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Az elsö cs. kir. szabad, dunagözhajózási-társaság.

A személyszállitó gőzösök

MENET

RENDE

f. 1865-ik évi deczember 13-tól kezdve a hajózás befejeztéig.

Fölfelé.

Lefele.

tiyórból Pestre : minden páros számu napon, s igy decz. 14., 16., 18-kán s a t .
7 órakor reggel.
Eaitergamból Varira és Pestre: naponkint 6 '/i órakor reggel,
Váczrél Esztergomba: naponkint 3 óra
felé délután.
Bogdánybél Set.-Endre és Pestre: naponkint 6Vj órakor reggel.
Pestről Mohácsra: szerdán és szombaton
7 órakor reggel.
Pestről Zimonyba e's Orsovára : szerdán
7 órakor reggel.

Pestről Győrbe : minden páratlan számu
napon, 8 igy deczember 15., 17. s 19-kén
stb. 7 órakor reggel.
Pestről Váczra és Esztergámba: naponkint 1 órakor délután.
Pestről Sz.-Endre és Bogdányba : naponkint 2 órakor délután.
Mohácsról Pestre: kedden és pénteken
6 órakor délután.
Zimonyból Pestre: hétfőn 8 órakor délelőtt.
Orsováról Pestre: vasárnap reggel.

A személyszállitó-gözösök megérkezése Pestre :
Győrből: minden páros számu napon dél- j Mohácsról: szerdán és szombaton este.
után.
I Zimonyból és Orsováról: szerdán este.
Pest, deczember 12-én 1865.
1427 (3—0)

Al elsö rs. k. sz. dunagözhajózási-társaság

főügyvhösége Magyarországon.
Karácsonyi és ujévi ajándékok!

[KUGLER ADOLF könyvárusnál Pesten (Dorottya-utczában) megjelentek, és
általa minden könyvárusnál kaphatók:
A mit

IV. évfolyam.

a nők legjobban szeretnek.

F ö d i s z e

e

gróf Z I C H Y
NÁNDORNÉ
Szerkeszté LAUKA GUSZTÁV.
sikerült aczélmetszetü arczképe.
Aranymetszésú vászonkötésben ára 1 ft.
60 kr. — Diszes selyemkötésben t ft. Csinos aranymetszésú vászonkötésben ára
40 kr.
i f t . 60 kr.
12 kfiltö fényképészeti arczképével.

HAJNALKA DALAI. Jegyzék-naptár 18öO-ra.

AJkdltőnő aczélmetszetű arczképével.
Közhasznu kézikönyv
Arany metszet ű vászonkötésben ára 1 ft. ügyvédek, peresfelek, gazdák, iparo50 kr. — Diszkiadásban % ft.
sok és kereskedők számára.
Szerkeszté KASSAY A.
GOMBOSTŰ- NAPTAR
III. évfolyam.
Az országos ügyvédi névtárral és a leghölgyek számára
teljesebb tiszti czimtárral.
1 80 8-ra.
Vászonba kötve ára 1 ft 50 kr.
Szerkeszté ROZSAÁGI ANTAL.

VHT Egyszersmind a t. közönség figyelmébe ajánlom a magyar, német, franczia és angol diszmnnkákkal, imakönyvekkel
és ifjuságíratokkal dúsan ellátott raktáramat.
1450 (l)
KÜGLER ADOLF, könyvárus.

;

A dr. Pattison-féle köszvény-gyapot
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény- s fsii/.os haiilalinak
minden nemeit,

u. m. arcz-, mell-, nyak- és fogfájásokat, fej-, kéz- és térd-köszvényt, gyomor- és altesti
fájdalmakat s a t .
Csomagokban 50 kr. s forintjával használati utasítással együtt egyedül valódi
minőségben kapható: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában Pesten, király-utcza 7-dik
ÍZ. a., és Budán. TAUB W., tabán, szarvas-tér 613. sz. a.
1348 (4—7)
Nagyon tisztelt úr!
Miután a dr. Pattison-féle köszvény-gyapot meglehetősen jónak bizonyult be,
indíttatva érzem magamat önnél ismét 2 csomagot megrendelni. En a multkor csakis
1 csomagot rendeltem meg, melyre jelentékeny javulás állott be, de egészségem tökéletesen még sem állt helyre. Tisztelettel kérem rendelményemet mielőbb utnak indítani,
s a t . Maros-Ujvár (Erdély), január 2-kán 1863.
Rosenbaum Adolf, tanitó.

TESTORY ANTAL

török dohány és liavaiinah-szivarok transito-raktára
Pesten, a cs. kir. vámhivatalban :

Közvetlen Saloniki és Cavallából behozott t ö r ö k d o h á n y (Sultanina).
Syriai d o h á n y (Latakia). A London Dockban általam személyesen kiválasztott
nagy halmaz legjobbféle Ilnvannah-szivar. Egy halmaz átalánosan kedvelt Vevey
(schweiczi) szivar B E R T H O L E T és TÁRSA gyárából. P a p i r o s és papirszivarkák LA F E R M É hirneves papirszivarkák gyárából, s megrendelhetők T E S T O R Y
ANTAL által Pesten, a váczi-utcza és Kristóf-tér szögletén, hol egyszersmind árszabályok is szolgáltatnak ki.
1446 (2—4)

Tizenkettedik évfolyam.

52-ik szám.

Uj bolt-nyitás.

Takáts! János
„A VŐLEGÉNYHEZ"

czimzett, ezelött a váczi-utczában jól ismert és a kiárulás által megszünt fehérnemű
kereskedése jelenleg a

kis hid-utczában, a „vastuskóhoz"
WF" rendkivül olcsó árakon "flMf
nyittatván meg, u. m.:

P> V4 forint férfi-vászoningek, középfinom,
Q % forint „
„
finom,
•4: és S forint férfi
„
egész finom,
Q % forint nö-ingek, horgolt csíkkal,
Q V4 forint
„
szegélyzett mellel,
•4: és £ 3 forint „
hímzett mellel,
nagy választék gyermek-, fiu- és Ieány-fehérnemükben, runiburgi,
hollandi és börvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zsebkendőkben.
1413 (4—0)
Cs. kir. kizáról. szabad.

FOG-SZIVARKAK,

legujabb, s mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer

J T * f J
minden

neme

Pest, deczember 24-én 1865.
Elöfizetési föltételek 1866-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 évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, í
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket clfo'ga
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

ellen,

Torma

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

"" m" átalános használatra ~m^M

minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jeles és okszerűleg összeállitott készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolgá.
Gyermekek és nök azokat szinte egész kényelemmel használhatják. Miután a fogfájás
oly sok kellemetlenséggel jár s legtöbb esetben éjjelen, mikor fájdalom-csillapitó szer
épen kéznél nincs, lép be, — czélszerü s egyszersmind kivánatos volna, hogy ha ezen
fog-szivarkák mint legjobb házi óvszer, minden háznál készletben tartatnának.
Ára egy skatulyának 1 ft., '/, skatulyának 50 kr. Postán küldve 10 krral több.

Ismételadók illendő százalékban részesülnek.

Középponti elküldési raktár: a fenéríntett gyógyszerésznél. Megrendelheti
továbbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
minden gyógyszerészénél.
13S9 (14—0)

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

BRETSCHNEIDER ZSIGMOND-nál

uriutcza 12. szám alatt, a Szerviták udvara átellenében Pesten.
Ugyanott a legrövidebb idő alatt mérték szerint is készíttetnek lábbelik, melyek
a lehetőségig szinte a legolcsóbb árért számittatnak. Árszabályok kívánatra egész
készséggel kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
gyorsan teljesittetnek.
1877 (6—8)

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

m e l y mi
nden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
b u z tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.
E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott
melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
J
9 lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, dbja 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetozések s más egyéb érczmunkálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számíttatnak, s még a legcsekélyebb tárgyak is kijavitás végett elfogadtatnak.
1426 (2—6)

MIKSITS KAROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér, 2-ik szám a városháza

8

MÖSSMER JÓZSEF
rumburgi vászon-raktára

„A MENYASSZONYHOZ"

Pesten, az uri- és zsibárus-uteza szögletén, báro Orczy György-féle házban 10-dik
sz. a. ajánlja

jól rendezett vászonáruk raktárát a lehető legjutászabott árakért.
1
&-

Kiadó-tulajd önös Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).
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i igtatásnal 10 krba

kfnrtban:

József.

(1801—1861.)

Most, midőn testvér hazánkra, Erdélyre
oly fontos feladat megoldása vár, az ottani
jelesebb férfiakra minden szem érdekeltséggel fordul. Az erdélyi országgyülés eddigi
folyamában is a meleg honszeretet, alapos
publicistái tanulmányok, politikai tapintat
és nemes mérsékeltség annyi és oly szép
bizonyságait láttuk, hogy ezek eddigi rokonszenvünket s tiszteletünket még nagyobb
mértékben felfokozni képesek. Az itteni föszerepviyő hazafiak nagy részének arczképi
s életrajzi ismertetését időszakonkint már
közölte ugyan a Vasárnapi Ujság, azonban ugy látszik, nagy
még a hézag, melyet pótolnunk
kell. ígérjük is, hogy a folytatás
nem fog elmaradni; az intézkedések meg vannak téve.
E szempontból kiindulva,
nem lesz időszerűtlen bemutatnunk e lap olvasóinak Erdély
egyik kitünő fiát, ki az újjá ébredés nehéz napjaiban bár zajtalan, de érdemteljes szerepet
játszott; szerény ember volt az,
kiről szólani fogunk: azon férfiak egyike, kik halk, de szakadatlan fáradozásaik által a nemzeti ügy előmenetelére nagyobb
buzgalommal igyekeztek mint
nevük ragyogásának eszközlésére. Irodalmi müködése is jellemének e sajátságát tünteti
ki; évekig kutatott oly adatokat,
melyeknek csak egy-egy szakférfiú veendi hasznát. íly férfiakra megemlékeznünk honfiúi
kötelességnek tartjuk. A legfontosabb erdélyi országgyüléseken egyik jelentősebb megyének
íol
yvást képviselője, az 1848 —
49-ki magyarországihongyülésnek is tagj a levén, ez már magában figyelemre méltóvá teszi
egyéniségét.
g

TTorma J ó
Z8ef

1 8 0 1 > m á r c z _ 29-ikén Déésen született. Tanulását szülővárosában
kezdte, * a kolozsvári kath. lyceumban kitünő sikerrel folytatta, A felsőbb tanfolyamokat végezve, 1822-ben a hazai jogból
letette a szigorlatot, s előbb a fókormányszéknél, majd a királyi táblánál gyakorno-

koskodott. A hivatali pályáról azonban pár
év mulva lemondott és gazdálkodni kezdett.
Valószinüleg ekkor már szenvedélyesen vonzódott azon tudományokhoz, melyek elvonult, zavartalan munkásságot igényelvén, a
hivatalnokoskodás lélekfárasztó apró dolgaival ki nem egyeztethetők.
1830-ban mindazáltal, midőn a megyegyüléseknek országos jelentősége lőn, a hazai
bonyodalmak bajai őt is visszaszólították a
gyülések küzdterére, hol tanulmánya és tehetsége kezdetben már figyelmet ébresztett.

TORMA

JÓZSEF.

haladás eszméi megyéjében csakhamar
részben viszhangra találván, benne
erős jellemű és elméjű bajnokot leltek. Első
nyilvános szónoklata Belsö-Szolnok-megye
1831-ki ápr. 25-én tartott gyűlésében történt.
Egy akkor országosan vitatott fontos ügyben beszélt. E szónoklat, melynek nyomán

a megyei fölterjesztés is készült, b. Wesselényi Miklós helyeslését annyira kivívta,
hogy a nagy férfiu a beszéd végén egész
lelkesülten megölelte a szónokot. E jelenetben fekszik alapja mindvégig tanusitott, kölcsönös barátságuknak. Ettől kezdve a folyvást élénkülő gyüléseken B. Szolnok-megye
országosan helyesnek talált fölterjesztéseit
legnagyobb részt ő fogalmazta. 1832-ben
megyéjének főjegyzője lett, s a törvényes
stylus fejlődésére némi befolyással volt
azon szabatos, és világos előadás, mely a
törvények ismeretéről és diplomatikai képzettségéről tanuskodik. 1835 elején az 1834-ki
országgyülés eloszlatásával egybefüggő alkotmányellenes intézkedések következtében, akkoriban fontos és diszes hivataláról
természetesen lemondott.
Minő népszerüsége volt megyéjében, azt abból is látni, hogy
mint fönnebb emlitettük, az 1834,
1836—37, 1846-47 erdélyi örszággyülésekre követté választották; sőtaz 1848-ki kolozsvári
s az 1848—49-ki pesti hongyülésen is ö képviselte Belső-Szolnokot. Mindig az ellenzékhez
tartozott. Az országgyülési munkálatokban tetemes részt vett.
Már az 1834-ki gyülésen oly
munkálatokat biztak reá, melyek
történeti nevezetességüek, s
azon idő historikusának megbecsülhetlenek volnának. A három nemzet kebeléből kinevezett bizottmánynak, melynek
kötelessége volt a sérelmek pontos fölszámlálása és világos kidolgozása, tagja levén, egyik
nagy munkálat szerkesztésével
.
őt bizták meg. Ez az országgyülési választás alá tartozó,
ugy nevezett sarkalatos hivataloknak, helyettesítés általi önkényes betöltését tárgyazta. Az adózás által szenvedett
sérelmek megírását is ö eszközölte, s ezzel
kapcsolatban megirta az adóügy történetét.
E munkák széles ismeretről és kiváló^,
képességről tanuskodnak.— 1838-ban
veszté hallását; ezért többet nem .._,
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f :

kolt, csak midőn velős előterjesztésekre volt
szükség, akkor vették igénybe tapasztalt
erejét A megyei gyüléseken sem szünt meg
állandóan részt venni, derék követtársa,
Weér Farkas mellett. Egy ideig megyei
pénztárnok volt. 1840-ben Deés városa tiszteletbeli disz polgárrá nevezte ki. Forradalmi
szerepléseért sok kellemetlenséget kellett
szenvednie, mignem társaival amnesztiát
nyert. — Most még egy tekintetet kell vetnünk irodalmi müködésére.
Már 1829-ben elkezdte Belső-szolnokmegye történetét és leirását, s éhez folyvást
gyüjtötte az adatokat. Mutatványul a „Tudományos Gyüjtemény"-ben és „Nemzeti
Társalkodódban „A szolnoki grófság" czim
alatt részleteket közölt, melyek miatt polémiája volt a hires történetbuvárral gr.
Kemény Józseffel, ki azonban utóbb Torma
nézete elől visszavonult. Többet nem adott
ki, de szorgalma lankadatlan volt. Miután
adatainak lejegyzése már több száz ivre
terjedt, 1850-ben a rendszeres földolgozáshoz fogott, s 1855-ben már 39 megyei helység leirásával készen volt. Ez évben készitette a „Zonuki grófság történet"-ét, mely a
megye leirását volt megelőzendő. E 84 ivnyi
munka, diplomatikai irodalmunk kétségtelen
hasznára egészen be van végezve, s csak
kiadásra vár.
Másik munkája egy „Oklevelészeti naptár1'. 1000-től 1824-ig, melyben okleveleink
adatai a mostani számitás-mód szerint,
vannak leirva, s igy e sokszor zavart előidéző dátumokat rögtön felvilágosítja. E
munka hazai oklevelészetünk egyik becses
könyve leend, mihelyt nyomtatva megjelenik.
Bevégzetlen munkái: „Belsö-Szolnokmegye leirása", melyet a tömérdek adat segélyével belehetne fejezni; továbbá „Geneologiai táblák", 2 vastag kötetben, melyben
fökint erdélyi családok nemzedékrendje foglaltatik ; végül egy „ííistorico-diplomatikai
lexikon" vázlata, 150 ivnyi jegyzetben.
Kora halála meggátold roppant adaghalmazának illö érvényesítését. Sokat és
kitűnőt adhatott volna a kutató történetiráshoz. Irmodora egyszerü, világos és fökint
magyaros zamatú volt. — Meghalt CsicsóKereszturon, 1864. jan. 19-én, s az ottani
családi sirboltban aluszsza örök álmát.
Munkás és szerény, velős gondolkozásu
és nemes jellemű férfiu volt: — méltó, hogy
emléke éljen. De nevét saját érdemein kivül
fönntartja még jeles fia is, Torma Károly, ki
mint régiségbuvár külföldön is ismeretessé,
s a magyar akadémia tagjává lön; nemes
jelleménél fogva pedig az atyját környező
tiszteletet is örökölte.

• Karácsony éjjelén.
Meghalt a természet, siratja a szellő,
Nem ékíti virág, nem csillámló harmat;
Elnémult a liget, 8 az ég szemfedőül
Hópelyheket hullat . . . ,
Sebes paripáján üvölt a zivatar,
Csattog, rombol s töri, mi utjába akad;
Küzd az elemekkel s dühében a légbe
Kavarja a havat.
Amott tisztes aggok beszélnek a multról,
Majd a titkos jövö leplét vonják félre . . . .
Szemeikben, mintha remény-sugár égne,
S felnéznek az égre!
*
Emitt csörgő diót olvasnak a fiuk,
Mindegyik arczáról az öröm mosolyog;
Köztök a hű anya csitító szavávai:
„Jőnek a pásztorok"! —
Figyelve hallgatnak most a kis gyermekek,
Elérték vágyaik' legszélsőbb határát:
Édesen merengve nézik a jászolban
Született Jézuskát! —
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Éjfélt üt az óra. • . . szellők vad azárnyain,
A távolból csengő, szelid hangok jőnek;
„Harangoznak, menjünk éjféli misére!" —
Szólnak az öregek. . . .
Zengjünk mi is, zengjünk töredezett szivvel,
Nyissuk ajkainkat egy közös imára:
,,Üram Isten, bocsásd, bocsásd áldásodat
Szép magyar hazánkra"! —
Körmendy Károly.

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Negyedik

közlég

1848 és 1849.
(Folytatás.)

„Katholische Zeitung." 1849 elején jelent meg
Zágrábban.
(Pressburger Zeitung. 1849. I. 256. 1.)

„Der Ungarische Israelit," ezerkeszté Einhorn
rabbijelölt Pesten, 1848. máj. hótól szept, végeig.
E lap a magyar zsidók politikai, társadalmi és
vallási haladásának előmozdítására volt szánva.
— Megjelent hetenkint egy szám; ára félévre
helyben 3 ft., postán küldve 3 f't. 40 kr. p. p.
(Búdepesti Hiradó. 1848.1. 405. — Der Ungár (Klein).
1848. II. 1262. 1319. 3289. — Der Ungár (Zerffi). 1848
8. 88. 1.)

„Ungarn und Deutschland" czimü politikai
napilap jelent meg Bécsben 1848. júl. 5-től Töltényi M. szerkceztéü alatt. „Ne bántsd a magyart" németre forditott jelszavának hive, hazai
érdekeinknek buzgó bajnoka volt. E lap feladatául tűzte ki, a magyar politikai dolgok mellett a
németországit megvitatni: minden eseményeket,
melyek Németország egysége mellett vagy ellen
felmerülnek, szemmel tartani, s mind a két ország
magasabb politikáját foytonosan tárgyalni; ára
félévre 8 ft. negyedévre 4 f't. 12 kr. volt p. p.
Bécsben és Pesten egyaránt. Még azon évben
megszünt.
(Kossuth Hirlapja 1848. II. 99. 126. 1.)
„Pester Kundschafts- und Auctionsblatt.'1
Hirdetési és árverési lap. Kezdődött 1789-ben.
Tulajdonos Weber I. özvegye. Kiadta Szuppiny
E. szerkeszté Lechner W. megjelent 1848 és
1849-ben Budán (60. 61. évfolyam) hetenkint kétszer 4-rétben félévi ára 1 ft. 20 kr. p. p.
Midőn 1849. májusban a budaiak minden
hirlaptól el voltak zárva, az árva Kundschaftsblatt
járt kézről kézre.
(Közlöny. 1849 I. 355- — Honi irod. Hirdető 1848
7. 1. — Uj magyar Muzeum 1857. I. 64. 1.)
„Kaschau—Eperjeser Kundschaftsblatt/' Hirdetési lap, kezdődött 1*4* l-ben, kiadta és nyomtatta Werfer Károly Kassán. Megjelent hetenkint
kétszer egy iv 4-rétben, előfizetési ára félévre
1 ft. p. p.
(Honi irod. Hird tő 1848. 7. 1. — Uj magyar Muzeum
1861. I. 64. 1.)
„Arader Kundschaftsblatt." Hirdetési lap,
kiadta, szerkesztette és nyomtatta Schwester Ferencz Aradon. Megindult 1848-dik évvel, minden
szombaton fél iv adatott ki 4-rétben, a helyi rovat
alatt közölt apró politikai hireket is, félévi ára
helyben 1 ft. 26 kr. postán küldve 2 ft. p. p.
„Temesvarer Anzeiger." Hirdetési lap. Megjelent minden s?ombaton egy szám 4-rétben fél
vagy 3/„ iven 1849. sept. l-töl- dec. 29-ig összesen 18 szám 96 lap, ára félévre helyben 2 ft, postán 2 ft 48 kr. p. p.
Időszaki folyóiratok:
„Der emancipirte Satanas, als Apostel der
Freiheit und Gleichheit, der Wahrheit und des
Rechts." Politikai satyrikus néplap. K'adta és
szerkesztette Höchell Hermán, nyomtatta Czéh
Sándor Magyar Óvárott. Megjelent 4 rét egy
ives számokban 1848. júl. es aug. hó folytán 12
szám 96 lap. ára 1 ft. p. p.
„Briefe eines Magyarén an seinen Freund
Michl an der Donau, dem Khein, der Spree, der
Elbe und der Ostsee." Satyrikus havi irat John
Lajostól Landes József köny várus kiadásában jelent meg Pozsonyban 1848. júl.—aug. folytán 1ső füzet 1—43 lap; 2-dik füzetj49—93.1.8 rétben;
egye* füzet ára 20 kr. p. p.
(Honi irod. Hirdető 1848. 43. 1.)
„Közlöny des Teufels. Officielles Amtsblatt
der Hölle." A hirdetés szerint egy hóra 12 füzetke igértetett 30 kr. p. p. előfizetési árért; kiadta
1848. augusztus hóban Eisenfels E. nyomdász
4-rétben, pár számon kivül több nem jelent meg.
(Honi irod. Hirdető. 1848. 43. 1.)

„Das junge Ungarn", szerkeszté és kiadta
Naum öconom BuJán. 1848. ápr.—júl. folytán,
határozatlan napokon, csak időszakonkint jelent
meg 8-rétben. — „Jung ist es freilich, aber —
langweilig," jegyzé meg reá a Pesti Hiríap satirikus újdondásza. — Nyomtatta Beimel Pesten 16
szám előfizetési ára 30 kr. egyes számé 3 k. p. p.
(Pesti Hiríap 1848. I. 510. — Kossuth Hirlapja 1848.
IL 60. — Honi irod. Hirdető. 1848. 20. 1)
„Die grosse Versammlung der Spatzen und
andereVögel inBudapest." Megjelent 1848.máso •
dik negyedében Pesten 6 szám 4 rét féliven, szövegbe nyomott fametszetekkel, Ullmayer F. által
szerkesztve. Hans Jörgl- féle, helyi érdekü, satirikus röpirat; nyomtatta Beimel.
„Der grosse Pfaffenzwicker," satirikus ellenzéki röpirat; megjelent Győrött 1848. ápr. 18. és
20-án, összesen két szám 4-rét fél fél iven. Kiadta
és szerkesztette Noisser Richárd; nyomatott a
Streibig-féle nyomdában.
„Eltér•n-Zei'ung." Nevelési havi irat. Kiadták
és szerkesztették Seltenreich Károly és Fischer
József nevelők 1848. aug.—decz. Pesten; ügyesen, alaposan s népszerü irálylyal volt szerkesztve
nyomtatta Müller Adolf; előfizetési ára 5 hóra
30 kr, egyes füzetke bolti ára 8 kr. p. p.
(Der Ungár. (Klein) 1848. II. 1908. — Wahre Ungár
1848. 262. 1. — Honi irod. Hirdető. 1818. 40. 1.)
Végre szláv, román, és franczia lapok és folyóiratok :
„Narodne Novine" azaz nemzeti ujság."
1836 ban keletkezett, dr. Gaj Lajostól alapítva,
ki mint felelős szerkesztő, Zágrábban folytatta
ezen horvát politikai magyarellenes lapot, különösen a panslavismus érdekében; melléklapja:
„Danica" (Hajnalcsillag) szépirodalmi tartalommal 1845-től adatott ki.
Megjelent a főlap hetenkint háromszor egész
ivrétben; a Danica minden héten egy 4-rétü ivnyi
számban, félévi dijuk postán 6 ft. p. p.
(Pressburger Zeitung. 1849. II. 1038. 1248.)
„Serbske narodne novine (Szerb nemzeti ujság)
politikai lap. Ezzel járt: „Serbsky narodni list
(szerb nemzeti hirlap) belletristikus tartalommal.
Szerkesztő és kiadó Pavlovics Tódor, keletkezett
1840-ben. Megjelent hetenkint kétszer Pesten ivnagyságban, a mellék lap 4-rét ivnyi heti számokban. Előfizetési ára mind kettőnek félévre 5 ft. p.
nyomtatott az egyetemi nyomdában; 1848. október
végén a szerkesztő eltűntével, a lap is hirtelen
megszünt.
(Kossuth Hirbpja 1848. 408. 537. 579. — Der Ungár
(Zerffi) 1848. 236. — Honi irod. Hirdető. 1848. 7. 1.)
„Szerb néplap," ebből 1848 végén, szétküldetett a pesti postán 275 példány járt a 2-dik
félévben.
„Slovenskje Narodnje Nbvini (Nemzeti tót
ujság), és szépirodalmi melléklapja, az „Orol
Tatránski" (Tátrai sas) 1845. aug. elsejével indult meg Pozsonyban. Stúr Lajos szerkesztése
mellett. Ezen lapok, hogy olvasóikban a magyarság — mint ábrándjaik fő gátja — ellen gyülöletet ébreszszenek, nem szűntek meg 1848-ban
is őket avval ámitani, hogy a magyarok a tótokat,
nyelvöket, s nemzetiségöket végkép elnyomni,
kiirtani szándékoznak. — Megjelent 1848-ban
hetenkint két szám a főlapból, ivnagyságban egész
iven, az Orol-ból pedig három szám havonkint,
szintén 4-rétben. Megszünt a két lap 1848. junius
9 kén; összesen kiadatott a főlapból 292 szám, az
Orol-ból 97 szám.
(Pannonia. 1848. II. 3. 1.)
„Novy serbsky Ljetopis" (Uj szerb évkönyv).
Tudományos és vegyes tartalmu fclyóirat. Szerkesztője Pavlovics Tivadar, kiadta a „Maticza
Szerbszka" egyesület Pesten; nyomatott Budán
a m. k. egyetem betűivel 1848- és 49-ben ;^ ára az
évi folyamatnak, mely négy 10—15 ives füzetből
áll, 2 ft. p. p. Keletkezett 1827. évben.
„Vjesztnik." Politikai szerb hirlap, megjelent 1848-ban Újvidéken. A szenvedély őrjöngő
vadságával szítogatta a nép haragját s gyülöletet
a magyar nemzet ellen; mig ez csak közbékét s
jóllétet, testvéri szeretetet, szabadságot a egyenlőséget kivánt és hirdetett. A királyi biztosok e
lázitó ujvidéki lapot junius hóban eltiltották;
szerkesztőjét honárulási vád alá fogatták, ki
azonban Karlóczára szökvén, a törvény szigorát
elkerülte. 1849-ben ismét megjelent Zimonyban,
mignem ott junius közepén betiltatott. ~
(Kossuth Hírlapja. 1848. 69. 1. — Pressburger Zeitung. 1849. I. 469. 508. 672. II. 695. 1.)
„Napredak" (Előre), szerb politikai lap,
! Medakovics szerkesztése alatt indult meg Karlo-

viezon 1848. decz. elején. 1849. junius közepén
betiltatott.

(Der wahre Ungár. 1848. 477. — Pressburger Zeitung.
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A holdban.
(Folyutás )

De hagyjuk a holdlakókat. Elmélkedéseink
„Slovenski Jug." Politikai lap. Megjelent közepette magunk is megérkeztünk a holdra, hol
Zágrábban 1848. októbertől 1849. szept, végeig. saját földi szemeinkkel s érzékeinkkel akarjuk,
(Kossuth Hirlapja. 1848. 477. — Pressburger Zeitung.
különböző pontokról, egy nap lefolyását észlelni.
1849. II. 718. 827. 1.)
Nyugati magaslatán állunk azon meredek
„Pozornik" (Figyelő). A szerb vojvodinai
körhegységek
egyikének, melyek, mint óriási
kormány költségén és dr. Joannovics Sava névkráterek,
a
hold
egész felületét, csekély megszaleges szerkesztése alatt Zimonyban jelent meg
kításokkal, fedik. Az egyenlítő közelében vagyunk.
1849. júliustól.
Reggel van. A napkorong első keskeny sze(Pressburger Zeitung. 1849. IL 790. 813. 946. 1146. 1.)
gélye
épen most emelkedik ki a távol keleti lát„Prjatel ludu-' (Nép barátja), tót néplap
határ sötét ormai mögül
Mácsai Lukács szerkesztése alatt jelent meg PesNagyszerü, ritka látvány! . . . .
ten 1848 utolsó negyedében; előfizetési ára félMély éjszaka boritja be még szárnyaival a
évre 1 ft. 30 kr. p. p. 1848 végén szétküldetett vidéket mindenfelé; koromsötétség honol lábunk
belőle a pesti postán 534 példány.
alatt, meg nem határozható mélységben. Csak a
„Slovenski Pozornik^ (Tót figyelő), politikai hegycsúcs, melyen állunk — a legmagasabb ezen
lap. „Zitua" (Ceres) melléklappal, mely a köznép a tájon — s a távol nyugat emelkedettebb ormai
művelésére törekedett. Megjelent Szakolczán, vannak vakítón megvilágítva. Még csak őket érik
Lichard Dániel szerkesztése mellett 1849. apriltól a felkelő nap első sugarai. Mint egyes fénylő teskezdve a főlap kétszer hetenkint, s mindkettő tek állnak e csúcsok elszigetelten a sötét űrben;
közönséges pórias tót nyelven.
égitesteknek vélnéd őket, ha szeszélyes kúpalak(Pressburger Zeitung. 1849. I. 364. 1.)
zataik a gömbétől annyira eltérők nem volnának.
„Slovacke Novini" (Tót ujság). Magyar korKét óra telt el a nap felső és alsó szegélyémánypárti politikai lap; szerkesztette Kosztelni nek fölkelte között. Még néhány óra — s az alanAndrás ügyvéd; megjelent Pozsonyban hetenkint tabb fekvő csúcsok is kibontakoztak az éj fekete
kétszer egész rétben egy iven 1848. júl. l-jétől leple alól. Lassankint föl lehet ismerni orographiai
az év végeig; ára félévre helyben 3 ft. 50 kr., összefüggésüket.
postán küldve 4 ft. p. pAmott, a délkeleti égen lebeg mindinkább
(Kossuth Hirlapja. 1848. 497. 516. - Der Ungár halványuló, de a fekete háttérhez képest mindig
(Zerffi). 1818. 293. l.j
élénk fényben ragyogó —földünk. Korongjának
„Tmavski Posel" (Nagyszombati követ). átmérője 3l/ -szer nagyobb a napénál. Helyzetét,
Magyar kormányellenes politikai .hetilap. Megje- 24 foknyira 2a zenithtől, csekély mgásokat kivéve,
lent 1848- és 49-ben Nagy-Szombatban.
egész napon át megtartja a sötét égen változat(Aigner Lajos ur szives közié<e után.)
lanul
Pompás égitest! ki hinné, hogy annyi
„Gazetta Transylvaniei." Oláh politikai lap, szenvedésnek szinhelye? . . . . Tisztán észlelhetők
1838-ban inditá meg Baricz György Brassóban. légköri viszonyai, a mint fölötte elvonuló felhői
Melléklapja: „Foaia pentra minte imina si lite- alól egymásután bontakoznak ki a tájak. Világoratura," tudományos tartalommal; ez hetenkint san meg lehet különböztetni a vizeket a száraztól,
egyszer jelent meg, mig a főlap háromszor; sőt középmekkoraságu szigetek, mint Korzika
nyomtatta Gött János kiadó Brassóban.
vagy Seeland, még igen jól fölismerhetők. . . ,
(Vasárnapi Uj?ág. 1863. 27. sz. 233. 1.)
De ime már csak félig van megvilágítva, s ko„Amiculu poporului" (Nép barátja). Oláh rongja azon mértékben, a mint a kelő nap hozzá
néplap, szerkesztette Pap Zsigmond 1848-ban közeledik, a keskenyülő sarló alakját veszi fel.
Pesten, az év végén szétküldetett belőle a pesti
Csak lassan folytatja megkezdett pályáján
postán 596 példány.
utját a nap; — csak lassan huzódik vissza előle
(Kossuth Hírlapja. 1848. 537. 1.)
az éj. A tűnő árnyékkal kényelmesen lépést tart„La Hongrie/' Magyar érdekek közlönye hatna egy gyors gyalogló.
Az alatt körhegységünk többi csúcsai is
Párisban. Bogdán Lajos hazánkfia inditotta meg
ezen hetilapot 1848. aug. hóban, melynek czélja megvilágittattak, s mint óriási fényes koszoru,
volt: „hazánkat, mely hajdan Európa elsőrendü egy, körülbelől 12 mérföld átmérőjü s 12,000 mérhatalmasságai sorában állt, de az utóbbi száza- föld mélységü roppant meredek, fekete örvényt
dokban a lélekölő absolutisraus elleni harczokban vesznek körül.
Siri csend uralkodik körülöttünk, mint minelgyöngülve, ennek befolyása által előbbi fontosAz érkező napot valamint
ságából kivetkőztetve s ujabb időkben az absolu- denütt a holdon
tismus zsoldjában állt német lapok általalegked- nem hirdeté hajnalpir, szintugy nem üdvözlik
vetlenebb színben mutattatva föl, a viszonyainkkal madárdal, szellősuhogás, patakcsörgés és lombismeretlen külföld előtt arra nézve vagy egészen zugás első sugarait. A bevégzett némaság hona ez.
terra incognita marad, vagy pedig a viszonyain- S e némaság borzasztó és magasztos, mert határA hangnak közege, a levegő
kat, küzdelmeinket szándékosan elferdítő tudósi- talán és örök
tások nyomán a czivilisatio, szabadság s emberi- hiányzik.
Annál határozottabb és élesebb körvonalokség ügyére nézve nyomatékosnak alig látszhatott,
a szabad testvér nemzetekkel, melyek családi kö- ban lép látérzékünk elé minden, még a legtávorébe 1848. évi márczius óta visszakebleztettünk, labb messzeség is. A nap, melynek korongja bár
az igazság világánál minél tisztábban megismer- itt sem nagyobb mint földi egünkön, de hasonlitlí
,tetni. A lap homlokán Rákóczi jelszava állott hatlanul fényesebb, lassankint megvilágítja hegymagyarul: „Istenért, hazáért, szabadságért!" — koszorunk belső, meredek oldalait is. Egyik részAz elsö szám bevezető czikkében a szerkesztő let a másik után emelkedik ki a fekete mélységből,
vállalata irányát s vezéreszméit előadván, kimu- de feneke soha a napot nem látja. Számos ily örök
tatja, mily fontos a magyar nemzetiség az európai éjbe boritott mélységek léteznek a holdon.
politika szempontjából, szem elé állitja a magyar
Mindinkább kibontakoznak a hátunkmögötti,
nemzet küzdelmeit hazája, szabadsága s függet- nyugat felé eső tájak is. Közel és távol egymás
lenségéért. Ezután De Gerando Ágoston a Ma- után gyúlnak ki a számtalan köralaku hegylánczok
gyarország s egykor Erdélyről irt munkáiról egyes csúcsai. Majd a hegylábak, lapályok és völismeretes franczia iró, taglalja egy igen érdekes gyek is fényben úsznak. Élénken veri vissza a
czikkben a nemzetiségek kérdését Magyarország- sugarakat a mindenütt kopár, sziklaszerü felület.
ban ; érdekes ezenkivül még egy czikk, melyben a
Földünk ezalatt keskeny sarlóvá fogyott s
franczia sajtó eljárása tárgyaltatik Magyaror- 133 órával a nap fölkelte után — tökéletesen
szág irányában, s kiemeltetnek a panslavismus elenyészik annak sugaraiban.
Rióiba került lapok, melyek még a Szajna partMég 45 óra — s dél van. Vakitó fényben rajairól is, a pánszláv irányok terjesztőiként működgyog minden, a merre csak a szem lát; eltüntek
tek. Megjelent 1849-ben is.
az árnyak — s a hőség elviselhetlen. Levegő nem
(Ko 8 S u t h Hirlapja. 1848. 210. 1.)
mérsékli a sugarak tüzet. . v . . A nap tetői, s már
„La Hongrie en 1848" czimü havi lap; ma- elég távolra hagyta maga mögé a földet, hogy
gyar érdekeknek szentelve, Boldényi (Szabó Pál) korongját ismét növekedni engedje. Nagy, de
szerkeszté és 1848. aug.-tól 1849 közepéig jelent keskeny halványfényü sarló gyanánt jelen az meg
meg Párisban. Előfizetési ára egy évi folyamnak ismét régi helyén, a délkeleti égen. Bármi fényevagyis 12 füzetnek 4 ft.p. p., egyes szám ára egy sek a nap sugarai, nem képesek mégis elhomályohuszas volt.
sitani a csillagokat, mik — kivéve a nap közelébe
(Kossuth Hirlapja. 184§I,432 — Pressburger Zeitung. esőket — itt nappal is szünet nélkül ragyognak.
1848. I I . 838. 5003. - 1849.1. 169.1.)
(Vége kovetk.)
Kezdetét veszi most a délután, mely, mint a
délelőtt, szintén 178 óráig tart. A mint a nap haSzinnyei Jozsef.
nyatlik, növekednek ismét az árnyak a telik a

földkorong. De oly sötétség, minőnek reggel voltunk tanúi, nem lép be; mert mielőtt még a
mélyebben fekvő tájak teljesen árnyékba borulnának, a föld már felényire megtelt (első földnegyed) s fénye elég erős, hogy teleholdunknál tízszer hatályosabb világosságot terjeszszen. — Ép
oly kevéssé kölcsönözvén földünk meleget a holdnak, mint ez nekünk; a nap heve gyorsan alászáll,
mert szabadon sugározhatja ki a megmérhetlen
űrbe a hold felülete azon meleget, mit 356 órahosszat tartó nappalán át nyert.
Mindig alább és alább hanyatlik a nap. Már
mutatkoznak az egyes ormok kelet felé vetett sötét árnyai, mig a völgyek már rég éjbe borulvák.
A távol világitó csúcsok is egymásután kialszanak; elébb az alacsonyabbak, majd a magasak.
Csak ama kelet felől ide látszó hatalmas orom
uszik még fényben, mert a naptányér alsó szegélye épen most érinti a nyugati láthatárt. Még két
óra — s ez utolsó világitó pont is kialudt. A nap
lemerült. Minden alkony nélkül, hirtelenül köszöntött be az éj. Esti pir nem jelöli a helyet, hol
a nap lenyugodott: üditő harmat nem nedvesiti a
hosszu éjen át a száraz talajt.
Az éj beálltával, mely 352 óráig tart, mindinkább előtérbe lép a szende földi fény. Világánál
a tárgyakat folyvást meg lehet különböztetni, bár
árnyai koránsem oly élesek, mint a mi holdvilágunkéi. A csillagok, ideértve a bolygókat és
üstökösöket is, majdnem ugyanazon kölcsönös
állásban jelennek meg az égen, mint nálunk, de
sokkal tündöklőbbek. Nagyobb részük már nappal
is látható volt; most azonban a kisebbek ia előbukkannak, sőt olyanok, minők földünkről csak
erős távcsövek segedelmével valának észlelhetők:
itt a szabad szem is minden megerőltetés nélkül
vizsgálhatja azokat. Egyébiránt harminezszor lassabban forog itt a csillagos ég tengelye körül,
mint nálunk.
Tetemesen erősödött eközben a földfény — s
éjfél előtt 44 órával elérte teljét. Most sokkal
tisztábban ki lehet venni felszine alakzati viszonyait, mint nappal. Igen világosan láthatók a
felette elhuzódó felhők, a tengerek, öblök és szárazföld, hegyláuczak és terjedelmesebb síkságok.
A sarkok hó- és jégfedte vidékei, valamint a havasok c?úesai élénken verik vissza a rájok eső
napfényt. Tengelye körüli szabályos forgása következtében mindig uj meg uj tájak merülnek föl
nyugati s tünnek el keleti szélén hatalmas korongjának, ugy hogy minden öt perczben más és más
rajzolatot mutat felszine. E szerint földünk a netaláni értelmes holdlakóknak mint csalhatlan óra
is jó szolgálatokat tesz.
A föld utolsó negyedének beálltával közeledik ismét az uj regg.De őt sem hirdeti hajnalpir :
csak bizonyos fölkelő csillagzatok jelölik a helyet,
hol az első sugarak előtörtét várhatjuk.
Mivel egész éven át a nap kelési és nyugvási
helye csak igen csekély mérvben változó, következik, hogy a holdon minden napok és éjek majdnem egyforma lefolyásuak. A földfény is a nap és
éj bizonyos részeiben mindig ugyanaz : első negyed, földtölte és utolsó negyed, a mint láttuk,
naponkint váltakoznak, de földtölti és földfogyti
éjeket itt nem lehet megkülönböztetni.
A nap és éj viszonyai azonban a holdnak
nem minden pontjára nézve olyanok, a minőknek
az imént valánk tanúi. Más tájain a gömbfelületnek egészen uj tünemények állnak elő.
(Vége követk.)

Berky

Gusztáv.

(íyermek-kiállitás New-Yorkban.
Valoságos emberi kisdedek, csecsemők, gyermekek kiállítása! — Minő csodálatos gondolatok
teremnek ott a tengeren tul, az amerikai nép fejében, oly gondolatok, a minők itt a czivilizált
Európában, a legleleményesebb nép agyában sem
szülemlenek. Van itt Európában mindennemü
mű- és képtárlat, van itt iparmű- és gazdasági
kiállitás, a mennyi csak kell; van itt kertészeti-,
gyümölcs-és virágkiállítás; közszemlére kiállítják
a szarvasmarhát, birkát, disznót s az élet minden
neméhez szükséges gépészeti és háztartási eszközöket; de az emberi fajt még eddig kifelejtették
az európai tárlatokból, mert azt hiszik, hogy „az
Isten képére" teremtett ember méltóságának
lealacsonyitása volna, ha egy rangba állitanak
azzal, a mit az ember maga teremt, feltalál és
termel.
Azonban ama híressé vált „humbug" feltalálója, a még híresebb amerikai spekuláns, a
felülmúlhatatlan Barnum, nem ugy okoskodik,
mint más közönséges ember. A mit egy évtized.
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del ezelőtt már megtett, azt ez idén ujra megkisérlette : s New-Yorkban ismét egy gyermekkiállitást rendezett, melybe a szopós csecsemőtől
kezdve a két évesig mindenféle gyereket befogadott. Szép szóval s ajándékokkal száz meg száz

gyermekeiknek. Ezen gyermekeket azután newyorki múzeumában egy pompás, közös nagy
ágyon, egymás mellé csoportosítva, pénzért mutogatja a kiváncsi közönségnek.
Ezer meg ezer nő és férfi fizeti meg a be-
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fejtegetnek s mikre nézve sokszor igen szétágazók a vélemények. Minden anya azt hiszi, hogy
az ő gyermeke sokkal különb valamennyi apró
szomszédjánál, — sőt valóságos csodagyereknek
vallja a többiek rovására; azonban az anyák szeme

Gyermek-kiállilás New-Yorkban.

anyát rávett, hogy csecsemőiket nehány hétre
átengedjék neki. Az anyák rá állottak azon föltétel alatt, hogy kisdedeik gondos ápolás tekintetében legkevésbbé se szenvedjenek, sőt kikötötték,
hogy ez idő alatt maguk viselhessék gondját

lépti dijat, hogy azután műértő szemmel nézze,
vizsgálja és birálgassa a kiállitott dadogó nemzedéket. „Melyik gyereket illeti meg az elsőség?
Melyik leány a legcsinosabb? Melyik fiu a legerőteljesebb?" Ezek azon kérdések, a melyeket itt

igen meg van vesztegetve s azért ugy intézkedett
Barnum ur, hogy egy biráló-bizottságot nevezett
ki, mely a kiállitás végeztével el fogja dönteni,
melyik fiut és leányt illeti meg az első, második'
és harmadik dij. Mert hiszen itt is a dij-kioeztás

időkben történt javitások és
czélszerütlen hozzáépítések,
oly annyira, hogy az eredeti góth izlés még csak belül az oszlopokon és a boltozaton, valamint kivül a toronynak egy részén vehető
észre, bár az ablakok formájukra nézve csucsivesek, de
hiányzik az egészen a góth Ízlésnek megfelelő párkányzat.
Hogy mikor és ki által
épülhetett e templom, erre
nézve a történet eddig biztos
adatokat kimutatni nem bir,
mindazáltal valószinü, hogy
IV. Béla király a vár megalapítása alkalmával e templomot vagy legalább annakegyrészét polgárok adakozásai segitségével épittette,!. Lajos és Zsigmond larályok alatt nagyobbitották,
s Mátyás király az ő nemes
ízlésének megfelelőleg földiszittette.
Schier e templom leírásában emlitést tesz egy feliratról, mely a főoltár felett
még 1700 évben látható volt,
s melynek tartalma szerint
sokan azon véleményben
voltak, mintha e templomot
Szt. István királyunk alapitotta volna, azonban ezen
hibás állítást legjobban és
legbiztosabban megczáfolja
a későbbi századoknak megfelelő épitési modor.
Annyi bizonyos, hogy a
Mátyás király temploma
IV. Béla királytól a budai
Budán.
polgároknak adományozott
pártfogási jogokat I. FerdiA budai templomok közt
Mátyás király temploma Budán. — (Myskovszkg rajza.)
nánd
1578-ban megerősikülönös figyelmet érdemel a
tette,
a
miből
következtethető,
hogy a polvárban levö, ugynevezett Mátyás-temploma. védett, mert mecsetté átidomitva sokat vegárok
a
templom
épitésében
résztvettek.
Ez Mátyás király alatt érte el fénypontját, szitett eredeti szépségéből. — Legnagyobb
A templom az akkori időkben igen gazde a késöbbi törökuralom alatt sokat szen- hátrányára váltak kétségkivül az ujabb
a fődolog,—épen ugy, mint nálunk a marhakiállitásoknál.
S e dij-kiosztásoknál még
egyéb dolgok is tekintetbe jönnek. Nem elég, hogy az egyik
gyerek épebb, szebb és erősebb
legyen a másiknál, hanem szükséges, hogy az a jutalmat nyerő
gyerek afféle „nevezetes" gyerek is legyen, a ki már csecsemő korában bizonyos névre
tett szert. Ott volt például egy
gyerek, a kinek az életrajzában
az áll, nogyépen azon perczben
született, a mikor az apját akasztották — nem nevezetes gyerek-e az ilyen — kérdi Barnum
— ha még tízszer oly nyomorék
is, mint a mellette fekvő kövér
parasztgyerek? — Hát az a csecsemő, a ki egy hajótörés alkalmával, a hol apja, anyja elveszett, csodálatos módon megmenekült, s a mi még csodálatosabb, több napig tej nélkül nevekedett — hát ez nem különb
gyerek — kérdi ismét Barnum
— mint az a többi száz meg száz
csecsemő, a ki teljes világéltében még nem tett egyebet, mint
csak szopott és ujra szopott? —
S hogy ily „nevezetes" gyermekek minél nagyobb számmal legyenek a kiállításban, az már
Barnum uram gondja. Drága
pénzen hozatja el #ket a legtávolabb vidékekről, hogy azután
itt nekik Ítélhesse oda a jutalomdijat; hogy felköltse a közönség kíváncsiságát, s a mi
legfőbb, hogy bőséges dollárok
folyjanak be az ő feneketlen
pénztárába.

Karácsony-éji zeneszek Londonban.
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dag volt, mert nemcsak számos házzal birt,
melynek lakói részint kézimunka, részint
bérfizetés által rótták le tartozásaikat, de
saját terjedelmes jószágokkal is birt, melyekről akkoriban a v á r ó i tisztviselők számoltak. Az istenitisztelet itt német nyelven
tartatott, a miért is közönségesen német
plébániatemplomnak neveztetett.
E templomban történt 1301 dik évben
cseh Venczel magyar királylyá választása,
és 1309-dikévi junius 15-kén Róbert Károly
király koronáztatása; továbbá a hös Hunyady
János által a törökön vívott győzelemért
1440-ben Ulászló mezitláb ment e templomba, hálát adni az Istennek; 1476-ban
felette fényes ünnepélyességgel ment véghez itt Mátyás király esküvője, Beatrix, nápolyi herczegnövel; nem kevéssé fényes volt
a megkoronázott II. Ulászló király bevonulása is; átalában e templom számos ünnepélynek és érdekes jeleneteknek volt tanuja.

kövein bevésve, mely számok alkalmasint e
templom részeinek javítására vonatkoznak.
A templom külseje igen primitív, és a
kamarai épületek késöbbi időkben történt
hozzáépítése által sokat veszitett, tornyának
alsó része még eredeti régi és szép góth diszitésekkel és ablakokkal van ellátva, a torony falazata az elsö emeletben rendes
nyolczszögbe megy át, hol egyik oldal-ablakán Mátyás király hollós czimere, 1470-dik
évszámmal, látható.

gyobb rész — mint fültanuk irják — rettenetes
muzsikát visz véghez. Mintha a pokol minden
ha8znavehetlen czigánya szabadult volna ki, oly
éktelen öszhangtalan hangokat dobolnak, fának és
fűrészelnek bele az éj sötét ködébe. De az utczai
népség mégis megajándékozza őket itt-ott egy
kis apró pénzzel; a komoly és rendszerető angol
szivesen eltűri őket, s még a képünk hátterében
álló londoni rendőr sem bánja a dolgot — mert
hiszen karácsonéjjele van ma, a mikor mindenkinek — szabad a vásár!

A toronyban 1723-dik évben öntött öt
harang van, melyek közt három tetemes
nagyságu; mind az öt harang felső részén
e következö felírás osvasható:

Mult sázadbeli magyar hősök.

GOSS MICH ANTONI ZECHENTER IN OFEN
ANNO. 1723.

A torony felső részébe kis átmérőjü csigalépcsőn juthatni fel, hol a megragadó
szép kilátás Pestre és Buda környékére, a
látogató fáradságát nagy mértékben kárAz 1526-dik év szerencsétlen volt e tem- pótolja.
M. V.
plomra nézve is, miután Szolimán mindjárt
a város bevétele után török dervisek által
Karácsony-éji mulatságok.
mecsetté idomította át; azonban azon álliKarácsony! Mennyi bűbájt rejt magában e
tás, hogy e templom későbben a törökök
által lóistállónak használtatott volna, nem szó! Mily jótékonyan hat a kedélyre a keresztyén
való, mert ezt a töi'ökökről föltenni nem világ e vidám ünnepe, mely a tél hideg napjaiban
s zimankós éjszakákon angyalszárnyakon- emeli
lehet, miután szent helyeik iránt minden fel a sziv érzelmeit 8 szeliden költi fel az alvó
körülmények közt nagy tiszteletet tanusi- emlékeket, a szunyádé reményeket!
tottak.
De nem csak a gyermekek vidám ünnepe a
A mit az idő vasfoga és az ozmán rom- karácsony, kik hetek óta boldogító hitben várják
boló keze még megkímélt, az az 1686-dik ez estére a „kis Jézus" ajándékait; az év legszebb
évben történt utolsó ostrom alkalmával ünnepét ülik meg ekkor a család összes tagjai s
még azok is, kik családtalanul bolyonganak az
romba dőlt; későbben egyes polgárok ada- élet utain, ez estére műkedvelői szerepet vállalkozásai által e Templom kijavíttatott, bár nak valamely ismerős család körében.
nem a góth ízlésnek megfelelőleg.
Karácsony estéjén a legkeményebbre fagyott
E templom, a mint Dittel János leirása- kedély is fölenged. S a ki egész éven át fukar
ban emliti, ólomlemezekkel volt fedve, jelen- kézzel mérte magának is az élet élveit, most nem
csak szivesen látja vendégeit, hanem átalában
leg cseréppel födött, s különösen déli oldala megnyitja a jótékonyság zárt ajtaját, 8 azon van,
különféle szinü cseréppel van kirakva, me- hogy jó dolga legyen az ő körében minden éhezőlyek közepén I. H. S. betük láthatók.
nek s szamjazónak. A ki teljes életében mindenA templom belseje három egyenlő ma- kor a józanság és mértékletesség példányképe,
gasságú hajóra oszlik, melyek kelet felé góth karácsony estéjén nem bánja, ha kissé jó kedve
kerekedik, s ha felesége ugy vélekedik is, hogy ez
ízlésnek megfelelőleg sokszögekbe végződ- eete talán többet öntött fel a garatra, mint a
nek és fal-élei oszloptámokkal vannak el- mennyit a szomjuság voitaképen megkivánt.
látva; szép góth boltozata 12 magában álló
Hát az az aranyos fényben tündöklő karáés több faloszlopon nyugszik, melyekről so- csonyfa! a fenyüfának s mézeskalácsnak az a felkan állitják, hogy belül üresek s hogy rajtok séges illata, a rajta lóggó aranyos alma, dió s
csövek segitségével a régi ólomfedélzet eső- egyéb gyümölcs, s a család minden tagja szávizét vezették le, mely állitás azonban nem mára külön oda állitott apró cseprŐ ajándék! a
gyermekek ujjongó, viharos öröme s az az átalábizonyul be, miután a templom padozatán nos örvendező meglepetés! Végre az asztal mellé
jelenleg a falakban ilynemü nyilasoknak letelepedett családi kör enyelgése, s a vidám hanlegkisebb nyoma sem látható. — É templom- gok között egy-egy fájó húr megpendülése, a
nak 14, legtöbbnyire renaissance izlésü ol- meghalt édes anya vagy hiányzó rokoi., a távol
tára van, melyek azonban különös mübecs- földön vándorló testvér emlékének fölmerülése —
csel nem birnak. E tekintetben kivételt képez minek azonban csakhamar véget vet a zajongó
legifjabb nemzedék ujjongása, kik az utczáról egy
a főoltár, Sz. Mária mennybemenetelét ábrá- fázó kántáló szegény gyermekcsoportot vonszoltak
zoló szép oltárképpel, csakhogy a czélsze- be a szobába, mely szép énekszóval elmondja
rütlen világítás miatt nem igen vehetö ki nekik a betlehemi kis Jézu3 históriáját, hogy azután, illendően megbámultaivá, s kalácscsal dióval
tisztán.
Megemlitendő itt a templom déli oldal- megrakodva a szomszéd házban folytassa karácsonyéji körutját.
falán egyik oltár fülkéjében levö Sz. Mária
Más országokban még kicsapongóbb jó kedvszobra, mely még a török uralom előtti
vel megy véghez a karácsonyi mulatság. S alig
időkből való és valóban szép.
hinné valaki, hogy a komoly üzérkedésekbe meUjabb időkben, miután a lakosság száma rült, hideg angol minden más nemzeten tul tesz
gyarapodott, szükségessé vált e templom ilyenkor kifordított jó kedvében. A londoni színnagyobbitása, s erre nézve északi oldalán házakban ilyenkor a legbolondabb tréfákat, sajátságos alkalmi bohózatokat 8 boszorkányszerü
több kápolna épittetett hozzá.
ördöngösségeket láthatni, melyekben zabola nélA déli mellékhajó keleti részén a Sz.- kül ragadtatja magát a néző sokaság a jó kedv
Háromság oltára áll, melyen egy olajfest- paripáján.
Egy ily londoni szokás többi között a karámény hü másolatban mutatja az 1723-dik
cson
éjjeli utczai zenélés is, melyet mellékelt kéévben itt dühöngött tüzvészt; a templom
pünk
élethiven ábrázol. Ilyen éjjeli zenésznek
belsejének oldalfalai, valamint egyes oltárok
csap fel ilyenkor Londonban minden ember, a
szobrokkal vannak diszitve.
kinek valami hangszere van, de pénze nincs. Több
A templom belsejébe szép s még eredeti ily szerencsétlen furulyás szövetségbe lép karágóth ivea kapuzaton keresztül 12 lépcsőn csony táján, s vízkeresztig minden éjszaka bejárják
juthatni be, ennélfogva e templom talaja a város minden részét s utczáját sippal, dobbal,
majdnem 8 lábbal fekszik lejebb, mint az trombitával. Akad köztök olyan banda, a mely
csak elfujja valahogy azt az egypár betanult nótát,
utcza kövezete.
ugy hogy messziről, főkép a ki azon este megterAz északi mellékhajó boltozatán 1689 helte gyomrát s álmatlanul hánykolódik ágyában,
és 1817 évszámok láthatók a boltozat zárt- még szivesen meg is hallga'ja őket; de a legna- í

12. Herczeg Eszterházy Miklós.
Galánthai hg. Eszterházy Miklós József, tábornagy, arany gyapjas vitéz, a m. kir. testőrség
kapitánya, a 33-ik számu m. gyalog ezred tulajdonosa, 1714. decz. 18-án született. Kora 30. évében a Gyulay féle huszárezred ezredese volt, és
Striegaunál, Trautenaunál és Németalföldön különösen kitünteté vitézségét. 1746-ben a drezdai
kongresszuson mint követ vett részt, 1747-ben
tábornok lőn. Bécsbe visszahivatván, még azon
évben a huszárok részére készitett hadi gyakorlati 8'abályok kidolgozásában vett részt.
Eszterházy a kollini ütközetben egy gyalogdandárt vezénylett. Ezzel szuronyszegezve támadt az ellenségre és azt visszanyomta , noha
alóla három lovat lőttek el. A csata végén észrevévén a herczeg , hogy nehány lovasszázadunk
az ellenség által visszaverve , az ő dandárának
bal szárnya felé vonul, rögtön oda ugrat, és jelenléte, a személye iránti bizalom és főleg rövid,
de tüzes fölhívása ujra föllelkesité a meghátrált
lovasszázadokat, hogy azok egymásután ujolag
háromszor megtámadva az ellenséget, azt teljesen
visszanyomták, megverték és a teljes győzelmet
lényegesen elŐmo/diták. E vitéz tetteért kapta
Eszterházy hg. a M. Terézia rend kis keresztjét
és az altábornagyi rangot.
A következő hadjáratokban Eszterházy nagyobbára minden fontosabb hadműveletben és
ütközetben részt vett, és ezekben hadi tapasztalatait, ismereteit, személyes bátoraágát, tevékenységét annyira kimutatta, hogy jutalmául József
császár saját sugallatából őt a M. Terézia középkeresztjeiéi diszité föl. E császári kitüntetést
1768-ban a tábornagyi rang követte, 1783. júl.
ll-érői pedig egy ünnepélyes oklevél, melylyel az
eddig csupán fíágra szabályozott majoratusi és
herczegi rang ezutánra minden tőle származó fiés leányutódokra áfszállittatott. A fejedelem enynyire méltányolta Eszterházy Miklósnak áldozatkész szolgálatait, ki Bécsben 1790. szept. 28-án
halt meg.
•
13. Borcsiczky Ferencz.
Báró Borcsiczky Ferencz Ignácz, tábornok,
Trencsénmegyében nemzetsége ősi székhelyén
Borcsiczon született 1725-ben. 1741-ben mint
zászlós a Baranyay 8-dik számu huszár-ezredbe
lépett és ennél a felső-osztrák és bajorországi
téli hadjáratban alkalma nyilt magát kitüntetni.
Mint alhadnagy a rajnai hadsereghez ment, majd
Olaszországba; és 1746-ban Piacenzánál harczolt.
A hétéves háboru kitöréséig századosságra emelkedvén, a lobosiczi és prágai csatákban, a Berlin
ellen intézett hadjáratban és több apró csatározásban kitünteté vitézségét. 1760. aug. 10-kén
mint előörsi parancsnok Seligenstadtnál állott,
midőn egy tulnyomó erő rohanta meg, Borcsiczky
azonban nem csak az ellenséget nyomta és verte
vissza, de közülök többet el is fogott. Utóbb
Torgau mellett, 1762-ben pedig Freibergnél harczolt. 1771-ben őrnagygyá neveztetett, 1777. deczemberben pedig ezredességre emeltetett.
Borcsiczky a porosz utolsó háboruban ezredével roppant érdemet szerzett: 1778. aug. havában az ellenség é'elmi szállítmányát (összesen
253 szekeret 476 lóval) elfoglalta és a kisérő csapatot elfogta. Nov. 9-kén a Barco huszár-ezred
egy osztályával megtámadta Dittersbachban a
Thadden nevü porosz ezredet, és azt szétverte.
Leginkább kitünteté azonban magát Borcsiczky
1779. jan. 18-án Habelschwert eleste alkalmával,
midőn három osztály lovassággal a Glatzról segélyre siető ellenség csapatát leverte, 354emberét
és egy ágyuját elfogta. E vitéz tettek által nyerte
a Mária Terézia lovag keresztjét és ennek folytán
a báróságot.
Miután 1784. máj. 13-kán tábornokká lőn,
jószágára nyugalomba vonult. Meghalt Bobroviczon 1793. nov. 19-én.

az ember tanuja, hogy a fárasztó menés után hihetlennek látszik, de másrészt az is áll, hogy gyalepihent tevehajtsárok mint tanulják Háfiz köl- korlat által sokra viheti az ember. Plinius azon
teményeit. Minden tiz vagy tizenkét hajtsárnak rovábbi állítását, hogy Philonides, Nagy Sándor
(Vámbéry Ármin egyetemi előadásai után.)
van egy vezére, ki őket esténkint maga körébe utára, az emlitett utat Siciontól Elisig 9 óra alatt
A török gyermek 8 — 10 éves korában kezd gyüjtvén, menetközben is folyvást szavalgatja tette meg, bajos elhinni, mert ez esetben 3 mériskolába járni s ott 18—20 éves koráig a Korán előttük soronkint a verset s általuk hangosan el földnél ia több esett volna egy órára, mely gyorénekszerü olvasásánál alig tesz egyebet. E Korán- ismételteti. Még a rabló türkmenek is magukkal saságot embernek 9 óráig kiállani valódi képéneklés oly jellemzetes, hogy róla az éneklőnek szokták hordani Machtun Kuli vagy más költő telenség.
Hogy az ember a futásban! gyorsaságot és
származását azonnal meglehet tudni,mert a nem- műveit.
kitartást
valóban sokra viheti, bizonyitják a hotzetek különbsége szerint eltérő olvasás divatos, s
Az irás sokféle s többnyire nehéz és bonyoigen érdekes jelenetet nyujt a Ramazan ünnepén lódott. Legnevezetesebbek, a reszk'iy vagy is kö- tentottok, kik az utazók tudósitásai szerint, a
a sztambuli szultán-Achmet mecset, mert akkor zönséges Korán irás; a, taalykr ézsuüria; a szulusz, lóval versenyt futnak. Az amerikai vad népek az
itt mindenféle Korán-olvasást lehet hallani.
' melynek betüi rendesen czifrázatba vannak rakva orignált (a jávorszarvas egy faját)mely oly gyors
A gyermek négy öt évi olvasás után több- s emlékköveknél használtatik; a diván, ez a porta futó, mint a szarvas, gyalog vadászszák. Himkof,
nyire könyvnélkül is tudja a Koránt, sőt vannak hivatalos irása; a huf, melyen régenten a Korán kit a szükség arra kényszeritett, hogy a futásban
példák, hogy az két év alatt megtörténik, sőt egy iratott, m >et már csak nagy ritkán használják, gyakorolja magát, nehogy a sarkvidékeken a
hat éves kis leány valószinüleg még rövidebb idő Igen természetes, hogy a török gyermek egy, roppant hideg áldozatává legyen, oly gyorsfutó
alatt tanulta meg az egész Koránt, buzgó mii- legfölebb kétféle Írásnál többet nem tanul az is- lett, hogy a sebesen futó lovat elérte.
A futás a testgyakorlatnak napjainkban is
azülmen atyjának napoakinti éneklései után. Azt, kolában s eztis fényes mázzal bevont papirra
a ki a Korán harmincz füzetét (dsüz) könyvnél irja; jól irni és fogalmazni csak akkor tanul, ha a egyik ágát képezi, s hogy gyakorlat által valóban
kül tudja, a törökök Hafiznah, azaz őrzőnek, a portánál mint másoló vagy fogalmazó, alkalmaz- sokra vihető, számos példa tanusitja. A schnepfenthali nevelő-intézetben 1791 év őszén 22 gyerközépázsiaiak pedig Karinak nevezik, mely czim tatik.
az illetőt körülbelől oly rangban részelteti, mint
Az Írásról szólva, emlitsük meg a könyv- mekkel tettek próbát, azok között a három legnálunk a tudorság. Hogy keleten a Korán-tudó- nyomtatást is. Sztambulban az első nyomdát jobb futó következő eredményt tanusitott. Az
21 percz alatt, a
sok ily tiszteletteljes társadalmi állásban vannak, 1750-ben állitotta fől egy Ibrahim effendi nevü egyik % mérföldet megfutott
1
nagyon természetes, miután maga a Korán a leg renegát magyar. Persiában csak kőnyomda van. másik ugyanazt az utat 22 /!i percz alatt, a har' % mérföldet 24% percz alatt
szentebb könyvnek tartatik, melyhez a müazül- Tatárorsüágban semmilyen sincs, mert ott a madik pedig majd •
men nem nyul a nélkül, hogy előbb vallásos nyomdászt, mint olyan embert, ki a hitetlenek futott meg. — Ha ezt a görög atléták futásához
hasonlítjuk, az ő pályautjokat, ha nem 12, hanem
mosdását el ne végezné. A Koránt nyomtatni mesterségét üzi, azonnal megölnék.
nem szabad, s leirói csak olyanok lehetnek, kik
Az elmondottakból nagyrészt sejthető, hogy Suidas szerint 24 stádiummal sza mi tjük is, könylegalább félszentekkint tisztelteinek ; sőt annyira a törökség mért maradt el annyira a többi Euró nyen elhihetjük, főleg, ha meggondoljuk, hogy
megy a Korán-tisztelet, hogy mióta pergamen pától, s hogyha ezen uton marad, sohasem emel- ők egész szenvedélylyel neki adták magukat az
helyett papirosra irják, a papirost bizonyos czélra kedhetik a czivilizatio azon fokára, melyet neki efféle gyakorlatoknak, és hogy versenyfutás alnem használhatják, s némely buzgóbb müszülmen mint európai népnek el kell foglalnia elébb-utóbb, kalmával egészen mez nélkül voltak, mi nagy
a papir-bazárra is csak ugy megy, ha előbb meg- hacsak a földrészünkről teljes kiszorittatás könnyebbségökre szolgált.
mosdott. Keleten átalánosan el van terjedve azon veszélyének nem akarja magát kitenni.
Mily fontosnak és szükségesnek tartották a
hit, hogy az ember a Koránt sohasem értheti meg
régiek a versenyfutást, Lykurgus törvénye bizoKözli Kun Gyula.
tökéletesen, mert az isteni szentséggel és fönségnyitja, mely nemcsak a figyermekeket, hanem a
gel van irva.
lányokat is szoritotta, hogy ezen a testi kifejlődésre oly előnyös gyakorlatokban részt vegyenek.
A Korán után, s néha, de nagyritkán vele
A
gyalog
versenyfutás.
A mi szépeinknek, sajnos, már nincs kedvök az
együtt, az arab nyelvet is tanulják, de oly módszerrel, mely az európai tanulót hamar megszökMinthogy a gyalog versenyfutás nálunk is efféle kommócziókra. Brettenben, egy német vátetné, ők ugyanis az arab nyelvet minden leg- meg kezd honosodni, nem lesz érdektelen e rosban azonban még most is szokásban van, hogy
apróbb részleteivel együtt arabul tanulják, s e tárgyban a multra visszatekinteni. Ebből egy- a juhászleánykák szent Lőrincz napján minden
rendszerök ezerint az alaktan maga két kötetre szersmind azon meggyőződéshez jutunk, hogy a évben versenyt futnak, mi nagy ünnepélylyel
terjed, ugyanannyira a szófüzés, a szőnoklat- és gyalog versenyfutás iránt, hasonlítva azt a lóver- szokott történni. A pályadíj egy ürüből és bizosenyekhez, nem tanusitunk oly érdekeltséget, mi- nyos ruhákból áll, mikért valamennyi juhászleány
költészettan szintén kettőre.
könnyü ruhába öltözködve szalad a kitüzött czélTanulnak történelmet is, de csak a mennyi- lyent a vállalat fontossága érdemelne,
hoz. Itt a pályabíró várja a lihegő győzőt, és
A
gyalog
versenyfutás
egyike
a
legrégibb
ben a szentek életére vonatkozik; mohamedán
megjutalmazzi
bátorságát.
szent pedig van vagy huszezer, kiknek élete egy testgyakorlatoknak és legelőkelőbb része volt az
Az
angoloknál
valamint a lófuttatás, ugy a
két kötetre terjedő nagy munkában vau leirva. atléták gyakorlatainak s a nyilvános színjátékokgyalog
versenyfutás
is nagyobb tekintetben rénak
mind
a
görögöknél,
mind
a
rómaiaknál.
Az
Maguk a müveltebb törökök sem igen olvasnak
történetet, a nép annál kevésbbé, habár saját tör- olympi játékok gyalog versenyfutással kezdőd szesül, mint egyebütt. Az angolok ily versenyténetük, különösen a török-magyar viszályok tek, sőt az első időkben az képezte az egyedüli futásokat nemcsak pályadijra, hanem fogadásból
kora számos leíróra talált, mert a török táborral ünnepélyt; mert a többi versenyjátékok csak is tesznek. E tárgyban csak nehány példát hozunk
mindig járt egy történetíró, ki az eseményeket a később jöttek be. A rómaiaknál is a hires circusi tel a mult századból,a mint azokat az angol lapok
legnagyobb részletességgel jegyzetté föl. Csak a játékok (ludi circenses) kezdetben nem állottak félj gyezték. — London Chron. 1764. szept. 27.
mohácsi csatáról irt török munkák száma többre egyébből, mint a versenyfutás különböző nemei- — 2y. Mult szerdán a Shoreditch-uton 10 guimegy tíznél, melyek azonban a lehető legsilá- ből, melyekkel később különféle versenyjátékok néáért gyal g versenyfutás történt. A versenyut
nyabb kritika mellett, bő képzelődéssel s dicsek - köttettek össze, melyek versenyharczokká változ- hosszúsága 2 mérföld volt, A fogadást egy vivó
véssel vannak tele; s többek közt az egyikben az tak át. A gyalog versenyfutás a tökély legna- Sütő nevü nyerte meg, egy másik Sütő ellenében.
mondatik, hogy Mohácsnál a magyarok ötszáz- gyobb fokát a görögöknél az atléták által érte el. A győztes a 2 mérföld utat 10% percz alatt fuezerén voltak s mégis megverettek a csak félannyi Ezek szoros életrendet követtek, bort nem ittak totta meg. — London Chron. 1765. jún. 27. — 29.
törökök által s. t. b. Nagybecsüek azonban a tö- és a nőnemtől őrizkedniök kellett, szóval sok él- Stamford jún. 21.B»tts Vilmos idevaló napszámos
rök táborok leirásai s ebben különösen Finelyky vezetről le kellett mondaniok, hogy a verseny- fogadott, hogy 10 mérföldet egy óra alatt megfut. Midőn már futásnak indult, egyik néző 100
tünik föl, ki Kiüprili nagyvezérrel jött Magyaror- téren övék lehessen a győzelem.
szágra, s a táborban levő tatárságot szépen irja le.
A pályatér, hol a versenyfutók magukat font sterlinget tett 5-re, hogy Betts a pályatért
A földleírást még most is többnyire a régi gyakorolták, vagy versenyt futottak, stádiumnak a kitüzött idő alatt nem futja meg; azonban a
rosz könyvekből tanulják, bár ujabban több jeles neveztetett, mely körül a közönség számára ülé- l()0 fontot elvesztette, mert a verseny futó pályá, európai müvet fordítottak nyelvükre. A régibb sek voltak készitve, hogy a versenyfutókat ké ját 58 percz és 58 másodpercz alatt megfutotta,
földiratok egyikében az áll, kogy a föld nyugszik nyelmesen nézhesse. Egy stádium 185 lépés vagy még pedig daczára 'annak, hogy futásközben tös a nap körüle forog, a föld északi szélén meredek 567 láb hosszu volt, melynek kezdőpontját a vis ment a lábába. Megjegyzendő, hogy futás
mélység tátong, azután jön a semmiség s utána korlátok képezték, honnan a futók kiindultak, előtt napi munkáját is elvégezte volt. — Égy néa pokol. Máshol meg a világ a következő hét klí- végét pedig egy feltüzött zászló vagy más jel- met mérföldre 29% percz esik.
mára van osztva u. m. 1. Arabia 2. Persia és Af- vény, mely czélnak vagy határnak neveztetett.
London Ohron. 1767. május 7. — 9. Bagnal
ghanieztán 3. Tatárország 4. Kisázsia 5. India. 6. E versenyfutásoknál nem az ut hosszúsága, ha- Jakab egy óra és 24 percz alatt Actontól UxbridChina és 7. Európa. Van egy ujabbszerü földira- nem a futó gyorsasága és kitartása jött tekin- geig és onnan megint visszafutott és a 20 guineát
tuk is, melyet valami Hadsi Kiatib irt többnyire tetbe. Hogy a futó kitartását kipróbálják, az tevő fogadást megnyerte. Az ut 14 mérföldet teolasz források után, de ezt bár azelött nagyon utat azáltal hosszabbították meg, hogy a stádiu- szen és arra a futónak 1 óra és 26 percz volt kiszerették, most már nem igen használják. E mun- mot többször kellett végig- és visszafutni. íly tüzve — London Chron. 1769. julius 18.—20.
kák ránk nézve is érdekesek azért, mert bennük módon keletkezett a görög versenyfutók legna- Tegnap March gróf futára fogadásból egy nevea sok haszontalan mese közt elvétve mégis aka- gyobb versenyutja, mely dolichosnak neveztetett, zetes összegért a Rochester-hídtól aWestmünster
dunk oly adatokra, melyek érdekes fölvilágositást és 12 stádium (6804 láb), vagy mások ezerint 24 hidig futott, mely távolság 30 mérföldet teszen.
nyujtanak Ázsiának csak félig meddig ősmert stádium (13608 láb, tehát nem egészen 2/3 geo- Ez utra 3 % óra volt neki kitüzve, ő azonban azt
árosairól.
2% óra alatt megfutotta. Egy német mérföldet
graphiai mérföld) hosszúságú volt.
tehát
25 percz alatt futott meg.
Némelyek a gyorsfutást annyira vitték, hogy
A szám- és mértanban meglehetős jártasaágA
julius 7-diki pesti gyalogverseny alkalmint
Suidas
beszéli,
a
stádiumot
24-szer
megfugal birnak de nem olyannal már, mint régenten
tották a nélkül, hogy megpihentek volua. Philip- mával Gulner ur, mint a lapok irják, a 120 öl
az Abasszidák alatt.
A költészet az, mit mindenki ismer s legtöbb pidesröl egy athenei napitutárról beszélik, hogy pályatért 33 másodpercz alatt futotta mag. E
miveh is, legkedveltebb mégis a vallásos költészet 2 nap alatt Athénéből Spártába futott, mely ut szerint, ha képes volna ezen gyorsaságot több
azon neme, mely a z Askról, azaz: isten iránti ra- 1140 stádiumot, vagy közel 28 geogr. mérföldet időre is kitartani, egy osztrák mérföldet 18%
jongó szeretetről Szól ja Dselál eddin Rumi-n&k teszen. Ha Pliniusnak hitelt adhatunk, Arystis, percz alatt futna meg; mi nem lehetlen ugyan,
„Meszneyi-'-jét mely épen ezt tárgyalja, bár persa lacedemoni futár, Sicionból egy nap alatt Elisbc de gyermek koiban kezdett folytonos gyakorlatot
nyelven iratott, mégia az oskola és nép egyaránt ment, tehát 1200 stádiumot vagy 30 geogr. mér- igényel. A ki nem igy van képezve, annak elég
kedveli és tanulja. De az egész Kelet kitünik a földet futott be. Ez nekünk, kik másfél vagy két feladat, ha egy osztrák mérföldet 25 percz alatt
B. L.
költészet mivelésében. Persiában gyakran lehet óra alatt járunk meg egy mérföldet, kétségkivül megfut.
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kint játszanak. Ha az eső megered, esernyő-erdő
alakul a közönség fölött, az első szerelmes esernyő alatt esik a primadonna lábaihoz, a súgó nagy
pamut esernyője pedig a fél színpadot elfödi, és
ugy néz ki, mintha léghajót akarnának a föld
alól fölereszteni. De ez még nem a legnagyobb
baj. Kellemetlenebb hatásu a szomszéd zárda
harangja, mely minden pillanatban megszólal s
arra kényszeriti a színészeket, hogy mig neki
szólni tetszik, hallgassanak. Ilyenkor a bandita
tőre a levegőben áll meg az áldozat keble fölött,
a meglepett tolvaj egyik lábát benn hagyja az
ablakon, melyen át menekülni akart, s az apa, ki
épen gyermekét akarta megátkozni, hiénái taglejtésekkel és arczfintoritásokkal tölti ki a szünetet. A közönség megszokta e bajt és a világért
sem engedné el a tragikomikus intermezzókat. —
Egyébiránt hajdan ez apróságok gyüjtője is látott
ily tréfákat Miskolczon, a sokáig színkörül szolgált Fábri-kertben.

(K—i.) — (Múmiák Peruban.) Peruban sok
oly régiséget találhatni, melyből lakosainak hajdani műveltségére lehet következtetni. Ezek közé
tartoznak a múmiák, melyek nagy számmal találtatnak ez országban. — E múmiák kétfélék: természetesek és mesterségesek. — Az utóbbiak
többnyire csak az inkák nagy családjának testeiből készitvék, melyek, mint nap fiai, csaknem
isteni tiszteletben részesültek. Bebalzsamoztatásukra egy külön osztálya volt a lakosságnak: az
u. n. camaták, s a szertartás ritkán történt emberáldozat nélkül. A camaták minden állati vagy
növényi segédeszköz nélkül, csápán a napfény és
a hideg rendszeres beosztásával dolgoztak. Működésük módját napjainkra áthagyományozták, 8
ezáltal az eladásra szánt hus kiterjedt és fontos
iparának vetették meg alapját. — A természetes
múmiák a nagyon száraz és meleg égalj eredményének tekintendők. Sajátságas hogy ezeknél a
(K—i.) — (A porczellán-festészet) főhelye a
szem mindig hiányzik, s néhol álszemekkel van német Bamberg, és meghonosításának érdeme az
pótolva. Némelyiknek pénzdarab van szájában.
ott ma is élő Schmidt Károlyt illeti. Schmidt
(]í—i.) — (Rómában, Augustus mausoleumá- 1818-ban öt segéddel települt meg Koburgban, és
ban) egy szinkör van, melyben csak délutánon- nemsokára 20-ra szaporította azok számát. 1833-

Vasárnapi beszélgetés.
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kor éri el tetőpontját — pedig a vendéglőkben
egy kis szoba napi ára 4 — 5 ft. még most is.
(Karácsony.— Ki, mi van Budapesten? — Szállásinség.
Hogy azonban, jóllehet nyakig voltunk s va— A király a lövöldében. — Országgyülés kezdete. — A gyunk a sok „gyönyörben": a Fejedelem s körke'pviselök s a főrendek gyülésterme.)
nyezete s a képviselők voltak a legnagyobb érdekeltség tárgyai: minden olvasónk szivesen elhiszi.
Pest, deczember 22-án.
A képviselők még most is szállingóznak a
Itt van a derült karácsony, a szülék öröm- fővárosba, s mig az országgyülésen már rostálnak,
napja, a gyermekek ünnepe, kikről a kis Jézus azaz verifikálnak: az ország több vidékén még
nem feledkezik meg soha. A jó angyal csak nagy melegen foly a csépelés, azaz választás,
jutalmaz s még a legvásottabb fiunak is ajándé- mint ezt egyik élczlapunk rajzban is magyarázza.
kot, „lovas" huszárt, fakardot; a legmakranczoA főváros, noha a király már eltávozott kösabb kis leánynak is bábut hoz. S ha jutalom rünkből : még mindig ünnepi hangulatban van. A
gyanánt nem adhatja, adja biztatásul, hogy majd lobogós, füzéres árboczok már valahol a városi
„jobban viselje magát."
raktárakban tértek rövid téli álomra, hogy január
Időszerű volna itt fölhozni azt: hogy a kará- végén, midőn a királynőt igérte közénk hozni O
csonyfa sugárzó ágainak gyümölcsei közt, a könyv Felsége, ujra ébredve s még vígabban lobogva,
miért játszik oly kis szerepet nálunk? A gyermek- ékesítsék ismét utczáinkat ea tereinket.
szemfényét miért vesztik meg aranyos játékszeA fejedelem, miután a világi, egyházi és karekkel s káprázatos tündér-bábukkal? A felelet tonai főméltóságoiat, képviselőket, községi köveerre tán kelleténél hoszabbra nyúlna sigy csak az teket s egyleteket fogadá s az akadémiát, kúriát,
óhajtás szelídebb alakjába öltöztetve jóakaratu országházat, lövöldét, több intézetet s laktanyát
megrovásunkat: azt kivánjuk, vajha, mint a kül- meglátogatott s Gödöllőre rándult: szerdán este
földön, a könyvárusok vására karácsony és ujév hagyta el megujult kivilágitás s zugó éljenek
körül, fölülmúlná, vagy legalább vetekednék a mellett magyar fővárosát, melyről bátran elmondjátékszerekével.
hatá: hogy itthon van benne.
A szent napok alatt, midőn még az éjjel-napő Felségének lövöldéi látogatása igen derült
pal kerengő gőzgép, a nyughatatlan sajtó is nyu- képet nyujtott.
galomra tér: a honatyák, házi tűzhelyükhöz viízMinden utcza, s különösen a hosszu királyszatérve, családapákká lesznek ismét s a hű nőnek utcza, melyen a Felség áthaladt, zajgó sokaságtól
és a térdeik közéfurakodó apróságnak elbeszélik: volt beszegve, mely roppant számmal hullámzott
mily fényes napokat láttak Budapesten 8 vacsora a lövölde körül, miután be nem térhetett. A szaalatt hű rajzát adják azon pompás udvari ebédnek, badalmazott ujságiró előtt azonban, ki előmutatja
melynek a fejedelem meghivása folytán, voltak „credentionálisát", megnyilik minden ajtó, s igy a
egyszerü részesei a királyi várpalotában.
„vasárnapi beszélgető" is, ki érted, nyájas olvasó,
Maga a főváros, noha a családi ünnep békéje nem egy oldaldöfést tűrt el nagy megadással :
terül reá: zajong mint mindig. Ez idő szerint is, szintén bejutott a határozott számu meghívottaka töméntelen idegenen kivül: csakugy hemzseg nak fenntartott belsőbe, mely valójában gyönyörü
benne a mindenféle kiállitás, tárlat, művész, bű- látványt nyujtott.
A két udvar zászló-erdővé változott át. A
vész, hangverseny stb. s valamennyi azon erős
hitben, hogy bőven szüretelnek majd nálunk, a bejárat előtt diadalív emelkedék, melynek csúcsa
miben csakugyan nem csalatkoznak. Ha magunk- apró koronákban végződött. Az innenső oldalon:
ból nem telnék ki a sok bámész, itt sürög még „Üdvözlégy I" fogadá, a túlsón „Isten veled!" kisokasága az idegeneknek s van kelendősége a ezé- séré a legmagasabb látogatót. Minden, még a
gáztartók is díszletekké változtak át s fölötte
géres gyönyörűségeknek.
Nem csak Bécsből, de a világ minden részé- gazdag .virágkosarakat ábrázoltak. Az udvarról
ből, sőt még magából Magyarhonból származott szőnyeges ut vezetett a nagy terembe, melyen a
kóklerek, kiabálják tul egymást szájasnál szája- király a sajátképeni lövöldébe volt menendő. Az
sabb, czifránál czifrább falragaszokban. Az izet- előcsarnok tündérileg volt átvarázsolva. A bejálen Kratky-Baschík, Muhamed-Izmail (valóságos rat fölött s körül vörös fehér függönyzet lebegett,
persa, Budweisból), az inasa fejét levágó Eppstein, mig a padlót drága szőnyeg boritá. A középső
Prohászka, Daruváry s a többin kivül, kínálkozik fal azon jelenetet mutatta, midőn O Felsége
még itt lovardás, óriás, törpe, alvajáró, tündelátó, 1852-ben először tiszteié meg jelenlétével a lökötéltánczos, panoráma, két fejü borju, láb és völdét. Akkor még az absolutistikus császár járt
kéz nélküli festesz, dreszirozott bolha, tudós eb, itt, czélba lőtt és talált. Ama tábla, melynek kööt mázsás disznó, szőrös madár, tollas mormotér, zépső fekete pontját a császár keresztül lőtte:
fogatlan farkas, bécsi ujságíró, igazi indianus örök emlék okáért arany keretbe lett foglalva. A
(Znaimból), evész (azaz olyan hires ember, ki, ha lövész-terem virágos ligethez volt hasonló, nemakad bolond, a ki fizeti: megeszik egy fél ökröt s csak az igazi, de az átvitt értelemben is virágokiszik rá egy pincze bort,) repülő fotográf, gyalog nak vallott hölgysereg miatt, mely ide gyült. A
poéta, fél lábú tánezos, szájhős, szemes, vagy ha terem közepén kis asztal állt, melyre a lövészugy tetszik szemtelen csodadoktor, tükör nélkül könyv volt fektetve. E könyvnek arany füzérrel
borotválkozó obsitos, orral biliárdozó tekész, üve- szegélyzett első lapjára tizenhárom év előtt
get evő 8 malomkövet köpködő virtuóz, stb. stb. „Franz Josef'"-et irt bele Ö Felsége, mig ezuttal
magyarul — „Ferencz József, 1865" — jegyzetté
A szállás-ínség is érezhetőleg kezd már nyi- be nevét.
latkozni; azt hittük, hogy Ő Felsége bevonulása-

ban Bambergbe költözött. Intézetével valódi
rendezett is'sola van összekötve, melyben rajzot,
láttávot, boncztant stb. tanitanak. Ez iskolából
kerültek ki a legnevezetesb porczellánfestők nemesik Német-, hanem Francziaországba, Angliába,
sőt Amerikába is.
(K.) — (A Niagara vízesése) azok közé tartozik, a mik érdemetlenül viselik a „legnagyobb"
melléknevet. Eddig négy vizesést ismerünk, mely
a Niagaránál nagyobb; sőt Kaliforniában egy vidék van, melynek vízesései az ismert világ legnevezetesb vizesésének összes magasságát 1888
lábbal haladják meg. Ime az összehasonlítás: A
Potomac-vizesés magassága 40 láb, a schaffhauseni 60, a cohoesi 70, a Niagara 162, a Montmorency 246, a Velino 300, a Catokill 310, a Staubach 900, a Tequendama 801, — összesen 2890 1.
Ellenben a So-Semity völgyben a Neck-Falls 50
láb, a Savagés Falls 300, a So-Semity 400, a Nevada 600, az Echó Creek 928, a Melissa pedig
2500, összesen 4773 láb. — Eszerint a So-Semityt
joggal lehetne vízesések völgyének nevezni, s a
Melissa több mint háromszorta magasabb a
Niagaránál.

Hatalmas riadások jelzek a király közeledtét,
kit hódoló örömmel fogadtak belől is. Midőn mint
emlitém, magyarul irta nevét ama lapra egy, ezen
alkalomra külön készült, drága müveletü ezüst
tollal: az átnyujtott, remek fegyverrel O Felsége
nehányszor czélba lőtt s nem talált, mire mosolyogva jegyzé meg: „Hiába! gyengülnek már
szemeim!" Midőn azonban az utána lövők szintén
távol maradtak a czélponttól, tréfásan mondá:
„No, önök sem sokkal szerencsésebbek, mint én."
Egyátalában a Fejedelem, noha ugyancsak
igénybe volt véve minden ideje: egy perczig sem
veszté el vidám hangulatát. Személye körül mindig csak a magyar kormány vezérei, a főkanczellár, a tárnokmester, gr. Eszterházy Móricz s a
többi magyar főur sokasága volt; a katonaságra
csak az éjjel-nappal szóló katonai zenekarok
emlékeztetek az embert. Szóval, igazán fényes,
szózatos, vigalmas, mozgalmas napok voltak a
alig várjuk megújulásukat a jövő hóban.
A felső- és alsóház azóta szép csendesen
gyüléseznek s a gyorsíróknak még nem igen mozog irónja. A felső tábla a megyeházban „ideigleneskedik", mig a képviselők a muzeum nagy
termében tartják tanácskozmányaikat. Az uj országháza még meg nem szikkadván, üresen áll
egyelőre. A muzeumi terem, a megnyitási ünnepély után rövid idővel, egészen megtelt. Sokan
itt találkoztak legelőször s ifja vénje egyaránt,
hatalmasan ölelkezett, mert a gyülekezetben
ezüst für tu öregek mellett több karcsu ifjut látunk,
kinek álla csak most kezd megpelhesedni, inkább
hongyermek mint honatya. Ott lenn, a zöld posztóval bevont padok körül folytonosan zsongott s
rajzott a sok képviselő, mig Deák Ferencz belépett, kit mindenki ujongva fogadott. Utóbbi időben a bécsi lapok nagyon sokat emlegetek a
„hallgatag" Deákot. Azon idegen, ki a mosolygó,
beszédes öre^ urat látta, midőn hol itt, hol ott
szoritott kezet, ezzel szólt s annak intett, mialatt
mindenütt a merre ment, utcza nyilt meg előtte;
nem kereste volna benne a „hallgatag férfiut". A
centrumbeli első padok egyikében ül , előtte
Eötvös, jobbról balról tőle Kemény és Csengery;
a fővezér legjelesb tábornok-segédeivel. Deák
hatalma igazán nagy. Ha szól, s az első gyülésben
többször beszélt, hogy Zsedényi inditványa ellen
kikeljen: minden szem és száj rajta függ. Tulnyomóságának érzetével, szépen párosul szerény, jóakaró volta. „Ugy beszél a házhoz, mint egy
atya", jegyzé meg egy külföldi levelező.
A felsőház gyülésterme ugy föl van diszitve,
mintha nem is volna szándékában otthagyni a
megyeházát. A primás s a szerb patriárka külön
ülnek bibor székeken. A szinek nincsenek harmoriában. Egymást váltja fel a lila, megyszin, kék
és zöld. Az elnök b. Sennyey tárnok, mennyezetes,
aranyrojtos, vörös bársony széken ül. Köröskörül
régi arczképek, tropheák s dísztelen karzatok a
kényelmetlen, ószerü csillárok. Az atilla-forma
kaputhoz s bugyogóhoz nem illik a kard. A borotvált arcz sok. Szép alakok: az oláh püspök
atillában, a tárnokmester fekete bársonyban, széles
diszkarddal; Répási apát fehér talárban s grot
Festetics Tasziló — tábornoki egyenruhában.
Forgó János.

HIRDETÉSEK.
Ujabb jelentés és elöfizetési fölhívás

Megjelent:

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
czimü hetilapra s

„Országgyülési beszédtár"

Nehány héttel ezelőtt már szétküldtük eddigi előfizetőinknek
a „Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok" czimü testvérlapok jövö évi folyamára szóló felhívásunkat. Midőn itt akkor
közzétett programmunkra hivatkozunk, leginkább a több oldalról
hozzánk intézett kérdésekre akarunk felelni, kijelentvén, hogy a
„Politikai Újdonságok" a legválságosabb időkben is hiven megőrzött hazafias és szabadelvü irányban, népszerü és értelmes
modorban fogják tárgyalni és magyarázni ezután is a politikai napi
eseményeket, de — hogy olvasóink az országgyülési tanácskozások teljes képét birják — azonkivül még a lap mellett
külön mellékletben terjedelmes

„Országgyülési beszédtár"-t

fogunk hetenkint szétküldeni, oly alakban, hogy az összegyűjtve
külön könyvet képezzen, a melyben az országgyülés minden
nevezetesebb mozzanata körülményesen följegyezve találtassák
s mint nagybecsü emlék a késő maradékra is átszállhasson.
Kiadónk készségénél fogva azon kellemes helyzetben vagyunk,
hogy olvasóinknak e külön kedvezménynyel a lap eddigi
olcsó árának minden legkisebb fölemelése nélkül szolgálhatunk.

Nánás várostanácsa és közönsége egy
ujemleetes városházának árlejtés utjáni épitését határozván el, felhivatnak a vállalkozni kivánó épitész urak, hogy a jövő
1866-ik január 12-kén a délelőtti órákban
Nánás város közházánál tartandó nyilvános
árlejtésre, a kellő bánatpénzzel, mely a kikiáltási összeg tiz százalékát teszi, — ellátva
megjelenni sziveskedjenek. — Tájékozásul
megemlittetik, hogy a kikiáltási összeg
32,000 a. ért. forint leend, s az épités a jövö
év tavaszán fog megkezdetni. Egyébiránt a
vállalkozni kivánó urak a feltételek részleteit, valamint az épületterv rajzát a város
főhadnagyi vagy jegyzői hivatalánál bár mikor megtekinthetik, s az épités körülményeiről részletes tudomást szerezhetnek.
Kelt Nánáson, azl86ö-ikévi nov. 25-kén
tartott tanácsülésből.
1465(1—3)
Kiadta : Igmándy Mihály, jegyző.
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Titkos

BETEGSÉGEK,
8 nap alatt

a melléklettel együtt ezentul is egész évre 6 forint, félévre 3 forint osztr. ért.
i W " Azok számára, kik a Politikai Újdonságok testvérlapját s kiegészitő részét, az illusztrált Vasárnapi Ujságot is megrendelik, a feltételek még kedvezőbbek :

A Vá sár napi Uj sá$ és Politikai Újdonságok a melléklettel együtt egész évre 10 ft, félévre 5 ft.
Minden tiz példány után egy tiszteletpéldány.
Pest, deczember 14-én 1865.
szerkesztő.

KIS LAJOS,

volt kir. magyar udvari ügyvivő és
igazságügyminiszteri tanácsos.
Ára boritékba fűzve egy huszas vagy
35 osztr, krajczár.
Pest, Ráth Mór bizománya 1866.
1449 (2—3)

ujonnan keletkezettek

A Politikai Újdonságok ára

PÁKH ALBERT,

Irta

Árlejtési hirdetmény.

czimü mellékletére.

1865. éri deczember 14-én írjuk e sorokat.
Magyarország históriája e napon egy fényes lappal gazdagodott. Azon nagy eseményt, melyet a nagy nemzeti katassrófa lezajlása után, két évtúed óta epedve vártuuk, a nemzet élete felett
virrasztó genius végre meghozta számunkra.
A magyar király lejött a törvényes igazai mellett lelkesülő
nemzet képviselői körébe s személyesen nyitá meg azon országgyűlést, melytől a felzaklatott kedélyek nyugalma, a birodalom és
országok hatalma, s a nemzet és népek boldogsága fiigg.
Mindenütt a remény és bizalom zászlói lengenek.
A századokra szoló nagy mű alapja le van téve s az épités
óriási munkája mai napon megindult.
Ki ne óhajtana e munka lefolyását, minden apró részleteiben ismerni? kit ne érdekelne dulni mind ntt. a mi az
országháza termeiben történik? hallani mindazon szózatokat, melyek a nemzet képviselőinek ajkairól hangzanak, 8
e szózatok tovább terjedését a felsőház simább falai között?
s ki ne óhajtaná hallani végre azon viszhangot, mely a nemzet szavára a korona és kormány magaslatáról fog visszaíengeni?
Ezen átalános érdekeltség kielégitésére ajánljuk fel a nagy
magyar olvasó-közönségnek 12 év óta ismert hetilapunkat, a
.Politikai Ujdoaságok"-at.

HUNNIA.

A Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám).

minőségre nézve
48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Fux 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 (6—12)

PATKÁNYOK ÉS EGEREK

Órák mint ünnepi ajándék.

biztos és gyors kiirtása
egy csász. kir. kizár, szabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr

Valódi minőségben kapható:

hirneves, legrégibb s itt 1808. év óta fenálló s legujabb időben megnagyobbított
helyiségében Pesten, váezi-utcsa 5-dik sz.
alatt, a „nádorhoz" czimzett szálloda mellett, dús választékban s szokásos jótállás
mellett a lególcsóbb árért kaphatók: legjobban szabályozott sehweiczi henger-,
horgony., chronométre és rementoir zsebórák, ez utóbbi kulcs nélküli felhuzattal, savonet kettőstokkal, horgonyórák kristály üveggel, s legujabb minta
szerint készitett órák hölgyek számára; továbbá franczia bronz-,márvány-, enixallvanyn és utazó-órák, ébresztők, melyek egyszersmind órául használhatók, s
mindennemü saját készitményü ingó-órák. Ugyanott minden az óramüvészet
szakába^vágó kijavítások is elfogadtatnak s jótállás mellett pontosan teljesittetik.
Vidéki megrendelések
utánvét mellett szinte gyorsan teljosi+tetnek.
g
1419(7-12)

Mi a háztartás legszebb disze?
Mi a háziasszonyok legnagyobb büszkesége?

A jó és szép porczellán! És ezt a bel- s külföldi legnagyobb s legjobb hitelű gyárak beatazása, és azoknáli tömeges bevásárlások folytán nemcsak legnagyobb és legszebb
választékba,^ hanem eddig soha nem létező olcsó árakon szállitani vagyok képes
fserencsém tehát a nagyérdemű közönséget, szálloda-, kávéház- és étteremtulajdonosokat írutáram megszemlélésére, s ezáltal a fentmondottak valóságáról meggyőződés szerzésére tiszteletteljesen meghívni.
A Feketeerdői üveggyár raktára által továbbá képessé vagyok téve minden rendű
üvegárut legjobb minőségben és legjutányosabban kiszolgáltatni.
Végre ajánlom jól berendezett diszmü kereskedésemet, különösen evőeszközöket,
chinai ezüst, Alpacca és Packfong árukat, tálezákat, egy szóval háztartási eszközöket

íegjobbminőségben.

Sonnenfeld

JÓZSCf,

N.-Várad, sas utcza 4-ik szám.

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,
(továbbá:
Csáktornyán: Kárasz A. — Keszthelyen: Wünsch F., — Kolozsvártt: Wolf J. —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer, — Varasdon: Halter D. F., —
Veröczén : Bész J. K. uraknál.
1298 (15—15)

LJ bolt-nyitás.

Takáts! János

1

„A

czimzett, ezelőtt a váczi-utczában jól ismert és a kiárulásáltal megszünt fehérnemü
kereskedése jelenleg a

kis hid-utczában, a „vastwskóhoz"
rendkivül olcsó árakon

nyittatván meg, u. m. :
Q Vé forint férfi-vászoningek, középfinom,
3 % forint
„
„
finom,
•4= és ES forint férfl
„
egész finom,
€> y2 forint nö-ingek, horgolt csíkkal,
S V4 forint
,,
szegélyzett mellel,
•4= és 55 forint „
hímzett mellel,
nagy választék gyermek-, fiu- és leány-fehérneműkben, rumburgi,
hollandi és börvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zsebkendőkben.
1413 (5—0)

Ji
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Dr. MALATIDES

Heckenast iilí-iztáv könyvkiadó hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4. sz. a. megjelent, 8 minden
könyvárus s könyvkötőnél Magyar- s Érdélvországban kapható:

ISTVÁN BÁCSI NAPTÁRA
vagyis

családos házigazdáknak és gazd-ksszonyoknak, népnevelöknek, helységelöljárók nak, iparosoknak és földmiveíöknek való

HÉPES HALENDÁRIOM
1866. évre.

Majer

Szerkeszti

István.

XI-ik évi folyam. — Ára 50 kr.

a nagyon erélyes hatásu

Gerjél- vagy Galvano*

electro-mapetismus
és

a hozzá igényelt szerek által,

igen sokféle be!- és külsö nyavalyában gyors
javulást és gyógyulást eszközöl.
Azért is, kik a CSÚJÍ, köszvény, bénulás,
pillacsetlés, orczahüdés, merevedt tagok és
inak, ideggyengeség, holttetem, kehe, fulladás, górcső';, rángás, nehézkór, vidatáncz,
tagreszkedés, gugák, golyvák, görvély, orcza,
fej-, fül- és fogfájás, fülzugás, süketség,
orczakin-, orbáncz-, máj, lép- és béldugulás,
makacsláz okozta máj-lép, gyomormirigy és
haskéreg-keményedések, vizkór, sáppadtság,
bélkin, béiférgek, aranyér, szorulás, ét- és
emésztethiány, gyengeség, lépkór, méhgörcsök, hóhiány , meddőség, lakandtság, sérvek , hugyszenvek, kő- és íövény-, vér- és
i genyömlés; érzés, mozgás, éllemzés, ürem! zés hiányaiban; a látzavar és nehézlátás;
vegybomlék; hólyag- , vese- és máj kövek,
hudesőszorulás, korcsnövések, termések, érdagok, eresedések; idegszenvek, ingyók,
rojesák, portyök, rákfene, sipoly- és kergesedés; higanynyali eltelés, mérgezés, szemnyavalyák, a keletkező fehér, szürke és fekete hályog ugy más egyéb suly, küteg és
j fekélyes nyavalyákban sinlődn.'k. magukat
I nála jelenthetik. Az odvas, redves fogak
miatti fogfájást is tüstént és tartósan meg; szünteti. A veszélyes epekór irtózatos görcseit nyomban eloszlatja; sőt a már hideg
I verejtékkel vonaglókat is ujra föléleszti, jói tékony meleg izzadásra gerjeszti. Pest,
stáczióuteza 25. sz.
1872 (4 — 6)
Ugyanott az Ovonyát, mint a titkos nyavalyák és évült kütegek legbiztosabb ovóés gvógyseerét, is megszerezhetni, csomagja
1 ft. Ugy az aranyérről irt munkát: darabja
1 forint.

Hatvani-utczában 15. sz. a.

zálogházi jegyek

arany, ezüst- és ékszerek legmagasb
áron megvétetnek, ugyszinte zsebórák
egy évi jótállás mellett eladatnak.

Nyitrai 8. és Társa,
arany- és ezüstmttvesék.
1436 ( 3 - 6 )

KÖNIG GYULA

A kisértetek.

T A R T

szivar-behozatali íizlete

A L O M :

I Az erkölcsi világ. A hitetlen —A farkas-kereszt — A val- Menhely. — Biró uram lánya. (Elbeszélés). — A reggeliről. — Halástalanság áldozatja. - A talált gyermek. - Nagy rosz biz az a ley mosó-, kisodró- és mángoló-gépe. — Összehajtható kerti székáromkodás, azért csak irtsuk ki! - A kincskereső. •- A kísérte- kek.— Franczia és angol gyomláló szerszámok.— Árvácska-nevetek _ / / . Község és gazdák naptára. Községi faiskolákról. — A sző- lési ől.— V. Történeti naptár. A katholika egyháznak áldásos befolőmivelés alapszabályai. — Szeradella a homokföld heréje, s igy lyása a köztniveltsógre, jelesen a közerkölcs'ség, béke, rend,
alföldi gazdáink figyelmébe ajánlva. — Gazdászati érdekes aprósá- tudomány, müvészet, ipar, gazdászat, s ezek által ajólét fölvirággok — Heremag-gereble és heremag-rosta. — III. Népnevelők nap- zására. — VI. István bácbi a hazában és a nagy világban. Békés
tára. Krieszten Ignácz. — Bethlehem. Pásztori-játék jó kiirthi városának sírkertje s Jántyók Mátyás emléke. (Képpel). — Kirángyermekek számára. 1857-ben irta Majer I s t v á n , lelkipászto- dulás a Mont-Blankhoz. (Képpel).— Székely népdal.—Országos
ruk. — Javított aczéltollak. — Néhány jó könyv. - IV. Nök, gazd- vásárok és hirdetmények a magyar szent korona birtokain.
asszonyok naptára. Egyiptomi Mária élete. - Falusi templom. —

Pesten, 3 korona-uteza 12. sz. a.

Legnagyobb transito-raktár svájczi, más
egyéb külfóidi s importált valódi Havannah szivarokból 100 db. ára 6 fttól 65 forintig a
vámmal együtt bezárólag.
Kizárólugos raktár a legkitünőbb s legfinomabb török dohánynyal töltött papirszivarkáknak La F e rraé hirneves gyáriból Szt. Pétervár és Moskvában. — Részletes árszabályok ingyért szolgáltatnak ki.
Vidéki megrendelések gyorsan eszközöltetnek.
1442(4-4)

r és TÁRSA gyógyszerészek

MÖSSMER JÓZSEF

vastartalmú china-szörpje

„A MENYASSZONYHOZ"

Ezen gyógyszer, tiszta, kellemes alakjában, egyesíti a gyógyázat kincsének két
leghatalmasb zsongító anyagait: a vas, mint vérünk alkatrészei, s a china, mint legerősebb
zsongitó szer, melyet egyátalában ismerünk. Már az elsö kísérletre a fentebb érintett
készítmény összeállítása sikerülvén, az Párisban csakhamar ismeretessé lön, s a legjelesb
orvosok, mint • Arnat, Royer, Trousseau, Pelpeau naponkint china-szörpót, mint leghathatósb gyógyszert rendelik a vérszegénység ellen, s azon esetekben, hol a megdöbbent s
fogyatkozásnak induló erők i méti 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, erődíti egyátalában a test alkatrészeit s mint igen
hathatós,, de semmi esetre bántalmazó gyógyszer
a legjobban
ajánlg
gygy
gj
hható. Ezen
E
k í é létezik
l i ktovábbá
b még vastartalmú
l
h i b alakban
l k b is.
i -A
A *"ör**r
készítmény
chinabor
r
tár létezik TÖRÖK JOZSEF gyógyszerésznél, Pest. királyuteza 7. sz. a. 1396 (b—ii)

runibui'gi vászon-raktára

Pesten, az uri- és zsibárus-uteza szögletén, báro Orczy György-féle házban 10-dife
sz. a. ajánlja

jól rendezett vászonáriik raktárát a lehelé lepiíáiiyosb szabóit árakért.

i440(4-4)

A „TAM'LÍIHOr

czimzett p a p i r k e r e s k e d é s , hatvani-uteza 6 sz. a., a nemzeti kasioó átellenében
ajánlja dusan felszerelt raktárát mindennemű

IRO- ÉS RAJZESZKÖZÖKKEL

R

TESTORY ANTAL
;

a legjutányosabb árak mellett.

török dohány <e havannah-szivarok transiío-raktára
Pesten, a cs. kir. vámhivatalban :

különös olcsó levélpapírok mono^rammokkal.

Közvetlen Saloniki é* €«vallaból behozott t ö r i k d o h á n y
(Sultanina).
Syriai dohány (Latakia). A London Dockban általam személyesen kiválasztott
nagy halmaz legjobbféle Hnvannah-szivar. Egy halmaz átalánosan kedvelt Vevey
(schweiezi) szivar BERTIIOLKT és TÁRSA gyárából Papiros és papirszivarkák LA FERMÉ hirneves papirszivarkák gyárából, s megrendelhetők TESTŐRY
ANTAL által Pesten, a váczi-utcza és Kristóf-tér szögletén, hol egyszersmind árszabályok is szolgáltatnak ki.
1446 (4—4)

Karácsonyi ajándékoknak

100 db. fehér levélpapír névvel — ft. 50 kr. 1100 db. szines legfin. levélpa100 „ finom „
„
-ft.80 kr.
pir névvel . . . . 1 ft. — kr.
100 „ legfin.
„
mono100 „ látogató(egyek lithogr. 1 ft. — kr.
grammal színben . . 1 ft. 50 kr. | 100 „ levélpapír arczképpel 2 ft. 75 kr.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett legpontosabban szolgáltatnak

>

PÁRISBAN (Rue Richelieu 45).

DAVID é s KURTZ.

Zwin ungarischen Reicli8tage!
I Minden gyomórbaj cs vakolásban szenvedőknek nagyon ajánlandó
Mit 1. Január 1866 eröffnen wir ein neues Abonnernent auf das
DR. PEARCE EDW.

„UNGARISCHE FREMDENBLATT",

1349 (4—4)

GYOMORSZESZE
szabadalmazott

(fiinfter Jahrgang),

wiílches von Beginn des ungarischen Reichstages seinen Abonnenten SfiniDltiiclie Verhandlungen und lit-den der Abgeordnetcn in chronologischer Reihenfolge in authentischenOrigimtl-Uebersetzungen in s e p a r i r t e n Hei'ten als Gratisbeilage bringen wird.
Die neue Aera hat begonnen; mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt man im
In- undAuslande jede politische Regung in unscem Vaterlande. Ist dies schon jetzt der
Fali, noch ehe die Pforten des Landtages geöflhet sind. wie reicblich dürfte sich erst das
politische Leben gestalten. wenn derReichstag seine volleThatigkeit entfaltet, und jenes
hohe Werk seinen Anfang nimmt, das durch dieKrönung Sr. Majestat unseres vielgeliebten Königs selbst gekrönt werden soll.
Diese HofFnung leuchtot uns str.uhlend entgegen; der König wird sich mit Ungarns
Völkern verstandigen, und giüekliche Tagé, w.e wir sie schon knge entbehrten, werden
anbrechen.
Als Unterpfand für dies > beglückende Hoffnung dienen uns die erhebenden Worte
Sr. Majestat: „Ks ist Meiü fesíer Wille, die Völker meines Königreiclis Ungarn
In jeder Hinsicht nach Mögiiehkeit zu befriedigen", ferner: „MH doppelter
Freudé erscheine Ich datm irs lhrer Mitte, um brí jener feierliehen Gelegenheit
Das zn sankfionirtn. w a s schon jetzt das Haiiptziel meiner v;ifcrlicjiín Wünsche bildet."
Unscre Leser dürfte es daher auf das Lftlíhaf este interessiren, die Verhandlungen eiöés Reichstages, der einen der wichtigsten Abschuifte unserer vaterlandischen Geschichte zu bilden bestimtnt ist, vollinhaltlich kennen zu lemen. Die von
der gefertigten Redaktion he: uuszu^ebenden Hefte werden am Schluss eines jeden Quartals der üussern Einrichtung n ..eh ein vollstandiges Ganzé bilden, und das ganze Werk
in Banden aufbewahrt, wird dan:-, für jeden Vaterlandsfreund dauernden Werth besitzen.
Das „Ungarische Fremdenblatt" wird ausserdem die Belletristik mit Sorgfalt
pflegen, die interessantestea Tagesberichíe aus allén Theilen der Monarchie und des
Auslandes, volkswirthschuftliche und gewerbliche Besprechungen, die interessantesten Gerichtsverh»ndluittcen, allé wissenswerthsn Ereignisse in der Handelswelt und
die Kurse bringen, ferner: Theatcr-, Másik- und Knnstreferate, Mode-Berichte. Im
Fenilleton werden die Stadtereignisse in humoristischer Weise besprochen werden.
In der letzten Nummer de ••,,Ungarischen Fremdenblatt.. s hat der Original-Roman

Essenz)

(Magen-

mint kitünö segédszer ^minden gyomorbaj ellen, ugymint elromlott gyomor, étvágyhiány, gyoinorémelygés, rögzött gyomorgyengeség és rosz emésztés, savanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. cz a gyomorból származik),
váltóláz stb. stb.
Mint óvszer a choiera eíleii is nagyon hafhatésíiak
mutatta magái

Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnál, király-utcza 7. szám alatt, kihez mindazon vidéki urak, kik raktárt
kivánnak elvállalni, sziveskedjenek fordulni.

Bécsben WEISS JÓZSEF gyógyszerész urnál, Tuchlauben Nr. 27.
Bukurestben KLADM KAROLY gyógyszerész urnál, Strada Serban
Voda 3. sz. a.

Azonkivül még léteznek raktárak a következő gyógyszerész uraknál:
Bécsben: Dr. Girtler Józs. Kolozsvárii: Hincz D.
jRozsnyóban: Posch J . J
Freiung 7.
Wolff János. Sárbogárdon : Trsztyán- i
Aradon: Szarka János.
Lugoson: Kroneíter Fer
szky Kár.
Battasíéken: Pasch Lajos. Ufagyar-Óvaron : Sziklay
Szegeden : Aigner Kár.
Brassóban: Stiehler Ede
Antal.
Meák Gyula.
„a fehér templomhoz."
Debreczenben: Borsos F. ^ ' ^ " I c z o u : Balogh Istv. Temesvárit: Pecher J. E. I
r0S
az
Egerben; ErtingerIgnácz | O " » n : Szekány Istv. Tokajban: Krotzer Ágost, j
K
l e k e n : Deszáthy
Deszá5hv István.
iftván | Pozsonyban: Pisztory BoEszéken:
Tornallyán : Lipthay J.
„
Karolovics Miksa. dog.
yöngyösön : Kocziano- Pozsonyban : Schneeber- Ungváron: Bene L.
Varasdon : Lellis Ede.
ger D
vich József.
Pécsett: Nendtwich Vilm. Zágrábban : Mittelbach
Győrött: Némethy Pál.
Zsigmond.
Göllnitzben: Brujmann K.iRimaszombaton: HamalEde.
jár Kár.
Zircaen: Vekerle János.

3Ára
egy üvegcsének, használati alantassal együtt, 1 frt.
1
a pakolásért 20 krral több.

I il O li Íí*.
von S i g m u n d C h o r i n i . begonnen, wolcher nicht verfehlen wird, die sllgemeine Aufmerksamkeit wach zu rufen.
Neueintrctende Priinumeranten erhalten die bereits ersehienenen Nnmmern gratis. — Man prSnumerirt in Pest: Htadt&ansplntz Nr. 3; in den Provinzen
mittelst Postsendung oder bei den PostSmtern.
Der Abonnementspreis für das „UngarischeFremdenblatf' sammt dem Anhange, die

i W Ungarischen Reichsíagsvcrhandlungen *^S

betragt vom 1. Dezember bis 1. MSrz, das ist für EinQuartal blos 1 Gulden 50kr. ö.WFür dia Provinzen, mit Inbegriff d r ganzen österreichischen Monarchie, sammt Portó:
1 ü 75 kr. ö. W. — Für sechs tlonate in Pest oder Ofen 2fl.50 kr.; mit Postsendung
8fl.50 kr. ö. W. — Zu sö b i l l i g e m P r e i s e hat. bisher in Oesterreich noch keine Zeitung existirt. — Kedaktion Pest, Stadthausplatz Nr. 3.
1451 (1—2)

Sigmund Chorini. Redakteur.

Postáa küldve-

Ismételadóknak illendő engedek adatik.

DUMAS SÁNDOR

B i z o n y i t v á n y .
I ™ •®.6™.m6v óta folytonos, igen gyötrő gyomornyomásban szenvedett, melyből
Tőrök Jozsef ur király-utcza! „szentlélekhez" czimzett gyógytárban vásárolt féi
I üveg Ur. Pearce Edw.-fele angol gyomor-szesz használata után, tökéletesen
1 kigyógyult. Azóta kitünő étvágynak örvend E dr. Pearce Edw.-féle szesz nekem
I szintén kitünő szolgálatot tőn, s azt tapasztaltam, hogy hatáa még fokozódik ha
|bevétele után egy órányit járkálunk. - Pest, márcziusban 1865.
Brantner Lipót, magán-hivatalnok, hold-uteza 6. sz.

MÁSODIK CSEVEGÉSI ELÖADÁSA
(Causerien)

a redoutíerem kis termében

csütörtökön, deczember 28-kán esti ?% órakor.
PROGRAMM:

Előfizetési fölhívás
a már hét év óta fennálló, közkedvességö legolcsóbb
női divatlapra!

A „PESTI HÖLGY-DIVATLAP"

oroszlánvadászatIKöltői

! elefántvadászat j

,- ..i E k xiL k o m P° s i 1 t i ó Ja és kivitele oly meglepóleg szép, hogy minden magyar háznak
4iszeul méltán szolgálhat; nagyságára nézve (szélessége 22", hossza 28") hasonló a már
eddig megjelent ea köztetszéssel találkozott két műlapunkhoz. E remek mülapunkat
minden feléves előfizetőnk, az előfizetési pénzhez külön mellékelt 30 kr. csomagolási
dij
6
J
mellett, — megkapja.
j
SHT Különös kedvezményűi p e d i g i ) P e r é n y i I I o n a a m o U c a i h Ö B o k e t t e m e t i "
Mső,', és Erzsébet es Maria királynők Nagy Lajos sírjánál l I . Károly koronázását nézik"
pdikműlapunk egy-egy példányát 1 ftjával megrendelhetik. E szerint egész éves

É v * ,ÍL •

8O

f

ér

\

fél v

s

l «; <\ft. 30 krért, a lapon kivül három oly remek

•Vjirtokába jutnak, melynek bolti ára 16 ft.
Npjaink egy-egy példányát nem előfizetőnk két frtjával kaphatja meg.

\

Elöfizetési

föltételek:

Egész évre, a z a z K n _ d e c z v é g e i g g f t . Félévre, aza, jan.-jun. végeig 4 ft. NegyedTT i. TI i
i
évre. azaz ian.—márcz, végeig 2 ft.

Kelt Pesten de* ;m ber nd 1865.

•• M u

, L A?°8'

mmt felelős szerkesztő
és k i M « . t u l a j ) , o n 0 | .
A z
,
elöfizetési pénz^ k ü l d e n d ö k
K r ^ ^ t
hez, bérmentve, Pest, ujvilág-utcz» t 7 , ; k Bzám

Helyárak: 5, 3, 2, 1 forint.

"P e 8 t i

LA UEUXIÉME CAUSERIE

de EE. ALEXANDRE DUMAS

aura li en dans la petite salle de la Redonte
le Jeudi, 28. Décembre k 7 h. '/a du soir.
PROGRAM1HE:

Aventnres de c»asse{ar

1447(4-4)

Deuxiéme P a r t i e :
Fragments poetiques de Petőfi, traduit8 par A. Dumas.

Prix des places: h 5fl.,3fl.,1fl.et 1 fl.

Les places k 5fl.,3fl.et a 2 il. sönt numérotées et se trouvent chez Mr. Mr.
Rózsavölgyi et Comp et chez J. Treichlinger, éditeurs de musique a Pest.

GRIHAU1T és TÁRSA gyógyszerészek

>lal ico-iii ji'il i(i, ja és malico-tokoeskáí
PÁRISBA1V (Rue Kichelieu 45).

Uj gyógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből van készitve a gonorhöe gyors és
1432(4-4)
csalhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belső részekben feszültséget vagy gyuladást
idézne elő. Dr. Ricord s a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetekZ9
ben, mikor a copahu, cubeba s más érczes alapokon fekvő 'injectiók hatása eredmény
m i n t
f o m u n k a t á r s .
Hölgy-divatlap" szerkesztőségé- nélküliek maradtak — alkalmaztatik. - A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógy*'
r
s
I szerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a.
1895 (6—32)

Komócsy Jó ef.

a

I, előadja

Az 5, 3 és 2 forintos helyek számozottak, és kaphatók Rózsavölgyi é Treichlinger
szépműkereskedéseiben; az első: Uri-utcza, a második a váczi és Jeák Ferenczutcza szögletén.

4ivatképekkel, műmellókletekkel, szabás, hímzés és kelmemintákkal, és nagy műbecscsel
t> ró jutalomképekkel (meyek tárgyai mindig a hazai történetből vannak véve) megjelenik havonkint kétszer 16 nagy oldalon szines boritékbm. a legváltozatosabb szépirodalmi tartalommal a legjobb nevü iróktól; minden a divat körébe tartozó leírásokkalútmutatásokkal
mindazon dolgokra nézve, melyeket hölgyein* a salonban va°r a ház: a r t í s k O r ü l szükségeinek; minden félévben remek múlappal. Az 1866-ik év első
Ifiében adjuk:

„Hunyadi Mátyás találkozását édes anyjával, Szilágyi Erzsébettel
Mrazmcz alatt, midőn Podjebrád fogságából a magyar kir. trón
elfoglalására indul.*'

töredék P e t ő f i i
Dumas Sando

I

Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza megjelent, s minden könyvkönyvkiadó-hivatalában megjelentek, s minllecRenast uuszi * ^ / k ö n y v k ö t ö n é l Magyar- s Erdélyországban kapható:

den hiteles könyvárusnál, P e s t e n : Kugler
Adolf, Budán : Nágel és Wischán-nál
kaphatók:

LIDÉRCZ-NAPTÁR
1866.

Gyémántkiadások.

-^»y~egy kötet ára fűzve 70 kr.,
vászonba kötve, arany vágással 1 ft.

Magyar remek irók-

RÉMTÖRTÉNETEK. KALANDOK, BÜNESETEK, LÉLEKJELENÉSEK, TÜNDÉRREGÉK,
CSODAS-TÜNEMÉNYEK sat.
GYÜJTEMÉNYE.
Sok képpel. — Fűzve 60 kr.

1. Kisfaludy §ándor. A kesergő szerelem'
A költő arczképével.
2. Kisfaludy Sándor. Gyula szerelem.
3. Kisfaludy Károly költeményei. A költd
arczképével.
4. Kazinczy Ferencz költeményei. A költő
arczképével.
5. Kisfaludy Sándor. A boldog szerelem.
6. Csokonai Mihály válogatott versei. —
A költő arczképével.
7. Katona József. Bánk Bán. Dráma. —
A költő arczképével.
8. Kölcsey Ferencz versei. A költő arczképével.
9. 10. Zrinyi Miklós. Szigeti veszedelem.
A költő arczképével. 2 kötet,
l l . 12. Garay János. Szent László. Történeti költemény. 2 kötet.

Irodalmi kincstár.

I. Népdalok. Petőfi Sándor arczképével.
lI. Románczok. Vörösmarty Mihály
arczképével.
III. IV. Balladák. 2 kötet. Arany János
arczképével.
V. VI. Külföldi lant. Magyar költők
műfordításai külföldi remek
Írókból. 2 kötet.
VII. Emlékkönyv. A legjelesebb magyar költők szemenszedett mondatai.
VIII. Epigrammák.
IX. X. Szerelmi dalnokai. Válogatott
gyüjtemény. 2 kötet.
XI. XII. Eletiskola. — Gyöngymondatok,
arany igazságok a bel- és külföldi remekírók munkáiból. —
2 kötet.
Azon tetszés, melyben a remek irók gyémánt-kiadása átalában részesült, a kiadónak
ösztönül szolgált fennebbi vállalathoz egymás hasonlót csatolni, melynek föladata,
saját hazai költészetünk, valamint a külföldi irodalom legszebb műrészeit is egyes
gyöngyükül összefűzni, s czélszerüleg rendezett Anthologiákban a közönségnek kézbesiteni.
A báli rém.
Ezen gyüjtemény, az eddig megjelent
12 kötettel, mely minden müvelt nemzet
T A R T A L O M :
költőinek munkáiból szemelt legszebb költénetek és balesetek. A mainzi lőportorony fellobbanása. (.Képpel). temények s magasztos gondolatok gazdagI. Lélekjelenések és csodás tünemények. Kányavár. (Képpel).
J5gy állatszeliditő borzasztó halála. — Central-Amerika nevű ságát tartalmazza, befejeztetik.
— Egy gonosz szellem. — Az álarczos báli rém. (Képpel). — Az tengeri gőzösnek elsülyedése. (Képpel). — VII Uti- és vsdász__MF~Mindal2köt«t
őrültnó. — A rémek. (Képpel). — I I . Hegek, elbeszélések és kü- kalandok. A p-rui sivatagok. (Képpel). —Kirándulás Port-Nadalegy
csinos szekrényben 15 forint.
lönczségek- Indus rege. — A görög önkéntes. (Adoma Garibaldi ban. (Képpel). — A dahomey-i amazonok. (Képpel). — Kaland
életéből). — Arisztokratikus hajlamok. — A bolt kéz. — Az áruló. óriáskígyóval. (Képpel). — Vadázatok Ausztráliában. 1. Emu— Virág-légvárak. — Angol lelkiismeretesség. — Egy párbaj vadászat. I I . Méh-vadászat. III. Kiinguru-vadászat. (Képpel). —
gJIindennemö
Ausztráliában. — III. Bünesetek. Nikel Liszt és czinkosai. — Ve- i VIII. E'egy-belegy. Burgonyalázadás Oroszhonban. — Adoma
lenczei igazságszolgáltatás. — IV. Az állatok életéből. Madártojá- Talleyrand herczegről. — Mindenki a maga módja szerint. — A
sok- és megehetömadár-fészkek szedése. (Képpel). — A csalogány. talpraesett válasz. — Az egyszeri palócz. — A szerencsétlen el— Az elefántok okossága és jószivüsége. — V. Érdekes adatok. cserélés. — Az elutasitott párbaj. - Két tisztességes kereskedő.
Gyász-szinek és gyászolások. — Boldog mint egy király! - Sta- — ördögöt fogtak. — Kígyók és gyíkok ember testben. — Egri
itstikai adatok Erdély és Magyarországról. — Bícs városának ! dobos-hirdetés. — Rettenetes óra. — Macskaápoló katona. — Ka(Hlakulatiir)
ödója. — A levélforgalom Pesten. — Házak Párisban. — 117 éves • kas-viadalok Sz.-Pétervárott. — Csoda sakkozó. — Országos vásáareg. — Óriási ágyu. — Érem- és pénzgyüjtemény.— Pénzvere- | rok és hirdetések a magyar szent korona birtokain.
I kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik f«
tés. — Uj zuhatag. — A férjszarvak eredete. — VI. Borzasztó tör-

takarópapiros

Tiszteletteljes megemlítéssel a londoni ipar-kiállitáson kitüntetve.

Dr. POPP J. G.

gyakorló fogorvos, cs. kir. ausztriai legf. szab., első amerikai s angol szabadleveles

ü^ANATHERIN-SZÁJVIZE ~m
Bécsben, Stadt Bojniergasse Sr. 2.
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I
E g y üveg ára t ft. 4 0 k r .
[ Kapható PESTEN : Török Jozsef gyógyszerésznél király-utcza 7-ik sz. a ; — továbbá Molnár, Unschuld, Lueff, Oszwald és Vértessi uraknál.
BUDÁN: AÍS udvari gyógyszertárban és Ráth gyógyszerésznél Tabán.
Ezen kitünő készítmény 14 évi fennállása óta még Európán tul is a legnagyobb
elterjedést s hirnevet vivta ki magának, s annak használása a fogfájdalmak minden
nemei, továbbá a száj puharészek betegségei, ingó fogak, könnyen vérző beteg-foghus, csontszu és suly ellen a legjobbnak bizonyult be ; felolvasztja a nyálkát, mely
által a fog-kő képződése meggátoltatik, a szájízt jobbítja s arra frisitöleg hat s igy
minden kellemetlen búit, melyek mesterséges vagy üres fogaktól, ételek vagy dohányzástól származnak, gyökeresen eltávolít. Minthogy az anatherin-sznjviz a
fogakra s a szájrészekre sem bántólag, sem pedig marólag nem hat, ennélfogva az
mindenkor mint szájtisztitó szer a legnagjobb szolgálatot teszi s a szájrészeket a
késő korig teljes egészség s friseségben fenntartja; kitünö orvosi egyéniségek bizonyítványai annak ártalmatlan- s ajánlhatóságát elismerték, s az számtalan hirneves
orvos által rendeltetik.
Anatherin fog-pásia 1 szelencze ára
1 ft. 22 kr.
Fog-ólom, az üres fogak betöltésére 1 doboz ára
. . . 2 ft 10 kr.
Növényi fogpor 1 tok ára
— ft. 63 kr.

KERTÉSZ TÓDOR

karácsonyi és ujévi

Í

és czélszerü ajándékok

HARIS FALNÁL

Pesten, Deák Ferencz-utcza 15.
u. m.:
15 sz. alatt
l t kaphatók,
kh

vagy évnegyedenkinti részletekben történhet.

Azon előlegezök, kik a visszafizetést

nem részletekben, hanem egyszerre teljesiteni kivánják, az árfolyam-érték *.»-ben

Kész mennyasszonyi készletek

Is
— 00

szerint meghosszabbítható.
X

-
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MORGENSTERN A. és TÁRSA

r

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

részesittetnek, s a fizetési határidő tetszés
-.

03

O.

Függönyök és függönyszöveteket
ajánl

TÜRSCII F.

pénzváltó-irodáj" Pesten, Deák
Ferencz-utcza 9. sz. a.

n? . _

U

ír/

LevélbeK megrendelések gyorsan
teljesittetnek, sorshazási áttekintetek
1866-ki évre ingyért szolgáltatnak ki.

egy magyar-német olvasókönyvvel.
Sierkeszté

G A R A Y.
Hatodik j avitott s megbő vitett kiadás*
Közrebocsátá

Toepler Theopliil Eduárd.

Boritékba fűzve ára 1 forint. Keményen
bekötve 1 ft. 40 kr. a é.

*TitkoTllilT3:i2 (5-of

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában,mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-

kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökerestn, biztosan és gyorsan gyógyit

Meü. dr. llelíer Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1 — 4 óráig

j|WF* Díjazott levelekre azonal
válaszoltatik, s kivánatra a gyógyszerek is megkttldelnek.

t

!

Csak 4 forint fizettetik
évnegyedenkint

1_>*

Pesten, váczi-utcza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mejlett gyorsan teljesittetnek. ^3p@

$&F

Részletes árjegyzékek bérmentve, "mg

MORGENSTERN A. és TÁRSA

„,__,
Levcibeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s résiletes programmok
kivánatra ingyért szolgáltatnak ki.
1368 ( l l -0)

A
londoni, párisi,
párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve
A hamburgi,
hambur-i, londoni,

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

a társas-életben leggyakrabban előforduló
szavak s szólásmódok gyüjteményével, nemkülönben a legszokottabb magyar és német
szójárásokkal és közmondásokkal és
8 aját

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

[ágyneműek,nappali és éjj e _; ingek,nadrágok,korsettek, fésülő-köpenyek,zsebkendők,!
szoknyák s a t . asztalueműek, törülközők s a t .
I

szen fizettetik ki s a visszafizetés havonkint

kézikönyve,

vagyis gyakorlati útmutatás e két
nyelven a társalkodási, ipar- és közélet legkülönnemübb viszonyaiban
helyes és ügyes kifejezésre.
Bft v i t v e

•iiiek vászonnemíi-készletek,
Nél vászon-készletek,

ilólírt pénzváltó-irodájában előlegezés akép

BESZÉLGETÉSÉÉ

3 8 II u z á s e s i k .

fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

adatik, hogy az a napi árfolyam szerint egé-

MAGYAR ÉS NÉMET

1 levélmásoló vasgép fa-alappal 4ft. 50kr., minden szükségletekkel tökéletesen "íWtvab lt. 1 azok részérő!, kik az általunk 20 részvevőre rendezett sorsjegytársulatokban résztegész 7 ftig. Fgészen vasból vas alappal 14 ft., mmden szükségletekkel ellátva 17 - 1 8 lt. I venni kivánnak, 20 db. mmden ausztriai sorsjegyre egy 35 forintos badem sorsjegy
100 db 8 ad levélpapir csak — ft.
ft. 45
45 kr.
kr. 100 dombor szines monogiammért vagy ™ hozzáadásával, s *""' ••""'•;° évenkint
<5«ontmt.
1 W
a
.Fp p', ,
— ,..
ft. ,.,
65,kr. g szóért avagy egy szóért arabesquebe
100 „ ,1 vastagabb
foglalva
csak
1
ft.
fizetendő.
1 ft. — kr.
100 „ „ vastag angol .
1 ft. 40 kr. 100 dombor nyomatú látogatójegyek 80 kr.
100 „ ., legvastag.angol
25 évnegyedenkinti részl«t' efizetés után 4 ftjával egy részvényre az összes sorst
r
100 finom fekete kőnyomat . 11f ft.
——Vkr.
100 „ csipkeszélű szines zojegyek a 20 részvevők birtokába esnek. Bélyeg'lij egyszermindenkorra 68 kr
1
ft.
50
kr.
2-soros nyomat
mánezos és domborAzon részvevők, kik nagyobb nyereményre és sorsjegyrészvényekre akarnak
1 ft. 60 kr. 3-soros nyomat . . . . . 2 ft. — kr. H
nyomatott szelű .
| szert tenni, ezen társulatokban évnegyedenkinti 8 ft részletfizetés mellett tized1ft.— kr. 100 pecsétostja saját arczkép100
szines levélivek
I resz jutalékra (bélyegdij egyszermindenkorra 1 fo. 36 kr.), vagy évnegyedenkinti
gyászszegélyülft. 10kr. —1 ft.60kr.
100
pel fényképileg . . . . 3 ft - kr. | 20 ft. részletfizetéssel negyedrész jutalékra (bélyegdü egyszermindenkorra 8 ft.
m
„
levélpapírokra
alkalmazandó
photo100
40 kr.), résztvehetnek.
graphia 3 ft.; a papirt lehet bármelyikét 6 darab Hermesféle rajzminta, . . 30 kr.
Ajánljuk továbbá
minden
nemből
vegyítve
hozaáválasztani, e végre 1 jó példány ki. . 20 kr.
vánatos beküldeni. E levélpapírokhoz kellő 1 nagy negyedives minta . .
40 kr.
borítékok 100-a 30 krtól 1 ftig kapható. 1 félives minta
Mindennemű
rajzeszközök,
rajzpapirok
legj
p
p
g
100
-dombor
nyomásért
2
előbetüvel
vagy
inden
rajzesk
0 db. Credit-sorsjegyru 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 8 forint részletfizetés
00 dombor y
olcsóbban kaphatók
J|
mellett, bélyegdij 1 ft. 30 kr.
2 szóért csak 12 kr.
Si 20 db. 186l-iki 100 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 6 ft. résztétfizetéssel, bélyegdij 99 kr.
_
20 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre, 20 részvevőre, 25 évnegyedenkinti 3 ft. részlet- |
fizetés mellett, bélyegdij 68 kr.
"
Mindenki
egyenkint
beléphet
bármely
tetszése
szerinti
társulatban,
anélkül,
[ u. m. : i n g e k , l á b r a v a l ó k , k o r s e t t e k , ellenzők, p i q u é - t a k a r ó k , k ö t ö t t f ő k ö t ö k s a t .
hogy a többi társiagokkali érintkezés feltételeztetnék.

mindennemü állam- s magán-sorsjegyekre

£2

Bőr disznm-tárgyak.

1 Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivataliban megjelentek, 8 áitala minden hiteles
könyvárusnál, Pesten : Pfeifer Ferdinánd,
Budán : Nágel és Wischán-nál kaphatók':

A női pipere-asztalra való legíró-eszközök, asztali csengők,
A báli és közönséges öltözék ki- levélnyomók, statuettek, egy és Pénz-, szivar- és levéltárezák, kisebb tárgzaktól kezdve, meegészitő részét képező: kar- több águ gyertyatartók, egész női dolgozó necessairek, utikész- lyek 10 krtól 1 forintig kaphaneVeczek, melltük, íülbevalok íróasztali készletek, haltartók, letek, irómappák, szivar-, ék- tók, fel a legelegánsabb és minden nagyságu virág-c«oprakig,
S é k ^ e r készletek fókötóvarró és gombostű párnácskák szer- és kártyaszekrénykék, női továbbá látogatójegy - tányé-!
tűk medaülon,övcsattok,kalap:
és ruha-diszitések, mmden ne-, stb. 50 krtól kezdve 60 frtig kézi táskák és övek, különösen rok, 1 és 2 személynek való |
darabja.
thea-készletek, igen természetmegemlitendő azonban a
meit aczél, bronce, alumínium, ]
hű bokréták stb.
gyöngyház, teknősbéka és vá-| Fa diszmü-tárgyak.
lódi ezüstből készülve slOkrtó
Kristály-áruk.
fénykép-albumok
kezdve a legfinomabb tárgyakig! Ékszer- és dologszekrények
Likőr állványok, pohárhordók,
Nemkülönben dús választékot, minden nagyságban, ezukor-sze- dús választéka, mely mostan
czukortartók,_tokaji bor-készviasz és érczgyöngyökből, női lenczék, varró-asztalkák, varróletek, sajtfedők, asztali állvánapirenden
álló
czikkből,
minpárnák,
szivarés
hamutartók,
gombokból és
likőr-állványok, olaj- és eczet- den képzelhető változatosság- nyok és más menyegzöi ajántartók, illatszekrénykék, külön- ban, egyes példányok 25 krtól dékokhoz igen alkalmas tárbáli legvezöket stb.
gyak.
nemü tükrök stb. 50 krtól
kezdve 80 forintig kaphatók.
Szoba-tüzijáték.
kezdve 75 forintig.
865. országgyülési érmek,
a legujabb nemekben, s a kará:okárdák, övek s máj alkalmi
csonfa varázsló kivilágitásához
czikkek.
igen alkalmas magnesium-vilábátorkodik ezennel figyelmeztetni at.cz. közönséget a közeledő
gitás.
Nád-fonadékok.
STői kézi-ésdolgozótaskák, pa-Viasz disaiuű-áruk.
lirkosarak, virágasztalok, kaHoni készitményü diszes viaszlitkák stb.
idény tekintetéből raktárának 4 osztályában kiállitott, belföldi,
tekercse^kofárkák stb.
német, franczia és angol készitményü
Siderolith-áruk.
Dohányzó-szerek.
Az igy nevezett anyagból kéajándékokhoz igen alkalmas
Tajték rzivarszipkák, pipák,tö norimbergi és diszmü-czikkek dus választékára. Azon
zült dohánytartók, iróeszkö- I
rok narguilliek, nedvmentei körülménynél fogva, hogy ezen választók mindenkor igényei- :ök, me „l-.petési czikkek, igen
szipkák stb.
olcsók.
nek megfelel, nemkülönben hogy az árak, melyek minden egyes
tárgyon
szemlélhetők,
legolcsóbbra
vannak
szabva,
reméli
t.
cz.
Petroleum- és mérséklámSzinházi látcsövek
vevőinek eddig tanusitott pártfogásában, ez alkalommal is ré- pak, gnmtni felezipók,eser3 ft. 50krtól kezdve, további szesülhetni.
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nyők, tsökőpenyegek, légmikroskopok, látcsővek s má
Irásbeli rendelések megtétele mielőbb kéretik, minthogy
párnák.
optikai szerek.
azok közvetlenül az ünnepek eiőtt, a teendők előreláthatólagos
Illat-szerek
összehalmozódása miatt, nehezen eszközöltethetnének a szokott
[
Fütö-szerek.
és szappanok a leghiresebb
pontossággal.
Fa- s szónakosarak nádból é
gyárakból, valódiságuk jótálEszniény-czikkck.
Gyermek-játékok.
pléhből,kandalló-állvánvok fűlása mellett, berendezett szektőszerekkel együtt 3 ft. 25 krtól
A szobák díszítéséhez alkalmas rénykék, finom szobafüst stb.
kezdve,fuvók,kályhaernyók stb Legujabb nemüek oly válasz- állóképek, állványok, csillárok,
tékban, mely bizonyosan megÖntött vas-áruk.
Háztartási és konyha- felel ugy e boldog kor mint a ablakkosarak, órák, fényüzési írószerek, hamutartók, sz>varlegszerényebben megtelt pénz- czikkek, kis bútorok, nemczikkt'k
tartók, dohány-szelenczék, kézi
tárcza kivánalmainak is.
különben
és asztali gyertyatartok, stasokféleségeiben,különösen theatuettek minden nagyságban,
üstök, szamovar, thea- és kávé- Utazó, lovagló cs vadászvalódi chiiiai
toll-állványok stb. 40 krtól
tálcza, vasalók,törő mozsarak,
saserek.
kezdve.
kávé-őrlők, sodronyból készült
kenyér- és gyümölcskosarak, Fa- és bőröndök, utazó-táskák, disz-edények, legyezők, tá!-A mindennapi kellékczikkei.
czák stb.
asztal-fedők, olaj-és eczettar- nyergek és lószerszámok, ostoFésűk,kefék,Íróeszközök, tolltók, réz és pakfong gyertyatar- rok, vadásztarisznyák, puskakések, egyátalában mindezen
Korcsolyák.
tók, asztali kések, nagy válasz- por- és srét-tülkök, gyutacsszakba vágó áruk, kitünő minőtékban, ezukorvágók, húsverők,
Hölgyek, urak ésfiukszámára. ség mellett igen ölcsó áron.
gépek
stb.
igenfinomstb.

Keresztelö-vánkosok és zuhonykák

PÉNZ!

Jt J< M

Bronce diszmü czikkek-

INöi ékszerek

Porczellán czikkek.

1319 (7- 0)

A KORIBUBURGI
MA1HIP0
ORI
l
inarliabetcgscgck s marhavész ellen

a legnagyobb
eredménynyel használható;
az ellenállási
erőt "«
gyámolitja
learnaevouD ereumenynyei
ua»tu«iu»'»! —
* s minden
ddögö-s befolyásoktól
b f l á k t ó l megóvja,
ó j gátot vet továbbá
t á b b á mindazon
id
betegségeknek melyekmelek
betegségeknek,
k
legtöbbnyire
a
marhk
;
nek legtöbbnyire a marhák kitéve vannak; kitünö hathatóságát igazolja ku onosen
vaknál aa mirigv,
torokfájás, bélgörcs
bclgörcs s
s zabálási
zabálási hiány
hiány eseteiben.
eseteiben. Szarvasmarháknál:
lovaknál
mirigy, torokfájás,
Szarvasmarháknál:
a vérf.iés,
vérfijéí szélhas, s a tej megjobbitasánál, nagy batást gyakorol továbbá a borjuzás
kalmával;, juhoknál
felette ajánlatos a májgiliszta eltávolítására s az altesti bánalkalmáv
_,
l k minden
i d nemeiben.
eiben
talmak
.,-.•,,
Valódi minőségben kapható PESTEN: Török Jozsef gyógyszerésznél királyutcza 7. sz. a., Thalmayer és társa, sHalbauer testvéreknél. BUDÁN: az udvari
gyógyszertárban, s Magyarország legtöbb városaiban, melyek hirlapilag időről-időre
közöltetnek.
'
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672
Több
kitüntető
érmek
tulajdonosa.

Kárnthnera HimmelStrasse
pfort- utcza
> vászon- én
Nr.
27,
i . . . * . , ,! asztalnemű ,
Megletb

B é e s b e n Lj2ííL JlJ boiíjában.

nyek
mindenfelé;

Bel- és külföldön tetemes kivitele és szállításainál fogva ismeretes

IFOGL E. vászon- és fehérnemügy ár-raktár a
•

Karnthnerstrasse Nr. 27, a Himmelpfort-utcza szegletboltjában

SMT

7XH ERZHERZOG KARL" Bécsben, ^ §

a t. cz. közönségnek ugy itt, mint a vidékeken is azon ritka alkalmat nyujtja, hogy
a legnehezebb gyárkészitmények még a szakértökre nézve is bámulatos jutányos j
urakon bevásárolhatok
BW Levelbeli megrendelések mindenhová pénzbekfildés, vasuti vagy
posta-utánvét mellett Hkfiltletnek.

53-ik szám.

Tizenkettedik évfolyam.

ö r Vászonáruk végképeiri eladása Bécsben, „ .
A rnmbnrgi vászonáruk r a k t á r á b a n egy bukott kereskedő c s ő d t ö m e g é b ő l
átvett valódi rumburgi, hollandi és sziléziai vásznak, rumburgi asztalkészületek, f rülközőkendök, szines kanavásznak, 2 0 0 0 tuczatból álló legszebb vászon- és b,p* ^-zsebkendő, 2 2 , 0 0 0 darab legkitünőbb s legujabb szabásu

női- és férfi-ingek
50%

a

gyáriáron alól olcsóbbért

a vászonárnk valódisága s teljes rőfmérték biztositása mellett — hogy azok mielőbb
pénzzé tétethessenek, — végleg el fognak adatni.

Szabott árak jótállás mellett.

Levélbeli megrendelések, a, pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
> azonnal s lelkiismeietesen fognak teljesittetik. A megrendelési levelek következőleg
I
lesznek
czimzendők:
(Megrendelésnél
a
nyakbőség
kéretik)
2
ft.,
3
ft.,
9 n
50 kr., 4 ft.—ő ftig a legfinomabb.
'Plí (Megrendelésnél a mellbőség kéretik) sima 1 ft,
Csak
l^ Un. 80 kr., horgolt és svájczi redős mellel 2 ft. 50 kr..
hímzett 3 ft. 50 kr., aúsan hímzett franczia alaku és angol lady|rumburgi
alaku, ezek igen finom vászon-ingek redókkel, betétekkel és Kivánatra mustrák is küldetnek. — Férfi-ingek megrendelésénél a nyakmérték szükvalódi csipkékkel, ára csak 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 6 ft. 50 kr. a
ségeltetik.
legfinomabb.
vásznak
Fehér és szines shirting férfi-ingek franczia mellbetétellel, igenfinomak,2ft.—2ft. ŐOkrigf
fárfi l
a legfinomabbak.
(Megrendelésnél a hasbőség kéretik)
g j .
németi ft., lft.öOkr., magyar lft.
1463 (1—6)
ngek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonbóldarabja 2, 3, 4—5 ftig a legfino75 kr., 2ft.,franczia 2ft. 25kr., 8ft.Sít 50 kr. a legfinomabb.
mabbak, melyek ára azelőtt kétannyi volt.
112 darab vászon zsebkendő, kisebbfajta 1 ft. ÖOkrtől 2 ftig, a nagyobb 2ft. 50kr.,
Férfi
gatyák
valódi
rumburgi vászonból dbja: magyar 2ft., félmagyar lft. 50kr.
I
színesek is ugy szinte ezérna-batizkendők hölgyeknek, és vastagszövetüek férfiaknak 8 ft. 60 kr., 5 ft., 7ft.,10ftiga legfinomabb.
Női-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, egyszerüek darabja 1ft.80 kr., himzettek
2 fr. 80 kr a legfinomabbak, melyek ára azelőtt kétannyi volt.
12 darab törölköző- vagy asztalkendő 5ft.,6 f., 7 ft. 50 kr., 9 ftig a legszebb
vászondamaszt.
Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonbólfinomhímzéssel darabja 3ft. 60 kr, 4—öftig:
a legfinomabbak, melyek ára azelőtt háromannyi volt.
SO rófös kézfonatn-vászon fehéritett és dupla ezérnavászon fehéritlen 7 ft. 60 kr., j
9 ft. 50 kr., l lft.,18 ft., 15 ft., 18 ftig a legfinomabb.
uczat kisebbszerű fehér vászon-zsebkendő, azelőtt 2—4 ftig, most csak 1 ft. 20 kr.
2 ftig.
24 rőfös * 4 széles szép hollandi vászon (6 ingnek) l l , 13, 15, 18ft.,20 frtig a
legfinomabb.
agyobbszerűfehér vászon-zsebkendő, azelőtt4—8ft.,most csak2ft.50kr.—4 ftig40- 42 rófös jeles szfivetvaszon (ágynemű vagy 12 női ingnek) 14, 15, 18, 22 ft.
1 tuczat finom nagy rumburgi vászon-zsebkendő, azelőtt 10—15 ft., most csak 5 — 7 ft.
24 ftig a legfinomabb.
1 tuczat finom daniasz kávés-kendő, fehér és hamuszinú, ára most csak 2—3 ftig a leg50 és 51 rőfős hasonlithatlanul jó rumburgi vagy hollandi szövet (kézfonatu és
finomabbak.
% széles) 20 25, 80, 85, 40, 50-gO ftig.
1
damasz
asztalteriték
6
személyre,
most csak 5, 6, 7 ft.—8 ftig a legfinomabbak.
A pénzintézetek kamatlába alkalmat szolgáltat, hogy azon vevő, ki
1 damasz asztalteriték 12 személyre, most csak 10,12,15—16 forintig a legfinomabbak.
nyolczvan forint árut vásárol, meglepőleg finom ruhát kap ráadásai.
1 db. mosható kanavászon ágyneműre, ára most csak 8, 9—10 ftig.
A levelek ekép Karnthnerstrasse Nr. 27, im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse
czimzendők :
„ZÜM EHZHERZOG KARI." Wi-n
1 tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő, most csak 2ft.50 kr.
1 tuczat damasz asztalkendő vagy damasz törülköző most csak 5, 6, 7— 8 forintig a
Csász. kir. szab.
legfinomabbak.
1 vég 30 rőfös jóféle fehér fonatu-vászon, azelőtt 18 ft., most csak 8 ft. 50 kr.
1 lepedő varrás nélkülfinomrumburgi vászonból 2rőf széles, 8 rőf hoszu, most csak3 ft,
1 vég 30 rőfds kitünö kreaszvászon, azelőtt 22 ft., most csak 10ft.50 kr.
1 vég 87 rőfös kéiifonatu-vászon, azelőtt 28 ft., most csak 13 ft.
(Restitutions-Fluid)
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, azelőtt 30ft.,most csak 15 ft.
1 vég 40 rőfös hollandi ezérnavászon, azelött 28 ft., most csak 14 ft
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL
1 vég 88 rőfös rumburgi ezérna-vászon, azelőtt 85—40 ft., most csak 15—18 ftig.
Korneuburgban.
j 1 vég kitünő minőségü rumburgi vászon 8ingre, azelőtt 30—40ft., most csak 15—18ftig,
Elsö Ferencz József ausztriai császár ö Felsége által, az ausztriai államok összes
1 végJO rőfös hollandi vászon, azelőtt 40—50 ft., most csak 18 -24 ftig.
területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári '
kir. ausxtriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizáró1 vég 50 rőfös legfinomabb irlandi vászon, azelőtt 50 60ftig,most csak 25—80 ft
lagos szabadalommal láttatott el, s a londoni világkiállitáson éremmel kitüntetve— ő fel4 rőfös legkitünőbb minőségü rumburgi vászon, ára most csak 20 23 25 27 T
29
ségeik az angol királynő s porosz király udvari istállóiban, dr. Knauert fő-lóorvos hozzá88, 86, 40-50 ftig a legfinomabbak.
' ' '
járultával történt hivatalos megállapítás folytán, a legnagyobb eredménynyel ha°ználtatik; ezen üditőnedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késő korig Mesés olcsó árért elaadatnak még */* és *% széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, vászon
folytonosan vidám s jó erőben fenntartja, s különösen terhes munka előtt * után erőeitőés pamutcsinvat, kávóskendók, perkálok, matráczesinvat, fehér és sárga nanking, valaíeghat
Valódi minőségben kapkató:
mint a segszebb s legfinomabb franczia szines és alakított cachemir asztal- és ágyteriPE9TK\ : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyateza 7. sz. a. tőkre, az asztalteritők darabja 5, 6, 7, 8—9 ftig, az ágyteritők 6, 7, 8, 9—10 ftig
Továbbá:
adatnak el.
1452(2-6)
B.-Gyarmaton Omaszta F.,— Breznóbauyan Göllner S. ésfia,— Debreczenben
Bignio J.,
Dettán Braunmüllcr J.,— Eperjesen Zsembery, Eszeken Deszáti, —
Esztergomban Bierbrauer J. C-, — Gyöngyösön Koczianovich J., — Győrött: Lehner
F., — Isperen Flamm J., — Ka88án Novelly A., — Késmárkon Genersich, — KolozsCs. kir. kizáról. szabad.
vártt Wolf J.,— Komáromban Ziegler A. ésfia,— Lugoson KronetterF., — Miskolczon Spuller J. A., — JVagy-Becskereken Haidegger, — Nagy-Kanizsán Fesselhoffer
és Rosenfeld,— Nagyszombatban Smekal ésfia,— IV.-Váradon Jánky A., — Pakson
Flórián J., — Pápán Beermüller W., — Pécsett Háy E.,— Pozsonyban Schertz F. és
Hackenberger testv., — R.-Szombatban Hamaliar A., — Rosnyón Poós J. J., — Szabadkán Sztojkovits D , - Szegszárdon Hutter A,— Sziszeken Dietrich A., — Szollegujabb, s mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer
nokon Seheftsik, — Székesfehérvártt Kovács P. és Légmánn A., — Sopronban Müller
és Mezey, — Trencsénben Weisz L., — Tepliczen Weisz L., — Varazsdon Halter F.,
Veröczén : Bész J. K., — Zágrábban Mihics Gr., — Zala-Egerszegen Hulinszky A.
F,«y paliiCiEk r.í-a I fi. 4 0 k r .
Kétrpaiaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 80 ujkr. számittatik
minden neme ellen,
fk«T«^
Összetévesztések kikerülése tekintetéből, más hasonnevü nem
Vr V Hsü» szabadalmazott gyártmányokkal, — tisztelettel kérjük arra figyel- egyedüli feltalálója : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-dik s*. «•
Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett
mezni, hogy a cs. kir. szab. üdítö-nedv palaczkjai czimképein a szabadalmi okirat, a
londoni érem és a korneuburgi kerületi gyógyszertár ezégje van nyomva, ez utóbbi még
WQF átalános használatra ""^ff
» palaczkokra is beégetve.
1297(10-10)

„S. METH in Wien, Rotbenthannstrasse Nr. 29."
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UDITO-NEDV
lovak számára

FOG-SZIVARKÁK,

I i l e 1 e ifi.

minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jel e s és okszeA jelen zordon évszakban a lovaknál gyakrabban jőnek elé csúz sat. esetek, miért rűleg összeállitott készitménynyíl — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga.
is bátrak vagyunk az illető ló-tulajdonos urakat a cs. kir. szab. üditő-nedvre (Restitu- Gyermekek és nők azokat szinte egész kényelemmel használhatják- Miután a fogfájás
tions-Fluid)figyelmetessíítenni: emlitett üditőnedv különösen bénaság, csúz, ficzamo-oly sok kellemetlenséggel jár s legtöbb esetben éjjelen, mikor fájdalom-csillapító szer
dás s a t . eseteiben a legkitűnőbbnek bizonyult be, s lényegesen arra szolgál, hogy a épen kéznél nincs, lép be, — czélszerü s egyszersmind kivánatos volna, hogy ha ezen
lovaknál az erőt ápolja s kitartóvá tegye az ivhurok nyulékonyságát, mely által a lovak fog-szivarkák mint legjobb házi óvszer, minden háznál készletben tartatnának.
a legrendkivülibb munkára is képessé tétetnek, gyarapítsa s a merevségtől megóvja. —
Ezen üditő-nedv értéke a cs. kir. kiz. szubjdalomban, mely által kitüntettetett, közpon- Ára egy skatulyának 1 ft.,'« skatulyának 50 kr. Postán küldve 10 krral több.
tosul továbbá azon hizelgő elismerésekben, melyek az angol királynő ő felsége udvari
Ismételadók illendő százalékban részesülnek.
istállóiban annak folytonos használata által, s dr. Knauert, ő felsége a porosz kir. foállatorvosa hivatalos gyakorlatba vétele által számára nyilvánult, s még csak azt vagyunk
Középponti elküldési raktár: a fenérintett gyógyszerésznél. Megrendelhetőbátrak megemliteni: hogy ezen cs. kir. szab. üditő-nedv Török József gyógyszerésznél továbbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
rendelhető meg Pesten, király-utcza 7. sz. a.
1459 (1) j minden gyógyszerészénél.
1339 (16—0)
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Kiadó-tufajdonos Heckenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

l\jli£

Pest, deczember 31-én 1865.
Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és AKonáhan: Haagenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban :
Jnrger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Dumas

Sándor.

össze az üres marquis-czimböl s azon feltü- pártfogolások mellett, az akkori Orleans
uő arczkifejezésböl állott, mely afiutmin-herczeg (késöbb Lajos Fülöp király) titkári
denkor élénken emlékeztette néger nagy- hivatalában irnoki állomást nyert.
anyjától való származására. A szük körülméDumas nagyon szerencsétlennek érezte
nyek között élő özvegy nem sokat költhetett magát, midőn e csekély állásban a világba
fia nevelésére, s afiatalDumas meglehetősen
lépett, s bujában az olvasásra adta magát,
magára hagyatva nőtt fel egy franczia vidék a mi mindaddig nem tartozott szenvedélyei
falusi magányában. Tanult, a mit s a kitől közé. Az örökös olvasásnak az lett a vége,
épen tanulni lehetett, minden rendszer és hogy a könyveket mindig jobban kezdte
válogatás nélkül; miközben az élénk eszü szeretni s utoljára azon gondolatra jutott,
ifjúnál a kalandvadászat természetesen a hogy talán maga is irhatna ily könyveket.
főszerepet játszotta. De elvégre felnőtt az Schiller és Shakspeare voltak példányképei
népszerüségre talált magyar fordításban, ifju, az élet követelései nagyobbak, anyja s egy „III. Henrik" czimü színmü volt első
mint eredeti hazájában. Azonban termé- viszonyai még szűkebbek lettek, s előállott darabja, mely Orleans herczeg pártfogása
kenysége oly rendkivüli volt, hogy fordítói a kenyérkereset nagy kérdése. A 20 éves alatt szinte is került s némi sikert aratott.
alig győztek vele lépést tartani s müveinek Dumas Párisba ment, hol némi ajánlások s Ezután egész erővel hozzálátott a szinmüiráshoz, mihez a tárgyakat
nagy része csak eredeti
a
legkülönbözőbb időkből
nyelvén olvasható.
s
körökből szedte össze;
Nagy népszerűségének,
egymás
mellett állottak
sőt mondhatni: világhiott
a
nagyszerü
történelmi
rüségének egyik fő oka
tárgyak
a
mindennapi,
azonban Dumas Sándor
polgárias eseményekkel.
sajátságos egyéniségében
Midőn azonban látta, hogy
s életének változatos fornagy igényekkel irt tördulataiban rejlik. E reténelmi tragédiái sokkal
gényiró élete maga egy
kevesebb sikert aratnak,
nagyszerü regény, vagy
mint polgári irányzatu
is inkább — miután az ö
drámái: akkor kapta maéletében egy nagy vezérgát s abbahagyta a klaszeszmét, határozott irányt
sziczismus
egész dicsőséhiában keresnénk — nem
gét
s
elkezdte
gyártani a
annyira regény, mint egy
párisi
nagy
közönség
szánagy csoport tarka, megmára
ama
nevezetes
rémlepő, mulatságos, összedrámákat, melyekben érfüggés nélküli novellák
zelgö
hősnők, embertelen
sorozata.
dühönezök
és akasztófára
J Dumas családi törté^
való
cselszövők,
hol könete Nyugat-Indiában, St. >
nyekre
fakasztották,
hol
Domingo szigetén kezdőfelingerelték, egy szóval,
dik. Atyja egy ottani név
zajos tapsokra ragadták
gernőnek volt afias ; ;
a
felizgatott szinházi kökésöbb Európába jővén, a
:
zönséget.
franczia hadseregbe lépett, •
fe
S jóllehet Dumas most
s fokról fokra emelkedvén, >
már évenkint legalább két
végre I. Napoleon alatt tá- ; , >
darabot juttatott a szinbornoki rangra s marquis- íy
padra: hírneve terjedése
czimre tett szert. Fia Sán- : ^
szempontjából ez utat
dor, 1803-ban, már FranJ|§
mégis igen lassúnak találcziaországban született. w
ta. Azon törte fejét, mikép
Midőn amarquis-tábornok -\
lehetne egy ugrással az
meghalt, egy özvegyet s
irói dicsőség tetőpontjára
egy fiut hagyott hátra; az
jutni.
A világ akkori
utóbbinak öröksége mindDUMAS
SÁNDOR.
Midőn e sorokat irjuk, Dumas Sándort,
a legnépszerübb és legtermékenyebb franczia
regény- és szinmüirőt, ismét fővárosunkba
várták, hogy ujra folytassa nyilvános előadásait, melyeket francziásan „csevegésekének
nevez, s miket nehány héttel ezelőtt félbeszakasztott, hogy azalatt a karácsony-ünnepeket Velenczében tölthesse.
Dumas Sándor neve régóta ismeretes a
világ minden irodalmaiban. Színmüveinek
nagy részét régóta adják a magyar színpadokon s számos regénye aránylag épen oly

