
288

G.,
1065 (6-12)

SIGL
gépgyáros Bécsben,

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

• t ^j (
: ugymint:

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

8 10 lóerőre
egyszerü 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 , tisztító-malmok, kukoricza-morzsolók , répametsző-

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

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

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

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

vényemet, mindennemü álló-gőzgépek, gözmozdonyok, hajógépek, őrló-,
fűrészelő- és olajmalinok elkészitésére; elfogadok továbbá:

Papir- és czukorgyár, valamint serfőzési és köszénbánya! felszerelé-
seket, mühelyek berendezését, szivattyuzó-mttvek, rézműves munkálatok,
kftnyvnyoinó-gépek stb., és vasöntödei tárgyak elkészítését.

Az imént elösorolt 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
rendkivüli kívánalmaknak is gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt
és hosszabb használat után megrongált gépeket a lehető legrövidebb idö 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 birhatna, a fennérintett czég ezen eljárására jobb és olcsóbb gépek kiálli-
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 cs 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 tuczat 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 lt.
Továbbá a mi hires vászon-készitményünk, 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 ugy-
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 minőségü 35, 40 -
50 kr. a legnehezebb.

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

„An den Leinenwaaren-Ausverkauf, Freinng, Itank-
Bazar, neben (lem 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 krajczárt
számitok, lehet szines nyomást 100-tól
80 krért hozzáadni, boriték nélkül pedig
a fentirt árak felével is olcsóbbak!!

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

Különösen leszállított 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
mindennemü ékes és közönséges betük
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.

Hólyag; 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 iv felenagy 1 „ 44 „

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

A tek. városi közönségnek, különösen biró és jegyző uraknak van szerencsém
tudomásul adni, miszerint ugy mint ezelőtt, most is bővített udvari raktáramban,
és pedig tetemesen leszállított árakon, ugy mindennemü iró- és rajzeszközöket,
valamint mindennemü 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-utczai családi ház, '/it. sz.
1105 (8-25) Haris Pál.

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

Hely változtatás.
Alulírottnak van szerencséje a t. cz közönséggel tudatni, hogy a kis-hidutczában több

év óta létezett „Borostyán-koszorúhoz" czimzett' ' .

OÜKVÓ-
ugy, mint bel- és külföldi

GYAPJU-DIVATKELMÉK
kereskedésével a váczi-utczába, a

„Nemzeti szállodához/1

czimzett, gi-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.

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

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

tüzoltó - eszközöket,
Kernreuter dicséretesen ismert gyárából Hernalsban,

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

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

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

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. 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»;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krb« számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altimában : Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
•tto Mollicn ea 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 kiállitás, mely ne-
héz idök 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
elömenetelnek 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

nagylelkü alapitójára! x

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

„Alig van ország, hol a földmi-
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 elö azon
eröt, a mely nélkül az állam fenn nem
állhatna, s egyedül ez adhatja kedvezö
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
müködhetik, megadta Isten tágas termé-
keny rónáinkon, halmainkon és erdős bér-
czeinken."

Oly szavak ezek, melyeknek igazságát
már a mult század végén nehány felvilágo-
sodott elméjű, 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 férfiu
érdemeiről lapunk arczképcsarnokában meg-
emlékezzünk. Az idő még abban is igazolta
gr. Festetics György törekvéseit, hogy ugyan
ott, Keszthelyen, hol ö a mult 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
legnépszerübb 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 bucsut 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 legkitünőbb gazdasági iró-
kat és értelmiségeket, mint p. o.
Nagyváthy Jánost és a tudós Pethe
Ferenczet. A nagyhirü Tessedik
Ferenczet, ki már 1779-ben állitott
Szarvason egy gazdasági és mü-
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 számu
ifjuság 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 belsö telken állott az isk
épület, s ebben a muzeum, tanitók lak.
stb., az istállók s aklok, a íüvészetiskony

24-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.

Pest, junius 11-én 1865.
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kertek, a méhkelencz, selyemgombolyltC
csűrök, magtárak stb. A füvészkert három
főrészből állott: 1) kitünö hasznú vadfák
2) vizi növények, 3) gabona, takarmány, ör
vosi s kereskedelmi növények. Akonyhaker
mellett faiskola volt. A külsö kertekhez tar
toztak a fáskertek: a gyümölcsös, szilvás
szedres, gesztenyés stb. ültetvények. — A
szántóföldből három szakasz alakíttatott,
u. m. a kísérleti, a kisebb és nagyobb me-
zők. A kisebb szakasz 24 mezöböl állott
melyek leginkább takarmánytermesztés alá
használtattak a nyári istállózás tekintetéből
A nagyobb szakasznak 9 mezeje volt szintén
ugyanannyi vetésforgással. Hasonlóul volt
berendezve a legelő, a rétek, a szőlő s erdő
A muzeum három szakkal birt, u. m. a gaz-
dasági, mathematikai és természettanival.

A Georgikon két irányban müködött,
Egy részt oly gazdákat képezett, kik tudo-
mányos készültségeknél fogva nagy birto-
kok kezelésére is vállalkozhattak; más részt
parasztnövendékek is nyertek oktatást,hogy
idővel jó majoros gazdák, vinczellérek stb.
lehessenek.

A bölcsészeti tanfolyamot végzett ifjak
két évig hallgatták a gazdasági tanulmá-
nyokat a Georgikonban; még pedig egy
részét magyar, a másikat latin nyelven, a
mi az akkori idök tanrendszerénél fogva
igen természetes volt. A Georgikonnal kap-
csolatban állott az 1807-ben megnyilt lovász-
és vadásziskola, a pristaldeum (gyakorló
jogászok számára) és a mérnöki képezde.

A Georgikonban azon sajátságos házi
szokás volt, hogy kitünöbb vendégek, kik
az intézetet látogatták, ottlétöket egy vagy
több fa ültetésével örökítették. Innen az ak-
kori kor jeles férfiainak mind megannyi szép
állandó emlékei maradtak s talán még most
is megvannak a Gyöngyösy, Berzsenyi, Kis
János, Faludy, stb. költőink emlékezetére
ültetett fák. Ezen egy körülmény is igen
szépen jellemzi gróf Festetics György haza-
fiui kegyeletét.

Hogy a tanári kar kellő készültséggel
bírjon s a gazdaság egyes ágaiban kellőleg
tájékozva legyen, a tanárokat nemcsak a
hazában feltünt jelesebb szakférfiak közül
választá, hanem a maga költségén utaztatá
is a külföldön, honnan elméleti és gyakor-
lati tanulmányaikról bizonyítványokat kel-
lett haza hozniok A gróf figyelme kiterjedt
arra is, hogy a mi az állattenyésztés, gazda-
sági gépészet, a termesztés, technológia stb.
körében mint czélszerü fölmerült, kisérlet
vagy minta alakjában a Georgikonban is
minél elébb látható legyen. De az uj kísér-
leteknél mindig szem előtt tartották hazánk
föld, égalji és egyéb viszonyait, s csak azt
fogadták el, a mi körülményeink közt jó-
nak bizonyult be.

A Georgikon folytonos fejlődése annyira
magára vonta már a birodalom és a külföld
figyelmét, hogy az idegen vendégek látoga-
tása évről évre tetemesen szaporodott. En-
nek következése az volt, hogy „Helikoni
ünnepély" czime alatt évenkint bizonyos
ünnepély rendeztetett, melynek czélja a
távol vidékiek találkozása, eszmecsere s a
tanulók szorgalmának ébresztése volt Az
ily ünnepély mindenkor gazdasági, gép,
termény- és állatkiállitással, tanácskozással
és értekezésekkel volt összekötve íly alkal-
makkor a legjelesb szakférfiak nyilvános
előadásokat tartottak; a szigorlatot dicsére-
tesen kiállott növendékek (praktikánsok) pe-
dig koronás diplomát s jutalmakat; a legér-
demesebb intézeti tanár pedig ezüst lánczos
mentekötőt, emlékpénzeket stb. nyert. Az
érdemesebb hazai és külföldi tudományos
férfiak intézeti tagsággal, ülnökségi czimmel
tiszteitettek meg, s külföldi tudósok is örö-

mest oda irták neveik után a „ceTeberrími
' I S

„
instituti Georgicon assessor" czimet.

Mindezen tények kiáltó bizonyságai gr.
Festetics György nagy szellemének s valódi
hazafiui áldozatkészségének. Sajnálva kellett
a hazának tapasztalnia, hogy e gyönyörü in-
tézetnek mint kellé lassu halállal feloszolnia,
midőn nagy alapitója 1819.april 2-án örökre
behunyta szemét. Ez időtől fogva a Georgi-
kon szükebb körben mozgott. Gróf Festetics
László, az elhunyt fia, még előszeretettel
ápolta ugyan 1828-ig; de ekkor már csak
két ösztöndíjas növendéke volt, s a pristal-
deum, mérnöki, folyam, lovászat! s erdőszeti
intézetek végkép megszüntek.

Mint szük körre szoritott gazdasági in-
tézet még 1848-ig tengett, de ezen év viharai
végkép elseperték. Mint olvasóink tudják,
eddig már minden előkészületek meg van-
nak téve, hogy a régi hires Georgikon helyén
Keszthelyen ismét egy államköltségen állí-
tandó magyar gazdasági intézet emelked-
hessek.

Gróf Festetics György emléke, ki a leg-
első s leghatalmasabb uttörö volt hazánk
gazdasági értelmiségének fejlesztésében,
örökre fenn fog maradni s a magyar ember-
nek kötelességévé vált, hogy mind azon al-
kalmaknál, midőn a gazdasági ipar ül ün-
nepet, az ö neve, az ő hazafias áldozatkész-
sége, az ö példája s áldásos müködése elsö
:ielyen emlittessék.

Adja az ég, hogy a leviharzott nehéz
évek után a nagy férfiunak méltó unokája,
az országos gazd. egyesület mostani elnöke,
gr. Festetics György szintén egy szebb és
boldogabb korszak képviselője lehessen!

A d a l n o k .
(Ballada.)

Ifju vala még, oly kedves, deli szép . . .
--- Egy éjjel a várból a bátya elűzte,
Nem bánva, hogy oh tán vad tépheti szét,
Nem kérdve: ha vajjon szaggatja-e tüske? . . .

Ifju vala még, de kezében a lant
Varázsia, teremte tavaszt, üde-iombost!
— Fenn bérez tetején, vagy a völgyben alant
örömtelen uton oh merre bolyong most? . . .

— — A várra sugárt vet az alkonyi ég.
Harsány zene zendül a nászvigalomba':
„Föl tánczra, kehelyre hamar deli nép,
Hej, jó lovagok ti ! a vár ura mondja."

— A várra sötét éj ködleple borúi.
Gyöngyös koszorúját átkozza a mátka . . .
,,Ki mondja urak, hej! hogy hoztam orúl !

éptem se kisérte szülőinek átka.

Föl tánczra! a nász nem ad-e örömöt?"
Harsány zene zeng, és megcsendül a serleg.
Fényes teremében a lány könyörög;
Enyhíti imával a bút, a keservet . . .

Megcsörren az ablak . . . ,Jó dalnokom itt?'
„Én angyalom, oh jer, fussunk tova gyorsan!
Aggódva siratván, várnak rokonid . . ."

Vad fergeteg ordit, zengő zene harsan.

2sak vár a lovag: „hej, hol késik arám?
Hozzátok elő már gyöngyös koszorúval!"
És indul az apród, megtér szaporán:
Ajkán csoda-hírrel rémületi szóval . . .

„Gyors ménem elő, hej szolgák! a lator
Vérébe fürösztöm e büszke vasat ma.
Voit nászi vigalmunk, ám nem vala tor;
"esz hát, mire a hajnalfény kihasadna!"

Ott vágtat a völgyben a dalnok im ott!
Csüggedve, remélve a lány vele száguld.
A mén fut, alatta a föld meginog —
Szél tépi a hószin lengő ara-fátyolt.

— A várba mi lárma, mi zaj szava zúg?
Kémülve tekint fel a lány, szive dobban.
Mén lába alatt hova sikkad az ut?
,Jó dalnokom, oh nézd: mit lát szemem ottan?

I
Csörtetve, robogva fut a lovag itt,
Kardjára az éjben villám tüze vet fényt. . .
Égő szeme csillog . . . bősz kardja vakit . . .
O'i jaj, ha elér: egy léptet se tehetnénk."
Nyomban a lovag fut, vad mérge dühöng;
Rablott jegyesét im ott üldözi egyre.
Gátolja utában nagy sziklai tömb —
Jó méne iramlik bőszülten a Iiegyre.

Dalnok nyila pendül . . . A sürü falomb,
A rengeteg erdő ott elfedi nyomba.
Keblére ölelvén a szép hajadont:
Ö r ü l t kaczagással száguld a vadonba.

Komáromi Kálmán.

A szegény ördögök.
(Elbeszélés.)

Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytatás.)

IV.
Ajtóváry ur kastélyát én mindig igen szép

kastélynak tartottam. Nekem tetszettek a
messze ellátszó magas, sárga kémények; tet-
szettek a hosszu csúcsos jegenyefák, melyek
a kastélyhoz vivő utat két oldalt szegélyez-
ték. Mindig édes fiatalkori vágyam volt egy-
szer bejutni abba a paradicsomba; megnézni
kertet, udvart, istállókat; egy kis szemlét tar-
tani a nagy öblös galambduez felett; be-
szélni a kuka inassal, ki különben csinos,
magas, uri szakállu, jóravaló fiatal ember
volt; valahogy bejutni általa a kastély bel-
sejébe, — megbámulni kedvem szerint a
pompás szobákat, és távolról egy szivből
jövö: szerencsés jó napot kivánni annak az
uraságnak, a ki ezt boldogult szüleim ré-
széről is teljes joggal megérdemelte.

A sors egyszer, de már későbben elég
kegyes volt megadni e kívánságomat.

Takliné — bár a falun végig a kocsi uton
jött, de a kastélyhoz közel a kutyák iránti
tekintetből mégis czélszerünek láttá a fák
mellett óvatosan oda kerülni az istállónak,
messziről már integetni egy kocsis gyerek-
nek, s mielött bemenne az urasághoz: előbb
a közel álló cselédséghez nehány utbaiga-
zitó kérdést tenni.

Takliné tisztességesen volt öltözve; fe-
jén egy fekete szörkendö vastagos szövetből,
— oh pedig a nap igen erősen sütött; nya-
kán vagyis inkább vállain nagy, hasonlókép
barnás szinü kendő, olyan forma, a minőt a
szegényebb jegyzőnek, mesternek viseltek
abban az időben, — kopottas, foszló, — nem
annyira a használat, mint inkább az idö
miatt. Egész öltözéke feketés, szegényes ki-
nézésü volt, fehéres sovány mosolygós ar-
czu, — szelid, örökké könnj'es szemei mind-
amellett jó hatást tettek még a durva arczu
kocsisokra is. Marikáját letette, s a kis Ká-
rolykát oda ültette mellé, meghagyván neki,
hogy mig ő vissza nem tér, ott maradjon.

— Ne féltse az asszony — szólt oda egy
kereket mosó kék kötényes kocsis — nem
lesz azoknak semmi bajuk; hát hiszen itt
vagyok én, csak szemmel tarthatom őket.
Miska te — eredj csak, ott a pruszlikom
alatt talán maradt még egy pár édes alma,
eredj csak hamar, jó lesz ennek a két kis
gyereknek.

Takliné hálás szemmel köszönte meg, s
Károlyka ugylátszott tökéletesen meg van
elégedve ezzel a helylyel.

— Édes lelkem — kérdé nyájasan a mes-
terné a kocsistól — ugyan itthon van-e a
nagyságos ur?

— Te Miska, megjött e már?
— Hát; — hiszen el se ment.
— No akkor itthon lesz.
— Be lehet-e menni hozzá ilyenkor ?
— De valami vendége van — veté közbe

a kocsis gyerek — hanem jóformán valami

birkás zsfdVlesz í>zegröí. Az elöbb láttam a
kukával.

— Ugyan angyalom — tudakolá izga-
tottan az asszony — nem mondhatná-e meg,
hogy milyen forma lehetett?

— Hát oly vörös szőke képü, fehér ka-
lapu.

A szegény Takliné szivét erős reszketés
fogta el.

— Tegye meg kedves lelkem, az isten is
megáldja — kérdeztesse meg az inastól,
hogy idegen asszony beszélhetne-e a nagy-
ságos urral — de ha lehet mindjárt. Tegye
meg édesem — rimánkodott a szegény asz-
szony s megsimogatta kis gyerekeit.

Miska oda intette a kukát — s ez kész-
nek mutatkozott a bejelentésre.

Takliné egy hosszu előszobában foglalt
helyet; itt azonnal ráismert az ispán törő-
dött fehér kalapjára és fehér csontnyelü
pálczájára.

Nem ült le, hanem mint a könyörgő sze-
gény asszonyok, gyerekes édes anyák szok-
tak a kihallgatás előtt — egy kis buzgó
imádságot bocsátott a jó Istenhez.

A mostani időben talán ezen már nevet-
nek : akkor ezt minden szegény igy tette.

A kuka inas kijött; a nagy ajtót feltárta,
s hadonászó kezeivel mutatta, hogy be-
mehet.

A szegény Takliné tiszteletteljes arcz-
czal és remegő szivvel ment az ajtó felé.

Ajtóváry ur ott feküdt egy széles kék
selyem divánon; kövér, — a közép ter-
metnél valamivel magasabb ember lehetett;
gömbölyü, sötét barna borotvált arczát, elsö
tekintttre inkább hidegnek, durvának lehe-
tett tartani; rövidre nyirott erősen szürke
sürü haja minden szemhunyoritásra meg-
megmozdult; szemöldei nagyok, a lehajlás-
nál szinte lecsüngök voltak; szemeik aprók,
de nem mélyen fekvők; szája,orra s bajusza
vastagok. Ült nyugodtan, s ugy látszott
hogy az egész kövér embert az a vastag
aranyóra lánczba akasztott rövid hüvelyk-
ujj tartja.

György ur pár lépésre állott az ajtótól,
szemben egy széliében fektetett faragványos
keretű tükörrel, melyből folyvást olyan
kifejezést igyekezett arczának adni, mely vé-
leménye szerint a legmélyebb hódoló aláza-
tos tiszteletet mutatná.

Egy darabig mind a hárman hallgattak.
Ajtóváry ur rövid vastag lábait kiebb

nyujtotta, széles vállain egyet mozditott, s
nem a szegény asszonyt, hanem az ispánt
nézte.

— Hát az asszonyság volna Takliné?
kérdé végre az uraság —

— Ez az — válaszola rögtön az ispán —
s horpadt mellét igyekezett kifesziteni.

Takliné szemei könybe lábbadtak, s
lassankint zokogni kezdett.

— Mi kérelme volna édes asszonyom —
figyelmezteté Ajtóváry ur oda se nézve, de
most már az ispánra sem.

— Nos mért nem mondja — szólt az
ispán izgatottságában tökéletesen megfeled-
kezvén magáról s az illemről. A nagyságos
ur — s kezeivel felé mutatott.

— Az ispán ur ki fog fordulni egy
kicsit az előszobába. Annak idején behi-
vatom.

— Könyörgök alázatosan a nagyságos
ur kegye s szine elött — nem méltóztatnak-e
megengedni, hogy a netalán elöfordulható
felvilágositások végett —

— Nem lesz rá szükség, kifordulhat
amice.

Ajtóváry ur kezével olyanformán inttett,
mint mikor az embert kikergetik. Föl-
állt, három-négy lépést tett, s merőn hosz-
szan nézett a folytonosan hajlongó ispánra,
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ki a lehető ügyességgel hátrált az ajtónak,
s tökéletes uri tempóval fogta meg hátra-
hajtott baljával az ajtó kilincsét.

— Maradjon — szólt nehány percznyi
gondolkozás után az uraság — foglaljon
helyet.

Györy ur mosolyogva, véghetetlen fidé-
lis tekintettel s diadalmas arczczal suhant
előre. Előbbeni helyét elfoglalta, meghuzo-
gatta titkon zöld kabátja szárnyait, hideg
kárörvendö arczczal fordult a szegény Tak-
liné felé, szemeiben határozottan ki volt fe-
jezve ez a gondolat: hát tessék,szóljunk mes-
terné asszonyom.

Ajtóváry ur nehány kérdést tett Takliné
asszonynak, melyekre többnyire Győry ur
iparkodott felelni.

— Ök könyörgöm alázatosan a nagyságos
ur kegyes szine elött, Pimpóson laktak, jól
ismerem ezt a helyet, a Paulinus barátok
birtoka — különben komisz kis rongyos falu:
hanem ezek — jegyzé meg kifeszitett nyak-
kal s kiterjesztett sovány tenyérrel, ezt se
tudták megbecsülni. Igenis -- oh hiába néz
rám a mesterné asszony — rám nézhet akár
hogyan, az én becsületes igaz lelkem nem
ijed meg semmiféle árgusfekintettöl; a mit
tudok ; ki merem mondani mindig.

— Ismételje még egyszer a vádat —
szólt az uraság, ujra visszaülve a selyem
divánra s éles tekintettel nézve hol egyik,
hol a másik félre.

Györy ur e pillanatban annyi fontossá-
got tulajdonitott magának, hogy két lépéssel
előbbre ment s biztos diadalának egész tu-
datával emelte föl kipirult sárgás szőke s
fonyadt arczát.

— Maga a mester — a férje, kit az egész
vidék részeges korcs fráternek ismer —

— Nagyságos ur — kiáltott a szegény
asszony zokogva kulcsolván össze kezeit.

— Asszonyom maradjon nyugodtan, a
vádat végig kell elöbb hallgatnunk.

— Tehát ez a korcs fráter, mint annyi má-
sokkal, bünös viszonyban élt a plébános ur —

— Rágalom, hazugság — sikoltott ösz-
szerogyva az asszony — oh istenem!

— A plébános ur szakácsnéjával. Ezzel
együtt meglopták a fötisztelendö plébános
ur kasszáját, az asszony megszökött — én
tudom, ismertem, szolgált a mi uraságunknál
is — a derék mester urat pedig kikergették
a faluból — s most oh egek! ez az ember azt
meri mondani, hogy — ö a nagy inség mi-
att volt kénytelen oda hagyni hivatalát,
s ez az ember,egy ilyen ember segedelemért
mer folyamodni, olyan segedelemért, mely
csak a becsületes szükölködőknek van ki-
mérve. Betolakodik az én hajlékomba, gyer-
mekei összetörik-zuzzák bútoraimat, éjjel és
nappal háboruságot szereznek, hogv szegény
nőm kétségbe van esve. Egy olyan nö, ki
magas neveltetést kapott, ki a Teheri grófok
gyámleánya, egy ilyen néppel — — igenis
kimondom, én nem árulkodom, én igazmondó
ember voltam teljes életemben, az is volt a
hibám— kimondom amit tudok. Ha maguk
megbecsülték volna magukat, engem nem
turbálnak, szekiroznak: igaz lelkemre mon-
dom hallgatok, bánom is én — éljenek a
hogy tudnak a szegény ördögök, mit törő-
döm én a mások gazságaival, mikor az én
lelkem tiszta: de igy — asszonyom mi nem
vagyunk egy födél alá valók! egy ispán s
egy ilyen mester-nép között mindig van egy
kis különbség.

Az ispán ur meglehet az erős beszéd,
vagy tán a rá következő köhögés súlyától
egy pár lépést hátra tántorodott, s azt hiszem,
nem minden aggodalom nélkül várta a fele-
letet.

A szegény asszony fuldokolva rejtette el
könyes arczát barna kötényébe, s zokogva

tördelt valamit, melyből csak az „édes jó is-
tenem, édes istenem!" hallatszott ki tisztán.

Ajtóváry ur szótalanul nézte a jajgató
nőt s többé egy tekintetre se méltatta a vá-
dolót.

Az urat kihallgattam, elmehet, intéz-
kedni fogok.

Az alázatosan hajlongó, de mégis nem
egészen a diadalt kifejező arczu ispánt senki
sem látta a mint kiment a szárnyas ajtón
— legfelebb saját zavart alakja tükörből.

— Asszonyom — szólt Ajtóváry ur
merev arczczal, de megindult szivvel —
szüntesse sírását, üljön le. Magának rosz
férje van. Ne szóljon semmit, ne szóljon .. .

— Nagyságos uram — fuldokola az asz-
szony kéröleg emelvén szemeit a kemény
zord tekintetü urra — őt elárulták.

— Rosz ember; ne haragudjék érte —
de rosz ember — s Ajtóváry ur hideg te-
kintettel bámult ki a kertbe.

— Az én uram nem lopott, az én uram
nem volt rosz, csak a nyomoruság, a sze-
génység. Oh istenem a szegényt de az ág is...

— Csendesedjék jó asszony, forduljon ki
egy kicsit.

A szegény mesternét a szakácsné szobá-
jába vezette egy inas.

Ajtóváry ur mogorván tekintett maga
elé s merev szemeibe mintha egy köny lo-
pózott volna.

Takliné déltájban elégedetten haladt
hazafelé egy kocsin; mellette Károlykája ült,
ölében a kicsi Marika

megrakott
előtte a kocsi

nagy fehér kosárderékban egy
pompázott.

Ez a mai nap a Takli család részére élelem
dolgában szerenesésen indult; a gyerekek
jóllakva tértek haza, söt még vittek is egy
teli bögy korpakenyeret.

Tiz óra felé lehetett az idö, mikor haza
értek.

János, a legöregebb fiu, ott járkált búsan,
leverten a ház elött a kocsi uton, a merre
édes anyjának kellett volna már jönni,

Jóska oda kiáltott hozzá.
— Te,hallod-e héj, te plébános! — s vigyo-

rogva mutogatott felé egy nagy darab vö-
rös kenyeret — nesze hamar kapsz egy
darabot.

János busan haladt tovább az uton.
— Jánosunk gyere csak — szólt szelí-

debben Pista — jó ám, kóstold csak.
— Mindjárt megyek, — mondá János s

kezével intett hogy ök csak menjenek haza
felé, — maga pedig sietve tartott az ország-
utnak.

Pista és Jóska siettek befelé.
Apjuk ott ült. a ház háta mögött az ár-

nyékban s pipázott. Kalapja le volt téve —
a földre, arcza egészen kipirulva — s átalá-
ban a gyerekek vidor kaczagására nem igen
sok kedvet mutatott.

A gyerekek jó szivvel s örömmel rakták
ki zsákmányukat, s nem lehetne mondani,
hogy az öreg Takli egy-két hatalmas fala-
tot ne nyelt volna le belőle; hanem a fiuk
mégis mást vártak, ők azt hitték, hogy a
háznál ma valami nagy öröm lesz.

Apám — kezdé Pista alattomos hunyor-
gatással — szereti-e a jó érett körtét, a
czukor körtét, a császár körtét, a kásás kör-
tét, azt a melyiknek olyan nagy feje van —
s mutatta hozzá az öklét.

— Hát, persze hogy szeretem, válaszolt
a kérdésre s egy csomó hamut vert ki pi-
pájából.

— Hát azokat a jó öreg szemü gömbö-
lyü szilvákat?

— No azokat is; de mit kérditek?
Jóska és Pista elöbb összetekintettek.
- Hát hol az a körte, meg az a szilva ?

— kérdé Takli ur figyelmesen.

•i
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— Ajtóváryék kertjében — felelt Jóska.
— Aztán?
— Aztán onnan lehetne hozni; a molnár

gyerekek is onnan hordanak.
— Hogyan?
— Hát este, mikor a kertészek vacsorái-

nak, az erdő mellett az árkon szépen be lehet
menni; ök is olyankor mennek; egy les, —
a többiek zsupp, föl a fára; zsupp bele a
zsákba; zsupp ki az árkon, zsupp — aztán
itthon vagyunk.

— Aztán
őket még nem
fogták meg?
— kérdé ap-
juk gondol-
kodva.

— Hm —
már hogy fog-
hatták volna
meg, mikor
egyik lesett?

Takli ur
föltette kalap-
ját — s egy
kicsit elgon-
dolkozott. Jó
kedvűén pat-
tant fel.

Pista vi-
gyorogva te-
kintett ap-
jára.

— Édes
apám ugy-e
elmegyünk
estére? Jóska
les, mi ketten
bemegyünk, s
huj juh! any-
nyi lesz az
alma, körte,
szilva, mint
a dög. El-
hívjuk az is-
pánt is?

— Hát
majd-e? — vá-
gott szavába
Jóska — ke-
ressen magá-
nak más ker-
tet , mi ta-
láltunk ma-
gunknak.

Azonban
a d o l g o t ,
hogy, hogy
sem : meg-
t u d t a az is-
pán is.

E z a l a t t
János foly-
vást a kocsi-
uton vigyá-
zott, végre le-
ü l t egy jege-
nyefa alá, s
kigondolta
m a g á b a n ,
hogy a mit
majd elmond:
hogy mondja el.

Egyszer kocsirobogást hall, föltekint s
megint magába mélyed.

Takliné jött nagy örömmel.
Lassan, mosolyogva fölhajtotta a kosár-

ról a kendőt, kivett egy darab kalácsot,
adott Károlykának is — és leste azt az
örömet, hogy János — majd ha észreveszi,
hogy ök, — s a kalácsot meglátja: hogy fog
szaladni.

A kocsi mind közelebb ért Jánoshoz.

— János — kiáltott oda Károlyka —
nini kalács!

János egy perczre elfelejtette szomorú-
ságát s mosolyogva szaladt a kocsi felé.

— Megálljon csak édesem — szólt a ko-
csishoz a mesterné — majd itt leszállunk,
bevihetjünk innen már magunk is. Gyere
csak Jánosom, fogd meg ezt a kosarat. S az
anya elébb kezébe nyomta azt a darab má-
k o s k a l á c s o t . (V(S(re k B T e t k,

Az ó palota Florenczben. (Palazzo vecchio.)

Az ó palota Florenczben.
(Palazzo vecchio.)

Mióta Florencz Olaszország fő ea székvá-
rosa lett s különösen mióta nem régiben itt ünne-
pelte az olasz nemzet, legnagyobb költőjének
Pánténak emlékünnepét, azóta mindig sürübben
emlegetik az Arno partján fekvő, a müvészet
emlékeivel s kincseivel pazarul megáldott, gyö-
nyörü várost. Egy pár adattal kivánunk járulni
mi is e város ritkaságainak ismertetéséhez. Ezut-
tal egy, a maga nemében egyetlen épitészeti neve-

zetességét, az u. n. palazzo veeehio (ó palota) raj-
zát mutatjuk be olvasóinknak.

A piacz, melyen ezen épület áll, középpont-
ját képezi a városnak s az egykori flórenczi res-
publika napjai é" ta keveset változott. A fantastikug,
sötét, komor épület egészen elüt Florencz többi
építményeinek derült hangulatától. E palotának
egészen várszerü jelleme van s a középkori építé-
szet egyik legnemesebb, legnagyszerűbb példá-
nya; ott vannak bástyaszerü rovátkái, lapos fe-
dele, s az ég felé meredő, csaknem 300 lábnyi
magas tornya. 1298-ban épült a senatus rendele-
téből, s eleinte a tanács háza, utóbb a Mediei

család fejedel-
mi székhelye
volt. Jelenleg
nem egyéb,
mint a régen
elmult fényes
idők egy gyö-
nyörü emléke.

Közvetlen
a palota előtt
egy müvészi tö-
kélylyel s ha-
tásos nagysze-
rűségben ké-
azült szökőkut
ontja kristály-
tiszta vizét. —
Közepén Nep-
tun kolosszális
á 1(1 ó - s z o b r a
emelkedik ki,
tritonoktól kö-
xülvéve, s a me-
denezét szin-
tén művészi-
leg alakitott
m y t h o l o g i a i
alakok környe-
zik. E szökő-
kut helyén ál-
lott egykor
azon máglya,
melyen a tu-
dós szerzetes
Savon ar ola
hamvadt el.

Jobbra a
,,palazzo vec-
«hio"-tól kar-
csu szobrokon
s magas ive-
zettel a „log-
gia dei Lanzi"
(a lándsások
háza) emelke-
dik , melynek
környéke gaz-
dagon van el-
lepve a szob-
rászat érez- és
márvány-reme-
keivel. Az elő-
térben is van
több, kisebb
becsü szobor-
mű, igen ügye-
sen elrendezve.
— Ezek között
van egy rop-
pant ember-
alak, mely Dá-
vidot ábrázolja
és a nagyhirü
Michel Angelo
müvének tar-
tatik.

Ő cs. kir. Felsége Budapesten.
I. A megérkezés.

Ó Felsége jún. 6-án reggeli 3 óra 18 perczkor
külön udv. vasutvonattal Bécsből elindulván, 5
óra tájban lépte át Magyarország határát.

E pillanatban a budai várlakon a csász, zászló
felvonatott s a várfokról ágyudörgések dördültek
el, jelentvén a fővárosi lakosságnak, hogy a ma-
gyar király a magyar földön van.

Az ország határán gr. Pálffi/ Mór kir. hely-
tartó ea herczeg Liechtenstein Frigyes országos

Ő cs. k. Apostoli Felsége Budapesten mulatása emlékére.

hadi főparancsnok fogadták Ö cs. kir. Apostoli
őséé

Az udvari vonat előleges rendelkezés szerint
U-aaserndorfaál, Marchegg, Pozsony és Vácznál
volt megállandó.
.. , ^állomási helyeken mindenütt készületek

történtek hogy Ő Felsége utazása valóságos feje-
delmi dmdal-ut legyen.

i *£ z v e t l , e .n ö Felsége kiséretében - ki hu-
szár-tábornoki egy e n r u h á t v i s e l t _ v o l t . ó f

Crenneville altbgy, g r . Coudenhove, gr. Féja-
csevits ezredes, Grobben alezredes, b. Fejérvári őr-
nagy, hg. Hohenlohe örnagy és gr. Ráday száza-
dos. Kir. helytartó ur ő excja legmagasb pa-

rancsra szintén Ő Felsége kíséretéhez csatlakozott.
Ő Felsége, daczára az épen nem kedvező időnek,
minden állomáson, hol megállapodás volt, kiszállt,
hogy az üdvözlésére egybesereglett tömeget né-
hány kegyteljes szóval megörvendeztesse. —
Marcheggnél történt az első megállapodás, hol Ö
Felségét az országparancsnok hg. Liechtenstein
Ferencz fogadá, s az állam-vasuttársulat igazga-
tótanácsa több tagjának, valamint a főigazgató-
nak bemutatása ment végbe. — Pozsonyban,
hol csak 3 percznyi megállapodás történt, a pálya-
udvarban többek közt N<-szter főiapán, Gottl pol-
gármester, hg. Thurn és Taxis altbgy s afőt.
pozsonyi székeskáptalan voltak szerencsések hódo-

latukat bemutatni. — Érsekújvárott ment végbe
a reggelizés, melyre a legmagasb táblához a leg-
felsőbb kíséreten kivül Ocskay főispán, Bosková-
nyi püspök, a nyitrai káptalan, a hivatalnoki
testület s a klérus, közel 400 személy, s gr. Wurm-
brand dsidás-ezredes voltak hivatalosak. Keg-
gelizés közben az ottani zenekar a néphymnust
játsza. Érkezés s elutazás mozsár-lövésekkel lön
jelezve. — Nánán ő Felségét a megye-kor-
mányzó gr. Forgách vára a klérussal, s itt nagy
számu néptömeg gyült egybe, mely lelkesedésé-
nek valamint itt, ugy a többi állomásokon szünni
nem akaró szivélyes éljenekben adott kifejezést.
— Váczon is megállapodás történt s Ő Felség*
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Stt is nehány kegyteljes szót intézett az Öt öröm-
iteljesen üdvözlő tömeghez.

Budapesten feltüzettek a lobogók, köztere-
ken, mint az Erzsébet-sétányon, Józseftéren, va-
lamint a lánczhidon oszlopok állíttattak fel, me-
lyekről zászlók lengettek, Budán a várba ve-
zető utak ünnepélyesen kidiszittettek, a láncz-

i é Haj-hid melletti téren kis kert rögtönöztetett.
nalban rég várt országos eső állott be.

Nyolcz óra tájban az eső kissé megszűnvén,
a főváros ünnepi köntöst kezdett fölvenni, s egy
fél óra alatt a házak mind megteltek zászlókkal,
az ablakokról szőnyegek lengtek le, s az utczákon
beláthatlan soka águ néptömeg hullámzott.

A váczi ut hosszu sora teljes ünnepiségben
volt, a vasúttól kezdve a tanuló-ifjúság, a czéhek
zászlóikkal, s egyéb majdnem áthatlan közönség
csoportosult zárt sorokban, az ablakok, erkélyek,
itt-ott a házfedelek is tele voltak nézőkkel. Szint-
ugy a fürdő-, váczi-, Dorottya- stb. utczákon. A
színháztéren, József Erzsébet-tereken oszlopok-
ról lengtek le zászlók, a lánczhid a magasban
lobogó festői zászlóival meghatólag szép látvány
volt. Egyes utczákon oly nagy volt a néphul-
lámzás, hogy alig lehetett keresztülhatolni. A
rendre mindenütt a polgárság ügyelt.

Ö Felsége 9 óra 15 perczkor, tehát a mon-
dott időnél egy negyed órával előbb, a pesti
indóházba érkezett, mely ünnepélyesen volt fel-
díszítve, s hol egy gyalogsági század volt zászló-
val és zenével felállítva.

ö Felsége a váczi-ut és fürdő-utczán át mél-
tóztatott a lánczhidhoz és Budára kocsizni. I

A menetet két megyei huszár nyitotta meg,
ezt egy kétfogatu zárt kocsi követé a kir. hely-
tartóval, majd jött egy hat fehér mén által vont
nyitott udvari kocsiban Ö Felsége, főhadsegéde
kiséretében. Ezt még három szintén nyitott udv.
fogat követé.

Ő Felsége magyar tábornoki tábori egyen-
ruhát és kócsagtollas kalpagot viselt.

A várlak előtt azalatt egybegyült bibornok-
hg.-primás Ő emntiája a magas klérussal, u. m.
Lonovics érsek, Ranolder veszprémi püspök, Peit-
ler váczi püspök, Farkas fehérvári püspök, a
nagyváradi görög-kath. püspökkel s számos más
főpappal; az ország fővárosában mulató épen oly
fényes mint számosan képviselt főnemesség, ebben
többek közt gr. Apponyi, Barkóczy, Széchen,
Desfewffy Emil, Cziráky, b. Sennyey s az ország
majd minden más nemes neveinek viselői, a főmél-
tóságok, katonai s polgári tekintélyek, titkos ta-
nácsosok, kamarások és asztalnokok, kik által Ö
Felsége legmagasb megérkeztekor dörgö éljen-
kiáltásokkal üdvözöltetett s kiknek hódolatát az-
tán a dísztermekben fogadni méltóztatott. A fő-
lépcsőn mindkét oldalon nehány száz fehérbe
öltözött iskolás leányka volt, koszorukkal s virág-
füzérekkel diszitve — egybecsoportositva, kik Ö
Felsége legmagasb megérkeztekor a néphymnust
zengedezék s ö Felségét virágokkal a szó teljes
értelmében elhalmozák.

A budai várlak nagy teremében ezután vég-
hezment ünnepélyes fogadtatás főrészletei a
bibornok herczeg-primás üdvözlő beszéde és Ö
Felségének erre adott, szilárd, csengő hangon s
korrekt magyar kiejtéssel elmondott kegyelmes
válasza voltak.Mindkettőt dörgö éljenek többszö-
rösen szakították félbe. (Mind a két beszéd teljes
szövegét már a Pol. Ujd. közelebbi számában kö-
zöltük.) Ezután a külön bemutatás meirt végbe a
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tével szerencséltetni méltóztatott, ugy tekinthes-
sük, mint zálogát legmagasabb pártfogásának s
mint biztositékát annak, hogy földmivelésünket
Felséged is a haza legnagyobb kincsének tekinti
s engedni soha sem fogja, hogy annak felvirág-
zása más pillanatnyi érdekek s tekintetek miatt
feláldoztassék. Midőn tehát e szerény és csekély
terjedelmü kiállitást, mely a jelen nyomasztó kö-
rülmények között terjedelmesebb nem lehetett,
Felségednek hódoló tisztelettel bemutatjuk, fiui
bizalommal kérjük, fogadja legmélyebb hálánkat
kegyelmes megjelenéseért. A Mindenható Isten
áldja és erősítse Felségede thazánk javára teendő
minden lépéseiben!"

Mire Ö cs. kir. Apostoli Felsége tiszta és
érthető hangon méltóztatott legkegyelmesebben
következőleg válaszolni:

Teljesen méltánylom azon hazafias törek-
vést, melylyel az egylet az ország gazdászati
s. azzal összeköttetésben álló iparok emelését
előmozditani igyekszik.

Azon fontosság, melylyel a polgári tevé-
kenység ezen ága a társadalom jóllétének
felvirágoztatására, s ezáltal az átalános meg
elégedés előidézésére bir, — nem kerülte el
eddigelé sem fejedelmi gondjaimat.

Valamint tehát örömmel fogadtam az
egylet meghívását, ugy megelégedéssel győ-
ződöm meg most azon érdekeltségről, mely-
lyel az általa rendezett kiállitás, — mit ezen-
nel megszemlélendő vagyok, — az ország
minden osztályu lakossága, részéröl kisér-
tetik.

Haladjanak Önök tovább is a kitüzött
fontos czél felé, s legyenek meggyőződve jó-
akaratomról s azon öszinte atyai szándékról,
melylyel e szép haza, valamint különösen az
egylet érdekeinek előmozditása iránt visel-
tetem, — s hiszem, hogy a kedvező ered'
meny, mire a Mindenható áldását kérem,
kimaradni bizonyára nem fog.

Ezek után Ő Felsége a választmány, 8 a
magy. gazd. egyesület egyes tagjaival— a többek
kozott Deák Ferencz és Klauzál Gábor hazánkfia-
ival is — leereszkedőleg, nyájasan társalogván,

III. A csónakverseny.
A gazdasági kiállitás megtekintéséből Ö Fel-

segé a hosszu utczasorokat ujra ellepett nép ezrei-
nek örömkiáltásai közt a budai várpalotába visz-
szatérvén, következett a királyi ebéd. Mintegy
nyolezvanan voltak szerencsések meghivatni &z
egyházi és világi főméltóságok s a hatóságok
főnökein kivül Ö Felsége asztalához, közöttük k.
helytartó gr. Pálffy Mór, a bibornok herczeg-
primás, hg. Liechtenstein főhadparancsnok, grót
Török Bálint országbírói helyettes, Lonovics
József érsek, gr. Andrássy György, Lipovniczky
hétszemélynök, gr. Barkóczy János ő excziák,
hg. Eszterházy Miklós, Lévay Sándor püspök,
dr. Schopper egyetemi rektor, a városi két főpol-
gármester, több főispán s még számos egyházi,
polgári és katonai tekintélyek. Asztal felett egy
katonai zenekar és O Felsége kivánatára egyik
jeles magyar népzenetársaság mulattatá a magas
vendégi kört.

Ebéd alatt a testvérfővárosok minden osz-
tályu lakossága a várlak közelébe sereglett; Ö Fel-
sége azonban a várlak kertjén át gyalog vette
kíséretével utját, s lent a hídnál hajóra szállt.
Mindenfelől roppant néptömeg sereglett elé, s
midőn Ö Felsége a „Rudolf koronaherczeg- ne-
vet viselő gőzhajó fedélzetén megjelent, a regat-
tára kiindult gőzösöket, s a főváros partjait elle-
pett nagyszerü embertömeg, melyből még a házak
tetejére is jutott, parthosszant sortűzként terjedő
éljenekkel üdvözlé. Ezen roppant embersorok, az
uj paloták és kikötők, a lobogók disze és a tisztán
kiderült ég, mely szép mennyezetét voná az ünne-
pélyes jelenetre, magasztos látványt nyujtott. A
hat számra terjedő verseny bevégződvén, a gőz-
hajók zeneszóval a margit-szig^eti nagy csonakda-
ünnepélyre indultak. Császár Ö Felsége hajója az
uj kövezett partnál.s a csónakdánál állomásokat
tartott, hol a hajóval párhuzamosan felfelé huzódó
néptömeg mindenütt riadó éljenekkel jelölé utját.

Fél kilencz órakor megkezdődött a testvér-
városok kivilágitása. S ezzel az elsö napi ünne->
pélynek is vége szakadt.

IV. Katonai szemle. A nemesség, Akadémia,
megyék és városok küldöttei.

Junius 7-én, reggeli 7 órakor ment végbe
hadtestparancsnok b. Ramming altbgy vezénylete

.,<.. ., — K « M 1 M u m C S , lyojasitii ""^""S™"* | alatt a'kitüzött katonai szemle. Már jóval elöbb
felváltva majd Festetics gróf, majd pedig Konz- j P e s t . B u d a e g é s z helyőrsége a tábormezőn volt
mics László urak kisérete es felvilágosító magya- \ fiO.vhfio.v.1-iiví» 9 o* nrrí^ +ÁU^„~-I~ I ~i —«-.•- *
rázatai mellett a kiállitás egyes részleteit és tár-
gyait megszemlélni méltóztatott.

Feltünőleg nyájasan kérdezősködött Ö Fel-
sége a közszemlére kitett különnemü állatokat
őrző juhászok és kanászoktól, s a kiállitott neve-
zetesb példányokat nemcsak figyelmesen szem-
lélte, hanem különösen egy pár kitimőbb kosnál a
gyapjú minőségéről önkezűleg kivánt meggyő-
ződni.

) g
programm szerint meghatározott rendben a vár-
lak kisebb teremében.

II. A gazdasági kiállitás.
1 órakor (3 Felsége a városligetbe a kiállí-

tásra kocsizott négy lovas udvari fogaton, tábor-
nok-segéd gr. Crenneville, parancsnokló-tábornok
hg. Liechtenstein, Hohenlohe hg., s kir. helytartó
gr. Pálffy Mór ő exeiáik kiséretében. A m. gazd.
egylet által rendezett kiállitás helyiségéhez meg-
érkezvén, ott ismételve kitörő .,éljen"-ek mellett
gr Festetics György elnök s a fogadásra kisze-
melt választmányi tagok által hódolatteljesen
fogadtatott. — A bejárástól, szőnyegezett uton,
a mágnási kar 8 a haza nevezetesb egyéneinek
sorfala között, egy, a nevezett helyiségnek virá-
gos-kertté alakított térségén felállított, virágok-
kal és szőnyegekkel diszitett mennyezet alá ve-
zettetvén, ott gr. Festetics György elnök ur által,
az egyesület nevében hosszabb beszéddel üdvö-
zöltetett; melynek végszavai igy hangzottak:

,,Engedje Felséged, hogy azon legmagasb
kegyelmet, melylyel hódoló és tiszteletteljes ké-

Leghosszasabban mulatott Ö Felsége Clay-
ton, Shiittlpworth és társa gépgyárosok működésbe
helyezett gépei mellett, hol egyes próbák is esz-
közöltetvén , Ö Felsége szakértői megjegy-
zések kiséretében nyilvánitá legmagasabb mél-
tánylatát és elismerését.

Szerencsés volt Vidats István helybeli kitünő
gépgyárnokunk Ö Felsége legmagasabb figyelmét
kinyerhetni.

Fanda és társai egyesületi műnyomdáiának
vezetője pedig azon idő alatt mig Ö Felsége a
sajtó-gépet kegyeskedett alkatrészeiben vizsg.-lni,
következő^sorokat szedetett, nyomatott ki és szó-
ratott szét:

,,Az ország, mely négy éve hallgat, megszó-
lal ismét — s mint a beszélni kezdő gyermek —
Felségedet éltetvén, atyja nevét ejti ki. Itt a
szótalan fák, a néma berkek, a természet, emberi
kéz, és gazdaság müvei,mind résztvenni kivánnak
az örömben, midőn viszhangozzák :

Éljen a Király ! a Haza atyja!
A remény, mely ajkainkat megnyitotta, azzal

a bizodalommal tölti be sziveinket, hogy az ör-
vendetes nap emléke államéletünkben megtalál-
ható mély nyomokkal lesz jelölve."

Külön figyelmében még a következő gép-
gyárnokok, czégek és gépek részesültek: Rachel-
mann^ Károly arató-és kaszáló-gépével, Robey és
társai Lincolnból tisztogató-, malom- s rosta-gé-

A rrsitzai gépgyár nagyszerü mozdo-peivel.
nyával.

résünket meghallgatva, minket személyes jelenlé- I tásában részesiteni.

Innét () Felsége az azalatt ezerekre csoporto-
sult nép ,,éljen"-rivalgásai közt a Cséry féle sváj-
czi tehenészetet méltóztatott legmagasabb látoga-

egybegyülve, s az egész tábornoki karral várta ő
Felsége megérkezését.

7 órakor megjelent Ö Felsége lovassági tá-
bornok ruhában az országparancsnok hg. Liech-
tenstein ő magassága s gr. Crenneville tábornok
hadsegéd kiséretében, kikhez minden fegyver-
nemű magas tisztekből álló fényes kiséret csatla-
kozott.

Ezen katonai szemle után Ö Felsége 10 óra-
kor a nemesség összes tagjait, kik megjelenni óhaj-
tanak, továbbá a magyar akadémia s a megyék ea
városok küldött' égéit méltóztatott elfogadni, me«
lyek Ö Felsége ittmulatása alkalmából ide siet-
tek, hogy hódolatukat bemutassák.

Ö Felsége legelőbb a fölötte nagy számban
képviselt, ünnepiesen öltözött főnemesség hódola-
tát fogadá, melyet bibornok-herczeg-primás ö emi-
nentiája Ö Felségének lelkes beszéddel muta-
tott be.

Mire 0 Felsége következő kegyteljes választ
adni méltóztatott:

Örvendek magam elött láthatni önöket^
mind meg annyi jeles fiait e lovagias nem-

! zetnek.
Azon osztály, melynek önök tagjai, min-

denkor kitünt jeles honfiúi erényekben, aFe*
jedelem iránti hüség- és ragaszkodásban.

Ezen erények élnek kétségenkivül önök-
ben is.

Bizton s különösen elvárom tehát Önök
hűségétől s ragaszkodásától, hogy a legkö-
zelebbről életbelóptetendő, az ország közja-
vának előmozdítására czélzó intézkedéseim,
sikeresitésénél közremüködendnek.

Legyenek egyébiránt meggyőződve azon
szives vonzalomról és őszinte bizalmamról is,.
melylyel Önök iránt viseltetem, s melyről
Önöket, mint mindenkor, ugy ezuttal is.
biztosítom.

Ezután Ö Felsége a magyar akadémia kül-
döttségét fogadá, mely az elnök gr. Dessewffy
Emil, az alelnök b. Eötvös Józsefből, továbbá a?.
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igazgató tanács 4 tagjából, t. i. gr. Mikó Imre,
b. Sennyey Pál, Deák Ferencz, Lonovics József
érsekből, aztán Korizmici, Lónyay, Zsoldos és
Pauer kanonokból mint választott tagokból állt.

Gr. Da3sewffy Emil beszédének zárszavai
következők :

„Intézetünk a maga saját körében az emli-
tett nagy czélok felé törekedett mindig. Azon ke-
gyelemben, melyet Felséged részéről tapasztalni
szerencsés, egy igen nagybecsü felbátoritást szem-
lél és az uj ösztön lesz reá nézve, hogy eddigi ös-
vényén megmaradjon. Az pedig, hogy Felséged
azon magyar hazafiak hosszu sorának élére mél-
tóztatott magát halyezni, kik a szép és jó közczél
iránt felmelegülve , sajátjukból emeltek épületet
intézetünknek, ez drága jutalom reájuk nézve, ez
szentesitése közszellemünk ilyen irányának! Le-
gyen arról meggyőződve Felséged, hogy az oly
tények értelmét, melyek mutatják, mikép a Feje-
delmi szót Fejedelmi tett szokta követni, a magyar
fölfogni és hálás kebelbe szorosan zárva, meg-
őrizni is képes, — s legyen meggyőződve Felsé-
ged arról is, hogy ezen intézet, melynek háláját
hoztuk el Felséged trónjához, soha sem fogja fe-
lejteni, hogy ő nem lehet más, mint tudományos
akadémia, de hogy neki mindig magyarnak kell
maradnia."

Erre 0 Felsége következőleg méltóztatott vá-
laszolni :

A mily teljes megelégedéssel győződtem
meg tegnap az ország gazdászati s egyéb
anyagi érdek inek előmozdítására czélzó ör-
vendetes haladásról s buzgó törekvésekről:
ép oly szives örömmel szemlélem s üdvöz-
löm itt önöket, mint kedvelt Magyarorszá-
gom szellemi érdekeinek ápolóit s képviselőit.

Ezen kettős érdekeknek egymást kölcsö-
nösen gyámolitaniok, kiegísziteniök kell, —
és csak mindkettő : az anyagi és szellemi jól-
lét együtt és egyesítve képesek az országot
boldoggá tenni.

Önök ezen czél felé törekszenek, vezérel-
tetve hazafias érzület- s a tudományok iránti
szeretettől.

En pedig eme törekvést azonfelül or-
száglói legszebb feladataim közé számítom.

Szivesen járultam tehát ez alkalommal
is azon magasztos czél elősegítéséhez; meg
levén gyözödve, hogy adományom Önök
kezében termékeny magként gyümölcsözővé
válik.

Kedvesen veszem Önök köszönetét; —
igyekezzenek Önök és a magyar akadémia,
hivatásukhoz hiven, továbbá is buzgólkodni
a tudományok ápolása s a müvelődés ter-
jesztése körül; s egy oly nép, melyben már
is annyi nemes tulajdonok gyökeret vertek,
azért bizonyára hálás leend.

Egyébiránt fogadják abbeli biztosításo-
mat, hogy a magyar tudományos akadémiát
ezentul is királyi pártfogásomban megtar-
tandom.

Ezután Esztergommegyének bibornok-her-
czegprimás ő eminentiája vezetése alatt megjelent,
külön gőzösen (Hunyady) érkezett nagyszámu
küllöttségére került a sor , mely, minthogy 140
tagból állt, s ö Felsége által a nagy teremben fo-
gadtatott.

Azután Ö Felsége az erdélyi gazdasági egy-
letnek csak ma érkezett küldöttségét méltóztatott
elfogadni, melynek élén gróf Mikó Imre ő excja
Állott. — A magyar földhitelinté/.et küldöttségét
gróf Dessewffy Emil intézeti elnök mutatá be Ö
Felségének; a küldöttség tagjai közül Horváth
Boldizsárt és Csengery Antalt emlithetjük.

Ezenkivül Bihar, Csongrád, Abauj, Nógrád,
Gy6>, Torontálmegyei a nagykikindai, Jászkun-
és Hajdúkerületek, továbbá Debreczen, Szeged,
Ivec8k e m é t ; z o m bor, Győr, Kas,a, Szabadka, Szé-
kes-Fehérvár,Nagy-Várad, Nagy-Szombat, Abony,
Nagy-Köris, Czegléd, Pápa, s Gyöngyös váro-
sok, valamint a kassai s debreczeni kereskedelmi
kamarák küldöttségei r t $ g z e s ü i t e k m ég a legke-
gyelmesebb el f O g a d t a t á 8 8zerencséjében.

V. Lóverseny, üdvari-ebéd.
Mindjárt a délutáni órák kezdetén időről-

időre népesedni kezdjek az utczák, melyeken át
0 cs. k. Apostoli Felsége a versenytérhez jutandó
volt. — A versenytéren a néző páholyok felett a

császári ház szineit előtüntető nagyobb zászló lo-
bogott; az udvari páholy bib >r-bársonynyal kibé-
lelve a szokott jelvényeket aranyozott ékitvé-
nyekben ragyogtatá. — A páholyokban, a külön-
székeken, zirtszékekben, magán a versenytéren
nagyszámu idegenek, azok k'izt külországiak,
külnemzetbeliek, legtöbben azonban a vidékről,
különösen Bihar-, Csongrád-, Békés-, Borsod-,
Heves-, és Aradmegyéből voltak szemlélhetők.
— Az udvari páholytól jobbra ea balra, a kiváló
osztályok díszesen öltözött bájos nő koszoruja, a
különszékek- és zártszákekben pedig a müveltebb
társadalmi osztályok zöme foglalt helyet. — ö t
perczczel négy előtt jelent meg Ö cs. kir. Apóst.
Felsége, s b. Wenkheim Béla egyleti elnök által
hódolatteljesen fogadtatott. A császári páholyban
Ö Felsége b. Wenkheim Bála és gr. Károlyi
György ő excjával méltóztatott egy ideig társa-
logni, majd a közönséget és a versenytéreni moz-
galmat méltatván figyelmére.

A második futtatás végeztével udvari páho-
lyát od ihagyván, a gyepen a nagy és válogatott
közönség közt volt kegyes megjelenni, hol válto-
gatva majd néhány kiválóbb idegennel, majd fő-
uraink egyeseivel és a katonai kar főbbjeivel de-
rülten és nyájasan társalogván, az egész harmadik
futtatás alatt ott mulatott. — A negyedik futta-
tás kezdetén a pályabirák páholyában foglalván
helyet, onnét szemlélte a futások esélyeit.

A verseny végeztével azon utczákon, melye-
ken Ö Felsége kocsija végig vonult, ezernyi nép-
ség képezett sorfalat.

Az esti 7 órakor tartott udvari ebédhez leg-
magasb meghívás folytán a következők valának
szerencsések megjelenhetni: Helytartó gr. Pálffy
Mór, Ranolder János veszprémi, Haas Mihály
szatmári, Peitler Antal váczi, Girk György pécsi
r. kath., Sztojkovics Arzén budai g. n. e. püspök,
gr. Cziráky János, Szögyéni László, b. Vay Mik-
lós, gr. Majláth Antal, gr. Eszterházy Miklós,
Jankovics alelnök, Jagasics alelnök, gr. Dessewffy
Gyula, b. Apor László, gr. Szécsen Antal, gr.
Forgách Antal, gr. Apponyi György, gr. Mikó
Imre, gr. Festetits Ágost, gr. Győry László,
Marczibányi Antal, b. Nyáry Antal, gr. Zichy
Emanuel, b. Orczy György, gróf Károlyi István,
gr. Königsegg Hugó, gróf Hunyady József, Sig-
ray Fülöp, Haller Smdor, Karácsonyi Guido,
Wenkheim Rudolf, Pálffy József, b. Kemény
Zsigmond, gróf Csekonics János, gróf Andrássy
Manó, gr. Andrássy Gyula, Deák Ferencz, gr.
Ráday Gedeon, báró Wenkheim Béla, b. Majt-
hényi Ágost, Petrovics István, gr. Cebrian László,
gr. Teleki Sándor, gr Festetics György, Lónyay
Gábor, Korizmics László, Somsich Pál, gr. Pálffy
Pál, b. Sennyey Pál, Wodianer Albert, Sárközy
Titus, Ürm^nyi József, dr. Czilchert Róbert, Pe-
terdy Gábor, Szegheő József, gr. Waldstein Já-
nos, gr. Széchenyi Ödön.

Áz udvari ebéd alatt a várlak előtti téren
egy katonai zenekar és Sárközy magyar népzene-
társasága fölváltva játszottak. Már az ebéd ideje
előtt kezdett a közönség a várlak körüli tereken
gyülekezni, s midőn a Pestről 9 óra tájban megin-
dult faklyásmenet az alagut előtti téren a bu-
daiakkalegyesülve a várba felérkezett, oly roppant
tömegre szaporodott, hogy a mintegy 3000-nyi
fáklyavivők csak nehezen hatolhattak előre.

A fáklyásmenet, három katonai zenekarral a
főherczeg Albrecht-uton vonult fel a várba, lengő
zászlókkal, s az ország czimerét ábrázoló szine-
zett táblákkal élénkítve. A várlak tágas tere ki-
csinynek mutatkozott a fáklyavivők befogadására,
s ezeknek azon része, mely már ott helyet nem ta-
lált, egész a Teleki-palotáig nyult fel.

Ö Felsége a ritka szépségü látvány szemléle-
tére az erkélyen megjelenni kegyeskedett.

A déli óráikban ismét nagyszámu küldíVífc*, ég
részesült Ő Feloége kihallgattatásában. E k k o r j e-
lentek meg : a Sz. László és Sz. István társalía -
tok, az evang, és ref. egyházak, a pesti kir.gymaa. -
sium. a budapesti magyar-német evang, egyház-
község, a nemzeti muzeum, a budai izr. község,
az iparbank, pest-losonezi vasúttársaság, óbudai
izr. közság, pesti szerb község, pesri izr. község,
pesti görög község, képzőmüvészeti egylet, sze-
gény gyermekkórház stb. küldöttségei.

E nap délutánjára vplt tervezve ő Felsége
litogatása a pesti lövöldében s a városligetben;
mi azonban a Fejedelem közbejött gyengélkedése
miatt elhalasztatott.

Este %8 órakor a nemzeti színházat szeren-
csélteté Ö Felsége legmagasb látogatásával, hol
díszelőadásul a „Faust" opera adatott. Innen
kilencz óra tájban Ö Felsége a városi redoutter-
mekben tartott tánezvigatom megtekintésére ko-
csizott. Mindkét helyen a roppant számmal egy-
begyült diszes közönség megujuló zajos éljenek-
kel üdvözlé a körében megjelent Fejedelmet.

Igy mult el a legmagasb látogatás első három
napja. A pénteki ünnepies jelenetekről csak a
jövő számban szólhatunk.

VI. Intézetek látogatása. Küldöttségek.
Nemzeti szinház. Redoule.

0 Felsége itt mulatásának harmadik napja a
testvérfőváros némely közintézetei s vállalatai
megtekintésének volt szentelve. E napra voltak
kitűzve Budán reggeli 7 órakor Ganz Ábrahám
vasöntődéje s a városi reáltanoda; Pesten 8 óra-
kor az akadémia palotája, az épülö uj rakpart, a
muzeum, árvaház, katonai kóroda. Azonban az
idő rövidsége miatt az utóbbi Irírom intézetre
nem került a sor. Ganz öntődéjében hosszabb
ideig nagy érdekeltséggel vizsgálta Ö Felsége »
jelesen "fölszerelt nagyszerü ipar-telepet, mely
idő alatt a gyár egyik olvasztó kemenezéje a ki-
folyó vaslávából e szavakat önté formába: „Éljen
a király!"

Mult századbeli magyar hősök.
I. Gróf Nádasdy Ferenci.

Fogarasföldi gr. Nádasdy Ferencz, tábor-
nagy, vál. bel. titk. tanácsos, Horvát-, Tót-, Dal-
mitországok bánja, a 9. számu huszár ezred tu-
lajdonosa, 1708-ban született. Kora ifjuságában a
hadipályára szentelte életét, és a legalsó tiszti
fokozattól kezdve egyedül bokros érdemei emel-
ték őt a legmagasabb méltóságra.

A korsikai, olaszországi és rajnai hadjáratok-
ban kitünteté vitézségét. 1734-ben a Czungen-
berg 8. sz. huszár ezred ezredesévé neveztetett.
1739 ben hasonló minőségben átlépett a 9-dik sz.
gróf Csáky-féle ezredbe, melyben 1727-ben szol -
gálatát kezdte; ott lett fokozatos eléptetés utján
tábornok is, és 1742-ben ezredtulajdonos.

1737-től kezdve a török ütközetekben, és az
erre következett örökösödési véres háboruban
Nádasdy mind ;n alkalommal annyi bátorságot és
badtani ismeretet tanusitott, és alattvaló csapatai
bizalmát és szeretetét annyira megnyerte, hogy
azok őt maguk közt csak atyjuknak nevezték és
vezénylete alatt örömmel neki mentek a legna-
gyobb veszélyeknek is. — 1741. novemberben el-
vette a francziáktól Csehországban a megerősitett
Neuhaust. 1743 bavi nevezetes tetteket vitt vég
hez Bajorországban , mid >n Wasserburgot és
Friedberget bevette, és a francziákat egész a Ne-
ckarig űzt<\ hol aztán csapata az ellenségnek hadi
táraiban és tisztek málnáiban rendkivüli zsák-
mányt nyert. Nádasdy 1744-ben megtörte a fran-
czia vonalakat Lauterburgnál, győzött Hagenau
és Elsass-Zabernnál, kitünteté magát (1745. sept.
30 ) Trautenaunál, 174*7. márcz. 17-én megverte
a spanyolokat az Addánál, és elfoglalta a 7000
ember által védelmezett Piacenzát. A roddofred-
dói csata után, melyben dicsteljes része volt, űzőbe
vette a levert don Philippet és megszállta Genuát.
Itt Nádasdy a boehettai erős szorosnak önként
megrohanására vállalkozott és támadását szeren-
csés eredménynyel és teljes dicsőséggel végre is
hajtotta, mire nézve nem csekély befolyással volt
Nádasdynak a hadműveleti területekre szerzett
ismerete is, miután az előbbi (1731.) korsikai had-
járat alkalmával dicséretes katonai buzgalomból,
és némi eszélyes sejtelemből is, hogy ennek egy-
kor tán hasznát veendi, azon egész vidéket valódi
katonai műértő szemmel gyakrabban átvizsgálta
és tanulmányozta.

Ezen sokszerü érdemeiért Mária Terézia ki-
rályasszony Nádasdyt lovassági tábornagygyá
(1751), budai parancsnokká és két évvel utóbb
horvátországgi bánná nevezte. 1757-ben Nádasdy
jól felszerelt csapatait Daun tábornagy segélyére
Csehországba vezényletté.

A kollini ütközetben Nádasdy könnyü lovas-
ságával az osztrák hadsereg jobb szárnyát fedezte,
melyre a porosz király intézte támadásait és me-
lyet ismételve végső erejével is áttörni igyeke-
zett. Többszöri támadás után minden erőlködések
daczára végre az osztrák lovasság egy része visz-
szavettetett, állásából kiszorittatott, és a porosz
lovasság által jó tova űzetett. Midőn azonban
ezeket a Krzeczow helység háta mögötti kis erdő-
ben felállított osztrák gyalogság élénk tüzelése
megáüitá, Nádasdy hirtelen összeszedte magát,
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embereit rendbe állitá, és hetedszer is támadásra
rohant a poroszok szárnya ellen, és ez által az
osztrák jobbszárnynak a győzelmet biztositá, ma-
gának pedig az ujonnan alapitott M. Terézia rend
nagy keresztjét vivta ki.

Később Moysnál a Holzbergen Arenberg
herczeggel megverte Winterfeld tábornokot, le-
győzte Schweidnitzot, és elősegité a boroszló
győzelmet.

A leutheni szerencsétlen ütközetben Ná-
dasdy azonnal fölismeré a porosz 'nrály baljós-
latú mozgalmainak irányát, de segély nélkül ma-
radt, és noha a sajnálatos következmény teljesen
igazolta az ő valódi katonai belátását, mindamel-
lett a hadseregtől elhivatott; azonban a király-
asszony a kapcsolt országok bánjává és tábor-
n a g y g v á nevezte. Nádasdy ekkor még nagyobb
erélyt és buzgalmat fejtett ki a hadseregnél a
következett táborozásokban támadt hiányok ki-
pótlására, az ezredeket előnyösebb módon szer-
vezte, és tulajdonképen ő lőn ama kitünő csapa-
toknál a későbbi czélszerübb intézkedések te-
remtője.

Midőn 1778-ban ismét szemben állt a porosz
királylyal, József császár, ki Nádasdy érdemeit
ismerte, és megjutalmazni óhajtotta, a csatatérről
magához hivatá és átadá neki a gallicziai had-
sereg parancsnokságát, melyről azonban Nádasdy,
mihelyt a béke helyreállt, azonnal lemondott.

Nádasdy — ki családjának második megala-
pitója lön, — nemzetének is egyik ékessége volt;
és köztisztelet és kegyelet kisérte sirjába. Meg-
halt Varasdon máj. 13-án 1783-ban.

2. Gróf Károlyi Antal (Ferencz).

Nagy-Károlyi gróf Károlyi Ferencz Antal,
hadszertárnok (Feldzeugmeister), az arany-gyapjas
rend vitéze, az 52-ik számu m. gyalogezred tulaj-
donosa Nagy-Károlyban született 1732. nov. 8-án.
Fia volt Ferencznek a lovas tábornagy és szat-
mári főispánnak, ki 1758-ban mint a 6-ik számu
huszárezred tulajdonosa halt meg; és unokája az
egykori szatmári béke szerzőjének, az 1746-ban
elhalt lovas-tábornagynak Sándornak, ki 1734-
ben a Szepességen a máig fennálló 6-ik számu
huszár-ezredet állitotta; — örököse egy roppant
gazdag háznak. Daczára eme kedvező vagyoni
helyzetének, az ifju Antal is atyáinak katonai
szellemétől áthatva, ezek nyomdokait követé.
Mint százados lépett a 37-ik számu Eszterházy
József féle gyalog-ezredbe, és kora 23-ik évében
már ezredes, és csakhamar egyszersmind parancs-
noka is azon ezrednek, melynek egész ezredesi
jövedelmét felajánlá, és azt szükölködőbb alatt-
valói közt szétosztatá. — Három év multával
Károlyi tábornok, 1763-ban az 52-dik számu
gyalogezred tulajdonosa, 1766-ban pedig altá-
bornagy lett. 1787-ben nevezte őt ki József csá-
szár hadszertárnoknak és a magyar királyi testőr-
sereg kapitányának. Mindezen katonai érdem-
polczok saját érdemein alapultak. Születési és
családi kedvező előnyei nála csak alkalmul szol-
gáltak kimutathatására saját szellemi tehetségei-
nek és erejének, melyek gyakran más kevésbbé
szerencsés származásu egyéneknél,ha megvannak
is, örökre eltemetve maradnak. Károlyi a hétéves
háboru kitörésekor nemcsak nagy számu harczost
gyüjtött a cs. kir. hadsereghez, hanem egy, száz
emberből álló csapatot egészen a maga költségén
kiállitott. 1756-ban a lobosiczi csata alkalmat
nyujtott neki saját személyes vitézségét is kitün-
tethetni. Épen ezredét vezette az ellenségre, és
rettenthetlenül harczolt, midőn egy ellenséges
ágyugolyó leterité lováról. A kapott sebek nem
hangolák le bátorságát; mihelyt felgyógyult,
ismét a csatatérre ment. A hochkirchi csatában
mint dandárnok két gyalogezredet, az Eszterházy
Józsefét és Miklósét, vezénylé. Itt este kapta a
parancsot, hogy az éj sötétségében a Moysbergen
felállított nagy ágyu-ütegig észrevétlenül elővo-
nulva, azt az adott jelre egy bizonyos pillanatban
egész erélylyel támadja meg. Károlyi teljes óva-
tossággal és pontossággal követé a parancsot, két
ezrede élén rögtön előnyomulva, kivont karddal
megrohanja az üteget, az ellenséget leveri és 34
ágyút elfoglal, de e mellett maga is sebeket kap.
E kitünő hadi tetteért nyerte a Mária Terézia
rend kis keresztjét. Azonban a kiállott veszélyek
és hadi nehéz fáradalmak annyira meggyengiték
erejét, hogy a hadseregtől bucsut kellett vennie.

Károlyi magán életében is kiniutatá nemes
jellemét, nagylelkűsége, felebaráti- és iwazsá^sze-
retete által, és vagyonossága által sok jótékony-
ságot gyakorolt. Szatmármegyében, hol főispán
volt, nagy terjedelmü mocsárokat és posványokat
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| lecsapoltatctt és a nyert földet urbéri kötelezett
ség mellett szegény alattvalói közt kiosztatá. A
tudományoknak is barátja ea pártfogója volt;
többi közt az ő költségen jelent meg az akkori
hires orvos Marikóvezky által a nép számára
dolgozott okszerű házi orvosi könyv. A szegé-
nyeknek atyja volt, és faradhatlanul az ország
jóllétén működött, mig azt ereje engedé. Meghal
Penzingben Bécs mellett 1791. aug. 24-én.

3. B. Kerekes Zsigmond.
Báró Kerekes Zsigmond, tábornok, Pozsony-

megyében Nagy-Udvarnokon született 1720-ban.
Hadiszolgálatát kora 15 évében kezdte; 1741-ben
átment az ujonnan állitott 31. sz. Haller-féle gyalog
ezredbe, ezzel résztvett a németalföldi táborozá-
sokban is, és ez alatt századosságig emelkedett.
Ez ezredben érte őt kitünő magaviseleteért és
érdemeiért az ezredesi rang is; azonban még
előbb őrnagy korában a Mária Terézia renddel is
földiszittetett. De leginkább kitünteté magát Ke-
rekes Kollinnál, hol az ellenség egy ezredét, mely
egy igen előnyös magaslatra már-már felhatolt,
hősi vitézséggel visszaverte, azután pedig daczára
két sebének, szurony-szegzett fegyverrel és kivont
karddal űzte. Nem kevésbbé kedvező volt reá a
boroszlói csata, hol rettenthetlen bátorságával
sikerült az ellenfélnek elsánczolt táborát bevenni
és ezáltal a Lothringeni herczeg különös megelé-
gedését és dicséretét megnyerni; miután pedig
ezen hadimozgalmak ideje alatt hűségének és ki-
tartó bátorságának többszörös bizonyitékait adta,
alezredességre emelkedett; 1760 ban ezredes lett;
1761-ben pedig báróságot nyert. 1769. márt. 1-én
Kerekes átadta az ezred parancsnokságát gróf
Browne Jánosnak, maga pedig tábornoki ranggal
-yugalomba lépett. Meghalt Nagy-Szombatban,

781. jan. 8-kán.

Ha sört iszunk, termeszszünk komlót.
Az utóbbi két évtized azért is nevezetes

reánk magyarokra nézve, hogy ezen a nemzet
életében amugy is küzdelmes korszak alatt egy
eddig csak távolról ismert, lenézett és csúfo-
san mellőzött tényező kapott lábra, és magát
nagyhatalommá nyilvánítván, a nemes magyar
nemzetet nem fegyveres erővel, hanem folytonos
édesgetés által hatalmába kerítvén, annak ősi
szokásait, mikre eddig oly féltékeny volt,eltörölte,
helyébe más szokásokat és más vágyakat hozott.
— E hatalmas tényező a sör, azon ital, mely
külön maga alkot egy világhistóriát, melyre a
szomszédos Németország büszke lehetne, mert ha
a közénk hozott kultura minden ágában ennyi
szerencsét és elterjedést tapasztalhatott volna,
ma már a jó ég tudja, mik volnánk, de magya-
rok alig.

Atalánossá kezd lenni a sör élvezete miná-
lunk annyira, hogy már falun sem tartatik a kö-
zönség izlését méltányló és figyelmes korcsmá-
rosnak,a ki a publikum eme nektárjának létezését
üzlete ajtajára akasztott forgács-zászlóval nem
hirdeti; városokban pedig nincs a napnak oly
órája, mikor a korcsmában sörivókat ne találjon
az ember, és mindegyik azt erősiti, hogy akkor,
midőn ő iszik, legjobb a sörivás és legegészsége-
sebb, miből az következtethető, hogy mindenkor
és minden időben jó, és ha ez igy megy, oda
jutunk, hol most a bajorok és egyéb kövér nem-
zetiségek vannak, hogy mint a csecsemőnek az
emlő, ugy a felnőtteknek a sörös kancsó lesz az
egyedüli öröme.

Mi nem vagyunk olyan emberek, kik minden
tényleges hatalomnak feltétlenül hódolunk, de a
sörnek világpolgári tekintetből megadjuk a ma-
gáét. Ez azon ital, mely a mellett, hogy kelleme-
sen izgat mint a bor, még azon mai világban épen
nem megvetendő tulajdonnal is bir, hogy táplál,
ugy hogy az inséges időkben az lett volna a leg-
nagyobb jóltevő, ki a szegény leves helyett sö'rt
osztott volna. Azután meg ez azon ital, mely ko-
runknak nemes, de ezerszer kompromittált jelsza-
vát, az egyenlőséget leginkább fenntartja, mert
mig a borban ezernyi-féleségek vannak a lőrétől
kezdve, melytől az ivónak a bicska nyilik ki zse-
bében, a tokaji aszszu és a pezsgőig, melyektől a
lélek oly vidám hangulatba jő, addig a sörben oly
kevés fokozat van, hogy bizony majd mind egyre
megy: sör csak sör; abból nagy fényűzést nem
lehet csinálni.

Mikor a dohányt valaki (kinek is áldott le-
jyen az emlékezete) Európába behozta, először
átkot mondtak reá, azután pedig a magyar ember
jól trágyázott fekete búzaföldében sikeresen te-

nyésztette, és Isten áldása lett a megátkozott
termény. Igy lehetünk mi a sörrel is. Tisztán csak
termelő ország levén, ha ezen sörivási ragály oly
átalánossá válik, mint a hogy az megindult, akkor
majd sok árpát termesztünk és lesz sörre pénzünk.

De van a sörkészitésnél más alkatrészekre is
szükség, nemcsak az árpára, mert ez csak is a
szükséges fehérnyét, illetőleg a czukrot és szeszt
adja neki, de a másik alkatrész, mi a sört kelle-
mes keserrel, izgató és könnyen emészthető tulaj-
donnal ruházza fel és a mi az eltarthatóságát biz-
tositja, ez a komló. — Ezen növény terménye a
legkeresettebb produktum a mai világban, ez az,
mit nem kell piaczra vinni eladás végett; a vevő
keresi fel mint a szép hajadont a házasulandó, sőt
ha szükség, előleget is adnak reá. Ez a termény
az, melyből Anglia maga évenkint milliókat vesz
be, sőt még Csehország is óriási pénzösszeget kap
érette minden évben, önkint merül fel itt a kér-
dés : hogy hát mi reánk magyarokra nem férne-e
fel ugyanezen áldás ? Vannak most is, és a közel
jövőben még többen lesznek az országban és an-
nak határain roppant sörfőzdék, melyeknek mind-
egyike több ezer mázsát igényel a komlóból; azt
most külföldön kénytelen vásárolni, onnét nagy
vitelbért és vámot fizetve behozni; kérdés: nem
teremthetnők-e mi azt magunk elő? vagy talán
talajunk és éghajlatunk nem arra való? De hogy
is nem! Sok helyen kertekben csupa disz gyanánt
tenyésztik ezen ép oly pompás, mint hasznos nö-
vényt, és mondhatni majdnem minden gond és
ápolás nélkül ugy diszlik az nálunk, hogy merem
állitani, miszerint ezen uj iparág valódi aranybá-
nya volna amugy is igen megzilált pénzügyünkre
nézve. — Lám a repcze, mi termesztményeiak
legelőnyösbike volt, szinte hűtlen lett hozzánk a
nagyban elterjedt kőolaj használata miatt. A gaz-
dának még egyetlen produktuma maradt, mely
kapós és ez a gyapjú. A komló volna a második,
mely még az által előnyösebb, hogy kis birtokon
is művelhető, azután, hogy a termény eladását
könnyen eszközölhetni; továbbá az egésznek még
mellék nyereménye sem megvetendő, a mi abból
áll, hogy egy komló-ültetvényben temérdek számu
méh talál tápot, és végre a financziális kombiná-
náczióktól eltekintve, nézzük a dolgot költői
oldalról, valódi paradicsommá van átalakulva
azon vidék, a hol ezen ritka szépségü növény
nagyban tenyésztetik.

Nem lehet azonban nekem zsöllér embernek
oly elveket prédikálni, melyeket követni nem tu-
dok, de vannak gazdasági egyleteink, és vannak
azoknak élén oly férfiak, kik képesek a köz-
igyért müködni.' A komló-tenyésztéssel kisér-

letet tenni, és ezen iparág életrevalóságát szak-
értőleg megbirálni azok vannak leginkább hi-
v a t v a - Dr. Sikor.

Egyveleg.
•• (A lőpor versenytársa.) A Nobel svéd

mérnök által feltalált szétrobbantó olajjal (Nic-
troglycerin) Hamburgban közelebb tettek kísér-
leteket, melyek igen sikerteljesek voltak. Igy egy
3 mázsányi tömör ülővas, melybe hat ujj átmé-
rőjü lyukat fúrtak s ezt '/,„ font ily olajjal töltöt-
ték meg, első kísérletkor megrepedt, a második
alkalmával teljesen szétrobbantatok. Ez olajjal
igen egyszerüen kell bánni, s nem is jár veszély-
lyel, mert rázás, dörzsölés, lOO-o C-ig terjedő
melegítés, sőt égő gyufa által sem explodál, ezt
csak 180-O C-ig terjedő melegitéssel gyujtócsŐ-
vek, nagyobbszerü nyomás s erős ütés által lehet
elérni.Minthogy az olaj szétrobbantó ereje nyolcz-
szor nagyobb, mint a lőporé s igy a szétrobban-
tásra fürt lyukak kisebbek lehetnek, mint a lő-
pornál, nem kételkedhetni, hogy Nobel mérnök
találmánya alagut s más ilynemü épitéseknél a
lőport háttérbe fogja szoritani.

— (Biztos szer szemölcs és tyúkszem ellen.)
Dr, Lange a kézen gyakran támadó szemölcs ellen
a festsavat (Chromsaüre) ajánlja. Az eljárás kö-
vetkezö. Egy drachma festsav, két drachma viz-
ben feloldandó, és a vegyülékkel a szemölcsök
naponkint kétszer benedvesitendők, de oly mó-
don, hogy a vegyüléket kizárólag a szemölcsökre
juttassuk. Ez négy napig igy folytatandó. Ezen
idő lefolyta alatt a szemölcsök fekete-barna szi-
niiekké válnak. 4 nap mulva a fekete barna réteg
éles késsel lemetszetik. Ezután a benedvesités
megint tovább folytattatik és négy nap mulva a
feketebarna réteg megint lemetszetik s igy tovább.
Három hét mulva a szemölcsök el lesznek enyészve
és többé nem újulnak meg. A műtétei semmi fáj-
dalommal nincs összekötve.
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Irodalom és művészei.
nemzetiségJózseftől) „A

nagy érdekü munka jelen
kérdés korunkban sok tekin-

*• (B. Eötvös
kérdés" czim alatt
meg. A nemzetiségi
tétben életkérdést képez; szerző tehát, kit e téren
széles ismeret, tapasztalat, s a népigények és
jellemek hosszas tanulmányozása tüntetik ki,
müvével hazánknak, s a közügyeink rendezésére
hivatott törvényhozásnak jó szolgálatot vélt
tenni, midőn a jelen hangulat higgadtságát
— máskor ingerlékeny tárgy elintézésére hasz-
nálja fel. Hogy minő szellem lengi át a munkát
azt a könyv homlokán álló jelige mutatja, mely a
61-iki magyar országgyülés júl. 6-i, első föliratá-
ból van véve, s igy hangzik: „Mi teljes jogegyen-
lőség alapján akarjuk kifejteni és biztositani al-
kotmányos életünket. Akarjuk, hogy a polgári
jogok teljes élvezetére nézve sem vallás, sem nem-
zetiség a hon polgárai között különbséget ne te-
gyen, s akarjuk, hogy más nemzetiségü honfitár-
saink nemzetiségi igényei mindenben,mi az ország-
nak politikai szétdarabolása s törvényes független-
ségének föláldozása nélkül eszközölhető, törvény
által is biztositassanak." — A 158 lapra terjedő
kötet Ráth Mór kiadásában jelent meg.

** (Arany János lapja,) a „Koszoru," har-
madfélévi pályafutása után e hó végével meg-
szünik, s a szerkesztőség már vissza is küldte a
pénzt mindazoknak, kik a julius-deczemb. fo-
lyamra is előfizettek. Arany János körülményei,
mint ő maga jelenti, ugy alakultak, hogy a „Ko-
szoru" szerkesztésére elegendő időt nem fordithat,
s ezért kénytelen lapját megszüntetni. Az iroda-
lom barátjai sajnálattal fogják fogadni e hirt, mert
egy komoly törekvésü közlönyt vesztenek el a
„Koszoru"-ban, mely szépirodalmunk terén be-
töltetlen hézagot hagy maga után.

** („Az életből") czim alatt Bornemissza
Bertalan egy füzet beszélyt adott ki. Ára 1 ft.

** (Bülow János,) hires zongorász és Liszt
veje, ki körülbelől tiz év előtt nagy sikerrel adott
hangver senyéket Pesten, szintén részt fog venni
zenedénk nyári ünnepében.

Egyház és iskola.
** (A bukuresti ref. egyház félszázados ün-

nepe.) Bukurestben a ref. egyház alapitója Sükei
Imre ezelőtt ötven évvel tartotta a legelső ma-
gyar isteni tiszteletet, s ennek emlékére a diszes uj
templomban mult hó 14-én szép ünnepélyt ren-
deztek. A nagyszámmal megjelent különböző nem-
zetiségü hivek eiőtt Czelder Márton magyar,
Koós Ferencz román, Bruszt Márton luth. pap
német és Vincze Daniel ploesti lelkész franczia
nyelven tartottak egyházi beszédet. Czelder ez
alkalomra magyar költeményt is szerzett, mely
Brailán nyomatott ki.

** (A budai kir. fb'gymnasiumban) mult héten
ment végbe a gyorsírást tanulók vizsgálata. Febr.
eleje óta mintegy 60 tanuló hallgatta a gyorsirá-
szati előadásokat, s az intézet igazgatója, dr. Lut-
ter nehány tanárral mindig jelenvolt ez előadáso-
kon, alaposan meg akarván győződni afelől, meny-
nyiben kivánatos és czélszerü az egész tandrend-
szerre nézve a gyorsirás tanítása ? A vizsgálaton
annyira kedvezőnek mutatkozott az eredmény,
hogy a gyorsirás tanítása a budai kir. főgymna-
siumban jövőre állandósittatni és rendszeresittetni
fog. A szép siker Fenyvessy Adolf országgyülési
gyorsiró s a „Magyar gyorsíró" szerkesztőjének
érdeme, ki a tanitást vezette. Az általa használt
S t l lrendszer legczélszerübb a magyar
nyelvre alkalmazottak közt.

** (A lipótvárosi templom-kölcsönre) Hofhau-
8 e * Antal 1000 ftot irt alá, azon megjegyzéssel,
™7. P e z e n összeg erejéig az épités folytatására
47.OUO válogatott téglát fog szállitani.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (gve9 fedélzsindelyt) gyárt Majovszky

Mihály Pesten, melynek sok tekintetben előnye
van a cserép felett. Tartósságára nézve kiállja
azzal a versenyt másfelől fejette áll abban is, hogy
átbocsátja a világosságot é g a p a d | a 8 _ a bl a kokat
nélkülözhetové teszi. Czéiszerüségén kivül olcsó-
sága is ajánlja.

T A R H A Z .
•f (Bankjegyek becserélése) A pengő pénzn

szóló és a veres 10 ftos bankjegyekből még min
dig nagy mennyiség van forgalomban, noha 185
óta többször kihirdettetett azok beszedése. Mint
hogy a pengőpénzre szóló bankjegyek érvényes
segé 1867-ben, az 1858-ban kibocsátott vérei
nyomatú 10 forintosok érvényessége pedig 1871
ben elenyészik, a netaláni károsodás elkerülés
végett a kanczellária megrendelte, hogy a nép
minden osztályának értésére adassék, az illető
bankjegyek mielébbi becserélésének szükségessége

•f (Utczai gözmozdony.) Pünkösd első napján
korán reggel egy utczai gőzmozdony robogott az
indóháztól a nagymező-és király-utezán keresztül
a városerdei kiállitási helyiséghez. Ezen méne
egyszersmind kísérletül szolgált, vajjon az íly ut-
czai gőzmozdonynak van-e járdánkon jövője? A
próba, melynél mérnökök és más szakértők voltak
jelen, felülmulta a várakozást. A 175 mázsa nehéz
gőzmozdony Clayton, Shuttleworth és társa gyá-
rából való s a kiállitáson a városerdőben is tettek
vele próbákat.

•f (Az orsz. gazdasági egyesület kiállítását)
első nap szombaton körülbelől 800-an, vasárnap
6200- és hétfőn 6300-an látogatták meg. A bíráló-
bizottmányok munkálataikat befejezve, jún. 5-én
osztották ki az érmeket és dicsérő okleveleket
— A juhok közül első rendű érmet kaptak: gr
Hunyady József tarányi nyitramegyei juhászatá-
ból két kos és két anya; gr. Zichy Ferraris mo-
sonymegyei csunyi törzsnyájából két kos és két
anya; gr. Károlyi Alajos surány-pattyi vasmegyei
juhászatából két kos és két anya; dr. Czilchert
Róbert pozsonymegyei gutori törzsnyájából egy
kos és egy anya; b. Sina Simon fehérmegyei érdi
törzsnyájából egy kos és egy anya; Skublics Gá-
bor zalamegyei sz.-mihályi juhászatából egy anya;
Geist Gáspár békésmegyei csákói juhászatából
egy kos ; gr. Keglevich Béla tápiósági törzsjuhá-
szatából egy anya; gr. Pálffy János pozsonyme-
gyei királyfai juhászatából egy anya. Ezeken
kivül még több juhászat kapott másod- és har-
madrendű érmeket. — A sertések közül elsőrendü
érmet ítéltek: gr. Keglevich Béla fekete mangolicza
sertéseinek; gr. Károlyi Lajos mágócsi tenyésztésé-
ből való kis-jenői fajbóli sertéseinek; a váczi püs-
pöki urodalom tenyésztéséből való hizott serté-
seknek; Kaczér József pesti lakos, állitólag
magyar és angol faj keresztezése után származott
kitünő nagy sertéseinek. — Gépek és gazdasági
eszközökért a következő jutalmakat osztották ki:
I. oszt. ekéknél (6" mély és 9" széles szán-
tással) első rendű érmet nyert Gubicz András,
másodrendűt Vidats István, és harmadrendűt
Strobl és Baris. A II . oszt. ekéknél (8" mély
l l " széles szántással) a fenebbi kiállítók nyer-
tek ugyanoly érmeket, mint az I. osztályuaknál.
A III . oszt. ekéknél (10" mély és 13" széles
szántással) első rendű érmet nyert Gubicz, másod-
rendűt Polgár Péter, Makóról, harmadrendűt
Vidats. A IV. oszt. ekéknél (12" mély szántással)
másodrendü érmet Vidats és harmadrendű Gubicz.
A Kühne és Ludwig gépészek mosonyi gyárából
kiállitott ekék, melyek a versenyben részt nem
rettek, csinos és czélszerü kiállításukért dicsére-
et nyertek, — ugyszintén Clayton-Shuttlewort
:zég által kiállitott, átalánosan elismert Howard-
ikék is.

Kőzintézetek, egyletek.

**(Á Kisfaludy-társaság) közelebbi ülésében
Szász Károly „Shakspeare kisebb költeményei"
czimü székfoglaló értekezéséből olvastatott föl a
még hátralevő harmadik rész, fordítási mutatvá-
nyokkal a szonettekből. A magyar Shakspeare-
kiadásba a „Veronai két ifju", Arany László
fordítása szerint, a kinevezett birálók jelentései
alapján, fölvétetett.

— (A biharmegyei gazdasági egyesület) alap-
szabályainak ügyében a ura. m. kir. helytartóta-
nácstól ujabb rendelet érkezett, melynek tartalma
közgyülés összehívását szükségessé tette. Miért a
is/, évi junius hó 19-én d. u. 5 órakor Nagy-Vá-
radon a kaszinó nagytermében közgyülés fog tar-
tatni, melyre az egyesület tagjai az elnökség
által meghivatnak.

** (A szabolcsmegyei takarékpénztár) aláirt
részvényesei f. é. jún. 17 napján d. e. 9 órakor
tartják közgyülésöket Nagy-Kállóban a kaszinó
helyiségeiben. A közgyülés tárgyai lesznek: 1) A
leérkezett alapszabályok felolvasása. 2) A tisztvi-
selők fizetéseinek meghatározása. 3) Könyvezető és
pénztárnok megválasztása. 4) Részvénybefizeté-
sek határidejének kiírása. 5) Az intézet életbe-
léptetése iránti intézkedések. 6) Az intézet érde-
kében eddig tett kiadások fedezése. 7) Egyéb, az
intézet érdekében teendő inditványok tárgyalása.
— A megjelenőknek, az alapszabályok értelmé-
ben számitandó többsége, az egylet minden rész-
vényesül aláirt tagjára kötelező határozatot hoz.

** (Sárospatakon takarék- és kölcsönegyesü-
let) alakult, melynek alapszabályai oly gyakorlati
tapintattal vannak kidolgozva, hogy ez intézet
életrevalóságán és üdvös voltán kételkedni nem
lehet. Egy-egy részvény ára 50 forint, mi részle-
tenkint is befizethető, és pedig minden vasárnap
tiz krajczárjával, vagy e helyett minden hónap
első vasárnapján 40 krjával.

Balesetek, elemi csapások.
** (Szerencsétlen esés.) Debreczenben a csa-

pó-külvároson a napokban, Király István 14 éven
fia, a háznál levő kutba egy kantát beejtvén, azt
felhozni lebocsátkozott a kutba, de elszédült és a
vizbeesett. Legott létrát eresztettek utána s Ki-
rály István testvérének 19 éves fia érte ment 8
hóna alá vévé a fiut. Midőn fölfelé hozta volna,
közepe táján a létra ketté tört s visszaesve, az ál-
litólag csak kétlábnyi mélységü vizbe mindket-
ten belefultak.

** (Felhőszakadás és jégesö.) A Pécs mellett
fekvő magyar-üröghi, patacsi, szent-miklósi és
cserkuti szőlőhegyeket m. hó. 24-én délben rette-
netes felhőszakadás és sürü jégverés érte. A nagy
viz a legjobb földet a hegyekről lehordá, az alj-
ban fekvő szőlőket és szántóföldeket, sőt némely
helyen az árkokból áttörve még az országutakat
is ellepte s tetemes kárt okozott. Még nagyobb
elemi csapás sujtotta Kis-Szeben városát és kör-
nyékét. Két nap egymás után, máj. 30-án és 31-én
roppant felhőszakadás és vihar dult ott, minek
következtében a Tárcza és mellék patakjai bá-
mulatos folyókká nőttek, s magukkal ragadták
azt, a mit utjokban esett. Nemcsak a szántóföl-
dekben és a gyümölcsös kertekben esett nagy kár,
sok állat elpusztult, de két ember is a vizár áldo-
zata lett.

** (Villámcsapás.) Hajdu-Nánáson közelebb
egy éjszaka nagy égi-háboru támadt, s egyszer
csak irtóztató recsegés és dörrenéssel leütött a
mennykő a molnárczéh emeletes háza mellett egy
kis házikóba, hol egy szegény család aludt; be-
rontott a falon s az ágyban alvó két gyermeknek
haját és testét összeégetve, az ágy alatt a földben
iltünt. Nyomait hátrahagyta, a merre vonult. A
isalád tagjai rémülve ébredtek föl s csudálkozva

szemlélték a történteket. Az anya ott feküdt a
gyermekek mellett s nem lett semmi baja; külön-
ben a gyermekek sérülése sem életveszélyes.

Mi ujság?
— O cs. k. Apostoli Felsége visszautazása

Pestről Bécsbe péntekre, jún. 9-ére, esti l l órára
volt kitűzve.

— (Legkegy. királyi kéziratok.) Ö cs. kir.
Apóst. Felsége Budán jún. 7-én kelt, s gr. Pálffy
Mórhoz intézett legkegyel. kéziratánál fogva
jóváhagyni méltóztatott, hogy azon kétezer fo-
•int, melyeket az országos gazdasági egyesü-
let 1857-dik évben sürgető kiadások fedezésére
előlegül az országos alapból, — szintugy azon
nyolczezer ötszáz harminczegy forint, melyeket
az egyesület hasonlag 1857-dik évben az ak-
kori gazdasági kiállitás költségeire, — valamint
azon kétezer ötszáz forint, melyeket a selyemte-
nyésztés emelésére az országos alap maradványai-
ból megtérítési kötelezettség mellett kapott, telje-
en elengedtessék. — Továbbá egy másik kézirat-
>an elrendelni méltóztatott, hogy az általa már
óváhagyott gazdasági tanintézetnek Debreczen-
•en leendő felállitása iránti tárgyalások lehető-

leg gyorsittassanak s azok megnyitása mielőbb
megtörténjék.



4*--

298

.Ki1

** f-d föváros vendégei.) Buda-Pest régóta
nem fogadott annyi vendéget falai közé, mint
most Ö Felsége legmagasb látogatása alkalmával.
A vidékről öse«e«er«gleU köeön#égg«l, kik köet
vannak tisztelgő küldöttségek az ország külön-
böző részeiből, gazdasági egyletek képviselői,
vetekedik a Bécsből és külföldről a ritka ünnepé-
lyekre fővárosunkba érkezett idegenek száma. Az
Utóbbiak közt sok hirlaptudósitók utazott ide, s
•még a nagyhirü világlap, a „Times" is képviselve
-ren egy tudósitója által.

** (A budapesti hajósegylet csolnakver senye)
jún. 6-án fényes sikerrel folyt le. Délután (5 órakor
kezdődött, s bár minden negyedórában uj verseny
•olt, majdnem esti 9 óráig tartott. A reggel bebo-
ralt ég a verseny kezdetére egészen kiderült, s a
Duna tán sohasem nyujtott pompásabb látványt,
mint ez alkalommal. A sima viztükört a sok lobo-
gÓ8 gőzhajó, számtalan csónak s minden faju vizi
jármű mintegy elevenné tették s a testvér-főváros
főldiszitett házsorai, sok ezer nézőtől ellepett
partjai által a legszebb keretet nyerte. Az egyik
gőzhajón, a páholyok közepén O cs. k. Felsége
számára izletee udvari páholy volt elkészítve, Ő
Felsége itt az egész versenyt végignézte s a szüne-
tek alatt főuraink közül többekkel nyájasan be-
szélgetett. A verseny rendezői voltak a programm
szerint: Birly István és gróf Széchenyi Ödön;
inditó : Semsey Lajos; birák: gr. Károlyi
Görgy, gr. Almásy György, gr. Mikes János. Az
elsö nagy egyleti dijra (tétel 15 arany, távolság %
ang. mérföld fel s 3/, angol mérföld lefelé) há-
rom hajó versenyzett: „Blanka", a pozsonyi ha-
jós egylet tulajdona; „Koh-i-noor", a dunagőzha-
iózási társaság tulajdona, s „Etelka", a tolnai ha-
jósegylet tulajdona. Győztes lett ,,Koh-i-noor",
tetemesen megelőzvén társait.. — Második az
asszonyságok dija: 50 arany ezüst serlegben,tét 6
arany, távolság 1 ang. m. A három bejelentett
hajó közül csak kettő versenyzett. „Catch me if
you can", Aczél Péter tulajdona,s„Délibáb," ma-
gán evező-egylet tulajdona. Nyertes az első lett.
— Harmadik a Birly-Rosti dij: 20 arany, han-
dicap, tét 1 arany, távolság 1 a. m. A két pályá-
zott hajó közül Aczél Péter „Julia" nevü kék-
fehér lobogós hajója nyert. — A negyedik:
egyesitett dij a b. p. hajós-egylet és a dunagőz-
hajózási társaság részéről 50 arany, tét 2 arany,
táv. 1 a. m. A bejelentett három hajó közül csak
kettő pályázott: „Honi," a dunagőzhajózási tár-
saság tulajdona; és „Széchényi," az „Egyet-
értés" hajósegylet tulajdona. Győztes valami há-
rom hajó hosszával,,Honi". — Ötödik aSzéchenyi-
Waldstein-dij, tét. 1 arany, táv. 1 a. ra. A pályá-
zott három hajó kőzül nyertes „Diana," Petrics
Péter hajója. — A sandolin-verseny igen érdekes
volt, 8 a három pályázó közül egy halász lett
öyertes, ki gyenge csónakjában állva evezett, s a
győzelem után nagy merészséggel tánczoltatta a
kis hajót a Duna vizén. — A molnár-, halász- és
révészversenyben valami 20 hajó pályázott. A
czélpont felé közeledtükben 4—5 csolnak vált
ki, s ezek egyike már bizonyos volt a győzelem-
ről, de miután nem a kiszabott uton ment, hanem
a gőzhajók körül kerülőt tett, egy másik csolnak
elöbb ért a czélponthoz. E versenyre három dij
volt kitűzve. Az első 15 arany, melyet a buda-
pesti hajósegylet adott, a második a tétösszeg két,
a harmadik a tétösszeg egy harmada.

** (A pesti tavaszi elsö lóverseny) jún, 7-én
történt meg. Az idő igen kedvezett, s a pesti
közönség rendkivül nagy számmal sereglett ki a
pesti gyepre. O Felsége 4 óra után nehány percz-
czel érkezett meg, s hangos éljenek közt foglalt
helyet az udvari páholyban. — A futtatások ered-
ménye a következő: A Hack-Stakes dijra öt ló
futott. Első volt a czélnál Semsey Lajos „Horto-
bágy," nevü fekete méne, lovagolta gr. Eszterházy
Miklós. Második „Pretty Maid", gr. Stubenberg
József tulajdona. — Az egyesült nemzeti díjra
(440 arany, 20 ar. ért. serlegben) 7 ló futott. E fu-

tás felette érdekesitette az, hogy miután gr.Wenk-
heim Rudolf „Kétes*'-e és gr. Hunyady József
Sapittá"-ja «gyszerre érkeztek a czélhoz, a pálya-
©irák „holt v«r#eoy"-aek nyilvánitották. Később
a 4- és 5-dik verseny közt ujra futottak, s ez al-
kalommal gr. Hunyadi József „Sagittá"-ja lett a
nyertes. — Az asszonyságok dijára(50 arany ért.
tiszteletdíj és 250 arany.) futott 8 ló. Elsö a czél-
nál, de csak fél lófejjel, „Luknow", Blaskovich
Ernő tulajdona, lovagolta gr. Szapáry Iván. Má-
sodik hg. Rohan Lajos „Lobelia" nevü lova. —
A 600 aranyos második császár dijra 5 ló futott,
melyek közül gr. Henckel Hugó „I. Giles"-e lett
győztes. Második gr. Zichy Aladár „III. Clau-
dius"-a. Harmadik gr. Pálffy Pál „Transylva-
nian"-je. — A gr. Kinsky-íéle 500 ftos dijra két
ló futott. Első gr. Henckel Hugo „Charmer"-je.
A második gr. Kinsky öktavian „Pantalon"-ja.

** (Uj báro.) Majthényi Ágoston, barsmegyei
főispán, maga és törvényes örökösei számára,
bárói rangot nyert.

•* (A pesti állatkert igazgatósága) már cse-
reviszonyba lépett több külföldi állatkerttel, s
küldött is ki hazai állatokat, melyekből több pél-
dány volt. A hazában folyvást nagy részvét mu-
tatkozik ez alakuló vállalat iránt; legujabban
is 6 medvét küldtek be.

•• (Örült férji.) A „Fehér hajó" szállodá-
ban közelebb Dobits Miklós bellovai-ruha-ke-
reskedő hirtelen téboly-rohamokba esett, 8 pénzét,
ékszereit és ruháit kezdte kidobálni a nyitott
ablakon. A Schwarzer-féle tébolydába szálli-
tották.

•* (A kerepesi utat) ki a temetőig fákkal
akarják beültetni, s a gazdasági egyesület és a
gazdasszonyok egylete vállalkoznának a szüksé-
ges fák előteremtéíóre. Régi terv, hogy főváro-
sunk néhány szélesebb utczáját fasorokkal lássák
el, mi a jó levegő és a közegészség szempontjából
is kivánatos volna, de még eddig folyvást csak
jámbor óhajtás maradt.

** (,,A román népmivelödési egylet") köze-
lebbi közgyülésében. Aradon, első igazgatóvá
ismét Mocsonyi Antalt választották meg. Az
egylet tagjainak száma 1400, a rendes bevétel
6000 frt; ez alkalommal a szegény tanulók gyá-
molitására 1200 frtot szavaztak meg,

** (A népnevelés előmozdítására) Huszton a
megyei hatóság elrendelte, hogy mindazok, kik
menyegzőt, keresztelőt, névünnepet stb. zene
mellett akarnak tartani, elébb 1 frtot fizessenek,
valamint a vendéglősök is, ha 10 órán túl mulat-
nak vendéglőjükben, 1—5 ftot fizetnek az elöljá-
róság kezeihez, s az ekként begyülendő összege-
ket az illető lelkészek mint iskolafelügyelők —
szoros számadás vitele mellett — átvevén, sze-
gény gyermekek számára iskolai könyveket, sőt
ha telik, ruhaneműt vétetnek.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 2. „A fény árnyai", a Teleki

alapítványból 100 arany pályadíjjal jutalmazott
eredeti szomorujáték, 5 felv. Irta Szigligeti.

Szombat, jún. 3. Artot Desirée k. a. a bécsi
olasz opera elsö énekesnőjének első föllépteül:
„A szevűlai borbély," vig opera két felv. Zenéjét
szerz. Rossini.

Vasárnap, jún. 4. A szinház az ünnep miatt
zárva volt.

Hétfő, jún. 5. Artot Desirée k. a. második
föllépteül: „Faust", opera 5 felv. Zenéjét szerz.
Gounod.

Kedd, jún. 6. „Az idegesek", franczia vigjá-
ték, 3 felv. Sardoutól.

Szerda, jún. 7. „A nöuralom", a Teleki-ala-
pitványból 100 arany pályadíjjal jutalmazott ere-
deti vigjáték 3 felv. Irta Szigligeti.

Csütörtök, jún. 8. Artot Desirée k. a. harma-
dik föllépteül: „Faust" opera 5 felv.

Szerkesztuijmondaniraló.
7708. Sz. T. U Sajnáljuk, hogy ajánlatát többé el

nem fogadhatjuk; a rajz iránt már miskép intézkedtünk.
7709 Debreczen. O. L. A kivánt arczképet s az

amerikai elnök likasának rajzát legközelebbi számunk
már közölhetni fogja.

7710. Pohorella. P. A várt küldemény f. hd 6-án itt
postára adatott. A jövő félévi lap iránt intézkedni fogunk.

7711. Szabadka. W. S. Az ajánlatot szivesen fogad-
juk, s ha a czikket — amint nem kételkedünk — külfor-
mailag is alkalmasnak találjuk, szivesen nyitjuk meg szá-
mára annak idejében hasábjainkat

7712. Siralom és öröm. Hon és honleány, stb. stV
A legnyugodtabb lelkiösmerettel mondhatják, hogy e mü-
vekben körömfeketényi költöi lélek sincs. Bátran abb«
lehet hagyni a verseiéit, nem veszt vele senki.

7713. Tóbb öszinte hívünknek. A figyelmet kö-
szönjük. A levél egyes pontjaira volna is válaszunk, de a
névtelenség lehetlenné teszi azt; söt ezen körülmény ac
ellenvetések erejét is meggyengiti. Különben polemiába
ereszkedni semmi okunk, mert a fősulyt itt mi sem ac
emberre, hanem az ügyre fektettük

7714. Csász. D. L. Nem felejtettük el — csakhogy,
sokan vagyunk s későn kerül a sor

7715 Éltem kertje. Nem használható!
7716. Tata F. B. Micsoda, józan eszü emberhez nem

illő, babonás felfogás az, azt állitani, hogy valakinek a
házába azért csapott le a villám, mert az a valaki ünnep-
napon is dolgozott! A mai világban az ily beszéd már bot-
rányos s épen önöknek volna feladata, az ily balfelfogáM
embereket felvilágosítani.

7717. B. Újváros. Cs. P. Csak a menyit lehetett. A
külön példány el van küldve.

7718. Szatmár. Sz. P. A mult századbeli magyar h«-
sök rajzait ma kezdtük el, s az érdekes életrajzi gyüjte-
mény eddigelé mintegy 60, különböző családokból szár-
mazó nevekből áll. Az adatok hiteleségéről egy derék
történetbuvárunk pontossága kezeskedik. Azt hiszszük, «
közlemények minden magyar embert érdekelni fognak.

SAKKJÁTÉK.
284-ik sz. feladv. — Czenthe Józseftől

(Miskolczon).
Sötét.
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ga b o d e í
Világos.

Világos indul, s 8-ik lépésre matot mond

279-dik számu feladvány megfejtése.
(Healey Franktól.)

Világos.
l.Hg4-f6
2. Fc2-e4

Sfttét.
Fg5- f6:
Kd4—ea:

Világos. Sötét.
8. Vf7-c4f K-lép
4. Vc4— g4+mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jóísef.
— Miskolczon: Czenthe József. — Sz.-M-on: G. V. —
Pesten: Cselkó György. — A pesti sakk-kör.

M e l l é k l e t : Elöfizetési felhívás •
élő" czimü folyóirat márczius—deczem-

beri és julius—deczemberi folyamára.
W M e l l é k l e t : Előfizetési felhívása

„Nefelejts" divatlap 1865-iki második félévi
folyamára.

Hónapi-és
hetinap

l l
12
13
14
15

l 1 6

17

Vasár
He'tfó
Kedd
Szerda
Csfit.
Pént.
Szomb

Katholikus és
Daptf

Junius
A ISz Hároms
Jézus sz. vére
Páduai Antal
Vazul N. püsp.
Űrnap Vitus
Justina, Benno.
Adolf, Reiner

H
Protestáns
ir

A Sz. hár.
Tóbiás
Antal
Szerényke
Krescz. Vid.
Justi
Rajner

Holdfényváltozások

ETI-NAPTÁI
Görög -orosz

naptar
Május (ó)

30CÍM.sz. v.
81 (Péterf. b.

1 Junius
2 Niczephor

' 3 Luczillian
4 Metrophus
5 Dorotheus

Izraeliták
naptára
Sivan

17
18
19
20
21
22 Tóbiás
23 Sabbath

• ít Utolsó negyed 16-án, 1 óra

R.

hossza

6.

15
15
16
15
15
15
15
8

p-

53
68
54
56
56
57
57

N »P
kél

6.

4
4
4
4
4
4
4

p

3
3
S
2
2
2
2

nyng.

6.

7
7
7
7
7
7
7

P.

56
56
67
58
bü
59
591

perczkor délután.

E
hoaf

6.

8
8
8
8
8
8
8

J
za

P-
7'
7
6
4
4
3
3

H i

kél

6.

9
10
10
l l
l l
•
0

p-

27
7

61
18
42
*
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6.

6
7
8
9

10
11

1

i

p.

7
l l
20
32
44
58
12

TARTALOM.
Gr. Festetics György (arczkép). — A dalnok. Komá-

romi Kálmán. — A szegény ördögök (folytatás). Tolnai
Lajos. — Az ó palota Flórenczben (képpel). — ő cs. kir.
Felsége Budapesten (képpel). — Mult századbeli magyar
hősök. — Tárház: Irodalom és müvészet. — Egyház é«
iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

HIRDETÉSEK.

A szántói sav(intviiv i/.
Alulirt által az utóbbi időben legszorgalmatabban véghezvitt vegyészi vizsgálata

Merint ezen a környéken már több év ota közkedvességben és becsben levö savanyú-
iknak alkatrészei egy fontban, azaz 32 lat, következők:

Kénsavas ham-éleg 1-32
Kénsavas szikeny 3.29
Szikenyhalvag 3.85
Szénsavas szikeny 2.00
Szénsavas mész "•8*>
Szénsavas keserföld l- 9 0

Timföld 0.03
Kovasav • 0-09
A tömör alkatrészek összege 20.84 szemer.
Szabad szénsavgáz 30.4 köb hüvelyk.

A szabad szénsavnak nagy mennyisége a tömör alkatrészek csekélysége mellett
képezik ezen égvényes sós savanyuviznek kitünően becses tulajdonságát.

Az árulhatási engedélyért a fővárosi hatósághoz beadott folyamodás következ-
tében t. Tormay Károly, pestvárosi főorvos és szent Rókus közkórházi igazgató ur
következő véleményt adott: .

A szántói savanyuviz minóleges és mennyileges alkatrészeinek természete, Kulö-
Wösen alkalmassá teszik ezen természet ajándékát, mint ártalmatlan frissitő szert magán
vagy borral vegyit'-e diaetetikai használatra. — Pest, junius 1-én 1863.

Molnár,
a k. m. természettudományi társulatnak rendes tagja.

fö Fris töltés:
Egy üveg ára 22 krajczár, egy kisebb üvegé 16 krajczár.

Kapható továbbá PESTEN: Szenes Ede Dorottya-utcza, — Tunner J. váczi-utcza, -
Édeskuty Károly Józseftér, — Czeripp Károly Uri-utcza, —Mészáros testvérek í ereneztér,
- Rakodczay A. N. hatvani-uteza, - Prückler Ignácz kecskeméti-utcza, - Kurz József
kigyó-utcza,— Gindrich József szénatér,— Eitner Lajos szénatér, — Stadtrucker Károly
Üllői-ut,— Keller Antal királyuteza,— Mészáros Miklós nádor-utcza,— Hermann Albert
bálvány-uteza, — Steltzl Károly váczi-ut. — BUDÁN: Matuschek István a várban, —
Lukovits Antal ráczvároa. Toldy JÁHO8,

1141 (3—6) a szántói ásványforrás bérlője.

^p~ Főraktár Szántón, ~^f
Budapesti nagybani megrendeléseket elfogad: Zaeh J. ÍV., — Ditinár R. lámpa-
gyári-raktárában, Lipótváros, Józseftér, a fürdő- és nádor-utcza sarkán.

Csipkekendők.
GAB AN YI, >T ARS A

(ezelőtt Gabányi Sándor)
Dorottya-utcza, az uj ház-négyszögben,

ajánlják rendkivüli nagy választékban 8 és 4 szögletes, legujabb rajz szerint
készitett selyem- és láma-csipkekendölket, csipkekflpenyek (Rotondes) és
algeriennéket meghatározott legjutányosb árakon. — A fenntebb elősorolt áru-
czikkeken kivül az üzlet még minden más egyéb csipke- és pipere-tárgyakkal gaz-
dagon el van látva, u. m. a legizletesben feldíszített fókfttokkel, hajékek, cüe-
misettek, nyakkötök, gallérok, ingujjak, himzett és sima zsebkendők, fehér

és fekete zaav-ingekkel, stb. teljes választéku moll- és csipke-ablak-
függönyökkel együtt. 1158 (2-3)

Sorsjegyek részletfizetésre s
1 Credit-sorsjegy 8, 10, 12 ft., — 1 Gózhajózási sorsjegy 6,8, 10 ft, — t Salm-
gorsjegy 2%, 3 ft, — 1 Clary-sorsjegy 2'/>, 8 ft., — 1 Waldstein-sorsjegy 2, 8 ft.

(Havonkint vagy évnegyedenkinti fizetéssel.)
A részletek mennyisége, a sorsjegyek mindenhavi árfolyamával változik, s már az
elsö részlet befizetésével az illető tulajdonos a reáesö netaláni nyereménynek

okvetlen birtokába jut.
10 Credit-sorsjegyre 20 évnegyedes részletben 10 ft.
10 l86((-i sorsjegyre 20 „ „ 8 ft.
10 l«64-i 100 ftos sj.25 „ „ 6 ft.
20 1864-i 50 ftos sj. 25 „ „ 3 ft.

25 évnegyedes részletfizetéssel 4 ftjával. * ^ M
"°gy ha valaki a társaságba belépni akar, az a többi részvevővel mit se törődjön,
8 a részletfizetésen kivül csakis a törvényszabta bélyegdij lefizetésére köteleztetik.

Credit, huzás julius 1-én, 8 ft 60 kr.,
j l i 1

Társjátékok:

ígérvények
(Promessen)

Gőzhajózási,
1854-iki,
budai,
Salm,
Clary,
Waldstein,

julius 1-én,
julius 1-én,
junius 15-én,

o

4 ft. — kr.,
6 ft. — kr.,
2 ft. 50 kr.,

"julius 15-én, 2 ft. 50 kr.,
julius 30-án, 2 ft. 50 k r ,
julius 15-én, 2 ft — kr.,

10 darab sorsjegy vételénél 1 0 % engedményeztetik. 1 0 8 0 ( 8 - 0 )
Gyors és sz;iár<j | w | i J T | > > r | p WTK g~^i á Bank- és pénzváltóüz-

szolgálat biztositása 111^ l-f / . I I H l l I T /l l e t e Pesten, Dorottya-
mellett. H I _ i | | # i U f l J | | \ J i l l t utcza,háznégyszög3.sz.

Vidéki megrendelések a leglelkiismeretesben eszközöltetnek.

Sorsjegy- társulatok
évnegyedenkmti részletfizetés mellett

20 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 8 ft. részletfizetéssel, —
bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr.

iO db. 1864-iki IOO ftos sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 6 ft. részletfizetéssel, —
bélyegdij e_ey9zermindenkorra 99 kr.

10 db. 1864-iki és 10 db. 1860-iki IOO ftos sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 6 Ö.
részletfizetéssel, bélyegdij egyszermindenkorra 99 kr.

ZO db. Credit-sorsjegyre 25 évnegyedenkiati 8 ft. részletfizetéssel, — bélyegdij
egyszermindenkorra 1 ft. 80 kr.

20 db. bárminemű aussdriai sorsjegyre 1 badeni 85 (fos sorsjegy hozzá-
adásával 25 évnegyedenkinti i i't. részletfizetéssel (évenkint 38 huzás).
Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr.

MORGENSTERN A. és TÁRSA
péuzvúltú-irodája Pesten, nagy hid-uteza 9-ik sz. a.

Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s egy az 1865. évre szoló
játéktervezet, melyben a társasjátéki programm is foglaltatik, ingyért szolgáltatik ki.

1071 (2—3)

ÜCsak rövid ideig!!
Családi viszonyok és az üzlet megszüntetése végett rendkivüli leszállitott gyári árakon

önkéntes

végképeni kiarulas

TAK ÁTSI JÁNOS
„vőlegényhez"

czimzett kereskedésében fértí- és flgyerinek-, vászon- és $zm«s4ngek,
ugy lábravalók, nő-, leány- és gyermek-ingek, férfi- én nóharisnyák,
valamint egész nászhozoniátiyok. — Ruinburgi- és hollandi vásznak,

asztalnemüek, törülközők, kávés-abroszok, ozsonnakendöcskék,
vászon- és batiszt-zsebkettdék. 1153 (3-8)

váczi-utcza, Híocsonyi-ház 12-ik sz. alatt.

Hitelintézeti sorsjegyek,
melyeknek huzása fí%ó évi ju l ius l- jén történik,

25©,OO0, 4G,000, 20,000, 10,000, S,00#
stb. forint főnyereményekkel, kaphatók készpénzfizetés mellett alulírottak pénz-
váltó-irodájában a béesi napi árfolyam szerint havonkinti 6 ft. 50 kr, *agy évne-

gyedenkinti 8 forint részletfizetéssel,— topábbá:

WF ÍGÉRVÉNYEK. ~ W
1 budai sorsjegyre (huzás junius 15-én) 2 ft. 50 kr.
1 gfizhajózáei sorsjegyre (huzás junius 28-án) 4 ft. 50 kr.
1 hitelintézeti sorsjegyre (huzás julius l é n ) 8 ft. 50 kr.
1 1854-iki 250 ftos sorsjegyre (huzás julius 1-én) $ ft. 50 kr.
1 Salm-sorsjegyre (huzás julius 15-én) 2 ft. 50 kr.
1 Waldstein-sorsjegyre (huzás julius 15-én) 2 ft. — kr.
1 Clary-sorsjegyre (huzás julius 30-án) . . . , 2 ft. 50 kr.

Minden egyes Ígérvény után 50 kr. bélyegdij.
5 darab Credit-igérvény csak 19 ft. — 10 darab Credit-ígérvény csak 86 ft.

•m-̂ -wAj m j j-w • Mindennemü sorsjegyre akkép elólegeztetik, hogy az a teljes
1- ' M4 \ ^ M | napi börzei árfolyam szerint ízettetik ki, a visszafizetés havon-

-i- M^ÁL \ ÍJ • kinti részletekben történhet.

MORGENSTERN A. és TÁRSA.
Pe'nzváltó-iroda Pesten, nagy-hiduleza 9'\k sz. a.

W&~ Levélbeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s egy, az 1865-ik évre
érvényes sorshuzási tervezet ingyért szolgáltatik ki. 1071 (2—4)

Viz áital légzárolt szoba-ürszfckek, melyek áltet
a búz töké-

letesen elzáratik, darabja 5 - 8 ft., kettős zárral, csinos sserkezetü 15 lt.
"-• - Á mely minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és

. _ _ 7 búz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.
E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált ég szabadalmazott
melyek alkalmazása által a fást a konyhából és

. • lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, dbja 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládável együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetözcsek s más egyéb érezmunká-
latok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számíttatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak i« kijavítás végett elfogadtatnak. 989 (5 -6)

M1KSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÍRA: rózsate'r 2-ik szám, a városháza mögött.
«*

§
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Helyváltoztatásból eredt
LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!

100 db. 8-ad levél-papir 100 db. hozzá-
való boritokkal:

„ finom velin papirból — ft. 85 kr.
„ finomabb, erősebb . 1 „ — „
„ legvastagabb angol

velinböl . . . . 2 • „ — „
„ szines velin papirból 1 , ,80 „
„ zománczozott szines 1 ,, 80 „
„ rovatozott papirból — ,, 90 ,,
„ gyááz-szegélylyel fi-

nom angol . • • 2 ., 80 ,,
Dombor-nyomatásért csak 12 krajczárt

számitok, lehet szines nyomást 100-tól
80 krért hozzáadni, boriték nélkül pedig
a fentirt árak felével is olcsóbbak ! !

Mérnök uraknak való mindennemü
rajzpapirok és eszközök, nevezetesen tus-
sok, ir-ónok, papírok stb.,ugyszinte gyer-
mekek használatára való rajzeszközök 90
kr., 1 ft. 50 kr., 3 fc, 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 levélinásoló gép tökélete-
sen használat alá, könyv-
vel, mindennel ellátva' . 5 ft. — kr.

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

' 1 meszely . . . . . . — „ 2 0
Vi rneszely — „ 1 0
% meszely . . . . . . — „ 6

1 akó . 18 „ —
Chablonok, vagy rézlemezbe vágott

mindennemü ékes és közönséges betük
és számok fele ároa 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., 30 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 frtig, ezek finom bör kül- és
»- " belszerkezettel.

Hólyag-papir penész el leu!
100 db. 3'/« hüv. átm. kerek. — ft. 40 kr. 24 kettős iv, 640 D hüv. . 2 ft. 65 kr.

„ 4'A „ „ „ — „ 68 „ 1 iv belőle - „ 12 „
„ 6 „ „ ,. 1 „ — „ 24 iv felenagy 1 „ 44 „

Ezen kerekek igen czélszeruek! 1 iv belőle — „ 6 ,,
Isméti eladók rizma árban jutalmaztatnak nagyobb vételeknél.

A tek. városi közönségnek, különösen biró és jegyző uraknak van szerencsém
tudomásul adni, miszerint ugy mint ezelőtt, most is bővített udvari raktáramban,
és pedig tetemesen leszállitott árakon, ugy mindennemü iró- és rajzeszközöket,
valamint mindennemü bizományokat, minden elöfordulható 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-utczai családi ház, '/is. sz.
1105 (4-25) Haris Pál.

<£l^f~ Mindennemü rovatozott s nem .rovatozott iróköuyvek bekötéssel
gyütt nálam 25°/o olcsóbbak.

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza,

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

nemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

2 0 0 0 0 darabnál több férfi-ingek rnmburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,

10 ft, 12 ft.
1OOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,

legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 60 kr, 8 ft, 3 ft 50 kr.
Férfl-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 8 ft.

3 ft 50 kr.
Nöi Ingek rnmbnrgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 5 ft.
Nöt Ingek rninburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

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

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

Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 76 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.

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

Főraktára a legjobb S7»,4 és 5 róf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 60 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.

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

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmborgi, hollandi, Irlandl, kreasz- és
bórvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
VászonesebkendAk 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.
Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
St ines agyi kanavass vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig

Valoságos vásion-asatalnemtt.
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 minőségü kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás agyteritök, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendokbol és

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

ár3egygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállitások minden irányban, az Sr előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek.

1066(6-6) Kollárits József és fiai.

Nagyigmándi szénsavas keserviz-forrássó
és abból készült

PEZSGÖ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiüritö sós
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
dító szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E víznek s
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu 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 ákatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 2 0 kr.
— Egy font gyógysó faszeleDCzében 'i ft 50 kr.

Készpénz-fizetés vagy utánvétel mellett nagyobb megrendeléseknél jutim/osabb
ár szabatik.

Megrendelhetni Rév-Kotnáromban alulirotnál,
dr. Szabó Ggyula gyógysz., — Mosony :
Tróján József gysz., — Mohács : Deutsch
Sándor, Bodendorfer József, — M.-Övár:
Sziklay Antal gyógysz., — N.-Bányán:
Papp Simon gyógysz., — N.-Becskerek :
Kellner Ede gyógysz., — N.-lgmándon:
Pachl Sándor, — ÍV.-Lakon: Lenhard Ja-
kab gyógysz., — Nyíregyházán : Bertalan
Pál gyógysz., — Pozsony : Pisztory Bódog
gyógysz., Lábán Károly, — Pécsen: B.
Herczog, — Pápán : Tscheppen Eduard, —
PESTEN : Jezovics Mihály gysz., Sztupa
György, Kochmeister Frigyes, Vágh Lajos,
Édeskuthy L , Tunner János, Prückler Ig-
nácz, Mórán János, Reiss Márkus, Morgen-
stern Isidor, Jákabfy Miklós, Weisz Flórián,
Czeripp Károly, Gyarmathy G., Ebenführer
V., Spuller Ferencz, Lukovics József, —
S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
Fehérvár : Say Rezső és Wimmer Adolf
gysz., — Szeghalom: Kiss Ft-rencz gysz.,
— Szolnokon : Scheftsik István gyógysz.
— S z e r d a h e l y : Ehrenreiter, — Tabon:
Krebsz Vilmos gyógysz., — Tatában: Szett
Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.

Aradon: Habereger G., Walter és Weisz.,
— Baján: Deutsch Móricz, — Bonyhá-
don : Kramolini József gysz. — BUDÁN :
Iványi János, Iványi M , — O-Budan: Jas-
sovics M.,— B.-Diószegen: Kovács József
gyógysz., — Bécsben: Rock Gusztáv ás-
ványvizek fóraktárában „zum grauen I g e i '
Wildpretraarkt Nr. 6, — l ' sakvár : Lukács
Gyula gyógysz.. — <Jsnzon: Jezovics Sán-
dor gyógysz., — Debreczen: Csanak Jó-
zsef, Zichermann Hermann, — E g e r : Ve-
szelyi János gyógysz., Bayzath József, —
Esztergom: Einczinger János, Brenner J.,
— Eszéken: Reissner és Schvarz, Richter
Ignácz, Hollup Mihály, Lájpczig János, —
B.-Füreden: Ellér Gyula gysz., — Gyön-
gyös : Pásztory Lajos gyógysz., — Győr:
Kautz Ignácz gyógysz , Lenner Ferencz, Mi-
cheller Antal, Prettenhofler, Deáky Viktor,
— Jolsván : Maleter Albert, gyógysz., —
Kolozsvártt (Erdély) : Wolf János gysz.,
Engel József gyógysz., — Kecskeméten:
Mády J., — Léván: Boleman Ede gyógysz.,
— Mező-Berény: Nárczisz János gyógyfz.,
— IHoorou: Netter Ignácz, Gansl Fülöp,
— Miskolczon : Csátby Szabó István gysz.,
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1138 (3—12)

Hclmiidthauer Antal,
gyógyszerész a „Megvá l tóhoz" Komáromban.

DR. PEARCE EDW.
szabadalmazott

(5-8)

GYOMORSZESZE
(Magen- Essenz

kitünö segédszer minden gyomorbaj ellen, ugymint: elromlott!
gyomor, étvágyhiány, gyomor-émelygés, rogzött gyomorgyen-j
geség és rosz emésztés, savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás,)
gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz 8tb

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

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

szerész nrak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
B É C S R E és a többi koronaországokra nézve a főraktár W E I S S J Ó Z S E F

gyógyszerész urnál 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.
€zirczen:Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: ErtingerIgnácz.
Eszéken: Karolovics M.és

Deszáthy István.
Darnvár-fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Göllnitzbea: BrujmannK.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Győrött: Némethy Pál.
llajdu-Doroghon: Tanács

Mihály.
Illőkön : László Frigyes.

Jánosházán: KossáGuszt.
Jászkán: Ody Károly-
Jolsván: Maiéter Béla.
Kolozsvártt: Hincz D. és

Wolff János.
Lugoson: Kronetter F.
M a g y a r - Ó v a r t t : Sziklay

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

mond.
Monoron: Demtsa Kon-

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

Bertalan.
Blasiczban (Szlavoniában):

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

Pozsonyban: Pisztory B.,
Schneeberger D.

Rimaszombaton: Hamal-
járK.

Rosnyón. Posch J. J.
SárbogárdonTrsztyánszki

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
Szinér-Várallyán: Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.
Temesvártt: Pecher J. E.
Tokajban: Krotzer Ágost.
Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L
Uj-Bányán: Nickel Ödön.
Varasdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbach Zs.

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

Isméti eladóknak illemifi engedek adatik.

1065 (7-12)

SIGL G.,
gépgyáros Bedben

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

ugymint:
Locoinobile cséplőgéppel együtt:

egyszerü tisztitó-müvel,
' 8 10

kettős tisztitó-müvel
8 10 lóerőre

460Ü 5100 4750 5250 ft. a. é.
Cséplőgépek cmelö-csigaval:

2 3 4 6 lóerőre, kézi-cséplőgépek
270 3ÖÖ 350 400 ft. a. é. 200 ft. a. é..

Vetögépek:
Garret-féle 13-soros, Hornsby-féle 18-soros, Smith-féle széles szórással

400 500 200 ft. a. é.
Nyitvaálló emelő-csigák:

1 2 3 4 6 lóerőre

250 360 360 450 550 ft. a. é.

végett

Őrlő-malmok, tisztító-malmok, kukoricza-morzsolók, répametszó
gépek, szögirányos boronák, szecskavágók stb.

Eredeti angol gépekből saját gyártmányainkkali összehasonlítás
szintén raktár tartatik.

A gépek szilárdsága- s hasznavehetőségeért jótállás biztosittatik, s különleges
kívánatra a gép itt próbakép mozgásba tehető.

Részletes árszabályokat a legnagyobb készséggel s bérmentesitve bocsátók
rendelkezés alá.

Ajánlom továbbá a már évek hosszu során a legjobb hírben álló telepit-
vényemet, mindennemü álló-gozgépek, gőzinozdouyok, hajógépek, őrlő-,
fűrészelő- és olajmalmok elkészitésére; elfogadok továbbá:

Papir- és ezukorgyár, valamint srrfözési és köszénbánya! felszerelé-
seket, műhelyek berendezését, szivattyuzó-művek, rézműves munkálatok,
könyvnyomó-gépek stb., és vasöntödei 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
tőke befektetését feleslegesnek tartom, minélfogva tisztelettel felkérem mindazokat,
kik elébb idézett géptárgyak kivitelével engem megbizni óhajtanának, hogy meg-
rendeléseiket mihamarébb hozzám intézzék, mely által azon helyzetbe jutok, hogy
rendkivüli kívánalmaknak is gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt
és hosszabb használat után megrongált gépeket a lehető legrövidebb idő alatt ismét
haszonvehetővé teszek.

Ez alkalommal nem hagyhatom ériatetlenül, 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 birhatna, a fennérintett czég ezen eljárására jobb és olcsóbb gépek kiálli-
tásával felelek.

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

VALÓDI PÁGLIANO-SYRUP.i

•MAAi/YTT '4. il "i»

illatszer-kereskedése Pesten,
a „Minervához," *-j| é

v á c z i - u t c z a 2 1 - d i k s z á m a l a t t . ^
Hogy ezen csodaszeril folyadék legfényesb hathatóságáró' si szépnemnek tudomás*

lehessen, arra nézve elégséges az, hogy a közönséges mosakodás után a viz kellőleg
felrá/ASbék, s egy darabka szivacs avval megnedvesittetik, s H bórre egyformán rákenetik

mely azonban le nem törlendő — s igy az arezbórt a legmagasb kőiig épségben tartja,
s annak fehérséget, simaságot és gyöngédséget kölcsönöz

Ezen ajánlásra méltó mosdoviz, többszöri használása által, gyors s meglepő siker
várható — mely abban áll: hogy az arezbőrröl a szeplöt, bibircséket, höpattanásokat
s a sárga foltokat tökéletesen eltávolítja. 1123 (4 -4)

Azl eddig is sok elismerésben részesült és dicsérőleg
ismert franczia kosmetikai mosdóvizét, ugynevezett

HERCZEGNO-VIZ,
j á l jajánlja

Alulirt bátorkodik a vállalkozó épitész és mérnök urak figyelmébe ajánlani kőfaragó-
mühelyének számos készletét, azon megjegyzéssel, hogy nála mindennemü

épitészeti és diszitményi
mégpedig: erkélyek,
Icpcsözetek, foglal-
vauyoks oszloplök-
höz a lka lmazható
tart-kövek s köros-
télyzatok, egyszers-
mind eg'sz homlok-
zatok, terasseok,tor-
nyok tets/és szerint
mindenfele ko- s mérv-
ben megrendelhetők.

Ezenkivül: síremlékek, ravatalok,
emlék- s határkövek, mezei ke-
resztek, oltárok is megrendelhe-
tők, mi'l\ek kívánat s/erint saját,
vagy a>lott r;i)z szerint készittetnek.

Számom ovszekoru-tesénél fogva
képes niaut!ii<»i->eiii gránit s cara-
rai. halzburgi. sziléziai, karsti,

•\elem-7H, ugymint:
l>nin><>l> nemh már-
\an>l>ol s homokkő-

ből a legkitűnőbbel
szolgálni. A

Erre vonatkozólag mindennemü s modoru rajzok, minták s épitészeti vázlatok
adatnak, vagy pedig előterjesztett rajzok szerint készülnek a megrendülések.

Továbbá: szobrok, dombormüvek. jelleges f'aragvanyok, czimerek, jelvé-
nyek, dísz-edények is megrendelhetők; nemkülönben elfogadtatik a fölállítás s épités
eszközlése teljes elkészülésig. Alulirt épitészeti s mürokon tárgyak készítésében a leg-
ujabb találmányokra kellő tekintettel levén, minden munkára tapasztalt egyének mű-
gondját fordittatván, képes a munkának tisztaságot s kitűnőséget kölcsönözni, s annak
tartóssága- és jóságáról kezeskedni. m r M ,

Kanzer János, |
kőfaragó. m

Girolamo P a g l i a n o flórenczi profeszortól egyenesen ideszállitva,
különböző mennyiségben kapható:

a magyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. szám alatt.

Egy eredeti üvegcse ára 2 ft.
$31^" Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. ^ M 3

E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja
azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint, két napon át használják, jó
egészségnek örvendnek. E szörp so'c oly betegséget meggyógyít, melynél az orvosi szer
.csekély javulást eszközölt. " ' 995(3-12)

Mi a nök legfőbb disze?
Kétségenkiviil a szép, tiszta arcz. Kiktől a természet e diszt megtagadta, semmivel se

szerezhetik meg oly könnyen, mint a

LILIACÉE PARISIENNE
«z<jpitö-szer használata által. Ezen szer rövid idő alatt a bőrt nemcsak szeplőtől, máj-
foltoktól stb. megtisztítja, hanem az arcznak fiatal frisseséget, elevenséget és élénk
rugalmasságot is kölcsönöz. — Angol- és Francziaország legmagasabb köreiben fcöz-
haínnálatuvá lett, s nevezetesen az arcznak az a bámulatos frissesége, tisztaiága, mely
Angolországban az idegent meglepi, igen sok esetben a Liliaeée Parisienne használa-

tanák köszönhető.
kgy tégely m e i y 8—10 hetié is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arezbór

«lóhozására. J *
Egy tégely ára használati utasítással 3 ft. Pakolásért 20 kr.

Förakhely PESTEN: Pórli Ferencznél,
*áczi-utcza,,,arany gyurühez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.

Bakhelyek Pesten: Lueff M., VértesH S. illatszer-kereskedések, — Thallmayer A.
és társa, — Molnár J. váczi-utcza 20-ik szám alatt. 975 (6 —12;

1156(2-5)

Mühelyt-: Pesten, József-város, vas-uteza 5-ik szám alatt.

Sorsjegyek részletfizetés mellett.
Egyenkint. ar**

1 1860-iki 500 ftos sorsjegyre, havonkint 24 ft. — kr.,
12 ft. - kr..

6 ft. 50 kr.,
* " , ( ? • * 5 ft. - kr.,

„ „ 4 ft. 50 kr.,
2 ft. 25 kr .

1 1854-iki 250 ftos
1 Credit
1 1860-iki 100 ftos
1 1864-iki 100 ftos
1 186i-ki 50 ftos

évnegyedenkint 30 ft.
14 ft.

„ 8 ft.
J T \ I 6 ft.

' 6ft.
„ M 3 ft.

_ _ Csoportokban, 5 darabjával
1 1864 iki 50 ftos, 1 budai, 1 Genois, 1 Waldstein, 1 Keglevieh-sorsjegyre, havon-

kint 7 ft, évnegyedenkint 8 ft. 50 kr.
1 1860-iki 100 ftos, 1 Salm, 1 Genois, 1 Waldstein, 1 Keglevich sorsjegyre, havon-

kint 10 ft., évnegyedenkint 13 ft
1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos, lClary. 1 Waldstein, 1 Kudolf-sorsjegyre,liavonk. 12 ft.

évnegyedenkint 15 ft.
1 1854-iki 250 ftos, t 1864-iki 50 ftos, 1 Pálffy, ] Ciary, 1 Kudolt-sor.-jegyrc, havon-

kint 18 ft., évnegyedenkint 22 ft.
Az első részlet lefizetése már minden nyereményt biztosit.

MORGENSTERN A. és TÁRSA
váltó-irodája Pesten, nasj'-hhlutcza 9-ik szám alatt.

• Levélbeli megrendelések gyorsan!eszközöltetnek. A sorsjegyek bevásárlását,
illetőleg valamint a részletfizetések s sorsjegytársulatok alakitására vonat-
kozó p r ö g r a m m o k kívánatra ingyért szolgáltatnak ki. 1071 (2—4)
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pénzváltó-Irodája
a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
A z á l t a l a m r e n d e z e t t

sorsjegy-társulatok programmja.
I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. '4 évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. ','« évenkint, — C 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. % évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. % évenkint. iMF* Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C - n é l 68 kr

II. Befizetés 25 havonkinti részletben:
E. lft saemély 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab

1 * 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10 darab '/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — II. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
tO kr. — S W Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr , F . G.-nél

_9» kr., H.-nál 08 kr.
Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbetizetési ivekben bejegy-
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott

sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. V. D. E. F. (í. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
a a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendö részletet kapja.

• ^ ^ Alakitok továbbá kívánatra mindennemü zárt-tarsulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.
40 fttól 100 ftig, ., „ 8 ft.

100 fttól 200 ítig, „ „ l í f t .
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 15 ft.

fiV* A legméltányosb föltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetök.

ígérvények dijai:
Eszterházy sorsjegyre (huzás junius 15-kén) 12 ft. — Budai sorsjegyre (hu-

zás junius lökén) 2 ft.— 1854-ki sorsjegyre (huzás julius l-jén) 6 ft. — Credit
sorsjegyre (huzás julius l-jén) 3 ft. 50 kr. — Gőzhajózási sorsjegyre (huzás julius
l-jén) 6 ft. — Bélyegdij 50 kr.

Különféle sors jegyek összeál l í tása havonkint ! részlet-fizetés
mellett-

5 forint: 1 Rudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 7 forint:
1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-,
1 Keglevich-sorsjegy. — 9 forint: 1186-í-iki 100 ftos, 1 Waldstein-, 1 Windischgratz-,
1 Keglevich-sorsjegy. —10 forint : 1 Credit-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-, 1 Rudolf-,
sorsjegy.— 10 forint : 1 Genois-, 1 Pálffy-, 1 Clari-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 Keglevich-
sorsjegy. — 12 forint : 1 Eszterházy-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegy. —
12 forint : 1 Credit-, 1 Pálfy-, 1 Salm-, 1 Keglevich-sorsjegy. — 15 forint : 1 Credit-,
'/»1860-iki, 1 Salm-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy.—15 forint : 1 Credit-,'A 1839-iki,
1 1864-iki 50 ftos, 1 Clari-sorsjegy. - 20 forint : 11854-iki, '/s 1860-iki, 1 Keglevich-,
1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint : 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 1C0 ftos, 1 trieszti,
1 Pálfly-sorsjegy. — 30 forint : 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos,
1 Keglevich-sorsjegy.

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek
részjegyeire, az ismert foltételek alatt eszközölhetök.
9 V * Bevásárlása és eladása mindennemü értékpapíroknak és pénzne-

meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbízások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-
fogan teljesittetik. 692 (39 - 52)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett ideiekorán hozzám fordulhatnak.

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

takaróponyvák
GYÁRA PESTEN,

ajánlja elismert szilárdságú vizhatlan takaró-ponyva gyártmányait minden megkivántató
nagyságban a t. cz. gazdaközönség számára, gabna- s szénakazalaik s gazdasági gépeik

, befedésére, továbbá gyár- és hajótulajdonosoknak, kereskedőknek, szalutoknak, dohány-
termesztőknek stb., a legjutányosb gyári-árakon.

Gyár:
Jozsef-város, serfözü-utcza 16-dik szám alatt.

Iroda: jj
Lipót-város, bálváii)-utcza 4.ik S l a m alatt, 2-ik emelet.

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

starkenbachi csehországi vászongyárból való
vásznak, a$ztalneuiiiek és zsebkendők

végképcni eladása,
uj árleszállítás mellett, 3.1—40% elengedéssel.

A vászon valódiságaért s hibátlanságaért és igazi
mértékért kezeskedik.

1 vég 80 rőfös vászon ára most csak 9'/», 12, 14, 16, 17—19 forint.
1 vég 42 rőfös vászon ára most csak 16, 18, 20, 22 — 25 forint a legfinomabb.
1 tuczat fehér vászon- és ezérna-batisztkendó ára, most csak 1 ft 90 k., 3, 4, 6, 8,

10 -12 ft. a legfinomabb.
Törülközó-kendő, szines vássonkendó , asztalkendő tuciatja — 1 asztalkészlet

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

misít lannak van elismerve, s a főuraságok és a papság által annyira kedvelt
50 és 54 rőfös (kézi fonatu) vászon ára csak 25, 80, 35, 40, 50—60 ft.; az ugy-
nevezett batiszt-szövetek ára csak 65, 75—90 ft, melyekből ezelőtt egy vég
ára 150 ft volt.

Orosz-vászon nyári öltönyökre (két és három nyüstö") legjelesb minőségü 35, 4 0 -
50 kr. a legnehezebb.

t^é" Levélbeli megbízásokat, melyeket az igazgatóság a pénz előleges beküldése
vagy postai utánvét megett a leglelkiismeretesebben teljesit és bármely
vidékre elküld, — kéri ekként czimezni : 1055 (10—12)

„An den Leinenwaaren-Ausverkauf, Freiung, Bank-
Hazai*, neben dem grafüch Harraclt'schen Palais

in Wien.

Ujabb tetemesen leszállított árak!!

TAUB KÁROLY
rumburgi vászon-raktárában

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

*/« széles fziléziai fonalvászon, 80 röfös, 7 ft., 8, 9, 10, l l ftig.
% széles bőrvászon, 80 rőfös, l l ft., 12, 13, 14, 15, 18 ftig.

Vi és * i széles creasvászon, 38 rófós, 13 ft., 14, 15, 16, 18, 20, 22,24-26 ftig.
,/i széles rumburgi fehér fonalvászon, 30 rőfös, 13 ft., 14, 15, 16, 17, 18, 19—22 ftig.
5A széles rumburgi fehér fonalvászon, 38 rőfös, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25—82 forintig.
\\ széles hollandi vászon, 41 rőfós, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30—34 ftig.

'/i'széles hollandi vászon,50rőfös,24 ft., 26, 28, 30, 82, 34, 36, 38, 40,42,45-54 ftig.
Rnmbnrgi vásznak, legnehezebb minőségü, 54 rőfös, 23 ft., 25, 26, 27, 28, 30, 82,

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 58, 60 — 100 ftig.u * , uu, V J , í v , TE*!, i -*, ^v/, í v , w , %j T, UO* VU J.W l t j iK*

Valódi vászon-zsebkendők, tuczatja 2 ft., 2'/s, 3, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — 12 ftig.
Törülközők, tuczatja 5'/» ft., 6, 6'/., 7, 8, 8%, 9, 10—12 ftig.

Abroszok minden

^ : - • - ' • • - ' -» - - — * " f t

Asztalkendők, tuczatja 6 Vi ft., 6, 6Vi, 7, 8, 8% 9-10 ftig.
nagyságban, */» nagyságu 2 ft., 2'/j, 3, 8'/» ftig, ' % nagyságu
V. ft., 3, S1;,, 4 ftig, '"/i 3 ft., 3%, 4, 4Y», ö ftig-

Továbbá vannak még: gnrnitarák, ntlaszdamaszt 6, 12, 24 személyre, '/* és
% széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, szines matrácz-csinvatok •/» és ' %
széles gyapjú asztal- és agyteritók. Fehér perkál és nanking, valamint minden-
nemü zsinóros piquet cs szines barkét, ugyszintén minden e szakba vágó czikkek.

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

Levélbeli megbízások ugy mint eddig, vidéki vásárlóim bizalmát különös
tekintetbe véve, a pénzöszlet bérmenteí beküldése vagy „utánvétel" (Nach-
nahme) mellett azonnal és lelkiismeretesen teljesittetnek.
50 forintot fölulhalndó megbízások, oly állomásokra, hova vasat vagy
gőzhajó jár , bérmentesen küldetnek meg. 1132 (5—6)

Mindennemü 1137 (2-3)

vászon- és gyapot-áruk
nagyszerü

ármérséklése
HUGMAYERésMICHULOVITS

rumburgi vászonraktárában

Pesten, a „PRÓFÉTÁHOZ", a városház-téren.
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PIRNITZER TESTVEREK
pénzváltó- és bizomány-üzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,
foglalkozik:

1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi
kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár-
lásával s eladásával.

2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
S. Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,

vagy részletenkint fizethető vissza.
A. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

szerinti látra.
•6. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámíto-

lásával.
•6- Kisorsolható mindennemü értékpapirok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legntéltányosb föltételek alatt.
; Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
•mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az elsö
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal 8 egyedüli birto-
kába esik.

melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt '/« éven-
kinti részletben egyenlő öszíetet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy fól-
iegyezve van s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Al
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idö alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztosító-
leveleinket:

A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 6
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7
<i. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3
H. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8
1. 50 Rudolf-sorsjegyre 3
K. Minden ausztriai sorsjegy 4

25 „ 20 havi
65 „ 20 havi
75 „ 20 havi „
75 „ 20 egy negyedévi részletfizetéssel.
25 „ 20 egy negyedévi „
65 „ 20 egy negyedévi „
— „ 20 egy negyedévi „
60 „ 20 havonkinti
_ „ 25 egy negyedévi

Az I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsjegyreJátszik, aMtss:
Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto- j a t t n f t k ^ e d T é ^ z é r e ' T a T " u t o l s ó " réJzlet 'lefiaetése alkalmával a részvevők arindegyito

kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem aion összeg-többletet, melyekkel
AZ értékpapirok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkb'nnyittet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
'választása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :

4'/t ft. havonkint: 1 Windischgrátz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgratz-,Keglevich-sorsj.
1 4% trieszt#50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.

\l 1839. 50ftos, Salm-, Pálffj'-,Windischgratz-,Keglevich-sorsjegf.
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 4% gözhajózási, budai,Waldstein-, Windischgratz-, Rudolf-sorsj.
1 1864-ki 100ftos,Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevich-sj.
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstein-, Keglevich-s.
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.
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6 darab ered«ti Rndoíf-sorsj egyet vesz át.
A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járni

egy bádeni sorsjegy, 6'/* éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.

Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is beléphetnek, anélkül, hogy egyik réw-
vevő a másikkal törődnék.

Ezen összeállításoknál « egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
a napi árfolyam szerint számittatnak 6% hozzáadással évenkint és '/»*/• provisio.

Még arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
különnemü sorsjegyeket állítunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula-
toknak ajánlunk.

O ^ ~ Mas pénzváltó-házak által — részletfizetési Kle teket illetőleg —
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdfr-
zésködésre gyors kivitel biztosittatik.

ÍGÉRVÉNYEK
mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1 —50 számmal, s Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 stb. nyereménynyel.

3** Vidéki
eménynyel.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai

i k l k
C3 g

utánvét mellett is eszközöltetnek.izományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a leh
967(15-52legnagyobb kedvezmény biztosittatik.

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.

kölcsön-ígérvények
ára csak W\* forint,

s kaphatók:p

KANITZ és TÁRSA 6

pénzváltó-irodájában Pesten, német szinház-tér 4-ik sz. a.

Helyváltoztatás.
Alulírottnak van szerencséje a t. cz. közönséggel tudatni, hogy a kis-hidutezában több

év óta létezett „Borostyán-koszomhoz" czimzett

OiKVÓ-
ugy, mint bel- és kfilföldigy, i bel é kfi

GYAPJU-DIVATKELMÉK
kereskedésével a váczi-utezaba, a

«zimzett,
„Nemzeti szállodához"

h á z b a átköltözött, s egyszersmind a fennemlitett czikkekkel
dúsan ellátott készletét

jutányos szabott árak mellett
további becses pártfogásába ajánlani bátorkodik:

FÜLÖP ISTVÁN.

Végképeni eladás.
Üzletváltoztatás miatt a „Schwaiczi"-hoz czimzett *»

VÁSZON-KERESKEDÉS BEN,
ezerviták-téren Pesten,

nagy tárlat rumburgi, hollandi s kreasz-vasznakból, mindenféle W |
és franczia batiszt-lsebkendök, törölköző -kendők, agykanavasz és csinvat, nyar l-
pikét, nankin- s több effélékből. Ugyszintén

kész férfi-ingek
leszállított áron eladja AEBLY ADOLF.

1155 (2-3)

H I R S C H I G N Á C Z
vizhatlan

takaró - ponyvák (Deckttícher)
gyári-raktára

P e s t e n , k i r á l y - u t c z a 1 3 - d i k s z á m a l a t t ,

aiánlia gyártmányait gazdák, kereskedők és liajó-tiilajdonosoknnk, jószágaik és
kazalaik befödfizésére a szabadban.

Jelenleg a következö készlet található nála:
60 rőfös takaró-ponyva, 10 rőf hosszu 6 rőf széles
40 ,» « 8 » „ 5 „ „
24 ii ii ^ « „ 4 „ „
18 ii ii ^ ii ii ^ " ii

16 ii ,, 5 ,, ,. o ii ,1
Kivánatra takaró-ponyvák minden megkivántató nagyságban készittetnek. —
Árszabályok bérmentesítve küldetnek meg. 1147 (2 -6)



Á r j e g y z é k e
a franczia modor szerint alkotott

BUDAI MALOM-KÖVEKNEK
BLUM JÁNOS

g ő z m a l o m - b i r t o k o s t ó l B u d á n .

•ötiü

Tiszta árak itt helyben készpénzben.
1 pár 36" átmérőjü 80 ft. oszt. ért.
1 „ 42" . „ .' UO ft.
1 „• 48" ., 140 ft.

1"!

w a

Minthogy ezen kövek ;i leggondosabban vannak összeállitva, tartós élességüknél fogva darálásra és
finomőrlésre épen ugy, mint közönséges őrlésre előnyösen alkalmazhatók, bátorkodom tehát azokat a tisztelt
malombirtokosoknak ezennel a legjobban ajánlani. — Fentjegyzett köveken kivül készítek én tetszés szerinti
nagyságban is, és minden egy hüvelyknyi több átmérőért 6 ftot számitok.

Budán, 1865. május l-jén. B L U M .J.-ÍXOS.
1168 (1) ' gőzmalomtulajdonos.

A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 5f/

2 %-os záloglevelei
oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsö helyen történt betáblázág által biztositva, s hivatalos

kimutatások szprint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tokéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
• kttlcsOnös 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 341/' év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján telje9 névértékük szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 cs 100 ítra szólnak, ö'/j ° »-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 °/o-ot jövedelmeznek,
nem SEámitvit bele azon tóke-nyereményt, mely a teljéi névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ar és a
névérték kflzfttti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-só napján, ni ill (le ll adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedö-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek, alapítványok,
a egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az agakor biztositására,
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tőkenyereményt
****•'"'• n y u j t a n a k .

$J^"* Az emlitett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTEN: tlalvieux C. .1.. Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; — BÉCSBKN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Kpstein uraknál: —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1088 (4—0)

Közállományi meghatalmazás alapján

ügyvédi irodámat
f. h. 24-én megnyitottam Déván, barát-
tér 506-ik sz. a., mit is a t. cz. közönségnek
szolgálatkészségemet ajánlván, ezennel köz-
hirré teszek. — Déva, 1865. május 81-én.

Lehmann Róbert,
1159 (1—3) orsz. hites ügyvéd.

Fogorvosi qjánlat.
Vnlkanit fogsorok és egyes fogak,

amerikai modor szerint, melyek minden
^ddig ismert készítményt sok előnyük
által felülmúlnak, igen czélszerü módon
készittetnek és tétetnek be

HERSCH J. «.
fogorvos által,

József-tér 3-ik szám alatt, a fiók-
bankkal szemben.

!987 (15-50)

LANG M.
Pesten, nagy-hiduteza, báro Sina-házban 2-ik sz. a., az „angol

királynő" szálloda mellett,
ajánlja nagyban szintugy 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-diszárnit,
vendéglők, kávéházak, gyógyszertárak és vegyészi szerműhelyek számára

valo készületeket,
továbbá az átalánosan

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

nyosb árért teljesittetnek.
. C^f" Vidékre való elküldéseknél a gondos elpakolás, valamint a gyors, biztos és
! minél kevesebb költséggel helyreszállitás iránt legjobben lesz intézkedve. 1145(2—8)

Fürdő-megnyílás.
Ajószai fíirdó, mely Unghmegye hegy-

lánczolata fejedelmének Vihorlet-nek tövé-
ben s ennek déli oldalán fekszik, méltóságos
gróf Waldsteln János uradalmában, s mely
eddig semmi kényelemmel élnem látva, csak
a környékbeli betegek által használtatott
melegített kövek segitségével, s alulirt or-
vos által igen jónak tapasztaltatott az idült
CSUZOM és hasogató testi fájdalmak gyógyí-
tására, nemkülönben a nőknél gyakran elő-
fordulni szokott fehérfojásméhgörcs és sáp-
kór bajoknál most. özvegy Sztáraynő, szüle-
tett Waldstein Mária nagymihályi grófnő 6
nagyméltósága által, ki a haladás zászlóját
mindenütt, hol a szép, jó és hasznosért vagy
a szenvedő emberiség érdekében tenni kell,
elöl lobogtatja, ujonnan épült vendéglővel,
vendég- és fürdőszobákkal elláttatván, ezt
a közönség részére Jószán f. 1865. junius
5-én megnyittatik.

Midőn ezt a közönség köztudomására jut-
tatom, részemről is azon igéretet teszem a
t. közönségnek : hogy aluürt, mint a nagy-
érdemű grófi család bizalma folytán, ez évi
fürdő idény re fölszólított fürdői orvos meg-
kettóztetett szorgalommal s igyekezettel
oda fogok működni, hogy az itt megforduló
betegek minél gondosabb orvosi ápolásban
részesittessenek, s hogy a fürdő ereje és
gyógyhatásáról, nemkülönben a betegek
száma és felgyógyulásáról vezetett naplóm
alapján, a jövö évre egy bővebb ismertetést
juttathassak a tisztelt közönség tudomására.
A fürdő gyógyhatásáról addig is bővebb
tudósitást nyerhetni nálam (Nagy-Mihály,
Zemplénmegye) vagy a jószai fürdő-fel-
ügyelőségnél.

Kelt Nagy-Mihály, jún. 3. 1865.

OCSVÁRY EDE,
orvos és szülész, a magyar királyi termé-
szettudományi társulat rendes tagja, és *

görvély (serophula) bizton gyógyítója.
•|j 1166 (1)

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent, s minden hiteles könyvárus-
nál, P e s t e n : Kilián György könyvkeres-

kedésében, Budán : Nágel és Wlschál*
uraknál kaphatók:

Bibliai történet
Izraelita iskolák számára-

irta

LÖW LIPÓT,
főrabbi.

Magyarra áttette

L ö w T ó l ) i n « .
8-rét. (224 lap.) Borítékba füzve 60 kr..

HITTAN.
Ai izraelita népiskolák alsóbb osztályai

számára.

irta Ziitz Mór,
megvizsgált rabbi, s hites, nyilvános vallás

tanár az izr. főiskolákban Pesten.
8-rét. (60 lap.) Második magyar kiadáí.

Borítékba fűzve 30 kr.

HITTAN.
Az izraelita népiskolák felsőbb osztályai

számára.

irta Ziliz Mór.
Második magyar-német kiadás. 8-rét.

(185 lap.) (1—8)
Borítékba füzve 70 krajczár.

SZABÓ ZSIGMOND
(Pest, zöldfa-utcza l I . sz.)

a legmagasabb árakon bevásárol min-
dennemü száritott gyógynövénye-
ket. Egyszersmind figyelmezteti a do-
hánytermelő urakat, miszerint nála a
dohányszáritó zsinegek a legjutá-

nyosabb árakon megrendelhetők.
1157(3-3)

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

Pest, junius 18-án 1865

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Cjdonsagok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vssiirnapi l ' jsag ea Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-t&l kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
fcéromezor- vagy többszöri igt»táenál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonaban : Hanscn-tciii és Vogler. — M.-Frankfurtban :
•tt« Mollien és Jafger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazJásznti tiKvntikség is. Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A szabólegényből lett államférfiu, az
északamerikai hatalmas államszövetség mos-
tani első tisztviselője nem csak hatalmi ál-
lása, hanem sajátságos egyénisége s élmé-
nyei által is nagy mértékben magára vonja
a világ figyelmét. Midőn ápril közepén az
amerikai köztársaság elnöke Lincoln Ábra-
hám egy eszeveszett orgyilkos áldozatául
esett, a fennálló törvények értelmében az
alelnök Johnson András ragadta kezébe a
kormány rudját. Az egész világ szeme ek-
kor ezen férfiu felé fordult, kit — némely
angol lapok pártszinezetü tudósításai nyo-
mán — a legerősebb rágalmak előz-
tek meg, kit sokszor csak része-
ges szabólegénynek neveztek s mig
az elhunyt Lincolnt a szelídség és
kiengesztelés emberének tartotta
mindenki, addig Johnsonról azt hi-
resztelték, hogy ő a boszu és meg-
torlás eszközéül van kiszemelve.

Lássuk tehát e nevezetes férfiu
élete pályájának fömozzanatait,
hogy azokból jellemére vonhas-
sunk következtetést.

Johnson András szegény szü-
léktől származott, s atyját korán
elvesztvén, anyjának nem volt
módja fia neveléséről gondoskodni.
Gyermekéveiben gyönge testál ko-
tásunak látszott, s ezért oly mes-
terséget volt kénytelen tanulni,
mely testalkatának megfelelt. Tiz
éves korában (1818) szülővárosá-
ban Raleighben (Észak-Karolina)
egy szabóhoz került. Midőn a mes-
terséget tanulni kezdte, már elha-
tározta, hogy ki fogja képezni ma-
gát, s föl is használt minden alkal-
mat a tanulásra. Nem lett belőle
8zobatudós,hanem gyakorlati férfiu,
ki sok belátással és nagy világis-
merettel bir. Ennek már szabóle-
geny korában is bizonyságát adta.
Kobertson nevü mester mühelyé-
ben dolgo z o t t ^ s legény társaival
egyszer csak jajkiáltásokat hall. A
mester négy éves fiacskája egy mély kutba
esett, s nem tudták kimenteni. Nem lehetett
lemenni, mert a kut igen mély volt, s ha
vederrel akarják kihúzni akis gyermeket,ez
bizonyosan ott vész. Mindnyájan jajveszékel-
tek, de tanácsot vagy segélyt senki sem tu-

J o h n s o n A n d r á s . ! i ; f ! ••*

dott adni. Az ekkor tizenhat éves Johnson j fogja. Johnson hajlandónak mutatkozott, de
beleugrott a mélységbe, átkarolta a már
eszméletét vesztett gyermeket, s fölülről
kötelet bocsáttatván le, csakhamar kimenté a
veszélyből,
fogott.

maga pedig ujra munkájához

Robertson egyetlen gyermeke megmen-
tőjét meg akarta jutalmazni, de Johnson
minden ajándékot visszautasitott, kijelent-
vén, hogy csak kötelességét teljesité. Ro-
bertson és neje hálából megengedték neki,
hogy kis fiuk tanóráiban résztvegyen. Igy
kezdett olvasni tanulni. Nemsokára e^yik

J O H N S O N A N D R Á S .

szabólegény, ki barátja volt Johnsonnak,
meghalt, s Johnson ennek sírjánál tartá elsö
beszédét, mely rendkivül meghatotta a je-
lenvoltakat. Egy fiatal lelkész rábeszélte az
ifjut, hogy egyházi pályára lépjen, s egy-
szersmind ajánlotta, hogy ö majd oktatni

a viszontagságok más térre sodorták
Az olvasást már megtanulta a fiatal

szabólegény, ugy hogy napi munkája bevé-
gezte után már több órát fordithatott jó
könyvek olvasására. Hátra volt még, hogy
irni is megtanuljon. Erre már hosszabb
ideig kellett várakoznia. Ezen mesterséget
csak nejétől tanulta meg. Miután Ameriká-
ban, hol jó leányiskolák vannak, az asszo-
nyok rendesen műveltebbek, mint a férfiak,
nem is lehetett csodálkozni azon, hogy
Johnson is nejében talált mesterére. De az

irástanitási leczkék itt is csak éjjel
folyhattak, mert a nappali órák
a kenyérkeresetnek voltak szen-
telve.

Johnson még nem volt har-
mincz éves, midőn kitartó szor-
galma és takarékossága által 8000
dollárnyi vagyont szerzett, mely-
lyel ruhakereskedéshez kezdett. Az
üzlet jól ment, de egy éjjel raktára
leégett, s ismét szegény lett. Ba-
rátai segiteni akarták, ő azonban
minden adományt visszautasitott,
s arra munkált, hogy a károsodás
által támadt 2000 dollárnyi adós-
ságot lefizethesse. Két év alatt
elérte czélját.

Az elsö közhivatal, melyet vi-'
selt, községelőljárói tisztség volt
falujában. 1828-ban választák meg
erre, s később ujra megválaszták.
1835-ben Tenesseeben a törvény-
hozótestület tagja lett. Ezután ál-
lásban, tekintélyben és befolyásban
egyre növekedett. 1843-tól 1853-ig
a washingtoni képviselőház tagja
volt. Két évig Tenessee kormány-
zója, hol a hatalmas rabszolga-
tartó és elszakadó párttal szemben
sok erélyt és ritka bátorságot ta-

<( nusitott. Itt szerzett érdemeiért,
/ különösen szigoru és igazságos

kormányzása miatt választották
meg 1864-ben a köztársaság má-

sodelnökének. S e polczon találta öt Lincoln
szerencsétlen kimúlásának nagy eseménye.

Ezek Johnson eddigi életének főbb pont-
jai, melyeket több kisebb-nagyobb változat-
tal bővítve, közölnek a külföldi l k | ^
iktatunk nehány kisebb eseményt

25-ik szám. Tizenkettedik évfolyam.


