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sasra
Vásárlóim száma az osztrák tartományokban, ide-

értve Magyarországot is, már is 8500.
Több kitüntetéseknek tulajdonosa. JW* Szállít minden irányban.

A cs. kir. orsz. szab. vászon- és asztal-készületek gyári raktára:
Bécs, Karntiierstrasse Nr. 27, im Eck-Gewölbe.

ÜW Tessék mindeut elolvasni! * * 8
A bel- s külföldön tetemes szállításai végett ismeretes

„KÁROLY föherczeghez" czimzett
FO&L E.-féle vászon- s kész fehérnemüek

gyári-raktára:
Bécs, Kárntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse,

a t. ez. vidéki közönségnek rendkívüli alkalmat nyújt a legnehezebb gyári készít-
mények, hasonlithatlan s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakoni bevásárlására.

Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasúti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.

Jótállás mellett s legújabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:

Rumburgi vászon férfi-ingek: ? i í í í ? ; . B i 3 S ^ ^ '
Rumburgi vászon női-ingek: U ^

hímzettek 8 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetéte-
lekkel i, 5, 6 ftig.

Nói koreettek finom perkálból l'/», 2, 2'/t, 3, 3% ftig; batiz-perkálból, gazdag
hímzéssel 4—5 ftig.

Férfi gatyák 1 ft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, német
s franczia szabásuak).

30 rőf színes ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2'/», 3'/», 4 fiig A legfinomabbak
1 tuczat ezerna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6

8 ftig (fehér és színesek).
12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; naeyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; színesek,

valamint fehér ezérna batiz-zsebkendök 3ft.50kr., 5,7,9ftig a legfinomabbak.
12 db. törülköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50 kr. — 9 ftig a legfinomabb damasz.
30 röf kézi fonalvászon fehérített vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.

60 kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13, 15, 18 ftig a legszebbek.

40—42 rőf kitűnő vászon (ágyneműre vagy 12db. nói ingre) 14,15, 18, 22, 24 ftig
a legszebbek.

50 — 54 rőf legjobbféle ramburgi vagy hollandi vászon (kézi fonat % széles)
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.

Orosz vászon testgyakorlók számára vagy fe'ríi nyári öltönyökre, rőfe 25, 80, 35,
49, 50, 60 krig.

Ingek , melyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál
12 db. asztalkendő ingyért adatik.

A levelek ekép ( An dieLeiiien- u n d W a s c h e f a b r i k W i e n , Ki i rntner-
czimzendók: \ s t r a s s e Nr. 27, im Eckifewölbe der Ili ininclpfort-

1769 (4-12) g a s s e , „zuni ERZHERZOG KARL."

A ROB-LAFFECTEUR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Belgiumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágosítást nyújt, a minden könyvárusnál és ügynököknél kapható ily czimű
röpirat: „Brochüre über die vegetabilische Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

A Rob-Laflectmr, melynek hathatósága csaknem évszázad óta el van ismerve —
vértisztitó növényi szörp, mert könnyen emészthető és ízlésre nézve igen kellemes.
Ezen Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a megrongált nedvek és vér által előidé-
zett bajok gyógyítására, minden ország legelső orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérből készült hashajtó szörpöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze
fölülmúlja, s egyszersmind helyettesíti a balmájolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor valódi, ha ezen aláírással van ellátva:
,,6irandeau de St. Gervais." Alaposan és rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül gyógyít ujabb és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ő r ö k J ó z s e f gyógyszerész urnái a király-utezában
7. sz. BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszertárában. TEMESVÁROTT: Pe-
eher J. E.

SJ^* A központi raktár létezik Parisban, dr. G i r a n d e a n deSt . Gervais-nél,
rue Richer, Nro 12. — Hamisitások ellen óvás tétetik. Minden előforduló esetekben a
szalag elkérendő, melylyel a dugasz borítva van , és melyen az aláirás : Girandeau St.
Gervais találtatik. 1729 (7—12)

Cs. kir. kizár, szabad.

t L E T-I T A L,
gyógyerővel bíró hatásos növényanyagokból készített, s jeles orvos urak
által elemeztetve, valamint egyéb hiteles előkelő egyének elismerése sze-
rint, főkép a mostani egészségtelen korszakban ajánlatos: hideglelés,

emcsztéshiány, bél- és gyomorgörcs, epeinger, hányás, sőt

a CHOLERA ellen
is eredménynyel használtatik.

Á r a e g y n a g y o b b ü v e g n e k . . . 8 0 k r .
>» . >> „ >> . . . 55 kr.

Használati utasítás minden üveghez mellékelve van, bizományosaink
névsoraival. MJMÁUI WERTHER FRIGYES,

Életital- és sósborszesz-gyárának irodája és főraktára Pesten, országút
1801 (2 — 2) 25-ik sz , a múzeum átellenében.

Az aía.'áiioban jónak elismert \alutli s eget-zrn frisen érkezett

SGHNEEBER6I NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek szamara.

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

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

BUDÁN: ScLwarzmeyerJ. gyógyszerész urnái.

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

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

Fleischer.
Bonyhádon: K»amolinJ.gy.
Brassóban: Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: ConlegnerIgn.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Gyérött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy.
Kőszegen: Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E
Késmárk: Genersich C. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen :Weber A. gy.
KárolyfVhérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvárit: Megay M. C.

Körmftczön: Draskócsy gy.
Karolyfehérvár: FischerÉ.
Kubáiban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits
Lúgoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.

S.-Sz.-Györgyön: Ötvös P.

Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvasárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyiregykázán: Hönsch Kde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán: Van gyei M.
Pancsován: Graíf gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat : Hamaliár

gyógysz.
Humán: Milutinovitz S.
R ékáson : Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: Hofbauer I. gy.

gyógysz.
Sopron : Voga és Rupp-

A. recht.
S.-A.-l)jheIyen: Deutsch J.
Sasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár :

gyógysz.
Say R.

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

Egy üveg ára forint 26 krajezár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gr.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Tőrök-Szent-Miklds: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A. gy.
Unghvártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zímony: Ivánovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentáu: Wuits testvéreknél.

1791 (2-6)

Legjobbféle

tyúkszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

Dr. Belir ideg-extractnsa,
az idegek erősítésére s a íest edzésére ára

70 kr.

j j valódi gyógyszer!,
Lobry és Parton-tói Utrechtben, a skrofulák
s börkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-liavasi-növény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

állat-, gyógy- és táp-pora,
a magas kir. porosz kormány által engedményezve

s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósá-
goknál a legjobb sikerrel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marha-
vész és marhabetegségek ellen.

Mustra- és védmárkkal törvényesen biztosítva.
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.

Block-féle megpróbált folyadéka lovak számára.
Kitűnő mosó szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradása, ficzamodások, az iga s nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár B I T T J V E R C Y U I Í A gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok $ egereknek,
egy es. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya -formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é. F) 1810 (3-17)
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Törők József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,
továbbá:

V.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsem-
bery J.— Jassenova: Dudovíts J. — Keszthelyen: Wünsch F.— Kolozsvárit:
Wolf J. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin:

Franké A. Varasdon: Halter D. F., — Veréczén : Bész J. K. urainál.

Kiadó-tulajdonos Ileckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

41-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, oktober 14-én 1866

Előfizetést föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujsáj? és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Cjság és Politikai Újdonságokat Illetőleg, 1866. január 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10krb»;
fcéloiB»ori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haaseiistein és Vogler. — M.-Frankfurtban•
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Hajnik Károly, kinek halálát néhány
héttel ezelőtt jelentettük, hazánk alkotmá-
nyos életének történetében egy közelisme-
résre méltó, nevezetes helyet foglalt el.

Magyarországon, a kifejlett alkotmányos
élet daczára, a nyilvánosság terjesztésére
évek során keresztül igen kevés történt. Az
országgyűlés tárgyalásairól a cenzúra nyo-
mása alatt álló hírlapok csak igen rövid és
száraz tudósításokat közölhettek, s a törté-
nelem számára csupán a jegyzőkönyvek és
hiányos följegyzések maradhattak fönn. Hi-
ányzott a főeszköz — a gyors-
írás, melynek fontosságáról egy
hires angol iró következőleg
nyilatkozik : „Ha mindaz, mit
a gyorsirók a sajtó utján a szó-
nokok ajkairól, a lelkesedéstől
még melegen nyújtanak a kö- <
zönségnek, csak egy hétig meg- '
szűnnék, országunk politikai tör-
ténetében egy üres lap támadna,
a közvéleménynek egyik leghat-
hatósb rugója hiányoznék, és
csak akkor érzené s láthatna be
a nemzet, mily fontos befolyást
gyakorol e művészet nyilvános
életünk összes ügyeire."

E nevezetes eszközt nálunk
is meghonositani, tűzte ki élet-
feladatául Hajnik s törhetlen és
önzéstelen buzgalma, s fáradhat-
lan munkássága által czélját el
is érte. Neki köszönhetjük, hogy
ma már van magyar stenographia
s hogy e tekintetben sem állunk ,
többé a müveit külföld mögött.

Hajnik Károly 1806. decz.
10-kén Pozsonyban született. —
Atyja, Pál, előbb pozsonyi, ké-
sőbb magyar k. egyetemi jog-
tanár volt; anyja Markovics
Antónia, Markovics Mátyás is-
meretes jogtudós leánya.

Tanulmányait a pesti kegyesrendi gym-
naziumban(1815 — 1821)és utóbb az egyete-
ken végezte (1821 — 1826). Az ügy védi vizsga
letétele után Temesmegyében lett aljegyző.

1832-ben a pozsonyi országgyűlésen
lépett föl mint pályatörő, első magyar
gyorsíró, s azóta a jelen 1866-ik évig ő
szerkesztette valamennyi magyarországi és

H a j n i k K á r o l y .
(1806-1866.)

erdélyi országgyűlés gyorsirási naplóit. Ele-
inte kevés pártolásban részesülve, csak egye-
dül s csaknem egészen jutalom nélkül vé-
gezte a fárasztó munkát, de ügyszeretete
nem lankadt, fővágya és czélja lévén, nálunk
is meghonositani a nyilvánosság terjesztésé-
nek e hatalmas eszközét.

Hosszas és fáradhatlan működésének ér-
demeit a következő vázlatos sorozat eléggé
kitünteti. — Az 183%-ki pozsonyi ország-
gyűlésen a kerületi ülések Naplójának szer-
kesztője volt.

H A J N I K K Á K O L Y.

Az Erdélyi Napló megkezdésére az
183%-ki kolozsvári országgyűlés alatt b.
Wesselényi Miklósnál tartott tanácskoz-
mányban tett indítványt, mi az ellenzéki
párt részéről élénk helyesléssel lön fogadva.
Ennek szerkesztését dij nélkül, csupán ha-
zafias indulatból vezette.

Az 183%0-ki pozsonyi országgyűlés fo-

lyama alatt Hajnik eszközlésével s ügyessége
és lelkessége által alapittatott meg a Főrendi
Napló is, melynek, mint akkor egyedüli ki-
képzett gyorsíró, valóságos szerkesztője volt,
és aránylag csekély díjért a majdnem na-
ponként tartott ülések minden beszédét
leírta és szerkesztette.

Nemsokára azonban fölébredt a részvét
az ügy iránt, s annak fontossága kellő mél-
tánylásra talált. A felső táblán többek közt
hathatósan fölszólalt a gyorsírás ügyében
gr. Batthyány Lajos, kinek aztán egyideig

Hajnik magántitoknoka is volt.
A főrendi ellenzék a gyorsírás
előmozdítása végett egyletet is
alapított, s jutalmakat tűzött ki.
A haladó párt József főherczeg
nádor utján folyvást sürgette
Hajnik országos gyorsíróvá ne-
veztetését. Ugyanezt több megye
is utasításba adta, nevezetesen
Zalában Deák Ferencz tévé azon
indítványt, hogy a gyorsírás,
különösen pedig Hajnik Károly

: < ^ mint annak honunkban megala-
3;-. pitója, országos pártolás alá
~X ̂  vétessék, s ez indítvány elfogad-

tatván, támogatására az ország
valamennyi megyéi föl lettek
szólítva. Az országos gyorsíró
állomásának elnyerésére csak-
ugyan mind József nádor, mind
az akkori udvari fókanczellár,
gróf Majláth Antal, reményt
nyújtottak, — de e hivatal rend-
szeresítése évről évre elhalasz-
tatott.

Hajnikot nemcsak a nyilvá-
nosság terjesztése körül szer-
zett érdeme, hanem sokoldalú
ismeretei, bő tapasztalása, vala-
mint finom, mivelt modora áta-
lánosan kedvelt egyéniséggé
tették s az ellenzéki párt össze-

jöveteleiben, s az országgyűlési köröknek
mindig szívesen látott, °sőt keresett ven-
dége volt.

Az 184* 3-ki erdélyi országgyűlésre az
országos elnök b. Kemény Ferencz által hi-
vatott meg az Országos Napló szerkesztésére.

Az 184%-diki magyar országgyűlésen
József nádor egyenes meghagyása folytáu
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szerkesztette mind a két Tábla naplóját, és
mint még akkoriban is egyetlen egy kikép-
zett magyar gyorsiró, minden ülést elejétől
fogva végig sajátkezüleg volt kénytelen
jegyezni és társainak lediktálni.

Az 184%-ki erdélyi országgyűlésre az
akkori erdélyi kanczellár, b. Jósika Sámuel
által hivatott fel az Országos Napló szer-
kesztésének elvállalására, a mit szokott
buzgóságával telj esitett.

Az l847/8-diki történeti nevezetességü
pozsonyi országgyűlés alatt szintén ö vitte
a Napló szerkesztését.

Jelen volt az 1848 iki erdélyi rövid or-
szággyűlésen s neki jutott a szerencse, hogy
— távirda, sőt Erdély felé még vasút sem
létezvén akkor — ő hozta meg Pestre az
unió kimondásának hirét. Ugyanez év tava-
szán még egyszer mint miniszteri biztos
járt Erdélyben, Klapkával és Gál Sándor
ezredessel a székelyföldre küldetvén.

A megalakult első magyar minisztérium
által végre állandó országos gyorsirási fő-
nökké neveztetett ki s több izben politikai
küldetésekkel is megbizatott. A júliusban
megnyílt 1848-diki pesti nemzeti gyűlésen a
Naplókat és Országgyűlési Irományokat szer-
kesztette és adta ki, s a magyar kormány
hírlapja,a,.Közlöny" számára több társával
az országgyűlési tudósításokat készité.

A forradalom után az alkotmányos élet
megszűntével, Hajnik is elesett pályájától.
Azonban kora ifjúságától hozzá lévén szokva,
hogy önmunkássága által tartsa fönn magát,
nem vonakodott eddigi czéljától teljesen
elütő életpályára lépni , s az elöhala-
dott korú férfi több évig mint segéd egy
pesti könyvkereskedésben foglalkozott.

Majd az irodalomban nyilt számára, tehet-
ségeinek megfelelő működési tér. Heckenast
Gusztáv fölhívása folytán több , igen elter-
jedt népies vállalat szerkesztését vezette.
Hajnik szerkesztett 30 kötetet a maga ide-
jében annyira kedvelt „Vasárnapi Konyv-
tár"-ból, továbbá a „Hírmondó" s ujabban
a „Képes Újság1' czimü néplapokat. „ Vissza-
emlékezések" czim alatt egy füzet is jelent
meg tőle, mely az országgyűlések korából
sok érdekes apró adatot tartalmaz.

1857-ben a Heckenast Gusztáv által ki-
adott „Magyar Sajtó" felelős szerkesztője
lett, s e politikai lap 1862. végéig az ö neve
alatt jelent meg. Ez idő alatt a lap vezeté-
sében több kitűnő publicistánk vett részt,
de hogy hazafias irányát folyvást megtar-
totta, s a legnehezebb napokban is annyi
tapintattal volt vive, ezért Hajnikot elisme-
rés illeti.

Midőn az alkotmányos élet 1861-ben rö-
vid időre föléledt, Hajnik becses szolgálatai
a gyűlésekben ismét igénybe lőnek véve.
Jelen volt s jegyezte a tárgyalásokat az
esztergomi konferenczián, a magánjogi viszo-
nyok rendezése ügyében tartott országbírói
értekezleten, s aprílban az országgyűlés meg-
nyíltával ismét elfoglalta régi helyét, mint
a gyorsiroda főnöke. Fárasztó és gyakran
éjjeleit is igénybe vevő hivatala mellett, ez
országgyűlés alatt a „Magyar Sajtó" ország-
gyűlési tudósításait is ö irta.

Ez év végén gyöngélkedése miatt nyu-
galmat óhajtva, a Balaton mellékére, a kies
Badacsony tájára költözött. Mint a szabad
természet kedvelője élt itt magányában
1865-ig, midőn ismét visszatért Pestre, s
nemsokára meghívást nyert a november
19-re összehívott kolozsvári országgyűlésre.
Ez volt a H-ik országgyűlés, melyen műkö-
dött, de egyszersmind utolsó is. A deczem-
berben megnyílt pesti országgyűlésen a ré-
gibb alkotmányos bajnokok hiába keresték
szemeikkel szokott helyén elválhatlan tár-
sukat, kinek hajszálai az övékkel együtt

őszültek meg. Az országgyűlési iroda ügyeit
intéző bizottmány ezúttal megfeledkezett
a magyar gyorsírás érdemdús bajnoká-
ról s évtizedek óta hiven betöltött helyét
ujabb erőkkel töltötte be, a nélkül, hogy a
régi érdemek bárminemű méltatása eszébe
jutott volna. E váratlan mellőzés érzéke-
nyen hatott Hajnik Károly különben is igen
fogékony kedélyére.

Hajnik az erdélyi országgyűlésről visz-
szatérve, nemsokára sorvasztó betegségbe
esett, s több hónapi szenvedés után 1866.
szept. 25-kén Budán elhunyt. Hamvai a
budavári temetőben nyugszanak. — A ki
Magyarország ujabbkori közéletének okmá-
nyait olvasgatja, lehetetlen, hogy egyszers-
mind meg ne emlékezzék azon szerény igé-
nyű, de ép oly nemes, fáradhatlan buzgalmu
munkásról is, ki történetünk amaz élő
tanujeleiről elmondhatja: „Et quorum pars
magnafui!"

E 1 e g i a.
Gyulai Pálnak, — neje halálára,

(f szept. 10. 1866.)

Vártam, várnunk kell; hideg a szó: sért, ha
vigasztal.

Késsenek inkább, mint bántsanak e soraim.
Egykor rejtély volt a halál nekem is; de azóta:

Oh a fájdalmat, — vajha ne! — ismerem én.
Majd egy oroszlán, prédáját széttépi lihegve,

S raja behunyt szemmel > mintha aludna,
pihen.

Jaj, ha vigyázatlan neszszel fölkelted a fekvőt,
Rémülten fognád érzeni körme dühét.

Majd csecsemő az a fájdalom, a mely sirva
elalszik,

S álmait egy angyal lopva, mosolyba szövi.
Újra sir, újra mosolyg, elalél majd, izmosodik

majd,
Együtt nő vélünk fel — vagy a sírba alá.

Vagy szent őrjöngő,*) titkát nem is érti halandó,
Tördel szót, eszmét, Aeoli hárfa gyanánt.

Forgó szem, tajtékzó ajk, égnek meredő haj,
Rémként jár köztünk, jobb ha előle kitérsz.

Máskor egy égi sugár, a hivő lelkek diadalma:
Istennek ránk tett ujja, emel, ha aláz.

összeszövén múló pályánkat a csillagokéval,
Némán olvad fel szent megadásba szivünk! ...

Ámde idő kell ahhoz még; nyilt sebbe az első
Balzsamcseppet egyéb önti e mint — az idő?

Jő majd a bölcsész, jő tündérszárnyon a múzsa,
Jő a menyországnak drága szülötte, a hit:

E szent háromság szerető kebelébe fogad; de
Utat előttök más törhet-e, mint az idő ? !

Oh! az idő hatalom, szeliden von port a sirokra,
Majd gyepet és rezgő harmatot, éji homályt,

Újra kelő napokat, hóleplet, s újra tavaszt, és
Újra madárdalt, uj harmatot, illatözönt.

Jótékony hatalom; maga Isten után, te a legfőbb,
A mi előtt elmém meghajol, áldalak én.

Ellenségnek néz, még fájdalmában, az özvegy,
Féltékeny volt rád mindig, a hű szerető:

Mert elnyelsz mindent, mint a mély tenger, az
évek

Apró hullámit, bánátit és örömit.
Tegnap még ölelő karok, éde3 csókok, az egymást

Értő sziveknek hő dobogása; ma már?
Megmerevült tagok, és beesett szemek, és le-

csukódott
Száj, s a koporsó lesz már nyoszolája neki.

Szótlanul állnak meg, kővé dermedve baráti,
Álmodom-e ? egymást kérdi merengve szemök.

Gyűl azalatt a nép, egy sir, más bámul, a
templom

Tornyain, és a szivek mélyibe zúg a harang.
Vajh, ki feledné azt! Már jőnek, már kiviszik,

már
Nem többé a miénk: föld veszi — ég viszi el.

Sirjatok óh árvák! egy földdarab a ti anyátok,
S egy őrszellem, a mely áldva tekint le reánk.

A levegőbe van, a mindenség röpke paránya;
Látnunk nem lehet őt; sejtni óhajtva igen! —

Hogyha szülő hunyt el : természet rendé ; a
mély eirt

Bár gyászban zokogó magzati környezik is.
Drága szülött ment el? fordított a sora; ámde

Gyermeknek gyermek, végre betölti helyét.

*) A régiek az őrültet istentől ihletettnek, szentnek
tartották.

ha barát ? — nem rég siratám meg, vajha
követném!

Egy kötelékkel több vonzza a túlra szivem.
Fáj a halál mindig; legfájóbb: hogyha a hitves

Lelkünk jobb fele száll a kora sírba előbb.
Ah! de miért is kell ennek meglenni: az egyik

A másikba ha él, halva miért ne legyen? ! . . .
Egymást éri a gyász. Csak imént Fáy Guszti

feküdt el1)
Atyjához, kinek ő éltiben, angyala volt.

Egressy! vánkosodul tettük koszorúidat, együtt
Gyújtottunk fáklyát még kora sírod előtt.

Harczban a hős, pap az oltárnál nem halna
dicsőbben:

Teljes fényében szállt le ragyogva napod.2)
Hű Klauzál! az Ígéretnek földét te se láttad,

Melybe a nép egyik bölcs vezetője valál.
Félénken közelit múzsám a te érdemeidhez:

Egy hálás nemzet könnyezi, áldja neved. 3)
S te, ki a Kisfaludyk, s mi Petőfink lánczszeme

voltál,
S vállidon egy uj kort hordasz előbbre:

Czuczor !4)
Nemde Vörösmartyd, meg Révay, D rvy ka, Kazinczy

Kölcsey, Bajza, Vitéz, s Berzsenyi szelleme
hitt?!

S szóljak a Pulszky-család gyászáról? — egy
haza ennyit,

Ennyit egy embererő megbir-e, oh nagy
egek?!6)

S még nem elég a csapás; a sors, mely Benned
a honfit

Sújtja, az embert is sújtja: a férjet, atyát.
Együtt hozza'a hir még Rózsahegy éke lehunytát.

Csillaghullás van? nyitva az ég kapuja?.. .
Éjszaka lesz már a földön? nemtői kiszállnak?

Árván néz szélyel könybe borulva szemünk!—
Meghal az ember már bennünk; hát — éljen a

honfi!
Büszke cselekvőség von kebelünkre aczélt.

Most már minden nyil, elmondhasd, róla le-
pattan;

Daemoni tűzzel kél harezra a férfi-erő.
Egy nagy múlt néz ránk; néz, fátyol alatt, a

jövő, s int;
Hogy rövid életidőnk tartama nem a miénk.

Szebb haza kell minekünk; minekünk, vagy
gyermekeinknek;

Romjainkon lépjen végdiadalra ügyünk.
Győznünk kell, nem csak vassal; szellemmel;

erővel,
Eszmékkel: vagy elől küzdve, elesni nekünk.

Mit megjósoltak költőink, teljesedésbe
Menjen már, addig: nincs pihenésre időnk!.,.

S majd ha viszonlátjuk ránk váró kedveseinket,
Büszkén foghassunk Elysiumba' kezet.

Zichy Antal.

Kirándulás a JYiagara-znhataghoz.
(Eredeti közlemény a „Vasárnapi Újság" számára.)

Irta László Károly, New-Yorkban.
(Elindulás New-Yorkból. A hudsoni panoráma. Makk
ezredes ás tábornok mint tanár. Grelienek György ma-
gyar és amerikai honvéd sírja. Az onondagai sóforrások.)

A jelen év elején egy, állítólag Phila-
delphiából irt levél járta be az európai
lapokat, mely azon feltűnő hirt hozta, hogy
a világhírű niagarai zuhatag megszűnt ne-
vezetesség lenni, hogy az többé jóformán
nem is létezik. Midőn e hirt többi kö-
zött a „Vasárnapi Ujság"-ban is olvastam,
elálmélkodtam, hogy akad közlő, ki oly
elferditésben, hazudásban, a bizalmas olva-
sók elámitásában keresi s találja kedvét.
Azt tudtam, hogy a Niagara-zuhatag el nem
tűnt s hogy az épen oly nagyszerű világ-
csoda most is, mint volt, midőn ezelőtt tíz
évvel láttam; de mégis, hogy azt jelen
állapotában hiven Írhassam le, elhatároz-
tam, oda egy kirándulást tenni; s azért
június 2-kán reggel 7%-kor New-Yorkból
egy pompás és kényelmes nagy gőzösön a
Hudson folyón indultam fel Albanyba, mely
New-Yorktól 150 angol mérföld (mintegy
4% a. mfl. tesz egy német mérföldet). Vi-

') f April 19.
f) f Jul. 30-án a színpadon.
') f Ang. 34) t Szept. 9.

telbér csak egy dollár. Ha reggeliz és ebédel
az ember, azért mindegyikért fizet egy-egy
dollárt. Az idő hűvös, de különben kelle-
mes volt.

A Hudson-folyó nevét vette Hudson
Henriktől. Ez az első fehér ember volt, ki
azon fölment 1607-ben. Nevezetes ezen folyó
arról is, hogy Fulton Róbert, a gőzerő föl-
fedezöje, ezen a folyón tette 1808-ban gőz-
hajócskájával az első kísérletet. Ezen folyó
szélessége Albany-n alól 300—900 lépés,
kivéve egy-két angol mérföldnyi hosszú
részt, New-Yorktól 30 a. mérföldnyire, hol
a víz 4y2 a, mfld széles, A folyó egész hossza
mintegy 300 a. mfld. Ebből New-Yorktól fel
117 a. mfld, a nagy tengeri kereskedőhajók-
nak is elég mély, de ezenfölül Troy-ig (166
a. mfld New-Yorktól) csak oly hajók mehet-
nek, melyek 6—8 lábnál mélyebben nem
merülnek, mert Albany felé a víz mélye
csekély és kanyargó, s ezt is hajókázható
karban csak mérnöki ügyességgel s nagy
költséggel tarthatják nyáron; de ezttenniök
kell, mert az északi, északnyugati s kanadai
nagy jelentőségű termékeknek — melyek az
Erie-csatornán jönnek ezen folyóba Albany-n
alól — az utat nyitva kell tartani.

A világon hányódásomban sok gyönyörű
vidéket láttam, ezek közt az utazók által
legszebbnek tartott Bosporus tengerszorost;
de a hudson-i panoráma azt szépségben
fölülmúlja, mert azonkívül, a mit az ember
a Bosporuson láthat, itt láthatja az előre
haladó, mondhatni előljáró, amerikai találós
ész, szorgalom, jó izlés és gazdagság meg-
lepő tanúit. A mindkét parton sűrűn levő
virágzó faluk és városok, a parton húzódó
Vasúton a csaknem egymást kergető utas- és
roppant hosszú tehervonatok; a nagy gőz-
gyárak s kereskedői kirakó térek és nagy
raktárak, a partokat összekötő gőzkompok,
a számtalan fel s alá úszkáló vitorlás és
gőzhajók s a sok vontató gőzöskék, melyek
mindegyike 6 —12 terhelt nagy csatorna-
hajót vontat le New-Yorkba: mindezek s
más egyebek tudatják az álmélkodó utazó-
val, hogy nem a természeti szépség és gaz-
dagság közepett henyélő törökök között
van, hanem még a természeti szépséget és
gazdagságot is nevelő szorgalmas és gazdag
észak-amerikaiak között.

New-Yorktól 42 a. mérföldre a Hudson
balpartján, a legregényesebb helyen fekszik
Peekskül falu, mely az amerikaiak előtt a
függetlenségi háború idejéből több dologról
nevezetes; a magyarokra nézve csak azon
nevezetességgel bir, hogy az itt levő magán
katonai iskola hat tanítója közül az egyik a
magyar tüzér-ezredes és é.-amerikai egye-
dit-állami tábornok, a derék Makk József, ki

örömmel mondhatom — jó fizetéssel és
egészséggel bir, s nagy reménye van még
hazájának szolgálhatni.

New-Yorktól 51a. mfldre a jobb parton
Van West-Point, hol a panoráma talán a leg-
Szebb. Itt van az Egyesült-Államok katonai
akademiája. Midőn itt elhaladtunk, minden
u t as önkénytelenül, búskomoly és tisztelet-
*eljes érzéssel nézett fel a magas sziklapart-
*°"1 messzire néző nemzeti intézet szilárd
épületeire, melyek gyászba voltak öltöz-
tetve, mert épen az azelőtti napon (június
\jé tették ott végnyugalomraazEgyesült-

k agg hősét, Mexikó hóditóját, Scott
inefield tábornagyot.

Délután 5 órakor Albany-hoz értünk. A
a. mfldnyi utat 9% óra alatt tettük
és így egy óra alatt befutottunk 16 a.

; de ha tekintjük azt, hogy 6 - 8 helyen
hogy Albany felé a viz

é k

ff-
mfldet, azaz 4y 2 német mfldet futni órán-
kint, mint azt a gépésztől értettem.

Albany a státus fővárosa. Itt semmi időt
nem töltöttem, hanem a vasúton Schenec-
tady-be mentem, hol a másnapot, a vasárna-
pot töltöttem, azért hogy b. e. Grelienek
György honfitársam s barátom sírját meg-
nézzem és hátrahagyott holmija után tuda-
kozódjam. Ott nyugszik ő idegen hantok
alatt, kit a szülőföldjeérti számos csatában
a golyó megkímélt, hogy fogadott hónáért
is harczolhasson a azért meghalhasson. Ott
nyugszik ö egy nagyszerűen tervezett, ár-
nyékos szép temetőben,
utóbbi örökké emlékezetes és dicső harcz-
ban elesett polgárai számára választott he-
lyen, egy csinosan felhantolt és gyepeit

pállottunk

•) Pulszkyné, s gyermekei Henriette, és Gábor t
első felében.

p t t u n k s hogy A l b a y feé a viz
Sekélysége, keskenysége és kanyargóssága
miatt sokszor igen vigyázva 3 lassan halad-
unk, elhiszem, hogy a hajó képes 20 angol

sírban, hol a város számukra közös em
léket szándékozik emelni.

Schenectady-böl június 4-kén utamat
Niagara felé folytattam a new-yorki köz
ponti vasúton, mely a vele együtt futó nagj
Erie-csatornát hol alul, hol fölül metszi á
több helyen; de Syracuse-ban néhány napra
megállottam, hogy ottani, rég nem látót
ismerőseimet fölkeressem. Az itt töltött négj
nap alatt meglátogattam az itteni hires éi
nagyszerű só-készitö müveket, melyeknek
leírását, nem kétlem, eléggé érdekesnek
fogja ön találni, hogy nekem megbocsásson
azért, hogy a niagarai világosodáróli hallás
vágyát még egy kissé várakozásban tartom
s türelmét sarczolom. No de hiszen ön hír
lapszerkesztő s azért tudom, hogy türelem
mel bir.

Syracuse az Onondaga-völgyben s annak
oldalain terül el, s egy ez azon észak-amerika
városok közöl, melyek mintegy varázshata
lom s intés által tűntek elő s csodás sebes
séggel nőttek nagygyá. Syracuse helyén
1820-ban még csak 3 bolt, két korcsma s
250 lakos volt szétszórt apró deszkaházak-
ban. De az Erie-csatorna ez évben Albany-
nál eddig elkészült s ennek következtében
lakosok kezdtek ide tódulni, s 1830-ban
azoknak száma 2566 volt; 1840-ben 6500
1850-ben 22,271; 1855-ben 25,256 s most
több 32 ezernél. — Syracuse egyesült a vele
szomszéd falucskákkal: Geddessel, Salináva"
és Liverpoollal, melyek mind az Onondaga
tó partján feküsznek. Onondaga eredeti in-
dián szó; jelentése: „mocsár a domb tövé-
nél." S ezen nevet a völgy nagyon megér
demlette, mert az Erie-csatorna ásása s
város helyén volt rengeteg ezédrus-erdő
kivágása előtt a hely, hol Syracuse nagyobb
része fekszik, igazán mocsár volt, s a tó
környéke még inkább. Az Onondaga-tó 5 — 6
a. mfld hosszú és ll/2

 a- ™fld széles ugyan,
de vize oly csekély, hogy hajókázásra nem
alkalmas, s a hozzájutás is az iszapos kör-
nyék miatt nagyon bajos. Egyéb haszna alig
van, mint hogy egy kis apró hallal látja el
a lakosokat.

Már az eredeti indiánok, kik az Onon-
daga-tó mellett laktak, az itteni sóforrások-
ból szoktak sót főzni; s midőn a földet tőlök

kormány megvette, felosztotta s áruba
bocsátotta, New-York-státus a tó körüli
lapály nagyobb részét megváltotta magá-
nak, melyet most használat végett fizetés
nélkül kiad azoknak, kik a státus által fura
tott kutak által a föld gyomrából szivaty-
tyuzott sós vízből sót akarnak termeszteni,
akár nap, akár tűz általi elpárologtatóssal.
Ezen földből mintegy 700 hold van elfog-
lalva a nap általi elpárologtatásra szolgáló
lapos, nagy deszkateknökkel vagy ládákkal.
Ezenkívül van 330 épület, mindegyike 50
vas üsttel, mely épületekből rendesen 230
van működésben és 100 igazítás alatt, vagy
a sós viz szűke miatt nyáron heverésben.

Naphővel 1865-ben készíttetett 4V2 mii-1

lió bushel (egy bushel mintegy fél véka, s
egy bushel só nyom 56 fontot), s tüz által
2 millió, összesen Q% millió bushel. Leg-
több só készíttetett 1862-ben, 9 mii.bushel;
azóta évenkint alábbszállott a mennyiség.
Ennek látszólag ezek az okai: a belháboru
kezdetekor a déli kikötők be voltak zárva,
külföldi só nem jöhetett be, azért a nagy
kelet nagy mennyiség termesztését idézte
elő; de a háború végével a külföldi só útja
megnyílt s a reá vetett csekély vám miatt
roppant mennyiség szállíttatott be külföld-
ről s a déli és nyugati államok ezzel látják

város által az el magokat. Ezenkívül a háború alatt Michi-
g a n államban nagyon bő sós - forrásokra
akadtak, melyekből évenkint most csaknem
két millió bushelt adnak el Chicagóban,
mely píacz ezelőtt egészen Onondaga-sóval
volt ellátva. Mindemellett is, ha a státus
annyi sós vizet tudna a termesztőknek adni,
a mennyit azok fel birnak használni, 12 mil-
lió bushelt tudnának termeszteni.

A termesztett só mennyiségét a státus
által nevezett só-inspektor jelentéséből tud-
ják. Mielőtt a termesztő sót ad el, tudatnia
kell az inspektorral, hogy sója van már be-
pakolva; ez a gyárba megy, a só minőségét
hordó- és ládánkint megvizsgálja, s ha azt
rendben találja, a hordót vagy ládát megbé-
lyegzi s a termesztő az utánajáró adót lefizeti.
Bélyegezetlen só eladásáért nagy a birság.

A só-termesztés ekkép történik. A státus
több kutat furatott s furat folyvást az
Onondaga-tó szélén, sőt egy a tóban van
fúrva. A legkisebb mélységű 100 láb, s a
legmélyebb 313 láb. Több ily kutak vannak
fúrva, egymástól 50 — 100 lépésnyire, Syra-
cusenál, Salinánál és Liverpoolnál. Ezekből
a sós vizet gőz- és vizerejü gépekkel a föld
szinén fölül 4 lábra feíszivattyuzzák s a
völgy szélén levő nagy erejű gőz- és vízgé-
pek 18 hüvelyk hengerü szivattyúival, 90
láb magasra a szétosztó medenczébe emelik,
honnan az a földre fektetett s erősített
furott facsőveken vezettetik szét a termesz-
tők gyáraihoz és ezek által az ő üstjeikhez
és párologtató ládáikhoz.

Hogy mennyi só van a vízben, azt az
úgynevezett „Salometer"-rel mérik, mely
100 fokra van osztva, a tiszta fris viz 0, a a,
sóval saturált viz 100 fok. Azt tapasztalták,
hogy a sekélyebb mélységű kutak csak 60
fokú vizet adnak, mig a mélyek 77 fokút; s
azt is tapasztalták, hogy minél több vizet
szivattyúznak ki a kutból, annál gyengébb
vizet kapnak. A legerősebb sós vizet akkor
kapják, midőn 300 láb körül a murva-ré-
tegre jutnak. Ezen vizböl egy köbláb ad 14
font száraz tiszta sót.

Azt tartották ezelőtt, hogy a Turks szi-
getről (mely a Bahama-sziget csoportban
fekszik 110 a. mfld hosszú, nem messze Florida
státustól keletre) behozott só jobb az onon-
dagainál, hanem a 13 évvel ezelőtt tett
kísérletekből az tűnt ki, hogy nincs közöt-
tök semmi különbség.

Mint föntebb emiitettem, a földről, me-
lyen a só-gyár van, a státus semmi bért nem
vesz s minden termesztőnek annyi sós vizet
ad, a mennyire szüksége van; hanem a ké-
szített só busheljétől y i e o dollárt vesz. Az
utóbbi háború előtt a sótól a szövetséges

ormánynak semmi adót nem fizettek a ter-
melök s most egy busheltöl fizetnek *'
dollárt. / 1 M

A főzött só bushelje (56 font) kerül
iollárba, s így 5 bushel vagy 280 font, mely
3gy hordóba tétetik, kerül a hordóval 2 ^
lollárba. A nap által szárítással készült só-
ól egy hordó vaírv 280 font kerülvagy

dollárba, s mindegyikféle hordója 2 ^ — 2 ^
dolláron kel el, azaz: mintegy 2 kr. fontja.

,j!5
"Too
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A főzött só fehér, mint a hó, s oly finom,
mint Magyarországon a disznóhus besózá-
sára őrlött só; a napon készített só épen oly
fehér, de nagyon darabos (vannak benne
mogyorónagyságu jegedések), s épen
ezért nagyon kelendő a marha- és
disznóhus-hordók sózására, mire a
finom só nem alkalmas. A napon
készítésnél összesen 400 ember, s a
tűzzel párologtatásnál 1000 van foly-
vást foglalkoztatva. — Az Onondaga-
sóból bevett, státusadó(y,00 dollár 56
fonttól) 1862 ben volt 49,696 dollár
s a múlt évben csak 18,620 dollár. A
szövetséges kormánynak fizetett adó
négyszer annyi.

Valószínű, hogy ezen czikk olva-
sói közöl sokaknak az a kérdés for-
dul meg eszökben: honnan veszi
magát a föld gyomrában ezen erős
sós viz oly nagy mennyiségben? —
Nem egyszer volt már ez a kérdés
itt is téve, de a geológusok csak vé- ,
leménynyel feleltek, s ezen vélemény
az volt, hogy a völgy és tó körül
levő nagy dombok gyomrában bizo-
nyosan kősó rejlik s az abban levő
víz-erek hozzák le magukkal a fel-
olvasztott sót a völgybe. Lehet, hogy
egykor a hegyek közötti fúráskor
kősó-rétegre fognak akadni; de ha
ez nem történik is, a népnek olcsó
sóval ellátására a mostani módon
is elég sót fognak termelhetni.

Főzésre és sütésre csak finomra ^3=-
őrlött sót használnak, mely a bol-
tokban 3—5 fontos vászonzacskók-
ban vagy ládikákban árultatik. Egy
3 fontos zacskó ára 15/100 dollár,
azaz mintegy 30 o. kr.

Több ily tárgyról Írhatnék még,
melyeket ezen kirándulásomban lát-
tam s melyekről ezen lap olvasói
érdekkel olvasnának; de minthogy az én
czélom nem egy kötetre terjedő utazási
leírást adni az olvasó elé, hanem — mint
fönebb mondám — C3ak a „Vas. Ujság"-
ba is becsúszott
egy hibás köz-
lést kiigazitni:
egyenesen elvi-
szem az olvasót
a Niagara-zu-
hataghoz, hogy
lássa azt ugy, a
mint van jelen-
leg, s győződjék
meg arról, hogy
az nem tűnt el
s nem szűnt

meg nevezetes-
ség lenni.

tartozó nemzetté egyesülni.Vámbéry szerint, több
fajra oszolva, mintegy 195,500 sátorban laknak s
körülbelül 1 millió lelket számlálnak.

A turkománok legnagyobb része foldjök ter-
mészeténél fogva mintegy arra van utalva, hogy

Turkomán rabló kapitány. — (Vámbéry rajza után.)

rablásból éljen s e részben valódi isten ostorai a
szomszéd persa népeknek. Semtmnenü fegyelem
és alárendeltség köztök nem található. Minién más
víndor lépnél legalább némi árnyéka van egy fel-
sőbbségnek, melynek az egyesek alávetik magú-

"' (Folyt kftrrtk.)

Torkomán
rablók.

Vámbéry kö-
zépázsiai utazásá-
ban gyakran ta-
lálkozik az olvasó
a turkománok vad
népével. A turko-
mánok országa
Közép - Ázsiában
a Kaspi-tenger és
Bohhára, a persa
Khoraszszán és az

afghanok által
meghódított tür-
kisztán khánságok között fekszik. E nép az Oxus,
Fedsend, Görgen és Etrsk folyók partjain lakik
és a szó valódi értelmében a pusztasíg népének
nevezhető, mely soha sem volt képe3 egy össze-

tartoznak. A turkománok tatár eredetű népek,
melyek azonban már más fajokkal összekevered-
tek. Valamenyi középázsiai nép között azonnal
kiismerhető a turkomán férfiú; szemének éles pi-
pillantása s büszke, harczias magatartása által a

többi népfajoktól feltűnően különbözik.
E pusztai vándornép életében a leg-

fontosabb ügyek közé tartoznak a rabló
támadások. Az ily támadás terve mindig
titokban marad. MegválaBztnak egy ve-

, zért (szerdár), egy mollah (pap,) áldását
adja rajok s azután minden egyes részvevő
különböző utakon a gyülhelyre vonul.
Egyes helységek ellen éjjel, utazó kara-
vánok vagy ellenséges csapatok ellen haj-
nalban intézik a támadást. Ez legtöbb-
nyire sikerrel végződik s 1860-ban tör-
tént, hogy egy 5,000-bői álló turkomán
csapat 22,000 emberből álló persa sere-
get csaknem semmivé tett. A kit a csa-
tatéren le nem vágnak, azt megkötözve
fogolyként magukkal hurczolják, s ott-
hon azután a zsákmányul ejtett emberek,
lovak, szamarak, szarvasmarhák stb. a
harczosok között az egyenlő osztozkodás
tárgyát képezik. Hogy miképen bánnak
azután az elfogott persa rabszolgákkal, azt
már egy korábbi alkalommal beszéltük el,
midőn Vámbéry előadásai után egy czö-
löphöz kötött persa fogoly képét is kö-
zöltük.

Vámbéry utazási könyvében egy
ily turkomán rablóvezér rajját is talál-
juk s ennek másolatát közöljük mellékelt
képünkön. E rablóvezér az Etrek folyó
partjain tanyázott. Neve Kulchan volt
s az egész vidék rettegett e névtől. Uta-
zónk, ki tudvalevőleg török dervis alak-
jában utazott, e férfiúnak pártfogásába
volt különösen ajánlva. Vámbéry szerint
e vén gonosztevőnek zord, visszataszító
külseje volt s vendégét, kinek fehér
színe iránt sokáig erős gyanúval viselte-
tett, épen nem fogadta barátságosan. De
miután egy tatár zarándoknak sikerült a
rablónak ez iránti kételyeit eloszlatni,
lassanként barátságosabb lett. Nemso-
kára Vámbéry zarándoktársaságát meg
is hivta azon ünnepélyes jelenetre, mi-
dőn a persák ellen rablásra kiküldött fia

meg fog"", érkezni csapatjával és zsákmányával.
E jelenet Vámbéry szerint fölötte érdekes volt.
„Bármennyire utálom is — úgymond — a rabló-
kat s utálatos mesterségöket, szememet különös
gyönyörűséggel legeltettem a daliás fiatal har-

czosokon, kik rö-
vid lovagi öltö-
nyükben , bátor
tekintetükkel s
leooaió dús szőke
hajfürteikkel min-
denki bámulatát
magukra ragad-
ták, midőn meg-
érkezve, fegyve-
reiket letették. A
mogorva rabló-
vezér! Kulchan is
derülten mosoly-
gott s megismer-
tetett vitéz fiá-
val, kitől egyik
zarándoktársunk,
a tatár Hadsi Bi-
lal, meg nem ta-
gadhatta áldását."
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Vasárnap délután. — (Lüders rajza.)

kat; a turkomán ezt mondja magáról: mi fej nél-
kül való nép vagyunk; ndlunk mindenki egyenlő
s mindegyikünk egy király. Hajdan a tűz és nap
imádói voltak, most Allah és Mohamsd hivei közé

Vasárnapi dél-
után.

Azért hogy
szárazság, azért
hogy fagy, azért
hogy inség — te-
rem még bor sző-
leinkben, vagy h*
nem terem, hát
bufelejtésül ol-
csón méri az em-
berséges korcs-

máros, kinek udvarát most is ellepi a kis vidéki
város polgársága, mely feleségestül keresi fól va-
sárnapok délutánján a „csifra kertet."

„Az asztaloknál együtt és szerteszét, vidám-

fóldmivelŐk iszazák a hegy levét!' így vagy ilyen-
formán mondja a szép szót Garay .íánoaunk, mi-
dőn Háry János vitéz dolgait kezdi mesélni.

Dilelőtt a templomban, délután a pohár kö-
rűi — igy van eniek szép sorja, mert az ember
nem csak igével, hanem borral is él.

Ilyenkor aztán jól esik belekapaszkodni a
világ járásába, msgbeízélni, hogy az a III. Napó-
leon vájjon mit forral megint káptalan fejében,
meg az a Biamark h^gy került hegyébe az euró-
pai helyzetnek, és rendre valamenyi időszerű kér-
dést, főleg az országgyűlés egybehi^ását s a mi-
nisztérium kineveztetését, a mint ezeket a „Poli-
kai Újdonságok" vis«ik országgá, a tisz elt olva-
sóknak s a különösen nagyra becsült előfizetők-
nek épülésére és okulására. A szer^zavas nótárus
nélkül azonban amúgy igazában mig sem történ-
hetik a vasárnapi beszélgetés. Nemcsak helyes
ítélete, de mulatságos ötletei is vannak s ilyenek
nélkül olyan a szó, mint a lé nélkül való. hus.

Most is ott közeledik az egyik asztal felé. ^
— Nos nótárus uram, mit újságolnak a hir-

lapok? _^-^--^
— A Í a veszett kolera csak- _^_ -̂ ==

hogy ki nem tolja a hasábokból
a politikát. Alig böngészhet ki
az ember valami életrevaló jó
hirt a nyavalyás reczeptek és
halotti kimutatások közül.

— Leaz-e országgyűlés? ~
— Lesz, mvjd ha fagy — §•

mármint télére. P
S igy aztán megered a tár-

salgás, keresztül- kasul a helyi, ^ _
vidéki, városi, országos, euró- ff
p v és nagy világi dolgokon, g=s ^
hol komolyan, hol tréfásan. fp^

— No, a burkua becsülete-
ién osztozott meg Ausztriával,
mondja a jegyző.

— Hogy, hogy ?
— Hát ugy, hogy magának

tartotta meg az országokat s
Ausztriának adta oda a fejedel-
meket.

Erre aztán harsogó kaczaj
következik.
"T̂  pA mi az asszonyokat illeti,
«zek leginkább csak Deákot kér-
dezik, a tiszta hazafit és igény-
telen férfiút, kinek eehogysem
tudják megbocsátani külön-
ben, hogy nem nős — ,,pedig
Ugyancsak megérdemelné ám a
jó feleséget, stb." Egyébként
ezerényen hallgatják és nézik,
férjem uraimék, mint tárgyalnak
éa isznak egymásközt nagyböl-
csen és nagybuzgón. Mireleszáll
a nap, a gondos nők fújják meg
a takarodót, mert hát maga

van otthon a gyerek s gazdu-
ramnak hajnal hasadtával ki
kell mennie a tanyára; csak is
szorgalma pótolhatja azt ki, a
mit a természet megtagadott.
Nagy része hajt is a szóra ;egyik-
másik azonban, hogy isteniga-
zában nekividámult félig a bor-
tól, félig a muzsikától — mír
csak nem lehetünk el czigány
nélkül — megköti magát és nem
megy haza. Az asszony a köz-
helyen nem szól, hanem hiszen
otthon majd felköti a kardot s gazduramnak ha-
talmas dorgatóriumban lesz része. F. J.

a kadarka pirosló leve'ek árnyában érik; a lapá-
lyokon nyirott nyájak böngésznek a tarlónak ka-
lá«fjgó tüskéi közöt.; a kukoricza-vadonból
ciak a°,,me3szelitó" k ki, melnyúliynek hegyébe
többször napjában fölkapaszkodván az embersé-
ges csősz, akár vesz észre valakit akár nem, jó
szerencsére harsányan elkiáltja magát, hogy „lát-
lak, gazember!" A hegyeket violiszinbenföröszti
a messzeség, mig a közelieket az ősz élénk szin-
vegyülete tarkítja. Zöld, halvány-sárga, piros,
barna, szürke s egyéb árnyalatok folynak egybe
a világ legszebb szőnyegévé, mig, mint a sző-
nyegből kiszabadult vagy odaszánt selyemszálak,
ezüstszínű békanyál úszik, alig néhány arasznyira
a föld felett.

Itt az ősz, október hava.
Ha Spanyol- és Olaszországot a tél, Helvé-

cziát a nyár és Svédországot a tavasz tesn neve-
zetessé: ugy bátran elmondhatjuk, hogy Magyar-
honnak legszebb idénye az ősz. Idegenek és uta-
zók, kik az év minden szakát a legkülönfélébb
égaljak alatt töltik el, a magyar októberhez fog-

A visegrádi romok közt.
A napok rövidülnek, az árnyak megnyúlnak.
Itt-ott már sárgul a lomb H az esti szellő,

etárnyaira kapva a megsárgult levelet, az anyafá-
ról távol sodorja azt.

Az ezt hűs; a hajnal csípős fuvalommal kél,
da a verőfény melegen bocsátkozik még delelő
csordákra, homályos erdőkre, züllött romokra; a
fecske ide-oda czikázik még a lanyha légben,a gó-
lyamadár óriási köröket rajzol a ragyogó aether-
ben, csak nagynéha libbentve meg szárnyait;
akár piros orrú keskeny csolnakot látnánk, me-
lyet hatalmas vitorlák röpítenek a kéklő magas-
éig taván, meljen tajték gyanánt egy-egy meddő
bárányfelhő foszlott,halványfodrai látszanak néha.

A hegyek oldalában sárgul az édes gohér, s

Salamon tornya, Visegrád alatt. - (Keleti Gusztáv rajz

dapestről vagy Debreczenből Philadelphiába vagy
Washingtonba szalad át, hogy az uj congregatio-
nalis vagy methodista papot papolni hallja vagy
Massachussetsben az uj magyar gyarmatot meg-
látogassa, a mi a világrészeket egybekötő tenger-
alatti kábel korszakában épen nem vérmes föl-
tétel.

Hisz maga az a gőzhajó is, mely a „Salamon
tornya" alján elzakatói, ezelőtt néhány évtized-
del a hihetttlenaégek közé tartozott még. Az em-
beri eloae sohasem nyugszik; az örök erő, mely
előre hajtja, nem enged neki nyugtot. „Hass, al-
koss, gyarapits!" mint dalolá nagy költőnk — ez
jelszavunk, örökké egy és ugyanaz csak a ter-
mészet marad — mert a természet az igazság, a
tökély.

Ilyen ábrándos pillangók s philosophikus bo -
garak röpkédnek az ember lelkében s döngenek
agyában, ha a morajló folyó fölött árnyas bükknek
tövén ül s látja a lábainál elterülő kies vidéket,
melyre az ősz hinti bánatos világát s látja jobbról
ama csonka tornyot s tudja feje fölött azon romo-

kat, melyekhez annyi emlék fűzi
a magyar ember szivét. A fényes

-3̂  termek homályba vesztek, a fö-
-^=^-^=--==3^ detlen csarnok ivei alatt gyom
•=̂ _ ~ J 5 ^ s és moh verte föl a köves talajt,
S^^TiJS^JIK s ama kiálló párkányt, melyhez
gjp^— ^ B ^ = = ^kes udvarhölgyek hószin vállai
~ támaszkodtak, buja szederhajtá-

sok lepik el, mig a karcsú osz-
lopokat, néma tanúit fényes ud-
vari ünnepélyeknek, s egy sze-
rencsétlen, megszégyenitett apa
véres támadásának, iszalag s
egyéb kúszó növények fonják
körül. Virulat, mely a múlandó-
ság jelképe gyanánt szolgál!

A nap korán száll le mögöt-
tünk, az ég boltjának kékje meg-
eötétül s a csendes, igénytelen
falu tornyából az esthajnalt hir-
dető harangszó vegyül a vad-
méh dongásába. A haraszt is
megzördül s alig tiz lépésnyire
tőlünk róka urfi üget barlangja
felé, orrában egy vérző jérczé-
vel, melyet nyilván nem a váczi
hetivásáron vett. Liomboa farkát
szépen elereszti, mert a milyen
vigyázatos, azt még sem gon-
dolná meg, hogy közel hozzá
egy iSvárosi ujságiró hegyezi a
zabot.

Mily nyugalom! A szenve-
dély lecsillapodik, az eszmék
szárnyra kelnek; múlt, jelen és
jövő összefolynak 8 a gondola-
tok és érzetek zűréből tisztán
emelkedik ki a világbéke gon-
dolata, mint ott a láthatár fölé a
hold szelid fénye.

Fölöttem megsuhog valami.
Egy széles árny ereszkedik le
mellém s egy közel bokorra
száll.

Ah, egy szép sas! Ne-
mes, merész röptü madár, ki
ura vagy a légnek, félelme a
bárányoknak és süldő nyulak-
nak — királyok jelképe te a
földön és szolgája olympusi Ju-
piternek, csodállak; — de mert
nem mászhatom mindig ily ma-
gyönyör ködtet, szeretném, ha

Forgó János.
gasra s látásod
az állatkertbe kerülnél.

A főzelékek eltartása.
Közli dr. Bardócx Lajot.

(Felytatii.)

A főzelékek eltartására vonatkozólag a
„Kosmos" czimü természettudományi folyóirat
1858-dik évi folyamában is egy igeu alkalmas
czélszerü és biztos módszert találunk beírva, mely
a gyümölcsök eltartására is használható. A mód-
szert magaa feltaláló ismerteti meg, kit« k o ^ a 9 z n «
fáradozásra azon kényelmetlenségek és hiányolt
vezettek, melyekkel az élelmi"erek eltartásinü
mind az Appert-féle módszernél, mind a szárítási
és sajtolási módszernél t»lá_lkf,0"' f ő z e l é k 6 s a" T'^'SKwk â üv̂ TallczkÍk!

hatót egyedül a Bretagneban, Francziaország e
Wreffényesebb tartományában élveztek 8 itt is
csak három hétig, mely idő után a tengerparti
vidéket köd lepi és haragos szelek háborítják. Ma-
evar hazánkban bátran hat-nyolc* hétre tehet-
jük ez évszak tartamát, mely a fölséges időjárá-
s a kivül a legizesebb gyümölcsöket bocsátja ráuk.

Persze hogy ez idő szerint épen csak lebé-
szeti va2V magyarul: meteorologikus értelemben
vehetjük a „szép" időt, mert biz a sem gazdasági
lem politikai tekintetben nem vált be ugy, a m.nt
X t í k s a mint tán meg is érdemeltük. De a szí-
vós emberi természeten nem egyhamar fog ki
valamis miután már megszoktuk rósz időben is
széppel biztatni magunkat, mennyivel inkább
reShet jük a jó időt olyankor mikor - „szépen

8 Ü t " A S ' Z a^adLzatok s utazások s a kinek
orro nem telik, a kirándulások ideje. Maholnap
ugyan hazának csak a,t fogjul: neve.ni havala-
m S ü n k egy két hónapra a holdba pályázik 8
kirándulásnak, ha egyikek vagy másikunk Bu-
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dőben ismételtük. 100 palaczk közó*l az első esz-
tendőben elromlott öt, a másodikban kettő, a har-
madikban egy f em, a negyedikben egy, és a követ-
kező esztendőkben mostariig egy palaczk tartalma
sem ment kárba. Minden gyümölcs1, minden főzelék
(például a spárga) teljesen olyan, mint a fris. Az el-
tartási módnakazon előnye van, hogy a palaczkok
tartalma bármikor megszemlélhető, és azok Elbon-
tása nélkül megítélhető, vájjon az élelmi szerek
jól állnak-e vagy nem. Ha a folyadék nagyon
megzavarodik, vagy ha a növényanyagokon va-
lami csekély penész mutatkozik (mi átmérőleg
100 palaczk között évenként 2—4-nél fordul elő),
ugy az ily palaczkok tartalma a legközelebbi na-
pokon vagy heteken elfogyasztható, mely izre és

i jóságra még ez esetekben sem szenvedett semmi
változást, csak a netán meglevő penészt kell gon-
dosan levennünk, hogy az ételhez ne elegyedjék.
Egyébiránt kellő vigyázat által ezen csekély hát-
rányok is elkerülhetők; s hogy azok bekövetkez-
nek, az mindig valamely gondatlanságnak tulaj-
donítandó, és azon kellemetlen helyzetnek, hogy
nagy városokban frisen szakított és sérületlen
gyümölcsöt ritkán találhatunk. Az üvegpalacz-
kok vesztesége nagyon csekély, s ha a szolgálók
vigyázatlanságát tekintetbe veszszük is, 100-nál
2—3-nál nem rug többre. Az eltartás ezen módja
a házi kényelem igényeinek inkább megfelel,
mint bármely más előttünk ismeretes eltartási
módszer. Az egyetlen baj csak abból áll, hogy az
üvegpalaczkok, ha szálliíanikell valahová azokat,
nagyon gondos bepakolást igényelnek. Azonban
kellő ügyelet mellett, minden szállítást ép ugy
kiáltanak, mint a bádogpalaczkok, melyek felett,
minden tekintetben elsőbbséget érdemelnek.

Az általunk választott üvegpalaczkok a ke-
reskedésben „poros üvegek" neve alatt jőnek elő,
minthogy lőportartásra gyakran használtatnak.
Hengeralakkal bírnak; fenekök vagy sima, vagy
csak nagyon kevéssé van benyomva; nyakuk rö-
vid és meglehetős tágas, melybe csiszolt üveg-
dugó van illesztve, oly gondosan, hogy lég- és
vizhatlanul zárjon. A palaczkok különféle nagy-
ságúak. A legnagyobbak 4 hüvelyk átmérővel és
7—8 hüvelyk magassággal birnak. A legkisebbek
csak finom gyümölcsök eltartására használtatnak
és 2% hüvelyk átmérővel, 4—5 hüvelyk magas-
sággal birnak.

Az elteendŐ főzelékeknek és gyümölcsöknek
lehetőlrg friseknek kell lenniök ugyan, mégis
spárga minden évben olyan tétetett el, mely több
mint 60 mérföldnyi távolságról volt küldve, és
minden hátrány nélkül. Ennél fontosabb, hogy a
főzelékeket se megmosnunk, se vizbe tennünk nem
szabad, mert azok különben megkeményednének;
csak a lepárolt (destillált) viz nincs hátrányukra.
A legnagyobb ügyelet és tisztaság a megtisztoga-
tásra fordítandó. A spárga nedves törlővel tiszto-
gatandó meg. A bab és borsó (hüvelyében), nem
jöhet a közönséges mésztartalmú kutvizzel érint-
kezésbe. A gyümölcsöknek teljesen friseknek és
legfelebb néhány órával az eltevés előtt leszedet-
teknek kell lenniök. Kutvizzel ezeknek sem le-
het érintkezésbe jőniök, s e tekintetben ugy segí-
tünk magunkon, hogy az érettebbeket és tisztáb-
bakat választjuk.

Mindennemű gyümölcs nyers állapotban jő a
palaczkba, hová rétegenként rakatik be, és min-
den réteg közé egy rend czukorpor hintetik, vagy
mi még jobb, egy réteg tisztított méz tétetik. A
czukor mennyisége a gyümölcs izétől és érettsé-
gétől függ. Atalában egy fent gyümölcsre '/,,
legfelebb % font ezukrot lehet számítani. A ezu-
korhozzáadás a gyümölcsnek mind izét, mind tar-
tósságát emeli.

A főzelékek közöl a kartifiol és spárga nyer-
sen tétetik be; az utóbbi, ha főzelék gyanánt kell
szolgálnia, az üveg hosszúsága szerint vágva és
felállogatva; ha levesnek, salátának és főzelék-
hozzáadránynak fog használtatni, kis darabok-
ban. Ezután vizet forralunk fel, azt oly mérték-
ben, mint a husdevet szokás, megsózzuk és 60- 65
R. fokú melegen (tehát nem fövő állapotban) az
üvegpalaczkokba töltjük, melyeknek elébb meleg
helyen kellett állniok, hogy a meleg viz által el
ne repedjenek. A zöld bab összevágva, a borsó
kibontva (tehát szemétől megszabadítva) a az
emiitett sós vizben néhányszor felbuzogtatva,azaz
félfőtten tétetik rétegenkint a palaczkba s reá
fövő viz töltetik. — Az ekkép kezelt főzelékek
fris izÖket teljesen megtartják, és télen csak
fűszeresebb zamatukról, a spárgát sötétebb fejei-
ről lehet a növényházakban termesztettektől meg-
különböztetni.

Az említett módon a húst (természetesen
olyan fajokat, melyek csak bizonyos évszakokban

vagy bizonyos vidékeken kaphatók, mint a pa
csirtát, szalonkát, tengeri rákot stb.) is el lehet
tartani. A hus gyengén megsüttetik vagy meg-
főzetik, s azután meglehetősen sűrített fehér ko-
csonyával forrón feltöltetik. Feltöltésül sűrített
huslevet vagy zsírt is lehet használni. Fűszereket
hozzáadni nem tanácsos.

A legfontosabb pontok egyike a főzelékek
tartósságára vonatkozólag az, hogy a palaczkok
nagyon ügyesen zárassanak el. És a leirt mód-
szer előnyei épen e pontra vonatkozólag tűnnek
elénk. — Valamint a palaczknak a főzelék be-
tétele előtt meleg vízzel (vagy mi jobb, meleg
borszeszszel) kivül belül a leggondosabban meg
kell mosatnia és száraz lenrongygyal tökéletesen
megtörültetnie és megfényesittetnie, ugy, hogy
valami tisztátalanságnak még csak nyoma se
legyen észrevehető; ugy a megtöltés után is a
palaczk nyakának belseje és a dugó egy másik
tiszta lentörlővel a leggondosabban megtiszto-
gatandó, s azután a csiszolt dugó gyengén be-
nyomandó, és spárgával a palaczk nyakára reá
erősítendő, olymódon, mint az a pezsgős palacz-
koknál szokásban van. Ezen bekötésnek azon
előnye van, hogy a dugó, a spárga által megerő-
sítve lévén, főzés alkalmával a gőz által nem
lökethetik ki, és mindemellett mégis annyira
tágulhat, hogy a palaczkból kiszabadulni vágyó
levegő mellette kijöhet, mire az saját nehézségé-
nél fogva leesvén, mint egy szelep (Ventil), a pa-
laczkot teljesen léghatlanul elzárja. Ez oly előny,
mely ily egyszerű készület által semmi más mód-
szernél el nem érhető.

Apalaczkoknak üstbe vagy kondérba rakása,
hogy vízfürdőben befőzeesenek, csak annyiban
igényel vigyázatot, hogy az üvegpalacztoknak
soha sem szabad a főzőedény falát vagy egymást
közvetlenül érinteniök. E végből a 4—őpalaczkot
befogadható üst vagy kondér fenekére fából ké-
szitett rostélyt kell alkalmaznunk, s a palaczko-
kat erre felállítván, azokat parafatábla, vagy
kalapdarab, vagy szalmafonat által mind a főző-
edény falától, mind egymástól gondosan el kell
szigetelnünk, de ugy, hogy a viz buzogása alkal-
mával egy palaczk se mozdulhasson ki helyéből.
Ez meglevén, az edénybe langyos meleg viz töl-
tetik, oly mértékben, hogy a viz a palaczkok
nyakát közel felérje, s azután tűzre tétetik és
felfőzetik. Ha a befőzés zárt helyen (például főző
csőben) történik, akkor az üvrgdugókon folyto-
nosan nedves rongyokat kell tartanunk, mert
azok különben a meleg hatása következtében el-
repednének. Ezen elővigyázat nem zárt helyen
(nyilt tűznél, tűzhelyen) nem szükséges. Minél
nagyobbak a palaczkok, annál tovább kell tartani
a főzésnek. Az egész darabokban betett spárga,
továbbá a bab és borsó a viz felforrásától szá-
mítva 2—3 óráig tartó fövést igényel; a kis pa-
laczkok ban levő leves spárga csak 1 óráig tartót.
Gyümölcsök közöl a cseresnye, egres, nyári és
őszi baraczk, félérett dinnye, középszerű palacz-
kokban 20—25, kicsinyekben csak 15 perczig; a
földi eper, málna, ribiszke, érett dinnye, ananász,
beau mélange(kimagv zott édes cseresnye, málna,
földi eper egyenlő mennyiségben) a palaczkok
nagysága szerint legfelebb 10—15 perczig fő-
zendő. Ezen utóbbiakat bővebben meglehet ezuk-
rozni, mert azok nedvgazdagabbak. Minél keve-
sebb ideig teszszük ki ezen élelmi szereket a forr-
ponti hőségnek, annálinkább megtartják alakjo-
kat, annál frisebben megmarad izök, és annál
csudálandóbb zamatuk, mely finomságra a fris
gyümölcsökét tetemesen felülmúlja.

Fövés után a palaczkok a vizből egyenkint
kiszedetnek, gyorsan megtörültetnek s különösen i
a dugó felső részéről és a nyakról minden ned-
vesség nagy gonddal eltávolittatik. Mihelyt ez
megtörtént, a csatornába, melyet a dugó és nyak
képez, kis kanállal olvasztott gyanta töltetik, és
hogy az gyorsabban megkeményedjék, az üveg
nyakára hideg vizbe mártoít kendő borittatik.
Ha a palaczkba is némi gyanta menne be, az nem
okozna semmi bajt; ez mindazáltal, ha a dugók
jól zárnak, nem történhetik meg. Most a palacz-
kok hűlni hagyandók s a következő napon a pín-
ezébe vagy különbeni rendeltetésök helyére teen
dők. Pontosan követett eljárásnál a palaczkok
tartalma hat év múlva oly jó és fris lesz, mint
egy hónap múlva.

Ha fel akarjuk nyitni a palaczkot, a spár-
gát mindenek előtt lebontjuk és a dugó nyakára
vagy markolatjára kötjük. A palaczk nyakát az-
után, hol a gyantaragasz van, borpzeszlámpa fölé
tartjuk, és a láng felett lassan forgatva megmele-
gitjük. Ekkor a dugón lévő spárgát, melynek elég |
erősnek kell lennie, erős szegre akasztjuk és a '

palaczkot két kézzel megfogva függélyesen lefelé
húzzuk. Két-három mozdítás után a dugó kijő és
a szegen függve marad. Ha a dugó ki nem akarna
jőni, a palaczk nyakát még egyszer megmelegit-
jük. Ha ezen eljárásnál ügyesek vagyunk, sem a
dugó nyaka ei nem törik, sem az üveg el nem
reped. Mint látható, minden házi asszony csekély
fáradsággal, kevés eszközzel és idegen segitség
nélkül megnyithatja és bezárhatja a palaczkokat.
A bezárás olcsóbb, jobb és biztosabb, mint akár
a parafadugóval, akár az állathólyaggal vagy
kaucsukkal való bezárás, akár a bádogpalaczkok
beforrasztása.

A főzelékek eltartásának egy másik módja,
melyet a ..Moniteur industriel" közölt, következő:
A zöld borsó kibontatik (szemétől megszabadit-
tatik), fövő vizbe tétetik, 5 — 6 perczig főzetik, s
azután az egész szűrőre öntetik, s hideg vizzel
lehüttetiV._A viz lecsepegése után lészára térítte-
tik és kemenezében vagy száritókamrában, mér-
sékelt melegen megszárittatik. Száraz állapotában
papiros-zsákocskákba s tétetik és száraz helyen
tartatik. A zöld bab elkészitése hasonlóképen
történik, azon megjegyzéssel, hogy a bab ne le-
gyen nagyon fiatal, sőt jobb, ha már szeme van.
Ennek aztán valamivel tovább kell főni. A mu-
rokkal, kartifiollal és karalábbal hasonlóképen
történik az eljárás. Más főzelékek valószínűleg
hasonló eredményt fognak mutatni. Ha a kemen-
cze vagy száritószoba 35 —40 R. fokú meleggel
bir, a száradásnak 24 óra alatt vége van. Az ek-
kép szárított főzelékek 3/i~

 9/10-részt vesztenek
súlyban. Megkészitésöknél, mely a rendestől nem
különbözik, előbbeni tömegüket újból felveszik,
és izök a fris főzelékekéhez hasonlít. (Vége k»vetk.)

Egy magyaros nászfiiincpély.
Rogozon (Erdélyben), szept. 23.

Mai napon — így írják a nevezett helyről —•
egygyöpyörü nászünnepélynek valánk szemtanúi,
minőt e vidék még nem látott, s a minő, ritkasá-
gánál fogva is megérdemli az ismertetést.

Molnár Anna ment férjhez, Magyarországba,
Nagy Lajos ügyvédhez.

A nászünnepély az erdélyi szokásos szertar-
tások s protestáns egyházi törvények értelmében
történt.

Vegyes lévén a házasság, az Apafi, Rákóczi,
és Bethlen Gábor erdélyi protestáns fejedelmek
által szentesitett törvények alapján, a leány papja,
a domokosi ev. ref. lelkész esketett.

Mielőtt a násznép esküvőre indult, a nász-
nagy, Biró Sándor, igy szólóit az ifjú párhoz:

„Kedvesifjak! Mielőtteszülői ház küszöbén
kilépnétek s Istennek templomába belépve, egy-
másnak örök szerelmet esküdaétek, egy pár gzót
intézni hozzátok, násznagyi kötelességemnek is-
merem. Esküdni, egymásnak örök szerelmet és
hűséget vallani be Isten előtt, örökre egybekap-
csoltatni a szeretet rózsalánczával, leszakadni a
szülői keblekről s összeforrni örökre egy kebellel,
mely oly hőn dobog — ez czélja, kedves ifjak! e
szülői ház küszöbén kilépésieknek. És ti végetle-
nül boldogok vagytok, ha nem a világi fény és
gazdagság vágyai, hanem a tiszta szeretet val-
lásos érzelmei közt borultok le a templomban
esküre. Nekünk rendületlen hitünk, hogy titeket
csakis a tiszta szeretet fűz egymás kebelére.
Elkísérünk hát — buzgó érzelmek közt áldást
imádkozva reátok — az esküvőre. Te pedig neme.
ifjú! fogd meg arád jobbját 8 mondd neki:

„Jer leánykám, öleljük meg egymást, ' •'
Hadd csókoljam szerelmem ielkedbe,
Menjünk lángkebellel a szent esküvőre
És az eskü legyen szerelmünknek őre!"

A násznagy ezen szavai után mind a vőle-
gény, mind a menyasszony külön díszkocsikba
ülve, egy hosszú kocsi- és szekérsor kíséretében
Domokosfalvára ment.

A templom harangjai elnémultak, ajtai meg-
nyíltak, a nászmenet bevonult; — derék Szent-
királyi Sándorunk jeles alkalmi pr<!dikácziót •
mondott. •>

Istenitisztelet végeztével, a násznagy veze« ?

tése alatt, a vőlegény és menyasszony az Ur asz-
tala elé egymás mellé állíttattak. A vőlegény í
díszkarddal ékített, fekete magyar díszöltönybeh,
a menyasszony fehér selyem magyar ruhában, f
fején pompás koszorúval — jelentek meg. :

A papi agenda végeztével mind a vőlegény,
mind a menyasszony jobb kezÖkről keztyüiket
lehúzták, a vőfél leoldotta a vőlegény díszkardját
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•— s az örök szeretet esküje megtörtént. Ezután a
díszkard felköttetett, a vőlegény aráját saját ko- j
csijára vezette s az egész nászkiséret utána robo-
gott Rogoz felé.

Rogozon ünnepélyes ebéd, Albisi zenekara
működött, a násznagy és lelkész gyönyörűen
toasztiroztak.

Ebéd végeztével a nászkiséret Magyaror-
szágnak vette útját. Midőn azonban a vőlegény
aráját jobbjára vette, magával viendő, a násznagy
következőleg búcsúztatta el a menyasszonyt:

A nap rövid, az idö zord, el kezd hidegedni,
A vándormadárnak el kell innen menni.
A házifecskének
Mely font a fedélben
Oly vidoron fészkelt,
És a pacsirtának,
Mely ezen ház egyik
Sende leányáiak.
Virágai felett
Hajnal hasadtával
Repeső párjával
Oly szépen énekelt —
Melegebb országba,
Meleg Indiába
Zord bérczeink közül, messze kell repülni.

És milyen a sorsa a vándormadárnak,
Olyan az élete épen a leánynak.
Arra felé, a hol egy szebb hajnal pirul,
Magasztos reménynyel,
Lángoló kebellel,
Boldogság álmain,
Szerelme szárnyain
A hizií'ecskével ő is útnak indul.

Tisztelt nászünnepély ! ime it f a példa
Vidékünknek egyik kedves csalogánya
Elrepül korunkból —
S választott párjával
Keble angyalával
Arra siet, a hol melegebb az élet,
A hol a szabadság bajnalpirja éltet, '
Kedves magyar hazánk szép rónatájára.

De mig eltávoznál, ártatlan gyermekünk,
Forró karjainkkal keresztülölelünk
S lelkűnkhöz szorítva tíged, azt akarjuk
Hogy még egyszer bucsud ajkaidról halljuk
„Kősziklákkal fedett vadregényes vidék,
Melynek virágölén olyan boldog valék,
Mint örökzöld fenyves, dúsan zöldüljetek.
Mindig gazdag termés lengjen felettetek.

„És most apám — lelkem!
Anyám, kedves anyám!
Elakad a nyelvem,
Elnémul ajkam, szám.
Elétek borulok —
Ah! menyország nékem ölelő karotok,
Templomi szent oltár remegő lábatok,
Apám! nnyám! megbocsássatok.
Köszönöm a bölcsőt, melyben ringattatok,
A legelső csókot,
Szülői ápolást, a sok jó tanácsot,
Az életet, és mindent, mit nékem adtatok,
Istenem áldását imádkozom rátok.

Testvéreim! lelkem legdrágább kincsei,
Ah! hogyan tudhassak tőlelek elválni.
Együtt játszadoztunk
Kergettük a gyorsan repülő pillangót,
Ápoltuk a rózsát, g téptük a virágot.
Gyermekéveimnek drága emlékei,
Testvéreimtől ne hagyjatok elválni.
Lelkemhez ölellek még egyszer titeket:
A jó Isten légyen mind végigveletek!

Barátnéim! kikkel a nagy világ felé
Keret fogva, félve, lépdegeltünk elé,
Feldobog lelkemnek forró érzeménye
S szemembe feltolul a fájdalom könye.

Hogyha elgondolom
Azon komoly perczet, melyben
Tőletek kell válnom,
Ki előtt tudva van szent ártatlanságtok,
Mennyei áldását halmozza rátok.

Nagyanyám! ki engem oly forrón szerettél
S nászünnepélyemen násznagyommá lettél,
Azt óhajtja neked ifjú menyasszonyod:
Az örök boldogság légyen őrangyalod.

» *
Közel s távo' lévő rokonaim
Boldogok legyetek hazátok halmain.
Köszönetet mondok szent érzslmetekért,
S azon rokonias forró szeretetért,
Melyet irányomban tanúsítottatok:
Ai egek áldása áradjon rjátok!

Nászvendé^koszoru! hálahü kebe'lel
Uj hazámba viszem emléketeket el,
S óhajtom lelkemből,
Hogy a szabadságnak fényesebb csillaga
Derüljön e haza sötét halmaira
E* e szép csillagzat fényes tányérára
Ne jójön árnyalat
Soha, soha, soha! K.

Legnagyobb bajánk.
Nem a koleráról szólok. Nem adok tanácso-

kat, reczepteket, nem panaszkodom a városi és
más hatóságokra, a szemétdombokra, trágya-
gödrökre, rósz csatornákra, csatorna-hiányokra a
városokban, mert sokkal fontosb dolognak tartom
a magyar sikföld össze-vissza csatornáztatását.
Nem panaszkodom a katonákra, kik a kolerát
hordják, terjesztik országszerte, sem az ő élel-
mezésökre és szomjuzásukra vagy fáradalmaikra
most nem gondolok, — elég baj az nekik, hogy
szemlátomást hullanak utón útfélen. Nem is roha-
nom meg az egeket, hogy csak azért adjanak már
esőt, hogy kimoshassuk a várost, ámbár bizony
azzal a kevés desinfectiós vizzel ugy kiöblögetni,
mint a hogy orvosaink tervezik, mégis bajos és
sokba kerül, ha bár C3ak 4 krra teszik is fejenkint
(mert ez Budapestre nézve összesen naponként
7,200 frt.). . . . hanem eső kell a gazdáknak, hogy
tegyék müvelhetővé a szántóföldeket, mert ki
Sz.-Mihály nap után két héttel el nem veti gabo-
náját — az csak ujabb veszélynek tette ki ter-
mését. . . .

Eső kell nekünk, rendes eső; mert bár mit
mondjanak a kolera-tudósok, magának a kolera
nak is bár nem orvosa a jó eső, de bizonyosan fő
oka volt a rendetlen esőzés, rendetlen időjárás és
rendetlen táplálkozása a növényzetnek a földből,
az állatseregnek a növényzetből és az emberi nem-
nek az állatseregből és növényzetből, mivel hogy
ez idén egyik aem kapta meg az ő szerkezetéhez
kellő különféle táplálékot, a sokféle ásvány- és
földrészeket, sónemüeket, fémnemüeket stb. me-
lyeket csak a viz oldhat fel, ha segélyére jön
nap, s a lég az ő alkatrészeivel és megadja neki
savát, borsát.

Rendes eső kell nekünk: „őszi, hetes eső!"
mert különben kivesz a repoze, melyet már félig
megevett a bolha és hernyó; kivesz a búza, a he-
lyett, hogy kikelne, vagy majd fejében éri a
fagy . . . a drága magot; mert nagyon drága
áron vette ezt az is,a kinek van:múlt évi sok mag
és sok fáradsága árán; az is a ki kölcsön kapta,
mert nagy kérdés: mikép tudja majd vissza
fizetni.

Eső kell nekünk és közmunka az alföld szá
mára. Az ismét egybeülendő országgyűlés az
utóbbit rövid utón is megadhatná: és elég csak
egyiket megadni, hogy meg legyen adva a másik
is. Elég csak azt mondani: „legyen csatornázás a
Tisza és Kőrös közt, akár ugy, mint azt Ivánka
Imre mondta, akár ugy a mint Abernethy J.
javasolta: akár Namény és Gyoma, akár Lök és
Kőrös közt; akár zsilipekkel és védgátakkal
akár a viz tükrének a medren át vonuló gát általi
felemelésével, — akár 9—11 millió frtba, akár
csak 962,000 frtba kerüljenek csakhogy aztán:
bőség idejében levezessék a felesleg vizeket és
szükség idejében kiemeljék még a Tisza fenekéről
is, hogy szétteríthesse a magyar ember mindazon
mezőkön, melyeket e végre a Tisza már régóta
elegyengetett.

Ilyen közmunkából megkereshetnék élelmü-
ket a napszámos emberek százezrei; megkeres
nek a szegényebb birtokosok legalább igavonó
marháik tartását és meg lennének kímélve sok
nehéz aggodalomtól. Ilyen közmunkák által nyer-
nénk esőt, a mikor kell, a m;kor az é% nem ád,
szántáshoz, vetéshez és a vetések megtartásához...
De mit is várunk mindhiában elég esőt az égtől?
Köztudomású dolog, hogy ez nem ad többet
10 —12 — 16 hiivelyknyi magasságnál évenkint a
sík földre, kivált Tokaj vidékére; a földterületre
eső mennyiség már csak a Felvidéken is több;
Dél-Némsthonban 25 hüv., Angliában 38 hüv.,
az Apenninek északi részén 60 hüv., a skandináv
sziget felénk eső ríszén 77 hüv.,_más világrészek-
ben meg 10 —20 szórta töob, mint nálunk p. o. a
Haiti szigeteken 120 hüv., Sierra Leonában 178
hüv. Brazilia n4mely részében 260 hüv. G.iade-
loup'eban 274 hüv., K. India némely részében pe
dig 285 hüv.

És köztudomású dolog, hogy ezen 10-12
hűv. eső sem épen akkor esik nálunk, mikor kel-
lene, holott a csatorna-zsilipeket akkor nyithat-
juk meg, a mikor kell — ha csak a források vég-

kép ki nem apadnak — s kivándorlásra nem érle-
lik a migyar nemzetet, mint egykor a lebediai
szárazság, a Don és Volga közti térségek fíísze-
génysége, melyekhez képest a magyar síkföld
fűben oly gazdag volt akkor, minőről most már
fogalmunk sincs. Most már nem hogy eltakarná
a kérődző marhát, — de ugy le van perzselve
most októberben — (pedig ez idén voltak jó esők
is), hogy ezen a gyepen a marha már alig él-
het meg.

Eső kell tehát nekünk, vagyis közmunka,
mely esőt hoz, az esőt biztosítja vagyis takaréko-
san osztogatja szét és segélyt nyújt a közleke-
désre : millió hold földet ment meg a viztől, de
ugyan ennyit nedvesit meg, ha kell; megkönnyíti
az alföldi közlekedést különböző irányban, mint
emiitettük, Soroksár, K. Körös, Halas, Sze-
ged; Szabadka, Baja; Halas, Szabadka, Becse;
Becse, Kula és Zombor közt stb. mint az egy név-
telen iró tervezgeti költségvetéssel együtt (7 mil-
lió frt.), melyet 7 év alatt kifizetne maga a ke-
reskedelem és megrövidülne a Pest-Konstantiná-
poly közti ut 100 mfölddel Igenis, e köz-
munka biztositni fogja az esőt s a mi mai nap
sürgősebb: az alföld népeinek megélhetését, me-
lyet ha nem biztosit kormányunk vagy törvény-
hozásunk, méltán kérdezhetjük: mi lesz belőlünk?

Egy alföldi*

Az ipart érdeklő találmányok.
A legtöbb iparágra nézve nagy fontossággal

bir azon találmány, hogyha a szükséges tüzelő-
anyagokból mentül többet meggazdálkodhatunk.

Ismert dolog, hogy ha a fris kőszenet a
tüzelő rostélyára hányjuk , nem gyulád meg
mindjárt, hanem előbb a már égő kőszén által fel
kell hogy melegittessék s ezzel nemcsak hogy
sok meleget elvon, hanem egyúttal hátráltatja a
nagyobb mennyiségben kifejlődő gőzszesznek
elégését s ennek következtében ez használatlanul
elillan. Ezen hátrányt legczélszerübben kikerül-
hetjük olyfórmán, ha a kőszenet, mielőtt a ros-
télyra raknók, megmelegitjük. Ez két külön-
böző utón történhetik, t. i. vagy a tüzelő-ajtóhoz
közel a rostély előtt kisebb rakásba halmozzuk s
miután már átmelegedett, csak azután hintjük a
rostélyra, vagy pedig, a mi még jobb, a tüzelő-
ajtó felett egy kisebb ürt csináltatunk egy máso-
dik ajtóval; ezen felső hézagnak alja egy ki- és
betolható vastag pléhvel van ellátva olyfórmán,
hogy alulról a láng érhesse, ezen feliő hézagba
aztán a szükséges mennyiségű kőszenet berakva,
miután már jól felmelegedett, a pléhtáblát kihúzva,
a rajta lévő kőszén a tüzelő-rostélyra ömlik , hol
azonnal égni kezd. Az igy megkímélt kőszén-
mennyiség igen jelentékeny.

\W.

E £ y V to 1 e g.
— (A legnagyobb darab arany) 1854 óta

Viktória angol gyarmatban találtatott, súlya 1843/4

font. 180 láb mélységből aknázták ki, 105,000
font sterlingért adták el és 1859 ben Londonban
beolvasztották. Ennek feltalálása előtt az 1842-b
az Uraiban talált 96 '/2 fontnyi orosz arany volt
a világ legnagyobb arany-stufája.

— h — (A rózsák eredete.) A guebiek azt hi-
szik, hogy midőn Ábrahám Nimród által tűzbe
vettetett, a lángok egy rózsa-ágygyá változtak
át. — A törökök azt tartják, hogy a rózsa Maho-
med verejtékéből származott; ugyanők a fiatal
leányok sírkövére rendesen rózsát is metszetnek.
— Pogány irók azt mondják, mikép Apolló, a
korinthusi királynőt, Khodantét rendkívüli szép-
ségeért rózsává változtatta. — A szerelem istene
az első rózsát Harpokratesnek, a hallgatás iste-
nének adta, mely őt visszatartóztatá attól, hogy
anyjának, Vénusnak magaviseletét elárulja; in-
nen a rózsa a hallgatás jelvényéül tekintetik. —
A rómaiak vendégségei alkalmával mindegyik
vendég feje fölé egy rózsa tüzetett, annak jelen-
téséül, hogy a mi minden ott beszéltetett, az* a

vendégségen kivül senki ki nem fecsegi; innen e
kifejezés: sub rosa,midőn valaminek titokban kell
maradnia. — Rhodus, nevét az ott termő tömér-
dek rózsának köszönheti. — A rózsakirályné ün-
nepe, mely több helyen még ma is tartatik, isme-
retes. — A rózsának pompáé illatáról,a mytholo-
giaigyir : .,Az olympi ünnepélyen Ámor ledér
táncza közben szárnyával egy nektárral telt ser-
leget felboritváo, az isteni illat egy rózsára bo-
rult, mely illatát azóta folyvást megőrizte."
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Irodalom és művészet.
** (Htckenast Gusztáv kiadásában) követ-

kező uj könyvek jelentek meg:
,,.<4ra& regék." Fordította Vörösmarty Mihály.

E két kötetes munka az „Ezeregy éjszaka" válo-
gatott érdekes regéit tartalmazza. A régibb kia-
dás, melynél többen közremunkáltak, 18 füzetben
jelent meg, de már egészen elfogyott. A jelen
kiadásba csakalegszebb darabok vannaK fölvéve,
melyeket Vörösmarty fordított. így e kötetek
egyszersmind Vörösmarty minden munkáinak
kiegészítő részét képezik. Tizenkét rege van a
két vastag kötetben, melyek 890 sürii nyomta-
tású lapot képeznek. Ara 4 ft.

„Magyar irodalmi tzemelvénytk." Kézi-
könyvül a felgymDáziumi V. — VIII. osztályi
ifjúságnak a magyar nyelv és irodalomban okta-
tására. A szónoklat s költészet elméletének s a
magyar irodalom történetének vázlatával. Szvo-
rényi József főgymn. igazgató s m. akad. tagtól.
Második fele. Az egész munka ára 3 ft. 60 kr.

„Betüszámtan." Középtanodai használatra
irta Császár Károly kegyesrendü áldozár, a pesti
k. r. főgymnáziumban a mennyiség:an s termé-
szettan tanára stb. Ára 2 ft. 50 kr.

„A világtörténet tankönyve," Webertöl. A
tizenegyedik bővitett kiadás után. 19. és 20-dik
füzet. E füzetek már a legújabb korig haladnak.
Egy-egy füzet ára 40 kr.

*• (Benedek A'adárJ, tehetséges fiatal költő,
kinek több műve irodalmunkban figyelmet ébresz-
tett, költeményeit 2 kötetben összegyűjtve kiadta.
Benedek Aladár jövőjéhez a legszebb remények
vannak csatolva, s méltán megérdemli, hogy e
kiadás a közönség részéről is figyelemmel fogad-
tassék. A csinos kiállítású két kötetes versgyűj-
temény ára 2 ft.

— („A görög irodalom története") czimü
munka jelent meg Kolozsvártt, Csányi Ferencz-
től. A 166 lapra terjedő kötet az ifjúságnak van
kézikönyvül szánva. Ara 1 ft.

— (A „Zenészeti Lapok") uj folyamának
első száma megjelent, csinos kiállításban s czéljá-
nak megfelelő változatos tartalommal. E lap előfi-
zetési ára évnegyedre Pesten házhozhordással 2
ft. 50 kr, postai szétküldéssel 2 ft. 70 kr.

(Uj zenemüvek) Rózsavölgyi és társánál
megjelent: 1. Székely Imre ábrándja. Állaga
„Szeretlek én egyetlen egy virágom" ez. népdala
felett. Ára 1 frt. — 2. „A csinos pesti nő," Polka-
mazurka. Szer2é Ellenbogen Adolf. Ara 40 kr.
— 3. „Kérlek kedves madárkák" Amádée K.
ábrándja. Ara 80 kr.

Egyház és iskola.
— (Császárné ö Felsége) egy értékes mise-

mondó ruhát ajándékozott a Buda melletti Fe-
renczhalmon létező kápolna részére, ez lévén tud-
valevőleg azon templom, melyben a császnri gyer-
mekek ez évi ittmulatásuk alkalmával a miseájta-
tosságon többnyire részt szoktak venni. A mise-
mondó ruha a bécsi udvari várplébániából való s
Mária Terézia császárné nevével, s „ 17 79." évszám-
mal van ellátva.

— (Tanodái hirdetés.) A pesti kir. kath. fő-
gymnáziumnál az ére tségi vizsgálatok október
18-án veszik kezdetüket. A jövő tanév november
l-jén fog megnyittatni, mely napon az ünnepélyes
„Veni eancte" s azután az ismétlési és felvéti
vizsgálatok fognak megtartatni. A szokott beira-
tásokra október 29., 30. és 31-ke tüzetett ki.
Kelt Pesten, 1866-iki október 10 én. Az igaz-
gatóság.

— (A kassai kir. jogaka demián) az 1866—67.
tanévre a beiratások folyó október hó 29., 30. és
31-ére vannak kitűzve.

— (A debreczfni polgári iskola,) mely két
évvel ezelőtt alakult, az idén már mint teljes fog
megnyílni. E tanintézet feladata, a programm sze-
rint— .,azon gyermekeknek, kik nem tulajdonképi
tudományos, hanem részint kitűnő tehetségeik,
részint szüleik állása, vagy vagyonosságánál
fogva az életbéli foglalkozás magasabb pályájára
lépni szándékoznak, olyan képzettséget adni,
melylyel polgári életükben és hivatási pályájukon
illő állást foglalhassanak, vagy a körülmények
szerint valamely felsőbb szakiskolába mehetésre
illőleg előkészíttessenek." Ez intézetet az ,,Ist-
ván" gőzmalom társulat tagjai alapították, s a
városi tanács közelebb elvállalta a tanárok fizeté-
séről való gondoskodást.

T Á R H Á Z .
— (Az újvidéki nf. egyház) fölsegélésére

rendezett sorsjáték sorshúzása okt. 3-án történt
meg, s a főnyeremény a 13310, a második nyere-
mény a 2705 számra esett. Az egyház elöljárósága
kéri, hogy a kinél sorsjegy ára van, azt bekül-
deni szíveskedjék. A nyerő számú sorsjegy meg-
küldése után, a nyereményt azonnal rendeltetése
helyére juttatják.

— (A kis-kunhalasi helv. hitv. VII. osztályú
gymnthiumban) a tanítások megkezdés?, a vidé-
kiek érdekében f. é. november 1-ső napjára téte-
tett át. Városunk egészségi állapota oly kitűnő,
hogy ez ideig egyetlen kolera-eset sem fordult
elő, mi a szülőknek kedves tudomásul szolgálhat;
az egyes osztályok sem lévén népesek, a növen-
dékek lelki és testi fejlődésére, s épségben tartá-
sára nagyobb gond fordittathatik. Halas, 1866.
október 8. Polányi István, igazgató.

Közintézetek, egyletek.
— (A peU-losonczi vasút-tánulat bizottságá-

val) a városi törvényszék hivatalosan tudatta,
hogy a csőd megszűnt, miután a kitűzött határidő
alatt senki sem tett kifogást. A múlt héten Bécs-
ben a társulat bizottsága gr. Forgách Antal el-
nöklete alatt köszönetet mondott az illető minisz-
tériumoknak a megszavazott segélyért. Ez alka-
lommal örömmel értesültek arról, hogy a 400,000
ftból álló első részlet a budai országos főpénztár-
nál már utalványozva van. Az építkezések foly-
tatásához rögtön hozzáfognak.

— (A pest-losonczi vasut-társulat) részvé-
nyesei f. é. nov. 3-kán Peston rendkivüli közgyű-
lést tartanak. A napirend tárgyai következők: a
meghatalmazott bizottmány jelentése s a kormány-
nyal létesitett egyezmény előterjesztése; az igaz-
gatóság választása ; bizottmány vála-ztása, mely
javaslatot dolgoz ki az alapszabályoknak szüksé-
gessé lett megváltoztatásáról.

Közlekedés.
„* (Szatmárvipgyében), gr. Károlyi György

főispán buzdítása folytán, tervben van egy me-
gyei vasutat építeni közmunkaerővel, a birtokoüok
és községek részvényei alapján.

•/ (A Dráva szabályozása) ügyében múlt hó
25-től okt. 5-kéig tartó szemleutat tett egy hiva-
talos bizottság a folyamon. A szabályozást Eszé-
ken alul a Dráva torkolatánál kezdik, s fel a Mura
beszakadásáig viszik.

Mi újság?
— (Az országgyűlés egybehivásáról.) Egy

bécsi félhivatalos lap tudósítása szerint az olasz-
osztrák békeszerződés közzététele után a magyar
országgyűlést összehívó kir. levél azonnal kibo-
csáttatik, s az országgyűlés november hónap
közepére lesz összehíva.

** (Egressy Gábor emléke.) A nemzeti szin-
ház drámai személyzete elhatározta, hogy Eg-
reesy Gábor, a kitűnő művész s felejchetkn pá-
lyatársuk emlékét a nemzeti színháznál felállítandó
szoborral fogják megörökíteni. E czélból bizott-
mányt alakítottak, mely felhívást intézett az
elhunyt tisztelőihez és barátaihoz, valamint a
művészetpártoló hazai közönséghez, hogy a szo-
bor létrehozását nagylelkű gyűjtések és adomá-
nyokkal előmozdítsák. Az adakozók névsorát saz
adományok összegét havonkint közölni fogják a
hírlapokban. Mikor a tőke annyira szaporodik,
hogy abból az elhunyt érdemeihez méltó szobor
felállítása lehetségesnek fog látszani: a bizott-
mány szakértőket fog felkérni, kik a szobor készi-
tetése és felállítása körüli intézkedések gondjait
szívesek lesznek azzal megosztani; de előre is
kijelenti e bizottmány, hogy a szobrot hazai mü-
vészszel fogja készíttetni. Minden gyűjtést, ada-
kozást a bizottmány elnökének. Szerdahelyi Kál-
mánnak (báró Sándor-utcza, 18. sz. 1. emelet)
kérik cziineztetni.

** (Pestrnegyei inségügy.) Pestmegye inség-
ügyí bizottságának folyó hó 8-ki ülésében vető-
magra még 122,970 ft kivántatott az öt megyei
járásból: a pesti járás 54.317, a kecskeméti járás
35,562 forintot stb. kért, de utalványozni csak
40,000 ftet lehetett; ez ugy osztatott fel, hogy a
pesti járás kapott 10,500 ftot, a váczi 50C0 ftot, a
pilisi 2000 ftot, a solti 70? 0 ftot, a kecskeméti 8500
ftot, és maga Kecskemét városa 7000 ftot. A Pest
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környéke ínséges faluiban levő katonaság tovább-
szállittatása is szóba jött; tárgyaltatott tárnok ő
excja átirata a megyei közmunkák nyújtása felett,
ugy a két bizottság jelentése a dömsödiésd.-vecsei
védgáttöltések készitése felett.

** (Pest városa egészségügyi bizottsága)íöze-
lebbi ülésében intézkedések történtek az utczák
tisztán tartása iránt, s a városi gazda fel lett ha-
talmazva, hogy az utczasfiprők számát szaporítsa.
A kormánybiztos értesítette a bizottságot, hogy
a gyalog katonaság ezentúl az Orczy-kertben fog
elhelyeztetoi, s csak a lovasságot szállásolják be
magánházakba. Dr. Grosz a közeledő terézvárosi
bucsu alkalmából indítványozta, hogy e bucsu
halasztassék el akkorra, midőn a járvány meg-
szűnt. A kormánybiztos ur azon megjegyzésére
azonban, hogy ily intézkedés az egyházi hatóság
köréhez tartozik, az indítvány elejtetett.

** (Stratimirovics György), a németbánsági
és a csajkáa határőrvidékiek egy küldöttsége élén
Bécsbe ment, hogy a szerb katonai határőrvidé-
ken történt német telepítések ellen legfelsőbb
helyre kérelmet nyújtson be. Ez az első eset, mi-
dőn egy katonai határőrvidéki küldöttséget olyas-
valaki vezet 0 Felsége elé, a ki nem határŐrvi-
déki s nem is szolgálatban levő katona.

— (Sarolta mexikói császárné) betegsége
szomoritó fordulatot vett, bánatából és gondjai-
ból kelt izgalma következtében reménytelen ke-
délybajba esett. A császárnénak az a rögeszméje,
hogy meg akarják mérgezni. Rómába érkezése
után csakhamar megjelent a Vatikánban, és a
pápa védelmét kérte szállodai környezete ellen.
Csak hoss?as rábeszélés után, másnap sikerült őt
a szállodába visszavinni. A következő napon
állapota sulyosodott, mert most azt hiszi, hogy
meg is van mérgezve. Tulajdonkép nem őrült,
csak ez eszme bántja, melytől nem tud menekülni.
Nem iszik, csak oly vizet, a melyet előtte merit-
nek a kutból, és nem eszik egyebet gesztenyénél,
tojásnál, a melyeknek megmérgezését nem tartja,
lehetőnek. Testvérét, a Flandriái grófot, ki nővé-
rét Miramareba várta, hogy onnan Brüsselbe ki-
sérje, — távirati utón Rómába hívták, Blanche
trt, ki az őrülteket sikerrel gyógyítja, szintén
meghívták a császárnéhoz.

** (A veszprémi káptalan levéltárában) Vég-
helyi Dezső fiatal okmánybuvár felette fontos és
érdekes okmányt fedezett fel a székesfehérvári
székesegyházra vonatkozólag, Mátyás király ide-
jéből. Általában igen dicsérik a veszprémi kápta-
lan levéltárának gazdagságát, mely még koránt
sincs kimerítve, 8 a példás rendet, mely egyebütt
egyáltalán nincs utánozva. E körülmények a le-
véltárt a hason intézetek között az országban a
lege'sők egyikévé teszik.

** (A középdunai gözhajótársulat) Uj-Pesten
készülő két díszes hajója már nemsokára egészen
kész leend. A munkálatok már is annyira halad-
tak, hogy a hajó termeinek festéséhez is hozzá-
fogtak. Az egyik hajóba Molnár, a másikba
Kern festészeink készítik a festményeket.

** (A Pozsonyban alapítandó iparbankra)
aláirt részvények száma okt. 6. 300-ra emelkedett
és igy a fele szükségletet 50 nel haladja meg. A
kisebb felerészre is már több előjegyzés történt,
minélfogva a részvények elhelyezése biztosított-
nak tekinthető.

*• (Magyar gyorspuska.) A Hamar Leo ál-
tal feltalált uj sserkezetü lőfegyverrel jövő csü-
törtökön fognak ujabb próbalövéseket tenni, mi-
után a találmányt most vontcsövü fegyverre al-
kalmazták. Szakértők azon reményben vannak,
hogy ez ujabb próba a találmány előnyeit telje-
sen ki fogja tüntetni. A Bécsben tartandó kisér-
letnél a magyar mérnökegylet ia képviselve lesz
Gelics Rikhárd által.

— (Az osítrák hadseregben) történő „refor-
mokról" egy csehországi lap ezt írja: ,,Bécsből
az a hir érkezett, hogy egész komolysággal fog-
lalkoznak a hadsereg uj egyenruhákkal való
ellátásával. Blouse-alakú kabátokat, hosszú szárú
csizmákat, kis kerek kalapokat, franczia sipkákat
stb. javasolnak, s vesznek vizsgálat és megfontolás
alá. Az eldöntés még függőben van. Csak egy
van elhatározva, — az t. i., hogy az egész hadse-
reg veres nadrágot kap. Az 1859 ki olasz hadjárat,
mely egy tartományba került, mint tudva van,
hasoulókép egyenruha-változásra szolgált alkal-
mul, akkor hozták be a felálló gallér helyett a
lehajtott gallért. Azért most csak következetesség
mindenekelőtt az egyenruhára gondilni."

Melléklet a Vasárnapi üjság 41-dik számához 1866.
** (Az „Országos lelenczügyi társulat") ne-

vében gr. Nádasdy Lipót fölkéri mindazon haza-
fiakat, a kik e czélra gyűjtésekkel foglalkoztak,
hogy az aláirási iveket okt. 25-kig hozzá bekül-
deni szíveskedjenek.

** (Az üllői kaszárnya) rendeltetésének is-
mét átadatott, most megint katonai élénkség
uralg benne. A kórház ellátásához tartozó készle-
teket már elszállították onnan, a szobákat kitisz-
títják, és mindenütt átalakításokhoz fognak.

** (Pozsonymegy e községeiben) a poroszok
betörése által okozott hadi kár az illető bizott-
mányhoz érkezett bejelentések szerint következő
összegekre rug: Gajar 10,000, Dimburg 5386,
Magyarfalva 7061, Jakabfalva 1673, Malaczka
22 026, Kiripoltz község 3308 forintig károsodott.
Továbbá a magánvagyonban okozott kár Pálfty
herczeg birtokain 22,093, Czmkfalván 3095, KM-
Lévárdon 5477, Rév-Almáson 540, ü»r-bz.-
Györgyön, Sz.-Miklós és Sz.-Péteren 3892, Nosz-
prunkán 4331, Kuleon 796, N.-Lévárdon 16,922,
Sz.-Jánoson 9031, Szikulán 3222, Zavodon 2100,
a sz.-jánosi uradalomban 22,593 ft. o. é.

•• (Megszökött róka.) A pesti állatkertbe kö-
zelebb Székes-Fehérvárról egy róka érkezett; s
mivel késő este kapták, nem volt idő kivenni
ládájából a betenni a vas-kalitba. Benn hagyták
tehát a ládában, melyet éjjel keresztülrágott.
Kiszabadulása után először is neki ment a túzok-
pázeitnak s egy madarat elpusztított. Azután
kivette magát a pávaszigetre s onnan tette éji
látogatásait az állatkertbe. Nyolcz éjen át nyolez
tyúkot ejtett martalékul. Olyan ravaszul járt el,
hogy bár folyvást lesték, csak a kilenczedik nap
vehették lövésre, midőn ijedten futott a szarvas-
akolnak. Egy lövés azonban véget vetett életének
és garázdálkodásának.

•* (Elejtett vadak.) Erdélyben a hivatalos
kimutatások szerint a múltévben 180 medve, 257
vén s 138 fiatal farkas, összesen 575 ragadozó
állat ejtetett el. A szerencsés vadászoknak a
kormány összesen 2716 ft. 87 krt. fizetett juta-
lomdijul.

•* (Felhívás jótékony adakozásra.) A gyön-
gyösi tűzvész által károsultak föleegélésére bi-
zottmány alakult, melynek elnöke, Horner István,
felhívást bocsátott ki az emberbarátokhoz. 97 ház
égvén el, 149 lakos áll tető nélkül, a tél küszöbén
az idő minden viszontagságainak kitéve. A kö-
nyöradományok Horner István úrhoz Gyöngyösre
küldendők.

** (Hármas szülött.) Sarkad- Kereszturon Bi-
harmegyében közelebb egy szegény asszony, négy
gyermek anyja, egyszerre három gyermeket szült.
A család nagyon szorongatott viszonyok közt él,
mond a „H." levelezője, s a jótékony szivüeket
kegyes adakozásra hívja föl. Az adományok a
szegény anya és éhező gyermekei számára Kis
Miklós egyházi kurátorhoz Sarkad-Kereszturra
küldendők.

** (Magyar dohány.) A máltai osztrák kon-
zul egyik jelentésében következőket irja: Még
néhány év előtt Ausztriából nagy mennyiségi ma-
gyar dohányt szállítottak Máltába, hol abból szi-
varokat gyártottak kivitelre. Jelenleg azonban
inkább amerikai dohányból gyártanak, és pedig
egyedül azért, mivel olcsóbb a magyar termei-
vénynél. Ha az árakban nem lenne különbség,
ugy a magyar dohány jobb minőségénél fogva
kétségkívül megtartaná elsőségét, s az amerikai
és máltai piaczon nagy kelendőségre számithatna.

— (Kolera és haskötő.) Dr. Bock, a magya-
rul is megjelent „Egészség négy könyve" czirnű
munka hires szerzője, ugy nyilatkozik, hogy az,
a ki kolera által meglátogatott helyen lakik s
nem visel haskötőt, valóságos öngyilkos. Átalá-

ban állítani meri, hogy semmi sem őriz meg any-
nyira a kolerától, mint a has melegen tartása.
Hanem aztán a hasat éjjel-nappal, sőt éjjel még
inkább, s különösen alsó részein, illő melegben
kell tartani. Legjobb haskötő az olyan, mely e
czélra legalkalmasabb. A kik nyugtalanul szok-
tak aludni, és éjszaka sokat mozognak, azoknak
úszónadrág alakjára készitett hastnelegitőt ajánl.

— (Bukovinából egy derék magyar lelkész)
elhunytáról tudósítanak; Biró Mózes andrásfalvi
ref. pap és esperes szept. 11-én 63 éves korában
jobblétre szenderült. Az elhunyt 36 évig volt az
uj andrásfalvi egyháznak buzgó lelkipásztora, s
a bukovinai magyaroknak minden időben erélyes
szószólója és tanácsadója. Legutóbb az inség
napjaiban ő fáradozott legtöbbet, hogy a szüköl-
ködők számára segélyt szerezzen, s felszólítása
folytán több ezerre menő összegek küldettek a
bukovinai éhezők számára. Halálát, valláskü-
lönbség nélkül, az egész bukovinai magyarság
méltán gyászolja.

— (Halálozás). T. Nagy-Révből — Heves-
megye — irják: Okt. 6-án kisértük örök nyuga-
lomra Fejes Edét, a testi erő és egészség példány-
képét, a mai fiatalság czimerét, kit három napi
betegség után életének 28-ik évében az uralkodó
járvány elragadott. Mindenkire megdöbbentőleg
hatott a derék fiatal férfiú hirtelen halála. Vigasz-
talhatlan édesanyja egyetlen fia elvesztését siratja
az elhunytban; s nem volt szem, mely ne könye-
zett volna az ifjú koporsójának látásán.

— (Halálozás.) Épen mai lapunk bezárta-
val egy minket közelről érdeklő szomorú hírt
veszünk Makóról. Cseresnyés István barátunk,
a „Vasárnapi Ujság"-nak több éven át tehetséges
és buzgó belmunkatársa s különösen „sakkrova-
tunk" geniaiis vezetője, néhány heti szenvedés
után okt. 10-kén alig 28 éves korában Makón
elhunyt. Gyöngélkedő egészsége miatt üdülést
keresni tért haza Pestről a szülői házhoz, s épen
midőn visszaérkeztét vártuk, vettük kora elhuny-
tának szomorú hírét. Boldogult társunkban —-
kinek rövid, de munkás pályáját lesz még alkal-
munk érdeme szerint méltatni — az irodalomnak
egy éles felfogású, jó itélőtehetségü éa bő isme-
retü, ügyes tollú munkása veszett el, s hogy sok-
oldalú, szép tehetsége zajosabb érvényre nem
juthatott, azt csupán szerénysége s feltűnni nem
vágyása okozta. A kik csak ismerték a ritka be-
csüleíességü, igénytelen és szelid lelkű ifjút,
velünk együtt mély sajnálkozással fogják fogadni
váratlan halálhírét. Legyen áldás emlékezetén!

Nemzeti színház.
Péntek, okt. 5. „Az utolsó levél." Vígjáték 3

felv. Sardou után ford. Szerdahelyi K.
Szombat, okt. 6. „A hugenoíták." Opera 4

felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, okt. 7. „A párisi szegények."

Dráma 7 felv. Brisebarre és Nus után francz ából
ford. Radnótfáy S.

Hétfő, okt. 8. „Az agglegények." Vígjáték 4
felv Sardou után francziából ford. Deák Farkas.

'Kedd, okt. 9. „Hunyadi László." Opera 4
felv. Zenéjét szerz. Erkel F.

Szerda, okt. 10. „Londoni arszlánok.f( Víg-
játék 5 felv. Angolból ford. Csepregi L.

Csütörtök, okt. 11 • „Lalla-Roukh." Regény
opera 2 felv. Zenéjét szerz. Dávid Felicien.

Szerkesztői mondanivaló.
8452 Zala-Egerszeg. T.F. Az ajánlatot köszönettel

fotra.líuk Kérünk néhány mutatványt s az illető árjegyzé-
krt, hogy viszonyaink és szükségeinkhez képest válaszol-
hassunk.

8453. Nagy-Szóllős. A közlemény nem jelenhet
meg. Sajtóviszonyaink még nem értek oda, hogy efféléket
világos veszedelem nélkül napvilágra bocsáthassunk. Az
uralkodó hangulat szabad nyilatkozataira maholnap al-
kalmasabb tér fog nyilm az országgyűlés teremében

8454. M. Sz. György. E. L. A pályamunka a 'F . L.
szerkesztőségénél szíves fogadtatásra talált, s az eredmény
egyenesen onnan fog önnel közöltetni.

8455. Kendi-Lóna. Köszönet az érdekes hírekért. A
kérdezett könyv első része már megjelent, a többi sajtó
alatt van.

8456. Tab. Z. A. Nem szóval, de tettel. Ez a mi jel-
szavunk s ezzel feleltünk. A „levonat"-félét is megkísért-
jük a elküldjük. A többi a személyes találkozás dolga.

8457. Szentes. B. P. Az illető „óv- és gyógyszert"
épen azért közöltük a „Nyilttérben", mivel semminemű
felelősséget érte vállalni nem szándékozunk s azért az el-
lene irt polémiának sem engedhetünk helyet egyebekre
szánt hasábjainkon. Egy füst alatt még azt is elmondhat-
juk, hogy részünkről minden néven nevezendő gyógyszer-
től borzadunk s e tekintetben még ön álláspontját is felül-
múljuk.

8458. Berettyó-Újfalu. R—nyi. Legczélszerübbnek
találtuk, a költeményt személyesen átküldeni azon hölgy-
nek, a kihez irva van. Megtörtént Az eredményről s ha-
tásról nincs tudomásunk.

8459. Sz. Iván. G. J. Kívánságát teljesíteni nem áli
hatalmunkban. Az mást illet.

8460. N. Enyed. Csupán a terjedelemtől tartunk,
egyéb aggodalmunk nincs. De épen azért látni kellene az
egész szöveg- és képbeli anyagot, hogy határozhassunk.
Keeerü kénytelense'g és az „önfentartási ösztön" mon-
datja ki ve'ünk e szavakat. A kérdezett nagyhatalom még
mindig nincs Pesten. Az is kolera-bujdosó. ,.A derék nem
fél az idők mohától "

— A ,,Politikai Újdonságok" régibb évfolyamai.
Eladók: A Pol. Újd. 1855, 1856, 1857, 1858, 1859,

1860, 1861, 1862, 1868, 1864 és 1865-i évfolyamai (azoa
megjegyzéssel, hogy az 1855. és 1857. évi folyamból az
első félév hiányzik). — A jutányos feltételek iránt bővebb
értesítéssel szolgál a Vas. Ujs. szerkesztősége.

SAKKJÁTÉK.
354-dik sz. f. — M. Arthurtól (Londonban).

(A cambridgei feladvány-tornán első jutalmat nyert
feladvány.;

Sötét.
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Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 349-dik számú feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)

Világos. A) Sötét.Világos. Sötét.
1. Be4-e6 f 7—e6: A)
2. Hc4—e5 tetsz. sz.
3. Fe2-tmat.

1 Kdö—e6:
2. Hc4—b6 tetsz. sz.
3. Fc2—fmat.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Kattaolikns és Protestáns

naptár

Október
14 Vasár i G 21 Kalliszt p.
15 Hétfő
16 Kedd
17 Szerd.
18 S Csőt.
19 Pént.
20 Szomb.

Terésia szűz
Gál, Florentin
Hedvig özvegy
Lukács evang

• Alkantar Péter
Vendel hitv.

G 20 Szer.
Teri
Flórent
Hedvig
Lukács
Péter
Vendel

Görög-orosas
naptár

Október (ó)
3 B 20 Cypr.
3 Areop. Dien.
4 Hierot
5 Karithina
6 Tamás ap.
7 Sergius
8 Pelagia

Izraeliták |
naptára

Marseszv.
5 Ahitofel
6 B Jer.elp.
7 Áron
8
9 Féibőjt

10
11 6. Sabb.
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201 52
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204 S0
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6 19
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4
2

íitv. Vendel 8 reiagia l l o. sauu. "^ --
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339 11

1 1
1 39
2 15
2 49
3 20

6. p.
8 53:
9 43!

10 38
11 37
r egg-

0 41
1 49!

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jó-
zsef. — Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Miskolczon: Czenthe
József- — Harasztiban: Gr. Festetits Benno. — Kiséren:
Galambos István. — Seprősön: Czárán Gyula.

TARTALOM.
Hajnik Károly (arczkép). — Elegia. — Kirándulás a

Niagara-zuhataghoz. — Turkomán rablók (képpel) —
Vasárnapi délután (képpel). — A visegrádi romok közt
(képpel.) - A főzelék eltartás* (folyt-) - Egy magyaros

. . . ,, T , , •, nv — Az ipart ér-
nászunnepély. — Legnagyobb bajunk- , , ,, - n * ii, . i -,, i „ — Tárház: Irodalomdeulő találmányok. — Egyveleg-

.. , T, . , j • w,ia — Közintézetek, egy-
és művészet. -- Egyház és iskola. •• . . ' &

i . i_ T7-. i i , / HÍ; nisáe? — Nemzeti színház. —letek. — Közlekedés.— Mi újság'

Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjátek. - Het. naptár.

Felelős szerkesztő PákhAlbert. (Lak.magyar-uteza !.,*.)
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HIRDETÉSEK.

Legolcsóbb magyar népies Mrlap.
Előfizetési felhívás

a

KÉPES UJSAG
186%. évi, harmadik évfolyamára,

mely folyó évi október l-jével indul meg.

Egész évi folyamára 2 frt., félévre 1 frt.
Magyarország e pillanatban inségország. Termé-

ketlenség, döghalál, s ki tudná mind elmondani: mily
csapások fenyegetik még fen maradásunkat. Igazán, össze
kell magunkat szedni, hogy lábunkról le ne essünk; iga-
zán, minden eszközt meg kell ragadnunk, a mi fenállá-
sunkat biztosithatja. Meg kell különösen ragadnunk a
mivelődés eszközeit, s javunkra fordítanunk azokat,
mert a ki a művelődés mögött elmarad, az megsemmisül.

A művelődés egyik hathatós eszköze akar lenni a
„Képes t jság" is. Nem ma kezdi pályafutását, kétévi
folyama ezer meg ezer honfi kezében forog, s jól esik
elmondhatnunk, hogy ezek közül sokan a „Képes Uj-
ság"-on kezdték meg a hirlapolvasást, mások pedig ked-
vencz olvasmányaik közé sorozták azt.

Fő törekvésünk lesz ezentúl is oly olvasmánynyal
szolgálni t. előfizetőinknek, melylyel lelki igényeiknek
eleget tegyünk, s irántunk többképen tanuaitott becses
figyelmöket, jóakaratukat mind jobban kiérdemeljük.
Hozunk lapunkban tanulságos és vidám, mulattató
és komoly czikkekct, mindig a nemzet javát és saját-
ságait tartva szem előtt, elbeszéléseket, népdalokat,
mulatságok, társadalmi események leírását, or-
szág, nép és szokások ismertetését, rajzokat a ter-
mészetből, közhasznú értekezéseket, erkölcsneme-
sitő czikkeket, újdonságot és számos képet.

Heckenast Gusztáv,
mint kiadó. — — —

A „Képes Újság;" megjelen minden

Igyekezni fogunk e lapban lehetőleg mindent kö-
zölni, a mi a magyar embert érdekelheti, és a miből a
magyar ember tanulhat. Iparkodunk lépést tartani a
külfölddel, azonban czélt csak ugy érhetünk,. ba a
magyar közönség is lépést tart vele, és tömegesen
pártolja olcsó népies lapunkat. Hogy minden ma-
gyar ember pártolhassa, még a mai pénzszük világ-
ban is, árát oly olcsóra szabtuk, hogy e tekintet-
ben egy magyar lap sem versenyezhet vele.

Arra fogunk igyekezni, hogy igazán népies, azaz
minden ízében magyar és egyszerű, de tanulságo-
san mulattató lapot adjunk olvasóink kezébe, me-
lyet ur és pór egyforma jó kedvvel olvashasson.
Czikkeink tárgya közérdekű, nyelve t i s z t a ma-
g y a r , iránya pedig valóban nemzeti lesz.

Mindezt fölösleges eddigi előfizetőinknek elmon-
danunk, a kik ismerik, és az igazi magyarost, a vidort
és a hasznost szeretvén, meg is kedvelék lapunkat; de
igenis szükség azokra nézve, a kik működésünket még
nem ismerik. Felhívjuk előfizetőinket, hogy az ilyenek-
kel lapunkat megismertessék, és szaporítsák velők azt az
összetartó családot, mely már is oly szépen csoportosul
a „Képes Újság" körül.

Isten velünk addig is, mig az uj folyamban újra ta-
lálkozunk egymással!

Illéssy György,
• felelős szerkesztő.

Közgyűlés.
A pesti hazai első takarékpénztár igaz-

gató választmánya által mai napra szabály-
szerűkig egybehívott rendkívüli közgyűlés
— miután a részvényes urak az alapszabá-
lyok 1-ső fejezete 4-ik szakaszában megha-
tározott számmal nem voltak jelen — meg
nem tartathatván, a felhívott 4-ik szakasz
értelmében ujabban f. október hó 2i-ik
napja délutáni 8 órájára ezennel tisztelettel
azon megjegyzéssel hivatnak meg, misze-
rint ekkor a jelenlevők tekintet nélkül azok
számára, érvényesen határozandnak.

Tárgyai leendnek:
1 ör. Az intézet telkének egészbeni beépí-

tése, és
2-or. Az intézet pénzkés iletének elhelye-

zése iránti javaslatai a választmánynak"
Kelt Pesten, 1866. évi október hó 10-én.

Hajós József s. k.
1820(1—3) igazgató.

Rákóczi János s. k.
titkár.

g ajánlat.
Egy egészséges, jó erejében levő, hatvan

éves, reform-hitvallású és hatvanezer forin-
tot érő, szabad rendelkezése alatt álló va-
gyonnal biró, gyermektelen özvegy ember
óhajt magának házastársul egy szelíd, szór-

, ,, , - - ~ ^ hónap 1-sö és 16-ik napján, 32 nagy nyolczadrét|
Hasábon, gzamos képpel, közhasznú és mulattató tartalommal. — A .,KépeslTjsáff" évfolyama
októberben kezdőd jk. — Akár Pesten, akár vidékre, postán küldve:

előfizetési ára egész évre csak 2 forint, félévre csak 1 forint.
Tiz előfizetésre egy ingyenpéldány jár. — Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük

küldeni
a ?Képes Újság" kiadó-hivatalához

(Pest, egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)
1 mostani (186%-diki) évfolyamból még szolgálhatunk néhány teljes pél-

oanynyal, a kitett föltételek mellett. '

JÓZSEF
(előbb B«hm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru
1775 (2-6)

HECKENAST GUSZTÁV
gőz-gyorssajtó-

KÖNYVNYOMDA-INTÉZETE
Pesten, egyctem-utcza 4-ik sz. a.,

elvállal
mindennemű könyvnyomdai munkálatokat a távol vidékről, s

azokat a leggyorsabban s legjutányosb árakért teljesiti.

szabad rendelkezése alatt áíló és pénzzé
tehető vagyona volna. — Melyről körülmé-
nyes tudósítást f. évi október hó 6-ik nap-
jáig D. G. czim alatt Debreczenben (poste
restante) méltányos tisztelettel el fog várni
a csendes és nyugalmas házasságot ajánló
1797(2-2) D. «í.

Titkos 1773(7-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-sÓ emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1—4 óráig.
g f Díjazott levelekre azonnal

valaszoltalik. s kívánatra a gyógy-
szerek is megkűldetnek.

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
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A legnagyobb vászonnilia-rakiárbaii
váczi-uteza,

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

nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugvmint:

Í0006 darabnál több férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, S ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.

1OOOO darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamnt madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft. 3 ft 50 kr., 4 ft.
Férfl-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr,

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Kői Ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
5Í61 ingek rumbnrgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

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

Színes fia-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ft 40kr, 8 éves lft.
35 kr., 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr, 12 éves 1 ít 65 kr., 2 ft 10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 éx es 1 ft. 75 kr., 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

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

Színes alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, Irlandi, kreasz- és

börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vászonzsebkendök tuczatja 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

Törölközők tuczatja 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Színes agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13—16 ftig.

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

24 személyre. Legjobb minőségű kőtő-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dúsan felszerelt készfehérnemü vá-

szon és asztalnemüekbeni nagy raktárunkat, melyek minden áron már összeállítva
vannak, vagy kivánság szerint összeállítunk.

Mindennemű megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás ágyteritök, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendőkböl és

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

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

Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rinUeghamarább elkészíttetnek. K o , | a p J t 8 J O Z S e f C S f ia i .

Dicséretesen ismert szépitöviz,
úgynevezett

HERCZEGNÖ-VIZ.
mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán, s lágyan fentartja, az arezot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u.m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör

• heny , sömör, höpörsenés , égetés s arczredőktől
megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen

ismert szépitőszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható

1818 (1-3)illatszeráruk-kereskedésében
„a Minervához*'

P e s t e n , v á c z i - u t e z a 2 1 - i k s z á m a l a t t .

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sí.

Fényképészet.
Van szerencsénk a magas nemesség s a t. ez. közönséggel

"tisztelettel tudatni, hogy mi a Tleller és társa (ezelőtt Barabás)
fényképészeti müintézetét az uri- és korona-uteza szögletén 2-dik
sz. alatt átvettük. — Szabad legyen e tekintetben Bécs városában
szerzett jó hírnevünkre hivatkozni, s azon remény kecsegtet ben
öünk, miszerint itt is mint letelepedésünk uj hazájában a nagy-
érdemű közönséget beismert képességünk által minden tekintetben
kielégiteni törekedni fogunk; s midőn a nagyérdemű közönség
Szives pártolásaért s ügyünk felkarolásaért esedeznénk, tisztelettel
fflaradunk Dr. Heiű H. és Ronniger F„

1 7 9 9 ( 4 ~ 1 2 > fényképészek.

TEMESVÁRI GUSZTÁV
kir. szabad, czipő-áruk gyári raktára

i

Pesten, három korona-nteza 7-ik szám alatí, a lipótvárosi

1 ft. -
1 „ 50

— „ 90

bazilikatér közelében. ísu (2-3)
H ö l g y e k s z á m á r a .

1 pár papucs bőrből . 6 0 kr.
1 v commodeczipő kelméből . . 80 „
1 „ commodeczipő chagrainböl . . . . . .
1 ,. commodeczipő chagrainnbő! sarokkal és szalagfodorral
1 „ félezipő kelméből . . . . . . .
1 „ félezipő bőrből . . . . , , ' # # 1 „ —
1 „ féluzipő bőrből, sarokkal . . . . . _ _ 1 , 30
1 „ félezipő bársony vagy everlastingból . . . . . 1 20
1 „ kivágott czipő everlastingból sarokkal és kötőszalagokkil . 1 " 50
1 „ félezipő everlastingból, gummihuzóval és sarokkal . . 1 , 80
1 „ topánka kelméből sarokkal . . . . . . . 1 „ 80
1 ,, topánka everlastingból . . . . » . . 1 . 80
1 „ topánka everlastingból sarokkal . . . . . . 2 „ —
1 „ topánka everlastingból sarokkal és gyűrűkkel . . . 2 ,, 10
1 „ topánka everlastingből sarokkal, gummihuzóval . . . 2 „ 40
1 ,, topánka világos everlastingból sarokkal . . . . 2 „ 40
1 „ topánka világos everlastingból sarokkal és gummihuzóval . 2 „ 70
1 „ topánka világos everlastingból sarokkal s gyűrűkkel . . 2 „ 50
1 ,, féitopánka sarokkal és gummihuzóval, világos everlastingból 2 „ —
1 „ topánka bársonyból . . . 1 „ 80
1 ,, topánka bársonyból sarokkal . . . . . . 2 —
1 „ topánka bársonyból sarokkal és gummihuzóval . . . 2 „ 40
1 „ topánka bársonyból prémbélléssel, brabant díszítéssel é$ sa-

rokkal . . . . . . . . . . S „ —
1 „ bőrtopánka, dupla talppal s gummihuzóval szögelve, franczia

mintára 5 „ 20
1 „ bórtopán lakbőrrel, angol mintára, gyűrűkkel . . . 3 „ 80
1 ., imgas everlasting, bársony vagy bőr szár-topánka sarokkal 5 ,, —
1 „ fehér bálezipő. kötőzalagokkal . . . . . . 1 „ —
1 „ fehér báltopánka sarokkal H „ 10
1 „ debardeur-topánka 5 „ —
1 „ moirantique-topánka . . . . . . . . 5 „ 50
1 „ sálon laktopánka, húzóra 4 „ —
1 „ posztó-topánka lakbőrrel szegélyeive, szögelve , duplatalpu 5 „ —
1 „ posztó-topánka, húzóra, szögelve . . . . . . 4 „ —

F é r f i a k s z á m á r a .
1 pár bőr-papucs

commodeczipő . . . .
nyáriczipó bőreresztékkel és sarokkal
párisi bőrczipő, kötőre
párisi bőrczipő, lakbőrrel és csokorral
fény bőr-topán, egyszerű
borjubőr-topán, szegéJylyel és gummihuzóval
borjubőr-topán, dnplatalppal
bagaria-topán, duplatalppal
zergebőr-topán, legfinomabb bőr, gummihuzóvallábakra

1 „ orosz-lakbőr topán, angol mintára
1 „ kordován csizma
1 „ borjubör csizma
1 „ zergebőr csizma, legfinomabb
1 „ borjubör csizma duplatalppal

bagaria csizma duplatalppal
orosz-lakbőr csizma
orosz-lakb5r csizma dsplatalppal
vízhatlan sárcsizma, lakbőrboritékkal, bagariából
térdenfelül érő csizma (Pappenheimer) bagariabőrből
magas posztó szár-sopán gummihuzóval borjubör borítékkal
magas posztó szár-topán hazóra, orosz-lakbőrrel borítva
lakkozott salon-csizma
lakkozott salon-topán

L e á n y g y e r m e k e k s z á m á r a
1 p á r f é l e z i p ő b ő r b ő l
1 „ b ő r - t o p á n k a . . . . . . .
1 „ b ő r - t o p á n k a , g u m m i h u z ó v a l . . . .
1 „ e v e r l a s t i n g - t o p á n k a , s a r o k k a l
1 „ e v e r l a s t i n g - t o p á n k a , s a r o k k a l és g u m m i h u z ó v a l
1 „ b á r s o n y - t o p á n k a , s a r o k k a l . . . .
1 „ b á r s o n y - t o p á n k a , s a r o k k a l és g u m m i h u z ó v a l .

szenvedő

6 0 k r . |
. 90 ,
1 ft. 50 ,
3 „ )
a „ 50 ,

4
4

•5
6
7
7
S
8

12
33
14
17

6
7

1 2
4

50

20

50

50

50

50
50

65 kr.
1 ft. 25 „50

50
80
50
80

F i ú g y e r m e k e k
1 pár bőr-topánka, gummihuzóval .
1 „ bőr-topánka, gummihuzóval és duplatalppal
1 ,, borjubör csizma . . . . .
1 „ borjubör csizma duplatalppal

K i s e b b g y e r m e k e k
1 pár félezipő borból
1 „ bőrczipő eresztékkel
1 „ bőr-topánka . . . . . . .
1 „ bőr-topánka húzóval .
1 ,, everlasting-topánka, gombra vagy gyűrűre .

s z a m á r a .

s z á m á r a.

2 ft. 20 kr.
2 „ 60 „
4 „ 50 „

40 kr.

30
20

Minden az i t t meg nem nevezett férfi-lábbelik mérték szerint elvállaltatnak
s a legolcsóbbért számittatnak.

1 font finom lakfénymáz ára 20 kr.
1 pár férfi-ezérnabarisnya . .
1 „ férfiharisnya flanelből

K i j a v i t á s o k.
4 ft. " kr. |
4 „ 50
2
1

1 pár csizmafajellés . . . .
csizmafejeilés duplatalppal
csizma-félfejellés
féltalpalás . . . .
sarkkészités . . . .
női-topánka féltalpalás
női-topánkasark . . ,
lakbőr boriték
Kisebb, i t t meg nem neveie t t kijavitások a legolcsóbbért számíttatnak
Az áruezikkek megküldése a pénzösszeg beküldése vagy postai u tánvét mel-

lett a leggyorsabban eszközöltetik, a pakolásért külön 10 kr. küldendő.

* *

l f-'
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Nagylgmánűi szénsavas keserviz-forrássé
és abból készült

PEZSGÖ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas -keserviz, mely oldó s kiürítő sós
részeinek dusságát, azok hatását me'rsékló és emészthetőségét elömoz-
ditó szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghíresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E víznek j
az abból készített sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatású szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegítsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni,hogy én a nevezett sóból pezsgö-porokat is készitek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák,és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokka!
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalatta!
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy íkatula (12 pár) pezsgöpor használati utasítással 1 ft. 20 kr
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi sot nélkűlAzhetové teszi, '/4, % és 1 fontos
faszelenezében 2 ft. £0 kr készpénzfizetés vapy utánvétel mellett.

Ismételadóknak jutányosabb ár szabatik.

£~f~ Megrendelhetni Rév-Komáromban alulírottnál, továbbá:

Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján:, kerek : Kellner Ede gysz., — N.-Igmánd
Deutsch Móricz, - Bonyha-don: Kramo-1 Pachl Sándor, - N.-Lakon: Lenhard Jakab
lini József gysz. — B.-Diószegen: Kovács! gysz.,—Jí.-Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
Józs> f gyógysz., —Bécsben: llöck Gusz-| Nagy-Tapoicsán: De Grach Ferencz gysz.,
táv ásványvizek fóraktárában „zum erauen Nyíregyházán: Baresay Károly gyógysz..
Igei", Wildpretmarkt Nr. 6, — Csákvár:
Lukács Gvula

— N.- Váradon: Bakács József, — Po-
gyógys*.. — Csuzon: Jezo- zsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ká-

vics Sándor gyógysz., — Csornán : Klebelj ro ly , - Pécsen: Kisági,és Simon, — Pápán:
Nándor,— Dcbreczen: Geréby és Hannig, | Tsöheppen Eduárd, — PESTEN: Jezovics

Eger: Veszélyi János gyógysz., — Esz-(Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
tergom: Brenner J., — Éinczinger János,
Eszéken: Eissner ésSchwarz,— B.-Füred:
Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztory
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignácz

Frigyes, Vághy Lajos, Édeskuthy L , Tunner
János, Prüekler Ignácz, Mórán János, Lu-
kovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Károly, Gyarmathy G., Ebenführer V., -

gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,!Pétervárad: Láng Mátyás, — Hzezsow
Prettenhoffer, — Jolsván: Maleter Albert j (Galiczia) : Schaitter J. és társa, — So-
gyógysz., — Kassán: Novelly Sándor, —'mórja: Adler József gyógyfz., — Szabad-
Kecskeméten: Mády J., Papp Mihály, - ! kán: Hoffbauer Ign. és fia gyógysz.,-
Kis-C'zell : Miszory Ferenc gyógysz., — Szikszón: Aichman József gyógysz., —
Kis-Várda : Balkányi Farkas,"—• Kolozs- Sárköz-U.jlak: Balázsy György gyógysz.,
vartt (Erdély): Wolf János gysz., Engel S.-Alja-Ujhely. Teich Zsigmond, — Sz.-
József gyógysz., — Léván : Boleman Ede Fehérvár : Say Rezső gyógysz., VimmeT
gyógysz.,- Mező-Berény: Nárczisz János1 Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
ctyógyz — Mooron: Netter Ignácz, Gan?l ! gysz.,—Szolnok: Horánszkylstv. gyógysz.
Fülöp, A. Háán, — Miskolczon: Dr. Szabó | — Szerdahely: Ehrenreiter, - Tabon
Gyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz., Krebs Vilmos gyógysz., - Tatában: Szett
— Mohács: Deutsch Sándor, Bodendorferi Antalgyógyfz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
József,— Mosony: Tróján József gysz., — i Temesvár: Babusnik Ágost, — Vacz: Bo-
M.-Övar: Sziklay Antal gyógysz., — N.-'dendorfer József, Versetz : Blum József, —
Bányán : P«pp Simon gyógysz., — X.-Becs- Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

1661 (11—12)
SchmidthAiier Antal,

gyógyszerész a „Megvál tóhoz" Komáromban.

Fel nem lobbanó

PETROLEUM,
nagyban éa kisebb mennyiség-
ben! eladásra folyvást készen

található

RORTSÁR J.
bádogos-mesternél

P E S T E N ,
Ferencziek-tere 1-eő sz. alatt,

készít egyszersmint azagatlan házi- és szoba-Orszékekft, darabját 15 fttól
50 ftig a legújabb fo1 ma és czélszerü szerkezet szerint — még pedig azon kikötés-
sel, ha czéljoknak meg nem felelnének, — azokat visszaveszi; készít továbbá

mindennemű

épület-munkálatokat,
a. m.: ház-ffdélzefeket, csatornákat, könyököket, padlás-ablakokat, bádog,
horgany és vörésrézböl, — arnyékszékcsöket ólomhói, itthetyt s a vidékre.
N»gy raktárt tart végre petróleum, sálon- és moderateur-lámpákból, házi,
udvari- és lépcső-lámpákból, niimhnremű kávé- és theafdző-gépekböl,lakko-
zott fáczákból, és minden az ő mesterségébe vágó áruezikkekböl; elvállal minden
kljavitásoVat, és ígéri a legméltányosabb árakat, minélfogva a nagyérdemű
közönség szires látogatását kikéri. 1817 (2 — 6)

Bizonyítvány.
Hónapok óta egy makacs kelésben szenvedtem, s minthogy a felhasznált szerek

nemcsak bebóleg, hanem kül-óleg is mindenben ellenállottsk és semmi javuláshoz sem
vezettek, egy ismerősíim ajánlatára a párisi egyetemes flastromot (Pariser Universal-
pflaster) vettem használatba ; (kapható Török József gyógyszertáriban Pesten,
király-utcza 7-dik sz. alatt, ís Sárkány J. S. váczi-utcza, 1 köcsög ára 70 kr.), s ez oly
ésirevehetö javulást idézett elő, hogy a sebhely már csaknem egészen begyógyult, s
minthogy saját tapasztalásom szerint (miitett ílastromot jónak s mi gpróbáltnak talál-
tam, ennélfogva azt a szenvedő (inberiségntk tiszta lelkiismeretül >jánlhatom. —
Buda, október 1-én 1866. Leeb JÓZ»Of.

Heckenast Cuszfáv; könyvkiadó hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent,
és kapható :

Ij kiadású szótár, könnyen olvasható nagy betűkkel.

FOGARASI JÁNOS * É

magyar-német és német-magyar

S Z Ó T Á R A
a legújabb és legjobb kutfök után.

Ötödik javított és bővített kiadás.

1705 ( 3 - 6>

Első vagy német-magyar rész. (674 lap, nagy 8-rét), fűzve 2 ft.
Második vagy magyar-német rész. (550 lap, nagy 8 rét), fűzve 2 ft.

A két rész fél bőrbe egybe kötve 5 ft.

J« les nyelvtudósunknak e szótára, azon nagy kelendőség fol\ tán , melyben elis-
mert kitűnő volta miatt részesült, ezúttal ötödik kiadásban kerül a közönség elé. E
körülményre magában is elég támaszkodnunk, midón azt a t. közönségnek ajánljuk.

Bartl A. és Veress I. Teljes magyar-latin szótár. Földrajzi nevekkel
fzaporitva. Második változatlan kiadás. (620 lap, 8-rét), fűzve 4 ft.

Farkas Elek. Latin-magyar szótár, a legújabb és legjobb források nyo-
mán szerkesztve. Dictionarium latino-hungaricnm. (511 tömötten nyomott lao
12-rét), fűzve 2 ft/

Ballagi Mór, dr. Uj teljes német és magyar szótár, tekintettel az
egyes ssavak helyes kiejtésére, rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete és
különböző értelmeinek körülírás által meghatározott s abatos előadására, különös
figyelemmel lévén a természettudományokban, az uj törvényhozásban, kereskede-
lemben stb. szokásos szak- éa műszavakra.

I. Német-magyar rész, második egészen újból átdolgozott kiadás. (864 1., 8-r.)
fűzve 4 ft., vászonba kötve 5 ft

II Magyar-német rész, második bővített kiadás. (723 1., 8-rét) fűzve 4 ft., vá-
szonba kötve 5 f̂_

Farkas Elek. Legújabb és legtömöttebb magyar német és német-ma-
gyar zsebszókönyv. A magyar nyelv ujabb és legújabb alakulását tekintve, leg-
újabb kútfők után. Stereotyp kiadás. Negyedik lenyomat. Két kötet, (8881
420 lap), kis 8-rét. Egy-egy kötet fűzve 1 ft.
Keményen kötve egy kötetben 2 ft. 50 kr'
Vörös vászonba kötve egy kötetben 3 ft

1815 (2 • 4) ruhatárnek a német színháznál.

Lótulajdonosoknak fontos.
Szakavatottak részrehajlatlan ítélete egy korszerű készítmény felett legbizto-

sabb kezesség arra nézve, hogy annak szilárd belbecse ős csalhatlan hathatóssága
elismertessék. — Egy ily kedvező bírálatnak tagadhatlanul, — az ó Felsége I ső
Ferencz Józtef császár által egy kiiáróhgos szabadalommal kitüntetett Kwizda-féle
üditő-nedv örvend — lovak számára. A „Sport" szaklap a futtatás, vadászat és
és lovászat terén f. évi május 26-ki számában az üditó-nedv felett következőleg
nyilatkozik:

Emiitett folyadék használata minden alkalommal, nem csak mint fentartó,
hanem mint gyógyir, hol arról van szó, hogy hűtőleg 8 crísitóleg hasson — ajánl-
ható. A lovak szerfeletti megerőltetésénél hígított üditő-nedvveli mosás rendeltetik,
mely fökép a lovak elóréazén, a vállaktól a térdig s a veserészeken terjedjen el. —
Ivhur- sat. daganatoknál, burogatások, melyek folytonos nedvességben s mindig fri-
sen tartandók — használandók. — Csúzos fájdalmaknál, bedörzsölésre a higitlan
üditő-nedv sokkal alkalmssabb. Az üditő-nedvnek consequens és figyelmes alkal-
mazása legtöbb esetben megbecsülhetlen eredménynyel jár, — minclfogva annak
épen ugy mint az úgynevezett Arnieá-nak és körömkenőcsnek soha egy istállóból
sem volna szabad hiányoznia.
A C8. kir. szab. üditő-nedvről a következő bizományos uraknál léteznek raktárak:

PESTEN: Török Jóisef gyógyszerész urnái, király-utcza 7. sz.a.
Továbbá:

B.-Gyarmaton: Omaszta F. — Breznóbányán: Göllner F. — Debreczen-
ben: Bignio J. — Csáktornyán: Krrusz A. — Dettán: Braunmüller J. — Déva:
Lengye J . — D. FoldAáron: Nádhera P. — Eperjesen: Zsembery. — Eszéken:
Deezáti. — Esztergomban: Bierbrauer J. C. — Gyöngyöíön: Koczianovieh J.
— Győrött: Lebner F. — Isperesen: Flamm J . — Kassán: Novelly A. — Kapos-
várt: Kohn J. —Késmárkon: Genersich. — Kolozsvárt: Wolf J., Kara*asy J.
— Komáromban: Cziegler A. és fia. — Lagoson: Kronetter F. — Marezaliban:
Istl özv. - Miskolczon : Spuller J. A. — Nagy-Becfekereken: Haidegger, Deutsch
testvérek. — Nagy-Kanizsán: FesselhofFer és Rosenfeld. — Nagyszombatban:
Smekal és fia. — N -Váradon: Jánky A. — Pakson: Flórián J. — Pápán: Beer-
müller W. — Pozsonyban: Sehertz F. és Hackenberger testv. — Pécs: Kisági és
fia. — R.-Szombatban: Hamaliar A. — Iiosnyón : Poós J. J . — Szabadkán:
Sztojl-ovits D — Szpg*zárdon: Hutter A. — Sziszeken: Dietrich A. — Szol-
nokon: Scheftsik, Horánszky Istv. — Székesfehérvártt: Kovács P. és Légmann

"A. -Sopronban: Müller és Mezey.— Trencsénben: WVisz L . — Tepliczen:
Weisz L. — Varasdon: Halter F - Veröczén: Bész J . K. — Veszprémben:
Tuszkau M. — Zágrábban: Mihics Gr. — Zala-Egerszegen: Hulinszky A.

Egy palaczk ára I ft. 40 kr. E) 1809 (1-3)
| Ktt pí>.lac?knál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. sz^mittf.tik.

Kiadó-tulajdonos Herkenast Gusztáv. — Nyomatett saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

f!Í

Molé. Uj magyar-franczia és franczia-magyar szótár. A legjobb kút-
fők szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen bővített és javított kiadás. Két kötet
1865. Ára fűzve 3 ft. 20 kr.

I. kötet: Franczia-magyar rész. D'aprés les meilleurs ouvrages publiées jusqu'a
ce jour et spécielment d'apres le dictionaire fran^ais de Mólé (420 lap, 8-rét)
fűzve 1 ft. 60 kr.

II . kötet: Magyar-franczia rész. Irta Babos Kálmán, (520 lap, 8-re't) fiizve-

A két rész egybekötve fél bőrbe ' 4. ft"
Minden a kiadó-hivatalnál legalább % ft. értékig történt megrendelés
bérmentve küldetik meg.

42-ik szám.

Pest, oktober 21-én 1866
Elofleetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.

Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai UJ donságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasabzott petit sor ára, vagy annak helye egysieri igtatasn&l 10 krba;
Mronuzori vagy többszöri igtatásnU egak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Hnasenstein és Vogler. M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 ujkr.

Nagy figyelmet ébresztett a diplomatiai
világban azon esemény, midőn Napóleon
császár szeptember elején Drouyn de Lhuys
régi külügyminiszterét elbocsátván, helyébe
De Moustier marquist nevezte ki.

Maga a kinevezés más időkben nem bírt
volna nagy fontossággal — mert hiszen a
miniszterek gyakori változásához már ré-
gen ho/zá kellett szoknunk, midőn De Mous-
tier 18-x3. óta már tizenkettedik külügymi-
nisztere Francziaországnak. A kinevezés
azért volt nagyobb jelentőségű, mert a ki-
nevezett miniszter személyével nagyobb
politikai viszonyok vannak szoros összeköt-
tetésben. Épen azon perezben, midőn az
u. n. „keleti kérdés"
egész kiterjedésében fe-
nyegetőleg kezdé föl-
emelni fejét, akkor sző-
litá elő Napóleon a ke-
leti ügyekben legjárta-
sabb diplomatáját, Fran-
cziaországnak sok év
óta konstantinápolyi kö-
vetét, a külügyek ve-
zetésére. De Moustier
marquis azon hirben áll,
hogy alaposan képzett,
büszke és kemény nyakú
diplomata, s e tulajdo-
noknál fogva már előre
is gyanitják Franczia-
ország magatartását a
muszkák által újra fel-
zavart keleti kérdés le-
folyása körül.

De Moustier marquis
egy régi és előkelő fran-
czia család tagja; több
előde a múlt században
szintén a diplomatiai pá-
lyán szerepelt. Született
1817. aug. 23-kán s e
szerint a még nem 50
éves férfiú a diploma-
ták ujabb nemzedékéhez
tartozik. 1843-ban egy
Merode-családbeli gróf-
hölgyet vevén nőül ez
által mind a pápa ko-
rábbi hadügyminiszte-
rével, Merode gróffal,

mind a hires és buzgó

D e M o u s t i e r m a r q u i s .
katholikus Montalembert gróffal rokonsági
viszonyba jutott. — Családi összeköttetései-
nél fogva már fiatal korában, a nélkül hogy
még valami nagy tehetséget s hivatást tanú-
sított volna, a diplomatiai pályára lépett. Fo-
konként annyira vitte, hogy elébb mint kö-
vet, később mint nagykövet Berlinben, s
közelebb ugyanily minőségben Konstanti-
nápolyban képviselte Francziaország érde-
keit. Napóleon császár szemében egyik leg-
ajánlóbb tulajdonsága volt De Moustier mar-
quisnak hű ragaszkodása a császárhoz, oly
tulajdonság, melyet a Tuilleriák palotájában
minden más tehetségnél többre becsülnek.

Különben Moustier legújabb kinevezte-

DE M O U S T I E R M A R Q U I S .

tésének okairól és horderejéről sokat okos-
kodtak a külföldi lapok. Némelyek szerint
Drouyn visszalépéséhez azon ok is járult,
hogy ezen miniszter nem igen osztja Napó-
leon császár nézeteit a római kérdés meg-
oldását illetőleg, miután Drouyn azon diplo-
maták közé tartozik, kik a szent szék füg-
getlenségét s a pápa világi hatalmának
fentartását buzgón pártolják. Azt hiszik,
hogy e tekintetben az uj külügyminiszter
nézetei inkább megegyeznekNapoleon szán-
dékaival.

Legnagyobb megelégedéssel Berlinben
fogadták Moustier kineveztetését. A marquis
ugyanis, mint emiitettük, 1853-tól 1860-ig

Francziaország képvise-
lője volt a berlini ud-
varnál s itt igen jó
emlékben álló, ismert
egyéniség. A miniszter-
változást ugy magya-
rázták itt, mint a Fran-
cziaországban létező po-
rosz-ellenes hangulat-
nak Y •*. los czáfolatát;
ugy . ;k azt, mint a
Drouyn által képviselt
osztrák rokonszenv s az
Ausztriával való szö-
vetkezés meghiúsultát;
végre erélyes tilta-
kozást láttak benne
azon dicsőség-szomjas
franczia vágyak ellen,

% „ melyek nem szűnnek
meg a régi rajnai ha-
tárok visszahóditására
serkenteni a közvéle-
ményt. Szóval, az uj
miniszter kineveztetését
Poroszországra és a né-
met viszonyok megala-
kulására nézve örven-
detes eseményként üd-
vözölték , s egyszerre
megszűnt az északi né-
metek minden aggodal-
ma, melyet az iránt táp-
láltak, hogy Napóleon
császár a legújabb had-
járat által mintegy rög-
tönözve teremtett uj vi-
szonyokat elismerni vo-


