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MARSHALL FIAI és TÁRSUK GAINSBOROUGHBAN
(Angolhon),

Heksch Sándor F., BiedermannésOverhoff, Horváth Ferencz,
2 sasutezal2. sz. a. magyarhoni fötigynökség, föügynökség a cs. k. tartományokra nézve, váczi-utcza 5 dik szám alatti házban,

ajánlják dúsan felszerelt raktárukat kitiinü ús é r m e t nyen

GÓZMOZÜONY-CSÉPLŐGÉPEK, LISZT- ÉS FÜRÉSZMALMOK,
s egyéb gazdasági gépekben a legjutányosb árakon. 1062 (6-12)

Képes árjegyzékek ingyen és bérinentesen.

GROSZVIWIV,
tudor,

szem- és fül-orvos.
tizennyolez évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitűnőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyít. Ren-
delési órai a József-téri ll-ik számú
G r o s s z - házban, minden hétköznapon
délelőtt 11 órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 1133(1-6)
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

Tányaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : hogy az általam készített
Seidlitzporok minden egyesskatulál, valamint a/, adaicokpapirjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ára «i;y bepecsételt eredeti katulyának I ft. 25 kr. Használati utasítás minden nyelven.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rfigzfltt szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá : görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csúzos fogfájda-
lomnal, végül hysteriára, biikórra és huzamot hányásra hajlamnál stb.. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhezj
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő- I
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

W A főraktár létezik : ~W
TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.
STEINBACH J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégjai Bergen városból való valódiDorsch-májhalzstrolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é~.

Az üvegcsék el vannak látva védraarkommal és kimeritö használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegvtanilag mugvizsgáltatik és ezinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése é9 kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
ronatott, hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
termeszét által nynjtatott. - E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tiidó-bajokban, scrophulus és rachitis, köszveny és csúz, idfllt bőrkiütés, tzeingyaladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. • « ^ • . » ' t> • u

•' ^ l O I I \ gyógyszerész- B e c s b e n ,

Örök eladás.
Heves- és külső Szolnokmegyében keble-

zett Isar-községben 94 hold szántóföldből,
— melyben a Tisza-szabályozás folytán ár-
mentesitett 14 hold is foglaltatik,-továbbá
49 hold rétből és 4% hold szőlőből álló
tagositott terület, a hozzátartozó lakhely-
lyel, gazdasági épületekkel, kerttel, s ;i
kisebb kir. haszonvételektől járuló illetékes
részsze), örökáron eladó Bővebben érte-
kezhetni szóval, vagy levél által tulajdonol-
özvegy Vőrösinarthy Lászlónénál Mis-
kolezon. 1134 (1—S)
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792 (33-50)
,,zum Storch",Tuchlaubi;n.

Pesten, felduna-sor 52., 53. sz.,
királyi kizárólagos szabadalmazott

gépkoczkatalaj-gyárának
főraktára

létezik

SIERIIRGER GYÖRGY
papirkárpit-táráhan, » lanczhidnak átellcnében Pesten,

a hol mintatablák megtekinthetők, valamint rajzok és árjegyzékek kívánatra kiszolgáltatnak. Ezen főraktárban koc/.ka-
talaiok és az oly igen kedvelt amerikai padozatok nagy mennyiségben és bőséges választékban kaphatók, melyeknek szilárd

és tökéletes száraz fából készített kitűnő minőségéért a gyár tulajdonosai

w r két évi jótállást, -wá • mí <5;I5)

nyújtanak. — A főraktár a megbízásoknak legpontosabbra szabott gyári-árak szerint felel meg, a koczkatalajok lerakási
átvállalja, s pedig mind Pesten, mind a vidéken »az á.jegyzékben közelebbről érintett feltételek alatt.

a
+
S-l

:©

•fi

s-i

>

Is
•3 a

3

S c

2 M ÍSÍ^.!

s- O

* : 5 | ^ ^ S S5-5
53° o ü S S 2 j i !

« 5 - i l S 6 43 S o S

-3

o

«
«•

a

5 ^
o •>. ^ * *

•JS ,5 § o ±:±
«• 115 >O © ©

: cs « = ""
"• sj r K, se se

o

-= a-s

g

51
g 3 j-i-

CSŐD
tanitói állomásra.
A solti helv. hitv. egyházmegyében kebe-

lezett szabadszállási egyházban a legna-
gyobb (IV-dik oszt.) fin tanitói, vagy ug\ -
nevezett rectori állomás megürülvén, arra.
e/ennel csőd hirdettetik. Évi fizetése : i. La-
kás; 2. szabad fűtés vagy e helyett 21 ft.;
3. készpénz 115 ft. 50 kr.; 4. 90 véka búza;
5. 50 véka árpa; 6. minden tanitványtól
21 kr. tanpénz. — Ezen hivatalhoz van kötve
a temetési ének-szolgálat is, melyért a stóla:
1. Énekszós halottól 42 kr.; 2. imádságos-
vagy prédikáczióstól 1 frt.; búcsúztató-
ért 2 ft.

Kik ezen állomásra folyamodni kivannak,
bizonyítványukkal támogatott folyamodvá-
nyaikat f. é. janiiig 15-kéig adják be &•/
egyház-tanácshoz czimezve.

Kelt Szabadszálláson, 1865. május 21~kén
Szász Károly, lelkész.

1135(1—2) Deli József, gondnok.

Komoly házassági ajánlat.
Egy, legjobb korban levő, kellemetes kül-

sővel biró egyén, kinek 1000 ft. évi jöve-
delme van, ismeretség hiányában óhajt há-
zasságra lépni egy 80 — 35 éves hajadonnal.,
vagy gyermeknélküli özvegygyel, kinek
szintén 400—50(i ftnyi évi jövedelme legyen..
— barnák és erős alkotásu nőknek előnyök
leend. Levelek mellé csatolt arczképek «
legnagyebb titoktartás becsületteli biztosi-
tás'a mellett B. J. H. jegyek alatt poste
restante Pesten, ez év július hó utoljáig
kéretnek 1181 (2-3)

Kiadó-tulajdonos Herkenattt Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Előfizetési féltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél érre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész éne 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egésss évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetíai dijak, a Vasárnapi ITjsag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-t61 kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit «or ára, vagy annak helye egyszeri igutáanál 10 krba;
Uromszor-vagy többszöri igUtísnál csak 7 krba sz&mittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hnmburg és Altanában : Haasenstein és Vogler. —M.-Frankfurtban:
•tto Mollitn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-díj, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

A takarékpénztárak, a legjótékonyabb in-
tézetek közé tartoznak. Űdvöa czéljuk: a szor-
galom és takarékosság ösztönét ébreszteni,
serkenteni és ápolni, s a kevésbbé vagyonos
néposztálynak alkalmat nyújtani arra, hogy
ez, beszerzett vagyonának fölöslegét, szükség,
elöregedés és balesetek idejére félretehesse,
— s azt a takarékpénztárak tőle átvévén,
számára biztosítsák, a kamatok és ezek ka-
matai által növeljék; ugy intézvén ebbéli
munkálkodásaikat, hogy mikor a tulajdonos,
tökéit és kamatait visszakivánná, minden-
kor módjában legyen azokat visszaszolgál-
tatni. — A takarékpénztárak tehát
a szegényebb néposztály kebelében
a jóllét és erényesség áldásait ter-
jesztvén, a legczélszerübb eszközök
az ipar és nemzeti gazdaság eme-
lésére, egyszersmind legközelebbi
védfalak az elszegényedés és inség
ellen; minélfogva, mint fő előmoz-
ditói a nép anyagi és erkölcsi javu-
lásának, — melyek üdvei kétség-
kívül kiáradnak a különböző osz-
tályok minden rétegeire is, — a x

legáldásosabbnak méltán tekinthető ^
mindazon intézmények közt, melye-
ket a nép jólléte iránti buzgalom
valaha létrehozott.

E szavakat, ez eszméket, e meg-
győződést Fáy András már egy
negyed század előtt hirdette, és
pedig ő először hirdette hazánkban.
Midőn az ö figyelme ez intézetekre
fordult, még nem voltak azok any-
nyira elterjedve, hogy átalánosan
ismertek lettek volna. Az első ta-
karékpénztár 1778-ban állott föl
Hamburgban, az időközben tett
kísérletek és tapasztalások nyomán
1815-ben alakult egy tökéletesebb
^dinburgban, mely aztán mintául
szolgált az Angliában is megkez-
dett takarékpénztáraknak.

Ugyanez idötájban, 1815 körül
kezdtek lábra kapni Németországban is.
•~"ix ! n t é z e t e k n e k Angliában gyors elter-
jedése es szembeszökő üdvös eredménye volt
az, a mi b&y Andrást komoly lépésekre ösz-
tönzé: megkísérteni egy hasonlónak hazánk-
ban is felállítását. S egy évi sikeres agitatio
után oda vivé a dolgot, hogy az első hazai
takarékpénztár 1840-dik évi január 11-kén

A hazai első takarékpénztár.
Pesten, a megye pártfogása alatt megkezd-
hette működését. (A megnyitás napján, az
országszerte ismeretes Bod Pál volt az első,
ki pénzét betenni a takarékpénztárnál meg-
jelent.)

Azóta épen egy negyedszázad múlt el, s a
pesti takarékpénztár, a gyönge csemetéből
erős tölgygyé fejlődött, melyet ma már szá-
mos sarjadék vesz körül, daczára azon rend-
kívüli körülményeknek, melyek a hasonló
intézetek felállítását mind a régibb mind az
ujabb időben fölötte megnehezítették.

Mily egészséges alapon kezdődött, s a

HAJÓS JÓZSEF.

közbizalom földében mily gyorsan nőtt a
pesti takarékpénztár üzlete, megtetszik on-
nan, hogy midőn első évében 1840-ben az
összes bevétel 71,000 ftot tett, a második
évben már 146 ezer, a harmadikban 256
ezer, a negyedikben 700 ezer, az ötödikben
egy millió 200 ezer, ma pedig 23—24 millió
forintra megy évenkin* a forgalmi töke; s

daczára, hogy azóta számos bank- és hitel-
intézet alakult körüle, a betevők száma év-
ről évre nö. Meg kell itt jegyeznünk, hogy
a közönség ebbéli bizodalmát, miszerint
megtakarított pénze itt van a legbátorságo-
sabb helyen, leginkább megerősítette azon
körülmény, hogy jóllehet 1849-ben 175 ezer
forintot vesztett az intézet magyar bankje-
gyekben: a betevőknek egyike sem szenve-
dett e miatt egy fillér veszteséget is; a mi
az intézet vezetőinek elvitázhatlan érdeme.

A pesti takarékpénztár 100 ftos részvé-
nyeken alapult, de ebből a tagok csak 60

ftot fizették be valósággal; s e 60 ft.
töke, már több év óta folyvást
100 ft. évi jövedelmet hajt a rész-
vényeseknek.

De nem csak azzal vivott ki
magának kitünö nevet és nagy ra-
gaszkodást a hazai első takarék-
pénztár, hogy szilárd és ügyes ke-
zek által vezetett üzlete oly fényes
eredményeket mutat fel, minőt a
birodalom egy hasonló intézete sem
képes mellé állítani, hanem egy-
szersmind azon valódi emberbaráti
nemes érzület által, melynél fogva
hivatásának tartja, mindenütt ott
lenni segedelmével, hol pártfogást
érdemlő jótékony czél forog szóban.
Szegények segélyezése, templomok
és iskolák építése, bölcsődék, kis-
dedóvók, kórházak, tüz és viz által
károsultak, tanulókat, iparosokat,
kereskedőket segélyező egyletek,
árvaintézetek, nyugdijalapok, nem-
zetiség és valláskülönbség nélkül
folytonos tárgyai jóltevöségének, s
a vízvezeték, zenede, nemzeti szín-
ház, jótékony nöegyletek, testgya-
korló intézet, nemzeti múzeum, sü-
ketnémák intézete, országos kerté-
szeti társulat, magyar gazd. egye-
sület, hangászegylet, természetvizs-
gálók, Kisfaludy-társaság, magyar-

irók segélyegylete, Akadémia, stb. segélyzöi
közt mindenütt az első sorban találjuk a
pesti takarékpénztárt, mely tizenegy év
alatt, (mióta tagjainak rendesen ad osztalé-
kot) hasonló czélokra 105 ezer forinton felül
adományozott. Közelebbről pedig alapítójá-
nak Fáy Andrásnak emlékét azzal örökité,
hogy egy ennek nevét viselő 20,000 ftos

Tizenkettedik évfolyam.23-ik szám.

Pest, június 4-én 1865.
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alapítványt tett, melyből magyar tudomá-
nyos munkák és találmányok jutalmazására
3U00 ftos pályadijakat fog az Akadémia
utján idöröl időre kiosztani.

Az intézet első igazgatója Simoncsics
János halála után, 1856 augusztus havában
Hajós József, kinek arczképét mai számunk
hozza, választatott meg igazgatóvá. S a ta-
karékpénztár virágzása, az ö nevével szoros
összeköttetésben áll. Az ö igazgatósága kez-
detén egyszerre öt millióval ugrott felébb
az intézet bevétele (8 millióról 13-ra) és
emelkedett felül a 24 millión; a részvénye-
sek osztaléka pedig 100 ftig.

Aligha hibázunk, midőn azt hiszszük,
hogy a takarékpénztár erélyes és tapintatos
vezetése körül szerzett érdemeinek kell tu-
lajdonitanunk ama bizalmat, melynek foly-
tán a közelebbi időkben Hajóst majd minden
nevezetesebb vállalat igyekezett magának
megnyerni; azt pedig az eredményekre hi-
vatkozva egész biztossággal mondhatjuk el,
hogy a mely intézetek vezetésében eddigelő
résztvett, azok csakugyan mind a legszebb
virágzásnak örvendenek. így az első magyar
biztosító-társaság, melynek ö alelnöke, köztu-
domás szerint egyike a legszebb előmenetelt
tanusitó hazai intézeteknek. A magyar föld-
hitelintézet, melynek igazgató-választmánya
ban szintén ott találjuk, a nehéz körülmé-
nyekhez képest, melyekkel küzdenie kell, a
legszilárdabb alapokon áll és biztos fejlő-
désnek megy eléje. A középdunai magyar
gőzhajó társaság örvend, hogy öt alelnöké-
nek megnyerhette. A budapesti közúti vas-
pálya igazgató-tanácsába az imént válasz-
tották meg. Az országos gazdasági egyesület
igazgató-választmányának hasonlóan egyik
buzgó tagja. A magyar kertészeti társulat
tőle várja újjászületését. A Bécsben most
alakuló Securitas czimü viszoribiztositó-tár-

-.*. JL„ _.

saságnak egyik alapitója.
Egy szóval, az üzleti élet terén ama te-

kintélyek közé tartozik, kiket vetekedve ke-
res föl minden vállalat, s kiknek már neve
elegendő, hogy azon társaságnak, melyhez öt
csatlakozni látjuk, életrevalóságához biztos
reményeket kössünk.

Kifáradhatlan tevékenységének és lan-
kadni nem tudó erélyének bizonysága gya-
nánt t-mlitjük meg, hogy azon tömérdek
teendők mellett, melyek annyi vállalat igaz-
gatása körül reá haramiának, még elég ideje
marad, hogy a pesti helv. hitv. egyház kor-
mányzásában is cselekvő részt vegyen, elég
ideje marad, hogy ép oly szenvedélylyel,
mint szakértelemmel űzött gazdálkodásának
és kertészkedésének is éljen.

Az ő élete és szereplése a közügyek körül,
világos példája annak, hogy a magyar is
tud oly üzletember lenni, minő az angol, s
hogy ha olyan sok Hajósunk volna mint
nincs, nemcsak hazánkban mellözhetnök
az idegen vállalkozókat, de még a határon
tul is el tudnók plántálni a magyar válla-
latokat, mint eza„Securitas"-salrnár szeren-
csésen meg is van kezdve.

Hajós még a férőkor legmunkabiróbb
szakában van. Jellemétől, gyakorlati ügyes-
ségétől, tevékenységétől, a közgazdasági té-
ren még igen sok jót várhatunk. —sz.

P ü ii k ö s d.
Hasad már a hajnal, pirul az ég alja,
Ébredez a reggel, növekedik zaja.
Fű, fa« v'rá<í, hegy, völgy bucsut vesz az éjtől:
Reszket Örömében, a közelgő kéjtől.
Megjelen az égen, a föld vőlegénye;
Ünnepi pompában ragyog arany fénye.
Hevesen köszönti, a viruló mátkát,
Midőn elfogadja vőlegénye csókját: —
Gyönyör kellemétől derül a föld arcza,
Leirhatlan bűbáj özönlik el rajta.

Nyiló virágból van ékes koronája . . .
Talán tündér hinte gyémánt-gyöngyöt ra ja? . . .
Talán csillagokból Isten keze varrta? . . .
Oly tündöklő, oly szép, a nászruha rajta.
Az idő, — hisz apja! — ugy örül felette:
Rejtegetett kincsét, mind szem elé tette. —
Hogy legyen még bájlóbb : — gyermekére rakja:
Hiszen ma ünnep van ! — piros pünkösd napja.

Te szegény falucska jó egyszerű népe;
Te a szent természet mocsoktalan képe . . .
Reátok is virradt e nagy ünnep napja,
Szent lelkét az Isten, ma nektek is adja.
Nem aranyos könyvvel, bársonyban , selyemben
Folyamodtok éghez, e magános csendben;
Nem ékítve czifrán .. .nem aranyos könyvből...
De imádva buzgón, jámbor igaz szívből.
Hétköznapi zajgás nem töri a csendet,
Szitok, helytelen szó, nem bontja a rendet.
Minden olyan vidám, elégedett, tiszta.
Meszelve a házfal, seperve az utcza.
Mint zöldelő sátor, lombozatos galylyal,
Fölékitve szépen, jászol, kapu, udvar.
Pihen ember, állat, — nem dolgozik senki;
Amott a madár is dicsénekét zengi,
Félbe maradt fészkét,, majd ezután rakja: —
Hiszen ma ünnep van! — piros pünkösd napja.

Két toronynak kondul hallgató harangja,
Behatol a szivbe csengő édes hangja;
Behatol a szivbe . . . bünbáoatra költi
Ifja, véve, keblét áhítattal tölti.
Sorba mennek szépen, kicsinyje és nagyja: —
Nem is kell most várni a jó öreg papra:
Szokott helyén ott ül, a nagy kapcsos könyvvel...
Tisztelettel néz rá, s köszön minden ember.
Kis tanulók serge, zeng az orgonával;
Könyüt csal a szembe, lelkesült hangjával.
Könyörög a lelkész, aztán mond beszedet: —
Az Ur asztalához szólítja a népet . . .
Serdülő legénykék, szende ifjú lánykák,
Járulnak előre, — egymás kezét fogják,
Égi ihletéssel ugy el vannak telve :
Tiszta kebleikbe szállott az Ur lelke.
Szentelt kenyér,s borból, most először vesznek...
Most a nagy apostol hiveivé lesznek:
Fölöttük az áldás, — szent zsolozsma hangja:
Hiszen ma ünnep van! — piros pünkösd napja.

Zöld bársonyos réten, tarkabarka tábor.
Csinálja a trónust . . . puha fűből, fából.
Füzérekkel dúsan körös-körül rakja;
Kert, mező, virágit mind e czélra adja.
Mindnyája oly vidám, mint a tavasz képe,
Melynek ki van tárva megragadó éke.
A mennyezet oly tág . . . oly fénylő felette:
Szélét a napsugár aranyrojtba szegte.
Festőileg állnak a trón körül rendbe,
— Ah, mi boldog lesz az: ki ma ülhet benne. —
Gondolja ugy titkon, minden legény, lányka,
S magát már előre a trónusban látja . . .
Kezdődik a játék; — nevetközés, tréfa,
Fölharsan a síró, majd vig magyar nóta.
Királyt és királynét választanak végre,
S viszik nagy pompával, a királyi székbe.
Oly gyönyörű egy pár! — s mind a kettő mátka! —
Szivet fűzött szívhez Ámor rózsaláncza . • .
Fejükre az áldást a pap holnap adja :
Hisz holnap is ünnep! — piros pünkösd napja

Rajka Teréz

N é p d a l o k .
i.

Piros rózsa hajnalba
Kinyik a kis ablakba,
Piros rózsa, tulipán :
Ne is szeress, ne is szeress,
Ha nem szeretsz igazán!

Nyári felhő az égen
Halad, halad, száll szépen . . .
Ha meglátlak . . . ugy fáj az! . . .
Egyet fordulsz, kettőt fordulsz,
Futsz előlem, elszállasz . . .

Őszi mezőn kikirics . . .
Ne csalogass te hamis :
Csalogattál eleget,
Hej, de te is meglátod még
Beborulva az eget!

Télizöld a hó felett . . .
Szeretsz-e még engemet?
Csapodárság nem illik :
Ne is szeress, ne is szeress,
Ha nem szeretsz a sírig!

Szeretem én a pártámat,
Ha sok is rajt' a bubánat,
Vedd el rózsám, . . . ha te nem . . •
A míg élek, viselem!

Nem kell nekem a fejkötő,
Ha nem hozza hű szerető ;
Minek vennék akarva
Ezer bajt a nyakamra!

Szüret után harmadnapra
Jöjj el a lakadalmamra;
Ha elmaradsz te magad,
A lakzi is elmarad . . .

III.
A szerelem ékes virág
Ápolgatja egész világ,
Csak a benne a keserves,
Ritka közte a mi teljes!

Elültettem én is egyet,
Meg nem hervadt, el nem senyvedt;
Hűségem volt a napfénye . . .
Szemem locsoló edénye.

Ki virított nagysokára,
Olyan teljes a virága !
S rá, még jó illat fejébe
Boldogság is jutott végre

Soós

A szegény ördögök.
(Elbeszélés.)

Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytatás.)

A szegény Taklinét ébren találták 8

kelő nap sugarai. A legelső fölkelő ö volt-
Kisirt szemeit egy vizes ruhával gondost
megtörölgette, a kicsi Marikát egy nagy, k°'
pottas, de nem rongyos kendőbe takargatta
a többieket is felöltöztette mind, Károlyká^
kitől sehogy se maradhatott (a ki azt hiszi;
hogy kenyér dolgában : az jól sejt) biztató
hogy hoz neki valamit, s az alatt folyvást
éber szemekkel vigyázott az ispán minden
mozdulatára.

Az udvar felöli ablakon két szőke &ft
ismeretlen fiu kandikált be; sárgás bőrű p0'
ros nyakukat be-benyujtogatták, s átaláb^11

minden mozdulatuk tökéletes türelmetlen
séget árult el.

— Te, kik azok -- kiáltá Jóska — s vil-
logó szemekkel, s neki hevült arczczal sz&'
kött ki.

A két szőke hamvas arczu jövevény b9'
rátságos tekintettel ment elébe a folyosó";
— mi közben egyik szilvát szedegetett *'
zsebjeiböl, a másik éles késével jó izüke

vágott egy gyürkés karaju darab kenyérb^1

Jóska figyelemmel nézte ugyan a két is

meretlen vendéget is, de szemeinek élesed
pillantása mégis a nagy darab kenyérre s

gömbölyű szemű vörös szilvára esett.
— Hát mit akartok ? szólt, közeled

lépve ahhoz, ki a vörös szilvával fogla^
toskodott.

Ekkorra Pista is kijött.
— Kell szilva? — kérdé nyájasan a ve'

dég-gyerek. „
Jóska felelet helyett összetett marK*

tartá. v
— Adsz nekem is — furakodott közeli

Pista.
A neszre a többiek is kijöttek, s megke _

dödött a barátságos ismerkedés. Előbb az°
ban az osztálynak meg kellett történni-

— Mi ott lakunk az- erdő mellett a ö1*
lomban — kezdé meg a magyarázatot
öregebb vendég-fiu — édes apánk moln a

Láttuk.
— Mit láttatok — kiáltott bele Pista y

figyelmesen tekintve a molnár-gyerek sz
közé
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— Mit láttunk ? hát azt, hogy a mi krump-
földünk mellett mentetek el.

— Mikor?
— Mikor? tegnap.
— Hm! — s ballagtak az erdő felé.
Györy ur ezalatt pompásan kikeíelte

Z(>ld kabátját (ekkorában ez volt az uri szin)
j * e m . épen tiszta, de fehér nyakkendőjét fel-
kötötte, gombos pálczáját kezébe fogta, s
Miután feleségét szivélyesen megcsókolta
olna egy-kétszer -- önérzetes arczczal in-

^lt meg az északi oldalnak a falu felett, a
Szölök alatti kocsi utón.

Az ispánné még pihent egy kicsit: de a
~18 fekete eb szomorú szemeivel nagyobb
felvet látszott mutatt i az evéshez — mely-
" e z azonban egyelőre gazdájának sem épen
8°k reménye volt.

Takliné sebesen haladt egy paraszt leány
jĵ n a falun keresztül; a kicsi Mariskát
^nytelen volt ölében vinni, Károlykát pe-

l& köténye szélébe kapaszkodtatni.
,. Itt kellett nekik elhaladni nem messze a

18 jegenyés erdő mellett.
T — Pista te! ahol ni a mama — szólt

épen akkor bukkanván ki a jege-

s

Pista oda tekintett, s szótlanul forgatta
kéjében a vörös szilvákat.
-~ Nini — hát hogy hivnak titeket? —

az ifjabb molnár fiu — mikor már
^zeledtek a malomhoz.

- Engemet? Takli Pistának, Jóskát meg
Takll Jóskának. — Hej! van-e sok vörös
Nivátok ?

•- Micsoda? de van ám, tiz fával; hanem
a kertbe nem szabad bemenni.

— Huj juh! itt olyan sok gyümölcs
tefem.

— No de még az Ajtóváryék kertjében
^ hajjah!

— Azok is molnárok? kérdé az egyik
Takli fiu — gyönyörködve nézegetvén egy
Jagy szem vörös szilvát, melyet rögtön be
fog kapni.

— Te bolond! ur az; mi annak az áren-
^sai vagyunk.

— Hát az hol lakik? — tudakold Jóska
W o ~ . , z ö s z e m m e l .

— No az messze lakik, a túlsó falu vé-
* ö) a másik mal»m mellett.

—- Az is a tietek?
•— Persze.

h, — Nagy kert az ugy-e ? kérdé a két
i aklifi u . '

"— Nagy-e? hm! ott van ám aztán gyü-
ÜĴ cs, akkora almák, körtvók mint a két

Persze ti még nem voltatok abban a;

E fontos kérdést Jóska tette föl.
— Voltunk ott, hogy ne lettünk volna.
~— Kivel? mikor?

Csak ugy, egy este, mikor a kerté-
már vacsoráltak.

~~- Az árkon át?
~~- Azon.
Pista és Jóska összetekintettek.
E beszélgetés alatt oda értek a malomhoz.

e Belül a nagy hűvös fűzfák alatt egy-
§y törött malomkő mellett akkora hamvas-

k kutyák heverésztek mint egy töltött
**; a deszkacsőveken lezuhogó vizén át

nyhe veröfény árasztotta szét sugarait min-
snre. Az alacsony molnárház szűk ablakai

voltak virágcserepekkel, rózsákkal,
^kát l ikka l . Minden jóllétre és gazdag

ágra mutatott.

A gyerekek egy pár perezre beszaladtak
a konyhába. Mindenik egy nagy darab puha
fehér kenyérrel s egy kellemetes formájú
szelet sonkával jött ki.

A Takli fiuk szivélyes hizelgéssel simul-
tak a molnár gyerekek mellé. Nem lehet ta-
gadnom, Jóska valamennyire elszomorodott;
szivében a sonkaszelet és fehér kenyér
miatt keserű és bus gondolatok jöttek men-
tek. Pista, ki mindig vidorabb volt, ravasz
tekintettel ült le egy árnyékos fűzfa alá,
épen nem szégyelte nézni a mint a molnár
gyerekek kevés étvágygyal akkora falato-
kat vághatnak, ö reménylett, és ezt, egy az
ételnemüekben gyönyörűségét találó fiu —
mért ne tehette volna?

A molnár gyerekek — talán azért, mert
itthon voltak és igy semmitől se kellett tar-
taniok — teljességgel nem látszottak ezen
eszmével foglalkozni, hogy Jóska és Pista
szives készséggel elfogadnák azt a félszelet
sonkát és háromnegyed darab fehér-kenye-
ret, melyet ők már sehogysem tudnak meg-
enni.

Jóska mindinkább szomorúbb lett és
Pista is kezdett engedni jó kedvéből.

— Gyerekekjátszunk egyet — inditvá-
nyozá a nagyobbik molnár fiu — kell ez a
kenyér?

Mind a két Takli fiu oda kapott.
Az ifjabb molnár gyerek kenyeret és kis

darab sonka-szeletét elég meggondolatla-
nul egy ácsorgó kövér kutyának dobta.

— Hej játszunk zsiványost, Takli Jóska
meg én, ketten leszünk zsiványok, te meg
Pali Pistával frajkurok (pandúrok). Mi elbu-
vunk a dohányosba, s ha megtaláltok

— Hatot verünk rátok — szólt Takli
Pista.

— Hatot ? válaszolt az inditványra a zsi-
vány molnár fiu — hatot ám, de ne nagyo-
kat, mert a bicskámat belétek hajítom. Hát
menjünk. Addig valamelyik menjen a kam-
rába, a másik meg a malom alá.

A frajkur molnárfiu a malom alá menta
honnan mindent láthatott, Pista pedig a
kamrába.

Magukra csukta az ajtót, s kezdett ku-
tatni, fürkészni, mint a kinek alapos reménye
van ahhoz, hogy valami ehetőt okvetlen ta-
lál. Ujjai egyszerre négy gyürkés kenyéren
állapodtak meg. Mohón vett egyet az ölébe,
s éles kemény fogaival nagyokat harapott.
Mintha nem lett volna jó egészen. E fölfe-
dezést azonban csak akkor tette már, mikor
étvágya bizonyos megkivántató mértékben
kielégittetést nyert.

Oda ment az ajtó mellé; kinyitotta, s
vizsgálat alá vette a kissé porhanyósnak
tetsző kenyeret.

— Hm! — dőrmögött magában — de
vörös kenyér ez ; micsoda kenyér ez ? s hogy
milyenségéről meggyőződjék — újra nagyo-
kat falt belőle.

Leült egy zsákra s csöndesen elégedet-
ten még mindig jó étvágygyal tovább ke-
nyerezett.

Nem találta ugyan egészen jó izünek:
de azért mégse tudott tőle megválni. Azt
hitte hogy majd a közepe felé jobb lesz.

— Pista mit csinálsz? — szólt be a
kulcs lyukon Jóska, ki kétségkivül gyanított
valamit.

— Te vagy?
— Én.
— Magad?
— Hát.
— Akarsz kenyeret enni?
— Persze, csak ereszsz be. S neki dűlt az

ajtónak.

— A két testvér csak hamar a legkelle-
mesebben falatozott, minden tekintet nélkül
arra hogy egyik frajkur, a másik zsivány. A
molnár-gyerekek vadászhatták egymást ked-
vük szerint.

— Jóska te -- szólt lassan Pista — mi-
csoda kenyér ez?

— Vörös kenyér.
— De nem igen jó. És evett frissen.
— Tettél-e már az ingedbe, mi? kérdé

Jóska?
— Megállj, előbb még hadd eszem. Nincs

itt más valami is?
—• Nincs, csak patkány.
S a gyerekek összébb húzódtak és ettek.
Azután mint a kik dolgukat tökéletesen

rendbehozták, a malom mellett szépen
kisuhantak az erdő felé, s egyenesen a
jágerháznak tartottak.

Mikor jó tnessze haladtak: megállapod-
tak egy kicsit, s a kenyeret kirakták.

— Te Jóska, tudod-e micsodakenyér ez?
— No —
— Korpakenyér.
— Bolond vagy, s berakta zsákmányát

ingebegyébe. Csermolyás kenyér, még jó.
— Az kék szinü.
— Hát add nekem.
— Jóska megtapogatta tömött ingebe-

gyét, s tökéletes jó kedvvel és jóllakott álla-
pottal ballagott a jegenyés szélén.

Ha gondolkozni tudott volna: okvetlen
be kellett vala látni: hogy neki ezúttal az
isteni gondviselés ellen épen semmi panasza
sem lehet. A vörös korpa kenyér is felette
jobb, mint az a fehér, melyet a kisebbik
molnár gyerek a kutyának dobott.

(Folytatása kivatk.í

A bécsi ii| dalszínház.
Mint alább látni fogják olvasóink, jelenleg

hazánk fővárosában, Pesten is egy leendő uj ma-
gyar opera-színház kérdése gyakran forog sző-
nyegen, s e czélra a nemzeti színház számára át-
engedendő uj telek tárgyában egymást váltják az
értekezések a várostanács és a színházi bizottmány
között. Azon reményben, hogy eljön az idő, mi-
dőn Pest egyik leendő díszének, egy uj magyar
nemzeti színház a tárgy fontosságához illő épüle-
tének képét is közölhetjük: addig is nem árt egy
futó pillantást vetnünk az ilynemü kiválóbb épü-
letekre, melyek közé tartozik a most készülőfél-
ben levő bécsi dalszinház is.

Midőn a régi szűk Bécs falainak lerombolása
határozatba ment, egyszersmind ketté volt törve
a páleza a régi középületek fölött is, hogy a tért
hasztalanul foglaló' falak, az uj kor ízlésének
megfelelő díszes épületek számára engedjenek
helyet. Azon intézet, melyet legelőször ért az
újjá alkotás sora, a bécsi udvari dalszinház.

Habár Bécs középületei között a várbeli
drámai szinház az, mely czéljának legkevesbbé
felel meg: mégis a dalszínháznak adtak elsőséget,
mert ha ez elkészül, az üresen maradó dalszínház
elég díszes hely lesz a dráma számára ideiglenes
menedékül.

A képünkön látható épület tervrajzára pá-
lyázat volt hirdetve, s a benyújtott tervek közöl
Siccardsburg és Van der Null műve nyert első-
séget. Ez építészek azután, utólagos tanulmányo-
zás végett bejárták Európa nagyobb városainak
jelentékenyebb színházait, hogy az uj mű a kor
igényeinek minden tekintetben megfelelő le-
hessen.

Az épület renaissance modorban készült, még
pedig az ujabb olasz ízlés szerint. Hátulról is ka-
puk nyilnak a színpadra. Az épület körül
boltozatok nyúlnak el, melyek alatt boltok lesz-
nek a színházi szükséglettel összekötetésben álló
iparosok: fodrászok, látszerészek, könyvárusok,
keztyüsök stb. számára, hogy a néző és játszó
közönség igényeinek gyorsan megfelelhessenek.

Maga az épület belseje a körtől csak kissé
*
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elhajló, tojásdad idomú; a bár a milánói Scala-
ezinház nagyságát nem éri el: de a velenczei hi-
ree Fenice színháznál nagyobb, s a párisi dalszin-
háznái hátrább nem áll. Négy karzata lesz. Az

alkalmakkor szintén az udvar rendelkezése
alatt áll.

Tele ház mellett 3000 nézőre lesz benne hely.
A földszinten 30 páholy, 430 zártszék, 250 erkély-

ülőhely. Az egészben tehát 98 páholy, mintegy
500 helylyel, s több mint 1600 ülőhely lesz.

Az igazgató és a házi személyzet számára a*
épületben magában lesznek külön lakosztályod

udvari páholyok a színpad két oldalán foglalnak
helyet: a jobb oldali az uralkodó számára, mig a
a baloldali a császári herczegeknek van fönn-
tartva; ezen kivül még l e 8 z benne egy diploma-
tiai vendégpáholy a középen, mely ünnepélyes

szék és állóhely 300 ember számára. Az első eme-
leten lesz 30 páholy, a másodikon 32, a harmadikon
6. Itt ismét egyes ülőhelyek következnek, melyek
körül 170 zártszék, 280 pedig nyilt ülés. A negye-
dik emeleten van még 90 zártszék és 400 szabad

de az egész építés oly lassan halad, hogy b&t
éve annak, midőn alapkövét nagy ünnepélylye* i
tették: az ég mégis közepére néz be, mert TD»
sem került fedél alá. ,.. .•

A pesti gazdasági és gépkiállításból.
Jacob kettős őrlőmalma.

Az e napokban megnyilt városligeti gépki-
állításban figyelmet ébreszt Jacob G. szabadalm.
kettős őrlőmalma, melynek könnyebb megérthe-
tése végett rajzát is közöljük. E malom minden-
nemű gabona őrlésére alkalmas, még pedig mind
lapos, mind finom őrlésre. A kész liszt mindjárt
az oda készített zsákokba ömlik.
E malom örlőképessége nagyobb
minden más malmokénál s miután
a hajtás erős szíjak által törtéük, a
kijavítás szüksége is ritkábban for-
dul elő. E malmok megszerzését
különösen földbirtokosoknak ajánl-
ják, kik a cséplés után a gőzmoz-
donyt (lokomobilét) mindjárt a ga-
bona őrlésére, s a malom hajtására
használhatják. Különben ez őrlő
készülék minden más, gőz- és vizi
malomféle szerkezetnél is használ-
ható. Dicsérik e malmok szapora
és tiszta munkáját s olcsó árát, a
mire nézve olvasóinkat a lapunk
mai számának hirdetései között
olvasható gépraktári jelentésre uta-
sitjuk. Az ily őrlőmalmok egy pél-
dánya a mozdonynyal együtt a ki-
állítás alatt folytonos működésben
van és nagy figyelemben lésze-.
sül. Ugyanily malom működik foly-
touosan Jacob Gr. gépraktárában is.
<Pest, gyár-utcza, 33. sz.)

— Tülkölés, tülkölés? Hát mikor szólt még
igy a vén csordás szaruja?

E perczben csakugyan hatalmas kürtrivalgás
rezegteté meg a reggeli levegőt s egy kis vártatva
gyönyörű rendben „rukkoltak" be a huszárok, fé-
nyes szőrű lovakon, ragyogó mundérban, sugárzó
ábrázattal. A házak eleje megnépesedett, a lá-
nyok visszafutottak s a kerítés megöl kanditottak
az érkezők felé.

Még akkor, midőn a katonát átalán s a hu-
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A tágas tornáczon szépen szá-
radt a tarhonya a fehér abroszszal
beterített gyékényen, az ól mögött egy pár
csirke vérzett el, s házban, udvaron átalán véve
nagyobb mozgalom, szinte ünnepi élénkség mu-
tatkozott. Az eladó nem járt délig bekötött pi-
hés fejjel, hanem még hajnalban, kakas szó után
s fejes előtt, szépen megsimitotta haját, friss ing-
vállt vett magára s versenyt éneüelt a szom-
Bzédbeli Juczi-
val, kivel már
akkor, hogy a
csorda elé haj-
totta a fias te-
henet, ott ta-
lálkozott a k s
kapuban.

— Jóked-
ved van Panni.

Tán bizony
szép számokat
álmodtál?

— Szép
számmal vén
asszony, le-
génynyel haja-
don; igy tartja
a példabeszéd.
Hogy ne volna
jó kedvem, mi-
kor egy egész
regement le-
génynyel ál-
modtam. A zt
tartom, magad
is alig férsz
meg a bőröd-
ben az öröm-
től.

— Már mi-
csoda örömtől?

— Ugyan,
Ugyan, ne tedd
magad. Hiszen
ma jönnek ahu-
szárok, a a mint
* Péter hajdú
beszélte, ki azzal a nagybajuszu strázsamesterrel
húzta végig vörös plajbászszal a házunk elejét:
3»ár fölöstökömre ide érnek — Hisz az ünneplőt
is magadra vetted, pedig kedd van! Ahol ni!
Mintha muzsika szót hallanék. Trombita az,
Juczikám!

— Vérmes a füled. Hát az öreg Nebizdrá
bácsinak tülkölését trombita szónak veszed
«iár?

Jacob G. kettős őrlőmalma a pesti kiállításban.

szart különösen nagyszivesen fogadták, áldott idő
volt Magyarországon. Kedves vendégnek tekin-
tették, a legjobb falatokat rakták eléje, s az el-
válás igazán siralmas volt távozóra és maradóra
egyaránt. Mostanság persze nincs már ez igy.
Még a legdélibb magyar katona, a huszár is te-
her az elszegényedett szánt^etőre nézve, kinek

Képek a hazai népéletböl: XLVIII. A huszár búcsúja. — (Sterio rajza után Blumberg.)

bográcsába csak nagy ritkán kerül egy kis hus.
Csak a vászoncseléd, mi tűrés tagadás, az tánto-
rithatlan hive maradt a hadfiak e legnyalkább
osztályának. A „vasasnémet" ritkán mondhatja el
magáról, hogy valaha meghódította volna magyar
lánynak szívét, mig a huszár, akár Taliánország-
ban jár, akár németek, vagy lengyelek közt van,
még mindig szerelembe ejtett maga iránt egy-egy
leányzót, ha nem tudott is vele beszélni. Beszédes

volt az ő szája ha csókolt, s ékesen szóló karja,
ha ölelt. Harczban, szerelemben mindig az első
vitéz volt a huszár. S igy természetes, hogy a ros-
tokolás, különösen ha hetekre, vagy hónapokra
terjedt, soha sem járt regény nélkül.

A falu legénysége két okból restelte a dolgot
nagyon. Először, hogy elszerették előlök a lányo-
kat, azután meg, s ez különösen fájt nekik, hogy nem
huszárok.

S föl is csapott volna egyik másik huszárnak,
ha az öreg szüle panaszos szóval nem
marasztalta volna; megesett persze,
8 vajmi sűrűn, hogy a hiúságában
megsértett fiu hallatlanba vette édes
anyjának bánatos kérését s csákó-
val tért meg a korcsmából, hol a
vörös nadrágos, biztató beszédű
verbunkos káplárnak nem állhatott
ellent, ki délczeg fövegét fejébe
nyomta a föltüzelt vérű gyerek-
nek, mig a magáéba odabillentette
amannak pörge kalapját.

Hamar is híre futamodott,
hogy ez a Gyuri meg az a Pista be-
állt huszárnak, s a falu örege fia-
talja ugyancsak megbámulta, mi-
lyen gavallér katona vált a rü-
pőkből.

Nem is soká volt aztán mara-
dása a helységben.

Ha a falubeli legénység szi-
nét sikerült a zászló alá csalogatni,
odább mentek a huszárok.

A milyen vigalmas volt érke-
zésök a lányokra nézve, oly siral-
matkeltő volt távozásuk a lányra s
szülékre egyaránt; hátha még tud-
ták volna, hogy az egy napos hu-
szár, ki alatt nagyfangosan lépdel
az a szép paripa, néhány nap múlva
ki fog ábrándulni mámorából, mert
olyan donmiguel-bakkancsot fűznek

a lábára, mint annak a rendje, mondanók, ha
rendiben volna, hogy a lóra termett fiút, kinek
legkevésbbé is huszárobesteri rangot ígértek,
a gyalogok közé sorozzák. S aztán, néhány
héttel rá, viszik Lengyelországba puskaportor-
nyot őrizni s ott fájósán emlékezik vissza rö-
vid huszárdicsőségére, apái házára, meg cser-

ben h a g y o t t
szeretőjére.

Hogy kell nekem
Lembergbe el-
menni,

Hogy kell nekem
lengyel lányt
szeretni!

Ha ölelem, fájnak
az karjaim,

Ha csókolom,
folynak az
könyeim!

A hajnali
l iarangszóba
trombita har-
eogása vegyül.

Indulóra, üt az
óra,

Pattan a huszár-
ság tóra.

Széna,abrak a ka-
pában,

A lány a huszár
nyakában.

Sirás, ri-
vás, lónyeri-
tés, dalolás, bu-
csuszó, harsogó
kurjantások 8

a falu korcs-
mája előtt, hol
a huszárság so-
rakozik , szé-
pen húzzák a
c z i g á n y o k
hogy:

Mt'gsöprötté<E már az utczát
Masíroznak a katonák.
Tizenhat esztendős barna kis lány
Búsul a regement után.
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1 szerzetesrendek és érdemrendek
története.

Már Krisztus előtt léteztek különböző fele-
kezetek, melyek részint vallásos szükséglet, ré-
szint az emberrel született társadalmi szellemnél
fogva közös istentisztelet és önmegtartóztatás
végett egyesültek. Krisztus mennybemenetele
után, mindjárt az első század első felében a jeru-
zsálemi és antiokhiai egyházak megalapítását ujak
követték, ugy hogy a második század kezdetén
már Kisázsiában, Görög-, Olaszországban, a
Földközi tenger és ISszakáfrika szigetein neveze-
tes keresztvén községeink voltak. A keresztyénség
terjedésével hasonló arányban nőtt a zsidók és
rómaiak gyűlölete és irigykedése. Az uj világos-
ság követői tűzzel és vassal üldöztettek és pusz-
tittattak, névszeriut Néró által 64—69-ben, Do-
miczián által 93—95-ben, Traján által llii-ban,
Hadrián által 118-ban, Márkusz Aureliusz által
177-ben, Szeptimiusz Szeverusz által 202-ben,
Maximinusz Thrax által 235-ben, Deciusz által
249—251-ben, Valerianusz által 257 —258-ban,
Diokléczián által 303-ban. Részint, hogy ezen ül-
döztetéseket kikerüljék, részint, hogy tiszta és
kegyes életet folytathassanak, s istent kiengesz-
teljék — mi aztán csakhamar a szellem túlfeszült-
ségére, szigorkodásra, vezeklésekre, korbáesolá-
sokra és a fölhevült képzeletnek más hasonló
kinövéseire vezetett— a községeknek egyes vagy
néhány tagjai különváltak, magányt, sivatagokat
és erdőket kerestek, hol a magukra önként rótt
vallásos gyakorlatokkal, s néha tudományokkal is
foglalkoztak. Ilyen remeték már a második évszá-
zadban is találkoztak, azonban thébai Pált mond-
ják első remetének, ki a kérészi vének üldözteté-
sekor a 25()-ik év körül elfutott. Az ő előképe
Illyés próféta os Keresztelő János volt, kik dara-
big szent foglalkozásuknak élve a pusztában la-
koztak.

A thébai pusztából a remetéskedés Sziriába
és Kisázsiába áthatott. Legjelesebb remetének
állítják szent Antalt, kit tudományok és szemlé-
lődés iránti vonzalma az atyai ház fénvéből korán
kiragadt s a thébai pusztába vezetett, hol a ha-
sonérzelmüek csoportjától csakhamar körülvé-
tetve, ezeket a 305-ik év táján két nyomora
kunyhóba szállásolta el (első nyoma a zárdának).
Ezen remete-kunyhók, melyek a szent Antal fel-
ügyelete alatt állottak, mihamar megszaporodtak
a Verestenger körüli hegységeken. Ezen nagy
szentnek halála után az ő tanítványa Pachomius
az eszmét tovább terjesztvén, a Nílusnak Tabenna
nevű szigetén rendezett zárdát állított, 3 —4 szer-
zetesre való czellákkal, melyre aztán Szíriában,
Palesztinában és Örményországban más hason-
nemü, kegyes intézetek következtek, még pedig
oly nagy számmal, hogy Pachomius halála után
már 50,000 szerzetest lehete számitni, s nővére
egy apácza-zárdát is alapitott.

Azonban még az istennek szentelt ezen inté-
zetek nem birtak saját rendszabályokkal. Szent
Balázs, vagy tán még inkubb szent Benedek, ki
528 táján az ő remetemagánya körül összeszedő-
dött 520 szerzetessel, a még ma is fenálló, de
nagy fényéből és gazdagságából igen alászállott
tnontekaszinói zárdába vonult Kámpániában, s
mint nyugati szerzetesek pátriárkája hunyt el,
szerkesztette az első rendszabályokat. Szent Athá-
náz hozta be a szerzetes-é'etet, s ugyancsak ő
volt a zárdái fogadalom feltalálója.

A szemlélődő, csendes és kényelmes élet, a
tudás- és kegyességvágy, az életuntság és meg-
térni akarás, a jó és rósz szellem megtöltötte ezen
intézeteket, s ujaknak alapitását tette szükségessé.
Ekkép terjedtek el azok 1-ső Gergely pápa alatt
(540-től 604-ig) Olaszországban, Augusztinus
által, ki 610-ben halt meg, Angolországban, hová
őt Gergely küldte, és a németek apostola, szent
Bonifácz által Németországban (680-tól 755-ig).

Ez ideig jelesül a szent Benedek által hozott
szabályokat fogadták el a zárdák, a melyek bölcsen
fogalmazva az alapító eszélyességének és jó akara-
tának tanúbizonyságai. Ezen törvénynek czélja volt
az erkö'csiaéget, vallást, nevelést és tudományossá-
got előmozdítani, mint azt névszerint a páviai,
kremónai, turini, florenezi, veronai, mainzi, trieri,
kölni, magdeburgi, würzburgi, párisi, stb. iskolák
bizonyítják, Ilyen sokoldalú és szigorú rendszabá-
lyok mellett sokat nyert a rend szellemi túlsúlyban,
valamint külfényben és gazdagságban is. De épen
az utóbbiaknál fogva nyílt ut a szerzetesek előtt
az élet sikamlós pályájára. A kényelmesből zajos
élet lőn, a csendes czellák dorbézoló helyekké, a
ezenteskedok dőzstársakká lettek. A szentszék

ezt nem tűrhette, ámbár néha itt is volt megróni
való, 8 a zárdákat tÖbbszerü látogatásoknak ve-
tette alája. L/assankint szaporodtak a szerzetes-
rendek, szerzetesek és zárdák. A benezéseken és
augusztinusokon kívül (395) a ferenczesek (1208),
dominikánusok (1215), a kolduló szerzetesek
(1215), az orsolyaszüzek és más többé kevésbbé
fontos szerzetek léptek életbe, melyek az államba
és egyházba, mélyen ható gyökereket vertek,
ágakat és sarjakat hajtottak, s a világot beárnyé-
kozták.

Ezen szellemi háló kivetése által, midőn
egyik oldalon setétség, a másikon meggondoltság,
ravaszság és uralkodásvágy gyakorolt hatalom-
súlyt, az utóbbi részről (nem pusztán szellemi)
kényuralom kapott lábra. Csak két rend uralko-
dott, u. m. papság és nemesség. Amaz szellemi,
ez anyagi ereje által volt túlnyomó, s e melett az
utóbbi perpatvar és harczkeverő, durva és inive-
letlen, s még a zárdákat sem kimélő. Miért is ér-
dekében álla a papságnak , hogy a nemesség
ellen magát biztosítsa s hatalmat oda is kiter-
jeszsze, hol egykor a keresztyénség bölcsője volt,
ennélfogva uj tért nyitott a nemesség fegyveré-
nek, azt a szent sir védelmére s a szent föld meg-
hóditására szólitván fel, mely eleinte a fatimiták-
tól (arab fejedelmek), későbben a Kaukázusról
leszármazott török nomádnépségtől igen sokat
szenvedett.

Már 2-ik Szilveszter pápa (papa non urbis,
sed orbis) fölhivást bocsátott közre Palesztina
visszaszereztetóse végett. Szilveszter rövid ideig
(993—1003) volt pipa, s későbben 7-ik Gerő
(1073 —1085) ismételte a fölhívást, de a német
ügyekkel, s a fenyegetett Tiara megvédésével
sokkal inkább el volt foglalva, semhogy intő
szavainak foganatot szerezhetett volna.

Csak akkor látott dologhoz az erélyes 2-ik Or-
bán pápa, midőn Remete Péter (f 1115) a szent
sirhozi zarándoklatából visszatért, s az ottani ke-
resztyének állapotát gyászos szinncl rajzolta. A
Piacenzában tartott gyűlés után, mind a pápa,
mind pedig Péter 1095-ben Clermont mellett,
déli Francziaországban keresztes hadat hirdettek,
miért a pápa bünbocsánatot és minden lehető
gyámolitást igért. A lelkesítő szavaktól elragad-
tatva egyhangúlag ajánlá föl magát s vévé föl
a keresztet több ezer férfi és nő. így indult meg
az első keresztes *ilfcul az 1096-ik év tavaszán,
több mint 40, sőt némelyek szerint 100,OOO-ből
álló sereggel, Remete Péter és Habenichts Val-
ter vezénylete, alatt, dúlva és pusztítva Európán
keresztül, de Ázsiában a török által teljesen sem-
mivé tétetett.

Sem időnk, sem helyünk, hogy a hat keresz-
tes háború történetét itt csak futólag is érinthet-
nők Annyit azonban meg kell emlitenünk, hogy
azt, mit az első csapat elrontott, 1097-ben egy
százezer lovasból és kétszázezer gyalogból álló
rendezetebb sereg Bouillon Gottfried alatt ismét
helyrehozta, Jeruzsálemet bevette, s keresztyén
királysággá alapította. Hogy a török által jele-
sül 1144—1146-ban sanyargatott keresztyéneken
segítve legyen, 3-ik Jenő pápa (ki 1145-től
1153-ig uralkodott) a második keresztes háborút
hirdette ki, mire 3-ik Konrád német császárt, s a
franczia királyt 7-ik Lajost meg is nyerte, de
ezen háborúnak sem volt jobb kimenetele mint az
elsőnek. — Mintán Szaladin, Egyiptomnak és
Szíriának hatalmas szultána, a Tibáriás melletti
véres csata után 1187-ben a szent várost ismét
elfoglalta, vörös szakállu Fridrik német császár,
hódító Filep francziakir. soroszlán szivü Richárd,
Angolország királya a 3-dik keresztes háborúra
egyesültek, de a mely hasonlóképen szerencsétle-
nül ütött ki. Incze pápa eszközlésére (ki 1197-től
1216-ik uralkodott) több franczia gróf és lovag,
állott össze, a velenczei dóge gyámolitása mellett
a 4-ik keresztes háború folytatása végett. Ezen
sereg azonban el sem érte a szent földet, hanem
megelégedett Konstantinápoly megvívásával és
pusztitásával.

Nagyobb szerencsével működött ezen harcz-
ban jeruzsálemi Endre, magyar kir. 1217-ben, ki
2-ikHonorius pápa által feltüzeltetve, a Tábor he-
gyét s néhány apróbb erődöt elfoglalt, de 1218-
ban a szövetségesek hűtlenségén és viszálkodásán
minden akarata megtört. Második Fridrik német
császár (ki 1215-től 1250-ig uralkodott) ugyan-
ezen Honórius kérelmének és sürgetésének en-
gedve, 1228-ban az ötödik keresztes háborúra
vállalkozott, mely minden sikertelensége mellett
is a legszerencsésebbnek mondható, a mennyiben
Fridrik az egyiptomi szultánnal tiz évi fegyver-
szünetet kötött, Jeruzsálemnek, Názáretnek és
Bethlehemnek átadatását kivívta és 1229-ben a

királyi koronát önfejére tette. Végre 9-dik Lajos,
franczia király 1218-ban megkezdte a hatodik és
utolsó keresztes hadjáratot, de már 1249-ben
Menszuránál megveretett s egész seregével beke«
rittetett.

Mintegy 6 millió emberéletébe került a szent
sirérti küzdelem. Egy haszna azonban mégis volt
a keresztes hadjáratoknak, az t. i. hogy a polgár •
rend akkor indult fejlődésnek. Az anyagilag alá-
szállott nemesség vagyona polgárok kezére került,
e mellett ezen rend, ipar és kereskedelem által
mind hatalom-, mind tekintélyben nevekedett, s
magát az eddig uralkodott két rend közé behe-
lyezte.

Az első keresztes had idejére esik a lovag-
rendek eredete, névszerint 1114, 1115 és 1118-
ban alapittatott a szent sir, szent Lázár, Johamn-
ták, a megváltó, szent Balázs, és templom vitézek
rendé. Ezek eleinte a hit ügyeért lelkesült lova-
gok egyletei voltak, kik a szent sirhoz vándorló
zarándokok ápolására és védelmére állottak össze.

Már az 5-dik században is akadni nyomaira
ilyen rendeknek, de ezek többnyire a hitrege kö-
rébe esnek, mint a szent Ampulla (496.), szent
Remigius (726.) rendé Francziaországban; vagy
valójában csak papi egyletek, mint a szent Bri~
gitta rendé (480.) Angolországban; vagy csak
piílanati szövetkezések, mint a kakas és kutya-
rend (500.) Francziaországban, a királyi korona-
rená(802)Németalföldön; vagy csak piílanati ese-
mény kifolyásai, mint a hattyu-rend Poroszor-
szágban (a 6-dik században), az oroszlán-rend
Francziaországban (1080). Ezen rendek nagyobb-
részint mulékony életűek voltak, s némelyekről
azt sem tudjuk, mikor enyésztek el.

Ezek szerint a lovagrendek keletkezését a
keresztes hadjáratoknak lehet bizton tulajdoní-
tani, a honnan a 12-dik és következő századok
rendéi nem is egyebek voltak, mint papi lovag-
rendek, melyek rendszerint a pápa által megerő-
sittetve, háromszoros czélt tűztek maguk elé, u.
m. vendégszeretetet, szabályozott vallásgyakor-
latot, a hitlenek és eretnekek üldözését, s vité-
zeik lovagokra, káplánokra, szolgálatot tevő
testvérekre és fegyveres társakra oszlottak. Ezen
alkatrészekből a papi elem világosan kitűnik,
mely e mellett az ő szerzetesrendével mindig vi-
szonyban maradván, nagyon természetes, hogy ez
is, épen a mondott elemnél fogva, jelentékeny be-
folyást gyakorolt a lovagrendre. Ezen körülmény
s a római szentszéknek hatalma, mely csaknem az
1217-dik évig egyenlő világi és szellemi túlsúly -
lyal birt, a lovagrendeknek nemcsak vallásos szint
kölcsönzött, hanem azokat a magasabb papságtól
többé kevésbbé függővé tette.

Tisztán világi lovagrendek nyomára a 13-
dik században találunk, elsőben csak earves test-
vérületekben, későbben fejedelmek által alapitott
rendekben, névszerint a még ma is virágzó dane-
brog- rendben Dániában. Ezen rendeknek kiosz-
tását az alapítók maguknak és utódaiknak tar-
tották fenn, hogy az érdemeket megjutal-
mazzák, hű ügyfeleiket, jelesül a nemességet a
trónhoz csatolják , vagy , hogy székök fényét
emeljék. Innen lettek az uralkodók, herczegek és
főméltóságok magas rendéi, a házi rendek, legel-
sőben az alapító házának tagjaiért és szolgáiérts

mint péld. a szász rutakoronarend, a bádeni hű-
ségrend stb.; az udvarrendek, péld. a térdszalag-
rend; a női rendek, péld. a csillagkereszt-rend,
a Luiza-rend, szent Erzsébet, szt. Anna, szt. Ka-
talin-rend, Teréziarend sat. és a sok érdemrend^
melyekkel katonai vagy polgári, vagy vegyes ér-
demeket szokás megjutalmazni.

A házi-, udvari-, női- és érdemrendeken ki-
vül még ma is fennállnak némely papi lovagren-
dek, mint a johanniták rendé, a németrend, a ve-
res csillagkeresztrend sat. Ezekről mondja Gutz-
kow : „hogy a világiak és papok közt közepeit
állnak, hogy pápáktól és királyoktól egyaránttisz-
teltetnek és üldöztetnek, hogy önmaguk-, lemon-
dásuk- és vitézségüknél fogva köztiszteletben ré-
szesülnek sat."

A 18-dik században az alsóbb néprétegeket
is kezdték főkép katonai érdemekért érmekkel
(Medaille) jutalmazni. Ezen tiszteletjelek majd
kereszttel, szalaggal, paizszsal, csillaggal, csattal
vannak ellátva, majd emlékpénzeket ábrázolnak.
Legtöbbnyire a spanyol-, olasz-, németországi
hadjáratokból erednek, melyek I. Napóleon ellen
1808-tól 1815-ig voltak kiállítva.

Lássuk már most az Ausztriában virágzó ér-
demrendeket. Ilyek:

1. A. johanniták rendé, melyet Puy Rajmond
néhány amalfii kereskedővel alapitott 1118-ban, a
szent földre zarándokolok gyámolitása végett,.

Ausztrián kivül Orosz-, Spanyolországban, Portu-
galliában és a pápai államban is fennáll.

2. A németrend, 5 dik Fridrik herczeg (f
1190) alapította. Eleinte a jeruzsálemi zarándo-
kok számára alakult egylet volt ez, de Fridrik
által papi renddé avattatott. Napóleon 1809-ben
Németországban megszüntette, de Ausztriában
Wmét visszaállíttatott, s még ma is fennáll.

3. A ueres csilagkereszt-rende, 1235 jött létre,
legalább az okmányokban ezen év előtt nem for-
dul elő. Alapitója nem tudatik. Czélja vendég-
szeretet s a lelkiekrőli gond.

4. Az aranygyapjas rend, burgundi Filep
1429-ben alapította, midőn portugalli Izabellával
kelt egybe, a hit, szentegyház s a jó erkölcs ter-
jesztése végett. Majd Ausztriára s ezzel együtt
Spanyolországra szállott az. De midőn 6-ik Ká-
r°ly császár Spanyolországról lemondott, ezen
utóbbi tiltakozott a rendnek Ausztriába való át-
vitele ellen, mit a bécsi békekötés 1725-ben oda-
;nódositott, hogy a rendjelt mindkét állam önál-
lóan kezelje.

5. A csillagkeresztrend, gonzagói Eleonóra
1668-ban alapitotta, annak emlékére, hogy a szent
keresztnek egy ereklyéje épen maradt a császári
lakban bizonyos égés alkalmával. Női érdemrend
a szent kereszt és erény tiszteletére.

6. Az Erzsébet-Teréziarend, mely
esek Erz&ébetrend nevet viselt. 6-ik Károly
szár özvegye Erzsébet alapitotta, jutalmul az osz-
trák ház iránt tanúsított több évi hű szolgálatért.
Mária Terézia császárné, az alapitónak leánya,
Oaegujitotta, jelenlegi nevével felruházta és kato-
nai érdemrenddé tette. Vitézei fizetést húznak, az
első rendbeliek 1000, a második rendbeliek 800, a
harmadik rendbeliek 600 forintot.

7. A Mária-Teréziarend, Mária Terézia
császárné 1757-ben a kollini ütközet emlékére
katonai érdemek jutalmául állította fel. Eredeti-
i g csak benföldiek ruháztattak fel vele, 1813-óta
külröldiek is. Vitézei évdijt húznak, a húsz legidő-
sebb nagykeresztes 600, a középkeresztesek 600,

száz idősebb kiskeresztes 600, a következő száz
forintot, s az özvegyek nyugdíjul ezen év-
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porczika kevéssel 10 óra után, a jégvirág déli 12
óra tájban szokott kinyilni.Ellenben aszakálas baj-
nócza, mely napkeltekor nyilik ki, délben záródik
be s e miatt „délben aludni menő"-nek nevezte-
tik; a négyórag, délután körülbelöl olyan időtáj-
ban, az esti kankalin pedig és magyal virágai
napszállatkor, és az éjjel viritó cactuséi besöté-
tedéskor nyílnak ki.

Legnagyobb pontossággal nyilnak és záród-
nak a vizi virágok. A fehér vizi liliom napszállat-
kor bezárja virágait, éjen át a viz alá merül, reg-
gel feltolja öt virágleveleinek kibontakozása s
újra, mint azelőtt, a vizszinen úszkál. A victoria
regia esti hat órakor nyilik ki, néhány óra múlva
pedig bezáródik, más nap azután reggeli hat
órakor ismét kinyilik, délig kinyílva marad, az-
után bezáródva a viz alá merül.

iő

eleinte
csá-

színei. A hegyéke és kökörcsin, melyek méretekéit
égaljak alatt fejéren virágoznak, az éjféli nap su,-
garaiban sötétveres virágokat hoznak. Ok a lekor
is, midőn a többi földsark virág bezáródott, ki~
nyilvák- E szerint a földsarki körön belől, vala-
mint más földtájakon, a virágok kinyilása- %,
bezáródására nézve, folytonos napvilágitás alatt
is, az időszakiság ugyanazon törvénye uralkodik,
ez pedig bizonyossá teszi, hogy e mozgalmak a
napnak a láthatár fölötti örökké változó szögma-
gasságához arányúinak, a napból tehát nappal ki-
áramló meleg és vilig változatosságának ered-

iméuyei.
Hanem a nap világa és melege hogyan esz-

közlik a virág- és növényleveleknek e gépies

400 , .
pénznek felét veszik.

8. A szent István rendé, ugyancsak Mária
Terézia császárné alapította 1764-ben fia 2-ik
József római királylyá koronáztatásának emlé-
kére, az állam és fejedelem körül szerzett polgári
érdem elismeréséül és jutalmául. Teljes czitne:
Szent István apostoli király rendé.

9. A o-iskorona rendé, felállította 1805-ben
1-ső Napóleon, mint Olaszország királya, Maj-
landban megkoronáztatása emlékéül. Az olasz
királyság megszűntével a rend is elenyészett
(1814), de Ferencz császár 1816-ban születés
napján ismét visszaállította, hogy megjutalmazná
vele az olasz királyság körül szerzett érdemeket,
8 koronáhozi ragaszkodást, a művészetet és tudo-
mányt, s a hivatal hű kezelését. Vitézei három
Osztályt alkotnak, az első rendbeliek 3000, a má-
sodik rendbeliek 700, a harmadik rendbeliek 300
Hvret kapnak évenkint.

10. A Leopoldrendet 2-dik Ferencz császár
1808-ban állította fel, részint bold. atyjának 2-ik
Leopold császárnak, részint pármai herczeg-
^sszony-, Ludovikával egybekelésének emlékeze-
tére, jutalmul azoknak, kik az állam boldogságát
eredménydus törekvések, tudományosság és köz-
hasznú vállalatok által előmozdítják.

11. A Ferencz-József rendé, melyet mostani
^ralkodónk OFölsége trónra léptének 1-ső évnap-
ján alapitott (1849, dec. 2.), mint polgári érdem-
- ' • « .7". O.

Némely virágok, minő a tárnics és sáfrány,
bezáródásuk után kinyilásra birhatók, ha nagy
mesterséges világosságnak teszszük ki; másokra,
péld. a szulákokra, annak semmi hatása.

A virágok kinyilása- s bezáródásának tüne-
ménye nem pillanatnyi mozgalom, hanem lassú
és szakadatlan folyamat,melynek térje a nap órái-
nak különbözése szerint folyton ingadoz. A teljes
kinyílás tartalma ritkán tart egy óránál tovább,
igen sokszor addig sem; a viráglevelek eleinte
lassan, azután, minél jobban szorulnak egybe, an-
nál gyorsabban záródnak be s ezen zárt állapotban
marad a virág, míg újra eljő kinyílásának ideje.

A legtöbb virág nap fölkelte után az első
órában nyilik ki, bezáródik pedig délután. Dél
tehát a virágok ébren létének tetőpontja, alvá-
suké pedig éjfél.

Maguk a közönséges zöld levelek vagy nö-
vényéleti közegek is hasonlóan merülnek álomba,
mint a föléledés köíegei, mi kivált a fűzött levelű
és a hüvelyesek természeti rendjéhez vagy borsó
nemhez tartozó növényeknél látható. így a cassia
marilandica és a fejér ákácz fűzött levelei nap le-
szállta után lekonyulva, egész éjjel ily állapotban
maradnak, hajnal felé pedig előbbeni szokott hely-
zetüket foglalják el. Az érzikék levelei összegom-
bolyodnak, száraik pedig lekonyulnak, mihelyt
estárny éri őket. Oly felötlő e növények levelei-
nek megváltozott helyzete, hogy lombozatuk her-
vadásakor este a reggelitől egészen elütő látványt
mutatnak. Egy leányka, ki fejér ákáczon vette
sszre az alvás tüneményét, azon megszólításra,
nenne szokottnál korábban alunni, határozottan

~ anyám, az alvásnak nincs még itt

KoziiK a virág- e» ui)vcujivv.«« ~ g,^.^*
mozgását? Ezt következőleg lehet megmagya-
rázni. Minden élő szövet bizonyos fokig ruganyos
és kinyúló s ha nedvvel és gázzal megtelik, képes
kiterjeszkedni, feldagadni és felfúvódni. így a
hervadásnak indult virágok, vizbe tétetve, gyor-
san megfrisülnek, elfoglalván leveleik természeti
helyzetöket; mert a viz a hajcsöves vonzás által
száraikba nyomul és szétterjed a növénynek rost-
és sejtszöveteiben, melyeket a nedv újra felda-
gasztott. A nap melege és világa nappal nagy
mértékben segíti elő a kigőzőlgést a levelekből s
ez eszközli, hogy a nedű nagyobb erővel nyomul
fölfelé; igy ugyanazon befolyások alatt a szénsav
felbomlásának, az éleny kifejlődésének és áthaso-
nitásának is, más táplálkozás folyam mellett, gyor-
sabban kell véghezmennie; mert tudjuk, hogy ha
nincs nap, a növények megszűnnek élenyt adni;
hogy lombozatuk zöld szine vagy zölditő anyaga
megszűnik alakitólag hatni, mert az árnyékban
nőtt növények szinöket elvesztik, és gyantáik,
szállékony olajaik és más szerves terményeik
eltűnnek. — A virágok szendére tehát nagyon
hasonlít az állatok alvásához. Életfolyamuk
tart, csak hogy csekélyebb tevékenységgel.

-. . \ i -i , -T-V * 1* 1 , _

rendet.

A virágok alvása.
A virágok kelyhei, köztudomás szerint, reg-

gal kinyílnak, este pedig bezáródnak. Leveleik
ugyanis azon redőzetbe simulnak egybe s azor
helyzetbe térnek vissza, melyet eredetileg a bim
bóban foglaltak el. E tüneményt Linné a nővé
nyék alvásának nevezte el. A füvészek buvarla^
tai több érdekes természettani igazságot hoztak
Linné kora óta napfényre, melyek a növények
ezen alvását megmagyarázzák. Tartama e nö-
vényalvásnak, mely az alvó állatok nyugvó álla
l'otához hasonlít, Fritsch Károly szerint 10_ e
18 óra közt változik a fajok különbözése szerint

Némely virágoknak, hogy kinyiljanak, má-
toknál több napfény- és melegre van szükségok.
Innen van, hogy némelyek kinyilása és bezáro-
tlása megmutatja némileg a napnak óráit, ugy
hogy Linné képes volt egy, miként csodálatosan
nevezé, virágórát összeállítani. így a piros szu-
lák (convolvulus purpureus) hajnalban, a sima

ISZOnZi : „V^U itll^am, a,t. «.»,«„..„„ „_ _ o

-z ideje, mert a fejér ákácz még nem kezdett el
mádkozni."

Semmi kétség a fölött, hogy e naponkinti
változások előidézésére a légmérsék gyakorol leg-
nagyobb befolyást. Minél nagyobb a meleg foka,
nely a növény kicsirázására s későbbi növekedé-

sére szükségeltetik, annál nagyobb a virágainak
kifejléiér-e rnegkivántató meleg. Ha e légmérsék
nem emelkedik fel nappal a kollő fokra, a virágok
nem nyilnak ki, péld. sok fészkes (compositae) vi-
rága borult időben bezáródik. Ezek szerint ter-
mészet törvénye az, hogy azon virágok, melyek
reggel akkor nyilnak,midőn a nap alant van még az
égen, kisebb fokú légmérsékben C3irázó növények-
hez tartoznak. E virágok tehát, midőn bizonyos fo-
kon túlmegy a nappali légmérsék, bezáródnak.

Míg a virágkorona nyitva és a virág ébren
van, ez annak bizonyítványául tekintendő, hogy
a növény működik; hanem e növényéleti műkö-
dés a naptól nyert meleg- és világmennyiség ered-
ménye, az pedig közvetlen viszonyban áll a nap-
nak láthatárfölötti szögmagasságával. Ezt bizo-
nyítja a földsarki vidékeken a virágoknak akko-
ron is szendergése, midőn a nap sohasem száll le
a láthatáron alul, hanem éjfélkor széléhez közele-
dik a nélkül, hogy a földgzin alá hanyatlanék. Az
emígy folyton megvilágított virágok bizonyos
órákban szintoly rendesen mennek alunni és
"nyílnak ki, mint a napnak ideiglenes letűnte és
feljötte között a szélesség alsóbb fokai alatt. Az
ember eszközöket talált fel, melyek őt a földsarki
vidékekre vándoroltából déli tartományokba ve-
zessék vissza, de a természet megelőzte minden
gondoskodását; mert a körötte szendergő vi-
rágok megmondják neki, hogy éj van, hogy a
nap éjszakon van s a láthatár fölötti legalsóbb

tart, csak hogy csekélyebb tevékenységgel.
Egész szervezetük elzsibbadt. De mihelyt az első
napsugarak érintik a lombozatot, a természet ve-
gyészete belép a levél vegyműhelyébe, a növény-
képzés munkálatában minden levélke újból hoz-
zálát a számára kijelölt feladathoz s földünk
megvilágított részén tovahalad a növényzet növe-
kedése. A nedű szokott erővel a levelekig emel-
kedik föl s midőn nedv- és gázzal megtelt a
növény szövete, a növény azután természetszerűen
a lehető legnagyobb feszességet és ruganyosságot
törekszik elérni, virágai kinyiinak, hervadó leve-
lei fölegyenesednek s visszanyerik minden élet-
erejöket.

De hogyan ért3Ük azon tényt, hogy némely
virágok a nap lenyugvásakor, mások midőn eltűnt
az utolsó napsugár, vagy éjjel nyilnak ki? Ez
első pillanatra a föntebbiekkel ellenktzni látszik,
azonban könnyen megmagyarázható. Valószínű,

nap etszaivu o
pontjához gyorsan közeledik. E csodateljes éjféli | g
nap sajátságosán hat a földsarki növényzet re. | magy
Néha a fanövények, az itt törpékké satnyult bok- pókban
rok és fák lombozata, szívós borszeru és oly l k

l é ötétöld l ötét mint a foldsarki

hogy a meleg" azon főemeltyü, mely a virágok e
mozgalmait, akár nappal akár éjjel, ^okozza, a
világosság pedig csak annyiban hat reájok, meny-
nyiben melegsugarakat tartalmaz. E nézpontból
nao-yon könnyen megmagyarázható, hogy némely
virágok napszállatkor nyilnak, mások ellenben
bezáródnak. A táplálkozás- és megfnsulessel
összekötött vegyváltozások csak akkor állhatnak
be a növényekben, midőn az előhozásukra szüksé-
ges melegség! és világossági föltételek környe-
zik őket, e föltételek pedig némely növényekben
csak napszállat után vannak meg. Ilyen növények
tehát azon időben ébrednek föl es tevékenyek.
Ugyanazt kell az éji virágokról megjegyeznünk;
ezek éjjel kapnak kellő melegmennyiséget; e sze-
rint akkor nyilnak ki s legtevékenyebbek. (Cham-
bers Journal.) &'

A veszettség nem mese.
(Válaszul a „V. U." >7. számában megjelent ellenkező

feliratú czikkre.)

Olvasóink emlékezni fognak hogy lapunk-
ban nem régiben egy közlemény jelent meg mely
Lorinser bécsi főorvos azon figyelmet érdemlő,
merész állításait ismertette- melyekben nem csak
az emberi veszettségtől való túlságos felelmet os-
torozza, hanem magának e betegségnek lételet M

rok és fák lombozata, szívós borszeru s oy
homályos és sötétzöld, oly sötét, mint a foldsarki
világ hosszú éje, mégis a fűnek s más ^növények
leveleinek e sötétzöld színét szépen mérsékli a

torozza, hanem u^s— , ~ .. ~s^s"~» , TT ",
taeradia s az e tárgyú kortuneteket más okokból

• Ez állítások nem csak a külföldi la-
8Ztettek különös figyelmet, hanem

lapunkban is már több felszólalás tárgyaiul sl a P J n k b ^ n t t a l Í 8 m é t egy vidéki m.gyar orvosgaltak. *, ^ SJ ]&ú ^ e t e k f e l .

£ p a « U J ^ - ^ elfflé|etét
Szükségesnek láttuk, ez ellenvélemény,

- k is helyet adni lapjainkba, Hadd szolgáljon
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ez is egyik adatul a nézetek tisztázására, a mi
ezentúl a tudomány feladata lesz.

Az emiitett vidéki orvos ur közleménye kö-
vetkező :

A kinek csak egyszer volt alkalma, dühös és
viziszonyos beteget észlelni, az e betegséget der-
menettel (tetanus) összezavarni s létezését ta-
gadni soha sem fogja.

Ritkasága miatt a veszetség sok orvos előtt
ismeretlen maradhat ugyan, mig a dermenethez
annyi alkalom van, hogy azt az orvosok örege és
fiatalja ismerheti, és tudhatja annak sokszor igen
egyszerű okait, melyekből származik. De kérdem,
cgatlakozik-e ahhoz víziszony? mint azt a bécsi
főorvos Lorinser tudor ur állítja. Én a dermenet
számtalan eseteiben, viziszonyt soha sem tapasz-
taltam (a mi egészen különbözik viz nem ihatá-
sától.)

Húsz évi gyakorlatom alatt alkalmam volt,
két viziszonyos beteget észlelni; kezdettől végig
figyelemmel kisértem s ez érdembem tett tapasz-
talataimat íme közzé bocsátom, jó lélekkel azt
mondva, hogy a víziszony nem mese, és a kutya-
harapás után támadt veszettség az agyrémek or-
szágába épen nem tartozik, mint azt a bécsi orvos
ur hiszi. Az szomorúan tapasztalt való.

Állításom igazolásául az alább következő két
eset szolgáljon. Bizton tudom, hogy e védelmi
téren nem magam állok, már is örömmel olvastam
Zlamál Vilmos m. k. egyetemi tanár ur tudomá-
nyosan gyakorlati észrevételeit, „Ebvész és víz-
iszony" czim alatt a „Kórházi Szemle" 4-dik fü-
zetében, melynek folytatását nyugtalanul várom.

Egy 33 éves, magastermetű izmos, és állan-
dóan egészséges férfiú, házánál egy koldusnő je-
lent meg, kit a házi kutya lábikráján kapott s
megvérezett. A falusi nép szokása szerint a hara-
pott sebet kutyaszőrrel kell bekötni, hogy hamar
behegedjen. A nyájas házi gazda kutyáját magá-
hoz hivá, ollóért kiáltott, de a kutya nyugtalan
lett és gazdája kezét is fogával csekély mérték-
ben megvérezé. Erre a gazda a kutyát agyonlőtte,
és az ügy bevégezettnek látszott. Sebét hidegviz
borogatás két nap alatt behegeszté minden orvosi
segély nélkül. Három hétre utána esti 11 órakor
orvosi segélyért hozzám folyamodott. Házához
közeledvén, a különben igen szelíd embert fenn-
hangon és indulatosan haliám beszélni. Beléptem-
kor erőltetett nyájassággal fogadott,de ismét előbbi
indulatos hangon, álmatlanságról, hev ülésről és
nyugtalanságról panaszkodott; szobájában nagy
léptekkel járkálva. Én az ember egész valóját el-
változva láttam, annélkül, hogy baját legtávo-
labbról is gyaníthattam volna. Érverését tapintva,
ez igen teljes és gyors, testmérséklete fokozott,
szivdobogása oly erős volt, hogy három lépés tá-
volságra is hallhattam.

E kórtünetekből rejtélyes baj támadását gya-
nitám. Előkészítésül a fiatal, vérmes embernek
vérbocsátást és enyhe hajtószert rendeltem. Reg-
geli látogatásomnál a kibocsátott vért kemény
tömegben, kevés savóval alászürödve, a beteget
vörös arczczal, fénylő veres szemekkel, a szobá-
ban este óta járkálva találtam; folytonos rósz
kedvében, majd nejét, majd gyermekét szidal-
mazta. Az alkalmazott szerekben semmi köszönni
valót nem talált, mert roszabbul érzé magát, sőt
bal-karja is megfájult (noha jobbján volt az ér
megvágva). A tepnap tapasztalt tüneményeket
növekedőben láttam, mikhez időközönkint vad
tekintet csatlakozott. Hűsítő, szereket, és a fejre
jég borogatásokat rendeltem. Étvágytalanság mel-
lett folytonos szomjuság kinozta. Esti látogatásom-
kor a beteg káromkodásait már az utczán haliam;
beléptemkor haragosan kérdé tőlem : mivel oltsa
égető szomját? a vizet nem ihatja, bár kanálon-
kint is próbálta. Azonnal kisérlethez fogtam, egy
kanál vízzel a beteghez közeledtem, ki tátott száj-
jal várta, de egyszerre lábaival tombolni kezdett
8 fájdalmas, nyögő és didergő hangot hallatott,
mintha egész testére egy vödör hideg viz zuhant
volna.

E tüneteket látva, aggodalommal kérdezem
megrémült nejét, nem volt-e kutya vagy mas állat
által ezelőtt megsértve ? Mire az asszony a fennt
leirt kutyamarási történetet beszélte el. A beteg
balkeze fejét megvizsgálván, azon alig látható
bőrseb helyét födöztem fel. Orvosi tanácskoz-
mányt tartottam, hol egyetértőleg kimondatott,
hogy itt kutya-harapásból származott víziszony
esete forog fenn. Szerelésről szó sem lehetett,
mert a beteg minden perczben dühösebb lett és
bárha voltak pillanatai, melyekben némi öntudat-
tal barátságosabban szólt, de dühös arczkifejezé-
sét soha el nem hagyta.
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A betegség harmadik napján az ágyban ha-
nyatt fekve találtam. A szobába lépésem perczében
oly nyújtózó merevségbe esett, hogy feje és lába
az ágy két végének szegellett, ugy hogy ezeket
az oldalrészektől elválasztá és az ágyneművel
együtt nagy ropogás között a földre zuhant. Itt
képzelhetlen nagyságra tárt szájjal, és kidülő
szemekkel 8 perczig mozdulatlanul és lékzés nél-
kül feküdt. E jelenet láttára, megvallom, borzal-
mas érzés fogott el, vérem agyamba szökött, de
rendeltetésem és a kötelesség érzete győzött. A
beteghez közeledtem; minden izmát fakeményre
meredtnek találtam, ér és szivütés tökéletes hiá-
nyával. Végre izmai lankadni, bőre izzadni, sziv
és érütése indulni kezdett. Fél óra múlva eszmé-
letre jött, másik ágyba feküdt és maga mellé szék-
kel megkínált; kért, segéljek rajta, töröljem meg
izzadt arczát. Most a nyáladzás korszaka állott
be, folytonosan köpködött, emberre és mindenre
a mi hozzá közel állott; mi ha sikerült, megmoso-
lyogta, tréfásan és mosoly közt fogait csattogtatá.
A délutáni órákban nejét a szobában meg nem
tűrte, és ha belépett, tárgyak után kapott, hogy
leüthesse. Megjegyzendő, hogy különben boldog
házasságot élt.

Folytonosan nagy izzadságban volt, ilyenkor
kedvezésből reá fújtam, mi ellen rémülettel tilta-
kozott, és másik perczben rángó görcsökbe esett.
Tudnivágyam nem engedte kimélni szegényt; a
reá fuvást időnkint többször ismételtem, melynek
mindig hasonló eredménye lett; végre kétséges-
kedtem, vájjon az éles léghuzam, vagy az emberi
lehelet idézi-e elő ezen változásokat. Kísérlete-
met tovább fűztem; föcskendőből léget fújtam
reá, és ez változást nem okozott. így azon meg-
győződéshez jutottam, hogy csak a lehelet az,
mely a viziszonyoa betegnek elvíselhetlen. Éjjel
a düh főfokra hágott; mindenkit, a ki hozzá kö-
zeledett, ütni és harapni akart. Hogy a veszélyes
beteget környezetére nézve ártalmatlanná tegyem,
pólyákkal az ágyhoz kötöztetni elrendeltem. E
munka alatt az egyik segédkező ember karját te-
temesen megharapta, a többit leköpdöste. Ily
szomorú biztosságba helyezve őt, óhajtva vártuk
klmultát, mi a betegség negyedik napján rángó gör-
csök között szélhüdés által be is következett. A
hulla több óráig lankadt maradt.

Második esetem a fennevezett koldus asszony
volt, egy 81 éves, szikár, alacsony termetű, vér te-
lén és erőtlen nő. Az érintett orvosi tanácskoz-
mányba előhivatott ő is; ballába szárán kékes
sebhely látszott, különben a nő egészséges volt.
Orvosi rendszabályok szerint a seb helyén fölü-
letes karczolások tétettek; sebe mielőbb erjedésbe
hozatott, nemkülönben belső szerelés is elrendel-
tetett. Két heti ápolás után éjjel jelentik, hogy a
beteg nagyon nyugtalan, és boszankodó. Rögtön
hozzá siettem, a gyönge beteget ágyban ülve ta-
láltam; szünet nélkül 86 éves agg férjét szidta, és
a szobában meg nem tűrte, annyira, hogy az mu-
tatni sem merte magát. Agyához közeledtem; a
beteg felém egy megvető, és zordon pillanatot
vetett. A biztosnak vélt próbát, megszólítás után,
foganatba vettem: gyöngén arczára fújtam, a sze-
gény beteg fuldokló jajgatás között kezeit arcza
elé tartva egyszerre rángó görcsökbe esett. Hi-
temben megerősödtem, hogy viziszonyos beteg az
egészséges ember leheletét, és házastársát nem
tűrheti. Ez érdemben fölkérem a szakértő urakat,
ha volt vagy lesz alkalmuk ezen jeleket különös
figyelemmel kisérni, hogy e részben nyilatkozni szí-
veskedjenek. Másnap a viztől irtózás, nyáladzás
és folytonos köpködés állott be; három izben der-
menetbe esett; gyenge ereje az iszonyú szenve-
dést ki nem birván, harmadnap virradóra rángó
görcsök közt kimúlt.

Az itt híven előadott történtekről becsüle-
temmel kezeskedem, s életben levő tanukkal bi-
zonyíthatom.

Lorinser tudor ur azt állítja: „hogy a viz-
iszonyt inkább a sebek kimetszése és kiégetése
okozza." Kérdés már most, miért nem fejlett ki a
veszettség azon emberen, kit az első beteg meg-
harapott, miután én épen jelen lévén, a sebet
azonnal kimetszettem és kiégettem? hisz az ő
állítása szerint a víziszonynak épen itt kellett
volna beállani! Vagy miért fejlett ki a viziszony
az első betegen, hisz a kutyaharapás után sebe,
sem kimetszve, sem kiégetve nem lett? és mégis
oly betegség állott be, mely valamint a derme-
nettől, ugy minden ismert más betegségektől kü-
lönbözött? Végre miért kellett a második beteg-
nél a víziszonynak később beállani, mikor az első
harapást ő kapta, s igy több nyálban, mint mérges
anyagban részesülhetett, de sebe is nagyobb volt?
bizonyosan nagyobb sebén nagyobb vérzés volt,

mely a méreg egy részét kimoshatta, míg más-
részt magas kora, és petyhüdtsége okozhatta a
késedelmet, de a benne maradt méreg lassan
ugyan, de bizton ölt.

Ugyhiszem, hogy ha e két beteg rendes or-
vosi ápolásban mindjárt a harapás után részesül»
bizonyosan nem esik a veszettség áldozatául.

A veszettségtőli túlságos félelmet mérsékelni
magam is óhajtanám, de azért a kutyaharapás ár-
talmas következéseit tagadni soha sem fogom.

Biroy Béla,
a sz.-lőrinczi uradalom orvosa.

Egyveleg.
—• (A nevetésről.) Adversius a „nevetésről'*

czimü jeles értekezésében a többek közt ezt
mondja: A nyilt jellemü becsületes ember ha ne-
vet, elhangoztatja nevetésében az a magánhang-
zót; — a phlegmatikus e-t i-vel összekötve; —
e-t w-val a hízelgő s fösvény hangoztatnak. —
Ha két nembeli egyéniség közül az egyik á-t és-
e-t, a másik á-t z-vel összekötve hallat nevetésé-
ben — igen jó házaspár lesz belőlük, ha t. i. egy-
bekelnek. A kövér ember sokkal többet s hango-
sabban nevet, mint a sovány. Azon embertől,
kinek ajkát soha sem deriti föl a mosoly, őrizked-
jünk: mert a belső nevetés roszat jelent.

— (Meddig tűrhető az éhség?) Fordultak elő
esetek, midőn az ember 18, 20, sőt még 24 napig
is kiállotta az éhséget; — de hogy ezen időnél
tovább is tűrte volna, arra eddigelé még nem volt
példa. Az állat azonban sokkal több ideig képes
el lenni élelem nélkül, mint az ember; ez tény»
így például a petymeg 19 napig tartja ki az éh-
séget ; a zerge 20-ig, a vadmacska szintén 20-ig,
a sas 23-igj a borz 1 hóig, több kutyafaj 36 na-
pig, a krokodil 2 hóig, a skorpió 3-ig a medve
6-ig, a vipera pedig 10 hóig képes el lenni min-
den élelem nélkül. Hunter egy teknős-békát rej-
tett el egy virágcserépbe; 14 hó multával meg-
nézte; — a teknős-béka még élt. — Egy bogár,
melylyel Vaillant tanár tőn kísérletet, 3 évig
állottá ki az éhséget, s még ekkor is volt annyi
ereje, hogy elrepült. — Shaw tudor két kígyóról
tesz emlitést, melyek egy palaczkba 5 évig valá-
nak elzárva, a nélkül, hogy valamit ettek volna.

— (Egyes népek gyászszinei.) Majd minden
nép más más színnel jelöli s tudatja szive fájdal-
mát s keblének keservét. Mi európaiak kedve-
seink vesztét a fekete színnel tudatjuk, az egyp-
tomiak sötét-sárgával, a szyriaiak azúrkékkel;
az aethiópok szürke, a japánok pedig fehér szin-
ben gyászolják kedveseiket.

— (Fényűzés a régi világban.) Érdekes ada-
tokat nyújt Anderson egy Angolország régibb
korát tárgyaló munkájában. A századok előtti ott
dívó fényűzést illetőleg következőket mondja:
1234-ben aludt először Ill-ik Henrik angol király
szalmazsákon, az előtt rendesen csak a földön
nyugodtak. 1246-ban London házai nagyobbára
még szalmával valának födve; 1380-ban nem ös-
merték még a kályhát, csak parázs mellett me-
legedtek; — bort csak a gyógytárakban árul-
tak orvosság gyanánt; 1340-ben London városa
30,000 darab gyapjuzsákot adott adó fejében; a
bírák s ügyvédek borssal s fahéjjal fizettettek
(mert pénzt csak III Eduárd alatt 1344-ben ver-
tek először.) — R—i.

— (Jó tenta készitésmódja.) Tapasztalván,
hogy gyakran a legműveltebb emberek is a jó
tentában hiányt szenvednek, feltettem magam-
ban: az általam használni szokott tenta készítés-
módját — mely a divatozó alizarint felülmúlja,
mivel a papiroson azonnal feketére válik, soha
meg nem penészedik, el nem változik, s itczéje
csak 14 krajczárba kerül — e becses lap utján
a közönséggel megismertetni.

Bármely vegyes kereskedésben kaphatók s
megszerzendők e következő tentaanyagok: 1. tö-
rök gabacsból 4 lat; 2. zöld gáliczkőből 3 lat; 3.
arab» mézgából 1% lat. Legelőbb a török gu-
bacs, mely a kereskedőknél „Gallos Aleppo" név
alatt ismeretes, összetöretik, ez egy 2 itczés pa-
laczkba behintetvén, reá, a legerősebb boreczet-
ből annyi öntetik, hogy a már palaczkban létező
összetört gubacsot egy hüvelyk ujjnyira felülha-
ladja. Ezen vegyülék ily állapotban 24 óráig ha-
gyatik. Ezen idő leforgásával kellő mennyiségű
hideg viz öntetvéna palaczkba; az előirt zöld gá-
liczkő (Grünvitriol) beletételével és 3 vagy 4 nap
múlva a vízben feloldott arabsmézga (Gummi
arabicum) hozzá-öntésével a legfinomabb tenta
készült el. — Ifj. Ádámik György.
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Irodalom és műrészét.
— (A „Regélő" czimü folyóirat), mely f. évi

márczius elején kezdte meg pályáját, napról napra
•nagyobb részvétnek örvend a közönség részéről.
Eddigelé 6 füzet jelent meg belőle Heckenast
G. kiadásában, s most már alkalmunk van, e vál-
lalat czélját s irányát bővebben méltányolhatni. A
„Regélő" két heti 4—4 ives füzetekben, nagy 8-
rét alakban jelenik meg, se szerint évenkint közel
100 ivnyi, csinosan kiállított könyvet nyújt az
olvasó közönségnek, még pedig aránylag igen olcsó
áron, miután az előfizetés egy egész évre csak 6
ftba kerül. E folyóirat érezhető szükséget pó-
tol irodalmunkban s azon helyet foglalja el, me-
lyet más irodalmakban a nagyszámú „Román-"
és „Novellen- Zeitung-"ok töltenek be. Kétségkí-
vül tekintettel kell lennie az irodalomnak a re-
gényolvasó közönség igényeire is; s miután bebi-
zonyult, hogv szépirodalmi s egyéb lapjaink más-
nemű elfoglaltatásaik mellett, ez igényeknek csak
csekély mértékben felelhetnek meg: igen korszerű
gondolat volt, egy ily rövid időszakokban megje-
lenő és könnyen megszerezhető „Regény- és be-
szély-tár" megindítása. A „Regélő" tehát ily
szükségeknek kivan megfelelni s e feladatát eddig
is sikerrel oldá meg. Nem csak nagyobb müveket
közöl, a midőn az angol és franczia kifejlett re-
gényirodalom érdekfeszitőbb termékeit sikerült
fordításokban közli; hanem jó tapintatot tanusit
kisebb közléseiben is, melyek az élet és társada-
lom, a különböző népek és országok, történelmileg
nevezetes emberek és események, tragikus és
komikus jelentek, jellemzetes és vonzó előadását
tartalmazzák, ugy hogy a mulattató és kellemes
időtöltésen kívül a közleményeknek, mintegy ész-
revétlenül, miveltető és instructiv czélja is legyen.
Egyet óhajtanánk még, hogy t. i. ez erőteljesen
megindult vállalat minél nagyobb figyelmet for-
dítson ez eredeti hazai termékekre is; de ugy
látjuk, hogy az e téren fenforgó nehézségeket is
mindinkább leküzdi s lapjait érdekes eredeti köz-
leményekkel is gazdagítja. Mutatványul idézzük a
közelebb jun. 1-én megjelent Vl-ik füzet tartal-
mát. Megnyitja a füzetet: Diana grófnő, franczia
regény Uchard Mario után ford. Beniczky Irma.
— Tamásy Gerő esete. Balázs Sándortól (Jó izü,
humorísztikus elbeszélés az erdélyi társaséletből).
— Az emigráns életből. (A lengyel szabadság-
harczok szomorú következményeinek élénk rajza).
— A zarándok szenvedése. (Ennek színhelye
Afrika, s benne a keleti szokásokkal, az izlam
törvényeivel ismerkedünk meg). — Büntetésem
(Családi történet az életből). — A bünhödés.
(Eleven színekkel irt rajz a franczia müvészélet-
ből). — A többi kisebb közlemények czimei: Kü-
lönös pátiens. — Amerikai vázlatok. — Egy
szellem-idézés. — Az amerikai hadseregről.

** (A Nádasdy Tamás-féle pályadíjra) a ki-
tűzött határnapig összesen 6 pályamű érkezett az
akadémiához, melyek e következők. 1. „Falusi

"mátkák." Költői elbeszélés 3 szakaszban. 2. „Fir-
tos." 3. „Kupa." Epos 12 énekben. 4. „Zrínyi."
Költői elbeszélés. 5. „Losárdi Zsuzsanna." Elbe-
szélés; epizód a Rákóczy korból. 6. „Kupa zen-
dülése." Történeti elbeszélés 6 énekben. — A
müvek bírálás végett a széptudományi osztályhoz
adattak. Az eredményt az 1866-iki nagygyűlésen
fogják kihirdetni.

*• (Koszorús történetírónk Szalay László)
élete végszakában sajtó alá rendezett munkája:

~*>»Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegy-
' setéi," továbbá: „Pulay Jánosnak a szatmári bé-

kekötésről irt munkája" a napokban meg fog je-
l e n i », a Heckenast által kiadott „Magyar törté-
nelmi emlékek" IV és V-dik fűzetét képezve. A
n<5V)fett m ű ' m e ^ v n a S7 történetírónk mintegy
v g .agy°mánya, a Rákóczy-korszak történetéhez
annyi becses adalékot szolgáltat, hogy az nem-
csaK a történelem kedvelőinek, hanem átalában
™wvT - \ figyelmét magára vonja, annyival
inkább, mivel e z e n könyvben gr. Károlyi Sándor
tábornagy érdekes önéletírásán és naplójegyze-
t C m - u l ^ ^ 1

J á n o s n a k a z oly nevezetes szat-mári békekötésről in e g y k o r u m ^ n k á j a ) e s a z a z o n

békekötésre - melyben gróf Károlyi Sándor fő-
szereplő volt-vonakozó érdekes okmányok most
először kerülnek nyilvánosság elé.

T Á R H Á Z .
** (Zilahy Károly sajtó alatt levő munkáira_,

Eggenberger könyvárus még e hó 20-íg fogad e]
előfizetéseket.

** (Uj lap.) „Korszellem" czimmel gr. Láza
Kálmán és Schwarz Gyula encyclopaediai és szép
irodalmi tartalmú heti közlönyt inditnak meg. Fő
munkatársa Riedl Szende lesz, ki az általa ki
adott „Kalauz"t megszüntetvén, ez uj vállalato
fogja munkálkodásával támogatni.

** (A magyarországi műegylet legújabb kiál
Utasa) máj. 24-ikén nyilt meg s benne 12 darab
műlap és vizfestmény, továbbá 48 darab olajfest
vény van kiállítva. Legnagyobb árúak Madarász
Viktor történeti képe, 2000 ft; és Litzenmaye
győri festesz szintén történeti műve, 1500 ft. E
két festvényen kivül van még magyar születésű
művésztől 12 darab olajfestvény.

** (Bignio Lajos egykor kedvelt énekesünk
e hóban Pesten időz. A nemzeti színházban föl-
lépését szívesen fogadná a közönség.

Egyház és iskola.
** (Magyarország bibornok prímása) a múlt

hó 24-dikén szentelte föl Komáromban a szent
András-templom uj diszes orgonáját. Ugyanek-
kor a bérmálás szentségében is részesité a híve-
ket. Egy ott adott diszlakomán ő Felségére kö-
szöntvén, azon óhaját fejezte ki, vajha mielőbb
eljönne az az idő, melyben primási méltóságának
legdicsőbb tisztét, a koronázást hajthatná végre.
— Másnap a hg. primás ő eminentiája Nagy-
Megyerre utazott, s ott egy 108 éves embert is
megbérmált, a ki a pusztákon pásztor életet él-
vén, eddig ily alkalomhoz nem juthatott.

Kftziiitézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) szám-

tani és természettudományi osztályának május
29-én tartott ülésében dr. Lenhosek József egye-
temi boncztanár foglalta el székét, mint lev. tag,
egy szakmájába vágó értekezéssel. — Utána
Than Károly 1. tag egy tudományos vitát ismer-
tetett meg, mely a közelebbi években a vegyésze-
ket élénken foglalkoztatta: „a légnemek és gőzök
térfogati törvényének átalánoa érvényéről." — A
titoknok bejelenté, hogy a Nádasdy-jutalomra 6
pályamű érkezett; továbbá hogy a Kazinczy-ira-
tok, melyeket az akadémia megvenni szándékozik,
Kazinczy Gábor hagyományai közül s általa ren-
dezve, hat ládában Pestre érkeztek; végre hogy
Belső-Szolnokban egy névtelen 500 ftot, özv.
Pázmándy Dénesné pedig Pesren 1000 ftot ha-
gyott végrendeletileg az akadémiának. — Meg
kell még emlitnünk Toldy Ferencz azon indítvá-
nyát, hogy az akadémia palotájának megnyitása
ne aug. 19-re, mint tervezve van, hanem nov.
3-kára, mint az akadémia megalapításának évnap-
jára essék. Ez inditvány átalános tetszéssel fo-
gadtatván, az elnökség e végre fölkéretni hatá-
roztatott.

** (A magyar képzőművészeti társulat köz-
gyűlése) május 25-én Harsányi Pál elnöklete
alatt, a társulat gyarapodásáról örvendetes bi-
zonyságot nyújtott. Az elnöki jelentés szerint:
mig tavaly csak 540 tag volt, az idén már 847,
köztük 93 alapitó taggal bir az egylet. A társulat
üdvös működéseinél különös elismerés illeti Te-
lepy Károly titkár és főügynök folytonos buzgó-
ságát. A csarnoknak e lefolyt évben mindössze
110 hazai művet küldtek be, melyből 83-at állí-
tottak ki. Sorsolás alá 94 mű került, 15,800 ft.
értékben. Művészek özvegyeinek segélyzésére
ezúttal 600 ftot fordítanak. A nyugdijintézeti va-
gyon e mellett, részint kész pénzben, részint mű-
vekben: 3444 ft. 17 kr. Az alapítványok, vagy is
a társulati törzsvagyon összege: 18,700 ftot kép-
visel. — A titkár fizetését is jelenleg f ölebb vi-
vék, s 700 ftban és szabad szállásban állapiták
meg. Végül a társulat az „országos magyar kép-
zőművészeti társulat" czimeért folyamodni elha-
tározta.

** (Az országos magyar gazdasági egyesület)
ez évi tavaszi rendes közgyűlését június 9-dikén
délelőtti 10 órakor fogja tartani a „Köztelken."
Tárgyai lesznek: 1) Uj tagok fölvétele. 2) Jelen-
tés a kiállítás eredményéről. 3) Érkövy Adolf

egyesületi tag felolvasása az Egyesület 30 évi
működéséről. 4) Köztelki részvények kisorsolása.

** (A középdunai magyar gőzhajótársaság-
nál) már több, mint 2000 részvény van aláírva;
de a legközelebbbi közgyűlés határozata szerint,
a társulat terjeszkedési jogánál fogva, az említett
számon fölül aláírók sem utaeittatnak vissza.
Azért csak örvendeni lehetne, ha a társulat mind-
járt kezdetben nagyobb összeggel kezdhetné meg
működését, mint előlegesen tervezve volt.

** (A pest-losoncz-beszterczei vasuttársulat
közgyűlése) május 30-ikán folyt le, Korizmics
László elnöklete alatt. Az üzleti jelentést b. Wo-
beser Oszkár társigazgató tette. E szerint az
eddigi összes kiadás meghaladja az öt milliót. A
kőszénbányák mind virágzó állapotban vannak, s
temérdek készlet várja a közlekedés megnyíltát.
A pest-losonczi vonalon az építkezések június és
július hó folytán befejeztetnek. A távirda-közle-
kedés egyszerre nyilik meg a vasúti közlekedés-
sel, mely a jövő hónapok folytán várható. A köz-
gyűlés örömmel fogadta e jelentést mely szép
reményekkel kecsegtet. De nem kis vitára adott
okot a számvizsgáló-bizottmány jelentése, mely
szerint a könyvek rendben vannak ugyan, de az
alakulási költségeknél 405,000 ft. az építkezések-
nél pedig 383,000 ft. s igy összesen 788,000
ftnyi nagy összeg nincs épen semmi okmány által
igazolva. Hosszas vita után a közgyűlés végre el-
nézőleg járt el, s fátyolt borított az emiitett ki-
adásokra, de a részvényesek nem nagy megnyug-
tatására.

Balesetek, elemi csapások.
** (A gőzmozdony által szétzúzott 16.) A na-

pokban a kerepesi ut mellett egy négy lovas ko-
csi épen a vonat érkezése perczében akart átha-
ladni a sineken. A gyorsan robogó gőzparipa,
szerény társával nagyon barátságtalanul bánt,
mert az egyik lovat összetiporta. A másik három
ló és a kocsin ülő gazda, csekély sérüléssel, sze-
rencsére megmenekült.

— (Három gyermek vizbefulása.) Farmoson
(Pestmegyében) nagy szerencsétlenség történt.
Több gyermek kimenvén fürödni a Tápió egy
ágába az u. n. Hajtdba, mely múlt évben egészen
kiszáradt volt, medrében gödrök ásattak egy
leányka a sekély vízben haladva egy ily gödörbe
esett: egy másik segítségére siet, de amaz be-
rántja: a kettőt kiakarja menteni egy harmadik,
de ez is belevész. A negyedik menteni akaró
leányt az elősietett juhászok húzták ki a vizből.
E szerencsétlenség egy apa két gyermekének
életét oltá ki.

Mi njság?
** (O Felsége Pesten idözése alkalmára,) mint

a hivatalos „Sürgöny" irja, következő részletek
voltak egyelőre megállapítva: ő Felsége június
6-án d. e. 10—11 óra közt érkezik meg, s közvet-
lenül a budai vár-palotába száll, hol azonnal a
polgári s katonai tekintélyeket fogadja, azután a
gazdasági egylet által rendezett kiállítást e esti 6
óra tájban pedig a csónak-versenyt tekinti meg.
Június 7-én, szerdán, reggel 7 órakor Budán, a
szokott gyakorlati téren a helybeli csapatok fö-
lött tart szemlét; délután pedig a pesti lóversenyt
legmagasabb jelenlétével ünnepélyesiteni fogja.
Június 8-ikán, csütörtökön, különféle intéze-
teket, stb. fog Ö Felsége legmagasabb látoga-
tásával szerencséltetni. E napon O Felsége audi-
entiákat is adand. Ezen audientiákra előjegyzé-
sek tétetnek a m. k. helytartótanács elnökségénél
mostantól kezdve június 7-ig bezárólag, délelőtti
10 órától 12-ig. Június d-ikén, Ö Felsége a pesti
lóversenyt ismét megszemlélvén, este Bécsbe
visszautazandó — A mint ö Felsége az ország
határát átlépi, a cs. lobogó a vár-palotán fel fog
vonatni.

** (József nádor szobrának fölállítása, ügyé-
ben,) Pestváros főpolgármestere fölterjesztést tett
a kir. helytartó ő nmgához, hogy miután Ö Fel-
ségének 1860-iki leiratában azon szándék van
kifejezve, hogy a szobor ünnepélyes fölállítása
jelenlétében történjék, a most kínálkozó legked-
vezőbb alkalomból méltóztassék Ő Felségének az
ránti határozatát kieszközölni, vájjon a már évek
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óta készen álló érczszobor fölállításának ünnepé-
lye, ö Felségének legközelebbi megjelenésével
összeköthető-e?

~ ** (Az Eszterházy képtár Pestre szállítása)
e hó közepén egyszerre fog történni, még pedig
az adományozó herczeg saját költségén. A nagy-
becsü gyűjteményt gőzhajón fogják szállítani, 70
ládában. Az összes teher 4000 mázsát nyom.

** (A nemzeti színház uj telke ügyében,) Simon
Florent, a nemzeti színház 18 éven át működött
ügyvéde, egy derék czikkben szólal fel. A város
1835-ben a felső Dunapart első házhelyén, a ke-
reskedelmi épülettel szemben 600 négyszög ölnyi
tért ajánlott a nemzeti szinháznak. Később ugyan-
azon év október havában egy nádori leiratban,
Pest város tanácsához intézve, kimondatott, hogy
ha a fiOO négyszög öl nem lenne elég, több
is adatik. Az ekként felajánlott feldunaparti
telek az 183a/f,-ik évi országgyűlésen törvény-
czikkelyben nemzeti tulajdonná fogadtatott el,
8 csak a később bekövetkezett nyomasztó viszo-
nyoknak tulajdonitható, hogy a telek Konrád
polgármester idejében a dunagőzhajózási társaság-
nak mégis eladatott; s így történt hogy a színház
számára szánt telken, csere utján, jelenleg az
akadémia palotája áll. A szinháznak azonban
megmaradt a joga a czélnak megfelelő hasonló
telekre, még pedig a fentebbiek szerint, telekigé-
nyei nem 600 négyszeg l lre, hanem oly kiterje-
désű területre szólanak, a milyenre annak szük-
sége van. — A nemzeti szinház mostani telke a
900 négyszög ölet meghaladja, s ha — úgymond
— annyit magányos polgár, bár az herczeg volt,
a megye rendéinek áldozatul hozhatott: az ország
fővárosa és a nemzet e büszkesége ennél cseké-
lyebb ajánlatot a nádori leiratok értelmében nem
tehet.

** (A budai ellypsen) a közelgő ünnepélyek
alkalmából minden délután rendeznek zenei elő-
adásokat.

** (Az akadémiai album arczképeinek kiálli-
tása) a Tigris-fogadó termében megnyílt. Össze-
sen 250 arczkép van kiállítva, átalában jól sike-
rült kisebb és nagyobb másolatokban. Minthogy
a városi hatóság a kiállítást, melynek jövedelme
a lipótvárosi bazilika épitési pénzalapja és az ár-
vaház részére volt szánva, ily feltét alatt nem,
csak ingyen bemenet mellett engedélyezte, ennél-
fogva a kiállítást mindenki ingyen megszemlélheti.

— (Gyermek-színház és községi magtár.)
Tápió-Szelén (Pestmegyében) máj. 28-kán a
helyb. rom. katk. templom tornyában felállítandó
óra javára Herczeg I. ur, ki nem régen temetke-
zési egyletet létesített e községben, a csinosan
feldiszitett iskolateremben gyermek-színi előadást
rendezett. A gyermekek meglehetősen vitték
szerepeiket: s a derék rendező és súgó kihivattak.
Az első előadás jövedelme 33 ft. 50 krt. tett. A
nevezett jótékony czélra még több előadás is lesz.

Ugyan itt, okulva az 1863/4-ki mostoha év
nyomoruságán, részint az itt helyben begyült,
részint másünnen kapott inségi könyöradományok
megtakarított maradványán búza vásároltatott,
s községi kölcsönmagtár alapittatott, mely jelenleg
307 véka rozsot tesz. így már most a községben
két kölcsönmagtár van; ugyanis a másik, néhány
év óta fennálló, a protest. egyházé. Adja isten,
hogy áldást terjeszszenek a szegény nép között,
melynek ez évben is kétségkívül nagy szüksége
lesz reájuk! —

** (A nemzeti színházi szünidő alatt,) a jövő
júliusban, a színházi tagok egy része, Szigligeti
Ede igazgatása alatt, Szatmárra megy vendégelő-
adások rendezésére.

•• (Férjet kereső hajadon.) Egy 31 éves haja-
don a „Zala-somogyi Közlöny"-ben férjet keres.
Okául a nyilvános fellépésnek azt adja, hogy szá-
razság jár most nem csak a vetésekre, hanem a
házasságra is; könnyebb egy aranyhalat fogni
vagy ternót nyerni, mint egy vőlegényt nyerni a
mostani fiatalságból.
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** (A kerepesi ut melletti temetőt) két szobor-
ral szándékoznak ékesíteni, melyeknek talapzata
három, az alakok pedig hét láb magasak lennének.
A temető-bizottmány jelenti, hogy pályázni kí-
vánók Walthier Antal urnái (váczi u. 17. sz. alatt)
jelentkezzenek.

** (Mükedv előtár sulat Félegyházán.) Mint
értesülünk, a Félegyházán múltévben alakult mű-
kedvelő-társulat jelenleg már annyira haladt, hogy
csinosan berendezett népszínházzá alakult, mely-
ben azóta koronkint előadásokat rendeznek a
helybeli társalgó egylet javára. A szép ügy ily
haladása leginkább Juhász Nándor ügyvéd ur
buzgó fáradozásának köszönhető. Szigligeti ,,Czi-
gány"-u és „Fenn az ernyő nincíen kas" czimü
műve a legszebb sikerrel kerülnek színre. Atalá-
ban az egész műkedvelő-társulat jól rendezett,
és szép tehetségű tagokból áll, de leginkább ki-
tűnnek Juhász Irma s Holló Júlia kisasszonyok,
Keserü-Berczy Ilon asszony és Fazekas Alajos s
Mihálovics János urak.

** (Gelencsér halálitélete.) A híres rablóve-
zér, Gelencsért, a katonai törvényszék halálra
itélte. Május 27-én reggel 4 órakor vitték Kapos-
várról erős födözet mellett Nagy-Bajomba s ott
az ítéletet rajta és Csucsi nevű bűntársán végrt
is hajtották.

** (Öngyilkos nő.) A napokban egy szolgáló
a szénatéren pisztolylövéssel vetett véget életé-
nek. Három pisztolyt készített el, azon esetre,
ha az első vagy második roszul találna. Egy
levelet is hagyott hátra kedvese számára, mely-
ben tudtára adja, hogy csalfa egy leány az, kiért
őt elhagyta.

— (Fölhívás a vidéki szinészékhez.) Latabár
Endre színigazgató a kassai szinház igazgatója- >
nak megválasztatván, felhívja Magyar-ésErdély-
ország színészeit és színésznőit, mint szintén
operett-énekes s énekesnőit, kik az emiitett szín-
házhoz ez évi október 15-től az 1866-ik év april
15-ig általa szerződtetni kivannak, és kik szini te-
hetségüket illetőleg képesnek érzik magukat egy
oly műértő művelt közönség előtt, mint a kassai,
hivatásuknak megfelelni: határozott szándékukat
f. év június 20-ig vele tudatni sziveskedjenek;
megemlítve, hogy a kardalnokok s kardalnokné-
kat illetőleg, a már betanultak és gyakorlottak a
szerződtetésre nézve előnynyel birnak. A bérmentes
levelek a kitűzött határnapig Pestre ügynökéhez
Gózon Antal úrhoz utasitandók (kis-kereszt utcza
Kölber ház) azontúl Latabárhoz magához Mis-
kolczra, hol a kassai szinidény megkezdéséig ma-
radni fog.

** (Halálozás.) E hó 16-án tették örök nyu-
galomra Tályán, néhai Bártfai Szabó Károly
hűlt tetemeit, ki az ügyvédi kar egyik kitűnő
tagja s az egyház és tudományosság meleg keblü
barátja s az elhagyottaknak mindig hű gyáinola
volt. Végrendeletében a tályai ref. egyháznak és
iskolának 5000, a sárospataki tápintézetnek 2000
s a magyar tudományos akadémiának 1000 ftot
hagyott. Jó emléke nem lesz elfeledve.

Nemzeti szinház.
Péntek, máj. 26-án. „A szerelem-mámorosok."

Szinmü 4 felv. Francziából fordította Feleki.
Szombat, máj. 27-én. „Kamilla." Opera 3

felvonásban. Zenéjét szerzetté Fáy Gusztáv.
Vasárnap, május 28-án. „Egy millió.'' Vigj.

4 felv. Francziából fordította Szerdahelyi K.
Hétfőn, május 29-én. „Egy szegény ifjú tör-

ténete." Dráma 5 felv. Irta Feuillet Oktáv, ford.
Feleki és Hegedűs.

Kedd, május 30-án. „Ernáni." Opera 4 felv.
Zenéjét szerz. Verdi. Heksch János utolsó föl-
lépteül.

Szerda, május 31-én. „Szerel-m-mámorosok."
Szinmü 4 felv. Francziából ford. Feleki.

Csütörtök, jun. 1-én. „Lalla-Roukh." Kegé-
nyes opera 2 felv. Zenéjét szerz. Dávid Felicián.

Szerkesztői mondanivaló.
7698. Kis-Körös. B. J. Tudatnunk kell önnelr hogy

minapi tudósításának lényeges része hatalmunkon iivül
esö okoknál fogva maradt el. Bővebb magyarázattal nem.
szolgálhatunk.

7699. Pokoniándy Antal urnák. Egy korábbi levél-
ről nincs tudomásunk. Az ujabb levélben pedig hiában ke-
ressük, hol és mikor kelt, s azért el sem mondhatjuk, hol
uralkodik azon nagy szárazság és levertség, melyről öa
emlékezik. Első dolog az ily levélben: a hely és dátum.

7700. Szombathely. K. B. Hasonló rövid utijegyze-
teket mindenkor szívesen veszünk.

7701. Kis-Próüa L. A. A közlemény ismét használ-
ható. A 21. számot elküldtük. Hol töltendi N. N. a fürdői
idényt? Valószínűleg a szerkesztői irodában.

7702. Félegyhaza. S. I. Az elmélkedések ellen nincs
kifogásunk; csak hogy mi ezt inkább példákban és alkal-
mazásokban szeretjük elmondani, mint száraz szabá-
lyokban.

7703. Túra. R. M. Az érthető ujabb rajzot köszönet-
tel vettük.

7704. Székesfehérvar. E. I. A mutatványyersecskét,
mely „nem igen ragaszkodik a versszabályokhoz", megil-
letődve olvastuk. Bizony nem sokat ér az, s jó volna ezt a
mesterséget még jókor abban hagyni s mást kezdeni, a
melyből „fenn lehetne az életet tartani". Akkor nem pa-
naszkodnék Ön. hogy „azon időt átéltük, a midőn a honfit
segíteni szoktuk". S akkor nem is irna ön ily verseket:

„Oh nagy isten! ki élsz a magas menyekbe,
Nézd egy kis honfiú meghal ínségébe!'

A kis honfiúból más téren munkálva és fáradva is lehet
majd nagy honfiú s más pályán is bemutathatja, hogy
„szereti hazáját".

7705 Pest. V. J. Az egyik rajz nálunk még közölve
nem volt; később majd rákerül a sor. A kovaszinczi to-
rony rajzát s leírását már régebben közöltük.

7706. Pest. Liptay Pál. Váczi utcza 2 szám. Kivána-
tára közöljük, hogy önnél a Vasárnapi Újság 1859. 1860
és 1861-i év folyamai, teljes számmal és kemény kötésben,
egyenkint 10 ftjával eladók.

7707. Riina-Brezó. L. Ajánlatát szívesen veszszük.

f f

SAKKJATEK.
283-ik sz. feladv. — Vorwerk E.-töl.

(E nem annyira nehéz, mint szép feladvány megérdemli,
hogy különösen is fölhívjuk reá a sakk-játszók figyelmét.)

Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 5-ik lépésre matot mond.

A 278-dik számú feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől Miskolczon.)

Világos. Sötét.
1. Kf4-e3 Hh2-g4:f
2. Ke3—d2 Bh8-h2|A)

Világos. A) Sötét.
2 P f 8 h 6
3. He6—f
4. Hgö—e6fmat.

Pf8-h6
Kd5-d4

3. Kd2—cS tetsz. sz.
4. He6—+mat.

Helyesen fejtették meg. Vetzprémben: Fülöp József.
Sz. Aí—on: G. V. — Pesten: Cselkó György. — A pesti
sakk-kör.

&£T Melléklet: Előfizetési felhívás a
„Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonsá-
gok" 1865-ki július —deczemberi folyamára.

Hénapi-és
hetinap

4
5
6
7
8
9

10

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szotub

Katholikus és

H
Protestáns

naptár
Június

A Pünkösd v.
Pünkösd hétfő
Norbert, Pálka
Róbert Kánt. f
Medárd püsp.
Feliczián vért. f
Margit kir. t

A Punk. vas.
Punk. taétf.
Pálka
Pulcheria
Medárd
Elsód
Margit

E TI-NAPTÁI
Görög-orosz

naptár
Máius (ó)

2 3
24
25
26
27
28
29

Holdfényváltozások.

C Punk. v.
Punk. hétf.

János feje
Carpus
Therap.
Nicetás p.
Theodos

Izraeliták
naptára

Sivan
10 Soma
11
12 Salamon
13
14
15 Makab.gy
IS Sabbath

R.

hoi

6.

15
15
15
15
15
15
15

sza

P-
46
47
49
51
51
52
53

N
k

6.

4
4
4
4
4
4
4

§> Első negyed 1-én 9 óra 38 perczkor

a p
él

P-
5
5
4
3
3
3
3

nyűg.

6.

7
V
V
V
V
V
7

p-

51
62
63
64
54
65
Öb

délelőtt.

É J
hossza

6.

8
8
8
8
8
8
8

p-
14
13
11

9
9
8
V

H e
| kél

6\

2
3
4
5
6
7
8

p-

57
58
58
59
58
63
43

) 1 d
nyűg.

6.

1
1
¥
2
3
4
5

p-

23
50
18
51
31
16

5

TARTALOM.
A hazai első takarékpénztár (Hajós József arczké-

pével). >z. — Pünkösd. Rajka Teréz. — Népdalok. Soót
Mikló: — A szegény ördögök (folytalis). — A bécsi nj
dalszinház (képpel). — A pesti gazdasági és gépkiállításból
(képpel). — Képek a hazai népéletből. XLVIII. A huszár
búcsúja. — A szerzetesrendek és érdemrendek története.
— A virágok alvása. — A veszettség nem mese. — Egy-
veleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Egyház és
iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utczal. sz.)
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HIRDETÉSEK.
Alulirt bátorkodik a vállalkozó építész és mérnök urak figyelmébe ajánlani köfaragó-

nifiuelyének számos készletét, azon megjegyzéssel, hogy nála mindennemű

építészeti és diszitményi
mégpedig: erkélyek,
lépesözetek, foglal-
ványoks oszloplök-
höz alkalmazható
tart-kövek s köros-
télyzatok, egyszers-
mind egész homlok-
zatok, (crasseok,tor-
nyok tetszés szerint
mindenféle kő- s mérv-
ben megrendelhetők.

Ezenkívül: síremlékek,ravatalok,
emlék- s határkövek, mezei ke-
resztek, oltárok is megrendelhe-
tők, melyek kívánat szerint saját,
vagy adott rajz szerint készíttetnek.
— Számos összeköttetésénél fogva
képes mauthauseni gránit s cara-
raí. salzburgi, sziléziai, karsti,

M'Ieilczci, úgymint:
bármely nemű már-
Minyból s homokkő-

ből a legkitűnőbbel
szolgálni.

usász. kir. szab.

ÜDITÖ-NEDV.
(Restitutions-Fluid)

lovak számára

Erre vonatkozólag mindennemű s modorú rajzok, minták s építészeti vázlatok
adatnak, vagy pedig előterjesztett rajzok szerint készülnek a megrendelések.

Továbbá: szobrok, dombormüvek, jelleges farngvanyok, czimerek, jelvé-
nyek, dísz-edények is megrendelhetők; nemkülönben elfogadtatik a fölállítás s építés
eszközlése teljes elkészülésig. Alulirt építészeti s mürokon tárgyak készítésében a leg-
újabb találmányokra kellő tekintettel lévén, minden munkára tapasztalt egyének mű-
gondját fordittatván, képes a munkának tisztaságot s kitűnőséget kölcsönözni, s annak
tartóssága- és jóságáról kezeskedni. > r -_ ,

1156(1-5) Kauzer János,
kőfaragó.

^ M ü h e l y e : Pesten, József-város, vas-utcza 5-ik szám alatt.

KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL
Korneuburgban.

Első Ferencz József ausztriai császár Ő Felsége által, az ausztriai államok összes
területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizáró-
lagos szabadalommal láttatott el, s a londoni 1862. évi világkiállításon éremmel kitüntetve
— ő felségeik &t angol királynő s porosz király udvari istállóiban, az üditőnedv készítő-
jének az illető fólovászmesteri hivatalok részéről dr. Knauert ío-lóorvos hozzájárultával
történt hivatalos megállapítás folytán, a legnagyobb eredménynyel hatználtatik; ezen
üditőnedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késő korig folytonosan >
vidám s jó erőben fenntartja, s különösen terhes munka előtt s után erősitőleg hat. ,'•

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyatcza 7. ez. a.

Továbbá:

B.-(üyarmaton Omaszta F., — Breznóbányán Göllner S. és fia, — Debreczen-
ben Bignio J., Eperjesen Zsembery, — Eszéken Deszáli, — Esztergomban
Bierbrauer J. C, — Gyöngyősön Koczianovicb J., — Győrött: Lehner F., — Isperen
Flamm J., — Kassán Novelly A., — Késmárkon Genersich, — Kolozsvártt Wolf J.,
— Komáromban Ziegler A. és fia. — Lúgoson Kronetter F., — Miskolczon Spuller
J. A., — Nagy-Becskereken Haidegger, — Nagy-Kanizsán Fesselhoöer és Rosenfeld,
— Nagyszombatban Smekal és fia, — N.-Váradon Jánky A., — Pakson Flórián J.,
— Pápán Beermüller W., — Pécsett Háy E., — Pozsonyban Schertz F. és Hacken-
berger testv., — R.-Szombatban Hamaliar A., — Rosnyón Poós J. J.. — Szabadkán
Sztojkovits D , — Szekszárdon Hutter A , — Sziszeken Dietrich A., — Szolnokon
Scheftsik, — Székesfehérvárit Kovács P. és Légmánn A., — Sopronban Müller és
Mezey, — Trencsénben Weisz L., — Tepliczen Weisz L.,— Varazsdon Halter F., —
Zágrábban Mihics Gr., — Zala-Egerszegen Hulinszky A.

Egy p a l a c z k á r a 1 ft. 4 0 k r .

Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 ujkr. számittatik.

Összetévesztések kikerülése tekintetéből, más hasonnevű nem
szabadalmazott gyártmányokkal, — tisztelettel kérjük arra figyel-

mezni, hogy a cs. kir. szab. üdité-nedv palaczkjai czimképein a szabadalmi okirat, a
londoni érem és a korneuburgi kerületi gyógyszertár czégje van nyomva, ez utóbbi még
a palaczkokra is beégetve.l 1152 (1—6)

Nagyigmánűi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSGŐ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő i
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
dító szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghíresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E viznek s
az abból készített sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatású szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni, hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font gyógysó faszelenczében 2 ft 50 kr.

Készpénz-fizetés vagy utánvétel mellett nagyobb megrendeléseknél jutányosabb
ár szabatik.

' Megrendelhetm Rév-Komáromban alulirotnál,
dr. Szabó Ggyula gyógysz., — Mosony:
Tróján József gysz., — Mohács: Deutseh
Sándor, Bodendorfer József, — M.-Övár:
Sziklay Antal gyógysz., — N.-Bányán:
Papp Simon gyógysz., — N.-Becskerek :
Kellner Ede gyógysz., — N.-Igmándon:
Pachl Sándor, — N.-Lukon: Lenhard Ja-
kab gyógysz., — Nyíregyházán: Bertalan
Pál gyógysz., — Pozsony : Pisztory Bódog
gyógysz., Lábán Károly, — Pécsen: B.
Herczog, — Pápán: Tscheppen Eduárd, —

ÖZV. FELBERMAYER ÁGOST
első cs. kir. országos szabad.

takaróponyvák
GYÁRA PESTEN,

ajánlja elismert szilárdságú vízhatlan takaró-ponyva gyártmányait minden megkivántató
nagyságban a t. ez. gazdaközönség számára, gabna- s szénakazalaik s gazdasági gépeik
befedésére, továbbá gyár- és hajótulajdonosoknak, kereskedőknek, szállítóknak, dohány-

termesztőknek stb., a legjutányosb gyári-árakon.

Aradon: Habereger G., Walter és Welsz.,
— Baján: Deutseh Móricz, — Bonyhá-
don : Kramolini József gysz , — BUDÁN :
Iványi János, Iványi M., — 6 Budán: Jas-
aovics M., — B.-Diószegen: Kovács József
gyógysz., —Bécsben: Rock Gusztáv ás-
ványvizek főraktárában „zum grauen Igei'1

Wildpretmarkt Nr. 6, — Csákvár: Lukács
Gyula gyógysz.. — Csuzon: Jezovics Sán-
dor gyógysz., — Debreczen: Csanak Jó-
*»ef, Zichermann Hermann, — Eger: Ve-
* l i János gyógysz., Bayzath József, —

e r ? : Einczinger János, Brenner J.,
: Reissner és Schvarz, Richter

H o l l u P Mihály, Lájpczig János, —
d / í = Ellér Gyula gysz., - Gyön-

t o r y L J ó G

ctlíer P r e t t e ^offer, Deáky Viktor,

Engel József

y

_ K e c s k e I t l | [ e n :

y Szabó István

Gyár

PESTÉPÍ : Jezovics Mihály gysz., Sztupa
György, Kochmeister Frigyes, Vágh Lajos,
Edeskuthy L , Tunner János, Prückler Ig-
nácz, Mórán János, Reiss Márkus, Morgen-
stern Isidor, Jákabfy Miklós, Weisz Flórián,
Czeripp Károly, Gyarmathy G., Ebenftihrer
V., Spuller Ferencz, Lukovics József, —
S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
Fehérvár: Say Rezső és Wimmer Adolf
gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz gysz-.
— Szolnokon : Scheftsik István gyógysz.
— Szerdahely: Ehrenreiter, — Tabon:
Krebsz Vilmos gyógysz., — Tatában: Szett
Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.

1138 (2—12)

Schtnidíhaner Antal,
gyógyszerész a „ M e g v á l t ó h o z " Komáromban.

József-város, serfozö - utcza 16-dik szám alatt.

• É P Iroda: ~ V | 1164(1"8)

Lipót-város, bálvány-uteza 4-ik szám alatt, 2-ik emelet.

ÜCsak rövid ideig!!
Családi viszonyokf és az Üzlet megszüntetése végett rendkivüli leszállított gyíri arakon

önkéntes

végképeni kiarulas

TAKÁTSI JÁNOS
„vőlegényhez66

czimzett kereskedésében férfl- és flgyeriuek-, vászon- és színes-ingek,
ugy lábravalók, nő-, leány- és gyermek-ingek, férfl- és nőharisnyák,
valamint egész nászhozományok. — Rumburgi- és hollandi vásznak,

asztalnemüek, törülközők, kávés-abroszok, ozsonnakendöcskék,
vászon- és batiszt-zsebkendök. 1 1 5 3 (2_8^

váczi-uteza, Mocsonyi-ház 12-ik sz. alatt.
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A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 5XIZ %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt betáhlázás által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.

E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
köksöiuís jótállása

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

A záloglevelek, melyek 34'/« év alatt, félívenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékűk szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5% %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számítva bele azon tőke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ar és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig máius és november
1-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k , *
s egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltétlen biztosítékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyújtanak.

I p f Az említett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvieux V. J., Wahrinann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Epstein uraknál: —
vidéken: a Magyar biztosító-társaság fóügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (4—u)

Régi pénzeket
és mindennémii régiségei, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezfls-
töt,ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron 1016 (9-0)

Régiségek és természetiek
Irodája,

Dorottya-utcza 11-ik ez. a. Pesten,

a Lloydnak átellenében,
| hol egy nagy választékú raktár mindennemű
| régiségek, régi pénzek, gombok, övek
j és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugy-
«zintéB egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörők, tojások,

üvegszemek is találhatók.

KANTA JÓZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru
xrctls. tárá,t.

793 (29-0)

Ujabb tetemesen leszállított árak!!

T VIII KÁROLY
rumburgi vászon-raktárában

Pesten, József-tér és fürdö-ntcza 9-ik sz. a,

Legolcsóbb YÍZ- és gázcsövek,
2—30 hüvelyknyi benső üreggel 7 angol lábnyi hosszaságban flanche- vagy kapcsoléki

hüvelyekkel 15 foknyi légnyomatra kipróbálva.
Átméröleg hüvelyekben : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Árak Ubszámra: 80 45 65 80 1 ft. 10 lft. 85 ift.60 lft.95 2ft.3O 2 ft. 95
minden más egyéb gépekkel együtt kaphatók:

JACOB Gr. gépekraktárában Pesten,
gyár-ntcza 33-ik szám alatt. 1139 (2-4)

*/t széles sziléziai fonalvászon, 30 röfös, 7 ft., 8, 9, 10, 11 ftig.

*/t széles börvászon, 80 rófös, 11 ft., 12, 13, 14, 15, 18 ftig.

/i széles creasvászon, 38 rófós, 13 ft., 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24-26 ftig.

"/* széles rumbürgffehér fonalvászon, 80 rőfós, 18 ft., 14, 15, 16, 17, 18, 19—22 ftig.

/« széles rumburgi fehér fonalvászon, 38 rőfös, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 24,
25—32 forintig.

V4 széle7holíandi vászon, 41 röfös, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30—84 ftig.
% széles hollandi vászon, 50rófös,24 ft.,26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42,45-54 ftig.

Rumburgi vásznak, legnehezebb minőségű, 54 rófös, 23 ft., 25, 26, 27, 28, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 5i, 58, 60—100 ftig.

"Valódi vászon-zsebkendők, tuczatja 2 ft., 2'/», 3, 3'/», 4, 5, 6, 7, 8, 9 — 12 ftig.

Törülközők, tuczatja 5'/» ft., 6, 6%, 7, 8, 8%, 9, 10-12 ftig.

Asztalkendők, tuczatja 5'/i ft., 6, 6%, 7, 8, 8'/> 9-10 ftig.

Abroszok minden nagyságban, */» nagyságú 2 ft., 2'/i, 3, 3'/t ftig, ' % nagyságú
2% ft., 3, 3l/„ 4 ftig, ' % 3 ft., S1/., 4, 4%, 5 ftig.

Továbbá vannak még: garnitúrák, atlaszdamaszt 6, 12, 24 személyre, '/* és
% széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, színes matrácz-csinvatok •/* és ' %
széles gyapjú asztal- és ngyteritök. Fehér perkál és nanking, valamint minden-
nemű zsinóros piquet és szines barkót, úgyszintén minden e szakba vágó czikkek.

Mindegyik darabon a szabott ár föl van jegyezve, mi
által a t. ez. vevő minden rászedéstöl meg van óva.

9^|Levélbeli megbízások ugy mint eddig, vidéki vásárlóim bizalmát különös
tekintetbe véve, a pénzöszlet bérmentes beküldése vagy „utánvétel" (Nach-
nahme) mellett azonnal és lelkiismeretesen teljesittetnek.
50 forintot fölulhaladó megbízások, oly állomásokra, hóra vasút vagy
gőzhajó jár, bérmentesen küldetnek meg. 1132 (4-6)

A PATKÁNYOK ÉS EGEREK
biztos és gyors kiirtása

egy csánz. kir. kizár, gzabadalm. irtószer által. — Gyertya-alakban 1 darab ára 50 kr

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,

továbbá:
Csáktornyán: Kárász A. — KeszHielyen: Wünsch F., - Kolozsvártt: Wolf J. —
Pozsonyban: Seherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer, — Varasdon: Halter D. F., —

Verőt zen : BiUz J. K.. uraknál. 1150 (2—12)

Erczkoporsók főraktára

BESCHORNER A. M. és TÁRSA
első k. kizár. szab. gyárából

Pesten, kis.hidutcza, a „vadáezkürt" mellett.
Ezen, minden hitvallásnál használható erczkoporsók csélszerübbek, tartósabbak,

szebbek és nem drágábbak a fakoporsóknál; nagy választásban, folnőttek számára a
csekély áron 80, 25, 30, 4O — 5O Irt. stb., kaphatók gyermekek számára, 4, 5,
8—20, ftért, továbbá gazdagon ékesített disz-ércz-koporsók kettős fedéllel lég-
menteseu zárhatók 1OO, 2 0 0 - 2 3 0 ft. darabját ajánl a fenvezett főraktár mind
azoknak, kiknek szomorú kötelességük, drága halottaikat méltó és kegyeletes
módon eltakarítani.

Ezen ércz-koporsóknak tartósságuk ét olcsóságuk mellett még azon nagy
előnyük van, hogy azoknak használása által a hulláknak oly kellemetlen átázása
egészen mellőztetik, és a koporsó bezárása minden zaj nélkül a legcsendesebb módon
egy kulcscsal történik.

A holtak épített kriptákban! eltakarításánál az eddigi fakoporsók éppen nem
czélszerük, mert a temetőben levő épitett kripták természetük szerint nedvesek, mi
által a fakoporsók a hullákkal együtt gyorsan rothadásba mennek át; a mi pedig
nem czélja az oly költséges családi kriptáknak. Ennek mellőzésére nincs más mód,
mint érczkoporsókat választani; azok a hullák átszállítására is nagyon czélszerüek,
és ajánljuk szolgálatunkat a hulíák átvitelére sírokból kriptákba sat-

A halottak átvitelére távolabb nyughelyekre ezen erczkoporsók nélkülöz-
hetiének; azok illyen alkalommal,ha kívántatik,légmentesen elzárhatok. Egyeszers-
mind átvesszük a hullák elszállítását minden irányban.

Mindennemű szemffidelek, koporsópárnák és mátráczok, virágok nálunk
a legolcsóbb gyári áron kaphatók.

fi^E* Megrendelések a vidéki városokban és helységekben történő
halálozásoknál azonnal teljesittetnek, és a megrendelt tárgyak a legkö-
zelebbi vasúti vagy gőzhajózási állomásra küldetenek ugy, hogy távirat
utján történt megrendeléséknél a küldemények 30 mérföldnyi távolságra
a temetéshez még jókor érkeznek. 1 0 9 3 (4_JO
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CHEFS-D'OEUVRE DE TOILETTE!
Császári, királyi és fejedelmi udvarok által pártfogolt!

Kiváltságok ,szabadalmak- és érmekkel kitüntetett!

l)r. ÜLKIMil IKK L.

KORONA-SZESZE.
(Quintessenz d'EaudeCologne.)

Egy eredeti palaczk 1 forint 25 krajezár.
Kitűnő minőségű — nemcsak mint becses illat- és mosdóviz,
hanem mint hatalmas orvosszer is, mely az életerőt fölfrisiti és
edzi. .

BORCHARDT ORVOSTUDOR
NÖVÉNYSZAPPANA, ,'BORCHÁRDTS"

.UROMATISCHEJ
az a r c z s z i n szépí tése- és j a v í t á s á r a , s k i p r ó b á l t \ XKXUTEK-.
szer a bőr minden tisztátlansága ellen, valamint
nagy sikerrel alkalmazható a fürdők minden neménél HẐ I egy
bepecsételt eredeti csomag ára 42 kr. " ~ ~

Dr. Bcringiiier

NÖVÉNYI HAJFESTŐSZERE.
P 1 S X (Tokban kefék- és csészékkel együtt 5 ft.)
Mint czélnak teljesen megfelelő s mint tökéletesen ártal-

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

Dr. LINDES TANÁR

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

a haj fényét s ruganyosságát öregbiti, s egyúttal a hajbub szi-
lárdan tartására is alkalmas;^;egy eredeti darabára 50 kr^ZZ
Az összes fönnebbi, kitűnő sajátságaik által dicséretesen ismert szerek, valódisagukérti kezesség melleit.

IMF" Kaphatók: ~ 9 i
T ö r ö k József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz.,— JeiíOVÍtZ M, a „magyar királyhoz" czimzett
gyógyszertárban, — Scholtz J á n o s , városi gyógyszertár,— KÍSS Káro ly , „kígyó" czimü
gyógyszertárában, — S z t u p a György, gyógyszertárában a szénatéren.

Dr. BÉRINGUIER

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

1 forint.
A legjobb minőségű növényi alkatrészekből készítve, a haj

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

Dr. Siiin de Boutemard

FOG-PASTÁJA.
'/, és '/2 csomagokban ára 70 és 35 kr.

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

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

ajánltatik; ' egy eredeti csomag ára 35 kr.

Dr. IIARTUNG

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

szépitésére.

Dr. HARTÜNGkr. kr.

növény-haj kenőcse,
élesztő, tápláló nedvek és növényi alkatrészekből, a hajnövés

újra fölélesztése- és élénkítésére.

R i l í l Á IV * a v á r o s i g y g
gyógyszertárában tabán.

— Ráth Péter O-BUDÁN: BakatS A. gyógyszertárában,
Prochaska J. kereskedésében.

valamint a magyar királyság s örökös tartományok előkelőbb városaiban felállított raktárakban, úgymint:
Arad: Tedeschi J. I Halas: Hirschler D.
A.-Knbin : Tyroler és Schle- | Hatzfeld : Schnur F. J.

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

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

rioh és Fleischer.
Bonyhád: Straieher B.
Breznóbánya: Göllner S. F.

és fia.
Beszterczebánya: Buschmann

J. és Göllner F. gyógysz.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Streicher Gy.
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád : Tari L.
Csák vár: Lukács Gyula gysz.
Csanád: Telbisz J.
Csacza: Eichenwald M.
Csákóvá: Wojnovits D. B.
Debreezen: Czanak J. gysz.,

Rothschneck K., Geréby és
Hannig.

Detta: Braumüller J. gysz.
Déva: Bosnyák és Gergelyfi.
D.-Földvár: Nádhera P.
Daiya: Weisz testvérek.
Decs : Kremer S.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Eperjes: Zsembery Ignácz.
Eger: Pillér és TscMgl.
Esztergom: Bierbrauer C. J.
Érsekújvár: Laczko F.
Facset:HirschlD.
Fehértemplom: Poppovits B.

J-, kék csillag.
*>'esyháza: Varga S. M.
"•"•rgenberg: Hensch E.
£ol«itz:BoldoghyE.

r : E c k e r F- ésSzaylerC.
K i i h J.

és

Gyula: Oerl
Fröhlich E.

István gysz.

Httgyész: Rausz W. és fia.
Homonna : Pupinszky J.
II.-M.-Vásárhely : Brauu

társa.
Holits: Mühlbauer R. gysz.
Heves: Blau J.
Igló: Tirscher G. gyógysz.
Jászberény: Leitner K.
Jolsva: Porubszky S.
Kőszeg: Tenkóczy V. gysz.
Kőhalom : Láng G. R.
Károlyfehérvár:MathernyE.

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

feld K.
Kaposvár: Kohn Jakab.
Késmárk: Genersich A. gysz.
Kecskemét: Markovits G.
Keszthely: Singer M.
Komárom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L. B.
Kisújszállás: Nagy S.
Kisbér: Stern E.
Kolozsvár: Wolf J. gysz.
Körtnöczbanya: Kiiter J.
Kun-Sz.-Miklós: Csapd G.
Klillin: Stojanovics J.
Kezdi-Vásarhely: Fejér L.
Kolozsvár: Engel J. gysz.
Lippa: Csordán A.
Liptó-Sz.-Miklós: Krivosz J.
Losonrz: Bódy J. E.
Lubló- Glatz J.
Lúgos: Schieszler A. és Pop-

povits J.
Léva : Bolemann E. gyógysz.
M«kó : Ocsovszky S.
Marczali: Istl A. özv.

| Marósvásárliely:Fogara?syJ.
j Medgyes: Vandory, Brandsch

és Brekner.
Mohács: Philipp F.
Miskolcz: Böszörményi J.

gysz. és Spnller J. A.
Moór: Ebner J.
Munkács: Tóth K., Haupt J.

L. és Horvits S.

Mitrovicz: Miic Sabbás.
Malaczka: Röhrich J. gy.
Magyar-Ovár: CzeehSándor.
Nagy-Becskerek: Pizza. J .D.
Nagy-Varad: Huzella M. és

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

ég Rosenfeld Sándor.
N.-Kikinda: Manojlovits P.
N.-Szeben : Zöhrer J. F.
N.-Szombat: Készely J.
Nagybánya: Haracsek J.
N.- Abony: Lukács A. gysz.
JV.-Károly: Schóberl U.
N -Mihály: Brenning F.
N.-Sz.-Miklós: Klar F.
Nyírbátor: Léganyi E.
Nyíregyháza: Reich és Pap-

iovit?'..
Nyílra: Dr. Láng E. gysz.
Nagy-Knyed : Bistritsányi.
Nádudvar: Lippe S.
Nagy Kalló: Mandl S.
Oravicza: Schnabel Gyula.
Ó-Orsova: Bóhme K.
Paks: Flórián J.
Pancsova : Huber J.
Pápa : Bermüller J. és Tsche-

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

rící F gyógysz.
Pécs: Adler A. és Zách K.
Putnok: Szepessy J. gysz.
Püspök Ladány: Weszely.
Pásztó: Büchler W.
liimaszombat: Kratschmár.
Rosnyó: Feymann A.
Rózsahegy: Juzeczky gysz.
Ruma: Bogdánovics J.
Sasvár : Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher fia és

Teutsch.
Selmerzhánya: Dimák J. C.
Szombathely: Tempel F.,

Packuoier J., és Pillich F.
gyógysz.

Sopron: Eder F. gysz., Pach-
hoíer L. éa Mezey A. gysz.

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

Szamosujvár : Placsintár G.
gyógysz. és fla.

Szala-Kgerszeg: Iszóó F.
Szabadka: Simony J. és Far-

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

vács Albert gysz., Fischer és
Schoi>per.

Székely-Udvarhely: Kauncz
J. A. gyógysz.

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

Kuttn M. és Pechner J. E.
gógysz.

Torda : Welits Gy.
Tolna: Hofbauer M.
Treacsén: Kulka Izidor.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Unghvár: Liszkay János.
Ujbecse : i/j. Williacba.
Uj-Verbász: Singer H.
Újvidéken: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vukovár: StanitsT.
Vag-Ujhely: Baiersdorf L.
Veröcze : Doma L.
Varazsd: Tauschek S. A.

Halter Sándor gyógysz.
Veszprém : Guthard fiai

Heinrich A.
Vácz: Bodendorfer Gyula.
Zalathna: Megay G. A. gysz.
Z*nta: Wuits testv.
Z«mbor: Popits IstvánésFal-

czione Gyula.
Zimony : Jo»nnovics A. D.

hogy nemcsak
eredeti

gy a fenntebb érintett szab. speczialitások megalapított hírneve a legkülönfélébb utánzá-
meghamisitásokat idézik elő, ennélfogva tisztelettel fölkérem a t. ez. fogyasztó-közönséget,

deti csoma ^ a b 1 s k ü l f o l d o t l ol>' hízelgő megtiszteltetésben álló árucikkeim érdekében számtalanszor közhírré tett
t rlnrrnÍ9rji • » mo<lorra, hanem azon hiteles bizományi czégekre is, melyek időnkint a helyi és tartományi hirlapokban
iuuoiuosra juttattak, — csalódás kikerülése tekintetéből, — éber figyelmét kiterjeszteni szíveskedne. U43 (1)

örök eladás.
Heves- és külső Szolnokmegyében kt:blc-

zett Igar-községben 94 hold szántóföldből,
— melyben a Tisza-szabályozás folytán ár-
mentesitett 14 hold is foglaltatik,— továbbá
49 hold rétből és 4% hold szőlőből álló
tagositott terület, a hozzátartozó lakhely-
lyel, gazdasági épületekkel, kerttel, s a
kisebb kir. haszonvételektől járuló illetékes
részszel, örök áron eladó. Bővebben érte-
kezhetni szóval, vagy levél által tulajdonos
özvegy Vörösmarthy Lászlónénál Mis-
kolczon. U34 (3—3)

és

és

RAYüfOND és TÁRSA,
mútani vegyészek, illatszer-gyárosok és ca. kir. szabadalom-tulajdonosok Berlinben.

SZABÓ ZSIGMOND
(Pest, zöldfa-uteza 17. sz.)

a legmagasabb árakon bevásárol min-
dennemű szárított gyógynövénye-
ket. Egyszersmind figyelmezteti a do-
hánytermelő urakat, miszerint nála a
dohányszáritó zsinegek a legjatá-

nyosabb árakon megrendelhetők.
1167 (1-3)
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ACOB G.
gépekraktára Pesten,

gyár-utcza 33-ik szám alatt,
ajánlja d i j k o s z o r u z o t t g é p e i t , úgymint:

Mozgó-és legjobb szerkezetű göz-cs^plögépeit teljes felszereléssel, melyek a gabnát
kétszeresen tisztítják, s három minőségben kész eladásra zsákba szállítják, ára
4600—5000 forintig.

Fek-irányos gőzgépeit expansióval, minden megkivántató nagyságban, kazánnal
vagy anélkül.

Kombinált gőzgépeit, álló kazánnal, kürtövei, viz-szivattyuval és csőkkel stb. ellátva,
malmok és cséplőgépek hajtására, teljesen felszerelve 1400—2800 ftig.

(Szab.) Örlő-malmHit kova malomkövekkel, mindkét lapoldaloni őrléssel, tölgyfa-
malom-állványon egy járat, teljes felszereléssel 460 ft.

(Szab.) Kettős őrlő-malmait, kova-malomkövekkel együtt, a forgó-kövek mindkét
lapoldaloni őrléssel, két járattal, tölgyfa-malomállványra helyezve, laposőrlésre
ára 920 ft.

(Szab) Kettős őrlőmalmait, kova-malomkövekkel, mindkét lapoldaloni őrléssel, két
járattal, tölgyfa-állványra helyezve, melyhez két örlő-henger van kapcsolva,
mindegyik három fajta liszt őrlésére, finom őrlésre teljesen felszerelve 1260 ft.

Ugyanaz, négy erős szállitó-kerékre, ezen kettős malom, valamint a Locomobile egyik
helyről a másik helyre hordozható, finom őrlésre felszerelve, ára 1400 ft.

Körfürészelók. répametszök. szecska vágók, kukoricza-morzsolók, zuzók stb.,
melyek mindenkor raktáramban készen kaphatók.
A gépek különleges kivánatra próbakép itthelyt mozgásba hozhatók, elfogad-
tatnak továbbá megrendelések mindennemű gépre, s azok gyorsan és pontosan
teljesittetnek. 1 1 1 4 ( 5 ~ 5 )

fi[H ,
A vásznak

valódisá-
gáért

k e z e s s é g
nyujtatik.

Figyelemreméltó

HIRDETMÉNY.

50%
olcsóbban

mint
bárhol

másutt.

A „fehér hajó"-hoz czimzett házban,
IPF" nagyhid-utcza, " • Ü

a z u t c z á r a s z o l g á l ó b o l t b a n ,

a jelen pesti vásár tartama alatt
áruba bocsát

egy megbukott kereskedő csődtömegéből
átvett rumbiirgi és hollandi vásznakat, rumhiirgi asztal-teritékckct,
törülköző-kendőket, kanavásznakat és 2000 tnczat legszebb vászon-
és batiz-zsebkendökct, melyek kitűnő minőségük és olcsóságuk végett

hiresek,

a gyári-árakon alul 5 0 % olcsóbbért.
A vászonáruk valódiságaért és teljes röfmértékért

ijfl^- jótállás biztosittatik. " ^ Q |
1 vég 30 rőfös mángolatlan vászon, előbb 12 ft., most csak 6 ft 50 kr.

1 Tég 80 rőfös jóféle fehér fonal-vászon, előbb 18 ft, most csak 9 ft. 60 kr.
1 vég 30 röf ös mángolatlan kitűnő kreasz-vászon, előbb 22 ft., most csak 11 ft

1 vég 37 rőfös kézifonat vászon, előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 80 rőfös rumburgi-vászon, előbb 80 ft., most csak 15 ft.

1 vég 88 rőfös holllandi czérna-vászon, előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 40 rőfós rumburgi fonalvászon, előbb 35—40 ft., most csak 16—20 ft.

1 vég rumburgi-vászon 6 inghez, előbb 85—40 ft., most csak 14—20 ft.
1 vég különösen jó vászon 8 inghez, előbb 80 — 45 ft., most csak 15—20 ft.

1 vég 50 rőfös hollandi vászon, előbb 40 — 50 ft., most csak 20—25 ft.
1 vég 60 rőfós legfinomabb irlandi vászon, előbb 50 — 60 ft., most csak 25—80 ft.

1 vég 64 rófös kitünó rumburgi vászon, most csak 26, 28, 80, 85, 40, 45, 50, 60, 70 ftig
a legfinomabbak.

1 vég 80 rófós rumburgi 3iines kanavász ágynemükre, most csak 7, 8, 9, 10, 12 ftig
a legfinomabbak.

1 tuczat fehér vászon-zsebkendő kisebbszerü, ezelőtt 2—4 ft., most cs»k 1 ft 20—2 ftig.
1 tuczat nagyobbszerü vászon-zsebkendő, ezelőtt 4—8 ft., most csak 2 ft 50—4 ftig.x m c z a * nagyooDSzeru VoS£UH'uaculk*'u t «»viv.» -x ^ &«., ui^av \.oa& « iu w — ^ *vií>*

1 tuczat finom rumburgi legnagyobbszerti tsebkendö, előbb 10—16ft., most csak 5—7ftig.
i tnrzat különös finom franczia batiszt - zsebkendő, most csak 4, 5, 6, 7, 8 ftig1 tuczat s finom franczia batiszt - zsebkendő, most csak 4, 5, 6, 7, 8 ftig

a legfinomabbak
1 damasz asztalteriték 6 személyre, most csak 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.

1 damasz asztalteriték 12 személyre, most csak 10, 12, 14 — 16 ftig a legfinomabbak.
1 tuczat jóféle caeléd- vagy konyhakendö ára most csak 2 ft 50 kr.

1 tuczat damasz asztal- v. torülkösőkendó ára, most csak 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.
A I „ _ C . . „ „ „ K K o lotriobb három éa nír... nvü!i7th< nrnsz-vászon férfi nvári.öltönvökre.A legfinomabb s legjobb három és négy nyüsztós orosz-vászon férfi nyári-öltönyökre,

rőfszámra_30, 35, 40 45 krjával.
Mindazok, kik legalább is 25-frtig vásárolnak, az ezen összegnek megfelelő
igen csinos tárgyban részesitt étnek.

A megrendelések, csak is a pénzöstszeg beküldése, vagy postai utánvét mellett tel-
jesittetnek. A levelek ekkép lesznek czimezendók :

1140 (2-8) 8. METH
Nagy-hid-utcza, a fehér hajóban Pesten.

DR. PEARCE EDW.
szabadalmazott

1128(4-8)

GYOMORSZESZE
(Magén-

kitűnő segédszer minden gyomorbaj ellen, úgymint: elromlott
gyomor, étvágyhiány, gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyen-
geség és rósz emésztés, savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás,
gyoiliorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz Stb.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmát-
országokra nézve;

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógy-

szerész urak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WE1SS JÓZSEF

gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Báttaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz".
Csáczán : Bentsáth Fidél.
Czirczen: Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgnácz.
Eszéken: Karolovics M. és

Deszáthy István.
Darnvár-fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Göllnitzben: BrujmannK.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Győrött: Némethy Pál.
Hajdu-DoroghoB: Tanács

Mihály.
Hlokon: László Frigyes.

Jánosházán: Kossá Guszt.
Jászkán: Ody Károly-
Jolsván: Maiéter Béla.
Kolozsvárit: Hincz D. és

Wolff János.
Lngoson: Kronctter F.
Magyar -Óvárit: Sziklay

Antal.
Miskolczon: Balogh Istv.
Módoson: Jezovits Zsig-

mond.
Monoron: Demtsa Kon-

stantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Lakon: Lenhard J.
Nagy-Mihályban: Czibur

Bertalan.
Nasiczban (Szlavóniában):

Mernyik András.
Orosházán : Székány Istv.
Pécsett: Nendtwich Vilm.

Pozsonyban: Pisztory B.,
Schneeberger D.

Rimaszombaton : Hamal-
jár K.

Rosnyón. Posch J. J.
Sárbogár donTrsztyánszki

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
Szinér-Várallyán: Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.
Temesvárit: Pecher J. E.
Tokajban: Krötzer Ágost.
Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L.
U.j-Bányán: Nickel Ödön. |
Varasdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbach Zs. I

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

melyek áltat
a bűz töké-Viz által légzárolt szoba-ürszékek,

letesen elzáratik, darabja 5 - 8 ft., kettős zárral, csinos szerkezetű 15 ft.
Wt mely minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és

O U I j b ű z tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.
E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott
fílAhlrWftitilr melyek alkalmazása által a füst a konyhából és

U l n y l " U " l A C l " H > lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik,dbjalOft.
A pakolásért darabonkint ládável együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 18—15 ft., háztetézések s más egyéb érczmunká-
latok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavitás végett elfogadtatnak. 989 (4—6)

MIKSITS KÁROLY,
, bádogos-mester.

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

1864-diki kölcsön-sorsjegyek,
melyeknek húzása f. é. június 1-én történik, következő főnyereményeket

tartalmaz:
250,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5000 stb. forint.

Kaphatók alulirt pénzváltó-irodájában készpénzfizetésért a bécsi napi árfolyam
szerint, havonkinti 4 ft. 50 kr., vagy évnegyedenkinti 6 ft. részletfizetés mellett.

Továbbá:

„ ÍGÉRVÉNYEK.
1 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 1 ft. 50 kr. - 1 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 1 ft. -
'/» 1839-iki (hutás június 1-én) ö ft. 50 kr. - 11839-iki egész sorsjegyre 29 ft. 60kr.

Bélyegdij 50 kr.
% 1839-iki és 1 db. 1864-iki 100 ftos Ígér vény csak 7*/, ft — 6 db. 1864-iki

100 ftos Ígérvény 9 ft., 10 db. csak 17 ft - 5 db. 1864-iki 50 ftos ígérvény 7 ft.,
10 db. csak 12 ft., — bélyegdijjal együtt.

bárminemű sorsjegyre akkép előlegeztetik, hogy az illető
pénzét a teljes napi árfolyam szerint megkapja, s a vissza-
fizetés havonkinti részletekben történhet.

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltó irodája Pesten, nagy hid-utcza 9-ik sz. a.

, P * - Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Az 1865^dik
évre érvényes játékterv minden levélhez ingyért csatoltatik. 1071 (7—0;

... . - ^ — — — — — . ^ — — ^ —
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Az 1805ik évi fttrdö-idény

a budai (saszarl imlolini.
A budai császár-fürdő gyógyereje a tapasztalás által igazolt fényes eredményeket

mutat: az emésztési szervek s függelékeinek bántalmainál, gyomor-,bélhuzam-, máj- s
lépbajoknál, — aranyér, köszvény és a csuzok mindenféle nemeinél, — idegbán-
talmaknál s a legkülönfélébb bőrbetegségeknél, — hólyag- és vesebántalmaknál s
a fertőzési kórok utáni erőhanyatlás- és kimerülésnél, — ugy szintén a görvély-
kór, vérszegénység s a test átalános táplálási zavarainál. A női betegségek közül a
méh- és függelékeinek bántalmainál, különösen méhtömfilés-s kellemetlen szövőd-
ményeinél, e felett görcsök s méliszenvi zsábáknál. Továbbá a lobos bántalmak
után visszamaradott kórtermények eloszlatása, vagy ezek által feltételezett izom zsu-
gorodások és izmerevek eltávolításánál sat.

Ezen bántalmak leküzdésére rendelkezik a budai császár-fürdó, az ivó gyógy-
forráson kivül, kád, kő, maláta, török, gőz, iszap, s konyha- vagy tengeri-sóval
készült márvány kád-fürdőkkel, egy női- és egy uri-uszodával, s a szegény nép
számára egy köz-fürdővel. E felett a nagy gyógy-udvarban üde tej és savó ugy szintén
mindenféle bel- és külföldi ásvány-viz áll a betegek rendelkezésére.

A gége és légcső betegségeinek gyakran hangtalansággal szövetkezett különösen
hurutos bántalmai ellen, — épjn a napokban szereltetett fel czélszerüen megujitva a
belégzési szoba.

A fürdő átellenében levő Margit-szigetnek dús növényzete, egyenes sétái, szél-
es pormentes levegője által a mellbetegségekre hathatós jó befolyása naponkint mind-
inkább előtérbe lép.

A fürdő rendelő orvosa dr. Patrnbányi Gergely, kivel a betegek naponkint dél-
előtt 8—10 óráisf a nagy gyógy-udvarban értekezhetnek.

A kényelem igényeiről 200 tiszta lakszoba, elismert jó konyha, tágas étterem s
pontos szolgálat által van gondoskodva.

Kedélyes szórakozást nyújt az egész fürdői idény alatt működő zenekar a nagy
gyógy-udvarban, melynek közönségét az óránkint kikötő helybeli gőzös, s a folyvást
közlekedő társaskocsik a főváros minden osztályainak tagjaival váltakozva szaporitják.
A Dunapartra nyiló erkélylyel ellátott társalgási terem. — A hetenkint egyszer tartatni
szokott válogatott közönségü fényes és kedélyes táncz-estély.

A Margit-szigetre vagy a budai hegyekbe való kirándulási közlekedésről szintén
gondoskodva van.

Lakbérlési megrendeléseket teljesít s levél utján is elfogad.

1186 (3-8) A fürdői igazgatóság.

Sorsjegyek részletfizetésre.
Egyenkint.

í ft. Í 5 kr.

4 „ 50 „

50

1 1864-iki 50 ftos sorsjegy havonkint . . . . ,
évnegyedenkint

1 1864-iki 100 ftos sorsjegy havonkint
évnegyedenkint ö

'/» 1839-iki sorsjegy havonkint 4
évnegyedenkint 5

1 1860-iki 100 ftos sorsjegy havonkint 5
évnegyedenkint 6

1 Credit sorsjegy havonkint 6
évnegyedenkint 8

1 1854-iki 250 ftos sorsjegy havonkint 12
évnegyedenkint 14

1 1889-iki egész sorsjegy havonkint 20
évnegyedenkint 26

1 1860-iki 500 ftos sorjegy havonkint 24
évnegyedenkint 36

Csoportokban 5 darabjával.
1 1864-iki 50 ftos, 1 budai, 1 Genois, 1 Windischgratz, 1 Rudolf

sorsjegy havonkint 7 fr. — kr-
évnegyedenkint 8 „ 50 „

V» 1839-iki, 1 Salm, 1 Clary, 1 Waldstein, 1 Rudolf sorsjegy ha-
vonkint 8 „ 50 „
évnegyedenkint H « — ,,

1 1864-iki 100 ftos, 1 Salm, 1 Genois, 1 Pálffy, 1 Rudolf sorsjegy
havonkint 10 „ — „
évnegyedenkint . . . . ^ 13 „ — ,,

1 Gredit, 1 1865-iki 50 ftos, 1 Genois, 1 "Waldstein, 1 Rudolf sors-
jegy havonkint 12 „ — „
évnegyedenkint . , 15 „ — „

B ^ P Már az első részlet befizetése biztosítja a nyereményeket.

MORGENSTERN A. és TÁRSA.
pénzváltó-irodája Pesten, a nagyhid-utezában 9. sz- a.

Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Minden meg-
rendeléshez egy az 1865 évre érvényes játékterv csatoltatik, mely részletesen elő-
adja a sorsjegyek vásárlását, illetőleg részletfizetés mellett s a társulatok alaki-
tási módját. 1071 (4—0)

kölcsön-ígérvények
ára csak 21/* forint,

s kaphatók:

KANITZ és TÁRSA
penzvalto-irodájában Pesten, német szinhás-tér 4-ik sz. a.

1104 (4-6)

A legnagyobb vászonrulia-raktárban
váczi-uteza,

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

nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

20000 darabnál több férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabia 3 ft
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 6 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, \Z it.

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

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25kr, 2 ft 50 kr 8 ft

3ft50kr. wKT.sn.
Nöi ingek rnmbnrgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Nöi ingek mmburgi ét, hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustráva! 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr'
6 ft, 7 ft.

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

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

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

Fóraktára a legjobb 87*,4 és 5 röf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

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

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

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
bőr vásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vászonzsebkendök tuczatja 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 7 ft

50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Törölközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 - 16 ftig.
Színes agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13-16 ftig

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

24 személyre. Legjobb minőségű kötő-czerna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritók, piqae és tricot-paplanokból, kávés-kendókböl és

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

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

Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészittetnek.

1066(6-6) Kollárits József és üai.

Marhabetegség és marhavész ellen,
mely a forró nyári-időben a szarvasmarhák, sertések s még a lovak közt is nagy mérték
ben dühöng, a KORNEUBURGI MARHAPOR, mint házi-óvszer a legnagyobb

sikerrel alkalmazható, s valódi minőségben a következő ezégek által rendelhető meg:
PESTEN: Tőrök József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz.,Thalmayer A. és társa,
Halbauer testvérek, Glatz J., — BUDÁN: az udvari gyógyszertárban, —Aradon:
Probst F. J., Tones és Preiberger, — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és
fiai, — Debreczenben: Bignio J., Csanak J., — Dettán : Braumüller, — Eperjesen:
Zsembery J., — Eszéken: Deszáthy J., — Esztergomban: Bierbrauer C. J., —
Egerben: Tschögl J., — Gyöngyösön: Kocziánovich, — Kassán: Novelly A.,
Kolozsvárit: Wolf, — Komáromban: Belloni A., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl,
— Nagyváradon: Janky A., — Nagy-Kanizsán : Feszelhofer és Rosenberg, — Pau-
csován: Rauschan és fiai és Gráf, — PozsODyban: Seherz P., Hackenberger testv.,
Waritsek, Kováos J., — Rozsnyón: Pósch J., — Sopronban: Pachofer L., Mtiller p] '
Mezey A., — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner —
Selmeczen: Dimák, Zelenka,— Szepesvárallyán: Fest J.B.,— Szolnokon: Scheftsik
István, — Sziszeken: Dietrich A., — Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik, —
Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, — Varazsdon: Halter F. és

Koterba, — Veszprémben : Láng J. és Tuszkau M. 1151(1—9)

LÁNG M.
Pesten, nagy-hiduteza, báró Sína-házban 2-ik sz. a., az „angol

királynő" szálloda mellett,
ajánlja nagyban szintúgy mint kicsinyben legjutányosb áron szép és dúsválasztéku

belföldi, szász, angol és franczia

PORCZELLÁN és WEDGEW00D
asztali-, thea-. kávé-, csemege-edényeit, fényüzési

czikkeit, pipere- vagy mosdóasztali-diszáruit,
vendéglők, kávéházak, gyógyszertárak és vegyészi szerműhelyek számára

való készületeket, t
továbbá az átalánosan

kedvelt bécsi kőedényt.
Mindenféle megrendelések elfogadtatnak, s a legrövidebb idő alatt legjutá-

nyosb árért teljesittetnek.
{ (£J=* Vidékre való elküldéseknél a gondos elpakolás, valamint a gyors, biztos ém
• minél kevesebb költséggel helyreszállitás iránt legjobben lesz intézkedve. 1145(2—3)
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1065 (6-12)

SIGL
gépgjiros Bécsben,

IX. Bezirk, Eisengasse Nr. 5,
, , ajánlja az általa készített mezőgazdasági gépeit,

• t ^j (
: úgymint:

• • • ' Locomobile cséplőgéppel együtt:
kettős tisztitó-müvel

8 10 lóerőre
egyszerű tisztitó-müvel,

8 10

4600 5100 4750 5250 ft. a. é.
Cséplőgépek emelő-csigával:

6 lóerőre, kézi-cséplőgépek

270 300

Garret-féle 13-soros,

350 400 ft. a. é.
Vetögépek:

Hornsby-féle 13-soros,

200 ft. a. é.

Smith-féle széles szórással

400 600
Nyitvaálló emelö-csigák:

200 ft. a. é.

6 lóerőre

250 860 360 450 550 ft. a. é.
Órld-malmok , tisztitó-malmok, kukoricza-morzsolók , répametsző-

gépek, szöifiranyos boronák, szrcsknvágók stb.
Eredeti angol gépekből saját gyártmányainkkal! összehasonlítás végett

szintén raktár tartatik.
A gépek szilárdsága- s hasznavehetőségeért jótállás biztositta tik, s különleges

kivánatra a gép itt próbakép mozgásba tehető.
Részletes árszabályokat a legnagyobb készséggel s bérmentesitve bocsátók

rendelkezés alá.
Ajánlom továbbá a már évek hosszú során a legjobb hirben álló telepit-

vényemet, mindennemű álló-gőzgépek, gözmozdonyok, hajógépek, őrló-,
fűrészelő- és olajmalinok elkészítésére; elfogadok továbbá:

Papír- és czukorgyár, valamint serfőzési és köszénbányai felszerelé-
seket, mühelyek berendezését, szivattyuzó-mttvek, rézműves munkálatok,
kftnyvnyoinó-gépek stb., és vasöntödéi tárgyak elkészítését.

Az imént elősorolt tárgyak szemügyre vételével mindenki könnyen meggyőződ-
hetik arról, miszerint habár mezőgazdasági gépeim raktára Bécsben a legnagyobb
s tartalomra nézve a leggazdagabb is, a készlet előmunkálataira megkivántató nagy
tóke befektetését feleslegesnek tartom, minélfogva tisztelettel felkérem mindazokat,
kik elébb idézett géptárgyak kivitelével engem megbízni óhajtanának, hogy meg-
rendeléseiket mihamarébb hozzám intézzék, mely által azon helyzetbe jutok, hogy
rendkívüli kívánalmaknak is gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt
és hosszabb használat után megrongált gépeket a lehető legrövidebb idő alatt ismét
haszonvehetóvé teszek.

Ez alkalommal nem hagyhatom érÍRtetlenül, miszerint azon cselfogások, melye-
ket egy angol czég itteni fiókraktára ez eddig vállalataim ellen intézett, — csak is
arra alkalmasak, hogy versenyzésem jelentősége, s azon fokot, mely őneki semmi-
esetre inyére nem lehet — világossá tegye — anélkül, hogy engemet hasonló eszközök
követésére bírhatna, a fennérintett czég ezen eljárására jobb és olcsóbb gépek kiállí-
tásával felelek.

Végül azon biztosítással lépek a nagyérdemű gazdaközönség elé, hogy gyárt-
mányaim jósága, szilárdsága, czélszerüsége és munkaképessége felett mindazon
keiességet átvállalom, mely csak egy tisztes üzletczégtől várható, s kérem, legcse-
kélyebb próbamegrendelés által az itt mondottakról szives meggyőződést szerezni.

Már csak rövid ideig tart
az abbahagyott gróf HARRACH-féle janowitzi, morvaországi és

starkenbachi csehországi vászongyárból való
vásznak, asztalnemüek és zsebkendők

végképeni eladása,
uj árleszállítás mellett, 35—40% elengedéssel.

A vászon valódiságáért s hibátlanságaért és igazi
mértékért kezeskedik.

1 vég 30 rőfös vászon ára most csak 9%, 12, 14, 16, 17—19 forint.
1 vég 42 rófös vászon ára most csak 15, 18, 20, 22 — 25 forint a legfinomabb.
1 tuciat fehér vászon- és ezérna-batisztkendó ára, most csak 1 ft 90 k., 3, 4, 6, 8

10 -12 ft. a legfinomabb.
Törülköző-kendő, szines vás/onkendó , asztalkendő tuczatja — 1 asztalkészlet

(1 abrosz 6 asztalkendővel) csak 6, 8 — 18 ft.
Továbbá a mi híres vászon-készítményünk, mely Magyarországban legjobb és ha-

misitlannak van elismerve, s a főuraságok és a papság által annyira kedvelt
50 és 54 rőfös (kézi fonatu) vászon ára csak 25, 30, 35, 40, 50 — 60 ft.; az úgy-
nevezett batiszt-szövetek ára csak 65, 75—90 ft, molyekból ezelőtt egy vég
ára 150 ft volt.

Orosz-vászon nyári öltönyökre (két és három nyüstö-) legjelesb minőségű 35, 40 -
50 kr. a legnehezebb.

C 3 * Levélbeli megbízásokat, melyeket az igazgatóság a pénz elóleges beküldése
vagy postai utánvét mellett a leglelkiismeretesebben teljesít és bármely
vidékre elküld, — kéri ekként czimezni : 1055 (9 — 12)

„An den Leinenwaaren-Ausverkauf, Freinng;, Itank-
Bazar, neben dem graflich Harrach'schen Palais

in Wien.

Helyváltoztatásból eredt
LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!

100 db. 8-ad levél-papír 100 db. hozzá-
való borítékkal:
finom velin papírból — ft. 85 kr.
finomabb, erősebb . 1 , t — „
legvastagabb angol
velinból . . . . 2 „ — „
szines velin papírból 1 „ 80 „
zománezozott szines 1 „ 80 „
rovatozott papírból — „ 90 „
gyász-szegélylyel fi-
nom angol . . . 2 ,, 80 ,,

Dombor-nyomatásért csak 12 krajezárt
számitok, lehet szines nyomást 100-tól
80 krért hozzáadni, boríték nélkül pedig
a fentirt árak felével is olcsóbbak!!

Mérnök uraknak való mindennemű
rajzpapirok és eszközök, nevezetesen tus-
sok, ir-ónok, papírok stb.,ugyszinte gyer-
mekek használatára való rajzeszközök 90
kr., 1 ft. 50 kr , 3 ft., 4 ft. 50 kr. u. tov.

Különösen leszállitott árakon :
1 szál spanyolviassz 10 kr., 20 kr , 30 kr.
1 font 45 kr., 60 kr., 80 kr., 1 ft. 20 kr.

u. tov.
1 katulyával 20 kr., 60 kr., 1 ft. u. tov.

1 levélmásoló gép tökélete-
sen használat alá, könyv-
vel, mindennel ellátva . 5 ft. — kr.

1 iteze legjobb fekete tinta,
a mi csak kapható . . — „ 35 „

* m e s z e ' y - ,, 20 „
/• m<*zely - „ 10 „
/* meszely — „ 6 „
1 akó . i»

Chablonok, vagy rézlemezbe vágott
mindennemű ékes és közönséges betűk
és számok fele áron kaphatók.

Ugyszinte albumok is végképeni ki-
árulásom által fele árban nálam kapha-
tók, vannak igen csinosak.

Aczél-pennákból 1 katulya, 140 darab
jó tollakkal 20 kr., 80 kr., 40 kr., 60 kr ,
80 kr., 90 kr., 1 ft., 60 kr.

Tollfogást, szépirói irány szerint ha-
tározó, és mindenkinek alkalmas haszná-
latára, — uj találmány — tollnyelek nők
és gyermekek részére elkerülhetlenül
szükséges ; darabja 6 kr., 1 tucz. 60 kr.,
1 Gross 144 darab 4 ft.

100 darab látogatójegy dombor nyom.
80 kr., fekete kőnyomat 1 ft.

Levél- és rajztokok darabja 40 krtól egészen 5 írtig, ezek finom bőr kül- és
belszerkezettel.

llólyag-papir penész ellen!
100 db. 3% hüv. átm. kerek. — ft. 40 kr. 24 kettős ív, 640 D hüv. . 2 ft. 65 kr.
„ „ 4'/« „ „ „ — „ 68 „ 1 ív belőle — „ 12 „
„ „ 6 „ „ „ 1 „ — „ 24 ív felenagy 1 „ 44 „

Ezen kerekek igen czélszerüek! 1 iv belőle — „ 6 „
Isrnéti eladók rizma árban jutalmaztatnak nagyobb vételeknél.

A tek. városi közönségnek, különösen bíró és jegyző uraknak van szerencsém
tudomásul adni, miszerint ugy mint ezelőtt, most is bővített udvari raktáramban,
és pedig tetemesen leszállitott árakon, ugy mindennemű iró- és rajzeszközöket,
valamint mindennemű bizományokat, minden előfordulható községi szükségleteket
pedig a leggondosabban kielégitőleg eszközlöm és szállítom.

Ajánlom magamat kegyes figyelmükbe, és kérem uj helyiségemben e czim
alatt velem rendelkezni:

Pest, Nagyhid- és bécsi-utezai családi ház, '/it. sz.
1105 (8-25) Haris Pál.

C2f"* Mindennemű rovatozott s nem-rovatozott irókönyvek bekötéssel
együtt nálam 25°/í> olcsóbbak.

Hely változtatás.
Alulírottnak van szerencséje a t. ez közönségül tudatni, hogy a kis-hidutezában több

év óta létezett „Borostyán-koszorúhoz" czimzetf ' .

OÜKVÓ-
ugy, mint bel- és kAlföldi

GYAPJU-DIVATKELMÉK
kereskedésével a váczi-utezába, a

„Nemzeti szállodához/1

czimzett, gl-df Nákó-féle házba átköltözött, s egyszersmind a fennemlitett czikkekkel
dúsan ellátott készletét

igen jutányos szabott árak mellett ^Mf
? ^további becses pártfogásába ajánlani bátorkodik:
r •* FÜLÖP ISTVÁN.

Tűzi- és kerti-fecskendőket,
szi vatty us-kutak,

BOR- ÉS SÖR-SZIVATTYÚKAT,
\P WÉTfl valamint mindennemű § <j§ §f ^ , £ g \

tűzoltó - eszközöket,
Kernreuter dicséretesen ismert gyárából Hernalsban,

ajánl eredeti gyári-árakon; a tárgyak jósága és szilárdsága biztositása mellett;

HEKSCH SÁNDOR F.
Pesten, 2 sas-uteza 12-ik sz. a. 1122 (3—6)

Kiadó-tulajdonoe Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l ' jsag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-tól kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krb»;
hiromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krb« számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altimában : Haasensteiii és Vogler. — M. Frankfurtban':
•tto Mollicn és Jaeger könyvkereskedése; Béesben : Oppelik Alajos. - és Pesten : a kertész-gaz Jászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

G r ó f F e s t e t i c s G y ö r g y .

A lefolyt ünnepélyes hét egyik kiváló
eseménye azon gazdasági és gépkiállítás
volt, melyet az országos m. gazdasági egye-
sület a pesti városligetben rendezett s me-
lyet Ö cs. k. Felsége is legmagasb látogatá-
sával szerencséltetett. E kiállítás, mely ne-
héz idők s nyomasztó körülmények hatása
alatt jött létre, nem volt ugyan teljes és hü
képviselője a mai magyar gazdasági ipar-
nak, azonban minden hiányai mellett is
ékesen szóló bizonyítványa volt nemcsak
a gyökeresen megváltozott gazdasági rend-
szernek, hanem a haladásnak és
előmenetelnek is, melynek elérése
után a honi mezőgazdaság úttörői
egykor szent lelkesedéssel fáradoz-
tak. Mert az anyagi érdekeknek
épen ugy meg valának nálunk fá-
radhatlan, áldozatkész úttörői, mint
a szellemi fejlődésnek az irodalmi
téren, midőn az még puszta, kietlen
és háládatlan vidék volt. S midőn
a kezdet nehézségeiről, a küzdelem
és áldozat nagyszerűségéről emlé-
kezünk, ki ne gondolna itt minde-
nekelőtt a nagy Festetics Györgyre, - N ;

az egykori keszthelyi Georgikon \;v

nagylelkű alapitójára! x

A véletlen ugy hozza magával,
hogy az országos m. gazdasági
egyesület élén ma ismét ama nagy
férfiúnak egy névrokona s méltó
utódja, gr. Festetics György áll. Ö
volt az, a k i a múlt heti gazdasági
kiállitáson Ö cs. k. Felségéhez inté-
zett üdvözletében többi között e
szavakat monda:

„Alig van ország, hol a földmű-
velés nagyobb fontossággal birna
wiind egyesekre, mind az államra
nézve, m i n t épen hazánkban. Mi
helyzetünk és viszonyainknál fogva
az ipar és munkásság ezen egy
ágára vagyunk leginkább szoritva.
JN epünk legnagyobb része földmi-
yeléssel és a z ezzel közvetlen kapcsolatban
álló iparágakkal foglalatoskodik.

„Ez adja kenyerét, ez teremti elő azon
erőt, a mely nélkül az állam fenn nem
állhatna, s egyedül ez adhatja kedvező
viszonyok^ kozott jóllétét. Magyaroszágot a
földmivelés hanyatlása nemcsak gyengitené,

(1754—1819.)

; hanem majd mindenétől megfosztaná. E fon-
j tos tekintetek birtak minket, a hazának egy-
j szerű polgárait arra, hogy egyesüljünk a
gazdászat minden ágainak tőlünk kitelhető
emelésére. A tért, hol földmivelő népünk
működhetik, megadta Isten tágas termé-
keny rónáinkon, halmainkon és erdős bér-
czeinken."

Oly szavak ezek, melyeknek igazságát
már a múlt század végén néhány felvilágo-
sodott elméjü, mélyebben gondolkozó s a
távolba látó hazafi, s ezek között különösen

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

gróf Festetics György élénken érezte s han-
gosan hirdette. Alig találnánk alkalmasb
időpontot, mint a mostanit, hogy e férfiú
érdemeiről lapunk arczképcsarnokában meg-
emlékezzünk. Az idő még abban is igazolta
gr. Festetics György törekvéseit, hogy ugyan
ott, Keszthelyen, hol ö a múlt század vé-

gén a Georgikont alapitotta, most ismét
egy nyilvános gazdasági intézet felállítása
már a közel jövőben várható.

Gróf Festetics György, az egykori keszt-
helyi gazdaképző-intézet alapitója, egyik
legnépszerűbb s legérdemteljesb fia volt a
hazának. Született 1754. január 1-én. Kato-
nai pályára lépett, s itt annyira kitünteté
magát, hogy már 36 éves korában alezredesi
rangot nyert. A katonai pályán is szivén
viselé hazája sorsát, s egy félreértett ha-
zafias nyilatkozatának azon következése volt,

hogy 1790-ben búcsút vevén ezre-
détől, keszthelyi magányában tele-
pedett le, hol egész erővel fogott
birtokai rendezéséhez. Mindenek-
előtt alkalmatos gazdatisztek hiá-
nyát kezdé érezni. S talán e körül-
mény volt legelső befolyással a
Georgikon eszméjének keletkezé-
sére. Ezen eszme már 1798-ban
megtestesülve lépett életbe. Minde-
nekelőtt megnyerte intézetének az
akkori legkitűnőbb gazdasági iró-
kat és értelmiségeket, mint p. o.
Nagyváthy Jánost és a tudós Pethe
Ferenczet. A nagyhirü Tessedik
Ferenczet, ki már 1779-ben állított
Szarvason egy gazdasági és mii-
tani iskolát, nem vonhatta ugyan
el kedvencz [intézetétől, azonban
több évig folytonos levelezésben
állott vele, s több egyént küldött
a szarvasi intézetbe, hogy azokból
részint tanárokat, részint gazda-
tiszteket képeztessen.

Eleinte a Georgikon csak a grófi
uradalmak számára növelendő tisz-
tek képezdéje volt, de már 1801-
ben, midőn a tágas emeletes iskolai
épület elkészült, nagyobb számú
ifjúság befogadására is alkalmaz-
tatott. — 1802-ben az intézeti kia-
dások összege 9452 ftot tett, mit a
nemeslelkü gróf fedezett; de 1814-

ben a georgikoni gazdaság oda fejlődött,
hogy már 5-6000 ft. jövedelmet adott.

Ez időben azonban a gazdaság már na-
gyobbitva is volt,s összesen közel 1000 h
dat tett. — A belső telken állott az isk
épület, s ebben a múzeum, tanítók lak.
stb., az istállók s aklok, a íüvészetiskony

G
24-ik szám.

Pest, június 11-én 1865.


