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Ar államhatóság vezetése alatt folyó évi ]
novetnb. 23-án kezdődnek a legujabb nagy

pénznyeremény

SORSJÁTÉK
húzásai

1 millió 967.900 forint
összes értékben.

14,800 nyeremény közt következő
főnyeremények találtatnak, u. m.:

Részvényaláirási fölhívás. Hirdetmény,
A magas kormány előengedélyével ellátott 3000 darab 1000 forintos
részvény által képviselt

három millió osztr. ért forint
alaptökére fektetendő

Alulírott bátorkodik a honi gazdaközönségnek kegyes figyelmébe ajánlani váczi-ut
51-ik szám alatt felállított

számos évig tartó külföldöm utazásaiban
szerzett tapasztalati elismereténél fogva
vállalkozhatik a gépészet körébe tartozó
minden müvek szerkesztésére, de kivált a
göz- és miinialmok egyszerűsítésére és
épitésére Elvállal mindennemü gépek és
tárgyak a lehető legtökéletesb kijavítását,
a miért is pártfogásért esedesvén, teljes
tisztelettel marad
836 (4—6)

Pesti biztositó-intézet

200,000, 100,000, 50,000, 30,000,
25,000,20,000,15,000,12,000,10,000,
5000, 4000, 3000, 2000, 117-szer1000, czég alatti magyar átalános biztositó-társaság az alakuláshoz megkivántató részvények
elkelte után folyó évi oktober 17. és 18-án megalakult.
111-szer 300 stb. forint.

A legközelebbi 5 húzásban csupán csak
A választmány a még kibocsátandó 1174 részvényre aláirási nyit, mire a
nyeremények huzatnak ki.
t. cz. közönséget tisztelettel felhivja.
Ezen jutalomdijak sorshúzása igen ajánlHa az aláirások a fönnebbi részvényszámot meghaladnák, a választmány leszállítást
ható, az a legnagyobb előnyökkel kinálkoeszközöl.
zik, s az állam által eléggé biztositva van.
5ft.
Ar aláíráskor minden egyes részvény után lefizetendő
Bővebb felvilágositást a hivatalos sorsA további befizetések következő rendben teljesitendök:
huzási tervezetek — melyek ingyért küldet1864. november 20-tól 1864. november 30-ig 50
nek meg — nyujtanak.
1865. január l-töl 1865. január 15-ig . . . 50
50
1865.
márczius l-töl 1865. márczius 15-ig
V, eredeti sorsjegy ára 6 ft. — kr.
50
1865
május
l-töl
1865.
május
15-ig
.
.
.
1/
Q
1865. julius l-töl 1865. julius 15-ig
. . . 50
/2
>»
>9
"
"
"
1865. szeptember l-töl 1865 szeptember 15-ig 50
/4
»
J»
M - l i l ^ ' »>
Összesen 305 ft. o. é.
Alulírott nagykereskedöház által legujabb
A háromszáz forinton felül fizetett 5 ftból az alapszabályok 7-ik §-a értelme
időben tetemes nyeremények fizettettek ki,
minélfogva a játékkedvelők e sorshuzások- szerint a társaság alakitási költségei fedeztetnek
bani szives részvétre ezennel tisztelettel
A részvényenkint! 700 ft. a. é. maradványról kötdes minden részvényes annak
felhivatnak. A megrendelések, a pénzösz- idejében a részvény átvétele elött jogérvényes és kellő biztosítékkal ellátott kötelezvényt
szeggel együtt, közvetlen az ezen eredeti kiállítani, és ezt a választmánynak átadni.
sorsj egy ek (nem i gérvény ek) elad ásával megAz aláirási ivek f. é. november 7., 8,. 9., 10., l I . és 12-én az intézet helyiségén
bizott bank- és.váltö-üzletéhez intézendök. (bnlvány-uteza 7. sz., 1. emelet), hol az alapszabályok is megtekinthetők, vagy átvehetők délelőtti 9 órától délutáni 1 óráig államinak nyitva.
l. Steindecker—Schlesinger
A fentebbi napokban beérkezendő, részvényenkint 5 forinttal ellátott bérmentesített levelek általi megkeresések aláirás gyanánt, szolgálhatnak.
m. Frankfurtban.
Azon t. cz. aláírók, kik kivánt mennyiségü részvényt nem kapnának, a letett
A megrendelések gyorsan és pontosan
855 (2—3)
teljesittetnek. A pénznyeremények gyorsan többletet visszanyerik. — Pest, 1864-iki októberben.
s bérmentesítve juttatnak a nyerők kezeibe.
Hivatalos tervek és sorshuzási lajstromok
ingyért, bárminemű tudakozásra, egész készA»bly Adolf, Szeshii József, üotTítmiin Frigyes, Weiss
séggel válasz adatik.
Más egyéb eredeti állam-sorsjegyek szinBernnt Ferencz, Weisz A. ül., igazgatók.
tén a fenntebbi bankháznál rendelhetők
meg.
823 (4-5)
Schwarz«»nlVI<I Sándor Ernő, vezénylő igazgató.

Havas Sándor,

gépész, váczi-ut 51-ik szám alatt

GROSZMANN,
s>8em- <»« f ü l - o r v o » ,

tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Rendelési órái a József-téri 11-ik számu
G-r os sz-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti
órákban.
849(2—6)

1864. deczember l-jén

harmadik huzása a legujabb cs. kir. ausztriai

l§64-ik évi

illlillll-luill'SOllllolu
E kölcsön-sorsjegyek eladása, minden
államban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön főnyereményei : 20-szor
250,000, !0-szer : 220,OC0, 60-szor
200,000, gl-szer 150.000, 20 ör 50,000.
20-szor 85,000, 121-szer 20,000, 90-szer
15,00O, 171-srer 10,000, 3f 2-szer 5,000.

432-szer 2.OOO. 783-szor t.OOO, 1 SöO-szer
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak himísitva, s igy külalakra nézvn gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : ho«y az általam készitett
Seidlltzporokminden egyes skatnlái.valamintazadagokpapirjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. 25 kr.

Használati utasitás minden nyelven.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyuH gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között
tagadhatatlanul az els6 helyet foglalják el; — mint azt ?ok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s keste nknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögíött szomjasoknál, emesBÍhetetlenaégnél és syomornévDél:
továbbá görcsök, vese- és lde«es bajokban, ®zlvdobo^a«nái, ldefr*«*ég okozta főfájásnál, vér-tódaiasnal, esúzos fogfájda
lomnál, végül hysterlara, bnkórra és huzamon hányasra hajlainná! stb., a lesyobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósl
gyógyha'ást eredményezték. - Az er értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmas oly betegek résyéről
kik miután nálok minden, gyakran alíopathikus és hydropathikus gyógymód eredményteleniil kimerittetett, ei egyszerü házi szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egéstsé^öknek helyreállitására oly soká eredménytelenül k«rese-t gyógyszert meglelek. — Ez eliameróiratok szerzői köiött a társadalomnak csaknem minden osztályai, n m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei.
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelött'még a leghtrhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán osak a Seidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

PESTEN j

A főraktár létezik

TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt
STEiftBACH JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Énen czégek ala^t srintén megrendelhető:

• ' '.)'

a norvégjai Bergen városéi viló valódi Dorscli-májiialzsirolaj is.
^

*«

Ára esey nagyobb üvesnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Pest, november 13-án 1864.

tudor,

Gozsdu Manó, társasági alelnök.

Uf

I

Tizenegyedik évfolyam.

46-ik szám.

500, 5540-szer 400 forint, — továbbá
kissebb nyereményekben : 200, 195, 190,
185, 180. 115. 170,165, 180,155, 150.
145. 140 forint.
A kötelezvények mindegyikének feltétlenül legalább is 135 forintot ke'l nyernie.
5 huzás történik, u. m. : deczember l-jén,
márczius l-jén, április 15-én, junius 1-én és
szeptember 1-én.
A fenntebbi húzásokra érvényes eredeti
sorsjegyek a legolcsóbbért szerezhetők meg.
Egy sorsjegy ára a legközelebbi bnzásra 3 ft. — Hat sorsjegy ára összesen
csak 15 forint.
Játéktervek és sorshuzási lajstromok ingyért szolgáltatnak ki. A legcsekélyebb
mérvű megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek Ebbeli bérmentes levelek közvetlen
alulírotthoz intézendök.
C3T" Megjegyzendő, hogy csak certifikátok két számmal,szeriesek és nyereményszámok küldetnek
846 (2—8)

Schrimpf Jean

nagykeres&edő-háza m. Frankfurtban.

POPP fogorvos urnak.
önnek

Anatherin-sziy gyógyvizét

megvizsgáltam, s ajánlatra méltónak
találtam. - Bécs. 1857.
O p p o l z e r tanár,
a bécsi cs. k. orvosi kar tanára,
490 11—12 k szász udv. tan. stb.

Bcíelclésre,

a még mindig oly igen kedvelt pesti hengermalmi lisztjét, melyből folytonosan elegendő készlet áll rendelkezésre, bátorkodik
alulírott a t. cz. közönség szives figyelmébe
ajánlani. A lisztféliek minden megkivántató
mennyiségben szolgáltatnak ki. A liszt, a
házhoz, vaspályához, vagy hajóra ingyért
szállittatik.
Krönberger J-

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
elött vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj t
Dorsch-ualakn^k leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani ^ezeles alá nnm
vonatott, hanem a bepecsételt flvesjekben Iev« folyadék egészen épen én azon állapotban van, miként «B itozve.isnül r>
tarméeset által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjeieso gyógyszer
a mell- és tüdo-bnjokbnn. ««rophnlu» és rachltU, t6»iveny és C«ÚE. Idült bórklfltés. szemKyulndá*, laeg- és több más
Eladási helyiség Pesten, ország-ut
bajokban alkalmaztatok.
gyógyszerész B é c s b e n ,
3-dik szám alatt, a „vad ember átelle!
nében.
844 (8-S)
um S t o r c h " , Tuchlauben.
792 (7—50)
"' " -»
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Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetemruteza 4-ik szám alatt).
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Elöfizetési föltételek 18B4dik évre :
„

„

,

m A. T<*I •
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_ .
Hirdetési dijak, a V a s a m pi I ' J S B ? éo Politikai Ú j d o n s á g o k a t illetóleg, 1863. novemoer l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, eevszeri ie-tatSsnál in krh«.

a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Égést évre 10 ft Fél évre o í<. , h iára
csak 7 krba számittatik. - Külföldre niiVe kiadVbiv, " "
'
í r o m 8hirdetmények
z o r . v a g y többszöriigtatámál
elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. FrankfurtCsupán Vasárnapi U j s á g : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; "Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a kertpsz-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 újkr.
Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Lamarmora

Alfonz.

Mióta a szeptember 15-iki egyezmény, ban minden szem ujra Olaszország felé van erélyesebb kezekre kellett bizni a kormányt,
— melynek tartalmát politikai lapokból irányozva, s a viszonyok ugy hozták maguk- azért uj miniszteriumot nevezett ki, melyismeri az olvasó, — Viktor Emánuel és III. kal, hogy Viktor Ernánuelnek az eddiginél nek elnöke most L a m a r m o r a , — a ki 1804.
Napoleon könov. 17-én szüzött létrejött :
letett, s a legréOlaszország is__^_
__
gibb piemonti
mét előtérbe lé^=Hrr
—i
'
nemes családok
pett az esemé;
...'•':.•"
.-_
— — ._ -=
egyikének sarnyék
színpa—4~~
jadéka.
Atyja
dán.
'
.. : ^ :
~ _
igen nagy száEz
egyez"••^r '..
'•^T^^—'
"" __ ^_
mü családdal
meny nagy je...—-TÍ^L-7-T" ^^
volt
megáldlentőségét
fej:~~:v i :
,:
~ -.
vá, s tizenhat
t e g e t n i t u l lép.^jy^---—gyermeke kön é l a p u n k haF^~" •••
zöl
csak egy
tárait;
annyi
volt a mostani
azonban bizoolasz
minisznyos, hogy ez
.~
....
..
terelnöknél fiaegyezmény általabb.
tal a szebb re•---.•:...
_Még alig 12
mények ajtaja
--— _
éves korában
tárult föl az
1!^
£ _
katonai iskoláegy testté vál^ _
••.•.-.."
ba adták szüni óhajtó Itália
IT ::rl_r:.
lői, s i t t n y e r t e
előtt. Teljesülkiképeztetését
nek-e e rémé- ~ az ifju, ki m á r
nyék, avvagy
~fejlődése
első
nem? a jövenkorszakában a
dő ad reá fele-^
katonai pálya
letet. De báriránt nagy előmi történjék is,
szeretettel viillő megismerseltetett.Iskolái

kednünk Olaszország
azon
férfiaival, a kik
jelenleg szövik
az események
fonalát, s a kiknek
sorában
Lamarmora tábornok, — kiről testvérlapunk már anynyiszor megemlékezett , s
kit most arczképben is bemutatunk, —
e^yik elsö rangu helyet foglalja el
Jelenleg,
mint emiitők, a
politikai világ-

L A M A R M O A

A L F O N Z .

bevégeztével,
mint tüzértiszt
nyert
alkalmazást, s már
ekkor az olasz
hadseregbe behozandó reformok keresztülvitelén munkálkodott ;e czélra
1831-től több
izben használt
hosszabb szabadságot a külföld katonai
intézményeinek tanulmányozása végett.
Nagyra törő elmék, főkép
ha őket az ügy
szeretetén ki-
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vül némi hiuság is vezérli, nem szivesen
türik, ha őket élesebb látású emberek tulszárnyalják. Igy történt, hogy Lamarmora,
az akkori piemonti király, Károly Albert
tetszését sem nyerte meg teljes mértékben,
mert Lamarmora a király terveit nem ritkán jobb tanácscsal döntötte meg.
Az 1848-iki harczban, mint ezredes, készité elö utját magasabb méltóságokhoz,
nem annyira azon fényes sikerü hadmüvelet
által, melyet Pastrengo mellett véghezvitr,
mint inkább azon erély, kitartás és vitézség
által, melylyel Károly Albertet Milanoban
a zajongó néptömeg ellen oltalmazta. A következő évben még egy fontos szolgálatot
tett, a novarai ütközet után Reta erődnek a
lombardi légiótól elfoglalása által, hol az
oly czélból foglalt állást, hogy a fölzendült
Genuával szövetkezzék. Ez időtől kezdve
egészen a krimiai hadjáratig hadügyminiszter lett. A krimiai háboruban ö volt az oroszokkal szemben állott piemonti hadsereg
vezére. Innen visszatérve ismét átvette a
hadügyminiszteri tárczát, mig 1859-ben, a
villafrankai béke után, rövid időre miniszterelnök lett.
Az utóbbi időkben mint Nápoly főparancsnoka müködött, mig napjainkban mint
miniszterelnök oly fontos állomást foglal el,
melyre most népek és kormányok szemei
függesztve vannak.
Jellemzésére fölemiitjük még, hogy jellemének egyenessége, szilárdsága és erélye
oly nagy, hogy hazájában egészen példabeszéddé vált; a honfitársaktól pedig ennyire
becsülve lenni oly erény, mely az idegen
népek tiszteletét is megérdemli.

A három katona.
Messze földön,, idegen országban,
Harczból térők gyalogolnak hárman;
Csonkák, bénák, a csaták ekéje
Barázdáját homlokukra véste.
Hegyes kövek vérzik az egy lábat;
Agak üres mente-ujjt lóbálnak;
Sivitó szél, a mint rohan szembe,
Havas esőt csapkod a fél-.-zenibe.

Kő, eső, ág nem tartja a hármat,
Kit testvéri, kit kedvese várnak,
Harmadikat özvegy édes anyja,
S tudják, otthon ölelés fogadja.
Nagy időre kia faluhoz érnek,
Ott várják a sántát jó testvérek.
— Jó az Isten, a legrövidebb ut
Kiméléskép a leggyengébbnek jut.

S bár a mosolyt könyek keserítik,
De a béna csak remél, csak bizik,
Megsegitik majd a jó testvérek:
S nincsen vége az ölelkezésnek.
S folytatják az utat, de csak ketten;
A fél szembe forró könyü szökken;
Itt a város, — vajjon ö megvárta?
S igy, a mint jön, vár-e csók reája ?

De az ajtón még kopogni sem kell:
Szép lány fut ki égő szerelemmel
Ugy megijed, nem attól a mit lát,
Hanem, hogy elárulta ezüz titkát . . .

Most egyedül indul a kezetlen,
Ver szive, mint véres ütközetben:
Két pajtása, akármily nyomorult,
Tárt karokba, de ölelve borult!

S ő nem birna megölelni anyját,
5 bár öröm köny, szeretet fogadnák —
De szegénynek örök terhül lenni?
6 a falatot szájából kivenni? . . .
—
Kis kunyhóban, holdsugáros éjben,
özvegy asszony imádkozik térden;
Csonka harczot áll az ablak előtt
S vidsza' n( l u l nétnan a merre jött . . .
Szász Béla.

A szent-gothárdi ül kőzet és a
sasvári béke.

a viz kigyóalakban futása és csekélysége,
felette nagy előnyül szolgált a törököknek
az átkelhetésre. De használta is az ellenség
a kedvező alkalmat, mert lobogó zászlókkal
(Történeti rajz 1664-ból.)
folyvást elébb-elébb nyomult, s legjobb gya(Folytatás.)
logsága és lovasságával az ott álló őrcsaMásnap korán reggel, hangos trombita patokat, Hohenlohe katonáit, iszonyu düh
szó jelenté az egyesülteknek, miszerint az és lármával megrohanta. — Hohenlohe, beellenség elhagyva Körmendet, utána vonul j tegágyában, serege veszélyes helyzetéről érmindenütt a homlokseregriek. Montecuculi, tesülvén, azonnal segitségül hivta a bádeni
is, mivel nem tudhatá mi legyen czélja az j határgrófot, ki is hadtestét gr. Waldeck
ellenségnek, Sporck könnyü és Görtz nehéz vezérlete alatt, azonnal oda rendelé, söt
lovasait, a hid és élelmiszerek megvédése maga is, sietve ment a helyszinére. Montetekintetéből, előre elküldé Csákányba, hová cuculi pedig Schmidt lovasságát Nassau és
nemsokára ezután Schneidau ezrede is meg- Kielmanseck gyalogságával, erősítésül csaérkezett. De az ellenség a csákányi átjárás- tolá hozzájuk, Bucher táborszernagy Franck
nál meg sem állt, hanem a csákányi őrizet ezredének támogatása mellett, mit Pleitner
szemeláttára folytatta utját Goricsfalváig, ezredes vezetett. És midőn ezek igy egyehol julius 30-kán megállt és megpihent. A sülve csatarendben állottak volna, a dühös
császári egyesült seregek, a bal parton, ellenség elött, ez a tulsó oldalról erős tüzeugyanazon irányban haladva kisérték egy- léssel gyámolittatva, annyira zavarba hozá
mást. Julius 31-én az ellenség felkerekedett, a tapasztalatlan, a folytonos vonulásban elés nagyszerü ágyuzás kiséretében, a sz.-got- fáradt birodalmi csapatokat, hogy adott
hárdi magaslatokon tábort ütött, nem me- szavuk ellenére is, helyüket meg nem tartva,
hetve át azonnal a Rábán, mert az eső csak szerteszét futottak. Mit az ellenség használni
ugy szakadt lefelé, mely miatt az ut, min- akarván, utánuk eredt, és nagy veszteséggel
den irányban nagyon megromlott és meg- halomra döntötte.
sárosodott. Kiuperli, Kaplan basa felé forEzen szerencsétlenséget Hohenlohe száldulva, mosolyogva igy szólott : Sajnálom, lásáról látva, azonnal lóra ült, és betegsége
hogy az esö meglágyitá a földet; mert kü- daczára is oda nyargalt. A futó gyalogságot
lönben holnap igy fogták volna, ellenfeleink megállítva és összeszedve, a lovassággal
vérükkel azt megáztatni; mire Kaplan basa, pedig egy cselt vetve, élire állt seregének,
magát meghajtva „igen"-t mondott.
a felbomlott rendet helyre akarván igaziA császári egyesük sereg is, az ellen- tani. Fájdalom, azonban, hogy már ekkor —
kező parton ugyane napon megérkezett, és miután sem Schmidt lovassága, sem Nassau
Sz.-Gothárdnál erős állásba tette magát. gyalogsága, nem tartva meg helyüket, haSzintén e napon szökött meg az ellenség tá- nem rendeden futásban kerestek menedéket
borából, magának a nagyvezérnek erdélyi — gr. Fugger táborszernagy, Nassau, Pleitszületésü főpohárnokja, kinek nem volt ner ezredesek, csaknem minden tisztjeikkel
egyéb kötelessége, mint örökösen kávét levágattak. — A bajorok és vestfáliak szinfőzni, és egy olasz kapitány, ki még Veszprém- tén igy jártak, a szászok törzstiszteikkel,
nél fogatott el. azóta folyvást török szolgá- osaknem mind a csatatéren maradtak.
latban volt. Ezek azt adák tudtára, az egyeEzzel egy szomoru látvány, és borsülteknek, miszerint az ellenség elhatározta zasztó színhely merült fel, délelőtti 10 óra
magát, a Rábán átkelve, Magyarországot el- körül, melynek viharos zugásában Franck
pusztitani, és aztán Érsekújváron keresztül- ezredéből Zobell ezredes, Nicola baj ar ezremenve Bécset megrohanni, és vidékeivel des, Post westfáliai ezredes, Alsó-Saxoniából
együtt halomra dönteni. És ezen óramutató, Schacken örnagy, Holstein herczeg, öleikben,
elég tájékozásul szolgált a császári tábor- vállaikon hurczolva vitték haldokló baránokoknak.
taikat, a csatatérről, hol az ellenfelek egyíly körülmények közt virradt fel az élet, mást kergetve, ujabb rombolás, és pusztítás
vagy halál napja, augusztus hónap 1 sö reg- véres nyomain, keltek viszont dühösebb csagelén, a Rába két partján, a szent-gothárdi tára.
kolostor regényes hegyei, völgyei, és halA szétvert birodalmi egyesült hadak
mai alatt.
megáJlittatva az egyre növekedő ellenségA mi Szent-Gothárd helyiségét illeti: gel ismét szemben voltak, el akarván a tömellette az időben nagyszerü költséges hid rökök ujabb átjárási vonalát metszeni, mire
volt, és derék malom zugott, és ezek a fran- ezek gróf. Waldeck lovas osztályára, és a
cziák, nevezetesen pedig a piemonti gyalog- Rolli örnagy vezénylete alatti luneburgi
ság, és egy erős lovas osztály által őriztet- gyalogságra csapva, visszanyomták érzétek. A tábor háta mögött, egy nagy hegyet keny veszteséggel, melynek számos altiszt
szép erdő koszoruzott fel, melynek egy és közlegény esett áldozitul, — mégpedig
szegletén épült a sz.-gothárdi szép zárda, az ezrk segitségére siető Plessi markgróf és
mely mögött a hegy magaslatain, az egye- a Maintz kerületi lovas csapatokból.
sültek seregének egy harmadrésze foglalt
E pillanatban érkeztek a már ismét borállást. Három kis udvar vala itt, melyekben zasztóbb mészárlásra átalakulni készülő
gr Hohenlohe, ki épen e napon iszonyu hát- küzdtérre Zrinyi és Colligni hős csapataikfájásban szenvedett, valamint a bádeni ha- kal, kik a vitézségben egymással versetárgróf is, a jeles Vilmos Lipót, ki az egész nyezve , oly közel ütöttek az ellenségre,
táborozás alatt kocsin volt kénytelen járni hogy csakhamar kardra került a dolog, mely
— szállásoltak táborkaraikkal, honnét az a hova vágotr, mindenült vért ontva puszellenség egész táborát, a másnap történendő titott. Az ellenség, most ez egyszer, a csata
csatahelyet tisztán ki lehetett látni.
kezdetétől fogva,nem állhatván ki a kéztusát,
Az ellenség augusztus 1-ére virradólag, és a hős karok sulyos vágását, diadalmasan
a folyam nagy kanyarodásánál, mely egész visszaverve, rakás hullákon keresztül haszigetet képe', hol a bádeni határgróf ka nyat thomlok futott vissza. Természetes, hogy
tonái foglaltak helyet, egész halmaz sáncz- ezen diadalmas visszaverése az ellenségnek
kosarakat vitetett egy magas hegyre, és 14 igen becses áron vásároltatott meg, mert a
franczia önkéntesek közül gróf Füleroy, egy
nagy ágyút szegeztetett ki.
Reggel tehát 6 óra körül, a törökök so- nyíllal jobb karján, Zrinyi puskagolyóval
rakozva, nagy oszlopokban nyomultak a fo- bal vállán, gróf Rochefort, mind a két bolyam emlitett kanyarodásához, hol a viz káján, gróf Gannach hasonlóképen, mindnem volt szélesebb 10 lépésnél, minélfogva két czombjában megsebesittetett. Ez alatt a
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a gyermek nem jól van (mikor náthás), egytourennei ezred, utána nemsokára Laffert
Az egészség ápolása az életkor
szer másszor elhagyni. — A légmérsékletnek,
ezrede —mindkettő gyalogság, — a császári
különböző
szakaiban.')
melyben a kis gyermek kellőleg gyarapodés birodalombeli részröl pedig, mint frissebb
hatik, mindamellett, hogy a gyermek teste
(Folytatás.)
erők, Sparr és Tasso gyalogjai, Schmidt és
mind
több több meleget fejleszt, s a hideg
Seheidau lovasai, megérkezve, elfoglalák a
111. A gyermekkor.
most
már
kevésbbé hat rá ártalmasán mint
futóárkok és tövisbokrok közti helyeket,
csecsemő
korában,
még mindig jó melegnek
A gyermekkor a csecsemő elválasztásámelyek közt, az ellenség visszalökése vikell
lenni.
Különös
gonddal kell megóvni a
val, tehát mintegy elsö élete végével kezdővatott.
De ezen, magától Montecuculitól rende- dik, s tart a fogváltás kezdetéig a hetedik gyermeket hasa és lábai meghűlésétől, mivel
zett felállítás tarthatlanná lőn; mert az évben; minélfogva a csecsfogak korának is ezek nem ritkán veszedelmes kinok okaivá
ellenség, a magaslatokon felállított ütegei- lehetne mondani. E korban a gyermek mint- lehetnek (lásd utóbb). Csak igen lassan kell
ből rájuk oly gyilkosán tüzeltetett, hogy az egy 42 hüvelykig nő s mintegy 40 fontnyi a gyermeket, élete harmadik, negyedik évéisteni gondviselésnek lehet tulajdonitani, súlyra gyarapodik. Átlag nő évenkint a hosz- ben hidegebb levegőhöz (vékonyabb ruhához)
hogy az egész fő vezéri kar, magával Mon sza 2—3 hüvelknyit, sulya pedig 3 % font- és hideg vízhez szoktatni. Ilyen körü gyertecuculival, és a hadsereg egyrészével együtt, nyit; a növekedés azonban e korszak első mekeket hideg által edzeni akarni, egészen
végkép meg nem semmisitfetett. Montecu- éveiben erősebb mint a későbbiekben. A test természetük ellen van, s rendesen, mint a
culi, a bádeni markgróf és Hohenlohe elött törzséhez képest a fej aránylag egyre kiseb- bőr érző idegeire tulságos hatásu izgató
közel pattantak szét az ágyu golyók, lábaik bedik, mindamellett hogy az agy a kopo- szer, rosz befolyást gyakorol a gyermek
alatt megrázkodtatva a földet. Mindhárman nyában egyre növekszik. A sziv perezenkint agyára. — Az alvás kis gyermekekre nézve,
szokatlan lankadtságot kapva, lovaikat vesz- mintegy 85—90-szer dobban. E kort, mely minthogy izmaikkal élni még csak kezdenek
minden más életkorok fölött a test és szel- s tanulnak, s igy azokat pihentetni is kell,
tették.
még nappal is nélkülözhetetlen. Fektessük
És midőn már minden veszve látszott lem aránylag gyors kifejlődése által tünik
le ennélfogva a gyermeket szabott időben
lenni, kellő időben Zrinyi és Colligni, ki, igen jól lehet két szakaszra osztani, t. i.
(déli étkezése után), vagy éjjeli vagy más
a romboló ágyudörgések morajában, mint első és második gyermekkorra.
nem
szoros öltözetében, az ágyba vagy az
Az elsö gyermekkor magában foglalja a
szabadító angyalok érkeztek meg, kiket csak
ágyra, s hogy alvása nyugodt s álmoktól
hamar követett luneburgi ezredes Rauch- gyermek életének második és harmadik,
ment legyen, kerüljünk kevéssel elöbb minhaupt, két lovas osztálylyal, és a német kissé elmaradozott gyermekeknél pedig a
den erősebb érzék-izgatást és szellemi felegyesültek összes gyalogsága. A franczia és negyedik évet is. Rágni, járni és beszélni :
gerjedést
(játékot, mesélést). — A gyermek
magyar lovasság, mely szorongatott helyze ime a három mozgás, melyek a gyermeknek
érzékei
a
legnagyobb kíméletet s a leggontében is vitézül tartá magát, vezéreik jeladá- e korban lassankint szabadabbá lett önmundosabb
bánásmódot
követelik, valamint alsára megmozdult, kivont fegyverrel, mely kásságát jelzik. A kezdetben ez a kor is
kalmatos
nevelést
is,
főleg pedig megótalragyogott a napfényben, és a többi csapato- még nagyon gyarló és nagy a halandóság
rnazást
tulságos
ingerek
ellen. Szemétől
kat is, lelkesült felkiáltásával magával ra- aránya; d.e az ellentállási képesség ártalmas
nemcsak
a
nagyon
erős
fényt,
hanem a hoszgadva, az ellenséget r megrohanta, és tul a befolyások ellenében gyorsan növekszik, a
szas
homályt
is
távol
kell
tartani,
de kis
folyón visszaverte. Épen 1 óra volt dél- betegeskedési és halálozási arány ellenben
tárgyakat
se
szabad
nagyon
közel
juttatni
gyorsan apad.
után.
a szemhez. A fülnek épen ugy árthatnak a
A gyermek fenntartása e korban, ugy
Ekkor azonban egy alapnélküli hir szárnagyon erős, mint a nagyon éles és süketitö
nyalt sebesen keresztül a táborban csupa mint a csecsemőé, még nagy gondot kiván, (sivitó) hangok, a szaglás- és izlés érzékeiképzelődésböl, mint ez táborozás alkalmá- kivált élelmére, a levegőre, bőrének tisztí- nek pedig erős szagok és csipös anyagok.
val rendesen meg szokott történni. Az a hir tására, a hőmérsékletre, alvására és érzéKülönösen azonban a nevelésre kell,
terjedt ugyanis el, hogy az ellenség a lovas keire nézve. — Élelmének kezdetben még
és gyalogörség szeme láttára, egész erővel kiválólag tejből kell állnia (tiszta tehéntej- hogy a szülék az elsö gyermekkorban foráttört ujra a vizen, hogy a hadsereget be- ből kevés tejczukorral) a többiben pedig csak ditsák minden ügyekézetöket, mert a jónak
kerítve egy csapással megsemmisíthesse. Ez lassan mehet át folyó eledelről hig- és sü- és rosznak már ama korban vettetik meg az
a hir természetesen lehangolá a sereget; rübb-pépesre vagy kásásra,, s végre tömör alapja, s ennélfogva az élet első három évét,
annyival inkább pedig, mivel az élelmi sze- eledelekre is. Igy legjobb a kezdetben hús- a nevelés legfontosabb szakaszának kell tarrek, és a hadkészlet, meglehetősen fogytán levest etetni vele tojással s mindenféle lisz- tanunk. Sajnos, hogy a legtöbb szüle épen e
voltak, és ugy látszott, hogy mind a kész tes étkekkel, (különösen darával, kétszer- korban, gyermekök testi és szellemi fejlődéség és akarat, mind ez imént kivívott sze- sülttel, kalácscsal stb.); későbben nagyon sének első szakában, mely minden későbbi
rencsés fegyvertényre, mind végre a további lágy és összeapritott húst, tésztás és tejes fölött határoz, a gyermeket többnyire csak
hadmüködésre nézve kellemetlen hatással eledelekkel; s végre a felnőttek ételeiből a nézik, s fejlődtét a véletlenre bizzák, a hekönnyen emészthető- táplálékony- és nem lyett, hogy azt czélszerü hozzájárulás é's venehezült.
izgatókat.
Óvakodni kell különösen az izgató zetés által helyesen irányoznák. Bárcsak
Hohenlohe, és a bádeni markgróf, kiknek
vagy
hevitő
ételek- s italoktól (fűszerek-, azután legalább jó példával nevelnék föl
föleit szintén érinté a képzelt hir, különösen
kávé-,
thea-,
bőr-,
sertől, hát még a pálinká- gyermekeiket, minthogy az utánzási ösztön
az elsö, kinek lovas és gyalog osztályai jól
tól
!);
burgonyát,
burgonyából
készitett éte- oly hatalmas segédeszköze a nevelésnek!
felkészülve erős állásban tárták az örséget,
leket
s
barna
kenyeret
is,
(melyekre
pedig Ámde ritka szüle tudja vagy hiszi, hogy a
csak egy pillanatig sem engedé magát zaépen
a
gyermeknek
rendesen
nagy
étvágya
hajlás, melyet a szellem korán felvesz, vele
varba jönni, mert ugymond : ha az a hir
van)
csak
igen
szüken
szabad
a
gyermeknövekszik, s hogy azt többé ki nem sivaló volna, ugy az ö katonái közül egyik
nek
adni.
J
ó
szokás,
a
gyermeket
már
e
mithatni.
vagy másik tudósítaná, vagy pedig jelző
korban
(evés
alatt
vagy
után)
viziváshoz
A testi nevelés e korban is a táplálkolövések által hirt adnának, mindazonáltal
óvatosság tekintetéből, az őrség erősítéséül szoktatni, de a vizet nem szabad nagyon zásra, alvásra, mozgásra és tisztaságra szoa sváb és luneburgi lovas osztályokat oda hidegen nyujtani neki, (hanem oltva.) Ellen- ritkozik. Adjuk neki eledelét szabott időben,
rendelteté.
^
| ben igen rosz divat, ha a szülék a kis gyer- a mellett pedig szoktassuk azt ne mohón,
A vaklármából egyébiránt, annyi igaz ' meket minden ételben s italban,' melyet hanem csendesen s főleg tisztán (magát és
volt, hogy az ellenség erősen tüzeltetett, maguk élveznek, részesitik. Ennek elkerü- környezetét be nem rondítva) elkölteni. Ha
de azokra, kik vitézül visszaszórták, és bo- lése végett jobb a gyermeket evéskor nem a o-yermek étkezés közben a családi asztalszuja golyóinak a francziák részéröl mar- is vinni az asztalhoz. — A levegő, melyben nál ül, ne szoktassuk a felnőttek eme vagy
quis de Vaillé, a Granse ezred legidősebb a gyermek él, (különösen midőn alszik) amaz ételéből nyalakodnia, hanem tartsuk
kapitánya, és nehány közlegény esett ál- legyen középmérsékü ( + 12 14° R.) s a szigorún gyermek-eledele mellett. —- Aludlehetségig tiszta. E miatt jó, ha a gyermek nia a gyermeknek csak a maga kis ágyában
dozatul.
annyi időt tölt szabadban, a mennyit csak
De ezen szerencsétlenségnek is meg lett lehet, kerülve természetesen a nyers, hideg, szabad, és pedig a nélkül, hogy különös sea maga szerencséje; mert a vezénylő tábor- poros levegőt és a léghuzást, mivel ez a gédeszközökkel (dalolással, meséléssel stb.)
elaltatnók. — A mozgásokra nézve szabály:
nokok, átlátva, hogy a z erő ily elforgácsolálélekzési készülékben igen hamar okozhat a gyermeket azokban minél kevesebbet sesával csak az ellenségnek használnak, elbajokat (torokgyíkot, hurutot, tüdölobot). giteni, hogy akaratát gyakorlatok által jóhatározták egy maguk közti értekezletben,
ott az Isten szabad ege alatt, hogy a fontolva
A gyermek testét (bőrét) még mindennap kor kifejtvén, ügyességet szerezzen bennök.
haladó, és fűszálként ingadozó Montecuculit, egész testének meleg vizben valo fürösztése Azt igen is lehet tenni, hogy némely mozakarva, nem akarva, egy közös erövel törté- vagy mosdatása által tisztán kell tartani, s gásaink utánzására ösztönt keltünk benne,
nendő támadásra fogják rábírni.
a fürosztést vagy mosdást legfölebb midőn például a kezek, lábak mindenféle gyakorlataira, kanalának, poharának megfogására
(Folytatása k&vetk.)
*) Bock tanár „A« egészség négy könyve" czimü s szájához vitelére, könnyü tárgyak fölvemunkája magyar kiadásából, mely „a magyar nép szüksé- vésére s csendes hordozására, dobálásra s a
geihez alkalmazva" nem sokára meg fog jelenni. — Szerk.
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dobottnak megfogására, ugrálásra és szökdelésre, egyenes és oldalgó járásra, állásra.
Kerülni kell azonban minden sokátartó, egynemű s nagyon fárasztó mozgásokat (különösen a lépcsőkön való feljárást, hosszu
utat), valamint a sokátartó fennülést, főkép
gyengébb gyermekeknél, melyek majd ide
majd oda dőlnek vagy lehanyatlanak. Helyes
váltakozás a mozgásban,(jobb és bal oldalnak,
a test felső s alsó részének mozgatásában)
ülésben és fekvésben, (legjobban fekszik e
korban a hátán, lószörrel tömött derékalj
fölött) a gyermekre nézve legjobb. A gyermek
folytonos tevékenysége s mozgási ösztöne,
milyen az ugrándozás, fiatal állatok hajszolása, egészségére nézve (talán a táplálkozási
folyam előmozditása- s az idegrendszer dol
goztatásánál fogva) csakugyan hasznosnak
látszik. Kezénél fogva vezetvén a gyermeket,
váltsuk fel gyakrabban a jobb és bal kezét,
nehogy teste ferde állást vegyen. Ugyanezért kell, ha a gyermeket karon hordozzuk,
a két kart gyakrabban felváltani. A beszéd
kifejlését a szavak és mondatok tiszta kiejtése s a megneveztük tárgyak előmutatása
által segíthetjük elö,miáltal a név hangja s
a tárgy képzete szoros
egységben nyomulnak
agyába.

távol kell tartani a gyermektől mindent,
mihez szoknia nem kell, ismételni ellenben
állhatatos következetességgel mindent,amitől kivánjuk, hogy második természetévé
váljék, természetesen mindig a munkáltatás
és pihentetés helyes felváltásával 8 lassankinti fokozásával a tevékenységnek. Sajnos,
hogy a szülék nagy többsége a véletlenre
bizza gyermeke érzékeinek s szellemi tehetségeinek legkorábbi fejlődését, s az által tömérdek művelődési anyagot és életörömet
vonnak meg tőle. — A látást különösen
czélszerüleg kell gyakorolni, és pedig nem
csak terjedelmére nézve, hogy t. i. épen ugy
a közel mint a távol levő tárgyakat a lehető
legnagyobb határozottsággal fölismerhesse,
hanem a látás élére, gyorsaságára és kitartására nézve is. Nézessünk e végre a gyermekkel szabadban távoleső hol nagyobb,
hol kisebb tárgyakat, kivált mozgásban levöket, s hadd kisérje azokat szemeivel; szoktassuk egyes tárgyakat (képeket, játékszert,
állatot, növényt stb.) rendszeresen és figyelemmel mindenféle távolságról é3 különféle
állásban nézni, s későbben rövidebb megné
zéssel is azonnal rájok ismerni. — A hallást

Tisztaságra a kiürüléseket, továbbá a tes';_. .._.tet, az öltözetet, evés_-=^_^
ivást illetőleg, már e
' ' ~~~
kornak elsö kezdetétől
fogva kell szoktatni a
gyermeket. Természetes szükségeit meg kell
tanulnia b zonyos szabott kifejezéssel kije
lentem, s nem soká- ra magának is annak
módja szerint végezni.
Szoktassuk fogait kellőleg tisztítani, evésivás alatt magát s ruháját be nem mocskolni,
s akármit is pajkosságból be nem keverni.
Igaz, hogy a tisztaságnak az öltözéket illető
neme némelykor tulságig megy (hiu anyáknál, kik már kis gyermekeikkel is pompázni
és páváskodni szeretnek).
Felsőbányai régi ref. fatemplom.
Mi a ruhát illeti,
legyen a gyermek feje és nyaka éjjel nap- gyakorolni kell mind a hang élességének,
pal födetlen, s csak midőn szabadban mulat, (gyenge és távoli hangok felfogásában
a nap s a hideg ellen kellőleg védve. Ru- és megkülönböztetésében) és finomságának
hácskája legyen kurta és ne szoros, hogy (magas, mély, tiszta és hamis hangok megtagjait, a mint csak lehet, kénye szerint ismerésében), mind a hallott hangok irámozgathassa. Az alsó testet boritó öltöny- nyának és távolságának helyes megítélének s nadrágnak (gatyának) nem szabad a sében is.
testhez füzöttnek lenni, hanem vagy válláSzoktassuk e szerint a gyermeket figyelról függni, vagy pedig hosszu dereku mel- mes hallgatásra, gerjeszszünk benne kedvet
lénykéhez gomboltnak. Az öltözet súlyának a zene és ének iránt. — A szaglást szintén
átalában egészen a vállakon kell nyugod- lehet a különféle szagos és illatos anyagok
nia. Lábbelinek legjobb az egylábra szabott megismerésében és megkülönböztetésében
szorosan hozzátapadó topány, mivel nemcsak gyakorolni, miáltal élesbedik és finomodik,
a láb helyes idomulását, hanem a futkosást ugy hogy későbben az embernek mind jóléis leginkább könnyíti. Természetes, hogy az tét mind élvezeteit növelheti. — Az izlelés
öltöztetésnek az évszakok- s a légmérséklet- gyakorlását ellenben nem kell nagyon korán
hez képest majd melegebbnek, majd véko- s tulságosan változatos jóizü anyagokon
nyabbnak kell lennie. Gyengédebb gyerme- kezdeni, mert könnyen nyalánkságra, finykek, s kik náthára hajlandók, hadd viselje- nyásságra és torkosságra vezet. — A tapinnek télen át puha gyapjú harisnyát.
tatot, melynek főszéke a kézujjainak hegyéA szellemi nevelésnek az első gyermek- ben van, már lehet égetö, szuró s metsző
korban főleg két teendője van : az érzékeket tárgyak megismerésére figyelmeztetni, hogy
gyakorolni, (minthogy a z agy szellemi tevé- ne kelljen kárával megismerkednie velök.
kenységét csak ezek által kell még megin- Későbben azután rendes tapogatásigyakorladítani,) s az akaratot engedelmességre szok- tokat kell (behunyt szemekkel) tétetni a
tatni. Főszabályul egyébiránt itt is áll, hogy: gyermekkel, hogy a testek különféle tulaj-
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donságait szokjék tapintás által is megkülönböztetni egymástól, s igy éles és helyes
tapintatra szert, tehessen. — A közérzéket a
gyermekben szintén kár elhanyagolni, s különösen a kellemetlen^ érzések legyőzésében
szükséges őket gyakorolni. Természetes,
hogy ebben is a nevelőnek kell előljárnia, s
pédául utálatos, visszataszító állatkákat saját kezével is megfognia, s a gyermek által
is megfogatni; nem minden kicsiségtől
mindjárt visszaborzadni s elundorodni, meglepetéseknél a nyugalmat megtartani s a világos öntudatból származó önuralmat el
nem veszteni.
Gondoljuk meg, hogy az utánzási ösztön a gyermekeknél oly nagy, miszerint
épen oly hamar tanulja el környezetétől a
jót mint a roszat, a jó kedvü nyájasságot
épen ugy mint a zord makranezot és zsémbelődést stb. Arra is kell vigyázni, hogy ha
a gyermek magát megüti vagy elesik, ha
magát megsérti, vagy hirtelen roszul lesz,
ne fakadjunk azonnal jajgatásokra, ne siránkozzunk rajta, s tulságos szeretettel ne gédelgessük; sokkal jobb sok ilyen esetet észre
sem venni, nevetni rajta, vagy ha biztatást
szükségesnek
tartanánk, biztassuk egész
nyugodtan. Ugy szintén helytelen volna a
különben e g é s z s é g e s
gyermek zsémbességét
és rosz kedvét izgató
vagy csillapító szerekkel akarni elűzni. Ez
ellen a legjobb szer a
folytonos m u l a t t a t ó
foglalkoztatás (mert az
unalom vajmi sokszor
a roszkedvüség és szeszélyeskedés forrása),
továbbá a föl sem vevés, vagy némely esetben a — büntetés. —
Még ha beteg is a
gyermek, akkor sem ér
a fölötte való folytonos búsongás semmit,
mig csendes fekvése
ágyacskájában jót tesz
neki. Tulságosan aggódó gédelgések mellett
a beteg gyermek állapota nem hogy javulna,
sőt roszabbra fordul.
(Folytatása következik )

Fe1ső bánya.
(Szatmármegye)
Szatmármegye felső részén, hegykoszorútól
övezett völgyben fekszik Felsőbánya szab. kir.
bányaváros. Vidéke vadregényesnek mondható.
Keletre magaslik Guttin kopasz hegycsúcsa, mely
nyáron át is többször fürdik hóban, mint esőben,
északra a Eozsály kopasz csúcsa, mely két hegy
közül nyáron át is, ha az idő esőre változik, érezhető hideg szél tör elő. Délre közel van a Kápolna-hegy, távolban Erdély hegylánczolata nyulik el, nyugatra lenne a szemnek egy kis tere, ha
távolabb a közép-szolnoki hegyek meg nem fosztanák attól. Igy minden oldalról hegy köritvén, szántóföldje nagyon kevés, még kevesebb takarmányt
termő rétje van. A város egy hosszas völgybe szorul, hol alig bir valami városi szint nyujtani. A
mint beértünk, azonnal a piaczot is elértük, mely
nem tartoznék az utolsók közé, ha több gond fordittatnék rá. Itt áll a rom. kath. nagytemplom,
mely figyelemreméltó. Van több csinos épülete,
szép városháza, fogadója, de ezentul a város öszszébb szorul s kezdetét veszi a kir. zúzdák sora. —Lakosai nagyobb részt bányamiveléssel foglalkoznak, miután miveletre méltó külső gazdasággal
itt alig birnak; a mesterség, kereskedés gyenge
lábon áll.
Felsőbánya 1850-ig oly szabadalommal birt*

minőt kevés város mutathat föl. Ugyanis 1689. Zurány, Fessler Ignácz szülőhelye.
I. Lipót király idejében a kincstárral oly egyezségre lépett, hogy a város az általa, mint testület
(Mosonmsgyében.)
8 hatóság által a város határában, az ugynevezett
Midőn ez igénytelen hely nevét leirom, leg„Nagyhegyen" birt bányáit, kijelölt erdő használatával, zúzdákkal, kohókkal a kincstárnak azon inkább azon indok vezérel, hogy a Vasárnapi Ujs.
föltétel mellett adta át, hogy ez a városnak akko- művelt közönségével megismertessek egy szerény
riban 25,420 rénes ftra menő adósságát fizesse ki, kis mezővároskát honunk északnyugati határán,
ezenkivül a város ennek egyes lakóira eső, minden mint egy hires honfitársunk szülőhelyét, ki nyelnéven nevezendő, rendes vagy rendetlen adókat vünk s irodalmunk fejletlenségében, körülményei
örök időkre maga viselje, s illetőleg a város he- által késztve, mint oly sok jelesünk — szintén a
lyett fizesse. E kétoldalu szerződés királyi jóvá- külföld műveltségének oltárára tévé le ritka elhagyás és megerősítés után, 1690-ben teljesedésbe metehetségeinek gyümölcseit.
ment s annak teljes élvezetében volt
150 éven át, még az 1848-ki kor
alatt is elismertetett egész 1850-ig,
_i
=
mikor a kincstárt képviselő nagybaJb__^
nyai bánya-igazgatóság a további
fize- T~ "7téseket megtagadta. E város közönsége ekkor először a legfelsőbb helyre
intézett folyamodással igyekezett régi
jogait visszaszerezni, de sikeretlenül,
mignem a város a kincstárt a szerződés betöltése végett perbe idézte,
mely azonban az első biróság kedvező itélete mellett is, a másod, harmad biróság előtt elbukott, s igy
bányáját is elvesztve, 1850 óta adófizetésre köteleztetett.
Felsőbánya lakosai nemzetiségükre nézve nagyobbára magyarok,
de tótok és oláhok is laknak itt békés
egyetértésben. Az összes népesség az
1857-ki összeírás szerint (ide számitva
a félórányira fekvő Kizbányát is, mely
politikailag Felsőbányához tartozik)
Fessler szülőháza Zurányban.
6424, ezek közül r. kath. 3144, g. kath.
1845, ref. 1368.
Zurány (Zurndorf) mezőváros, MosonmegyéA reformátusok itt már 1530. óta állandó
egyházzal birnak. Ugyanis a mohácsi, 1526-ban nek Ausztria felőli határán a dunántuli magyar
történt szerencsétlen csata után, Felsőbányán is sikság végpontján fekszik, felette kies termékeny
az evangeliomi tudomány lőn átalánosan elfo- vidéken, a Lajta jobb partján. A láthatár alföldi
gadva 1529-ben, ugy hogy már 1530—33 között szabályosságát itt csak az északkeletre fekvő nészép kőtemplommal, majd 1547-ben nevezetes os- metóvári s pozsonyi hegyek zavarják meg, külökolával dicsekedhetett. 1636-ban mint magyaror- j nösen ez utóbbiak a büszke s messzire ellátszó
szági fényes ref. egyház az erdélyi fejedelem pozsonyi várrommal — midőn az esti pir vérsuI. Rákóczy György által a csak két száz példány- garait reá veti — bármely festő ecsetére méltó
ban nyomatott Graduál egy példányával is meg- tájképet nyújtanának.
ajándékoztatott, mely csakis a nevezetesebb egy <
A város katholikusok és protestánsokból álló
házaknak — adatott, s melyet I. Rákóczy Gryörgy lakosai németek]; főkeresetmódjuk a földmivelés
nevének s jelszavának sajátkezű beírása mellett és baromtartás, s miután számuk alig haladja meg
küldött meg. A régiséget bizonyitja a máig is az egyház
birtokában levő több urasztali aranyozott készületek.
Minő viszontagságon ment
keresztül ezen egyház a következö évtizedeken, bizonyitja az, hogy szép kőtemploma az 1587-ben Nagybányára behozott jezsuitáknak
adatott át s paplakát, iskoláját,
fekvő javait s minden egyházi
jövedelmét, mely eddig a városi közpénztárból teljesittetett, elveszte. Igy kifosztatva
a többszöri panasz megujitása
után is alig nyerhettek arra
engedélyt, hogy a városon kivül építhessenek uj templomot. 1693. gróf Károlyi Sándor kir. biztos küldetett ki,
mutatna helyet, templomépitésre. Igy épült a város északi
oldalán azon napjainkban már
ritka fatemplom, mely képünkön látható — hová a hivek
máig is járnak az Isten tiszteletére. Azonban még ekkor
a templom benseje mennyezet
és padozat nélküli volt. 1734ben nyert mennyezetet és 1735Zurany (Mosonmegyében).
ben padozatot. Eredeti alakját,
mely kereszt alaku volt, ma már elveszte, s ugy
az 1209-at, a mintegy 4500 holdnyi nagy s igen
nyerte jelen alakját, eleibe épülvén fatornya,melyjó minőségü határ jó kezelése vagyonosságra és
ből három harang hívogat az Ur hajlékába.
műveltségre emelte őket. — A gyakori tűzvészek,
Volt ugyan már azóta mozgalom egy uj kő- melyek e megyében több év óta nagy károkat
templom épitése iránt, alapja 1845-ben le is téte- okoztak, e helyet sem kímélték meg, s ez lőn oka
tett, de alig épült a fóldszintől három ölnyire, az annak,hogy a még alig egy évtized előtti alacsony
1848-i forradalom ezt is megszüntette, azóta ugy gzalmakunyhókat csinos tűzmentesen fedett s izéli, kitéve védelem nélkül az idő romboló fogának. léssel és rendben épült házsorok váltak fel. —
Az ujabb időben szóba hozatott a templom tovább Keleti határán a fontolva haladó s nevéről nagyon
épitése, de számba vétetvén a rendelkezésre álló is ismeretes Lajta vize kanyarog, szeszélyes forpénzösszeg, az épités jobb időkre halasztatott. dulatokkal méregetvén át a halomtalan rónát, s
Óhajtjuk, hogy ezen idők mielőbb bekövetke- épen nem vevén tekintetbe azon közmondást, hogy:
zenek. '
Kovács Gusztáv.
„legjobb az egyenes ut." De nem csoda, mert hisz

onnan jön, hol ezt megtanulni épen nem lehetett
alkalma. Balpartján, valamint a város délnyugati
határán rendezett ültetvényes urasági erdők terülnek el, melyek a nagy gonddal őrzött és tenyésztett fáczánokról nevezetesek.
Zurány egyedüli nevezetessége : a sors azon
szeszélye, hogy e helyet választotta a sok viszontagságokat ért iró és tudós Fessler hazánkfia szülőhelyéül.
Fessler Ignácz Aurél, a theologia tudora, itt
született 1756-ban kozépsorsu (atyja korcsmáros
volt) kath. szülőktői. Anyjának buzgósága klastromi életre szentelte őt, s igy történt, hogy előbb
Mödlingben, majd Bécsben több évet
a ferenczrendüek zárdájában töltött.
Később a lembergi egyetemen a keleti
n vei vek és szentirás magyarázat tanárává neveztetett ki. — 1783-ban a
szerzetesi rendből kilépett s a szabad
kőművesek egyletébe állott. Tanári
hivatalát s tartózkodási helyét Lemberget azonban nehány év mulva el
kellett hagynia, mert egy akkor megjelent szomorujátéka, „Sidney," ellenségeinek alkalmat szolgáltatott arra,
hogy őt, mint istentelent és izgatót,
pörbe idézték, melynek folytán öziléziába menekült. — 1791-ben az evang,
hitre tért át, s több évig Berlinben
egészen irodalmi munkásságának élt,
ugyanott több hasznos egyletet alakított, majd a hires philosoph Fichtével
egyesülten, a szabadkőművesek társulata belszervezetének javításával bizatott meg, mely reá nézve igen nagy
megtiszteltetés volt. Ugyanez időben
házasságra is lépett s Berlintől nem
távol eső mezei jószágára vonult.
A megpróbáltatások keserü poharát azonban
ő sem kerülheté ki, mert I. Napoleon győzelmei
falusi magányát fölzaklatták, s a háboru vészei
menekülni kényszeriték, mely idő alatt sok tagu
családjával a legnagyobb nyomorral kellé küzdenie. Majd Pétervárra hivatott meg a keleti nyelvek és bölcsészet tanárául; de itt sem nyughatott
meg a sokat hányatott férfiu, mert istentagadással
vádoltatván, menekülnie kellé. Végre 1820-ban
Saratowba jutott, mint az ottani ev. gyülekezet
lelkésze s a superintendens! hivatal és a consistorium! elnökség is reá ruháztatott. Élte végszakában azonban még e hivatalától is elmozdították.
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Fessler igen sokat irt.
Van több történelmi regénye,
mint : „Aristides és Themistokles," „Corvin Mityás," „Mark
Aurel," „Attila" stb. Nem
örvendhettek azonban művei
tartós tetszésnek azon sajátságos mysticus nézetek miatt,
melyek különösen „ Abelard
ésHeloise," „Az éji ör," „Alonso" stb. munkáiban láthatók.
— Legnevezetesebb műve „A
magyarok története'' 10 kötetben. — Hosszu életének s munkásságának
utolsó érdekes
gyümölcse „Fessler visszapillantása 70 éves vándorlására"
czimü önéletírása. — Sokoldalú munkásságából hazájának
nem jutott egyéb, mint neve;
az ő irodalmi működése is szö
moru tanusága honunk tudományossága akkori kezdetleges
voltának, mely egymás után engede és késztete fészkökből
kirepülni és idegen hazát keresni sok nagyra törő és a hazának nagy szolgálatokat tenni
képes tehetségeket.

Fessler élete a csapások
és viharok szakadatlan lánczolata, s leginkább ez okozta,
hogy ritka szép elmetehetségei nem egészen
szabadon fejlődhettek.
1833-ban lett ^superintendens és egyházi
tanácsos a sz.-pétervári evang, egyházban, s mint
ilyen végezte be sokat hánykódott életét, 1839
decz. 15-én.
Magyarországra nézve leginkább a hazánk
történetét tárgyazó nagy históriai mű v e által
tette magát nevezetessé.
Halasi Gyula.
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a többi bányákból. De a Dunagőzhajó-tárf adagon
kivül még 10 bányabirtokos, együttvéve háromszoros bányabirtokkal létezik, ugy hogy ha ezek
Hazánk délnyugati részében 5% mérföldre
a fentemlitett társasághoz aránylag termeltek
a Duna jobb partjától fekszik Pécs, Baranyamevolna, nem % millió, hanem 9 millió mázsa szenet
gye székvárosa.
bányásztak volna ki. Hogy ezt nem tették, ámbár
Jelen soraim szándéka, csupán kőszene és
szives örömest tehették volna i--, annak oka naannak kibányáztatása leirását megkisérlené
gyobbrészt nyugat felé vezető hiányos közlekedési
A Pécs város szomszédaágában mai nap kiutunkban fekszik. Kelet felé pedig, ámbár itt a
bányázott kős?én azaz a „Pécsi szén" név alatt
szénszállitás a pécs-mohácei vasut által nagyon
ismeretes szén első feltaláló helye tulajdorképen
előremozditattik, az ipar még nem annyira kifejlőnem Pécs, hanem Vasas helység, mivel Vasason
dött, hogy nagyobb bőszénfogyasztás volna remár 1766-ik évben (Wenzel Bányatörvény 589 1.)
mélhető.
léteztek kőszénbányák, és a Pécs mellettiek csak
Az összes kőszénbányákban 1863-ik évben
1807-ben vették kezdetüket. Mindamellett valókörülbelől 1200 bányász dolgozott, ide nem szászinü, hogy már az előtt is, egyes magánzók a
mitva a bányáknál kőszén-, t'aszállitás- és egyéb
kőszenet saját csekély szükségleteik fedezésére
munkákkal foglalatoskodó számos környékbeli
termelték, a nélkül, hogy ez bányamütanilag törnépet. Mivel a környékbeli helységek lakossága a
tént volna.Tény, hogy valamelyik királyunk (az ilbányamiveléshez elegendő számmal nem találtalető okmány a pécsvári néhai apátságnál megsemtott,
a bánytbirtokosok kényszerítve voltak, más
misült) több száz év előtt Vasast 8 bányászszal
vidékekről, alkalmazható embereket ide hozatni,
együtt — a kik azonban itt nem szenet, hanem
kik számára a helységekben elegendő lakás nem
vasérczet bányásztak, és, mint a mai napig találtaláltatván — házakat épitettek. Igy történt ez
ható vassalakofc után ítélni lehet, olvasztottak is
legelőször Vasason, később Somogy, Szabolcs —
— a pécsvári apátságnak ajándékozta. Bányamü;
de legnagyobb mérvben a Dunagőz hajó-társaság
tanilag azonban c ak a jelen s?ázadban és nagyobb
bányáinál, mely társaság a bányászok részére 65
mérvben az utolsó két évtizedben történt a kőházat, templomot, iskolát és kórházat épittetett,
széntermelés. Mint mindenütt, ugy itt is a szükés ez által ezer lélek anyagi és szellemi jólétét
ség kényszerité az embereket, hogy a kőszenet
biztositotta.
nagyobb figyelemre méltassák.
A betegek, munkaképtelenek ea aggok segé*
Tiz év előtt az egész bányászat csak a völlyezése számára, nehány bányánál, ugynevezett
gyekkel vizirányes alagok hajtásából állott, mai
Termelt mennyiségre nézve a szab. Duna- testvérládák (Bruderlade) vannak, melyekbe minnap már számos, helyenkint 70 ölnyi mély aknákgőzhajó
társaság bányája, nagyságra vagy inkább den rendes bányász keresményének egy csekély
ból huzatik a kőezén, többnyire gőzgének által.
összegét befizetvén, innen beteg vagy munkaképtelen állapotában segélyt nyer. Ezen testvérládák kőzül 1816-ban Berks, akkori cs. k. bányaigazgató közremüködése által alakult vasasi, és a
Dunagőzhajó-társaság 6 év előtt alapitott testvérládája, kitünő szervezetük miatt megemlítésre
méltók; ezek által a becsületes és munkás bányász
és családja jövője biztositva van. Ezen ládák kitünő jó hatásuak a bányászokra. A bányász, biztositva látván jövőjét, több szorgalommal és beceületességel végzi munkáját, és miután csak a jd
magaviseletüek lehetnek testvérláda-részesek,
ösztentzerüleg iparkodik abba bejutni; igy az
anyagi jóllát biztositására törekedvén, erkölcsileg
is javul. Kivánatos volna, hogy Vasas és a Dunagőzhajó-társaság példáját minél több bányabirtokos követné.
A pécsi kőszén, színére nézve fekete és fényes, hanem többnyire apró, az összes termelésnek
csak 5%- ja darabos, de ha tüzelő erejét a kitünőbb
kőszenek tüzelő erejével hasonlítjuk össze, akkor
az ará*y a pécsi kőszénre igen kedvező, mint ez
b)
Keresztrajz.
a) Alaprajz.
bécsi geológiai társulatnál történt vizsgák
Pécsi kőszéntelepek térképe.
után kitünik, a melyek után a pécsi szén az cs8:i
területre nézve a vasftsi társaságé foglalja el az trauival oly arányban 5 áll, mint 1 : / l00 -hez, és a.
f, Vezetö kőszén-iilepvények.
bánságival mint l : l / I00 -hcz. Vagyis 12 mázsa
első helyett.
Akna.
50
font píosi szén tüzelő ereje megfelel 1 ol bikkfa
A völgyekkel fekmentes sik ft-lett a kőszén
Bányamező-határ.
már nagyobb részt kibánysíztatván, kénytelen volt tüzelő erejének. Ezen 1250 font kőszénnek ára
Út.
a bányászat mélyebbre hatni, hogy a kikutatott Pécsett — ha a legdrágább és legtisztább szabolkőszén-ülepvényekből a kőszenet nyerhesse; igy csi szenet veszszük — legfelebb 4 ft. 50 kr.,az egy
öl bikkfáé pedig 8 — 10 forint o. ért.
Egy évtized eiőtt csak a helybeli ea legfel- keletkeztek az aknák, melyek száma mai napig
Pirkőszén szintén már késziftetett belőle, és
jtbb a közel megyebeli lakosok ismerték a pécsi 16 — (20 öltől 70 öl mélységig); — gőzgéppel 9,
kőszenet, és azok is csak mint kovácsszenet hasz- lógéppel 4, és emberi erővel 3 aknából huzatik pedig legelőször is a pécsi székesegyház szabolcsi
nálták, mai nap már hazánk határain tul is fo- a kőszén. A gőzgépek összesen 100 lóerővel kőfzénbányáján és a pécsi vasgyárban; ez eladásra,
amaz magán használatra. Legujabb időkben a
gyasztatik a pécsi kőszén; kőszén,pirkőszén és — birnak.
Az aknákból kihúzatván a kőszén, többnyire Dunagőzh.-társasági bányáinál, 8 egészen uj kiha csak próbakép is — kőszéntégla alakban is.
A bányászat fejlődésével, leginkább műtani- vasutfckon szállittatik, részint ember-, résziit ló- tünő szerkezetű kemenezében Készít pirkőszenet,
lao- történt vezetésével a kőszénalakulás is, mind erő által — a Pécset Mchácscsal összekötő vas- azt nagyobbrészt a pécs- mohácsi vasut mozdokiterjedése, mind a kőszénülepvények tartalmára pályához. Kisebb, és a vaspályától messze eső bá- nyai t'ütése're használván. Minden egy mázsa kőnézve már majdnem egészen ismertté lőn. Ezen nyák kénytelenek közönséges fuvarosok által szénből 72 — 75 font pirkőszén nyeretik, mely
koszénálakuláa, mely átalános vélemény szerint szállitani a kőszenft az emlitett vaspályához, — mind a mellett hogy likacsos, nem laza, és igy a
az alsó Jura vagy Leis alakuláehoz tartozik, Pécs- a csekély eladás vaspálya-építést czélszerünek szállitási-veszteség csekély.
Hogy gázkészitésre is alkalmazható, bebizotől V4 ménfőidre északkeletnek veszi kezdetét nem mutatván.
A földalatti és fóldfeletti bányavasutak — nyították a tett vizsgák, melyek eredménye az
(a térképen Á) és Pécs, Szabolcs, Somogy és Vasas helységek határain keresztül l 4 / 5 mérföldnyi összes hossza 10,000 öl vagy 2% mérföld, melye- volt, hogy 1 font kőszénből 2%—-5 köbláb tiszta
hosszuságban és 5 — 800 ölnyi szélességben ter- ken a kőszén többnyire 10 mázsái tartalmazó ko- szép lánggal égő gáz nyeretett.
Mivel az itteni kőszén nagyon apró, s igy
jeszkedik. Területe 4 — 4% millió D öl. Küleő csikban szállittatik.
alakja, mint a térképen is látható — megfordított
Minő arányban emelkede't a kőszéntermelés, használata mint fü'őszénnek bizonyos határok
közé van szoritva, egyébiránt is a hosszasb szál5-höz hasonlit; ugyanezen alakot képezik a benne kitünik a következö jegyzékből :
litás által külszinére nagyon veszt, próbakép ugyrejtett kőszénülepvények is.
707,000
bécsi
mázta
1856 ban tertneltetet
nevezett fcőszéntéglák (Briquettes) készíttettek,
937,000
„
1857
Átalános telepedési viszonyait illetőleg, alategészen apró, de tiszta szénből.
1,618,000 „
tag részét a hármóczesoporthoz tartozó mész- és 1858
Az 1862-ik évi londoni világtárlaton egy
2,338,000
„
honv.-kkő kieéri, fedürészét pedig egészen uj kép- 1859
pécsi
bányabirtokos által kiállitott kőszéntéglák
2,643,000
„
1860
ződmények, mint öreg mészhomok követ k, medicsérettel emlittettek, ugyan ezen téglákkal a
3,400,000 „
lyek a harmadik alakuláshoz tartoznak. Vasastól 1861
pécs-mohácsi vasuton próbák tétettek, melyek után
3,600,000 „
kezdve, a hol a kőszén alakulás északnak kanya- 1862
rodik, ezen ujabb alakulások őstüzi képződmé- tehát 7 év lefolyta után az évi termelés megÖtsző- kitünt, hogy 1 mázsa kőezéntég'a<27 — 33%-_al több
fútőerővel bir, mint a kőszén, melyből készíttetett.
nyek által vis-zaszoritattnak, de i-mét előnyo- rösödöít.
A pécsi kőszén-bányászatnak mindenesetre
Mindamellett a termelt mennyiség a lehetsémulnak oly annyira, mikép valószinü, hogy a
kőszén alakulás ott is, a hol külsőleg— Budafa és ges termelést még el nem érte, mert a fentjegy- nagy jövője van. A kőszéntermelés nagyobbitása
Komló helységek határaiba -_ elenyészik, ezen zett kőszén-mennyiség kivált az utolsó években nemcsak hazánk, de az egr'sz birodalom iparára,
uj alakulások alatt nyulik el. Ezen állítást való- nagyobbrészt a szab. Dunagőzhajó-társaság bányái- nézve nagy befolyással lenne.
De hogy azon termelés emelkedhessek, min-.
szinüvé teszi azon körülmény is, hogy Pécstől 2 ból termeltetett, és csak egy csekély resz (•/- resz)

Pécs kőszene c's bányászata.
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m-irfoldre északnak, Szász és Váralja helységek
közt, szintén találtatik egy kőszén-alakulás.
A mi a bányamívelést illeti, a bányák aránylag csekély víztartalma előnynyel, de a nagy bányalég a kőszén-ülepvényekben, hátránynyal jár.
A fentemlitett háboritások által az egész
kőszén-alakulás a benne rejtett kőszén ülepvényekkel rendem vízszintes fekvéséből kiemtltetett,
ugy, hogy átlagosan — mint ez a mellékelt térkép
keresztrajzából kivehető — 45 fok alatt fekszik.
A történt ku atások után mai napig 60 koszén-ülepvény találíatott, melyek '/ l0 öl — 56/U)
öl vastagsággal birnak; ezek közül kitünt — (a
térképen a és b betükkel jegyzett) alattag és fedürész vezető szén-ülepvényei, ez5 B , ( l öl, amaz 2
öl vastag levén. Ezek az egész alakulás hosszában
feltalálhatók. A kőszén-ülepvények összes vastagsága 28 öl, mely vastagságból azonban csak 15
öl 30 kőszén-ülepvényben, bányászható ki nyereséggel. Föltéve tehát, hogy a bányászat itt ceak
200 öl mélységig űzethetnék, az ezen mélységig
a kőszén-ülepvényckből nyerendő kőszénmennyieég — a háboritásokat is számba véve — 20 millió
köbölet vagy 3000 millió mázsát meghalad. Mivel
854 font pécsi kőszén tüzelő ereje 1Ö130" hosszu
;
fenyőfának felel meg, a fentemlitett kőszén: mennyiség tüzelő erejében 350 millió öl fenyőfát
Í képvisel. Ezen kőszén alakulásból a kőszenet l l
' bányabirtokos termeli, a kik a bányászathoz
4.800,000 G öl, bányahatóságilag biztositott terüle'et birnak.

denekelőtt a pécs-kanizsai vaspálya kiépitése
szükséges, mely kőszenünket az angol szenet
dráfa ezüstön vevő adriai partok lakosaihoz épen
ugy, mint a tüzelőmyag szűkében levő Stiria és
Karinthia vasgyáraihoz fogja vinni.
G. G.

A növények vándorlásáról.
A növényélet jellemző tulajdonaihoz tartozik,
hogy a növény állandólag azon földhöz van kötve,
melybüa gyökeret vert, s azt saját erejéből elhagyni nem képes, ha pedig tőle külerő hatása
folytán eltávolittatik, ez többnyire csak életének
veszélyeztetésével történhetik. E törvénynek hód>\ minden egyes növény, ha azonban az egyedtől
eltekintünk, s a növényt, mint fajt vagy családot
szemléljük, természetének ellenkező jellegét, a
mozgás és helyváltoztatás utáni törekvést fogjuk
megismerni. — Valamint az emberi kebelben bizonyos vonzódást tapasztalunk távoleső vidékek
felé, s valamint a történelem majd minden lapja
mutat föl egész néptörzseket, a melyek e vonzódástól indittatva hazájukat véres küzdelmek által
kivívott, ismeretlen országokkal cserélték föl:
ugy a növények nesztelen életében is hasonló, és
szünetnélküli vándorlást veszünk észre. — E növény-vindorlásnak mindenekelőtt két nemét kell
megkülönböztetnünk : a szVkségképenit és az esetlegcint. Arnaz a növény lényegében tss természetében gyökerezik: mihelyt az ugyanis a fejlődés azon
fokát elérte, midőn a mag teljesen megérett, ezt
minden külbefolyás nélkül közvetlen környezetébe
elszórj i, s az ivadékok már ezáltal is mindinkább
ejtávulittatnak az anyanövénytől. — Például szol
gáljnn a legegyszerűbb esetek egyike. Legyen
ugyanis egy tágas mezőn az ismeretes pásztortarsáka egyetlen példánya található; ez legalább
is tiz bgezőt fog megérlelni, melyeknek mindegyikében 20 — 24 mag leend; ha már most ezen
200 mag közül csak 10 fejlődik ki gyümölcstermő
növériynyé, s ezeknek mindegyike hasonló számu
magvát terem : az ily módon elszaporodott egyedek száma tiz év elfolytával 10,000 millió leend,
a mi elégséges arra, hogy nem talán egy vagy
két, hanem 3—4000 holdnyi területet sürü pázsittal beborítson. — Ime tehát, mily messzire távozott itt a legutolsó növény-nemzedék ezen aránylag 'gen rövid idő alatt közös os anyjától!
De még azon növényeknél is, a melyek nem
csupán magvak, hanem gumók vagy hagymák által
is szaporodnak, idővel szintén némi helyváltoztatást lehet észrevenni,habár nem is oly szembetűnő
arányban, mint azt a fölhozott esetben láttuk.
A mezőinken honos, ugynevezett kakukviráq
fajai két gumóval birnak; a/, egyik minden évben
eíhal, 3 a gyökér megfelelő kelyén uj gumó képződik; miután pedig a növény maga tavasz vége
felé eo-ész a gumókig elenyészik, természetes dolow, hogy kiindulási pontja a következő évben az
ujonnan képződött gumó helyzetétől fog függni,
s könnyen belátható, hogy az ily folytonos gumóképződés által fejlesztett növény-egyed 20 vagy
30 év alatt jelentékeny utat jár be a mező területén.— Mindamellrtt ezen uton valamely nagyobb
földteriilet összes növényzete aránylag igen lassan haladna előre, s a talaj természetéhez képest
elébb-utóbb oly hatalmas akadályokkal találkoznék, me'yek folyamát számos helyen félbeszakítanák. — Gyorsabb és szakadatlan terjedés eszközlésére tehát bizonyos külerőkről gondoskodott a
természet, a nélkül, hogy az ember kezének beleavatkozását szükségessé tette volna. •
A levegő minden mozgása, az enyhe, ali«
észrevehető légvonat szintugy, mint a legszilajabb
szélvihar : ezek a növény legszaporább és legtevékenyebb terjesztői, melyek számára a föld minden zugait elfoglalják. — Ezekhez járul még a
szárazulatot környező és behálózó víztömeg, mely
nemcsak magvakat és gyümölcsöket, hanem gyökereket és^ sulyos fatörzseket is hord hullámain;
söt még mint jégdarab sem tevéketlen, a mennyi,ben a reáfagyott göröngyökön a szegényes mohés zizomnövényzetet szállitja el távoleső partvidékekre.
Ha a folyampartok hosszában vándorlunk,
Ugyanazon növényfajt gyakran a forrástól a tor .
kolatig föltalalandjuk; a hegyi patakok gyakran
a legpompásabb havasi virágokat hozzák le a rónaságba, a tenger folyamai pedig szigetről szigetre, földrészről földrészre szállitják a könynyen meghonosuló fajokat. — De az anyatermészet arról is gondoskodott, hogy az állatvilág szintén hozzájáruljon a növények terjesztéséhez; a szárnyasok számtalan fajai, apróbb és

nagyobb emlős állatok részint ösztönszerüleg, részint esetlegesen, az által, hogy tollazatúkba
magvak, vagy gyapjúkba kampos gyümölcsök
akadnak, a föld iegtávolabb zugaiba elhordanak
egyes növényeket, — Mindenekfölött azonban az
ember az, a ki a növények vándorlására, s átalában a növényvilágra rendkivüli befolyást gyakorol. Az ő keze ülteti át az ugy nevezett kultúrái
növényeket mindazon vidékekre, amelyeken állán
dóan letelepedik, s meghonositván a földművelést
velök együtt elveti a mivelődés áldásdús magvait. — Az ember által egyes növényfajok és családok oly nagy jelentőségre vergődtek, hogy fejlődésének történetében a legfontosabb tényezők
gyanánt szerepelnek. — Nem szándékunk azonban ezen eszmét tovább fejleszteni, s itt inkább a
növényvándorlás nehány föltűnőbb példáját fogjuk figyelemmel kisérni, a melyek egyrészt ném<>ly
nüvények terjedésének sajátszerű módját, másrészt pedig azon nagy befolyást fogják előtüntetni,
melyet a növény-vándorlás átaíában különféle
kultúrái állapotokra gyakorol. Az 1847-ik év óta
Nagy-Britannia tavai-, folyamai-, árkai- és csatornáiban egy — anacharitt ahinnstrum, — nevű,
parányi amerikai vizinövény oly roppant tömegben mutatkozott, hogy megjelenését a hajókra
nézve csakhamar valóságos csapásnak tapasztalták.
E dudva sürü göngyölögei a zsilipek nyilasait betömik, a halász hálóját ellepik, s a hullámok,
vagy szél által űzetve a kiaggatott horgokat és
zsinegeket magukkal szakítják; hosszu, nyulánk
ágai az evezőrudak elé sulyos akadályokat gördítenek, sőt még az úszóra nézve is veszélyesek
lehetnek, a mennyiben tagjait körülhálózzák, a
számtalan fogas levélkék testébe akadnak, s igy a
szabad mozgást nagy mértékben megnehezítik. —
E növénynek egyetlen egy példánya, melyet a
cambridgei kertben növeltek, négy év alatt annyira
elszaporodott, hogy a Cam folyó vízállása 1 lábnyival növekedett, s a közlekedés rajta csak nagy
ügygyei bajjal történhetett.
Az 1842-ik évben födözte föl Johnston
György tudor e növény első példányait Skóczia
Dunse Castle nevü tavában, a hova szerinte
Bugby kikötőhelyről származott. — Eredetére
nézve azt gyanitják, hogy kanadai épitő fával
hozták át egykor Amerikából egyes töredékeit,
vagy magszemeit, ama kikötő helyre, s miután innen minden irányban csatornák ágaznak szét, rövid idő alatt az ország legtöbb folyóit és tavait
ellepte. — Nem kevésbbé érdekes példáját nyujtja
a növényvándorlásnak a mi harmatfüvünkkel és
szuharvirágunkkal rokon aldrovanda vesiculosa.
— E virág eredetileg Keletindiaflórájáhoztartozik
s a bengaliai mocsárok lakójs., nehány évtized előtt
azonban északi, később déli Olaszországban, valamint Francziaország délkeleti megyéiben is föltalálták. E leihelyekből azt következtették, hogy e
növény nem épen trópusi, hanem egyátalában
melegebb éghajlatot kiván, s igy annál nagyobb
meglepetést okozott, midőn 1830-ban Lithvániában, és pedig a Pinsk melletti mocsárokban s később Sziléziában is ugyanazon növényre akadtak.
— Mily véletlen esetektől függ gyakran a növények vándorlása, számos idegen földön meghonosult növény példája mutatja. Igy péld. nehány év
előtt egy thűringiai város környékén egy, különben csík Persiában és a kaukázusi hegységben
honos virágot födözték föl, melynek eredete annál
rejtélyesebb volt, miután a vidéken senki sem
tenyésztette, tehát a szomszéd kertekből nem
származhatott. Végre közelebbi vizsgálat folytán
kiderült, hogy a persiai rovarirtó porban ugyanazon növény egyes töredékei s apró magvai találtatnak s igy nagyon is valószinü, hogy az ilyen
elszórt rovarpornak köszöni elterjedését. — Déli
Spanyolországban idönkint oly növények tűnnek
elő. a milyeneket ott azelőtt senki sem ismert, s a
melyek eddigelé csak Ázsiában találtattak. A mint
Algéria, s a szomszéd tartományok virányának
tanulmányozásából kiderült, Észak-Afrika képezi
azon utat, melyen át az ázsiai növényzet ama
gyermeke^ Spanyolhonba hatolnak, s innen többnyire Európa egyéb délszaki vidékeire is elterjednek. Az esetleges növényvándorlás legszembetünőbb és egyszersmind igen tanulságos példáját déli
Francziaország Montpellier nevü városának csodás virányzata mutatja.
E város közelében, a Lez folyó mentében egy
nagy kiterjedésü mező létezik, mely azelőtt a fo.
lyóban megmosott gyapjú szárítására használtatott, s részben még jelenleg is használtütik, habár
ujabb időben a gyapjút nagyobbrészt gépek által
mossák, szárítását gőz állal eszközlik. — E nevezetes iparczikk Montpellierbe az ó-világ legkülönbözőbb vidékeiről szállittatik, s igy történt, hogy

az általa elszórt magvak a nevezett mezőn számos"
külföldi növényt meghonosítottak, ugy, hogy ekis terület jelenleg a maga n3mében egyetlen,
rendkivüli gazdag élő növény-gyüjteménynyel bir.
— Go Iron franczia tudós szerint a fajok száma
már a negyedfélszázat meghaladta, s ezek között
54 uj alak fordul elő, melyeknek hazája ismeretlen,
melyek tehát valószinüleg oly vidékekről származnak, a hova a tudomány kutató szelleme még el
nem hatott. — Mindezen és számos egyéb példák
nem csupán nagy érdekkel, hanem egyszersmind
kitünő gyakorlati jelentőséggel is birnak, a menynyiben azoknak nyomán, s átalán a növényvándoriás elvének segitségével a tenyészet számos,
eddigelé rejtélyes jelenségét lehet könnyü módon
földeríteni.
Igy történt ez nemrég egy oly tüneménynyel,
a mely három század óta függő kérdés volt a természet barátjai eiőtt. Nyugatra az Azori szigetektől egy — sargassum buca'ferum — nevü zuzmófaj több ezer négyszög mérföldnyire borítja az
Atlanti oczeán felületét, oly sürü tömeget képezve,
hogy a hajók csak nagy ügygyei bajjal hatolhatnak át ezen csodás „fŰtengercn/' — Az oczeán
itt nagyobbrészt oly rendkivüli mélységgel bir,
hogy azt gyanítani sem lehet, miszerint e növény
a tonger fenekén gyökerezik, s a vihar által ragadtatik a viz fölszinére.
Columbus, a ki e mesés „fűtengert" legelső
ismertető, sikertelenül fáradozott e tömeges tenyészet eredetének megfejtésében, s a későbbi kísérletek szintoly eredménytelenek maradtak, mig
végre a lefolyt évtizedben Mertens jeles fűvész
alaposan bebizonyitá, hogy ama roppant növénytömeget a tenger folyamai az Indiai oczeánból
hozzák, s az általuk körülfolyt csöndes vizfelületre gyűjtik, a hol az más vízinövények módjára
tenyészik, a nélkül azonban, hogy gyümölcsöt
érlelne.
E nézet már csak azon egy védokánál fogva
is igen valószinünek látszik, hogy ama növénytömegekben számos oly habarcz és egyéb tengeri
állatfajok találtatnak, melyek különben kizárólag
az Indiai oczeán lakói. — (Sachse nyomán.)
H-lBila.

Egyveleg.
** (A föld legnagyobb vasgyára), Dél-Walesben, Menthyr Tydoil, mellett Doolnis angol birtokosé. Ezen vasgyárban 18 kohó van folytonos járatban, melynek mindegyike hetenkint 8 — 10,000
mázsa nyers vasat készít, azonkivül még 151 kavaró-kemencze és a l l hengergyárnak megfelelő
számu hegesztő-kemenezék. Évenkint ezen gyárban 2.6OO,uOO mázsa nyers vas és 1.800,000 mázsa
rudvas készíttetik. Ezen gyár tehát kétszer annyi
nyersvasat készít évenkint mint Magyarország, és
tízszer annyit mint Szászország 1858-ban készitett. Évenkint egy millió mázsánál több kőszenet
fogyaszt, mint Bécs városa, és négyszer annyit,
mint Pest jelenleg. A gyárban alkalmazott 8000
munkás egy évi bére 3 millió forintot meghalad.
** (Egy mérgezési pör) nehíny hét óta nagy
feszültségben tartotta Bernben a közfigyelmet.
Nehány hónap előtt egy ottani lakos, Trümpi,
hirtelen megralt; Demme orvos és házibarát
bonczolta tetemét s a halált természetesnek mondta.
Későbben kisü't hogy Trümpi nagy mennyiségü
strich in által mult ki. A mérgezés vádja alatt
özvegye és Demme orvos állottak. Az esküdtszék
azonban, hosszu tárgyalás után mindkét vádlottat
fölmenté, hanem Demme ormost az államügyész
nehéz kötelesség sértéssel vádolta, mivel hamia
jelentést tett a hatóságoknak a kimúlás okát üle •
tőleg, és a pörköltségek megtéritéséa kivül 5 évre
akarta orvosi jogától megfosztatni. Az itélet következő volt : A törvényszék Demme orvost a
vizsgálati költségek felében elmarasztalta, Trütnpinének ellenben 1500 frank kárpótlást itélt meg.
** (Egy névt'len adakozó) a .,Swatobor" nevü
cseh irói segélyegyletnek 10,000 forintot ajándékozott azon kikötéssel, hogy a kamatokból élte
fogytáig 400 frtot huzhasson, halála után pedig
az egész kamat pályamunkák jutalmazására fordittassék.
** (Páris népessége.) Párisnak, a kereskedelmi
kamralegujabb összeszámítása szerint, mo-t 1,700,
000 lakosa van : ezek kőzül 400,000 saját birtoka
jövedelméből, állam-hivatalból és szabad művészetből él; 100,000 van az iskolákban, kór- és fogházakban : 200,000 él kereskedésből; 1,000,000
az iparból E számhoz még 30,000 katona járul.
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TÁRHÁZ.

Puritánok, Romeo és Julia, Alvajáró, Straniera;
Közintézetek, egyletek.
Boieldieu-tői : Párisi János, Fehér nő; Cherubin)**
(A
magyar gazdasszonyok egylete) nov.
** (Egy nagy statistikai kimutatás) jelent tői : Lodoisca, A vizhordó; Donizetti-tői: Belizár. 5-én tartott választmányi ülésén a kiállitási bizottmeg Stolp Károlynál, melynek czime : ,,Az összes Bájital, Lammermoori Lucia, Borgia Lucretia ; mány nevében Simigh Istvánné rendező beadta
államok statistikai táblázata." Dr. Hübner után Gluck-tól • Álceste, Armida, Iphigenia Aulisban; kiállitási jelentését, melyből kitünik, hogy mind a
Oyene Gusztáv. 1864. E táblázat egy óriási lapon Gounod-tól : Faust,Mireille; Herold-tói : Zampa; kiállítók, mind a kiállitott tárgyakra nézve ez idei
a föld minden államának nagyságát, népességét, Kreutzer-tő\ : A granadai éji-tábor; Mehul-tól: gazdagabb volt az előbbieknél, és tekintve a pénz
adósságait, fővárosait, hadierejét, stb. tartalmazza. József és testvérei; Mozart-tói : Cosi fan tutti, szűkét, az eredmény kielégitőnek nevezhető; beÁra 24 kr. Fölhívjuk reá a népek labyrinthusában Don Juan, Nőrablás a szerailból, Figaro lakodalma, jött 695 ft. 60 kr.; kiadás volt 195 ft. 24 kr., tiszta
Idomeneo, Titus, Varázs-sip; Rossini tői : Szemagát tájékozni kivánó közönség figyelmét.
jövedelem maradt 500 ft. 36 kr; kiosztatott jutal** (Legrégibb szépirodalmi lapunk, a „Hölgy- villai borbély, Tolvaj szarka, Erzsébet, Othello, mul 37 arany, 30 tallér, 8 darab ezüst forintos, 57
futár"), több mint 14 évi pályafutás után elszen Semiramide; Sponti ni-tól: Cortes Ferdinánd,Ves- arany és 37 ezüst oklevél. — Továbbá a deczemderült. Sajnálnunk kellene, mint oly vállalatot, talin; Weber K. M.-töl : Euryanthe, Bűvös vadász, beri sorshúzásra több beküldött nyereménytármely egyidőben egyedüli közlönye volt a magyar öröm-nyitány, Oberon, Preciosa. Az itt elősorolt gyat jelentett be az elnök, mely adományok
szépirodalomnak, s kár, hogy szép hivatását utóbb nyitányok, a hasonnevü operákból a legkedveltebb Herczberg ur boltjábankiallittatni elhatároztatván,
szem elől tévesztve, halálát önmaga sietteté. Egyéb- dallamokat foglalják magukban. Az egész, 50 nyi- az ajándékozóknak és végre a kiállitási bizottiránt, mint halotti jelentéséből olvassuk, uj évre tányt tartalmazó s diszes czink-vésetü münek ára mánynak fáradságáért nyilvános köszönetet szaujra föltámadni készül. Óhajtjuk, hogy vele akkor 6 forint, s e szerint egy-egy nyitány nem kerül vaztak. — Végre átalános pártolásban részesült
oly alakban találkozzunk, mely régi fényéhez méltó többé 12 krajczárnál. Gyüjtőknek 10 példány után azon inditvány, hagy a deczemberi sorshuzás
egy tisztelet-példány jár. Az első kötet — mely
legyen.
hangversenynyel összekötve tartassák és a fenn^
** (Az „Ország Tükre") czimü képes lapot az 1—25. sz. tartalmazza — már megjelent, s a maradt sorsjegyek a bemeneti jegyekkel eladanGyárfás Ferencz, az egykori „Hírmondó" szer- hat forint beküldése után azonnal megküldik a dók. Legczélszerübbnek tartatván helyiségül az
kesztője vette meg s fogja újévtől kezdve szer- megrendelőnek posta utján. A második kötet: ujonnan épülendő rodout-terem; melynek meg nem
26—50, legfölebb négy hét lefolyása alatt okvetkeszteni.
len megjelen, s azt az előfizetők bérmentve veen- nyerhetése esetében, más alkalmas helyiség kisze•* (Egyik vidéki lapunk), a „Felvidék", mely
dik azonnal posta utján. A két kötet megjelenése melésére, valamint az egésznek kiviteléhez megkieddig Ungvárit, Bánóczy Ferencz által nagy buzután, ezen nyitányok csak egyenkint lesznek kap- vántató előlépések megtételére Braun Lajosné
galommalszerkesztve, hü tükrözője volt a környék
hatók és sokkal magasabb bolti áron. — E szép alelnök és az inditványozó Kralovánszky Istvánné
viszonyainak, s folyvást megérdemlőit pártfogáskiállítása és válogatott gyüjtemény a zenebarátok kérettek föl.
ban részesült : jelenleg, hogy czimének még infigyelmére és páltfogására érdemes.
** (A „Pesti biztositó intézet") iránt oly nagy
kább megfelelhessen, helyet cserél, s főhadiszállárészvét
és bizalom mutatkozik, hogy a közönség
sát Kassára teszi át, a mi mind a lapnak mind a
számára
föntartott részvényeket már az aláirás
felvidékeknek csak előnyére válhat.
Egyház és iskola.
harmadik napján nemcsak teljesen aláirták, de tul
** (Egy költeménifüzérrf) hirdet előfizetést
** (A losonczi h. h. gymnázium jelen álla- is jegyezték nevezetesb mennyiséggel. MindamelRácz Miklós, mely mintegy 10 — 12 iven jövő évi
lett az aláirás a részvényaláirási felhívásban közzéjanuár első felében jelenik meg. Ara 1 ft. Az elő- pota.) Az unio tudvalevő megszűnte után is, a lo- tett idő egész tartama alatt nyitva marad, az
fizetési pénzek decz. 15-ig szerzőhöz Pestre (hat- sonczi ref. egyház semmi áldozatot nem kiméit az igazgatóság alkalmat akarván nyujtani, hogy ez
eddig is jó hirü gymnázium fönntartása és fölvivani-utcza 9 sz.) küldendők.
intézet iránti érdekeltség minél szélesb körben el** (Napoleon ezüst szobra Libaytól,) melyért rágoztatására. Mindenekelőtt a tanárok fáradal- terjedjen, és akkor a még bejegyzendő részvénya. pesti és bécsi arany- s ezüstmüves egylet az ősz mait méltányolván, fizetősöket felemelte; továbbá számok mennyiségéhez képest az egyesek által
müvészt tiszteletbeli tagjává nevezte, a nemzeti két uj tanárt választott, u. m. nt. Vitéz Lajos, a már bejegyzett, nagyobb mennyiségü részvények
muzeum birtokábaa rán, noha Beszterczebánya ki egyszersmind rendes lelkész, és Csecsődy Jó- számát le fogják szállitani.
városának azon fölszólitása, melyben Magyaror- zseftanárokat; végül a szegény tanulók részére alu** (Fölhívás Szabolcsmegye hölgyeihez.) A
szág városait e szobor megvételére aláirásra hivta mneumot alapitott, melyben a növendékek 20ftnyi
„Szabolcsmegyei
kórház-egylet" választmányának
évi
fizetés
mellett
tisztességes
ellátást
nyernek.
föl, a megállapitott 4000 forint helyett csak 1200
1864.
szept.
10.
kelt
határozata folytán Szabolcsforintot eredményezett. Több város éppen nem Az alumneumba felvétetik minden, kitünő szormegye
lelkes
hölgyei
a szabolcsmegyei kórházgalmú
és
jó
erkölcsű
ifju,
valláskülönbség
nélkül;
vett benne részt. Bár a mü, melynek ezüst értéke
egylet
részére
vászonnemüek
adományozására, s
ez
évben
is
3
római
kath.
ifju
részesül
az
alum700 forintra rug, az emlitett sokkal csekélyebb
ily
adakozások
gyüjtésére,
továbbá
ez adományokösszegért is átadatott a nemszeti muzeumnak, de neum jótéteményében. A tanuló ifjuság összes
nak
kórházi
gondnok
Szellemy
Mihály urhoz
száma
a
hat
osztályban
82;
nemzetiségre
nézve
az aláirás még ez év végeig nyitva marad, hogy a
netalán elkésett összegek is bejöhessenek. Besz- mind magyar; vallásukra nézve van : helv. hitv. leendő beküldésére tisztelettel kéretnek meg. A
terczebánya városa nyilvánosan számot fog adni 31, ágost.hitv. 21, róm. kath. l l , mózes vál. 19. A mennyiben az alább név szerint kiirt hölgyek
tanuló ifjuság szellemi és erkölcsi haladása is di- közöl egyik vagy másikhoz felhivás az egylet váaz eredményről.
cséretre
méltó; az 5. és 6-ik osztályu növendékek lasztmányától épen nem függő ok miatt nem
** (Kamarai hangversenyek.) A négy kamarai
magyar
olvasóés szavaló-egyletet is alakítottak. jutott volna : ezen hirlapi felhivás folytán sziveshangverseny, rendezve Spiller Adolf, Szük Lipót,
kedjenek fennirt nemü adakozást és adakozásSaphir Károly és Zöllner Rudolf által, az evang, — íly kedvező körülmények közt remélhető, hogy gyűjtési eredményt e hó végeig nevezett gondnok
gymnásium teremében (sütő-uteza 3. sz.), nov. ezen, sok csapástól sujtott és jobb sorsra méltó kezeihez juttatni. — Közli Nagy János, egyleti
20-án, továbbá deczember 4, l l és 26-kán fog tanintézet egykori fénykorát nemsokára elérendi. jegyző. *)
végbemenni. Mindegyik hangverseny pontban fél
** (A tisza-marosi vizszabályozó társaság) e
öt órakor kezdődik. Programjaik következők :
Ipar, gazdaság, kereskedés.
hó 3-dikán tartá közgyülését Nagy-Kikindán, KaElsö kamarai zeneverseny (nov. 20-kán). Schux* (Lóversenyek Jászberényben.) A heves- rácsonyi László elnöklete alatt. E közgyülés által
mann Ropert négyese, Beethoven L. hármasa zonmegyei
gazd. egylet által okt. 22—24 napjain hat uj főbiztos neveztetett ki egyenkint 500 ft.
gorára. A zongorarészt előadja Khayll Antal ur.
fizetéssel, és pedig három a tiszai, három pedig a
Spohr Lajos ötöse, két hegedü és gordonkára. A rendezett gazdasági kiállitás alkalmával lóversenyt
marosi terület számára. A közgyülés elé terjesztett
is
tartottak
Jászberényben.
A
verseny,
melyre
második mély hegedürészt előadja Strohmayer
számadások és jelentések egyhangu helyeslést
Adolf ur. — Második kamarai zeneverseny (decz. kilencz lovat jelentettek be, akként történt, hogy
nyertek
s a legközelebbi épitési évben teendő sza4-kén). Hiller Nándor esti zenéje (Serenade), he- a versenyzők sorshuzás utján három csapatra
bályozási munkálatokra a költségvetés 50,000
osztva,
minden
egyes,
három-három
lovasból
alagedü és gordonkára. A zongorarészt előadja Fáyl
fttal állapíttatott meg, mely összeg részint a
Erigyes ur. Mendelssohn B. négyese. — Harma- kult csapat külön indult és versenyezett, és a mi30,000 ftnyi készpénzkészlet, részint pedig a dedőn
mind
a
három
csapat
versenyt
futott,
a
három
dik kamarai zeneverseny (decz. 11-kén). Hűmmel
czember hóban teendő befizetések által lesz fedefutásnak
nyertesei
együtt
versenyeztek
az
első
N. J. nagy hármasa. A zongorarész előadva Erkel
zendő.
Gyula ur, nemzeti szinházi karmester által. Volk- dijra; tehát mind a három futás külön szakot képezvén,
az
elsőben
Bujdosó
András
derese,
a
mámann Robert négyese. — Negyedik kamarai zeneMi njság?
verseny (decz. 26-kán). Schumann Robert ötöse, sodikban Velkey Ferencz fakója, a harmadikban
** (A t.-sághi akadály-verseny.) Mint a
zongora, két hegedü, mély hegedü és gordonkára. Velkey Antal pejlova lőn az első s jóval társai előtt „V. V." lapnak irják, a napokban T.-Sághon gróf
érkezett
be
a
czélponthoz.
A
negyedik
szakaszt
A zongorarészt előadja Theindl N. J. ur. BeethoKeglevich Béla által rendezett agarászat alkalven L. négyese. — Erkel Gyula, Fáyl Frigyes, képezte most a három nyertesnek együtt versenymával a házi-asszony gr. Keglevich Béláné, BatKhayll Antal és Theindl N. J. urak szívességből zése, melyben Bujdosó András derese lőn az első,
thyány Ilona grófnő,igen szép tisztelet-dijat ajánVelkey
Ferencz
fakója
a
második,
Velkey
Antal
müködnek közre. — Bérlet mind a négy kamarai
zeneversenyre : körszék 6 ft., számozott szék az I, peje a harmadik. S ezen sorban nyerték a dijakat lott a nov. 6-án lovagolandó akadály-verseny
rendben 4 ft., számozott szek a IL rendben 3 ft., — melyek kőzül az első két körmöczi aranyból, a nyerőjének. A jelenvolt agarász lovasok közöl
bemenet az erkélyre 2 ft. — Bérleten kivül egy- második egy aranyból, a harmadik egy tallérból s azonnal öten jelentkeztek, s a tizenkét akadályegy kamarai zeneversenyre : körszék 2 ft.. számo- mindegyik a hozzá mért dicsőségből állott. Meg lyal ellátott versenytéren gróf Szapáry Iván
zott szek az I. rendben 1 ft. 50 kr., számozott szék kell jegyeznünk, hogy mindannyian szőrén, nyereg ,Intherires»" lova ért először czélhoz. A második
a II- rendben 1 ft-, belépti jegy az erkélyre 70 kr. nélkül ülték a lovat s mind a kilencz versenyző Blaskovich Ernő „Lenke" nevü lova volt, mely a
házi-ur által felajánlott szép lovagló ostort nyerte,
** (A nagy zenemesterek legjelesebb operáinak telivér magyar huszárként ülte lovát, mintegy lo- — E versenyt egy magánfogadás utján létrejött
nyitányai) kőzül ötven válogatott darab jelent meg vából kinőtten száguldva a czélpont felé.
sik verseny követte, melyben Blaskovich Ernő
Ji (Régi pengő pénzek beváltása.) A nemzeti ,,Móra" nevü lova győzött, gr. Szapáry Imre
Rózsavölgyi és társa mükereskedésében két kézre,
zongorára atirva. A zeneirodalom terén e kiváló bank igazgatósága felszólítja azokat, kik régi, ,,Bunkó" nevü lova ellen.
kedvelt müveket tartalmazó kiadásban a követ- pengő pénz értékre szóló bankjegyek birtokában
** (Gyufa általi önmérgezések.) A mint nekező nyitányok vannak befoglalva : Auber-tö\ : a vannak, hogy azokat beváltásra mielőbb küldjék künk irják, Komárom megyében, Ekei helységben,
Fra Diavolo, Báléj, Portici néma; Beethoven-től\ be' a bankigazgatósághoz, annyival is inkább,
Coriolan, Egmont, Fidelio, Leonore 1805, Leonore minthogy 1867. január 1-én tul a bank nincs kö*) Kéretnek a hazai lapok a jelen közlemény átvé1806, Prométheusz; Bellini-tő\ -. Norma, Piráták, telezve a p. pénzre szóló jegyek beváltására.
telére.

Irodalom és müvészet.

III | | í

ír-

közbirtokos neje, született Pogrányi Ida karjait fokossal összezúzva, vérében fetrengve,
7396. Télen. Sajnáljuk, hogy még se téli, se nyár
asszony,két gyermek anyja, ezelőtt mintegy három ott|hagyták, ugy hogy életben maradásához kevés használatra nem való.
7397. Kolozsvár. R. T. A kérdéses képek valamelyik
héttel, — mint mondják, házassági viszályok — és ajremény. Az orgyilkosok, részint városi rendőrök
közelebbi számban Átalában tudathatjuk önnel, hogy rajzmár az önmérgezés előtt észrevehető őrülési ro- részint várbeli fegyveres katonák által elfogattak készletünk
ismét örvendetesen szaporodott, s müvészeink
hamában, — két csomag gyufáról leszedett phos- és a városi börtönben várják a törvényes vizsgálat valóban elismerésreméltó igyekezetét s haladását tanúsítja Reméljük, hogy ön is hasonló értelemben lesi.
phor által magát megmérgezte. A sietve alkalma- után reájok kimondandó itéletet.
7398. Debreczen. Sz. népdal. A képzelet eléggé né
zott orvosi segély kiürittette ugyan a gyomorból
pies, csak egyes kifejezések nem népdalszerüek. De azér
a méreg-anyagot: mindazáltal a nő, hat napi kinbecsületes jó igyekezet.
Nemzeti szinház.
lódás után megszünt élni, s el is temették : de az
7399. A fénixmadár. E tárgy volt már ismertetve-esemény, a komáromi megyetörvényszékhez bejePéntek, nov. 4. „Fiammina." Dráma 4 felv lapunkban. A czikk nem világosítja fel ujabb oldalról.
lentetvén, e hó 4-én hivatalos orvosi vizsgálat
Szombat, nov. 5. „Ördög Róbert." Opera 5
védett a holtest felásatott. Többek állítása szerint, felv. Meyerbeertől. Rémi J . tenorista föllepte. A
a nő öngyilkossági szándékát több izben nyilváni- vendégművész jól iskolázott hang mellett gyakortotta : mindazáltal ez ügy mibenlétét, a folyamat- lott játékkal is rendelkezik, a mi szintén nagy
ban levő törvényes vizsgálat legjobban felderitendi. előnyére válik.
— (Beküldetett.) T. szerkesztőség! Becses
Szintén a mult hó elején Posonymegyében, PaVasárnap, nov. 6. „A lelencz." Népszínmű lapja nagyszámu olvasó-közönsége előtt nem lesz
talán érdektelen tudatnom, hogy a Kazinczy
dány helységben, az ottani ref. lelkész virágzó 3 felv. Szigligetitől.
éveiben álló hajadon leánya lett phosphor általi
Hétfő, nov. 7. „A haramiák." Schillertől Ferencz s Dessewffy József által 1825-ben meginditott
önmérgezésnek szomoru áldozatává! Öngyilkossá- dráma 5 felv. Ford. Toldy Ferencz.
„Felső-Magyarországi Minervának"
gának oka, a leánynak eszélyes apja által tiltott
Kedd, nov. 8. „Fidelio." Nagy opera 3 felv
első öt évi folyama vagyis 20 első kötete nálam
de a leány által folytatott titkos szerelmi viszony Beethoventől.
eladás végett le van téve. A példány egészen tiszta
szomoritó következményétől való félelemben kereSzerda, nov. 9. „Keztyü és legyező." Vigj.
Fraenkel B. miskolczi könyvárus.
sendő.
felv. Francziából ford. Csepregi L. Hirtling Mária s uj.
** (Öngyilkosság.) Mint a kolozsvári lapok harmadik fölépte. A vendégnő megnyerő alakja,
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóirják, ott Dörgö Jenő másodéves jogászt, az alig átgondolt játéka, egyaránt kedvező benyomási ság irányában
vállal felelősséget a szerk.
23 éves, deli külsejü ifjut, e hó 3-án reggel szobá- tett a meglehetős számmal egybegyült közönségre
jában agyonlőve találták. Halála előtt kevéssel
Csütörtök, nov. 10. „Faust." Opera 5 felv
levelet irt egyik barátjához, melyből kitünik, hogy zenéje Gounod-tól.
SAKKÜÁTÉK.
szerelmi csalódás miatt maga oltotta ki életét. —
Levele higadtan s biztos kézzel van irva; a legSzerkesztői mondanivaló.
254. sz. feladv. — Bhai Sadu S i n g h t ó l
apróbb részletekre kiterjedőleg rendelkezik. —
(Kelet-Indiában).
7390. Kassa. B. V. S. A lefolyt héten a hozzánk in
„Mondják — irja többi közt — hogy a kik el tézett kérdésekre lehetőleg kimeritő magán válaszunkat
akarják magukat veszteni, elébb eszméletüket postai uton megküldtük. További teendőkre szivesen ajánlSötét.
vesztik el; ez nálam nem igy van; én egy kis izga- kozunk.
7391. Régi nyelvemlékeink. Az 1541-i költöi mü
tottságnál egyebet nem érzek." Azután kéri barátját, hogy minden tévhiedelem eloszlatására ne hiven másolt kiadása nyomdai nehézségekkel van összea mennyiben egészen uj betüket kellene hozzá öntitkolja el levelének ilyszerü sorait: „A mióta kötve,
tetnünk. Ez pedig csak akkor érné meg a fáradságot, ha
születtem, mindig szerencsétlen voltam; magamra egészen uj, most fölfedezett régi nyelvemlék forogna szóálltam a nagy világban, most véltem egy lényt ban, nem pedig oly mü, mely már számos kiadásban jelent
follelni, ki megért s osztja érzelmeimet : az meg s melyről föl kell tennünk, hogy a magyar irodalom
foglalkozók ugy is ismerik a nevezetes mairigy sors ezt is kiragadta karjaim közöl! Halálos történetével
radványt.
ítéletemet ezelőtt két órával tudám meg; tovább
7892. D . . . . háza. Mindig örömmel veszszük egyes
élni nem akarok." — Azt hiszik, kedvese leve- községek ily részletes ismertetését, csak azután ne ezifrázná
let intézett hozzá, melyben szerelmi viszonyukat némely ember oly uagyon, hanem irná meg nyugodt egyrészéröl megszakitottnak nyilvánitá : ez volt a ha- szerűséggel, a mit látott ,s hallott. Kendesen ugy elborítja
a sujtás és zsindrzat az ily műveket, hogy a posztó alig lát
lálos itélet. — Nagyszámu ifjuság s közrészvét szik.
Ebből talán még majd kitapogatjuk.
kisérte sirjába a sokaktól szeretett ifjut.
7393. M
hoz. Furcsa kérdések intéztetnek
** (Két nehéz mesterség.) Joachim, a hires a szegény M — — — hoz. A végén van a legfurcsább
hegedümüvész hazánkfia, Hannoverában laktában kérdés:
„
csak azt mondd meg nekem,
szobájából épen oda látott, ahol a fiatalság korNaponta méla-bús gondolataimnál,
csolyázni szokott. Ö is megkivánta a nemea muCsöndes éjszakákon édes álmaimnál,
latságot, kiment, s az ott levő vállalkozótól egy
Miért vagy én velem?"
pár korcsolyát bérelt; azonban kinyilatkoztatta, Az ily kérdés még a rigorosumon is megakaszthatná az
a
b
e
d
e
f
g
h
hogy nem tud korcsolyázni. Nem tesz semmit, embert.
7394.
T.-Földvár.
V.
Sz.
S.
A
lap
is,
a
naptár
is
mond a korcsolyás, majd megtanulja, csak igy elküldetett.
Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.
igy tegyen. Próbálja Joachim, s csakugyan
meg
7395. Barna Ferkó. Valami nagy panaszunk nincs
szerencsésen el is esett. „Persze, — mondja erre a ellene. Akadék nélkül végig folydogál egy régen megásott
A 250-dik számu feladvány megfejtése.
derék korcsolyás, — ez nem olyan könnyü dolog, árok partjai közt, a melyen már annyi más viz lehömpölygött. Egy kissé ujabb meder és valami frissebb folyadék
(Ifj. Minckwitz Jánostól Lipcsében.)
mint a hegedülés."
volna a«, a mit óhajtanánk. Mert hiszen már most nem is
Világos.
Sötét, i Világos. A) Sötét.
** (Orqyilkosság szerelemféltésbö'l.) Komá- mesterség, igy énekelgetni:
1
. Hc3-e4
d6—döA)
"1.
Kd4-e4:
romból a következő esetről tudósítanak bennün„Mert, a ki most előtte áll,
2. Vh2—h7
dö -e4:
2. Vh2—g2f K tetsz. sz.
Az, a kit ő régóta vár;
ket : Egy Léhner nevü kocsmáros észrevévén,
3. Vb.7—a7-rmat.
3. V—rmat.
Barna Ferkó a kedvessé,
hogy neje örömest időz egy Nyikos József nevü
Helyesen
fejtették
meg.
Veszprémben.- Fülöp József.
Hü szivének hü jegyessé.
ügyvédgyakornokkal; azért azt házától eltiltotta,
— Tállyán : H. Nagy Lajos. — N.-Kikindán : Wolsinger
Csókot ad neki a leány —
Izidor. — Pesten : A „pesti sakk-kör."
de hasztalan; — a titkos légyottak mégis megtörS ő sem olyan fösvény talán —
Rövid értesítések. Veszprém : F. J . és Kis-Kürtö»:
téntek. A férj gyanuja, egy, a neje által titokban
Hogy azt ujra meg ne adja,
Js. K. Előre is gondoltuk, hogy a 61. sz. társas-játszma
Adoniszához küldött szerelmi-levélkének kézbeS még vagy tizzel meg ne tódja.
nagy érdekkel fog birni a sakkjáték barátai előtt. Annálkeritése által alapos levén, két ismeretes korcsmainkább örülünk, hogy a vidék sakkjátszói is megtalálták a
És
azután
mind
a
ketten,
hőst fölbérelt, a kik is az ismert ügyvédgyakorhelyes utat, mely egyedül vezet győzelemhez. A kérdéses
Egymás mellé ülnek szépen —
nokot elcsalván Léhner kocsmájába, azt ott hárhadállás beküldött fejtegetése egészen helyes. A „pesti
S a jó Isten mondaná meg.
sakk-kört" megnyitó csinos játszma különben a külföld
man orozva megtámadták, fokosokkal agyba-főbe
Mi mindenről nem beszélnek.
előtt sem maradt észrevétlen, a mit mutat azon körülverték, azután az utczára kivetették. A szerenAkármiről is beszélnek,
mény, hogy a bécsiek, a pesti sakk-körtől az eszmét fölcsétlen megsebesült, életét megmentendő, egész
De csak ismét arra térnek,
ragadva, a német lapokban, közzétett felhivások szerint,
életerejét összeszedve, futott a vész színhelyétől,
A mi olyan édesen szól,
már is társas-játszmák rendezése által akarnak életet
A közelgő házasságról" stb. stb.
önteni az alvó sakk-életbe. Ez a pesti sakk-kör életrevalóde az orrgyilkosok utána; mig az izraelita-imaháznál elérvén, ismét kegyetlenül elverték, fejét és Nem gondolja az ismeretlen szerzö, hogy ezt akármelyik iágának első győzelme. — Többeknek : A 252. sz. felad-

Nyilt tér.*)

ványban c5-re még egy Sötét gyalog állítandó.

fonóban is elmondták volna igy?

Hónapi- és Katholikus és Protestáns
betinap.
naptár.
Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb

November

Görög-orosz
naptár.

Izraeliták
naptára.

Novemb. (ó)| Marchesv

_© N a p
C Hold
hossza| kelj nyugj hossza [ kél | nyüg

fok v.
ó.p.
14 Ananiás 231 22
4 25
2
15 Böjtnap '232 22
Acindin
4 24
3
[233 23 7 5 4 23
Acepsini
16
4 Joanik
234 24
17
7
22
5 Gaal
235 25
6 4 21
18 Arnon
6 Pál püspök
236 25 7 10 4 19
19 Böjt
7 33 vértanu
19
20 Sabbath 237 26 7 l l
Hold változásai, (g Holdtölte vasárnapon 13-án 6 óra 49 perczkor este

B 26 Kosztka
Szerapion vért.
Lipót hitv.
Edmund püsp.
Gergely püsp.
Eugem, Hilda
M. Erzsébet

B 25 Didak
Klementina
Lipót
Ödön, Ottm.
Anián
Jenő, Odo
M. Erzsébet

TARTALOM.

Á R.
fok
47
61
75
88

v.i
371
40!
251
49

ó. p.ó. p.
4 26 6 29
7 39
5 12
4 8 43
0 9 37
101 50
1 10 24
114 82
2 ll '2
126 55 10 3 ll 36

Lamarmora Alfonz (arczkép). — A három katona.
Szász Béla. — A szent-gothardi ütközet és a sasvári béke
(folytatás). — Csúthy Zs. — Az egészség ápolása az életkor különböző szakaiban (folytatás). _ Felső-Bánya
(képpel). Kovács G. — Zurány, Fessler Ignácz szülő-helye
(két képpel). Halasi G. — Pécs kőszene és bányászata
(rajzzal). — A növények vándorlásáról II— l. Béla- —
Egyveleg. — Tárliáa : Irodalom és müvészet. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Köz"> t é z e t ek,
egyletek. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló — Nyilt tér. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza l.»«.)
M.

494

495

soáétHIRDETÉSEK.

Hirdetmény.

ÉI

a jelen pesti Lipót-vásár tartama alatt
áruba bocsát

az óriáshegyi takács-egylet bizottmánya
a regi német színháztéren, b. Sina-féle 1-sö sz. házban,

~^f

rumburgi és sziléziai hegyi-vásznat, rumburgi asztalnemüeket, zsebkendőket
és kanavásznakat,

IfT

50%-tel olcsóbbért
a gyári-árakon alul.

~Vg

1 darab fehér fonalvászon, gyári-ár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.

1864. oktober l-töl kezdve további rendelésig.
I. Bécs- és Pestről Kassa feléPest
Czegléd
Szolnok
Püspök-Ladány
Debreczen
Tokaj
Miskolcz
Forró-Encs
Kassa

könyv-, mű- és hangjegy-kereskedésében Pesten (a Dorottya-utczában)
most jelentek meg, s mindenütt kaphatók:

1 darab 30 rófös rumburgi kreasz-vászen, gyári-ár 25 ft., most csak 13 ft.

Szerkeszté RÉSO ENSEL SÁNDOR.

1 darab rumburgi vászon 8 ingre, gyári ár 34 ft., most csak 17 ft.

am-

1 darab 40 rőfös hollandi ezérnavászon, gyári-ár 32 ft., most csak 16 ft.
1 db 40 rőfös rumburgi ezérnavászon, gyári ár 85 — 45 ft., most csak 18 —22 ft
1 darab 50 röfös hollandi vászon, gyári-ár 46—55 ft., most csak 23—28 ft.
1 darab 50 rőfoa konstanezi vászon, gyári-ár 56- 80 ft., most csak 28—40 ft.
1 darab 54 rófös legkitünőbb rumburgi vászon 26, 28, 30, 35, 40, 45, 60, 60,
70 ftig a legfinomabbak.
1 darab rumburgi szines ágynemü-kanavász, most csak l l , 12, 14 ftig
a legfinomabbak.
1 tuczat fehér vászon-zsebkendő 1 ft. 60 kr., 2 ft. 50 kr., 3, 4, 5, 6 ftig
a legfinomabbak.
1 tuczat franczia batiszt-zsebkendő 4, 5, 6, 7, 8, 10 ftig a legfinomabbak. - ^ ( 1
6 személyre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig a legfinomabbak,
12 személyre még egyszer annyi.
1 tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő ára most csak 2 ft. 60 kr.
1 tuczat damasít törö.kö/ő-kendö vagy damaszt-asztalkrndö ára most csak
4 ft. 50 kr., 5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig a legfinomabbak
A most divatozó szines gyapju-alsó-szoknyák ára most csak 5 ft.
A legszebb t< li-rubakelmék hölgyek számára, rőfe 25, 30, 40, 50. 70 krig.
% röi széles legfinomabb fekete, lila és kék cachemirek, rőfe 95 kr.

Hogy az eladás a legnagyobb mérvben és gyorsasággal eszközöltethessék"*-' mindazok, kik legalább is 50 ftig vásárolnak, egy fél tuczat franczia batisztzsebke'ndőt, 100 ft. bevásárlásánál egy divatos long*hawlt kapnak ráadásul.
Megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
a leglelkiismeretesbben fognak teljesittetni. — E tárgybani leveleket
elfogad:
863 (2- -4)

Ü1ETI1 8.
Pesten, a réj;i némrt szinház-téren, b. Sina-ház 1. si. a.

Bécs
indulás 8 óra — percz este
Pest
„
6 „ 25 „ reggel
Czegléd . . .
„
9 „ 27 „
„

Bécs
indulás 8 óra — percz este
Pest
„
6 „ 25 „ reggel
Czegléd . . .
„
9 „ 47 „
Szolnok . . .
„ l l „ 19 „
„

Második évfolyam. — Verbőczy István arczképével.
Ára csinos vászonkötésben 1 ft. 50 kr.

Gombostű-naptár hölgyek számára
" 1865-re.

Szerkeszté RÓZSAÁGI A. — III. évfolyam.
Herczeg Odescalchi Gyuláné, gr. Károlyi Viktorné és gr. Széchenyi Ödönné
jól sikerült arcz képeikkel.
Ára csinos angol vászonkötésben 1 ft. 50 kr. Aranymetszésü kötésben 1 ft. 80 kr.

Bécs

Dongó-naptár.

A kiadó : KATH MÓR.

Szabad Frankfurt városa által biztositott, s közvetlen felügyelete alatt álló

Sagy képes humoriszükus mulattató évkönyv tanulságos és
hasmios jetgycet<'kk< I az 1865 ik esztendőre.

Szerkeszté MÉSZÁROS KÁROLY.

Fametszetekkel.
Ára csak 1 forint ausztriai értékben.
Bárhonnan érkező megrendelések a fenn elősorolt naptárakra,
valamint bármely más m u n k á r a általam pontosan eszközöltetnek.
868 (i)

Helyiség-változtatás.
Ezennel tudomására juttatik a magas nemesség s a nagyérdemű közönségnek, hogy a

mely 34 évig a Kristóf-téri Becker-féle házban létezett,

a váczi-utczai 21. számu Bene-féle házba,

a Jungk testvérek aczél-áru-kereskedése mellett, áttétetett.
Pest, oktober l-jén 1864.
847 (3-3)

LUEFF M.

200 000 100 000. 50.000, 30,000, 25.000, 20,000, 15.000, 12,000, 10,000,
6000, 5000. 4000, 3000, 2000, 1000 stb. forint főnyereménynyel.
Már a legközelebbi november hó 23. és 24-én történendő sorshúzásban részt
bistoe ég gyors kiirtása
'
lehet venni csekély 6 ujforint befizetés mellett egy egész sorsjegy után; fél sorsjegy ára
3 ujforint. Ebbeli megrendelések közvetlen az alólirott bankárházhoz intézendók.
egy csásí. királyi kizárólag szabadalm. patkány és egérfllö szer által gyertya-alakban
Strausz Jakab m. Frankfurtban.
Egy darab ára 50 ujkr.
, { |I
A hivatalos sorshuzisi lajstromok azonnal s ingyért küldetnek meg. A nyeremények kifizetése H napra a huzás után ezüstpénzben történik.
857 (2—4)

Arad . . .
Csaba. . .
Mező-Túr
Szolnok

indulás 9 óra 30 percz délelőtt Czegléd.
délben P e s t . . .
6
12
délután Bécs . . .
32
2
22
4

Függelékkel fiatal házasok számára.

A születendő gyermekek iránti előgondoskodást illetőleg.

irta dr. Hufeland K.V.,
egykori porosz királyi államtanácsos és ndvari orvos.

Az eredeti kilenczedik kiadás szerinti fordítást átnézte és előszóval ellátta

POÓR IMRE,
orvostudor, tudományegyetemi magántanár.

HARTLEBEN ADOLF,

866 (1)

kiadó-könyvárus Pesten.

Ölcsó fehér szövetek,
vég- és rőfszámra minden áron.

tárlatán, brüsseli tuli, blond,

virágos fekete szövet, virágos mul és illusio, SBF* végszámra a szövetek olc»óbbak.

Hímzések, nöi vászonkészletek és gyermek-czikkeket ajánl

834 (1-2)

T URSCH

Ji •

Pesten, váczi-utcza, a „nagy Kristóf" mellett.
Becses megrendelések utánvétel, vagy az összeg beküldése folytán, gyorsan
kiszolgáltatnak. — Raktári árszabályt kívánatra bérmentve küldök.

I

PESTEN • Török József gyógyszerész urnál, a király-utczában 7-ik szám alatt,—
Pozsonyban : Scheri Fülöp urnál.
806 (6—12)
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A vasuthoz csatlakozó postakocsik menetrendé:
Arad—Szeben. Indulás Aradról naponkint este 7 órakor. Érkezés Aradra naponkint
reggel 3 óra 30 perczkor. (Az utasok korlátlan fölvétele mellett.)
Nagyvárad—Kolozsvár. Indulás Nagyváradról naponkint este 6 óra 30 perczkor.
Érkezés Nagyváradra naponkint reggel 6 óra 45 perczkor. (7—8 utas fölvétele
mellett.)
Nyíregyháza—Beregszász. Indulás Nyiregyházáról naponkint reggel 7 órakor. Érkezés
Nyíregyházára naponkint este 4 óra 50 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)
Nyíregyháza—Szathmár. Indulás Nyiregyházáról vasárnap, szerdán és pénteken este
6 órakor. Érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdán és szombaton, délután 2 óra
45 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)
Nyíregyháza—Nagybánya. Indulás Nyiregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön és
szombaton, este 6 órakor. Érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütörtökön
és pénteken délután 3 órakor. (8 utas fölvétele mellett.)
Tokaj—S.-A.-Ujhely. Indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. Érkezés Tokajba
naponkint reggel 4 óra 85 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)
l £ a B S a Lőcse. Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkint
éjjel 12 óra 10 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)
Kassa—Przemysl. Indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor. Érkezés
Kassára hétfőn és pénteken délelőtt 10 órakor. (8 utas fölvétele mellett.)
Kassa—Szigetit. Indulás Kassáról naponkint éjjel l l óra 45 perczkor. Érkezés Kassára
naponkint reggel 1 órakor. (8 utas fölvétele mellett.)
Kassa—Munkács. Indulás Kassáról naponkint éjjel l l óra 45 perczkor. Érkezés Kassára
naponkint reggel 1 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)

A magyar eredeti regénytár VII—IX. része:

Várt leány várat nyer.

Történeti regény. — Irta J ó s i k a

P a g h a n o flórenczi professortól

egyenesen

ideszállitva,

különböző mennyiségben kapható:

a magyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál Pesten, k i r á l y . u t c z a 7. 8 z á m alatt.
jg/T Xt ismételadók igen kedvezö engedményben részesülnek. *W&
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket megritkitja és megjavitj*
•sokat következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át használják, jó
eeészséenek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyit, melynél az orvosi szer
csekély javulást ewközölt.
828 ( 4 - 1 2 )

Miklós.

Három kötet. Ára 3 ft.
Midón jelen gyűjteményben — melynek czélja a legjobb eredeti regények
választékát nyujtani a t. cz. közönségnek — J ó s i k a M i k l ó s legujabb regényét
bocsátjuk közzé, azon meggyőződést tápláljuk, miszerint jeles veterán irónk számos
tisztelőinek ujólag alkalmat szolgáltatunk kedvencz örök ifju szellera-üdességén és
ragyogó képzeletén gyönyörködhetni.

g g ^ A magyar eredeti regénytárban (I—VI.) eddig megjelent
regények a következők:

Regény. Irta VAS GEREBEN.
Két kötet. — Ára 2 forint ausztriai érték.

Társadalmi regény. Irta VADNAI KÁROLY.
Négy kötet. — Ara 3 forint 50 krajczár ausztriai érték.
Kiadásomban továbbá megjelent:

Az igazgatóság.

VALÓDI PAGLIANO-SYRIJP,

Girolamo

Alulirt kiadónál épen most jelemt meg, s Hartleben és társai könyvkereskedésükben Pesten (váczi-utcza 17-ik sz.), valamint minden más könyvárusnál kaphatók:

érkezés 5 óra 33 percz este
ii
* » 37 „
„

A koEállomásokróll Indulás Ideje, a minden pályaudvaron klffiggeactett r«*sletes menetrendben van kimutatva.

7855 791 (7-12)

legujabb oagy pénznyereaény-sorsjáték

Valódi minőségben kapható:

6 „

porc* délelött
21 perc* reggel l l óra
délután
84
„
1
2
„
3
52
„
6
35
35
délben 10
29
éjjé!
12
délután 12
56
46
43
reggé!
44
5
este
54
41
este
„ 8
45
87
reggel 6
33
-

VI. Aradról Pest és Bécs felé.

Elsö évfolyam.

1 millió 067.000 forintos

£ 3 Mindazoknak, kikre ezen csak 6 húzásból álló sorsjátékban legalább is 100)
illetőleg 50 forint nyeremény nem találna esni, a befektetett 6, illetőleg 3 ft. visszaté-

„

óra
„
„
„
„
„
„
„
„

A gyermekek testi nevelésének legfontosb pontjaira nézve a legelső években.

batiszt, clair, inul, jaconet, vapenr,

Nagyvárad, indulás 10 óra 6 percz délelőtt Czegléd . . . érkezés 5 óra 41 percz este
Berettyóújfalu,,
ll „ 8 4 „
„
Pest
„
8 „ 37 „
„
P.-Ladány . érkezés 12 „ 48 „
„
Bécs
„
6 ,. —

276 ivre terjedő 12 kötetben

858 (i)

indulás 5
„
6
„
7
,
9
„
12
„
1
„
4
érkezés 5
„
8

^

V. Nagyváradról Pest és Bécs felé.

elsö egészen teljes diszkiadása

s 14 ftért minden könyvkereskedésben kapható.

Mező-Túr . indulás 12 óra 54 percz délután
Csaba . . .
„
3 „ 21 „
„
Arad . . . érkezés 5 „ 27 „
„

IV. Kassáról Pest és Bécs felé.
Kassa
Forró-Encs
Miskolcz
Tokaj
Debreczen
Püspök-Ladány
Szolnok
Czegléd
Pest

anyák számára.

Ára csinos képes borítékba ^art. 1 ft. — Angol vászonba kötve 1 ft. 30 kr. a. é.

P.-Ladány . indulás 1 óra 58 percz délután
Berettyó-Újfalu „
3 „ 13 „
„
Nagyvárad . érkezés 4 „ 38 „
„

III. Bécs- és Pestről Arad felé.

VÖRÖSMARTY minden munkáinak
a költő arczképével és GYULAI jegyzeteivel megjelent,

i

7 óra 45 percz reggel
indulás 8 óra
perc*
este
35
este
6
25
»
reggel 5
„
24
9
8
27
„
42
éjjel
9
27
,
10
20
,,
1
25
délután 1
47
„
8
3
reggel
6
,
6
8
25
3
délelőtt
„
7
24
este l l
52
33
12
„
8
délben
49
56
2
érkezés 9
délután

lI. Bécs- és Pestről Nagyvárad felé.

Jegyzék-naptár 1865-re.

Közhasznu kézi-könyv ügyvédek, peres felek, gazdák, iparosok és kereskedők számára.

1 darab 37 röfös kézi-fonalvászon, gyári-ár 30 ft., most csak 15 ft.

I

KUGLER \1)OLF

1 darab 30 röfös házi-vászon, gyári-ár 22 ft., most csak l l ft.

JÓ TANÁCSOK

MENETREND,

Egy csehszármazásu üveggyáros, ki az üvegipar minden ágában évek hosszu
során kellő tapasztalásokat szerzett, s ki több év óta Csehország egyik legnagyobb
s legrégibb üveggyárában mint igazgató müködik, s Magyarországgal s az azzal
határos tartományokkal a legélénkebb üzlet-összeköttetésben áll, — óhajtana
Magyar- vagy Erdályország dúsgazdag erdős vidékén, vagy az illető birtokos ur
számadására, mint felelős igazgató, vagy saját számadására, mint haszonbérlő biztositék mellett, egy üveggyárat telepíteni, s azt a legkitünőbb hivatalnokokkal
s munkáserőkkel ellátni.
Az ajánlkozó egyszersmind a generátor-gázkemenezék épitésében is jártas.
Mindazon uraknak, kiknek fájuk legmagasb értekesitése szivükön fekszik, vagy
mindazon üveggyárosoknak, kik nem nagy nyereséggel űzik telepitményeiket,
bövebb felvilágositás a legnagyobb készséggel adatik s biztositék nyujtatik.
E tárgybani bérmentes leveleket „Glasfabrik" czim alatt elfogad e lapok kiadóhivatala Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
799 (8—8)

urak fehér-árukkereskedése mellett, a kedvezőtlen időviszonyok s bukások következtében

m& 450 darab "ga

V Á gyermekek testi nevelése.***
Kiadásomban megjelent, s Hartleben és társai könyvkereskedésükben Pesten, valamint
minden más könyvárusnál kapható:

A t. cz. nagyobb földbirtokos uraknak.

Csak rövid időre

MT RINGAÜF és HOEPFNER

Császári királyi szabad, tisza-vidéki vasut.

Uj

DALOS KÖNYV.

dalok népies magyar dallamokhoz.

Irta SZINI KÁROLY.
Ára csinos borítékba fűzve 50 krajczár. Bérmentesen küldve 60 krajczár a. é.

Kiért ürítsük e ppohárt ?
(toasztok) gyüjteménye.

Ára csinos boritokba füzve 60 krajczár. Bérmentesen küldve 70 krajczár »• érték.

852 (2-2)

Hartleben Adolf,
kiadó-könyváru*.

'

496

497

lovak, szarvasmarhák és juhok számára.

A londoni 1862-iki párisi, bécsi és müncheni éremmel kitüntetve. — Ö felségeik az angol királynő s porosz
király udvari istállóiban, ő felségeik főlovászmesteri hivatalai által a készitő irányában nyilvánitott tiszteletteljes
elismeréseik szerint, kitünő eredménynyel használtatik, s jónak találva:

Lónál:

torok, mirigy, bélgörcs, étvágy-hiány eseteinél,
s különösen a lónak teljes épségben s tüzesen

tartására.
Y l l l l l l ' k l • máj-métely elháritására, az altest rothadásá«f I l l l l l c t l • n ál és más bajainál, hol a tehetlensc'get tönkre
teszi.

Szarvasmarhánál:

vértejelésn

-

él

s a te

~

henek felpuffadásánál
(szeles has), kevés vagy rosz tejelésnél, melynek minősége
ennek használata után meglepőleg javul, — tüdőbajokaál; borjuzás alatt ennek teheneknéli alkalmazása igen előnyös, valamint
a gyenge borjuk is láthatólag fejlődnek ennek beadása miatt.

Virággyanta (Blüthenharz)

!

? v

i

* ^ *

Augsburgban.

Ezen essentia az ugynevezett házi-szerek
közt tagadhatlanul az első osztályba sorozható, s mely sikerdús hathatósága, valamint
annak feddhetlen készitésmódja által máris
világhírűvé vált, miként számtalan háztartásnál s különösen faluhelyeken, hol az
orvos nincs mindig kéznél, mint tulbecsült
leghathatősb házi-szer méltán ajánlható.
Az életessentiának eljárási módja, a használati utasításból, mely mindenkinek ingyért szolgáltatik ki, bővebben megtudható.
Egy nagy üveg ára 1 ft., kisebb üvegé
50 kr., postai küldéssel 15 krral több.
C s f A főraktár Magyarország- s melléktartományokra nézve TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél Pesten, király-utcza 7. sz. a.
Minthogy ezen életessentia hírneve és
kedveltsége miatt sok utánzóra talált —
s melytől mindenki óvatik — ennélfogva az
életessentia barátai közvetlen a főraktárosnál, hol az valódi minőségben kapható, •eszközölhetik megrendeléseiket. 765(12—12)

Kiesow J. G. Áugsbnrgban.

a házi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:

^

D n t Í 0 f l • '"Örök J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thalmayer cs társa, — Halbauer
• t M c i l « testvérek, — Glati I. F., Blau M. P., — Hollóssy test\. — Kinai és Frühwirth uraknál.
H l : U A N : az udvari gyógyszertárban.
802 (3—4)

ROB-LAFFSGTEDR

Az átalánosan elismert valódi s egészen frisen érkezett

SCHNEBBfiRGI NOVENY-ALLOP

13 ea

3

»=
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Franczia-, Osztrák-, Oroszország és Beli?
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
"3 ö
mell- 8 tüdőbetegek számára,
kellő felvilágositá3t nyujt a minden könyvI -3'
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü továbbá : rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
4§
;2 o
röpirat : „Brochure über die vegetabilische torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — egészen fris minőségben kapható:
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."
A Rob-Ij»ffecteur, melynek hathatösága PESTEN : Dr. Wágner D., gyógyszerész a váczi-uton, — Török József, gyógyszerész
király-utczában 7-ik sz. a., — Thalinej er A. és társa, — Oszetszky F.,
— C3 *7 rti /rí
^7 _ ^
csaknem évszázad óta el van ismerve— vérSchirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt^i . 2 2 CuQ
hető, 3 ízlésre nézve igen kellemes. Ezen BUDA IV : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
g .^ 2
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a Aradon : Probst F. J.
ea S
Kőszegen : Strehle gyógy- Sastyénban : Mücke A. gy
megrongált nedvek s vér által előidézett Aszódon Sperlagh J. gyógy43 g
szerész.
Szathmaron
:
Juracsko
D
bajok gyógyítására, minden ország legszerész.
Kabinban : Stojánovics
S.-A.Ujhelyen : Deutsch J
első orvosai által a legjobban ajánltatik. Baján : Klenautz J.
Kun-Sz.-Miklós : Stoits A. Szászváros : Sándor R. gy.
Aszárezagyökérból készült hashajtó ször- Battonyán : Bignio K.
Lőcsén : Lehrer S. J. gysz. Segesvár : Misselbacher J.
pöt (Syrup Sarsaparilla) stb. messze fölül- Belgrádon Nicolacovics test. Lublón : Krivácsy gyógysz. Székesfehérvár : Say R.
mulja, s egyszersmind helyettesíti a hal-Beszterczén : Dietrich és Lugoson : Arnold J.
gyógysz.
májolajat (Leberthran), az antiseorbuticus
Marosvásárhely : Jeney gy. Selmeczen : Breymann.
Fleischer
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod- Bonyhádon: Kramolin J. gy. Médiáson : Breiner K.
S.-Sz-Győrgyön : ötvös P.
•S -3 +.
Kalium).
Brassóban: Gyertyánfy, Fa- Miskolczon : Spuller J.
gyógysz.
S í" •« o
Mitrovicz:
Kerstonoshics
A.
bick
E.
és
Jekelius
gysz.
Szentesen: Eissdorfer G. gy
E vértisztitó növényi szörp csak akkor
Mohácson:
PyrkerGyula
gy.
és Prohaszka Gyula.
valódi, ha ezen aláírással van ellátva : „Gi- Broodban : Valentovics gy.
és Kőgel D.
Szent-Miklóson: Haluschka
randean de St. Gervals." Alaposan és Csáktornyán : Kárász A.
rövid idő alatt minden egyéb inerkuriális Csúzon : Borsay F gysz.
MoRonban : Pranter J. gysz.
P. gysz.
tjO si
^C>
-vej <U
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb Debreczenben; Göltl N. gy. Munkácson : Gröttier L.
Seraje voban: GyulekaN. G.
Ol C
és elévült ragályos nyavalyákat.
Nagybányán
:
Horacsek
J
Siklóson : Nyers S. gysz.
Deésen : Kramer S.
Megjelent, s minden könyvkereskedésben
Kapható PESTEN : Török J ó z s e f Dettan : Braunmüller J. gy. Nagy-Becskereken:Nedel- Sziszeken : Kubányi F.
Szombathelyen : Mitterkovics és Haidegger.
kaphatók:
gyógyszerész urnál a király-utzczában 7. sz. Devecserben : Hoffmann B.
mayer gysz.
BUDÁN : Bakats L. V. udvari gyógyszer- Egerben : Wessely gyógy- Nagy-Kanizsán : Welisch
Sopron : Voga és Ruppés Lovack gyógysz.
tárában. TEMESVÁROTT : Pecher J. E. szerész.
recht.
§ | ^ " A központi raktár létezik Párisban, Eperjesen : Zsembery Ign. Nagy-Károly : Schöberl C.
és
dr. G i r a n d e a u de St. Gervais-nél, rue Érsekujvár: Conlegnerlgn. Xagy-Kikin : Komka A. J. Tatán : Niertit F. gysz.
Richer, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás Eszeken : Thürnerfiai,Des-N.-Szalontán : Wölfel S. gy. Temesvár : Kraul és Roth
zongorák
hangolásáról.
Nagyszombatban: Pantotgyógysz.
sáthy, Kawylovicz gysz.
tétetik. Minden előforduló esetekben a szaschek R. gyógyiz.
Tokajban : Krotzer A. gy. Irta GYÖRY SÁNDOR, m. t. t. r. t.
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva Győrött : Brunner F.
Nagyváradon : Janky A. Tordán : Welits és Wolf.
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger- Gyulán : Lukács gysz.
861 (1)
Török - Szent-Miklós : PilHaczfeld : Hagelschmidt V. Neisiderben : Fuchs J.
vais találtatik.
710(10-24)
Hátszegen : Mátesy B. gysz Nyíregyházán: Hönsch Ede losz M.
gysz.
Ipolyságon : Mikulási T.
Trencsénben : Simon A. gy.
POPP fogorvos urnak Anatherin-1
Nyitrán : dr. Láng E.
Jánoshazán : Kuna gysz.
i Unghvártt : Telendy gysz.
szájvizét használva, annak a fogakra ;
Orosházán : Vangyel M.
Jolsván : Maleter gysz.
és özv. Benesch P.
és inyre való hathatóságáról meg vá- í
Kaposvartt: Schröder J. gy- Pancsován : Graffgysz.
Újvidéken : Schreiber F.
gyök győződve, miért kötelezve érzem)
Karánsebesen: Weber A. gy- Pécsett : Kunz Nándor.
| Vaczon : Tragor A.
magamat, a szenvedő emberiségnekj
Károlyfehérvártt: Fischer Posegán : Balogh gyógysz. j Varannón : Elizár gysz.
használni akarva, e szájvizet minden- '
Pozsonyban: Schneeberger Varazsdon : Halter gysz.
Ed- gyógysz.
kinek ajánlani.—Bécs, 1856. máj. 14. (
(elöbb Böhm és Kánya)
Károlyvartt : Benich J.
és Dussil gysz.
Verseczen : Herzog gysz.
F ü r s t e n b e r g gróf m. p.,
Putnokon : Szepessy gysz. Veszprém : Fremmel.
: Eschwig E.
(11—12)
tábornok.
Pesten, József-tér 10-ik sz. a. Kassán
Rékason : Boromi K. gysz. Zalatnan: Mégay Gyula.
Kecskeméten : Papp M.
Rimaszombat
Hamaliár
gy.
Késmárk:
GenersichC.é3
A.
Zentán
:
Wuits
testvérek
|§
ajánlja
• •
Kis-Martonban : Kodolányi Rosnyón : Posch J. gysz.
uraknál.
Rumán : Milutinovitz S.
gysz. és Spatay A.
Zimony : Ivanovics és fia.
Kolozsvártt : Megay C. M. Szabadkán: HofbauerI.gy. Zombor : SteinfiaMárk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Körmöczön: Draskóczy gy- Szarvason : Réthy V.
dusan
ellátott
ví
és idült, sulyos atóbajai ellen, több évi
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczártapasztalás s a világhirü R l c o r d
(egykori párisi tanárának) tanmódja
után, si ker biztositása mellett rendel
SUGÁR orvostudor. — Lakása fflrdőkitünő szer : gyomorfájás, rögzött hasszorulás, mellgörcsök, fejköszvény s vértolulás
ntcza S-lk szám, a József-tér sarkán.
ellen, csúzos és köszvényes bajokban stb. — Ára 50 kr.
- Elfogad l l órától l-«f- Nőket
S-tóM-ig.
816 (6-24)
A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban.
Megkereshető levél által is.
793 (8-0)
Az Allop igen hideg és szellős helyet igényel.
814 (2—6)
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KÁNYA JÓZSEF
minden évszakra

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru

Titkos betegségek

Wilhelm Ferencz egészségi alma-bora és alma-eczetje

szépirodalmi müvek
a legjobb szerzőktől, u. m.:

Arany, Nagyidai czigányok. — Balázs §., Beszélyei, 2 kötet. - Beöthy,
Beszélyei, 2 kötet, ördög naplója. —
Bernát, Kaczagányok. — Czuczor,
Népköltemények. —Degré,Ördög emlékiratai, 2 kötet. Novellái, 3 kötet. —
Garay, Album. — Kálnoky gr., Karacsay Indár, 3 kötet. M. nép könyvtára, 3 kötet. — Mocsáry, Társasélet.
Szathmáry K., Színezett lapok, 2 köt.
— Várady, Utolsó Árpád.

István bácsi naptára,
p

vagyis : családos házi-gazdáknak

vagyis : családos házi-gazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelöknek,
helység-elöljáróknak, iparosoknak
és földmivelöknek való
Szerkeszti

KÉPES KALENDÁRIUM.
Majer István

23 ft. 74 kr. helyett csak 6 itétt
^ kaphatók:!
legolcsóbb könyvek raktárában"
Pesten, fehér haj Ó-utcza l.szám, „fehér
hajó" vendéglőben. 862(1)

1864. deczember l-jén
harmadik huzása a legujabb cs. kir. ausztria:

1364-ik évi

állani -kölcsönnek.
E kölcsön-sorsjegyek eladása, minden
államban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön főnyereményei : 20-szor
250,000 , 10-szer : 820,000, 60-szor
200,000, 81-szer 150,000, 20-or 50,000
20-szor 25,000, 121-szer 20,000, 90-szer
15,000, 171-sser 10,000, 352-szer 5,000
432-szer 2,000, 783-szor 1,000, 1350-azer
500, 5540-szer 400 forint, — továbbá
kissebb nyereményekben : 200, 195, 190,
185, 180, 175. 170,165,160, 155,150
145, 140 forint.
A kötelezvények mindegyikének feltétlenül legalább is 135 forintot kell nyernie
5 huzás történik, u. m. : deczember l-jén
márczius l-jén, április 15-én, junius 1-én é
szeptember 1-én.
A fenntebbi húzásokra érvényes eredeti
sorsjegyek a legolcsóbbért szerezhetők meg
Egy sorsjegy ára a legközelebbi Imzásra 3 ft. — Hat sorsjegy ára összesen
csak 15 forint.
Játéktervek és sorshuzás! lajstromok in
gyért szolgáltatnak ki. A legcsekélyebb
mérvű megrendelések a pénzösszeg bekül
dése mellett, gyorsan és pontosan teljesit
tétnek. Ebbeli bérmentes levelek közvetlen
alulírotthoz intézendők.
C ^ " Megjegyzendő, hogy csak certifi
kátok két számmal, szeriesek és nyereményszámok küldetnek
846 (4—8)

és gazdasszonyoknak, népnevelöknek.

lira füzve 50 krajczár.

Korneuburgi marhapor,

valódi életessentiája

24 kötet

HeckenagtgGusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt) megjelent,
s minden könyvárus- és könyvkötőnél kapható:

fametszvénynyel

Dr. Kiesow J. G.

Hallatlan olcsó!

Tizedik évi folyam.

Sok

Egy franczia

származásu, középkora s kellemes modoru
egyén, ki egyszersmind az angol és német
nyelv tökéletes birtokában van, — a franczia és angol nyelvben oktatást kiván adni.
E tárgybani bővebb felvilágositással a
Vasárnapi Ujság kiadó-hivatala szolgál.

TARTALOM.

A fölséges TJralkoddház. — Csillagaszati es kortani j ellemzés
V
' 1 S a z < í í l 8 S Z ° nAyn ° k s znaptára.
Az anya és gyermeke —
— Naptár. — Bélyegekről.
FT'lS",?*
~\, g° o i o I a ™gy Anguszola Szofroniszbe I. Az erkölcsi világ. Istsn legnagyobb tisztelet-, kegyelet- Galambház (képpel) -Mérges gombákat evésre alkalmassá tenni
es szeretetünkre méltó. Ennek helyes módja. — Sz. Mónika az arák — Fagyos tagokra hatalmas gyógyszer. — Feiőgép fraizzali
s anyák tükre. — A káromkodó. Pályadijas elbeszélés (képpel). —
VI. Történeti n a p t á r . ^ Miklós, p á S Í s ' m ü (tezAz eskü. Beszélyke a magyarok előkorából. — A tatárvágás. Népí
r
T
t
k TB &
r6" éS V á C Z V á r 0 S a " ~ ^d-% történelme
rege a hajdankorból. — István bácsi vásárfia Kecskemétről.
(folytatás)
Máthes
János - Egy Jász-halom siremléki felirata
II. A Község naptára. Tápleves inség idejére. — A futóho- a torok világból. - Gróf
Gvadányi József tábornoknak levelei
mok lekötésének czélszerü módja (ábrával).
_ VII. A termeszét mezeje. A természetes kertészet gyönyöIII. Népnevelök naptára. Mendlik János érdemes népnevelő rei- és kert-mivelésről. — Az állatok hangja
(arczképpel). — Gulyás Gábor bárándi kantor s tanitó. — Bölcsi
VIII. Müvészet és ipar mezeje. Nők
i
mezején. iskolamester arany ABC-je. — Taneszközök tárlata. — Egy két A Ghemmtzi szovészeti felsfibb tanintézet. a z p a r
könyv.
IX. István bácsi a hazában és a nagy világban Az esz
IV. A gazdák naptára. A gazdászat tanításának szüksége tergomi uj papnövelde (két képpel). - István bácsi levele a hazai
néptanodáinkban. — Répa-mag termelésről. — Milyen marhát tótokról (képpel). - A négy kantoni tó Helvetiában (három
Schrimpf Jean
tartson a magyar gazda? — Hét-föld öntözőgép (rajzzal). — Szál- képpel). — Byron hajótörése. Tengeri életkép.
nagykereskedő-háza m. Frankfurtban. litható emelőgép (rajzzal). — Ajánlatra méltó tűz- és kerti fecsX. Tréfák mezeje. Paprikás versek. — Országos vásárok —
kendő (rajzzal). - Eke-tengely és kerék homok földekre (rajzzal).
Kamat-számítás uj pénzben. - Cselédbért, árendát mutató tábla
— Gazdászati újdonságok
— Naptári értesítő.
a (2—3) '

Hirdetmény,

Alulírott bátorkodik a honi gazdaközönségnek kegyes figyelmébe ajánlani váczi-ut
51-ik szám alatt felállított

Mint a legkitünőbb óvszernek elismert

korneufaurgi marhapor

marhavész s marhabetegségek ellen

számos évig tartó külföldöm utazásaiban
folyvást friss és valódi minőségben kapható:
szerzett tapasztalati elismereténél fogva
vállalkozhatik a gépe'szet körébe tartozó PESTEK: Török József gyógyszertárában, király-utcza 7-ik sz. a., —
minden müvek szerkesztésére, de kivált a
göz- és mümalinok egyszerűsítésére és
Thalmayer és társa, - Halbauer testvérek, — Glata I. K.
épitésére Elvállal mindennemü gépek és
tárgyak a lehető legtökéletesb kijavítását, BUDÁN : az udvari gyógyszertárban.
a miért is pártfogásért esedesvén, teljes
F
T O n e s és F
^ 7 tisztelettel marad
836 (6—6)
T -' T
A veiberger,- B.-Gyarmatou Sippler testvérek,an Hessheimer J L es A.. Gyertyánffy A. és fiai, - Breznóbányán
ZornlaibG., - Csaczan Bentsáth Férd., - Csáktornyán Marosiutti örökösei - DebreHavas Sándor,
czenben Csanak és társa, - Dobsinán Tirscher £., _ Esztergomban 'Bierbrauer
Eszéken Deszathy István, - Erseknjvárott
gépész, vácsi,ut 51-ik szám alatt J. C-, - Egerben Stemhauser A. I
Conlegner Ignácz és KappelÍJ., - fehér várott Kovács P. és Legmann A - Győrött
Jerfi A - Ipolyságon M.kulásy T
_ Komáromban ZiegK a g 8 á n N o v e l l
A
ler A ésfia,_ K«rm«c««n Ploy C. - Kézsmárkon Genersich A., - Léván Boli
maD
™f,' " T L l p t ° ^ n r !
» n v o o s J - - L n « o s o n Kronetter Ferencz gyógvsz.
Alulirt örömmel és az igazsághoz i
- Miskolczon Spuller J . A., - Maros-Vásárhelyen Fogaras Demeter - Nagy(hiven bizonyságot teszek arról, mi-j
Kanizsán Feszelhofer J., Rosenfeld J.,6s Zerkovits W. A,, - Nagyszombatban
[szerint Popp G. J. ur
Smekal W. A., - Nagyváradon Kalovics Karácsony, - Nyíregyházán Mathaidesz G.
Anatherin-szájgyógyvizét
gyógysz.,
- N.-Tapolcsanban Pollák J., - Pécsett Herzog B., - Pozsonyban
í m ár huzamos idő óta használom, s azt ] Bo* FP Wimmer J. és Hackenberger testvérek, - Pancsován Rauschan és fiai, Í nemcsak jósága, hanem kellemes izetozsnyön Pós J. J., - Szepsi-Szent-Györgyön Kovács ésfia,- Selmeczen Dimák
! miatt is bárkinek a legjobban ajánl-• Sonp«nK e I e n k a F - - S z Í ! e ^ V ? , r ° n K °haríts C, - Simándon Csiky M., gy«z., ! hatom.
489(12-12) " 'opronban. Pachhofer L. és Müller, — s z e g e d e i i Aigner. - Sziszeken Wellenreiter
Bécs, 1857. januárban.
Tnffm. TO H e n n e l C - - Twolczon Bukovszky A. L.. - Török-Szent-Miklóson
Eszterházy Teréz herczegnő, j nonmann w. — Trencsénben : Weiss L., — Újvidéken Schreiber F - Vág-Ujhelyen
aayersdorf L., - Veszprémben Tuszkan Mayer, - Zimonyban Joannovits D.
ésfiauraknál.
803 (6—8)

Épen most jelent meg, s Grill Károly
I (ezelőtt Geibel A.) könyvkereskedéséj ben Pesten, Kristóf-tér 4. sz.kapható,
valamint minden könyvárusnál:

A PARLAGI LOVAS.

Önmaga általi gyors kiképzése,
| tapasztalaton alapult elvek szerint.
15 ábrával.

Jobbágyi Kaszap János

regi huszártól.
I Ara 2 ft., postán küldve 5 krral több a
szállitó levélért.
869(1)

tudor,

Mtem- és íül-orvoe.

tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Rendelési órái a József-téri 11-ik számu
G r o s 3 z - házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti
órákban.
849(3—6)

499
498

Hitelintézeti kölcsönöket,

P O P P J. G., gyakorlati

cs. k. osztr. szab. és elsö amerikai s angol kiz. szabad

•uradalmak, községek, birtokosok, háztulajdonosok és mezei gazdák részére közvetitöleg
eszközöl ki, ai országesan engedélyezett biztosítékra kötele tett és váltó-törvenyszékileg
be

Je^zett

ügynökségi iroda i l j i

Pesten, városház-utcza I-ső szám alatt.

841 (4-4)

Elsö csász. kir. szab. Dunagőzhajozási

társaság.

A személyszállitó gőzösök

MENET

RENDÉ

f. 1864. évi november l-töl a hajózás megszüntéig:.

A Dunán.

Főifelé:

nagy állam-nyereinény-sorshuzás,

f !

ill"
I3

most : Stadt, Bognergasse 2-dik szám alatt,

a takarék-pénztár átellenében.
Egy üvegcse ára 1 ft. 40 kr., — göngyölés 20 kr.
Kapható P e s t városa minden gyógyszertárában, valamint minden
illatszer-kereskedésben.
•H
Cs. kir. legfelsőbb szab.
Ára 1 ft. 22 kr.

FOG-ÓLOM.

Az odvas-fogak saját ólmozására. — Ára 2 ft. 10 kr.

Növényi fogpor.

Papirtokban. — Ára 63 krajczár ausztr. érték.
Steinból Nossdorfra : minden páros számu Nassdorfról Steinba : minden páratlan
Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájrészekre nézve is mint legszámu napon 8 órakor reggel
napon 8 órakor reggel.
kitünőbb épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s legGyőrbőll Pestre : minden páros számu na- Pestről Győrbe : minden páratlan számu magasb uraságok által egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű orvos,
napon
7
órakor
reggel.
pon 7/» órakor reggel.
egyéniségek részéről számtalan bizonyítványok által — e szernek jelessége igazoltatik,
Váczról Pestre : a helyi gőzössel napon- Pestről Váczra : a helyi gőzössel napon- s tekintve, hogy Anatherin-szájvizem az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett,
kint
2
órakor
délután
és
a
páratlan
számu
kint 8 órakor
reggel és a páros számu
s Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
napokon 7 órakor reggel a győri hajóval. ellen védve lőn, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesitnapokon 2l/r óra felé délután
Bogdányból Szent-Endre és Pestre : na- Pestről Bogdány és Szent-Endrére: na- tetett, s a birodalom több előkelö hirlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva
ponkint l'/s órakor délután.
ponkint 6 órakor reggel.
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.
Pestrdl Soroksár, Ráczkeve és Tassra: Tassról Ráczkeve, Soroksár és Pestre;
C5f" Kaphatók PESTEN : Tőrök J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. —
naponkint 6 órakor reggel.
naponkint 2'/» órakor délután.
Unschuld Ede urnál váczi-utezában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság"Mohácsról
Pestre
:
naponkint,
vasárnap
Pestről Baja és Mohácsra : naponkint,
kivitelével, 8 órakor délután (november hoz, — Leykauf testvér uraknál, — Thalmeyer és társa, — LnetT M. és Oszvald
vasárnap kivitelével, 7 órakor reggel (no16-tól kezdve kedden, szerdán és pénte- uraknál. — BUDÁN : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszeres*
vember 16-tól kezdve hétfön, szerdán és
uraknál.
486 (10-14)
ken 3 órakor délután).
szombaton 7 órakor reggel).
Almás: Beck M-~ A.-Knbin : Tiroler G. ger, Krieshaber, Pyra, Deutsch N. — NagyZimonyból
Eszék
és
Pestre
:
vasárnap
Pestről Eszék és Zimonyra : szerdán és
10 órakordélelőtt (november 16-tólkezdve Arad : Probst F. J., Szarka gysz., Tones és Kanizsa : Feselhofer J^ Wellesch, Rosenszombaton 7 órakor reggel.
féld A., Braun.— N -Sz.-Miklós : Napholtí
hétfőn és csütörtökön 6 órakor délelőtt). Freyberger. — Ar.-Maróth : Pfeiffer J.
Pestről Orsova, Ginrgevo, Galacz cs
gysz. — N.-Szeben : Zöhrer, Müller gysz.,
Orsováról
Zimonyba
és
Pestre
:
szomBaja
:
Michitsch
és
Herzog
J.,HerzfeldW.
Konstantinápolyba : szerdán 7 órakor
Steiner A. — IV.-Károly : Jelinek gyse. —
baton
reggel
(november
16-tól
kezdve
fiai.
—
B.-Csaba
:
Laczay
J.
gyógysz.
—
reggel.
N.-Enyed : Obert gysz. — N.-Kikiuda:
B.-Gyarmath:
Sipler
testv.
—
Besztercze:
vasárnap
rergel).
Zimonyból Orsova, Galacz és KonstanDietrich és Fleischer. — Balásfalva : Kov- Komka A. J. — Nyitra : Lapossy L. gysz.,
Galaczról
Orsova
Zimony
és
Pestre:
tinápolyba : csütörtökön este, a pesti
rig T. — Bellóvár : Klebovics gyógysz. — Láng A. F. gysz. — Nyíregyháza : Reich
kedden reggel.
személyszállító-gőzös megérkezte után.
Bonyhád : Kramolin gysz. — Belgrád: és Pavkov-cs. — N.-Bánya : Papp S. gysz.
Konstantinápolyból
Galacz,
Orsova,
ZiOrsováról Galacz és Konstantinápolyba:
Szekulics győgysz — Böszörmény : Lányi — Nagy-Szombat: Pfützner, Smolka gy.
mony
és
Pestre
:
csütörtökön
délután.
„szombaton délben.
gyógysz. — Brood : Angelo D., Ciial. — — Nagy-Kőrös : Kögl B. — Ó-Zsólyom:
A pécsi vasut menetei a személyszállitó-gőzösök meneteivel Mohácsra Brassó : Fábik gysz., Antren G. és társa, Szalay L. gysz. — Oravicza : Schnabel J.
Jekelius gysz. — B.-Kabin : Stojánovics J. — Orosháza : Szekani István. — Pécs •
issza összeköttetésben vannak.
— Beszterczebánya : GedulyA. gyógysz., Zsolnai W. Z., Gábor J. gysz. — Paks.
Eiserth A., Novák F.T.,Göllner gy.,Pusch- Flórián János. - Pancsova : Graff gysz.,
mann F. — Buziás : Rajnáid J. — Baán: Nikolics és unokaöcs. — Pápa : TscheNov. 16-tól a hajózás megszüntéig. Buix Val. — Csongrád : Groszman J. pen G. — Posega : Balogh L. gyógysz. —
November l-töl 15-eig.
— Csáktornya : Kárász A. — Csákóvá: Pozsony : irgalmasak gysz, Weinstabl D.,
Győrből : minden páros számu napon dél- Győrből : a páros számu napokon dél- Wojnovits D. B — Csacza : Eichwald M. Schneeberger, Pisztory gysz., Groszmann,
után.
Henricy gy. — Petrinia : Schmidt. — Péután.
man.
Mohácsról : szerdán, csütörtökön, szom- — Debreczen : Beszlár gysz., Csanak J., tervásár : Anselmi A gysz., Orondke A. —
Mohácsról : hétfőt kivéve, minden nap délBorsos
F.
gyógysz.
—
Deés
:
Kremer.
—
baton délután.
után.
Déva : Popper M — Detta : Büchler J. - Patnok : Szepessy. — Pétervárad : DeoZimonyból : pénteken és kedden délután. Zimonyból : szerdán, szombaton délután. Erzsébetváros : Schmidt A. — Eperjes datto gyógyszer. — Resicza : Brada E. —
Orsováról
:
szerdán
délután.
Orsováról : kedden délután.
Zsembery J. — Eger : irgalmasok gyógysz., Rosnyó : Feymann A.— Rima-Szombat:
Pesten, oktober 25-én 1864.
E. és Kretschmár CM. — RózsaWeszelyi gysz. — Eszék : Horning, Kalli- Hamaliár
hegy
:
Kuffler
B., Makovitzky testv. —
woda E. S„ Turner fiai, Karjolovics gysz. Iluma : Bogdanovicb.
Milutinovich. —
A
föüoryvivőség;
Magyarországon.
Esztergom : Szerentsitz M., Bierbrauer J. Szászváros : LeonhardJ.,gysz.,
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Quir, Valen— Érsekujvár: Fogd, Novák gyógysz. — tinovig. — Szabadka : Milkó S.,
HideghT.
Félegyháza: Hoffer gysz. — FOrstenfeld:
Folyó évi november 23- és 24-én
Feyel F. gysz., Glina, Haulik G. gyógysz. — — Sopron : Rupprecht, Pachhofer, Éder,
Fehértemplom : Bositz, Popovits és társa. Voga gysz. — Sastyén : Miske A. gysz. —
— Gyöngyös : Kern gysz., Kocziánovich Segesvár: Misselbaeher J. B.fiaés Teutsch,
gysz. — Gynla : Winkler E F. és Örley Demián D. — Selmecz : Dimark J. E —
gysz. — Győr : Kindermann. — Háczfeld: Siklós : Deutsch M. — Sziszek : Wakenreiter és Dürich. — Szombathely : Pach200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000. 12,000, 10,000, Schnur J.,Telbisz — Hőgyész : Rausz. — hofer, Pillék, Rudolf A gysz. — Sz.-FehérIlolics
:
Popper
E.
K.
—
Halas
:
Novák
COOO, 5000 stb. főnyereménynyel ezüstpénzben. — E sorsjátékhoz egész sorsjegyek
vár : Legmann J. G., Oblatt és Braun gy.
6 ftjával, fél sorsjegyek 3 ftjával. negyed sorsjegyek 1 forint 50 krajczárral kaphatók. — J. R. gysz. — H.-M.-Vásárhely : Wagner — Szász-Régen :Traugott ésWachner. —
K.
gysz.
—
Igló
:
Tirschner
G.
gyógysz.
—
A pénzeslevelek közvetlen alulírotthoz intézendök. Játéktervek és sorshuzási lajstromok
Ipolyságh : Sartorius gyógysz. - Jászbe- Szathmár : Weisz J.—Szeged : KovácsM.,
ingyért
rény : Uitz gysz. — J.-Arokszállás: Major Kovács J. gysz.ésLemsovics. — Szegszárd:
Schöffer Károly,
gysz. — Jolsva : Maleter A. gysz. — Jaska: Novieur. — Szentes : Prohaszka és EisOdy K. gyógysz. — Krenz(Horvátország): dorőer gysz. — Székegyház: Neustadl L.
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állam- és értékpapírok kereskedése majnai Frankfurtban.
Breyer J. és tia. — Karánsebes : Stoise- — Szigeth : Ráth J. — Szolnok : Schef•»its. — Kolozsvár : Wolf J-, Khudy gysz., csik Istv. gysz. — Sz -Miklós : Mikó M.
A hatóságilag megvizsgált, s kitünő hathatósága miatt — gyomor-fájdalmakban — Karvazy J.
Komárom : Czigler és fia,— Siklós : Nyers A. gysz., Deutsch M. —
átalánesan megpróbált s jónak elismert
Belloni. — Kis-Márton : Kodelányi J.gysz. Szarvas : Neustadtl L., Deutsch A. — Sz.— Kőszeg : Küttel gysz., Strehlen F.gysz. Udvarhely: Beczásy Imre. — Sz.-Somlyó:
Kassa : Imry, Eschwig, Quirsfeld. — Társa J , Ruska Ignácz. — S.-A.-Ujhely.
Kalocsa : Beer L. — Kaposvár : Kohn J., Reichard B., D«utsch J. — Szikszó : AichKégl gysz., — Károlyfehérvár : Rusz J., mann J. — Szenltz : Ustnay A. — Temesmegrendelhető F ü r s t J. gyógyszerész-szállitó-főraktára által Prágában
Wagner és Sándor gysz. — Károlyvár: vár: Roth L., Jáner gy.,Kraul, SchlagerK.,
Rauch, Becher J. gysz — Tokaj : Kröczer
Schillingsgasse Nr. 1044, és
Meder gysz Bénik — Késmárk : Gener1
. Wolf J.
Tata:
' gysz. —"""
PESTEN : Török József gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz., — és sich gysz. — Kecskemét: Machleid gys«. A. gysz- - Torda - Trencsén
:
Kulka
J.,
— Keszthely : Singer M. — Kaproncza: Niertitt F. gysz.
Wágner Jóisef-nél.
Werti gysz. - KisBér : Brindl G. gysz. Simon A. gvst. - Titel: Georgievics T. és
: Schreiber J , Grosinger
S^F" Egy üvegcse ára 70 kr , postai küldéssel 15 krral több.
- Knla : Radányi B - Lengyeltóti: társa. — Ujvidék
ni".
gyógysz.
—
Uj-Verbász:
Singer H. és társa.
Simon
J.
és
fiai.
Lőcse
:
Hermann
G.».,
Arad : Schwellengreber J., — Debreczen : llothschneck K., — Károly fehérvar:
Abegai V., _ Kassa : Eschwig E., — Malaczka : Röhrich J., — Mohács : Kögl A., — Barcs. - Losoncz : Bódy J- G., Geduly A. — Unghvár : Polak F. — Uj-Gradiska:
Mnnkács -. Gottier L., — Nagy-Becskerek : Krieszhaber C., — Xagy-Szeben: irysz - Lugos : Schieszler F., Kronetter Dieners D. gysz.— Uj-Becse :WeliacherJ.
Zöhrer J. P 4 i _ pées : Rech W., — Pozsony : Schneeberger D. és az irgalmasoknál,— gysz. - Léva : BolemannE,gyógysz. - — Vásárhely : Nehrer. — Verőcze : DeBnma : Milutinovics S., — Sastyén : Miké A., — Siklós : Holmik F., — Székes- Lippa : Bánn J. gysz. - M.-Ovár : Czeh. metrovich J. A. és Milutinovich. — VnkoFehérvár-. Légmann S.,— Szathmár :Weis J., — Szeged : Kovács A., — Temesvár: - M a k ó : Ocsoffzky S., Weil M. - M a - vár : Stanits T., Kirchbaum gysz. -^ *aPecher J- C. és Solquier J . W., — Tokaj : Krotzer A., — Tolna : Schwarz M., — laczka : Röhnich gysz. - Mar.-Vásár- raisd : Halter gysz. — Versetz : Guist M.,
hely : Fogarasy D., Bucher. — Mediasch : Berger testv., Herzog gysz. — Veszprém:
V f é m : Frömmel H.
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Folbert gysz. — Miskolc* : Böszörményi Meyer és Tuszkau, Guthard T. — 2«Rráb:
Pepolus
gysz., Spuller, Szabó gysz. — Mitrovitz: Mihi? G., Jakics A., Hora?ek és
z
Zeisberger gyógysz. - M«hacs : Kögl A., gysz. — Zimony : Tretschik gy» - — IvaAuber, Kltiger. - Monkács : Tóth K. - novics J . A. — Zala-Egers«eg : Handler
Moór: Begna A. gy<*gysz. - M.-Sziget: István, Stern S. — Zenta : Parivodi?. —
Kibling P. - M.-Bród : Novák. - Nagy- Zilah : Weiss gysz. — Zombor : PovicsR.,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja, „fog-gyapotot" ajánl TÖRÖK JÓZSEF, Várad : Huzclla M., Jánky J., Knorr F. — Heindlkofer R., Milassensz gyógysí.— Zaírvóevsierész Pesten, a király-utezában 7-ik szám alatt. — Egy hüvely ára 20 krajczár. Nagy-Becskerek : Kellner gys«., Haideg- latna : Megay G. A.
487 (11-12)
*" B}
Poitai küldéssel 10 krajczárral több.
851 (8—8)

Aszemélyszállitó-gőzösök megérkezése Pestre:

il ,
''1 j

Bécsben, ezelőtt Tachlanben 557. sz.,

GASTROPHAN,

Fogfájás ellen,

Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az
üvegek körülírását szives figyelembe venni kérjük.

Az átalánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

növénynedv

mell- és tüdőbetegek számára,

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemü fchérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,

ugymint:
20000 darabnál több férfi-ingek rnmbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.
10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
Fehér pamut in ad ápol an férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Egy flveg ára 1 turini ausztr. érték.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft.
3 ft 50 kr.
Női ingek rnmbnrgi vászonból, simáik 2 ft 50 kr, 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Női ingek rumburgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
Egy üveg: ára 52 krajczár ansztr. érték.
6 ft, 7 ft.
Fiu-lngek 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 ft, 4 kr,4 ft50kr.
Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.
Egy dveg ára §8 krajczár ausztr értik.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
Folyvást egészen friss és legjobb minőségben kaphatók:
férfiak os hölgyek számára nagy választásban.
Török József, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, — Főraktára a legjobb 3'/z,4 és 5 röf szeles amerikai krinolinoknak felér vagy hamuszin
Ebenffihrer A., Gyndele G., Gindrich J., Hansner F. L.,
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
Höfler nnokái, Kindl és Frühwirtu, Köhler E., König N., Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 50 kr.
tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.
Oszeczky és Schieszler, Reitszam Ferencz, Szenes Eduard* FerstelÉsorvos
sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmentesen elküldetik.
Tobisch C , Tunner J., Vághy K., Weiss FI. uraknál.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór €., Bmnner G. F.,
bőrvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Steden J , Prohászka és Schwarzmayer uraknál.
Vászonzsebkendők tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft
50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője PurgSeiiner J. Törülközők
tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 - 16 ftig.
Gréciben kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet Színes agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig

ftveg ára

8§ krajczár ausztriai érték.

Engelliofer izom- és idegessentiája.
Dr. Krombholz gyomor-liqueurje.

Dr. Brünn szájvize (SI fIIIIÍII irón).
PESTEN
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alatt előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék. — Továbbá:

Valoságos vászon-asztalnemű.

Alsó-Lendván : Kiss A.
Iglón : Inderka.
Püspök-Ladányban: HaaA s z t a l k e n d ő k tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Aradon : Tones és Frei- Jassyban : Immervoll J. E.,
gen Alajos.
minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
berger.
Schoidler.
Rozsnyón : Pleymann A., Abroszok
24 személyre. Legjobb minőségü k ö t ő - e z é r n a csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Aszódon : Hanniscb A.
Kőszegen : Küttl és Strehle.
Madaras G.
Nagy választás á g y t e r i t ö k , p i q a e és tricot-paplanokból, k á v é s - k e n d ő k b ő l és
Apatinban : Wény M., Wei- Kolozsvártt: Kozák E.
Rimaszombatban Kretschminden e nembe vágó czikkekböl.
dinger S.
Kaposvártt : Kohn J.
már.
Aranyos -Maróthon : Sa-Karánsebesen: Stojesevics. Rumán : Bogdánovich J.
Raktárunkban vett czikkeknől nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki ne
masa J. B.
Kassán : Novelly A.
Sasváron : Müke gysz.
Almáson : Beck K.
.^^L
Késmárkon : Szopkó K. N. Selmeczbányán Dimák J.E. elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Baánban : Sabinnoszky J. Kecskeméten : Gallé gysz., Sellyén : Weigl József.
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy u t á n v ^ B B l
Baján : Stern K. és Dietzl
Handtl, Milhofer.
Szentesen : Eiszdörfer G. és gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések must*
és Michitsch St., Herzfeld Keszthelyen : Singer testv.
rent leghamarabb elkészíttetnek.
»•*••
Prohaska J.
Kis-Czell : Brunner G.
Szekszárdon : Mihek J. és
fiai.
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Kollárits József és
Mihek N. J., Stern M.,
Beregszászon : Buzáth gy. Komáromban Gratschi gy.,
Ziegler A. és fia.
ííoviter A.
Berettyó-Újfaluban : SavKörmöcz-Bányán : Nem- Szepsi-Sz.-Györgyőn :Vireti J. gysz.
tsek J.
tályos B.
Bezdán : Schulz E. J.
Besztercze-Bányan: Sztra- KostelniczánRadakovíesM. Szegeden : Hauer A.ésLanLéván : Bolemann Ede.
sovits, Mészáros Pál.
kaS.
Beszterczén : Kelp és társa, Lugoson : Popovicza D., Szolnokon : Scheftsik Istv.
Weisz testv., SchiesslerA. Szabadkán : Reisner A. S. kiadásában K o l o z s v á r t t megjelent, s minden hazai könyvárusnál kaphatók:
Dietrich és Fleischer.
Makón : Ocsovsky S.
Szebenben : Zöhrer J. F.
Bialán : Knaus J.
Bonyhádon Beck J.,Scha!\ta Mártonvásáron Pintér J. E. SzíVsényen : Schönberg A.
Miskolczon . Böszörményi, Segesvárott : Misselbsicher.
J. B.
Spuller J. A.
Sz.-Kereszten : Detony V.
B.-Gyarmaton Sippler testÁra csinosan füzve 60 krajczár. Díszesen kötve 1 forint 60 krajczár.
Mitroviczán : Kerstonovits. Sopronban : Voga, Éder és
vérek.
Mohácson : Kögl A.
Rupprecht
J.
Brassóban: Jekelius gyógy- M.-Óvárit : Koller Alajos.
Szigetvárott : GrünhuthM.
szerész.
Maros-Vásárhelyen : FoSziszeken : Pokorny F.
C'snezan : Eichwald M.
garasi D.
Szombathelyen : Pillich és
Debreczenben Rot h^chneck N.-Abouyban : Lukacz.
Kolbenberger E., Nemetz IV.-Becskereken : PyrraD., Albrecht F. R.
Sz.-Fehérvártt: Légmán A.
J., Czanak J., Papp G.,
Danilovics G., Wegling és Sz.-Györgyön : KartinFer.
Borsosy.
Herschani, Schlesinger G. Sümegen : Hirschler N.
LAMÉ FLEURY után SZABÓ GYÖRGY.
Deéscn : Szathmáry K.
: Pap.
S.-Somlyón : Ruszka Ign.
Déván : Büchler A., ötvös. ti.-Bányán
Két kötet. Ára 2 forint.
N.-Kanizsán
:
Fábián
özv.,
Tapolczán : Frisch József.
Diákovártt : Bosniakovich.
Zerkowich
W.
A.
Tapolcsánban
KalabaC.
A.
D.-Földvárit : Timmer K.
: Alex, Temesvárit : Jeney és SolEsztergomban: Bierbrauer. Nagy-Károlyban
Saager.
quir, Hain, Schidlo F., FahEgerben : Weszely gysz.
: Schanner.
ner Károly.
Eperje8enZsemberyj',Papp N.-Kikindai!
IVyitrán
:
Rippeli
gysz.
Tatán : Nirtit gysz.
G. S.
Nyíregyházán: Grünfeld J. Trencsénben : Kulka J .
Erdély nyugati hegyei kftzé.
Eszéken : Deszathy S., Arés Forgács G.
T.-Kanizsán
FirigyházkyP.
Honunk ifjusága számára irta O ni p o 1 y i. — Öt tájképpel.
girovich G. és Károjlovich N.-Szombaton : Keszely J.
üjvidéken : Vidasits J . L,
gyógysz.
Ára 60 krajczár.
és
Panthotes.
Milletits N.
''
Félegyházán : Hunyady I.
Nagyváradon
Kiss
S.,RössUjbányán
:
Hamel
G.
Fiaméban : Rigotti.
ler J. K. és Rosenthal A. Uj-Verbászon: Singer H.
Az osztrák
Fogarason : Schranz G.
Varasdon : Dr. Halter.
Fehértemplomban : Joan- Oravkzán : Pintinger J.
Veröczén
:
Doma.
Orosházán
:
Székány
Istv.
novics <5s Boschits
Verseczen Karnap E.,ObraFehértemplom (Bánátban): Palánkán : Karvázy A.
Schmitz G.
dovics, Fuchs János, Blum
Pakson : Flórián J .
J., Joannovics J. p.
Fehértemplom(Erdélyben) Pancsován: Huber J., KranKülönös tekintettel a magyar korona országaira a legujabb statistikai adatokkal
csevics P.,Joannovics D.U., Veszprémben Frömmel H.
Barbulovics D.
Röviden összeszedte
Joannovics J.B. és Kresa- Váczon : Bodendorfer J.
Galanthán : Wallandt Tód
R
EISEN
HOFFER RUDOLF.
Vnkovártt Stanits Th. Mardinacz M.
Gyöngyösön Kocziánovich.
kovits
B.
Pápán
:
Bermüller
S.
Ára 1 forint
Gyulán : Császár K.
Péterváradon : Nagy Ign., Zomborban : Weisz J. ét
Győrött : Hergesell A.
Popits István, Falcione,
Andres Ferencz.
Hadersdorfban Martinides.
HeindlhoferR., Csarsch C.
Ilradison: Beitl J.,GrigarF. Pozsonyban: Schneeberger
és Heinrici, Pisztory.
Zimonyban : Treschtfik,JoHógyészen : Rausz St. özv.
Pécsett : Berger C, Pucher
annovics és Petrovics.
Hollüson : Mühlbauer.
ch
w
Z.-Egerszegen : Handler I
{*:'
f°
,
Lakich
F.,
Hold - Mező-Vásárhelyen:
a
Obetka S.
865 (1-12)
Wágner.

Stein János

IZIDOBA DALAIBÓL

JRÓlÍA

és a római birsdalom történetei.

Szünnapi kirándulás

lii, odalon! állanitan kézikönyve.

Az erdélyi múzeum-egylet

A stájer növénynedv fehér ü v e g e k b e n á r u ltatik, s felülről kupalakban végződik, B ónlemezzel, melyen ( v a l a m ; n t a z üvegeken) „Apotheke
zum Hirschen in Gratz" és J. P. A. nyomat ezemlélhető, jól elzárva _
különben függvényekkel s a készítő saját neve aláirásával vannak ellátva

ÉVKÖNYVEI.

Tizenhat képtáblával. — I I I . kötet. — I . füzet.
Szerkesztette BRASSAI SAMUEL.
Ára 2 forint 50 krajczár ausztriai értékben.
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500

Fehérruha-raktár,

a legujabb szabás után készitett szines férfi-ingek jól rendezett raktára, valamint
fehérvaszon és pamut-iiiM'k férfiak, nök, ti- és leány-gyermekek számára,
nadrágok és mellénykék stb., uszó-blousek. gatyák, fókötók és sapkák.
Minthogy a fehérruha-tárgyak minden nemét, franczia mód szerint évek óta szerzett elégséges gyakorlat szerint sajátmagam szabom ki, s eddig körülbelül már 30,000
darab fehérrnhat szabtam ki,— ennélfogva átvállalom a menyasszonyi készletek előállítását s varratását a legcsekélyebb megrendeléstől a legterjedelmesebb megrendelésig;
magamra vállalom egyszersmind a szabásban hibás ingek átdolgozását s kijavítását.
Ez alkalommal bátor vagyok a cs. kir. katonaságot lovagló-nadrágaimra, melyek
a lépésben varrásnélkflliek, tisztelettelfigyelmeztetni.— Különösen ajánlatra méltók
az általam megjobbitott vászon-lábbelik (Fusssocken), melyeken a varrás akkép van
alkalmazva, hogy a lábat legkevésbbé sem nyomja, s az oly kellemetlen tyúkszemet is
idővel eltávolítja.
Az összes paszomány-árnczikkek végképeni eladása nagy választékban

845 (2—8)

Dr. Pattison-féle köszvény-gyapot,

47-ik szám.

Tizenegyedik évfolyam.

gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bántalmak minden nemei, ugymint: arcz-, mell-,
nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térdköszvény, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony
fájdalmak stb. ellen.
Egy egész csomag ára 1 ft. Fél csomagé 50 kr. Postai küldéssel 20 krral több.
Használati utasitások és bizonyítványok ingyért szolgáltatnak ki.

Valódi minőségben kapható:

PESTEN : Török József, gyógyszerész I BUDÁN : Taub Vilmos, szarvas-tér 613-ik
király-utcza 7-ik szám alatt. |
szám alatt.
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Bizonyítványok.

Alulírott , kinek 7 év óta kimondhatlan czombfájdalmakat kellett' eltürníes melyek utóbbi időben a test többi részeire is kihatoltak, s miután minden eddigi gyógyszerészi kisérletek sikernélküliek maradtak, egy ujságlap által dr. Pattison köszvénygyapotjara lőn figyelmeztetve. Mitsem sejditve, hogy ezen köszvény-gyapot oly gyors
és meglepő eredményt idézzen elő, annak sokat magasztalt hathatóságáról akarván
meggyőződni, egy csomagot hozatván magamnak, s lefekvés előtt azon helyre raktam fel,
mely miatt oly sokat s a legborzasztóbb fájdalmakat kellett eltűrnöm, a műtétet siker
koronázta, mert reggelre fájdalmaim elenyésztek; de később ismét fájdalmak huzódtak
szervita-tér 5-ik szám alatt Pesten, Fischer czukrász boltja mel l«a keresztül jobb lábszáramon, karomon, kezemen s ujjaimon, a gyapotot ujolag a fájdalmas
helyekre rakván, s nehány óra mulva fájdalmaim tökéletesen megszüntek.
Igen gyakran és sokat szenvedtem továbbá mellgörcsben, s a köszvény-gyapot
alkalmazása óta a rohamok nem mutatkoztak többé, minélfogva mindazoknak, kik csúzos
bántalmakban szenvednek — legyenek azok a testnek bármely részében — e kitünő
köszvény-gyapotot a legmelegebben ajánlom; idejárul még annak rendkivüli olcsósága is.
ezen jótékony segédszer, valamint nekem jót tett, ugy másnak is bizonyára javára válhat;
Ezen gyapotot folytonosan igénybe veendem, s ha ismét rohamok állnának be, azzal
védőleg fogok fellépni. — Rindorf, Neustadt mellett, a„Saale" mentiben, márt 8-án 1862.
W e i g a n d K r i s z t i á n , tanitó.

Becker Károly W.-nél,

ADLER L.

I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:
A. 20 szeme'ly 20 hitelsorsjegyre 8 ft. '/« évenkint, — B. 18 személy 19 darab
(mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. '/« évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek § lt. % évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. l/t évenkint. fPJ-Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.
lI- Befizetés 25 havonkiuti részletben:
személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10
darab
% 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, — G. 10 személy 10 darab l/i 1864.
""
^fc ft. GO kr., — lI. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
8
Bűlyegdij résíletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., V. G.-nél
9 kr., H.-nál 68 kr.
Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegyzett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott
sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. C. D. E. F. G. alattiak mindegyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, —a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.
Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-társnlatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.
40 fttól 100 ftig, „
„
8 ft.
100 fttól 200 ftig, „
„
18 ft.
„
„
„
200 fttól azonfelül „
„
35 ft.
&tF" A legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetők.

ígérvények dijai:

1864-iki 100 ftos sorsjegyre 2 ft., — 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 1 ft. 25 kr., —
5 darab egész ígérvény l l ft., — 5 darab fél ígérvény 7 ft. 50 kr., — 10 darab
egész ígérvény 18 ft., — 10 darab fél Ígérvény 14 ft., — Hitelintézeti sorsjegyekre 3 ft. 50 kr., — Pálffy-sorsjegyekre 2 ft. 50 kr., — Rudolf-sorsjegyekre 2 ft. — Bélyegilleték 50 kr.
Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés
mellett.
1 £ fntMllt havonkint : A) 1 hitel-, % rész 1860-iki, 1 Salm-sorsjegyre, 1*J lUI I M B) 1 Salm-, 1 Clary-, 1 Pálffy-,l 1 Genois-, 1 budai, 1 100
ftos 1864diki , 1 Keglevich-sorsjegyre, — C) /t resz 1860-iki, '/» r é s z 1839-iki,
1 Pálffy-, 1 budai, 1 Waldstein-sorsjegyre, — D) 1 hitelintézeti, 1 Waldstein-, 1 Keglevich, 1 Como-, 1 trieszti 50 ftos, 1 Windischgra'tz-sorsjegyre,
— E) 1 hitelintézeti, 1 trieszti 100 ftos, 1 budai sorsjegyre, — F) 1 1860-iki
100 ftos, 1 1864-iki, 1 Clary-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-sorsjegyre, —
G) •/» 1839-iki, 1864-iki 50 ftos, 1 Eszterházy-, 1 Pálffy-sorsjegyre.
1H forint havonkint : A) % 1860-iki, 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Keglevich111 1U11111 sorsjegyre, — B) 1 1864-iki 50 ftos, % rész 1839 iki, 1 budai,
1 Keglevich-sorsjegyre, — C) 1 Salm-, 1 Pálffy-, 1 Clary-, 1 budai, 1 Genois-,
1 Waldstein-sorsjegyre,— D) 1 hitelintézeti, 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
E) '/» 1860-iki, 1864-iki 50 ftos. 1 budai sorsjegyre, — F) 1 Eszterházy-,
1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegyre, — G) 1 1864-iki 50 ftos, 1 trieszti
BO ftos, 1 Salm-. 1 budai, 1 Keglevich-sorsjegyre.
R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek részjegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetők.
Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapíroknak B pénznemeknek, előlegezések, sorsjegyek- 8 államnapirokra, incaseo s
megbízatások stb.
Vidéki levélbei! megrendelések titoktartás mellett gyorsan » pontosan telje„it t e t n e k .
692 (18—62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

Hogy ezen csodaszerü folyadék legfényesb hathatóságáról a szépnemnek tudomása
lehessen, arra nézve elégséges az, hogy a közönséges mosakodás után a viz kellőleg felrázassék,
s egy darabka szivacs avval megnedvesittetik s a bőrre egyformán rákenetik — mely azonban le
nem törlendő — s igy az arezbőrt a legmagasb korig épségben tartja, s annak fehérséget, sima~
ságot s gyöngédséget kölcsönöz.
Ezen ajánlásra méltó mosdóviz, többszöri használása által, gyors s meglepő siker várható,
— mely abban áll : hogy az arczbőrről a szeplőt, bibircséket, hőpattanásokat, s a sárga foltokat
tökéletesen eltávolítja.
850 (2—2)

sorsjegy-társulatok programmja.

illatszer-kereskedése Pesten, a „Minervához", váczi-utcza 21-ik szám alatt.

Az általam rendezett

ajánlja

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.

HERCZEGNÖ-VIZ

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Az eddig is sok elismerésben részesült s dicsérőleg ismert franczia kosmetikai mosdó-vizet
8 ugynevezett |
„".£*.-,

pénzváltó-Irodája

Régóta, hogy torok-fájdalmakban szenvedtem, ugyannyira, hogy alig valék képes
italt magamhoz venni; a dr. Pattison-féle köszvény-gyapot jótékonyságát voltam
kénytelen igénybe venni, avval nyakamat beburkolám, s nagy meglepetésemre reggelre
fájdalmaim tökéletesen megszüntek. — Kapperswyl, mártius 17-én 1863.
(3)
Oehringer Jb.

A HOLLENBACH D.-féle
országosan szabadalmazott

bronzgyára és érczöntödéje
ajánlja

legujabb eredeti készítményekkel dúsan ellátott raktárát,

mely áll:
«áz- és gyertya-csillárokból, kar-gyertyatartók-, fali- és asztali-gyertyatartókés girándolokból, kandalló-készületekből, kályha-cllenzökböl, Boul-órákból,
ajtó- és ablak-lakatos-mnnkákból, iró-asztal-garuiturákból. Templomi-tárgyakből,
' ugymint: feszületek-, oltár-gyertyatartók- és lámpákból; vörfts-bronzból,
aranyozva és sárga-rézből.

Magyarországra nézve a főraktár létezik:

PESTEN : TESTORY ANTAL-nál,

a váczi-utcza és Kristóf-tér szögletén,
hol is minden megrendelések elfogadtatnak, s a tárgyak a legolceóbbra,
szabott g y á r i - á r a k o n adatnak el.
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Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, november 20-án 1864.
Elöfizetés! föltételek 1864-dlk évre : " " »
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Égési évre 10 ft Fél évre ö f .
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Fogarasi

Hirdetési dijak, a Vasárnnpi t j s á g és Politikai (Jjdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatlsnál 10 krba.
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetmények elfogad, Hamburg és A lton ti ban : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurtban : Otto Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a kertrsz-gazdáüzati Ugynökséfr is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 uj kr.

János.

Ezelött mintegy kétszáz évvel egy régi nél, hogyha feladatuknak teljesen meg akarmagyar család egyik tagja Erdélyből a na- nak felelni, minden idejöket választott hivagyobb Magyarhonba költözött, előbb Zem- tásukra kell szentelniök. Ezen tapasztalás
plén, majd Abaujmegyében telepedvén meg. Fogarasi tudomány-szomjának kedvezőtAz egész családot még Fogaras földjén len kilátást jósolván, egyik gazdagabb neI. Rákóczi György hü, különösen hadi szol- mesi család fölszólitására nyolcz éves nevegálatokért 1638-ban régi nemességben (bo- lői hivatalt vállalt, s még e pálya folyama
jeronatus) ujra megerősitette s birtokát alatt kezdé meg irodalmi munkásságát, meDridiíF helységében minden nemesi előjog- lyet későbbi hivatalkodása mellett is, mintban meghagyta.
egy 30 év óta szakadatlanul folytat.
Ezen család egyik ivadéka Alsó-viszti
Hivataloskodását, melyre valamint elsö
Fogarasi János. Érdemben gazdag hazánk- izben, ugy azután többször is inkább fölszófiának életéből a főbb körülményeket már lítva a kinevezéssel, mint kérelmezési uton
csak azért is érdekesnek tartjuk megismertetni, mivel igen
csekély vagyonu szüléktől származva, főleg önszorgalma által
vitte annyira, hogy az igazságszolgáltatás terén mint legfőbb
törvényszékünk közbirája, s az
irodalmi pályán, mint a magyar tudományos akadémia
rendes tagja, diszszel koszoruzva foglal helyet.
Iskolai tanulását szülőföldén Abaujmegyében FelsőKázsmárk helységében, hol
1801. ápril 17-én látott először
napvilágot, kezdette,majd Szikszó mező városában és Sárospatakon folytatta s végezte.
Már a Szikszai gymnasiumban,
mint rendkivül feltünt tehetségü ifjunak nevét örök ernlé-.
kezetül jegyzőkönyvbe igtatták. Sárospatakon pedig 100
— 150 tanulótársa közt, mint
első jeles osztályoztatott. Iskolai pályája költségeit alsóbb
tanodái ifjak oktatásából fe- <
dezte, kik között korán elhunyt derék tudósunk Jászay
Pál különösen emlitést érdemel.
Fogarasi János az ügyvédi
FOGARASI JÁNOS.
pályára készült. A nagyvilágba épen 24 éves korában lépve az 1825 lépett, 1841-ben a váltójog, ezen akkor uj
—1827 évi országgyülés után, 'melyben jogi intézet felállításakor a váltótörvényeleitől végig az egyik abaujmegyei követ széknél mint tanács-jegyző kezdé meg. 1848
oldalánál, mint irnok vala jelen, 1827 vé- elején István föherczeghez nádori titkárul,
gén a királyi táblai jegyzők sorában Szir- a magyar miniszterium alakultával pedig a
may Ádám kir. táblai előadó biró irodájá- pénzügyi minisztériumhoz tanácsosul hivaban mint levéltárnok alkalmaztatott. Itt tott meg. S az akkori pénzügyi tervek legtapasztala a kedveltebb, elökelő ügyvédek- nagyobb részét a nemsokára összehivott ör-

| szággyülésre nemcsak ő készitette, hanem
különösen az adórendszert a miniszter meghagyásából az erdélyi követekkel egy értekezletben ő ismertette meg. 1849—50-ben
minden hözhivataltól visszavonulni szándékozott; de részint barátai rábeszélésére,
hogy a mely hivatali helyet csak lehet, inkább hazafiak foglaljanak el mint idegenek,
részint mert az Akadémia által rábizott fontos munkálkodás Pesten lakását mellőzhetetlenné tette, az Akadémiának pedig nem
vala módjában a munkához mért jutalmat
adni, 1850 végén ismét hivatalt vállalt mint
tanácsos a pesti ideigl. főtörvényszéknél. Innen 1853-ban
hivatalból bizták meg a pestmegyei törvényszék büntető
ügyeinek vezetésével és elnökségével. Ettől kezdve mint a
pesti országos büntető — majd
mint a pesti kereskedelmi és
váltótörvényszék elnöke, egész
1863 végeig erélylyel, igazságszeretettel és részrehajlatlansággal folytatta hivatalát. A
pesti kereskedelmi törvényszéknél viselt elnöksége alatt
kieszközölte a felsőbbségnél,
hogy Pestet kivéve, vidékről
minden beadmány, különösen
az ugynevezett váltóügyi kifogások, magyar nyelven folyvást elfogadtattak. 1860 elején pedig az akkori igazságügyi miniszteriumnál utánjárásával ő nyerte ki, hogy azon
alkalommal, midőn még az
októberi diploma előtt egész
Magyarország törvényszékein
a perlekedésben átalános hivatalos nyelvül a hazai nyelv
visszaállíttatott, azok között a
pesti kereskedelmi törvényszékre, mint eleinte szándokban volt, semmi kivételt ne
tegyenek.
Azonban az elnökösködés soha sem volt
kedvére, minthogy minden alsóbb hivatalnoka teendőit maga is szerette teljesen ismerni és ellenőrizni, söt a gyakori átalakulások alkalmával maga oktatgatta és vezette
be őket a kezelésbe; és minthogy ajtaja, 1-~
tározott óra nélkül, éjjel nappal nyitva '
a perlekedő közönség előtt is, — ez

