, pamla- tömegesen indultak a nemzeti lovardába. A törgot s asztalt: nyalábra fogtak, pártszinezetre való vény értelme szerint ugyan amaz alig százra menő
tekintet nélkül, Naplót, Wiener Z3Ítungot, Hont kis töredék győzött volna — ha az egésznek egy
Freie Pressét, Idők Tanuját, Vasárnapi Ujságot, kis bibéje nem volna. Átalán elterjedt hir szeOstdeutsche Postot stb. stb. s hevenyésztek belőle rint, a Szilágyisták megkérték a főváros kapitákanapét, vagy padkát, vagy mit tudom én mit. nyát, hogy könnyen érthető összekoczanásoktól
itthon a tűzhelynél s a kandalló körül a sör tartva, a két test külön-külön válaszszon. Mi lőn
va
g y thea melleit, a nők, anya s lány s remény- eredménye, elmondtuk. Kétes az mindenesetre
teljes fiut, de még a cselédség is szavazott egy- s nyilván a Józsefváros azon különösségnek lesz
másközt s bár jobbára a családfő választotta mel- színhelye, hogy ott a választás után is fognak
lett buzgólkodtak, akadt elvétve nehány oly eset választani. A Szentkirályi hivei azonban mind a
1
CJ! • | y a f e l e s é g n e k Kemény kellett, mig ügyvéd mellett szavazának s nehány óra alatt 1200-zal
férje Kathot emlegeté, vagy a hajadon, ki a min- mutatkozott a többség. Ha a Szilágyiak részéről
denféle emanczipaczióval kecsegtető Schwarcz ez párt-csel volt, ugy bizony az nem tartozik a
Gyuláért rajongott, fölmondta a barátságot s a legszerencsésebbek sorába.
szerelmet Gorovét éltető jegyesének sat. sat.
A szomszéd Ferenczvárosban is ugyancsak
De hisz ezek mind kivételek. Győzött, rop- zajongott a sokaság. Rövid ideig tartott ott a
pant többséggel győzött az igazság és a józanság. küzdelem s a győztesek Horváth Károlyt riadozMár korán reggel beszédek, zajos csopor- ták. A népszerű Rottenbiller tehát kisebbségben
tok élénkítek a főváros utczáit. A vörös tollak maradt. Megvigasztalhatja magát különben azon

szép tiszttel, melyben mint az ország fővárosának
első polgára, tehet a hazáért is.
Kétségtelenül a Lipótváros az, mely a legérdekesb, a legizgalmasb választásnak volt csatatere. Minden pártbeli legfölebb 20—25 szótöbbséget remélt a maga részére, a mi, Ráth feleinél
vérmességnek, Kemény híveinél túlhajtott szerénységnek bizonyult be. Nem 20 — 25, de száznál
több szavazattal lett Kemény Zsigmond lipótvárosi
követül kikiáltva. S Logy e siker találkozott a
tömeg óhajával is, mutatta azon félreismerhetlen
öröm, mely mindenki arczán ragyogott. Éljen
Kemény, éljen Kemény! — zugások tölték el a
vigadóhoz közel eső utczákat s a Rákóczy-indulóval, a szabadon s büszkén lobogó zászló után,
élén diszruhás lovasokkal: csaknem rohant inkább
mint ment az ünneplő közönség a „Pesti Napló"
szerkesztősége felé, hol maguk közé fogva a választott követet, ezt lipótvárosi lakására kisérék,
mint szinházi referátumokban mondani szokás,
„szünni nem akaró éljenzésekkel." Megnyilt az
uton minden ablak s lobogó fehér kendők s szép
asszonyok, hajadonok s gyermekek csengő kiáltásai vegyültek a lenn hömpölygő sokaság
morajába.
Még a Terézvárosról kellene megemlékeznünk.
Itt Gorove István lett a győztes. Ha részünkről valahol volt fölösleges a „szorítás", ugy bizonyára itt^Minden 10 Goroveistára esett egy csöpp
Schwarcziánus. A választás eredménye itt nemcsak egyszerü nyereség, de komoly tanulság is.
Fölületes, fegyelmezetlen tanok nem hóditottak soha, és épen nem azon elemek, melyek hivatva lehetnének sorompóba lépni a leszürődött
férfiassággal, a józansággal és — a mi legtöbbet
nyom a latban — a katonaviseltséggel. Ha a
Schwarczisták szerint vesztett a haza, a mi meggyőződésünk szerint meg nyert a tudomány. S
tán jöhet oly idő is, midőn Schwarcz Gyula meg
fogja dicsérni azokat, kik megbuktaták.
Forgó János.
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Irodalom és müvészet
— Nádor-emlék. íly czim alatt jelent meg
e napokban egy, minden irodalomnak diszére váló,
pompás kiállitásu mű Heckenast Gusztav kiadásában. A diszmü egész czime: „Nádor-emlék. József
cs. k. főherczeg, Magyarország félszázados nádorának élete. Irta Horváth Mihály. — Pályaképek
főherczeg József nádor életéből. Irta Garay János."
— A munka előszavában tudtunkra adja a kiadó,
hogy ez emlékkönyv közzétételét még 1847-ben
készitette elő oly szándékkal, hogy vele azon fejedelmi államférfiu emlékezetének áldozzon, ki mint
Magyarország nádora, félszázadon keresztül nemcsak a haza kormányrudját igazgatá, hanem nevét a nemzet történetébe is a legbensőbben beezőtte. A nagy férfiu életrajzát hires történészünk
Horváth Mihály vállalta el; az akkor még élt
koszorus költő, Garay János pedig népszerü
lantját ragadta meg, a közszeretetü nádor tetteit
lelkesedten dicsőiteni. A bekövetkezett mozgalmas
idők e szándék valósulását meghiúsították. A
jobb idők hajnala — hosszu, sötét éj után — csak
most kezd ismét derengeni. A fölébredt közös
bizalom perczeiben — mondja a kiadó — most,
midőn az élő ivadék, élete fonalát ismét a szomoru időt megelőzött szép napokéhoz kötni kész,
elérkezettnek látja azon időt, melyben ez évek
óta pihent emléklapokat át kell adnia a nemzetnek, melynek korosabb része az ősz nádor emlékezetét szivében hiven megőrzötte; ifjabb sarjadéka pedig a történetiró, a költő s a müvész által
nyujtott képre a kegyeletes tisztelet azon érzésével tekintend, mely az ifjuság szivét eltölti, valahányszor a történet évlapjaiból egy nevezetes
férfiu nagy tulajdonait kimagaslani látja. — A
művet József főherczeg nádor hiven talált, kőnyomatu arczképe disziti s a nyomdászati kiállitás külső csin tekintetében is fényes és tárgyához
méltó. A mai nemzedék e műben ismét egy nagybecsü történelmi müvet nyert Horváth Mihály
ismert jeles tollából, s ha hozzá veszszük annak
mai alkalomszerűségét is: nem kételkedhetünk,
hogy az a magyar közönség részéről érdemlett
elismeréssel fog találkozni. — A munka ára díszkötésben 6 forint.

Bük

** (A második philharmoniai hangverseny)
ma, vasárnap délután lesz a vigadó termében, a
következő műsorral: Schuman itt még elő nem
adott Es-dur symphoniája öt szakaszban; Mendelsohn „Tengercsend"-je és „Szerencsés utazása";
Weber „Euryantjéből" egy ária, (Csöngetyü a
völgyben), énekli Paulini; Beethoven első számu
„Leonóra" nyitánya; s Schubert egy nagy indulója, Liszt hangszerelése szerint.
** (Irányelvek közjogi legfőbb kérdéseink föl'őtt.) Ez czime azon kis füzetnek, mely e napokban
hagyta el a sajtót, s Horváth Boldizsárnak a szombathelyi választókerület gyülekezetében mondott
beszédét, politikai programmját foglalja magában.
E kis füzet a benne foglalt jeles politikai fejtegetések miatt nagyon érdekes és tanulságos, különösen a jelen mozgalmas napokban.
** („Abauj monographiája") fog legközelebb
füzetekben megindulni, s magában foglalja a nevezett vármegye történelmi, földrajzi, tájrajzi,
fÖldismei és statistikai ismertetését. Szerzője,
Korponay János, m. akad. tag és Abauj vármegye
főlevéltárnoka. A munka 3 ives 30 füzetben aláirás utján jelenik meg; minden füzet ára 30 kr,
mit az aláírók csak a füzet átvételekor fizetnek le.
Az aláírók számától függ a munkához csatolandó
térképek és rajzok mennyisége és minősége. Ha a
megrendelők száma a kiadás költségeit biztositja
az első füzet már a jövő januárban megjelenik.
= (Norvégiából). íly czimü uti rajzra nyit
előfizetést Bulyovszky Lilla. E munka két kötetben, s mint igérve van, szép kiállításban 20—24
iven f. é. deczember elején fog meg jelenni. Előfizetési ára bérmentes szétküldéssel 2 frt o. é.
Előfizethetni postán , bérmentve e czim alatt:
Bulyovszky Lillának. Pest.
— (Sz. Nagy Sándor költeményeire) Osztrovszky József ur Szegeden előfizetési felhivást
bocsátott szét, „azon meggyőződésben levén, hogy
ez által oly könyvet ad az olvasó közönség kezébe,
mely ha nem is műremekekkel, de mindenesetre
maradandó becscsel bir s mindenkinek kedves olvasmányul szolgáland." Előfizetési ár 1 ft, diszkötéssel 2 ft.
** (Magyar nyelvtan németek száraára.) ,,A
székely tiszta nyelve" (Des Szeklers reine Sprache) czim alatt elméletgyakorlati tankönyv jelent
meg németek számára német nyelven. Uj módszer
szerint dolgozta Dr. Ivan Traugott Schuster, megyesi tanár 8 a kopenhágai tud. társaság rendes

tagja. A műnek eddig csak első tanfolyama látott
napvilágot Lauffer Vilmos kiadásában Pesten.
** C^j zenemü.) Rózsavölgyi mükereskedésében „Üdvözlet hazámhoz" czimü eredeti csárdás
jelent meg. Szerzője Kéler Béla. Ara 60 kr.
— („Nemxeti naptár.") Kugler Adolf kiadásában Pesten megjelent ,,Nemzeti naptár 1866
évre. Szerkeszté Kassay Adolf. Hetedik évfolyam.
A naptári részen kivül csupa történelmi tárgyu
közlemények vannak benne. Ara 40 kr.
** (Új regény.) Báró Podmaniczky Frigyestől három csinos kötetben egy uj regény jelent
meg, „Régen történt mindez" czim alatt. É művet Lauffer Vilmos adta ki.
** (Uj szinmüvek.) Rákosi Jenőtől, „Szinmüvek" czim alatt Wodianer kiadásában egy kötet
jelent meg, mely két színdarabot tartalmaz. Az
egyik „Aesopus" vigjáték, a másik „V-ik László
azomorujáték. A kötetnek ára 1 ft. 20 kr.
*• (Pályázati figyelmeztttís.) Az akadémia
titoknoka, Arany János, figyelmezteti azokat, kik
a gr. Teleki- és gr. Karácsonyi-féle jutalmakra
pályázni akarnak, hogy mindkét pályázatnál a
müvek benyujtásának határideje folyó év decz.
31-ikén telik le. Az idén a Teleki-dij szomorujátékokra, a Karácsonyi-dij vígjátékokra van kitüzve.

Egyház és iskola.

** (A lipótvárosi templom) tornyaiba az eddig szokásos fa haranglábak helyett, mint emlitettük, vas harang-állványokat fognak alkalmazni.
A benyujtott ajánlatok közül Schlick Ignáczó
fogadtatott el, ki 2670 ftért vállalkozott, s ebből
is 2000 ftot templom-kölcsön kötelezvényekben
kész elfogadni.
** (A pest-józsefvárosi templomban,) melyet
most ujra diszitettek, Wretland Ferencz több
figyelemre méltó falfestményt készitett. Ezek közül az apostolok oszlását művészi szempontból is
jeles műnek mondják.
** (A pesti egyetemen) a római jog tanárává
Hoffmann Pál pozsonyi jogtanár neveztetett ki.
** (A nagy-kanizsai gymnasium százados
ünnepe,) folyó hó 5-én folyt le fényes diszszel, s
daczára a kedvezőtlen időjárásnak, nagyszámu
résztvevő közönség jelenlétében. Az ünnep a
kegyesrendieke gyházában végzett Isten-tisztelettel vette kezdetét; a kegyesrendiek házfőnöke, nt.
Berzay Elek ur, az ünnep nagyjelentőségéhez mért
beszédet mondott; mise közben a tanuló ifjuság
dalköre egyházi éneket zengett. Az egyházból az
ifjuság s a résztvevő közönség minden osztálya
— lengő zászlók vitele mellett a „Zöld fához"
czimzett szálloda nagy teremében sereglett össze,
hol is a gymnasium igazgatója, Könnye Alajos ur
az ünnep értelmét velős beszédben ismerteié. Ezután az ifjuság mutatábe zsengéit azon haladásnak,
melyet a tudományok és önképzés terén szerzett.
Végül a szállodában mintegy 400 teritékü társas
ebéd következett, melyen vidám felköszöntések
sem hiányzottak.

Közintézetek, egyletek.
** A magyar tudományos akadémia) mennyiségtani és természettudományi osztályainak nov.
20-ikán tartott ülésében három értekezés volt.
Szabó József 1. tag Olaszországban a mult öszszel
tett geológiai utja eredményeit jelenté be, melyek
közül nevezetesb, hogy Paduáról geológiai térképet vett föl. — Dorner József 1. tag az „Anthemis
arvensis" fajnak egy érdekes válfaját mutatá be.
— Nentwich Károly pedig Hn.zslinszky Frigyesnek „a borsai Pietros havasi virányáról" irt értekezésének előszavát olvasta föl. — Az ezután
következett összes ülésben Henszlmann jelenté,
hogy a Böhm-gyüjtemény Bécsben dec. 4-dikén fog
elárvereztetni s igy az akadémiának a kormánynál való közbenjárásban sietnie kell, ha e gyüjteményt meg akarja szerezni a nemzeti muzeum
számára.
** (Egyetemi társaskör) van alakulóban, melynek hiányát már rég érzi az egyetemi ifjuság,
azonban az e tekintetben tett kísérletek a Bachés Schmerling-rendszer alatt sikertelenek voltak.
Egy irodalmi kör alapszabályai már három év óta
sétálnak le s föl a helytartó- és egyetemi tanács
között. Az elmult rendszer alatt egyátalán nagy ellenségei voltak az egyesülési szellemnek, s e körülmény mindenesetre nagy gátul szolgált a haladásnak. Erre a „Hon" egy adatot is idéz; ugyanis
1863-ban a volt helytartó, Pálffy, meglátogatván
az egyetemet, a jogászsegélyző-egylet irodája
asztalán politikai lapokat pillantott meg, nevezetesen a „Pesti Napló"-t és a „Hon"-t. E naptól

fogva be lett tiltva a politikai lapok járatása, fölemlittetvén helytartó urnak azon szavai, hogy az
ifjuságnak politikával foglalkoznia nem szükséges.
** (A budapesti tűzoltó-egylet) megalakítására gróf Széchenyi Ödön megkapta a legfelsőbb
engedélyt.

Balesetek, elemi esapások.
•• (Egy 70 éves kőmüves,) ki agg kora daczára még most is a legszorgalmasabban dolgozott,
Szegeden egy ház épitése alkalmával munka közben lezuhant az udvar kövezetére s oly sulyosan
megsérült, hogy pár órai szenvedés után lelkét
kiadta.
— (Rabló-gyilkosság.) Abauj-Szikszóról irják nekünk : Erkölcsi érzésünket fellázasztó büntény követtetett el folyó nov. hó 12-dik napján
esteli 6—7 óra között, a kassai országutnak a
szikszó-ujfalusi part és aszalai határ közt elvonuló részén. Hannel Vilmos szepesváraljai haszonbérlő, a nevezett vonalon hazafelé utaztában
— fejét csaknem összezuzott ütések által — erőszakosan meggyilkoltatott. A szerencsétlen meggyilkolt ép, erőteljes, egy ölnél magasabb, 48 éves
férfiu volt. Neje s tizenegy árván maradt gyermeke várak a szeretett férjnek s atyának családi
körükbe érkezését. — A gaz büntény okozója
csakhamar napfényre került. Harmadnap reggelén
az elvetemült gonosztevőt, ki a meggyilkolt vérea
szekerével — a rajta levő bortól utközben megrészegedve — csak lassan haladt, a nevezett vonalon T.-Németinél Roger Henrik csendőrnek sikerült elfogni, lábán a meggyilkolt lábbelijével,
nála találtatván pénze is, 22 forint. A gyilkos, nevezett haszonbérlőnek saját kocsisa volt, Privacsernyik Mihály, 21 éves, ki gonosz tettét eleinte
megátalkodottan tagadta, később azonban a nyomozó biró előtt bevallotta; azon állítással, hogy
a gonosz tényben más két — előtte teljesen ismeretlen— egyén is résztvett volna. Büne bevallása
után — mivel a rögtönitélő biróság itt csak a
bűntényt közvetlen követő nap reggelén hirdettetett ki — a megyei törvényszéknek adatott át,
hogy elvegye méltó büntetését.

Mi ujság?
•* (A festi követválasztások eredménye) f. hó
23-kán a következő volt: A belvárosban egyhangulag Deák Ferencz választatott meg. — A Lipótvárosban Kemény Zsigmond lett képviselő 501
szavazattal, Ráth Károly ellenében, a ki 396 szavazatot kapott. — A Terézvárosban követ lett
Gorove István, 1005 szavazattal; Schwarcz Gyula
397 szavazatot nyert. — A Józsefvárosban, hol a
választók összes száma 1394, Szentkirályi Mór
1052 szavazatot kapott, mig Szilágyi csak 17-et.
Ez utóbbinak pártja, gyengesége érzetében, még
a választás megnyitása előtt jelöltjét kikiáltván,
a szavazástól visszavonult. — A Ferenczvárosban
Horváth Károly kapott 451, Rottenbiller Lipót
pedig 322 szavazatot. (A választások részleteiről
bővebben meg fogunk emlékezni a Pol. Ujd.-ban.)
** (Az országház tőszomszédságában), mint
képünkön látható volt, jelenleg még egy örökké
füstölgő kéményü kis gyár van, mely nem csak
alaktalaneága, hanem tűzveszélyessége miatt is a
nemzet házának nagyon méltatlan, sőt veszedelmes
szomszédja. A várostanács ennélfogva elhatározta,
hogy e kis tűgyárat még e hó folytán el kell onnan távolitani, s e határozat végrehajtásával a
kapitányságot meg is bizta.
** (A magyar országgyülési album) ügyében
a következő fölszólitás jelent meg: Miután az
1865/6-i országgyülés Magyarország történetében
századok óta legjelentésteljesebb lenni igérkezik,
ezt Schrecker Ignácz fényképész, ki köztudomás
szerint ujabb időben az „Akadémiai album"-ot
hivta életbe, a maga részéről is örökítendő, az
országgyülés felső és alsó házainak minden tagját lefényképezve egy-egy külön albumba gyűjteni készül, felajánlván abból egy-egy példányt a
felső és alsó háznak, valamint a nemzeti muzeumnak, nemkülönben tiszta jövedelméből egy részt
a magyar irói segélyegyletnek. Felhivatnak ennélfogva bizalomteljes tisztelettel az országgyülés
mind a két házának mélyen tisztelt tagjai, hogy a
mint időjük engedi, fönn nevezettnek műtermében
(Lipótváros, Bálványutca 3. sz.) megjelenni ne
terheltessenek. Pesten 1865. novemberben, b.
Sennyey Pál, m. k; b. Eötvös József, ra. k.
** (Az akadémiai palota megnyitására) külön
levélben hivják meg mindazon honfiakat és honleányokat, kik az akadémiára száz forintot vagy ennél többet ajándékoztak.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 48-ik számához 1865.
** (Az elsö Adj Pesten az idén nov. 22-ikén reg- kácsnő megtöbbent, hogy ily igazat mondott, s kerület képviselője. Más szempont alá esnek azon válaszgel kezdett szállingózni s a budai hegyeket vé- rögtön elhivé a vén asszony mindenhatóságát, s tások, melyeknél valóban törvényellenes volt az eljárás. De
f
köny fehér lepellel vonta be, de amely igen hamar kérdezte, hogy nem tudná-e az elpártoltat vissza- ezek más forum alá tartoznak s ezeknek szigoru birája lesz
nemsokára az országgyülési verificatio. — Különben min*;
elolvadt.
szerezni? Természetes, hogy a czigányasszony den követválasztási tudósitást szivesen közlünk a Pol.
•* (Hirneves történetírónk) Horváth Mihály, azonnal vállalkozott. Csakhogy, ugymond, pénz és Ujdonságokban.
kit a körülmények hatalma már oly hosszu évek ' ruha kell hozzá. A szakácsnő egész örömmel adott
7968. Székely ágyu stb. A történelmi visszaemlékesorán át elszakasztva tartott hazánktól, hir szerint, neki 14 frtot, ruhákat is, selyem kendőket, szok- zés érdekesebb e versekben, mint a költői kidolgozás. Sőt
ez utóbbi nagyon tökéletlen, a szép tárgyakhoz épen nem
lépéseket tett visszatérhetésére nézve.
nyákat stb., mikkel a büvésznő szépen odább állott. méltó.
Több izben kijelentettük, hogy kéziratok vissza— (Ajánlkozás). Egy jól képzett ifju, ki a küldésével nem foglalkozhatunk.
** (Érdekes régi Űrlap.) Az 1848-iki „Közlöny" félévi folyama, melynek példányai oly rit- nevelői pályán több éven át sikeresen működött, s
7969. P á p a . E. L. Egy hason tárgyu, korábbi keletü
kán kaphatók napjainkban, jelenleg áruba van a gymnázialis és reál tantárgyakban, akár magyar, nyilatkozat ezuttal megelőzte. Jól mondja ön, hogy szűk
bocsátva. A ki birni óhajtja, Pesten az 5 pacsirta német nyelven alapos oktatást, ugy szintén a sza- a tér s szeretünk minden felesleges szóváltást kerülni
Azonban a jól irt czikkeknek minden áron „tágasságot
utczában özv. Suhajdáné asszonynál megsze- badkézi és mértani rajzból is útmutatást adni szorítunk." A többivel együtt minél elébb
kész: a fővárosban mint nevelő keres alkalmarezheti.
7970 I85O. A „félhold" felséges ; a jó gondolat min** (Olvasó-kör). Debreczen város polgárai, zást. Bővebb értesitést e lapok szerkesztője ad. den oldalról nagy elismeréssel találkozik. Egy hét óta
hir szerint, olvasó-kört szándékoznak alakitani.
— (Egy hibás adat helyreigazítása.) Őszöd- mindennap ebben gyönyörködünk. A többi méltóan csatlakozik hozzá; bár még az elején tul nem vagyunk
— (A debreczeni szinház rendezetlen kör- ről Fábián M. urtól helyreigazítást vettünk azon
7971. Kolozsvár. N. M. A kép itt van ; hát a többi ?
hibára,
mely
lapunk
45-ik
számában,
Szatmáry
nyéke). Egyik debreczeni tudósitónk az ottani
A mi képünk át van-e adva? Ott ne maradjon a társzép színházról szólván, enneK elhagyatott kör- K. „Vajda-Hunyad" czikkében előfordult, hol czában.
7972. Kecskemét. K. K. Mindakettő be van sorozva
nyezetéről nem a legkedvezőbb képet festi. Többi Hunyady János halála napjául szeptember 10-ike
s türelmetlenül várja az indulási jelszót.
között ezeket irja: Az izléses vas rácsozaton be- van emlitve. Történetíróink ez emlékezetes napot
7973. Sz.Katolna.B.L. Mult héten küldött sorainkra
menve, a szinház jobb oldala felől a szemlélőnek aug. 11-re teszik öszhangzólag, például Turóczit és Gy. P. levelére, megnyugtatásul nehány sor választ kélegelőször is feltünhetik, hogy ezen nagyszerű, és Bonfini nem is emlitve, a magyar szövegü tör- rünk — és jobb hireket.
7974. Kelemér. S. L. A levelet átszolgáltattuk.
szép épület mellett a maga eredeti valóságában ténetírók közt Szalay László, Buday Ezsaiás,
7975. Két szikla. Az eszme jó, de a kivitel nem kiott van egy nagy gémes kut, melynek egyik ol- Bocsor István, Szekér Joachim stb. mindanyían
elégitő. A „munkát és szorgalmat" sziklának nevezni, terdaláról még a deszkák is hiányzanak, mintha csak augusztus ll-ét emiitik Hunyady halála napjául. mészetellenes, megfordított kép. Hogy lehessen ezt mega Hortobágyi puszta kellő közepéről varázsolta — Szükségesnek tartottuk ezt a történelmi hüség mászni, keresztül hatolni rajta ?
volna ide valami tündér, hogy a nagyszerü mellett érdekében is megemliteni.
7976. Miskolcz. U. K. Az elhunyt hü bajtárs némi
ott lássuk mindjárt az — egyszerűt! — Innen
** (Lépre került tolvajbanda). Kovics az közelebb jellemzését, nekrológját vártuk volna. Nekünk
alig nehány lépésre, gödrök és mindenféle szemét erélyes budai kapitány, közelebbről ismét hat semmi közelebb adataink nincsenek róla.
7977. A. X. Forditásokat csak kivételképen közlünk.
között ismét egy kút; de ez már nem gémes, ha- személyből álló tolvajbandát keritett kézre. Sok A küldöttek
között van több olyan, mely bir azon íi ta kínonem olyan kut, a milyenben a szent hajdankorban tolvaj kulcsot, feltörő vasat és fejszét találtak náluk, sabb érdekkel s azon eredeti zamatú áttétellel, mit mi ily
Józsefet az ő testvérei belevethették. Balfelől is- A banda tagjai nők és férfiak, kik az elfogatás előtt müveknél megkívánunk. A név-aláirás ugy lesz, a mint
mét egy kut, oly alacsony kávával, hogy egy pár órával jöttek kocsin Komárom és Esztergom- kivánja ön.
nyolcz éves gyermeknek térdig sem ér. — Hogy ból, s azonnal üzletükhöz láttak. A nős egyike
mi czélja van ezen sok kútnak ? bajos megérteni. vándorló árusnő volt; kettős,alulösszevart krinoSAKKJÁTÉK.
Ha tüzeset vagy szomjuság ellen valók: akkor czél- lint viselt, melybe a köténye alatt levő nyilason
308-ik
sz.
f. — Bayer Konrádtól
szerü volna azokat ugy átalakítani, hogy a mai íz- észrevétlenül csúsztathatni a lopott holmikat.
(Olmüczben).
lésnek megfeleljenek; ha pedig nincs szükség rájok: Mondják, hogy valamennyien Komáromból valók.
akkor el kell őket távolitani. Addig is azonban
— (Halálozás) Zemplénmegyében Vehéczen
(E feladvány, mely szintén a Palamede-verseny korendőrségi szempontból meg nem engedhető, hogy nov. 10-én halt meg Füzesséry Antal, nagyszámu szoruzottjai kőzül való, magának a kitünő feladványszere kutak ily elhagyott állapotban legyenek. Leg- rokonainak s barátainak mély fájdalmára. Beke zőnek is legmesteri miivei közé tartozik.)
Sötét.
alább fedelet kell rájok alkalmazni, hogy minden hamvaira!
baleset kikerültessék. A becsületes eaizmadia-czéh
** (Halálozás.) Buda város főpolgármestere,
dicséretreméltólag megengedte, hogy csapó-utezai Felei JEde, e hó 19-ikén meghalt. A közhaszonra
telkén keresztül átjárás legyen a szinház udvarára, czélzó tevékenységével maradandóvá tette emlékét
melyet felhasználnak az iskolás gyerekek is; azt Buda főváros lakossága előtt. Béke legyen hamvai
pedig tudjuk, hogy ezeknek nagy hajlamuk van, fölött!
a kutak körül ólálkodni s bele nézegetni, csintaNemzeti szinház.
lankodni stb. Akárhány beleeshetnék, mig valaki
észrevenné. — Azt a sok kődarabot pedig a szinPéntek, nov. 17. „Marót bán." Szomoru jáház környékén levő számtalan gödrökbe kellene ték 5 felv. Irta Vörösmarty Mihály.
hányni, földet hordani, szóval, az egész udvart
Szombat, nov. 18. „Erzsébet." Opera 3 felv.
planiroztatni, mert mostani ronda állapotában csak Zenéjét szerzettek: Erkel Ferencz, Doppler Fenem maradhat. (Nem kételkedünk, hogy Debreczen rencz és Doppler Károly.
Vasárnap, nov. 19. „Mátyás király lesz."
város, mely a szinház diszes kiállítására annyit
áldozott, az elkezdett munkát végleg be fogja fe- Eredeti szinmű 5 felv. Szigligetitől.
Hétfő, nov. í20. „Az idegesek." Vigjáték 3
jezni, s az itt elmondott panaszokat figyelembe
felvon. Irta Sardou Viktor.
veendi).
Kedd, nov. 21. „Troubadour." Opera 4 felv.
** (Az aradi tanuló ifjak) pár hóval ezelőtt
tánczvigalmat rendeztek az egyetemi joghallgató- Verditől.
Szerda, nov. 22. „Kalmár és tengerész." Erekat segélyző-egylet javára. Ennek jövedelmét, 70
IL
a
b
c
d
e
í
e
ftot, most el is küldték a segélyegylet bizottmá- deti dráma 4 felv. Irta Czakó Zsigmond.
Csütörtök, nov. 23. „Mártha" vagy „A richVilágos.
nyának.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
= (Jótékonyság.) Halasi birtokos Polányi mondi vásár." Opera 4 felv. Zenéjét szerzé
Gyenes József ur, a z ottani óvodának 200 forin- Flotow.
303-dik számu feladvány megfejtése.
tot ajándékozott, mely kegyeletes adomány a nőSzerkesztői mondanivaló.
egylet részéről annál hálásabb köszönettel fogad(Lamourouxtól.)
7967. Többeknek. Oly helyekről, hol a képviselőVilágos.
Sötét.
tatott, mivel nevezettnek boldog emlékü neje
választások már megtörténtek, több rendbeli tudósításokat
1. Ba6-a8
Vf8-f6
B
8
aS8Z0:n 8á
^
n^ ?*™
y g> ugyane czélra már veszünk, melyekben a kisebbségben maradt pártok részé2. Ba8-f8
Vf6-f8:
elöbb, áOO forint alapitványnyal járult.
ről gyakran igen keserü hangokban nyilatkozik az elégü3. Va3—a8
tetsz. sz.
4. V— v. B—mat.
** (A szerelem, mint a babona terjesztője). letlenség s még tovább is foly a megválasztottak ellen a
Nem rég Pesten egy vén czigány asszony be- pártszenvedély. Mi a panaszokat sok esetben felfogni s
Helyesen
y
fejtették
j
meg.
g Veszprémben:
e
Fülöp József.
p C
méltányolni tudjuk, de az elkésett kifakadásoknak lap- -Miskolczon:
P b
vetődött egy házhoz, hol egy halavány szakács- jainkban
Miskolczon: Czenthe
Czenthe József
József
többé helyet nem adhatunk. Az alkotmányos jóPozsonyban: Csery
%LTÍ
yVagyon Judith.
Judith. -- Dunanővel találkozván, beszédbe eredt vele. „Volt egy zan elv a i : hogy a választások után megszünik a párt- £ ? 7 !
Dunakedvese nemde, s elpártolt tőle?" kérdé. A sza- harcz s a többség választottja már nem egy párt, hanem a foldvdron: Than J. (a 302-et is. Ez utóbbit helyesen fej-
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tette még meg Jdsz-KUéren: Galambos István.)

TARTALOM.

H E TI-NAPTÁ R.
Hónapi-és Katholikus és Protestáns
hetinap
naptár

-N ovember—Deczember

|26
2V
28
29
3Ü
1
2

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Novemb. (ó) Kislev. R.

hossza
6.

p-

N ap
1 >iái
6. P-

hossza

6.

<S.

p-

8 52 7 21 4 13
8 50 7 22 4 12
Hétfő Akós hitval.
Éber
j 15 Kar.bjt.kezd. 9
16 Máté apóst. 10 Bermann
8 49 7 23 4 12
Kedd Sosthenes hitv. Piroska
17 Gergely p.
8 48 7 24 4 12
ll
Szerda Saturinvért.
Valthér
18 Plató
12
8 45 7 26 4 l l
Csőt. András ap.
j Endre
Pént. Natalia
Fehérke
19 Abadiás
13 Benjámin 8 43 7 27 4 10
j Olivia
Szomb. Bibiána szüz
20 Gregor
14 Sabbath 8 41 7 29 4 10
Utolsó
negyed
10-kén 1 óra 29 perczkor reggel.
Holdféayvaltoeások. «

Vasár A 25 Konrád p. i A «4 Vácz r.! 14 C 25 Fülöp 8 Bér

15j 1 H o l d

nyüg.

15
15
15
15
15
15
15

p.

8
10
ll
12
15
17
19

16. tél
0
1
1
2
2
3
4

P-

40
10
40
14
52
43
23

nyüg.

6.
•s*

0
1
2
4
5
6

p.
»

24
37
58

io

2.1
39

Váez város (képpel). — Dalok. — Wesselényi Ferencz és Széchy Maria Murányban 1644. (Vége.)— Hírlapirodalmunk a 19-ik században. — Reggeli látogatás egy
állatseregletben (képpel). — Lord Palmerston (arczkép).
— Válasz Szilágyi Ferencz urnak. — Egyveleg. — Táp*
ház: Vasárnapi beszélgetés, — Irodalom és müvészet. —
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek,
elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő P á k h Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
#
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HIRDETÉSEK.

Az első magyar

300,000 eiüst forint

SELYEM- ES NEMEZ-KALAP GYÁRI-RAKTARABOL

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

Az átalánosan elismert valódi s egészen frisen érkezett

14,811 nyeremény-számnak

MONASZTERLY ES KUZMIK SCBNEEBERGI NOVENY-ALLOP
Pesten, váczi-utcza 15-dik szám.

Egész Magyarhonban a legnagyobb raktár kész kftpenyek, menték,
shawlok, selyem és nöi divatszövetekbeii.
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.

'.i

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 utagó-rohák, szinházi fejkötök és övek.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
%

/i széles különös szép szőrszövetek, sima koczkás és sikos, 48 kron rőfe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
V« széles finom faoone Instre minden szinben 75 krtól rófe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
•/» széles sima franczia Chambord szövet minden szinben, 1 ft. 80 kr. rőfe.

"MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
9

/i széles franczia ponplin, sima, minden szinben, 2 ft. rófe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Vi széles irlandi Ponplin, minden szinben, 3 ft. 75 kron rófe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Himzett és brochirozott divat-ruhák,'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.
Ve széles lyoni tafota, min^fn szinben és minőségben.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Vs és »4 széles, sikos és koczkás tatota, 2 ft. 15 kr. rőfe.
MONASZTERLY és KUZNIK. Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Soirée selyemruhák és nehéz brocat selyemszövetek.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
T

/s széles moir antique minden szinben, 4 ft. 75 krtól rőfe.

MONASZTERLY és KUZ11IK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
•/s széles fasoné és chilié selyemszövetek, 2 ft. 30 kron rőfe.

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Vi széles gros taille, velour ottoman és selyem rips, minden szinben, rőfe
'
°
3 ft. 60 kr.

ittONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-uteza 15. szám.
Gyári raktár! franczia Long-shawlok és kendőkben.

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

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

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.
Broch-kendök és nyakszalagok 35 krtól kezdve.

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

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

MONASZTERLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Elvállalnak mindennemü megrendeléseket ruhák elkészitésére, valamint egész
menyasszonyi készletek kiállítását.

""^ŐNASZTÉRLY és KUZMIK Pesten, váczi-utcza 15. szám.

Kivánatra minták a legujabb szövetekből megküldetnek, valamint hozzájok intézett a
divatot illető tudakozásokra a legnagyobb készséggel válaszolnak, és minden megrendelést p o n t o s a n teljesítenek.
1378 (3—0)
Cs. kir. kizáról. szabad.

Itt

FOG-SZIVARKAK,

legujabb, s mint legjobbnak elismert s legkényelniesb szer

minden neme ellen,

eevedüli feltalálója : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-dik sz. a.
Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett

—"*

átalános használatra -^"«

minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. - A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jeles és okszerúleg összeállitott készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga.
Ára egy skatulyának 1 ft.,'/« skatulyának 50 kr. Postán kaid ve 10 krral több.

Ismételadók illendő százalékban részesülnek.

Középponti elküldési raktár: a fenérintett gyógyszerésznél. Megrendelhető
továbbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
minden gyógyszerészénél.
1339 (9-12)

mell- s tüdőbetegek számára,

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

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wágner D*
gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Körmöczön: Draskóczy gy. S.-Sz.-Győrgyön: Ötvös P.
Aradon: Probst F. J.
Károlyfehérvár: Fischer E.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
gyógysz.
Kabinban: Stojánovics.
Baján: Klenautz J.
Sopron : Voga és RuppBrassóban: Gyertyánfy,Fa- Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
recht.
Lőcsén: Lehrer S. J . gysz. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
bick és Jekelius gysz.
Lublón: Krivácsy gyógysz. Sastyénban: Mücke A. gy.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test. Lugoson: Arnold J.
Selmeczen: Breymann.
Beszterczén : Dietrich és Médiáson: Breiner K.
Segesvár: Misselbacher J.
Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G.
Fleischer.
Bonyhádon: KramolinJ.gy. Miskolczon: Spuller J.
Sziszeken: Kubányi F.
Mitrovicz: Kerstonoshics A. Szombathelyen : MitterBrassóban: Fabick Ed.
Broodban: Valentovics gy. Mohács: Pyrker Gyula gy.
mayer gyógysz.
Marosvásárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson: Gröttier L.
t suzon: Borsay F. gysz.
gyógysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Mohácson: Kőgel D.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Nagybányán: Horacsek J. Szathmáron: Juracsko D.
Deésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy. Nezsiderben: Fuchs J.
Szent-Miklóson: Haluschka
Devecserben: Hoffmann B. Nyitrán: dr. Láng E.
gygy
Eszéken: Kawüowicz gysz. Nyíregyházán: Hönsch Ede
Szarvason: Réthy V.
Eperjesen: Zsembery Ign.
gyógysz.
Érsekujvár: Conlegner Ign. Nagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
és Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
kovics és Haidegger.
Eszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsán : Weliscb Temesvár : Kraul és Roth
gyógysz.
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordán: Welits és Wolf.
Győrött: Brunner F.
Nagy-Kikin: Komka A. J. Tatán: Niertit F. gysz.
Gyulán: Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
Tőrők-Szent-Miklős: PilHátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pantotlosz M.
Ipolyságon: Mikulási T.
schek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A.gy.
Janoshazán: Kuna gysz.
Orosházán: Vangyel M.
Unghvártt: Telendy gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Pancsován: Graff gysz.
és özv. Benesch P.
Kaposvárit: Schrbder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Varannón: Elizárgysz.
Károlyvártt: Benich J .
Putnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon: Tragor A.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Varazsdon: Halter gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Kassán: Eschwig E.
Verseczen: Herzog gysz.
Késmárk: Genersich C. és A. Rimaszombat : Hamaliár Zimony: Ivanovics és fia.
gyógysz.
Kecskeméten: Papp M.
Zalatnan: Mégay Gyula.
Karánsebesen :Weber A. gy. Rumán: Milutinovitz S.
Zombor: Stein fia Márk.
Károlyfeliérvártt: Fischer Békáson: Boromi K. gysz. Zsámbokrét: Neumann M.
Szászváros: Sándor R. gy. Zentán : Wuits testvérek
Ed. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C. Szabadkán: HofbauerI.gy.
uraknál.
1352 ( 3 - 6 )
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

HELUNGKIANG
arábiai és ázsiai

állat-gyógyitó-pora,

mely a beteg állatok, u. m. lovak, szarvasmarhák, sertések- s
juhok 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 Gloggnitzban.

és gyermek-lábbelik
a legfinomabb külföldi kelmékből, szilárd s tartós munka, dusválasztékban s olcsó
árért kaphatók

BRETSGHNEIDER 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
készséggel kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
gyorsan teljesittetnek.
1377 (3—8)

vastartalmú china-szörpje
*

1403 (1-5;

Főraktár: kigyó-tér. Gyári helyiség: stáczió-nteza 34. szám alatt.

10. szám kocsis-kalap csak feketén és ke'
meny 2 ft. 50 kr., 3—6 ftig.
11. „ Kucsma 2 ft. 50kr.,finomAstiikán
5 lt., Persián 5, 6—8 ftig.
12. „ Kalapok tiszt, papok számára egy
szerű 4—5 ftig, selyem-nemezből
finom 5—6 ft.
13. „ Egész lágy, fekete 3. 3 ft. 50 kr.
4 ftig, szürke 2 ft.50kr., 3—4ftig,
szürke 2ft. 50 kr., 3—4 ftig, zöld
4ft., barna 2 ft. 50 kr ,3 ft. 50 krig.
14. „ Vadász-kalap kelmébőlszürke, zöld
bekerítve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázva 6 ft., szürke
nemezből 3, 4—5 ftig, zöld nemezből 3, 4—5 ftig.
15. „ Selyem-kalap fekete kemény 3,
4—5 ft. 50 krig.
16. „ Selyem-kalap fekete kemény 3,
4—5 ft. 50 krig.
17. ., fekete és szürke félkemény, egész
lágy 3, 4—5 ft.
18. „ egészkemény,feketecsak 3, 4—5ft.
19. „ fekete félkemény, egész Iágy4— 5ft.
20. „ Utazó forma, széles, lágy vagy félmindennemü régiséget, drágakövet,
kemény, világ, szürke, sötét zöld, gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüsvagy iekete 2 ft. 50 kr. 3—5 (t.
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
Gyermekkalapok kaphatók, 4. számu
áron.
1841 (2—2)
egész kemény,fekete koczkás szalaggal, vöRégiségek
és
természetiek
rös fekete vagy fehér 2ft. 90kr., 3ft. 50 kr.
irodája,
5. számu fekete vagy szürke, selyem vagy
bársonynyal felékesitve 3 fttal. vékony sza- Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,
laggal 2 ft., 2 ft. 50 kr. 3 ftig. 7, számu fea Lloydnak átellenében,
kete vagy szürke 2jft., 2ft. 50 kr. 3 ft. Legkisebb gyermekek számára felálló karimával iol egy nagy választéku raktár mindennemű
fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr, 3 ft., szint égiségek, régi pénzek, gombok, övek
is mentekötökböl a lególcsóbb áron, ugyolyanok tiszta fehér 6—6 ftig.
sintén egy nagy raktár ásványok, lepek , bogarak, madárbörök, tojások,
uvegszemek is találhatók.

Nagy választéku raktár, mindennemü
selyem- és nemezkalapokból, urak, urhfilgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadászkalapok, házi- és yadászsipkák, kucsmák,
nyakkendők, uti- nemez-topánkák, ugyszínte nemez-czipók börtalppal, papucsok
és egészségi nemeztalpak.
Az összes formák az alanti számok szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a
mellette álló számok pontos kitétele mellett,
még a kalapok árát, szinét és a fejnagyságát
megjegyezni kérünk.
Kalapok festés, tisztítás vagy divatositás végett a legnagyobb készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.
1. szám legujabb forma, egész kemény, fekete
vagy szürke szinben 3, 4—5 ftig.
2.
széles karimával, egészen lágy, fekete vagy szürke szinü 3, 4—5 ftig.
3.
kemény, fekete vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr., 3—5 ftig.
egész kemény vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr., 3—5 ftig.
félkemény vagy szürke szinben selyemmelbélelve 2ft.50kr. 3,4—4ft.
50 kr., selyem- és bársonynyal kéri tve 4ft. 50 kr.—5 ftig, legfinomabb
fi ft., nem bekerítve 2 ft. 50 kr.,
3 - 4 ftig.
félkemény vagy egész lágy, fekete és
szürke szinben 3ft. 50 kr., 4—5 ftig.
félkemény vagy egész lágy 2 ft. 50 kr.
egész 3—4 ft. 50 krig.
8.
félkemény vagy egész lágy 3—5 ftig.
9.
Inaskalpag fekete kemény 3,4,5,6ft.

Régi pénzeket

Nagybani é s darabonkint! eladás,

Csak 4 forint fizettetik

Uj bolt-nyitás.

Takáfsi János

évnegyedenkint

azok részéröl, kik az általunk 20 részvevőre rendezett sorsj egy társulatokban résztvenni kivánnak, 20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badeni sorsjegy
hozzáadásával, s melyekre évenkint

W

38

h uz

k 3NÍ
esik.

25 évnegyedenkinti részletbefizetés után 4 ftjával egy részvényre az összes sorsjegyek 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 tizedrész jutalékra (bélyegdij egyszermindenkorra 1 ft. 36 kr.), vagy évnegyedenkinti
M ft. részletfizetéssel negyedrész jutalékra (bélyegdij egyszermindenkorra 8 ft.
40 kr.), résztvehetnek.
Ajánljuk továbbá

részvényeinket

20 db. Credit-sorsjegyre 20 részvevőre, 25évnegyedenkinti 8 forint részletfizetés
mellett, bélyegdij 1 ft. 30 kr.
20 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 6 ft. részletfizetéssel, bélyegdij 99 kr.
20 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 8 ft. részletfizetés mellett, bélyegdij 68 kr.
Mindenki egyenkint beléphet bármely tetszése szerinti társulatban, anélkül,
hogy a többi társtagokkali érintkezés feltételeztetnék.

„A V

czimzett, ezelőtt a váczi-utezában jól ismert és a kiárulás által megszünt fehérnemü
kereskedése jelenleg a

kis hid-atczában9 a „vastnskéhoz"
rendkivül olcsó á r a k o n ""3K1
nyittatván meg, u. m.:

Q '/4 forint férfl-vászoningek, középfinom,
3 % forint „
„
finom,
•4= és S forint férO
„
egész finom,
Q % forint nö-ingek, horgolt csikkal,
3 V* forint
„
szegélyzett mellel,
4= és £3 forint ,,
himzett mellel,
nagy választék gyermek-, fiu- és leány-fehérnemükben, rumburgi,
hollandi és börvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zsebkendőkben.
1 4 1 3 (1—0)

MORGENSTERN A. és TÁRSA

PÉNZ!

pénzváltó-irodája Pesten, Deák Ferencz-utcza 9. sz. a.

Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.
1368 (7 —0)

mindennemü állam- s

"

Ezen gyógyszer, tiszta, kellemes alakjában, egyesíti a gyógyázat kincsének két
leghatalmasb zsongító anyagait: a vas, mint vérünk alkatrészei, s a china, mint legerősebb
zsongító szer, melyet egyátalában ismerünk. Már az első kísérletre a fentebb érintett
készítmény összeállítása sikerülvén, az Párisban csakhamar ismeretessé l*n, s a legjelesb
orvosok, mint: Amat, Royer, Trousseau, Pelpeau naponkint china-szörpót, mint leghathatósb gyógyszert rendelik a vérszegénység ellen, s azon esetekben, hol a megdöbbent s
fogyatkozásnak induló erők isméti felélesztéséről a testben, továbbá szintelenség, sápkór,
gyomor s emésztási tehetlenség, a havi folyás rendetlensége, görvély sat. eseteiről van
szó. A china-szörp előmozdítja az étvágyat s emésztést, erősiti egyátalában a test alkatrészeit s mint igen hathatós, de semmi esetre bántalmazó gyógyszer a legjobban ajánli s
ható. Ezen készítmény létezik továbbá még vastartalmú chinabor alakban - ~ — / 5 5 T
tár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest királyuteza 7. sz. a. 1396 (2—ól)

magán-sorsjegyekre

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,

adatik, hogy az a napi árfolyam szerint egé-

is .e
3 u©

szen fizettetik ki s a visszafizetés havonkint

mely minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.
' két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott
Ezers

K PITIPIIV

melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
I lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, dbja 10 ft.

cs 3 015 -í^ a =

bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér 2-ik szám, a városháza mögött.
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vagy évnegyedenkinti részletekben történhet.
(
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Azon előlegezek, kik a visszafizetést

nem részletekben, hanem egyszerre telié
siteni kivániák, az árfolyam-érték S-ben

t . 0 ••-> a) •

részesittetnek, s a fizetési határidő tetszés

m

szerint meghosszabbítható.
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A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
ü elnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetőzések s más egyéb érczmunkálatok
rés^
Váiatot uj
,„ s., ^
. a legjutányosb áron számíttatnak, s még a legcsekélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak.
1245(6-6)

MIKSITS KÁROLY,

2 Bt

2.3

a 3
B 2 8 ffCh

alólirt pénzváltó-irodájában előlegezés akép

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 lt., kettős zárral, csinos
szerkezetű 15 ft.

T és TÁRSA gyógyszerészek

PÁRISBAN (Kue Richelieu 45).

PESTEN.

egy millió 909,630 forintot okvetlen
nyernie kell ezen, a szabad Frankfurt
városa által alapitott és biztositott legujabb nagy pénznyeremény-sorshúzásban; ezen jutalomdij-sorshuzás
annyival is inkább mindenkinek ajánlható, mert az a legnagyobb előnyökkel
ajánlkozik s az állam részéről a legjobb
biztositás nyujtatik, mely egyszersmind
annak ügykezelését is magára vállalta.
Játéktervek ingyért szolgáltatnak ki.
A hivatalos sorshuzási lajstromok, valamint a pénznyeremények a huzás után
minden részvevőnek az alólirott bankárház által azonnal meg fognak küldetni.
A sorshuzás kezdete nov. 22-kén.
V* eredeti sorsj. ára 1% ft. o. é. bankj.
Vt „
„
„
3ft. o. é.
„
Vi .„
„
„
6 ft. o. é. „
Szives megrendelések, a pénzösszeggel együtt, mihamarébb s közvetlen az
alólirottboz intézendők
Homburger Móricz,
Trierischer-Platz Nr. 9.
1355 (10—10)
m. Frankfurtban

3

1369 (7 -0)

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó-irodája Pesten, Deák
Ferencz-utcza 9. sz. a.
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UT" Levélbeli megrendelések gyorsan
teljesittetnek, sorshuzási áttekintetek az
1866-ki évre ingyért szolgáltatnak ki.
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
y ^ g j ^ z t tapasztalván, miszerint a Seldlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitA • 'mmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
ványai
^ g ^ _ m ; n éif O gva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisitványok megvételétől : h o g y az általam készitett
8 idlitzporok minden egyes skatulái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyáiiak 1 fi. 25 kr. — Használati otasitás minden nyelven.
E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között
dhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
l ö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rógzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
t ' ábbá • görcsök, vese- és ideges bajokban, szlvdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, csúzos fogfájdalomnál végül hysteriára, búkórra és hnzamos hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
6 hatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl,
kík ^miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhéz
f\ ' odtak és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőt k érzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
"^zdák tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
^ lőtt'mée a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik :

j

TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alattI STEINBA.CH JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódlDorsch-máJhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr-, egy kisebbnek 1 ft. a. é.
Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
eiőtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott hanem a bepecsételt üvegekben levö lolyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenfii a
természet által nvujtatott. - E valódi Dorsch-májhalzsir- olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tűdö-bajokban, scrophulus és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, ezemgyuiadás, ideg- és több más

'£

MOLL A.,

bajokban alkalmaztatik.
792 (49-50)

Dicséretesen ismert szépitöviz,
ugynevezett

HERGZEGNO-VIZ,

mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arczszinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisztán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, májfolt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vörheny, sömör, hőpörsenés, égetés s arczredöktől
megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen
ismert szépitőszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható:

illatszeráruk-kereskedésében
a „Minervához"

1402 (1—2)

Pesten, v á c z i - u t c z a 21-ik szám a l a t t .

SZABÓ FERENCZ,
gépész,

|Í

ajánlja magát mindenféle

malmok épitésére,

ugymint: viz-, göz-, ló- és szélerőre, egyszersmind ajánlja ujonnan föltalált

buzakoptató gépeit,

gyógyszerész B é c s b e n ,
„zum Storch",Tuchlauben.

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 — hamisitva utánzott készitménynyel lőn rászedetve, hogy azok, kik egy
az enyimhez hasonló minőségü és hatásu saját készítményüket szolgálják ki, nyilvános
csalási bűnt követnek el, mert az én készítményem egy oly titok, melyet csak magam
biroklés még senkivel sem osztottam meg.
Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönséget, sziveskedjék ez ügybeni bővebb tapasztalás szerzése tekintetéből egyszer egyenesen tőlem megrendelni, a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő utasitó könyvecskémből, egyéb hasznos tapasztalatokon kivül, tisztelt bizományosira névjegyzéke is átnézhető, kiknek száma mintegy 300-rarug, ezeknél saját készitményü
„giliszta-csokoládém" mindenkor kapható. De ily helyekről is csak azon szeletkékért állhatok "jót, a melyek gyöngyöleiken sajátkezű névaláírásom hü lenyomatát'
viselik.
E figyelmeztetésem szükséges volta kitünik a többi között különösen ez alábbi
levélből is:
T. Kröczer Ágoston urnak Tokajban!
Uraságodnak bizonyosan jól fog esni a
tudósitás, hogy „giliszta-csokoládéjának"
hatása csudálatos nagyszerü volt. És csakugyan sajnálatos volna, ha önnek titka időjártávalnem kerülne a nyilvánosság elé, mert,
daczára a vegyészet nagybani előhaladásának, az utánzott „giliszta-csokoládé" az
önéhez semmi tekintetben sem hasonlitható.
Megkülönböztetett mély tisztelettel.
Jazka-Bratinán (Hor vátországban), j anuár
hó 20-án 1865. W j e s n e r H u g o m. k.,
földbirtokos.
A megrendelések posta utján utánvétellel
történhetök, 1 darab 2 0 krért; csak nálam
T o k a j b a n 6 darab 1 forint.
PESTEN kapható Török József, gyógyszerész király-utcza 7-dik szám alatt, és
Thalmaier és társa uraknál. e
Kröczer Ágoston,
1265 (6—6)
gyógyszerész Tokajban.

Gyógy tokcsák (Gelatin-Arzneikapseln).

Alólirottnál a közelismerésben részesült puha a gyomorban könnyen oldékony
tokcsák (Gelatin-Kapsein). (íly czimü tokcsák ekkorig leginkább csak külföldön állitattak elő, és hazánkban raktároztattak, mely bánásmodor által nevezetesen hoszadalmas
fekvésöknél fogva óhajos tulajdonokat vesztve, annyira megkeményedtek, hogy a gyomorban kevéssé vagy épen oldhatlanokká váltak, mi által a szenvedő beteg reménye,
ugy mint ellenkezőleg a gyógykezelő orvos czélja elibe görditett akadály) — mindenkor
készen és jó minőségben a t közönség figyelmébe ajánlva átvehetők.
Következö árak mellett nevezetesen (a titkos kórok ellen :
Capsulae Balsami Copaivae 1000 darab 7 ft. 50 kr., 100 db. 90 kr.
„
Ext. cubeb. aether
100 db. 3 ft.
„
„
,i
„ cum. Bals. copaiv.
.
100 db. 2 ft.
„
Matico különösen elismert jó tulajdonánál fogva 100 db. 3 ft. 20 kr.
„
Ol. Terebinvinae
100 db. 1 ft. 50 kr.
alábbi kórok, névleg: tüdősorv (Lungensucht), csőaszály (Luftröhrenschwindsucht),
görvély (Skropheln), hol a gyógyszer alkalmazása ellenében a szenvedő egészségi viszonya merit nehézségeket, a gyakorlati téren kedvező sikert aratott általam készitett
csukamáj (Leberthran)-féle tokcsáimat van szerencsém különösen ajánlani 1000 db. 7 lt.
50 kr., 100 db. 90 kr.
Alhasi bajokban pedig himlomagolaj-tokcsák 100 db. 1 ft. — Megrendeléseket
tehetni Uj-Pesten. Csomagolási dij 100—1000 db. 20 kr. vétetik.
1411 (1—3)

Szerényi Vincze. gydgyweré«.
Hartleben és társai könyvkereskedésében Pesten (váczi-utcza 17-ik sz.), valamint minden más könyvárusnál is kapható:

BIZTOSÍTÁSÜGY

gyakorlatilag előadva földbirtokosok, tisztviselők, lelkészek, néptanitók és a
áép számára.
Németből átdolgozta

SZABÓ RICHARD.
Ára 60 kr.

PENZKOLCSONOKET

melyek szakértő emberek által a legjobbaknak
ismertettek el; továbbá mindenféle

hitelintézetektől földbirtokosok, községek és háztulajdonosok részére eszközöl csekély díjfelszámítás mellett

czélszerüen végez, s a megrendelők kivánatára
tervekkel is szolgálhat

„orsz. eng. ügynöksége"

•h\ javitásokat

Gyár: 5 pacsirta-utcza 3-ik sz. alatt
1386 (2-3)
PESTEN.

Pesten, Deák Ferencz-utcza 6-ik ez., a „fehér hajóhoz czimzett házban.

l

CHEFS-D'OEUVRE DE TOILETTE!
Császári, királyi és fejedelmi udvarok által pártfogolt!
Kiváltságok, szabadalmak- és érmekkel kitüntetett!

Dr. BÉRINGUIER

növény- gyökér - hajolaja.

Dr. BÉRHCUIER L.

KORONA -SZESZE.

Egy, hosszabb használatra elegendő palaczkkal
1 forint.
A legjobb minőségü növényi alkatrészekből készitve, a haj
és szakáll fenntartására, erősítése- és szépítésére, valamint a
(Quintessenz d'Eau de Cologne.)
Egy eredeti palaczk 1 forint 25 krajczár. terhes bőrhámlás és sömörképződés megakadályozására.
Kitünő minőségü — nemcsak mint becses illat- és mosdóviz,
hanem mint hatalmas orvosszer is, mely az életerőt fölfrisiti és
SHÍH
edzi.
•

Dr.

BORCHARDT ORVOSTUDOR
NÖVÉNYSZAFPANA,

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

Dr. Béringnier

NÖVÉNYI HAJFESTÖSZERE.

de Bontemard

FOG-PASTÁJA.

és % csomagokban ára 70 és 35 kr.

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

Balzsamos oiaj^appan,

mint gyengéd, hathatós mindennapi mosdó-szer, még a hölgyek
és gyermekek leggyengédebb bőrére nézve is, a legsürgősebben
ajánltatik; Z U egy eredeti csomag ára 85 kr.

Dr. IIARTUNG

(Tokban kefék- és csészékkel együtt 5 ft.)
Mint czélnak teljesen megfelelő s mint tökéletesen ártalmatlan szer van elismerve, s vele a hajat, szakállt és szemöldököt minden tetszés szerinti árnyalatban tartósan festhetni.

cliiunhéj - olaja,

|a legjobb chinahéj-főzetéből, balzsamos olajakkal, a haj fenntartása- és
szépítésére.

Dr. LINDES TANÁR

növényi rudacs- hajkenőcse.

Dr. HARTÜNG

á 85 kr.

növény-haj kenőcse,

(Stangen-Pomade.)

a haj fényét s ruganyosságát öregbiti, s egyuttal a hajbub szi- élesztő, tápláló nedvek és növényi alkatrészekből, a hajnövés
ujra felélesztése- és élénkítésére.
lárdan tartására is alkalmasjZZHegy eredeti darabára 50kr.^ZI

Az összes fönnebbi, kitünő sajátságaik által dicséretesen ismert szerek, valódisagukérti kezesség mellett.

PESTER:

BUDÁN"

Török J.,

Kaphatók:

Jezovitz UI.,

gyógysz., király-utcza, gysz. a „magyar ki7. sz. alatt.
rályhoz."

A VárO8Í gyósy

R

~ á t h Péter

Scholtz J.,

Kiss K.

Sztupa Gy.

városi gyógyszer- „kigyó " czimü gyógyszertárában a
tár.
gyógyszertárában.
szénatéren.

O-BÜDAN: BakatsA.

Prochaska J.

Szertárában.
gyógyszert, tábán.
gyógyszertárt),
kereskedésében.
valamint a magyar királyság s örökös tartományok előkelőbb városaiban felállított raktárakban, ugymint:
Arad: Tedesehi J.
Hatzfeld : Schnur F. J.
Mitrovicz: Miic Sabbás.
| Székes-Fehérvár: Deutsch A.,
A.-Kubin: Tyroler és Schle- Högyész: Rausz W. és fia. Malaczka: Röhrich J. gy.
Légmán S. és Braun J. gysz.
singer.
Homonna: Pupinszky J.
Magyar-Óvár: Czeh Sándor. Szamosujvár : Placsintar G.
Almás: Beck Kóbi.
H.-M.-Vásárhely : Braun és Nagy-Becskerek: Pyrra J . D
ésfia,gyógysz.
Baja: Klenántz és Babócs.
társa.
Nagy-Várad: Huzella M. ős Szala-Egerszeg: Iszóó F.
Bártfa: Waniek és társa.
Ilolits: Mühlbauer R. gysz.
Janky A.
Szabadka: Simony J. és FarBrassó: Stenner P. és Jeke- Heves: Blau J.
N.-Kanizsa: Welisch M. W
kas J.
lius F. gyógysz.
Igló: Tirscher G. gyógysz.
és Rosenfeld Sándor.
Szentes: Eiszdorfer G. gysz.
B.-Gyarmath: Omazta T.
Jászberény: Leitner K.
N.-Kikinda: Manojlovits P.
Szathmár: Weisz J.
B.-Csaba : Láczay J. gysz.
Jolsva: Porubszky S.
N.-Szeben : Zőhrer J. F.
Szegszárd • Brassay M. gysz.
Besztercze: Kelp Frigy., Diet- Kőszeg: Tenkóczy V. gysz.
N.-Szombat: Készely J.
Szeged: Kovács M. gysz.,Korich és Fleischer.
Kőhalom : Lang G. R.
Nagybánya: Haracsek J.
vács Albert gysz., Fischer és
Bonyhád: Straicher B.
Károlyfehérvár: Matherny E. N.'Abony: Lukács A. gysz.
Schopper.
Breznóbánya: Göllner S. F.
N.-Károly: Schőberl C.
és Rusz J.
Székely-Udvarhely: Kauntz
és fia.
Kassa: Eschwig E. és Quirs- N.-Mihály: Brenning F.
J. A. gyógysz.
Beszterczebánya:Buschmann
N.-Sz.-Miklós:KlarF.
feld K.
Siklós: Holmik F. gyógysz.
Nyírbátor: Légányi E.
J. és Göllner F. gyógysz.
Kaposvár: Kohn Jakab.
Szászsebes: Weiszőrtel G. A.
Böszörmény: Lányi M.
Késmárk: Genersich A. gysz. Nyíregyháza: Reich és Pav- Szigeth: Ráth J.
lovitü.
Bazin: Streicher Gy.
Kecskemét: Markovits G. és
Szoboszló: Túry J.
Csáktornya: Kárász A.
Nyitra: Dr. Láng E. gysz.
Fáy Kiss József gyógysz.
Szolnok: Braun J .
Csongrád: Tari L.
Nagy-Enyed : Bistritsányi.
Keszthely: Singer M.
Sepsi-Sz.-GyőrgyWitályosB.
Csákvár • Lukács Gyula gysz. Komárom: Belloni A.
Nádudvar: Lippe Salamon.
Szinyérváralja: Gerber Jenö.
Csanád: Telbisz J.
Nagy-Kálló: Mandl S.
Kalocsa: Behr L. B.
Tasnád: Szongott Jakab.
Csacza: Eichenwald M.
Oravicza: Schnabel Gyula.
Kisújszállás: Nagy S.
Tata: Merkl A.
Csákóvá: Wojnovits D. B.
Ó-Orsova: Böhme K.
Kisbér: Stern E.
Temesvár.- JahnerKár. gysz.,
Debreczen: Czanak J. gysz., Kolozsvár: Wolf J. gysz. és Paks: Flórián J.
Roth L. gyógysz., Kuttn M.
Rothschneck K., Geréby és
Pancsova: Huber J.
Engel J. gysz.
és Pecher J . E. gyógysz.
Hannig.
Pápa : Bermüller J. és Tsche- Torda : Welits Gy.
Körmöczbanya: Ritter J.
Detta: Braumüller J. gysz.
pen E.
Kun-Sz.-Miklós: Csapó G.
Tolna: Hofbauer M.
Déva: Bosnyák és Gergelyfi.
Pétervárad: Nagy J.
Kliliin: Stojanovics J.
Trencsén: Kulka Izidor.
D.-Földvár: Nádhera P.
Pozson: Weinstabl C, Hein- Topolya: Sárkány L. gysz.
Kézdi-Vásárhely: Fejér L.
Deés: Kremer S.
Lippa: Csordán A.
rici F. gyógysz.
Unghvár: Liszkay János.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Liptó-Sz.-Miklós: Krivosz J. Pécs: Adler A. és Zách K.
üjbecse: ifj. Williacha.
Eperjes: Zsembery Ignácz, és Losoncz: Bódy J. E.
Putnok: Szepessy J. gysz.
Uj-Verbász: Singer H.
Lubló • Glatz J.
Pásztó: Büchler W.
Újvidéken: Schreiber Férd.
Pap Józs. Sám.
Lugos: Schieszler A. és Pop- Rimaszombat: Kratschmár.
Versecz: Fuchs J.
Eger: Pillér és Tschőgl.
povits J.
Rosnyó: Feymann A.
Vukovar: Stanits T.
Esztergom: Bierbrauer C. J.
Vág-Ujhely: Baiorsdorf L.
Érsekujvár: Laczkó F.
Léva : Bolemann E. gyógysz. Rózsahegy: Juzeczky gysz.
lt ll in a: Bogdanovics J.
Verőcze : Doma L.
Facset: Hirschl D.
Makó: Ocsovszky S.
Sasvár : Müke A. gysz.
Varazsd: Tauschek S. A.
Fehértemplom: Poppovits B. Marczali: Istl A. özv.
és
Marósvásárhely:FogarassyJ. Segesvár: Miszelbacherfiaés Halter Sándor gyógysz.
J-, kék csillag.
Medgyes: Vándory s Brandsch
Georgenberg: Hensch E.
Veszprém: Guthard fiai és
Teutsch.
Gölnitz: Boldoghy E.
és Brekner Károly.
Heinrich A.
Selmeczbánya: Dimák J. C.
«yör:EckerF.,SzaylerésCeyp. Mohács: Philipp F.
Vácz:
Bodendorfer Gyula.
Szombathely:
T
e
m
p
e
l
F.,
«y° n Ry6s:Kocziánovich j
Miskolcz: Böszörményi J.
Packhofer J., és Pillich F. Zalnfhna: Megay G. A. gysz.
Zenta: Wuits testv.
gyógysz.
gysz. és Spuller J. A.
gyógysz.
Gy.-Sz.-Miklós: Fröhlich E. Moór: Ebner J.
Sopron: Mezey A. gyógysz., Zombor: Popits István és FalMunkács: Tóth K., Haupt J.
czione Gyula.
Éder F. gyógysz., és Pach« y i a : £ . e r l e y I s t v á n gysz.
L. és Horrits S.
1 hofer
Zimony : Joannovics A. D.
L.
h
Halas: Hirschler D
Minthogy a fenntebb érintett szab. speczialitások megalapított hírneve a legkülönfélébb utánzásokat s meghamisításokat idézik elő, ennélfogva tisztelettel felkérem a t. cz. fogyasztó-közönséget,
hogy nemcsak saját a bel
bel- ss külföldön
külföldön oly
oly hizelgő
hizelgő megtiszteltetésben
megtiszteltetésben álló
álló áruezikkeim
áruezikkeim érdekében
érdekében számtalanszor
számtalanszor közhirré
közhirré tett
tett
eredeti csomagolási modorra, hanem azon hiteles bizományi ezégekre is, melyek időnkint a helyi és tartományi hírlapokban
köztudomásu juttattak, — csalódás kikerülése tekintetéből, — éber figyelmét kiterjeszteni sziveskednék.
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BIZTOSITÉK.

RAYMOND és TÁRSA,

műtani vegyészek, illatszer-gyárosok és cs. kir. szabadalom-tulajdonosok Berlinben

Dr. MALATIDES
a nagyon erélyes hatásu

jjé

vagy Gnlvario-

electro-magnetismus

és
a hozzá igényelt szerek által,
igen sokféle bel- és külső nyavalyában gyors
javulást és gyógyulást eszközöl.
Azért is, kik a csúz, köszvény, bénulás,
pillacsetlés, orczahüdés, merevedt tagok és
inak, ideggyengeség, holttetem, kehe,' fulladás, görcsök, rángás, nehézkór, vidatáncz
tagreszkedés, gugák, golyvák, görvély, orcza,
fej-, fül- és fogfájás, fülzugás, süketség
orczakin-, orbáncz-, máj, lép- és bélduguláí
makacsláz okozta máj-lép, gyomormirigy és
haskéreg-keményedések, vizkór, sáppadtság
bélkin, bélférgek, aranyér, szorulás, ét- és
emésztethiány, gyengeség, lépkór, móhgörcsök, hóhiány, meddőség, lakandtság, sérvek , hugyszenvek, kő- és fövény-, vér- és
genyömlés; érzés, mozgás, éllemzés, üremzés hiányaiban; a látzavar és nehézlátás;
vegybomlék; hólyag-, vese- és májkövek,
hudesöszorulás, korcsnövések, termések, érdagok, eresedések; idegszenvek, ingyók,
rojesák, pörtyök, rákfene, sipoly- és kergesedés; higanynyali eltelés, mérgezés, szemnyavalyák, a keletkező fehér, szürke és fekete hályog ugy más egyéb suly, küteg és
fekélyes nyavalyákban sinlődnek, magukat
nála jelenthetik. Az odvas, redves fogak
miatti fogfájást is tüstént és tartósan megszünteti. A veszélyes epekór irtózatos göriseit nyomban eloszlatja; sőt a már hideg
verejtékkel vonaglókat is ujra föléleszti, jótékony meleg izzadásra gerjeszti. Pest,
itáczióutcza 2ő. sz.
1872 (2—6)
Ugyanott az Ovonyát, mint a titkos nyavalyák és évült kütegek legbiztosabb ovóés gyógyszerét, is megszerezhetni, csomagja
1 ft. Ugy az aranyérről irt munkát: darabja
forint.

Tttkos

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy I
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-1
kül, hogy a beteg hivatásában vagy i
életmódjában gátoltatnék, gydkeresen, biztosan és gyorsan gyógyit |

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-1
házban, I-ső emelet, délelőtt 7— 9-ig,
délután 1—4 óráig
__
Díjazott levelekre azonal
válaszoltatik.
1412 (1—0
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában megjelentek, s általa minden hiteles
könyvárusnál, Pesten : Pfeifer Ferdinánd
Budán : Nágel és Wischán-nál kaphatók:

Legujabb szerkezetű népszerü
MAfiYAR

LEVELEZŐ
és házi-ügyvéd,

vagyis : mindennemü viszonyokban
előforduló levelek, különösen kereskedői levelek, valamint a közéletben
előforduló bármiféle iratok s oklevelek szerkesztésére vezérlő segédkézikönyv,

számos példával felvilágosítva.
Szerkeszté

FARKAS ELEK.

Nyolczadik javított s magyar tőrré
nyeink és a mostani vlsionvokhoa
alkalmazott kiadat.
Borítékba fűzve ára 80 krajczár ausztr ért.

HÖLGYEK

(1-3)

TITKÁRA,

vagyis :
egujabb levelezókőnyr nök scámara.
minden előforduló alkalmakra valo fogalmazási mintákkal, mindenféle társasági, családi, bizalmas és szerelmes levelekkel, alapos
útmutatással a levélírás szabályait illetőleg,
emlékkönyvbe való válogatott versekkel,
keleti virágnyelv magyarázatával és betűrendbe szedett szótárával stb.

Borítékba kötve 1 f orintusztr. érték.
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JÁTSZÓ-MÜVEK,

4—36 db. zenemüvei, ezek közt pompás
művek harangjátékkal, dob és harangjátékkal, fuvolával, égihangzatokkal s
mandurával.

Játszö-szelenczék

kon\i:i iiuiu MAIIII \ron
A marhavész s marhabetegségek ellen mint óvszer ajánltatik a

k

lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

2—12 db zeneművel, utazó-szekrénykék, szivartartó imolák, fénykép-albumok, tintatartók és schweiczi házikók
zenével,—mindezekfinomfaragványban
vagy kifestve, továbbá bábok schweiczi
öltözékben zenével és tánczolva: ezeket
mint legujabb műtárgyakat tisztelettel
ajánl H e l l e r J. II. Bern-ben. Ezen
művek, melyek kellemes hangjuknál
fogva minden kedélyt felvidítanak —
bár ne hiányoznának a salonokban s a
betegek ágyainál.
1385 (2—3)

Erdőbirói állomás.

az ausztriai császárság, Porosz- és Szász-királyságok által engedményezve, kitüntetve a londoni 1862-iki,
párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol királynő, valamint ő felsége a porosz király főudvarmesteri
Gömörmegyében kebeleztett Rozsnyóhivatala részéről a készitő irányában történt leghizelgőbb elismerési iratok szerint — a legkitünőbb eredménynyel bánya város erdőbirói állomása megüresedhasználtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
vén: azt elnyerni kivánok hiteles bizonyítványokkal felszerelendő folyamodványaikat
, mirigyes és torokfájdalmak eseteiben s
jövő 1866-ik év január hó I-ső napjáig a
bélgörcs ellen, s különösen hogy a lovak
városi főbirói hivatalnak beküldeni szivesjó testben, teljes erőben
s
vidámságban
fenntartassanak.
kevés
vagy
rosz
tej-adásánál,
melynek
minősége
a
marhapor
kedjenek.
a
« l l # h l r n Á l • nrájmétely eltávolítására, a rotbadás s
használata által szembetünőleg megjavul,— tüdőfájdalmaknál,
Évi fizetése készpénzben 810 o. é. ftban,
a borjuzás alatt annak használata megmérhetlen előnynyel jár. szabad
l l l U l k l l c l l • a z altest minden fájdalmainál, hol tétlakás, tizenkét bécsi öl tűzifában s
gyenge borjuknak beadván, azok szemlátomást gyarapodnak, más hivatalos
lenség szolgál alapul.
járulékokban állapíttatott
meg. — Kelt Rozsnyón, 1865-ik évi nov.
Továbbá:
14-ik napján tartatott városi képviselői
közgyűlésből.
1405 (2—3)

Szarvasmarháknál:

Virággyanta (Blüthenharz)
a házi-állatok terméketlensége ellen.

1295 (3—8)

Valódi minőségben kapható:

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

Török J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thalmayer és társa,— Halbauer
• testvérek, — Glati I. F. — Rakodczay A. — B U D Á N : az udvari gyógyszertárban.
t

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

meggy ógyittat nak

il magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 5% %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsö helyen történt betáblázás által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös 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 '/• év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizettetnek, 1000, 600 és 100 ftra szólnak, 5'/» °/o-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon töke-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
I-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek,

alapítványok,

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

7% évi jövedelmet és biztos tőkenyereményt
nyujtanak.
MF* Az emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvlenx C. J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; — BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Hibarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság főügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért aeonban
posta utján magatói az intézettől is megszerezhetők.
1083 (21 -0)

Matico-injecliója és matico-tokocskái
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45).

J.

23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső
emelet
1376 (3—12)

KÁNYA JÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
1168 (12—0)

g egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek

dr. Fux

Egy okleveles erdész,

ki 13 évig mint erdőmester szolgált, s felül
100,000 hold erdőt kezelt, az erdőkezelés
minden ágaiban, ugy az urbéres erdő elkülönítési munkálatokban tökéletesen jártas,
a magyar, német, latin, tót és román nyelveket beszéli, a legjobb oklevél s bizonyítványokkal el van látva, — 100 ujforint jutalmat ad annak, ki neki egy több évre
biztositott erdőtiszti állomást szerez. Bővebben értekezhetni Pesten, magyarutcza 23.
alatt, 2-ik emelet, 10-ik ajtó, P . Ö.
1392'/, (3-3)
czim alatt.

PATKÁNYOK ÉS EGEREK
biztos és gyors kiirtása

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

Uj gyógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből van készitve a gonorhöe gyors és
Valódi minőségben kapható:
csalhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belsö részekben feszültséget vagy gyuladási
PESTEN:
Török
József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,
idézne elö. Br. Ricord s a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetektovábbá:
ben mikor a copabü, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiók hatása eredmény Csáktornyán: Kárász A. — Keszthelyen: Wünsch F., — Kolozsvártt: Wolf J. —
nélküliek maradtak — alkalmaztatik. — A főraktár létezik TÖKÖK JOZSEF gyógy- Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Varasdon: Halter D. F., —
szerésznél, Pest király-utcza 7. sz. 8.
1395 (2-32)
Veróczén: Bész J. K. uraknál.
1298 (12-16)

közhasznu nagy naptár

r

terjedelmes tiszti névtárral a legujabb adatok szerint szerkesztve.

Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában,

Pesten (egyetem-utcza 4-dik szám) megjelent és minden könyvárus és könyvkötőnél

Országos Naptár
kapható:

1866.

1866.

Magyarország
Szerkeszti

és kapcsolt

részei
szamara.

Öltiöss Bálint, köz- és váltóügyvéd és

váltójegyzö.

A magyar ideiglenes képviselőház ábrájával és 5 külön nyomatott arczképpel (Majláth György,
— Báró Sennyei Pál, — Kellemesi Melczer István, — Gróf Belcredi Richard, — Gróf
Eszterházy Mór) 400 kéthasábu lap, azonkivül 36 tiszta papir-lap. Csinosan füzve

ára 2 forint auszt ért.

Megrendelések melyek egyenesen a kiadó-hivatalhoz intéztetnek, bérmentesen küldetnek el. 10 példányra egy ingyenpéldány jár.
Az „Országos Naptár" első évfolyama, mely két hóval
ezelött hirdetve volt, megjelent.
A gazdag tartalom, mint alább olvashatni, meggyőzi a t.
közönséget arról, hogy e válalattal érdekes és tanuságos évkönyvek sorát nyitottam meg, melyek különösen közhivatalokra, községekre, ügyvédekre, s a nagy közönségnek azon
osztályaira nézve, melyeket a közügyek és hatóságok Magyarországon, a kapcsolt részekben és a birodalomban, — ugyszintén hazánk és a külföld statistikája és történelme érdekelnek : egyátalában nem nélkülözhetők.
A szerkesztő nem kiméit semmi fáradságot, hogy az
„Országos Naptár" mind terjedelménél, mind tárgyánál é3
berendezésénél fogva, naptárirodalmunkban az első helyet
foglalja el ; s én igyekeztem, hogy az, a belértékhez illő csínnal állittassék ki.
Az „Országos Naptár" a szokott naptári részen, s a naplói jegyzeteknek és határidő-jegyzéknek szánt tiszta lapokon
kivül két részből áll, a következő tartalommal:

i*

I a

I

ELSÖ SZAKASZ.

Tiszti

\

névtár.

I. A király. — A) A fels. uralkodóház. — B) A 'magyar királyok rendsora. — C) A királyi méltóság. — D) A királyi udvar. —
II. Az országgyülés. — A) Az országgyülés szervezete. — B) Az
országgyülések évszáma, helye, nyomai. — IU. Magyar királyi udv.
cancellária. — IV. Magyar kir. helytartótanács. — V. Magyar kir.
hétszemélyes tábla. VI. Királyi itélőtábla. VII. Királyi váltófeltörvényszék. — VIII. Királyi kerületi táblák. — IX. Első bir. királyi
váltótörvényszékek. — X. Kir. ker. bányabirdságok. — XI. A vármegyék. — Dunáninneni kerület.
Dunántuli kerület. — Tiszáninneni kerület. — Tiszántuli kerület. — Kapcsolt részek. — XII
Jászkun-kerület. — XIII. Hajdu-kerület. — XIV. Szepesi kerület.
— XV. Nagykikindai kerület. — XVI. Szab. kir. s egyéb rend. tan.
városok. — XVII. Erdélyország. — A.) Erd. kir. udv. cancellária. —
B) Kir. főkormányszék. — C) Földteherment. orsz. igazgatóság. —
D) Róm. kath. egyh. alap. és iskolai bizottmány. — E) Tart. királyi

I
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főszámvevőség. — F) Kir. legfőbb törvényszék. — G) Erdélyi kir.
itélőtábla. — H) Kir. büntetőtörvények. — I) Vármegyék és vidékek. — J) Székelyszékek. — K) Szász hatóságok székek s vidékek.
— L) Erdélyországi városok. — XVIII. Horvát- Tótország és Dalmatia. — A) Kir. udv. cancellaria. — B) Hétszemélyes tábla. —
C) Kir. helytartótanács. — D) Földtehermentesitési igazgatóság. —
E) Országos levéltár. — F) Báni tábla. — G) Kir. megyetörvényszékek. — H) Bányabiróságok. — I) Megyék. — K) Szab. királyi
városok. — XIX. Ügyvédek. — A) Ügyvédek a fővárosban. —
B) Ügyvédek a vidéken.

Egyházak és iskolák.
I. A róm. kath. egyház. — A) Érsekek és püspökök. — B) Káptalanok és nagyprépostok. — C) Szentszékek és házassági tvszékek.
— D) A magyarorsz. szerz. rendek főnökei. — E) Pesti magy. kir.
egyetem. — F) Papnöveldék, intézetek s főiskolák. — II. Az ^evang.
protestáns egyházak. — A) Helvét hitv. egyház. — B) Ágostai
hitv. egyház. — C) Tanodák. — III. Görög keleti egyház. — IV.
Unitaria egyház Erdélyben. — V. Kir. államvizsgálati bizottmányok. — VI. Helytartótan, rend. a magántanulás és vizsgálat tárgyában.

Közintézetek és egyletek.

49-ik szám.

MÁSODIK SZAKASZ.

Magyarország a mult évben.
I. Egy év története. — II. Törvényhozás. — 1. Közjogi rendeletek. — 2. Egyházi és oktatásügy. — 4. Kormányzat és közigazgatás. — 4. Fenyitőügy és eljárás. — 5. Polgári magányjog, váltó-,
csőd- és bányaügy. — 6. Törvénykezési eljárás és birói illetőség. —
7. Ipar- és kereskedelmi ügy. — 8. Pénzügy. — 9. Bélyeg- és illetékügy. — 10. Hadügy. — IU. Magyar hirlapok 1865-ben.

Birodalmi ügyek.

I. Birodalmi alkotmány. — II. Birodalmi központi lf. hatóságok. — III. Kormányzat. — IV. Igazságügy. — V. Pénzügy. —
VI. Hadügy. — VIL Népjogi képviselet.

Külföld.

I. Külállamok. — IL Világ-krónika.

Statistikai kalászok.

Pest, deczember 3-án 1865.

Statistikai kalászok.

K ö z l e k e d é s .

I. Vasutak. - IL Gőzhajók. — III. Posta. — IV. Távirda.

É l e t r a j z o k .

I. Tudományos intézetek. — II. Hitel- és biztositási egyletek.
Majláth György. — Báró Sennyei Pál. — Kellemesi Melczer
— III. Gazd. és ker. társulatok. — IV. Tanintézetek. — V. Művészegyletek és intézetek. — VI. Segélyegyletek. — VIL Egészségügyi István. — Gróf Belcredi Richárd. — Gróf Eszterházy Mór.
intézetek. — VIII. Casino-egyletek.
K ü l ö n f é l é k .
fT\
A fŐváros.
I. Pesti házak és háztulajdonosok. — II. Fővárosi kalauz.

I. Kereskedelmi czég-bejegyzés. — Gazdasági kiállitások. —
III. A közlekedéshez. — IV. Kisorsolási naptár. — V. Kamattábla
5%. — VI. Kamattábla 6%. — VII. A pengő pénzek uj ért. változt.
— VIII. Sokszorozó tábla. — IX. Mértékek. — X. Bélyegtörvény.
— Vásárok.

Ezenkivül az Országos Naptárhoz 6 csinos kép van mellékelve, — u. m. az ujonnan épült
országház, továbbá azon nagy férfiak sikerült arczképei, kiknek életrajzairól a tartalomban
van említés.

Ugyanott még a következő naptárak jelentek meg és kaphatók:

István bácsi naptára, Protestáns képes-naptár
családos (házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelöknek, helység-elöljáróknak, iparosoknak és földmivelöknek való

•"

Falusi gazda naptára
1866-iv 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 (Ir. Farkas Mihály, földbirtokos.
Második évfolyam.

iilandó állattenyésztési falnaptár melléklettel. Füzve 80 kr.

1866-ik évre.

Szerkesztette BALLAGI MÓR, tanár.
XII. évfolyam. — Bolti ára 50 krajczár ujpénz.

képes kalendárium 1866. évre.
Szerkeszti Majer István. Xl-dik évi folyam. 8-rét. Füzve 50 kr.

Tizenkettedik évfolyam.

Lidércz-naptár 1866.
Rémtörténetek, kalandok,

bünesetek, tündérregék, csodás tünemények sat. gyüjteménye.
Sok képpel, Füzve 60 kr.

Határidő-naptár,
mindennemü

hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek,
üzérek és utazók számára.

', - ;i-'.

Kemény kötésben 1 forint 20 krajczár.
.T
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Kiadó-tnUjdonos Heckenast Gusztáv.— Nyomatott saját nyomdádban Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

••••» : ; ' ' , ; ,

Elifizetési fftltételek 18«5-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csapás Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél é»re 3 ft.
B ^ * Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat iHetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri jgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein »s Vogler. — M.-Frankfurtba)):
Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — ea Pesten: a kertész-gazdászati Ogynökség is. József-ter, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatta után 30 ujkr.

Szent-Iványi

Károly.

Ugy régi jó hangzásu név a magyar hogy Gömörmegye részéröl két izben, 1839- tókerület (melybe öt mezőváros s nagyszámu
politikai élet küzdterén, egy harczedzett és 1847-ben a pozsonyi országgyűlésre kö- tekintélyes vasgyári telep esik) ismét egybajnok a magyar alkotmánynak sokszor el- vetül küldetett el. Az 1848-i boldog napok- hangulag és minden vetélytárs nélkül öt
nyomott, megfogyott, de soha meg nem tört ban Szent-Iványi Károly Gömörmegye főis- választá meg képviselőjének a küszöbön
testőrseregéböl! Egyike azon tiszta vérü, pánjának neveztetett ki. S 1849-ben, midőn álló, nagy fontosságu országgyűlésre.
szilárd alkatú hazafiaknak, kiknek bizalom- már borultak a fellegek hazánk felett,
Ezek Szent-Iványi Károly nyilvános págerjesztő alakját ha látjuk, az elfajulás félelme [ Csányi László után, ki a miniszteriumba lyájának eddigi sarkpontjai, melyeket polimessze száll tőlünk s a jellem és kitartás j lépett, mint erdélyországi kormánybiztos a tikai működésének átalános jellemrajzával
diadalába vetett hitünk uj támaszt nyer.
testvérhazában működött. A bekövetkezett egészítünk ki.
Szentiváni Szent-Iványi Károly az ör- idök sulyát ö is érezte, s a forradalom elmuValamint Gömör vármegye helyhatósági
szág egyik előkelö és régi családjának iva- lása után állandóan Pesten telepedett meg s életében, eleitől fogva végig, mindig a szadeka. A család, melyLiptómegye Szent-Iván a közügyektől visszavonulva, meg nem tört badelvü pártnak volt tántoríthatatlan hive,
községétől vette nevezetét, leginkább Liptó ' reményekkel várta a nehéz idők lefolyását, J3 szép és erőteljes szónoklatával vezér szeés Nógrádmegyékben terjedett
replője : ugy az országos pályán
el s számos tekintélyes és vais mindenkor a szabadelvü elgyonos tagokkal bir.
lenzék soraiban foglalt helyet, s
mint az országos tiszteletben
Szent-Iványi Károly Beszálló
Deák Ferencz egyik leghíterczebányán született ugyan,
vebb barátja s elvtársa, szeplő1802. évi januárban, de mint
telen hazafisággal r é s z t v e t t
alább látni fogjuk, élete namind azon eredmények fokongyobb részét Gömörmegyében
kénti kivívásában, melyek végre
tölté, s itt volt nyilvános szerepa közszellem által támogatott
lésének hosszu ideig önként vá1848 i törvényekben találtak
lasztott színpadja. — Gymnáziáméltó kifejezést.
lis tanulmányait nagyobb részt
Azonban az akkori idők
magán nevelés utján, de egy
népszerü férfiai épen oly bátorrészt a pesti piaristák gymnásággal birtak fölfelé, mint leziumában is végezte. A jogi tufelé ! Mert valamint a kormánydományokat Sárospatakon Kőnak a törvény nyel ellenkező
vytől, a hires jogtanártól hallszándékai ellenében Gömörme•gatta. Ezek bevégezte után
gye zöld asztalánál elhatározott,
csakhamar Gömörmegyébe kölfüggetlen állást foglalt el és
tözött, hol családja a Sajó resemmi áldozattól vissza nem rigényes völgyében fekvő Sajóadva
a szabadelvü ellenzéket
Gömör mezővárosát megvette.
bátor lélekkel győzelemre seItt telepedett le az alig 22 éves
gité: épen ugy kész volt a várifju s csakhamar fölkereste a
megyét képező alsóbb rendű nevágyainak s készültségének
mességnél népszerüségét is koczmegfelelő foglalkozást a közélet
kára vetni, hae tömeg megrögzött
terén. 1824-ben az akkori göbalitéletei a haza jóllétére iránymörmegyei fóispáni helyettes
zott elvekkel összeütközésbe
gróf Zichy Ferencz tiszteletbeli
jöttek. Az 1843. évi márcziusi
aljegyzőnek nevezte ki s ezen
megyei közgyülésen egyedül féelsö föllépés után évről évre
SZENT-IVÁNYI
KÁROLY.
nyes szónoklatának és megdönttovább haladt a megyei szolgá(Simonyi fényképe után.)
hetlen okainak sikerült a még
lat hivatalkörében. 1827-ben
másod aljegyző, 1832-ben elsö aljegyző főA jobb napok egy időre ismét felvirrad- akkor „szüzvállu" köznemesség között a közjegyzői czimmel, 1836 ban pedig a nagy- tak s az 1861-i pesti országgyülésen ott teherviselés eszméjét keresztülvinni. Azonszámu nemességtől lakott, tekintélyes put- láttuk és hallottuk ismét Szent-Iványi ban a bekövetkezett követválasztáskor a
noki járásban főszolgabiró lett.
Károlyt, ez úttal már mint a gömörme- roszakaratu izgatók által felbőszített tömeg,
A megyei élet körében érdemeket és gyei jolsvai választó kerület képviselőjét. a megyének a kor igényeivel megegyező
elismerést szerzett férfiut később a köz- S épen a legközelebbi napokban tör- j korábbi nemes határozatát — az értelmiség
bizalom azon legkitüntetöbb foka is érte, tént, hogy ezen értelmes népből álló válasz- | minden ellentörekvései daczára
nyers

