22-ik szám.
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A legnagyobb vászonruha-raktárban

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

HERCZEGNO-VIZ,

váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

kaphatók a lególcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemü fehérneiiiüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,

ugymint:
20000 darabnál több férfi-ingek rnmhurgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
8 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 6 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.
10000 darabnál több szines férfi-Ingek 1000 különhöző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
Fehér pamut madapolati férti-ingrk 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 2őkr, 2 ft 50 kr, 3 ft
3 ft 50 kr.
Nói ingek rumbur«i vászonból, simák 2 ft 50 kr, :-i ft, 3 ft 50 kr. 4 ft, 5 ft.
Nöi ingek ruinburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiozi é< triiuczia mellmustráva: 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.
Fiu-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 évus 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr. 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 8 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 8 ft 50 ft, 4 ft,4 ft 50 kr.
Szinét) fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éved 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 évus 2 ft 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Főraktára a legjobb 3'/i,4 és 5 ről"szeles 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 k r , 7 ft., 7 ft. 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmentesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
bórvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vaszoutsebkeudok tuczatja 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, i ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 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.
Szines agyi kanavásc vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13 -16 ftig

Valoságos vászon<asztalnema.
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 kötó-czerna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritok, piqne és tricot-paplanokból, kávés-kendókból és
minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett ezikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
jírjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra szerint leghamarabb elkészíttetnek.

-6)

Kollárits József é s flai.

BALASS0V1TS EMIL,
kocsigyártó Pesten,

ezennel értesiti a t. cz. közönséget, hogy
kocsitárát az országuton, a m. nemzeti
Muzeum átellenében fekvő 30-ik sz. alatti
házba tette át.
Egyuttal mindennemü kocsigyártmányait a m. uraságok becses figyelmébe ajánlja,
s bizton reméli, hogy ezek jutányos ár mellett, csín-, izlés- és tartósságra nézve minden
kívánalomnak meg fognak felelni, — annál is inkább, miután e szakbani képességét a
külföldön, nevezetesen Paris legelső gyáraiban töltőit 7 évi gyakorlat utján,
tetemesen gyarapitá, és a külföldeli folytonos összeköttetése folytán, minden ujabb
czélszerü találmányt saját gyártmányainál alkalmazni el nem mulasztja.
Számos rendelésért esedezvén, végül még megjegyzi, hogy minden nála vásárolt
gyártmányért a jótállást magára vállalja.
1126 (1)

ajánlja

illatszer-kereskedése Pesten,
a „Minervához,"

v á c z i - u t c z a 2 1 - d i k szám a l a t t .
Hogy ezen csodaszerü folyadék Iegfiínyesb hathatóságárót a szépnemnek tudomása
lehessen, arra nézve elégséges az, hogy a közönséges mosakodás után a viz kellőleg
felrázassék, s egy darabka szivacs avval megnedveiittetik, s a bőrre egyformán rákenetik
— mely azonban le nem törlendő — s igy az arczbőrt a ltígmagasb korig épségben tartja,
s annak fehérséget, simaságot és gyöngédséget kölcsönöz
Ezen ajánlásra méltó mosdóviz, többszöri használása által, gyors s meglepő siker
várható — mely abban áll: hogy az arczbőrről a szeplőt, bibircséket, hőpattanXsokat
s a sárga foltokat tökéletesen eltávolítja.
1123 (1—4)

MAGNESIA - SODRONY

mindennemü vászon- és gyapotárnczikkeknek

WETZER ÉS KUNZ

rumburgi vászon-raktárában Peslen,

a „szép jiilias/,iiöli<7:\

az uri- és kigyó-utcza sarkán 1-sö szám alatt,
az úgynevezett

B^T* párisi csarnokban.

1107 ( 3 - 3 )

Pest, május 28-án 1865.

világosság: experimentálására.

Ezen legujabb világitó-anyag, mely a legerósb világosságot fejleszti ki, s a nap
fényével vetélkedik, ajánl:

CALDERONI É S TÁRSA,

1076(5 6)

Elöfizetési feltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt : 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.

látszerészek Pesten, a váczi-utczában.

Báro Dóczy Zsigmond emléktáblája a ladomér-vieszkai templomban.

12 hüvelyknyi sodrony ára 20 krajczár ausztriai értékben.
Levélbeli megrendeléseknél felkérjük az illető t. cz. vevőket, hogy a bérmentesítéshez megkivántató s a távolságnak megfelelő levélmark a levélhez csatoltassék.

Mindenféle
nagy választás-

ban

LECHNER

kaphatók:

JOZSEF

és legrégibb, már
óta fennálló

órás jó hírnevű
1808 dik év

ÓRA-RAKTÁRÁBAN
1

Pesten, vác?j-uteza 5-ik szám alatt.

Ára a legjutányosb óráknak 1 évi jótállás mellett.

Ezüst henger-órák, hat kőre, 11—12—
13-14 ft
Ezüst horgony-órák, 15 kőre, 16 — 18 —
20 ft.
Ezüst horgony-órák, dupla tokkal, 15
köre, 20—22 — 25 ft.
Arany horgony-órák, 15 kőre, 40—45 —
50 ft.
Arany horgony-órák, dupla tokkal, 15
kőre, 60—65—70-80—90- 100 ft.

Arany nöi órák, tiz kőre, 30—85—40—
50 ft.
8 napig járó inga-órák, 18 — 19—23 ft.
14 napig járó legujabb franczia bronz
fltö-órák, üveg-boritékkal, 32—35—
. 45 -50 ft.
Ébresztö, egyszersmind mint óra használható, bronzkalappal és szabályozva 9 ft.
Legujabb franczia márvány-, ónix- és
utazó-órak folyvást készletben vannak.

Régi órák becserélésre elfogadtatnak és javitások a legpontosabban
teljesittetik.
£ 3 " Vidéki megbízások az előre beküldött összeg vagy postai utánvét mellett
a leggyorsabban eszközöltetnek.
1056 (5—6)

Már f. évi junius l-jén történendnek

a két nagy állam - sorsjáték föhuzásai,
150 millió forint összes nyeremény-tökével,
felosztva következő főnyereményekre, ugymint:

250,000, 50,000, 25,000, 20,000, 15,000, 14,000, 10,000 stb. forint. Ezen állam-

Árcsökkenése

Tizenkettedik évfolyam.

sorsjátéknak az az előnye, hogy abban üies szám nem létezik, s igy minden kihuzott
számnak okvetlen nyernie kell.
•
Egy egész sorsjegy ara, mely egy húzásra érvényes .
-3 ft. 60 kr. Jt
Két egész sorsjegy ára, mely egy-egy húzásra érvényes 6 „ — „ " i
Hat egész sorsjegy ára, hármasával egy-egy húzásra csak 16 „ — * „
'•
Minthogy előreláthatólag az ezen sorsjegyek utáni részvét igen nagy leend, ennélfogva tisztelettel kéretnek az illető résztvevők, hogy megrendeléseiket a pénzösszeg
beküldése mellett az alulirt nagykereskedői házhoz mielőbb intézzék.

1121 (2-4)

HENSLER KÁROLY m. Frankfurtban.

Daruvári fürdő Slavoniában

A Garanvölgye Szt.-Kereszt és Zsarnovitz közötti részében két regényes fekvésü,
— de most már csak romokból álló Revistye
és Szászkö nevü régi várnak maradványai
láthatók. E régi
kastélyok és haj
dani lakosainak
történetéről tudomásunk n ncs,
— de meglepő
magyarázatul
szolgál a Szászkő mellett fekvő
ladomér- vieszkai
templom orgonakarzatán
elrejtett helyen talált
emléktábla, mely
fából van faragva, festve és gazdagon aranyozva
s az ide mellékelt rajzban látható következö
feliratot tartalmazza :
Splis. ac Magn.
Dn. Dn. Sigismundus Dóczy de Nagy
Lucze Liber Báro
Areium Saseó et
Reristye in Vizovicz, Gálos, Baar et
Sarfia Dominó, Qui
in horribili Zerno•ienaium a saevissimo Turca depopulatione
captus
una
cum U X ore
EufrosinaKayzerin,
illa quidem ablata
ipse etiam mire
auferi tentatus rerum infirmitate gravatus post ablatam
vitae sociam et
amissas facultates
etiam vitam sibi
auferi brachio turCl
co ultro generose
«jpostulavit anno
1647 di e

megnyittatott május 10-én.

Ezen vasas 80-37° R. hévvizek régismert üdvös gyógyhatással birnak: átalános
gyengeségnél, sáp- és görvély-kórnál, az ivarszerek gyengeségei- és betegségeinél,
meddőségnél stb., idegbajoknál, méhgörcsnél stb. a máj, lép és mirigynek daganatainál;
idült börbajoknál; kitünően hatnak az iszapfürdők csúzos és köszvényes bántalmakban.
Jó sikerrel használtathatnak elö, és utó-gyógymódul a közellévő Lippiki illanyos
fürdőnél. — Mindennemü ásványos viz készen tartatik. A Terezovácz és Verőczén
keresztül a Dráváig jól épitett országut könnyíti a közlekedést. A gyönyörü fürdőpark
közepette álló, czélszerüen fölszerelt épületekben kényelmes lakhelyek kaphatók.
Naponkinti zene, tánczvigalmak, kirándulások a regényes környékbe kellemetes szórakozást nyujtanak. — Az orvosi felügyeletet Siegel tr. ur kezeli.
1112 (2 -8)

Az uradalmi fürdö-igazgatóság.

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

A ^ ladomérvieszkai község
lelkészének J o i.
csics urnak közlése s illetőleg a
„Historia domestica ecclesiae de

Ladomer-Vieszka" czimü okmányban tett
Ezen emléktábla lerajzoltatása s több
kutatásai szerint báró Dóczy Zsigmond a régiség-búvárral történt közlése nyomán
ladomér-vieszkai templomban a Dóczy-csa- Kachelman selmeczi tanácsnok és buzgó
lád sirboltjában temettetett el.
régész által arra figyelmeztettünk, hogy
a szt.-benedeki
gazdag könyvtárban, mely a régiségtanra és régi
építményekre vonatkozó okmán y o k b a n bővelkedik, tán a revistyei és szászkövi várakra, valamint
Dóczy
családjára nézve
is érdekes adatok
lelhetők.
A szt. benedeki könyvtárban C. betü alatt
őrzött s özvegy
Dóczy, született
Kayzer Eufrozina
perét tartalmazó
iratokban azt találtuk, hogy ezen
asszony 8 esztendeig török fogságban szenvedett, s családja
által csak 6000
t a l l é r váltságpénzzel szabadittathaték meg rabságából.
A |törökök
ugyanis, ezen emléktábla felirata
szerint, Szászkő
várát 1647-ben
báró Dóczy Zsigmond távollétében
megrohanván, ennek nejét
Kayzer Eufrozinát elragadták,
de a Dóczy testvérek által üldöztetvén, a török csapat Zsarnovitz
mellett
utoléretett, hol
a hídnál történt
döntö ütközetbg
báró
Dóczy
Báró Dóczy Zsigmond emléktáblája a ladomér-vieszkai templomban.
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mond elesett. — Az idősebb báró Dóczy,
Revistye birtokosa, megmenekült, és Zsigmond öcscsét eltemetteté, s emlékére a nevezett táblát készitteté.
Dóczy Zsigmond özvegye, ki 8 évi fogság után Szászkö várába visszatért, ezt, valamint Revistyét és a Dóczy család egyéb
vagyonát, a revistyei birtokosnak örökösök
nélkül történt elhunyta után a királyi
ügyész birtokában találta. Hosszabb ideig
folyt per nyomán Kayzer Eufrozina ismét
birtokának élvezetébe jutott és egész haláláig
Szászkő várában lakott. Elhunytával a Dóczy
család összes vagyona a kincstár birtokába
esett, s azóta mai napig a selmeczi kamarai
uradalomhoz tartozik.
A két testvérben a Dóczy-család férfiága
e vonalon kihalt. Különben e család igen
régi magyar nemzetség volt, mely leginkább
a Hunyadiak korában, s ezek pártolása
mellett emelkedett ki a homályból. E család
egyik legnevezetesebb tagja volt Mátyás király idejében a hires Dóczy Orbán kir.
kincstárnok és koronaőr s egymás után Szerémi és györi püspök, 1486-ban egri püspök,
majd bécsi püspök, s utóbb kir. helytartó.
A Dóczyak családi czimere — mint
rajzunkon is látható — egy jobbról felelé
rézsutosan vont csikolat (pólya) által kétfelé
osztott paizs volt. A felső vörös mezőben
koronás oroszlán látható, kettős farka fel van
kondoritva, elsö jobb lábában gyürüt tart.
Az alsó kék mezőben hat szögletü arany
csillag ragyog, mely felé egy rák halad.
Most többé semmi nyoma a hajdan fényes és hatalmas nemzetségnek, mint annyi
másnak, melyeket a kérlelhetlen idö az élet
szinpudárol lesodrott.

Nlilt

Mennyi ott az ifju, mennyi ott a szép hölgy,
A legszebb, igéző, tarka vegyületben,
Paradicsomkertté változott a kis völgy,
A melyből kiűzve egyedül én lettem.
Ah, kiűzött a ba, kiűzött a bánat,
Mit az egyedül-lét érzete szült bennem,
Szivem boldogságot ah, ott nem találhat,
A hol vannak s mégis egyedül kell lennem!
Lenne bár a világ minden szép virága,
Minden szép leánya összegyűlve szépen:
Ha ö nincs közötte, az a szende lányka,
Csak fájdalmasabb voln' egyedüliségem! . . .
Ide fenn legalább e szelid magányban,
Isten és angyalok lakja közelében,
A hol még a nap süt, bár alant homály van:
Az én angyalom is közelebb van, érzem!
Sámi Lajos.

A szegény ördögök.
(Elbeszélés.)

Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytául*.)

III.
Az ebéd utáni idő sok részben kedvezőbb
színben tüntette fel a laktársakat egymás
szeme előtt. A mester szabadabban s szivesen tekintgetett át a tulsó oldalra, s valahányszor szemei az ispánnééval találkoztak:
egyet mindig csettentett ujjaival a kedvencz
ebnek. Győri ur e részvevő
figyelmet
mindannyiszor meleg mosolylyal jutalmazá.
Győri ur átalában véve pontos, rendszeretö, szorgalmas — s édesebb óraiban a
költészet szépségei felett örömmel merengő
léleknek mutatta magát. Talán lehetett benne
egy kis irigység is, de hiszen ezt sápadt arcza miatt el sem titkolhatta volna.
Bal kezével csendesen a fogas felé nyult
s
jobbik
szemével és arczával — (mert a bal
Gondolatok egy sziklatetőn.
keze hajlását kisérte) nyájasan nejére tekin(Hidegszamos, 1863. aug. 9.)
tett, alattomban egyet köhögött, hogy aztán
könnyebben hanghoz juthasson — s kérő
I.
accentussal szólt :
Sziklacsucson állok, szédítő magasban,
— Ugy-e szabad egy kicsit édes angyaTávol a világnak untató zajától,
lom ; nem köhögök, hurutom már múlik, láSzivemnek valódi boldogsága most van,
Szent ábrándjaimban itt semmi se gátol.
tod nem is érzem!
Bár az ispán neje arczáról azt olvasta le,
Lent a kis Szamosnak árja foly zajongva,
hogy
szabad : de én merném hinni, hogy
A:n az nem zavarja itt e néma csendet,
amaz
élénk
fekete szemek, telt piros ajkak, ez
S csak olyankor látszik, hogy haragja volna,
igénytelen
kérés megadásával vagy visszaHa utat a szikla neki bajjal enged.
utasításával felette keveset törődhettek.
A távol ködében tűnő hegyek ormán
Az ispán levette a trombitát, gondosan
Végsugára fénylik a lemenő napnak,
megtörölgette,
egyszer kétszer oda illeszS e bucsu — mosolyra — bárminő mogorván —
tette szájához, a billentyűkön itt-ott csavart
A rideg sziklák is feleletet adnak.
s remegő kéjjel kezdett egy régi fiatalkori
Oly leirhatatlan, titokszerii érzet
kedves dalba.
Fogja el szivemet, mikor e tájt nézem,
A trombita hangja megindult, édes hulE vidéket, a hol a dicső természet
Egy magasztos, egy szent imaház egészen! . . . lámai betöltötték a puszta jágerházat s a különböző sziveket csöndes mélaság, bámulat
Nem az a nagy Isten igazi temploma,
s bizonyos vigasztaló szomoruság egyesiMit gyarló, erőtlen emberi kéz emelt,
tették.
Az romba dől, im ez nem romlik el soha,
A gyerekek közelebb mentek, egyik máKi őt imádni kész: imádja őt e helyt!
sik majd egész oda könyökölt az ispán ur
Ide jöjjön az, ki megtagadta Istent,
vékony lábszáraira, magának szivéből megTévedő lelkében itt megigazulhat,
indult szegény mesternének törődött fényű
Ha alant nem leli, megtalálja itt fent,
szemei is édes harmatban fürödtek, s egy
— Mely hozzá vezérel — azt a szent, nagy utat!
kissé megfeledkezett mindenről.
Takli ur térdein minden taktust kivert,
II.
sőt
képzeletében énekelt is hozzá, mely szép
Mulatók csoportja vigad ott a völgyben,
ének
végre annyira elragadta, hogy erős
Vén hegedű czinczog, ócska czimbalom szól,
nyers hangját egész tele tüdőből neki eresm
Tánczol a ki csak tud, iparkodva szörnyen
A legtöbb részt venni e kis vigalomból.
tette.
A trombita harsogott, az ének zúgott;
A sok ifju ajkán öröm hangja szólal,
János a legöregebb fiu is oda állt apja mellé,
Táncz alatt hci csinos lányra szert tevének,
s mint rendesen a templomban szokta, itt is
S a lányok jutalmul üdvadó mosolylyal
üldözik nyugalmát az ifjak szivének.
teljes buzgósággal kezdte rá az altot.
Az elhagyatott vén jágerház nehány
Távolabb a vének ülnek egy lúgosban,
perczre elvesztette komor kedvetlen szinét,
Döntögetve szörnyen a két haza sorsát,
s bár a kenyeres kosár, lisztes szakajtó, zsiElőttük teritett asztal és kulacs van,
Mit addig gyötörnek, a meddig csak bort ád. ros köcsög, paszulyos tarisznya azért csak

üres maradt : de a szívek beteltek valami
olyannal mely felette jó izüen esett.
Igy érkezett el az alkonyat, majd az est
is. Az *be van bizonyitva, hogy az est szegény
emberekre nézve sokkal kellemesebb mint a
gazdagokra nézve.
Egy szegény anya igen meg lehet elégedve, ha vacsorára minden gyermekének
adhat egy darabka kenyeret, s elébök teheti
a déli nagy üres lábost, hogy abban kedvük
szerint turkálhassanak. Egészen más az ebéd;
— itt már magában a szó rövid határozott
hangzásában van valami parancsoló, mely
ellen képtelenség volna protestálni — s ezt
a gyerekek is igen jól tudják.
Este a szegényes asztalnál ennek az uri
származásu kevély zsarnoknak a helyét a
szelid ábrázatu sovány vacsora foglalja el.
Az est továbbá abban a tekintetben is
kellemesebb a szegény emberekre nézve —
mert ilyenkor a gyerekek — még a legcsintalanabbak is kezdenek szótalanok lenni,
hamar-hamar bólintanak, — ott, maradnak
a hova leültek, lassankint titokban levetegetik ruhájukat s még a fölött se támad közöttök pör, hogy ki hol, milyen ágyban
háljon: csak lefekhessenek.
Egy jó gondos édes anya ilyenkor háboritlanul összeszedheti a rongyos mellényeket, szakadozott kabátokat, lehasitott kis
szoknyákat: s varrhat, foltozhat kedve szerint a meddig tetszik.
János a legöregebb, tehát leghosszabb
fiu ott alszik az asztalon, alatta Pista és
Jóska. Veszekedő fiuknak jó oda ágyazni a
honnan nem eshetnek le. Gyuri, Máté s a kis
Károly ott nyugosznak közel az ágyhoz,
Marika a nagy kosárban az ágy előtt; Takli
ur az egyetlen nyoszolyában, melyben ha
reparaturáit végezte, Takliné asszony is
nyugodni fog.
A tulsó oldali sárga nyoszolyában az
ispán alszik feleségével s a kis kopasz kutyával.
Milyen széles ágy! (ez különben a mesterné észrevétele) abban bizony többen is
elférhetnének.
Az est utoljára is egy tekintetben mégis
kellemesebb a gazdagra nézve: ott a világitót égethetik akár reggelig, a szegénynél
azt hamar el kell fujni A szegény Takliné
csak igazgatja a pislákoló mécset: végre is
kénytelen belátni, hogy tovább fenmaradnia
lehetetlen.
A mécs kialszik, mély csöndesség áll be,
melyet azonban lassankint erős beszéd forma
suttogás szakaszt meg.
„Jézus Mária szent József
„Édes istenem adj mindnyájunknak jó
egészséget, egy kis ruhácskát, egy kis mindennapi tisztességes táplálékot. A Jánosom
szivét őrizd meg minden rosztól, nyavalyától! Kedves Jézuskám te vigyázz reá, vedd
kegyes oltalmadba. Oh ha az a szegény jó
gyerek, valamikor plébános lehetne! Jézus
Maria sz. József ámen !
„Ezekre a rosz gyerekekre is vigyázz édes
mennyei atyánk! te tudod milyen akaratos,
szófogadatlan gyerek az a Pista! soha se is
tudom, hogy kire üthetett. Mi lesz — oh
lesz-e abból valaha valami,istenem atyám?"
S az imádkozó anya képzeletében
feltünt a távolban egy csöndes falusi iskola,
de nem olyan kopár, kietlen, mint a pimpósi,
a hol még csak egy jóravaló veteményes
kert se volt, a gyümölcsfákra se járt soha
valami alkalmas idő, azzal a kis rosz szőlővel is hiába vesződtek — nem termett ott
semmi.
E pontnál Takli ur is megjelent előtte,
mint a ki épen nem értett a borgazdálkodáshoz. — Sajó édes anya átalában örömmel
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láttá a1 derék emberré vált ifju Takli kán- fekete szeme. Neki — azt hiszem teljességtort egy ily, szép kertes gyümölcsfás helyi- gel nem jutottak eszébe azok a kellemetlen
ségben. — És suttogott tovább sebesen mint súrlódások, melyek az idősb Tehery ágban
a kinek még sok sok imádkozni valója van. az utóbbi időkben nagyon napirenden kezdMikor elvégezte: nesztelenül leszállt, a tek lenni.
kis leányt gyöngéden megcsókolgatta, a
ő kellemesen aludt.
gyerekeket megnézegette s ugy ment vissza
Győry ur nehány bus perczet áldozván
nyugodni.
e szomoritó visszaemlékezéseknek: megint
Vékony karjaival átölelte alvó férje nya- csak oda hajolt neje füléhez, két tenyerével
kát, ráhajolt, elboritá szerető csókjaival, s ltakarta, s folytatta a megszakadt közleaz a mélyen szive fenekén támadt kis forró ményeket.
imádság ugy meg tudta vigasztalni, hogy
— Én tudom jól, a fóldesi gazda szavára
szivében szinte minden rosz sejtelem gyanu isküt mernék tenni, annyira hiteles ember,
eloszlott, s eszébe se jutott, hogy az a szép
tőle tudok mindent.
kövér arczu, illetlen tekintetü ispánné is ott
Gyékény helységét is ö ajánlotta. Hát a
lakik a jágerházban.
fráter meglopta a plébánost, mert a szaTakliné a tulsó ágyban lassu
Lelkében a nyomoruság képeit édes kácsné
tiszta ábrándok foglalták el, még azt is el- óvatossággal félkönyökre dült, s remegő
felejtette, hogj nem is a rosz esztendő miatt szivvel leste a susogást.
— A haszontalan lump! megállj csak
kellett nekiök épen Pimpósról elköltözni,
szemei előtt egy fáradságos, de perezenkint majd kiadatom én neked az utat, nem éneszépülni kezdő jövő tárult fel. Hitte, hogy jó kelsz, orditasz te itt többet ne félj. Holnap
emberek mindenhol laknak, s az isten az magam elmegyek Ajtóváryhoz, elpanaszlom
igaz szivüeket soha 'sem hagyja el. Majd neki, hogy a szerencsétlenség micsoda piszdolgoznak, szorgalmatoskodnak, ő varr, mos kos néppel hajtott egy fedél alá; fölfedek
az urakra, paraszt leányokra; a gyerekek el- lőtte mindent, s akkor angyalom a lakás
mennek napszámba, s aztán azok is csak ke- gyedül a miénk. Ne félj édesem, ah van itt
resnek valamit; férje is kap bizonyosan még ész — fejtegeté terveit s mutatóujjáelőbb-utóbb alkalmazást, ha egyebütt nem, val többszörösen homlokára koppintgatott
— majd megfogom én mutatni, hogy Györy
a falu házánál. Szép irása van.
József
kicsoda! Ah édes Tehery ur kapunk
Mig e vigasztaló képekben gyönyörködött volna: a tulsó sárga ágyból erős fü- mi még különb ispánságot is. Holnap korán
reggel ott leszek. Ugy-e édes — mi? persze
részelés forma suttogás hallatszott át.J
— Édes, alszol? ne alugyál egy kicsit te már egy kicsit alszol is. Csak alugy angyalom, ne félj, meg lesz minden. Az a
angyalom.
lump.
— Lujza te, hallod-e Lujzám?
E kiegészitetlen pont csodálatos erövel
Lujza bizonyosan nem hallotta, mert
ragadta meg a szegény ispán szivét. Valómeg se mozdult — aludt tovább.
— Édes te — s kezdte rázni elöbb gyön- ban erős indulatba jött.
Ezerfélekép fogott beszédéhez, melyet
géden, majd csupa elfelejtkezésböl szinte
Ajtóváry urnál fog tartani, de sehogyse haerősen.
Az asszony egy hosszút sóhajtott, vastag gyott helyben egyet is. Kevesellette; gyilkarjait szétcsapta, hogy a kis fekete eb ijed- kosabbakat gondolt.
ten huzódott félrébb.
Ökleit összeszoritotta, homlokát végig
Mivel az ispán hihetőleg nem merte törülgette, sovány lábaival nagyokat rugott
mindjárt kijelenteni hogy ö keltette fől: az — s nekem erős meggyőződésem — bár
asszony megint elaludt.
csakugyan elaludt, hogy az álmot nem
Győry ur ismét hozzá fogott a költö- óhajtotta.
getéshez.
A szegény Takliné!
(Vége kBvetk.)
— No? — kiáltott a fölébresztett aszszony.
Az északamerikai hadsereg győztes
— Nem alszol édesem ?
— Nem no — s azért is aludt rögtön.
vezérei.
— Édes agyalom engedd meg, ha megHosszu idő és sok vér folyt el, mig az ujabb
bántottalak, ne haragudj — ha tudnád mi- kor legnagyobb harczában — melynek eredetét és
lyen fontos beszélni valóm van. Beszélget- lefolyását ismerjük — végre fölismerték és kellő
hetek egy keveset, — azok az emberek már helyen alkalmazták azon hadvezéri tehetségeket,
mindnyájan alusznak; elaludt az asszony is.. melyek a szabadság ügyét, bár sok küzdéssel,
diadalhoz vezetni voltak hivatva. Három férfi áll
Beszélgethetek ?
most
előttünk, kik csüggedetlen erélylyel, ritka
Györyné ugyan egy szóval se mondta
bátorsággal s nem lankadó vitézséggel győzelemhogy lehet — de azért az ispán a fontos hez juttaták azon ügyet, mely nem pusztán Északközlendőket nem titkolhatta el tovább.
Amerika, hanem az emberiség ügye volt.
Lélekzetet visszafojtva figyelt sokáig —
Amerikában, mint tudjuk, nem az ősök hosszu
hogy a tulsó família lélekzése olyan-e, mely sora, nem a fényes származás, hanem személyes
a valóságos álmot jelenti, — s azután fejét érdem és képesség nyitják meg az utat ama
egészen oda tette felesége füléhez, száját polezra, honnan tehetségét a haza javára érvémindenki egyformán hivatalos. A kettő
tenyereivel eltakarta, s igen lassan, előbb nyesíteni
lehetne ugyan egymással kapcsolatban, de a vévontatva majd késöbb sebesen suttogott.
letlen ugy hozta magával, hogy a nagy köztársa— Tudod-e ki ez a mester ? egy része- ságnak fennállása óta legválságosabb korszakáSe
ges tolvaj, lump. Azt gondolod, hogy talán ban, a lefolyt négy év alatt, mind olyan férfiak
a
szük esztendő miatt kellett nekik Pimpós- állottak a kormány élén, kiket oda minden mellékf°l elköltözködniök? Természetesen te, a te tekintet nélkül, pusztán személyes érdem s az
Jó sziveddel ezt könnyen elhiszed. De én ezzel járó közbizalom emelt föl, s kik az élet különböző viszontagságai után, tehetségeiknek kéttudom.
<• feégtelen bizonyítványait adták. Mint Lincoln a
_ Mielött tovább hadarta volna f ölfedezé halhatatlan elnök egykor favágó, utóda Johnson
seit: egy k i s s é megállapodott, homloka egykor szabó volt: ugy a három vezér, Sherman,
neki gyuladt, s e a y kis köhögés formával Sheridan és Grant,kikfegyverrel küzdtek az emigyekezett elfojtani azt a furcsa érzelmet, beri szabadságért s kiknek arczképeit most beszintén nem valami előkelő szármamelyet minden felindulás nélkül soha se tu- mutatjuk,
zásuak.
dott elviselni.
De vegyüK sorban az ujabb kor e kiváló
Felesége aludt, nyugodtak, mintha egé egyéniségeinek élettörténetét.
szen más valaki lett volna oka a kényszeri
Sherman Vilmos 1813-ban Ohio államban
tett resignálásnak, mint épen az ö két fényes született. Ifjúságáról keveset tudhatni. Azt tart-

ják róla, hogy mészáros volt, azonban a taglót
karddal cserélte föl, 8 1840-ben vizsgát tett a
hadi tudományokból, s a mexikói harcz alatt kapitányságig emelkedett. A mint az Egyesült-államokban kitört a polgárháború, nemsokára tábornok lett hazája szolgálatában; Anderson helyett
ő reá bizták az Ohio kerület főhadi kormányát.
Ez állomásáról azonban elmozdították, mert azt
állitá,hogy ha Észak aKentucky államban sikeresen akarja folytatni a háborut, oda 200,000 katona szükséges. E nyilatkozatát a tehetség hiányának tekintették, de a közel jövö csakhamar
bebizonyitotta, hogy Shermannab igaza volt.
A mult év tavaszán a hadsereg egy részének
ismét önálló vezére lett, s Georgia meghódítása
volt a nagy feladat, melyet meg kellett oldania.
Sok volna elősorolni azon csaták számát,
melyekben Sherman az ellenség fölött diadalt
aratott; de egyik legnagyobb győzelmét még sem
lehet hallgatással mellőznünk.
Sherman a déliek tábornokával Johnstonnal
állott szemközt, s azt 1864 május 14 és 15-ikén
Resacca mellett két napig tartó véres csatában
keményen megverte. Hogy diadala után a megvert ellenséget egészen szétszórja, nem annyira
annak vitézsége és ellenállása, mint inkább az
időjárás kedvezőtlensége gátolta meg. Ugyanis a
győzelem után a megeredt eső Georgia északi részén két hétig szakadatlan omlott, s a fölázott
talajon a győztes hadsereg nehéz ágyuival nem
nyomulhatott elég gyorsan előre. Azonkivül egy
ős erdő is elállta az utat, melyen nagy fáradsággal lehetett keresztülhatolnia, hol egész utat kellett vágni a rengetegen. S igy mire Johnston
seregét utólérte, mely a csatavesztés után ágyúi
nélkül futva, gyorsabban elvonult: azt már egy
megerősitett helyen körülsánczolva, bevehetetlen erős állásban találta.
Ekkor Sherman ott hagyva a körülsánczolt
hadat, egy merész szárnykanyarodással az ellenséges állam közepébe rontott s annak egy részét
meghódította, ugy hogy a georgiai hadsereg Lee
hadtestéből volt kénytelen segitséget kérni, hogy
a merész északi hadvezérnek ellenállhasson ; de ez
a megerősödött ellenség ellen is oly vitézül harczolt, hogy Johnston ez év ápril havában kénytelen volt egész seregével letenni a fegyvert.
Sherman egyik azok közöl, kiknek az északamerikai unió teljes győzelmében legtöbb részök van.
A második hadvezér, kinek az unio szintén
sokat köszönhet, Sheridan File/p, 1831-ben született Ohio államban, Angolországból oda vándorlott szülőktől. A katonai akadémiát Westpointban
1853-ban bevégezve, egy gyalog hadtestbe lépett
s két évi szolgálat után, mint mérnök működött
Kaliforniában.Majd ismét mint katona, nagy szolgálatokat tett az indiánok ellen folytatott harczban. Az amerikai polgárháború íúatt, 1861 márcziusban mint kapitány lépett az északi hadseregbe, s a következő évben egy lovas dandár parancsoka lett a missisippii hadtestnél. Tehetsége,
bátorsága és vitézsége csakhamar több fényes
győzelmet aratott a déliek fölött s tábornokká
neveztetvén ki, a Shenandoah völgy meghódítása
jutott neki föladatul, s nehéz hadjárata csakugyan
teljes diadallal végződött.
De a ki az északiak ügyének mint katona, a
legfontosabb szolgálatokat tette, Grant Ulysses
főtábornagy volt. Ez 1822. ápr. 22-dikén született Ohio állam Point Pleasant helységében. Atyjával együtt tímár mesterséget folytatott; majd a
westpointi katonai akadémián hadi pályára képezvén magát, a kitünőleg letett tiszti vizga után
mint hadnagy lépett egyik gyalog hadtestbe. A
mexikói harcz alkalmával már több csatában kitüntette magát s kapitányságig emelkedett föl.
Azonban 1854-ben bucsut vett a katonai pályától
s visszatért családja körébe, hol atyjával együtt
mint társ vitte az üzletet.
A kitört polgárháború 1861-ben őt is fegyverre szólitá, s karját és kardját hazája szolgálatára fölajánlván, egy csapat önkéntes élére állott,
s merész hadműveletei az Ohio és Missisippi között
csakhamar megalapiták neve dicsőségét.
Észak hadvezérei közt Grant volt a legmerészebb s e merészsége, számtalan győzelme után
Pittsburg Landing mellett 1862-ben csatavesztésbe került, de a megveretés sem csüggeszté
bátorságát. Ujult erővel mint orzszlán rohant uj
csatákba s csakhamar helyreütötte a csorbát,
melyet szenvedett, Észak hatalmába kerítvén a
hadtanilag legfontosabb helyeket.
A siker, mely merészsége és vitézsége által győztes fegyverét követte, nem maradhatott
szembeötlő feltünés nélkül, s 1864-ben az összes
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északi hadsereg főparancsnokává neveztetett ki,
y állomás Scott nyugalomba lépése óta, egész
ez ideig betöltetlen maradt, az elnököt illetvén a
hadsereg fölött is a fő-főfelügyelet.
«?í Grant serege a déliek főtábornagyának Leenek hadaival állott szemközt, s elkeseredett makacs ellenállás után Richmond mellett ez évben
történt a három napig tartó
döntő ütközet, mely 30,000
-ember vérével locsolta a csatatért s a déliek
teljes
megalazásaval végződött A
richmondi csata után nehány nap mulva, április 12kén Lee, egész hadseregével
lerakta a fegyvert, mire Shermannak Johnston is kapitulált, s bevégzödött a harcz,
mely négy éven át oly elke
seredetten folyt a mindkét
részről ujonczokból rögtönözve alakított hadseregek
Között.
Némelyek azt állitják,
hogy ha az Egye.ült államoknak már hosszabb idő
•óta állandó, fegyelmezett
hadseregök lett volna, edaett harczosokkal és képzett
hadvezérekkel hamarabb bevégződött volna a háboru
Mások, és épen a katonai tekintélyek egészen ellenkező
nézetben vannak. Tanult had
vezérek eiőtt egy 40,000
.geographiai négyszög mérf ! L w j e d ö naSY terület
meghódítása lehetetlennek
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I mére a nevezett kegyúr áldozatkészsége folytán
ezen uj egyház, mely végre a csanádi püspök
Bonnaz Sándor ur ő méltósága által 1864. évi september 18-án ünnepélyesen be is szenteltetett.
Ezen szent czélokra rendelt, épitészeti mü
létesitésének érdemét neveli azon körülmény,
hogy noha a rom. kath. hivek a fenálló törvényes

Képek a hazai nepéletből.
XLVII. A dade meg a rajkó.

Écskai r. kath. uj templom (Torontálmegyében).
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az 1862. évi silány termés, s az 1863. évben
beállott roppant inség miatt, a hivek az épülő
•csak megérösité. De az ujonczokban a gyakorlat
templom körüli ingyenmunkák által az életfentarhiányát pótolta a szent ügyért
föllobbanó lelkesedés lángja; s
oly roppant feladatot, minő ez
óriási polgárháború volt, nem
a régi hadtan szabály szerint
képzett earjadékai, hanem egy
uj stratégia leendő ősei, csak
ritka eredetiségű és lángelméjű
férfiak oldhatták meg.
íly férfiak voltak Grant,
Sherman és Sheridan. S a béke
idején a katonai előléptetés
valamennyi fokán keresztülment tábornokok sokat tanulhatnának még az egyszerü
"timárból lett főtábornagytól
{xranttól, kinek neve a világtörténetben a legnagyobb hadvezérek sorában fog állani. * *

Az écskair.kath.uj
templom.
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Az északamerikai hadsereg győztes vezérei.
Sheridan.

Grant.

Mint e hazai életképek
egyikében már kifejtettük:
Magyarországon kétféle czigány fajt ismerünk.
Az egyik a vándorló,
mely, miután bejárta csaknem egész Európát, visszatér eredeti tűzhelyéhez, lovakkal kupeczkedik,
pecsétgyűrűt vés, jósol, szitát, rostát, meszelőt
köt, üstöt foldoz s magyarul, németül, oláhul csak
hiányosan beszél — a zenéhez azonban semmit
sem ért.
Ruhája eredet óta mindig magyaros volt,
mely éktelen ezüst gombjairól
nevezetes.
A másik, mely ebből szakadt, megelégelve a nomád életet: mezővárosok s falvak végén ütötte föl a szó szoros értelmében sátorát, melyek helyébe apránkint viskók léptek.
Ez hire marad azon községnek, mely mellé egyszer leereszkedett, a vályogvetést, kemencze-csinálást, s a meszelőgyártást csak „szükségből" gyakorolja, mig fővirtusát a zenélés
képezi. „Czigányul" csak az
öregebbek tudnak, mig a sarjadék magyarul beszél egymásközt s szüleivel, épen mint a
magyar helységbeli
zsidóság
gyermekei, kikre csak később
ragad rá az éktelen zsidó-német dialectus, még tiz, tizenkét
éves korukig csak is a magyar
nyelvvel élnek.

E czigányok az ugynevezett „uj magyarok", mely elnevezés a hazánkban való állandó
megtelepülés óta illeti őket,
noha mint csufondárosat méltatlankodással visszautasítják,
e czigányok az igazi muzsikus
czigányok, tele fantáziával, elmésséggel s eredetiséggel. Keserü 8 borus napjaiban ez vigasztalta , lelkesítette zengő
ér
< ^ ~ dus Ecskai Lázár család
fájával a magyart s magyaros
ivadéka, Ecskai Lázár
mulatság inkább ellehet bor
cs. kir. vezérőrnagy
mint czigány nélkül.
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E fajnak zenére való hajizi kegyúr
lama
g kiváló tehetsége bámuMert a z i s o ^ T ^ é P i t t e t e t t latos s ép e költői lelkületének
kisebbszerü \ é-V ó t a f e n á l l o t t
talaj donitható az, hogy a munmegszaporodott
íemPlom a
kában kevesebb erélyt fejt ki,
0
g
í,.,,,; fi.1.?- ** écskai és közel
Képek a hazai népéletböl: XLVII. A dade meg a rajkó. — (Marastoni A. rajza )
noha szívósságáról s lankahozzá
hadatlan munkabírásáról fényes
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fuvart és kézimunkákat készpénz fizetés mellett szük, hogy mentői tovább huzza, annál szebben
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ugyanezen
rom. kath. hivek által tétetvén, ez ál- szól ellenállhatlan, elragadó, tüzes, összevágó a
o. é. forintot jóval
a rom. tal a kenyérkeresésre még külön alkalmat is plasticus előadása.
kath. hivek lelki épülé
szintugy mint kényei nyujtott.
Hangjegy, zenede, üteny, mérték?
Écska helység Torontálmeigjében fekszik, a n é m e t bánságiezred területével határos,
f ket külön, t . i . a r é g i r o m á n
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Jku urbéri, és időleges szerződés mellett fenálló
német ajku haszonbérlő közJégből áll Mellékelt képünk a
helységnek rom. kath. szép uj

Sherman.

A román stylben épült uj templom hossza 156
láb, szélessége 57 láb, magassága pedig a bolthajtás középvonalán 75 láb; — rézzel fedett és
villámhárítóval, gyönyörü öszhangzásu összesen
69 mázsa sulyu 4 haranggal és egy órával ellátott tornyának magassága a kereszt csucsáig 189.
láb. — A sanctuárium szépen ki van festve és
bolthajtásán a szentháromSif^ö,.
ság fresco képe diszelg; itt
áll a 4 sugároszloppal ellátott és keresztelő szent Jánost ábrázoló, hamuszinüleg
márványozott és ékítéseiben
aranyozott nagy oltár. Ez,
'^i, valamint a sanctuárium mogjggy
zaikkal kirakott padozatja
-•-^gJilllS valódi ékei ezen bármely
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—
?nagy városnak is díszére
?:íváló templomnak.
ÍÜ-Oly emlék az, mely
alapitójának vallásos buzgóságát szintugy, mint áldózatkészségét távol szazadókra hirdeti.
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szabály alól; az emberiséghez az intézet fenntarthatásának tekintete járulván mérséklőleg. A mult.
héten behozott öt gyermek közül, szóla a bölcsödét igazgató nyájas apácza, csak kettő volt.
törvényes; ha mind elutasítjuk a törvénytelen
születésüeket, ugy mint minap egyik pártfogónőnek mondám, még kevesebb lesz a jövedelmünk.
világi óvodákban:
apáczaiban:
A dij egyébiránt igen csekély, mit a gyemekekért
fiu
leány
fiu
leány
a szülék fizetnek: négy sous vagyis 8 kr. napjára,
34,972
31,258
122,796
126,54
a miért nemcsak gondját viselik a magzatnak, ha-,
összesen 315,568.
nem etetik is. A mely szüle még ezt sem birja
A kinek feltűnnék, hogy a világi intézetek megfizetni, annak gyermeke ingyen ápolásban
mindössze 66 ezer gyermeket mutathatnak fel, részesül. A költség nagyrészt adakozások s illeholott az apáczák által igazgatott óvodákban tőleg a templomban gyűjtés utján szereztetik be.
majdnem 250 ezer neveltetik, azt azon előbbi Igy az általam látogatott bölcsőde évi költségéhez
tényre figyelmeztetjük, miszerint, mig az ingyenes mindössze hétszáz egynehány frank jutott a napi
intézetek között mindössze 268 világi fordul elő, dijakból; a többi, négyezer frankot haladó összeg
az apáczák által vezettek között 1226 van ilyen. emberbaráti adományoknak vala eredménye. EbA 302,125 gyermek közül 302,125 katholi- ből az apáczának 600 fr. járt. A bölcsődék nagykus, 12,599 protestáns és csak 844 izraelita talál- részt zárda-szüzek vezetése alatt állanak, azon
tatott. A személyzet állott: 2335 igazgatónéból, ban a (száraz) dajkák világiak. A felügyelést női
kik közöl okleveles vala 512 (világi 461, apácza bizottmányok gyakorolják,a pártfogónők közül
51) ellenben oklevéllel nem birt 1823, hetvenhár- valamelyik rendesen, többnyire mindennap, látomat kivéve mind apácza. Az igazgatónék közül gatván az intézetet. Van azonkivül vendégkönyv
152 férjes, 313 hajadon és 69 özvegy volt. Se- is, melynek egyik rovata azt tartalmaza, milyen
gédnő: 1542; szolgáló: 1559. Az igazgatónék karban találta a látogató a házat.
fizetése 1250,000 frankot tett, mi körülbelől 526
A bölcsödékben egy kis házi gyógyszertár is
frankot ad egyre egyre. A segédnők fizetése létez, azonkivül, hogy rendes orvossal el vannak
487,000, a cselédeké végre 290,000 frankra ment látva; de a beteg gyermek nem maradhat az intékerekszámmal.
zetben, hanem vagy haza, vagy a gyermek-kóroA magán vagy úgynevezett szabad óvodákra dába küldetik. A halandóság igen tetemes: ötven
térve, találtatott ezek között ugyan csak 1863- beirt gyermek közül, mondá nekem az apácza,
ban fizető : 709, köztük 312 világi s 397 egyházi; husz halt meg, tizenegy verhenyben. Hiába, az
ingyenes 264, ezek között 46 világi s 218 apáczai anyai gondot, anyai tejet, semmisem pótolhatja,
vezetés alatt összesen 973. Ezek közül 910 katho- ámbár nem kell felejteni, hogy a bölcsődék tápoltlikus, 60 prot. és csak 3 zsidó vallásu. A növen- jai a legszegényebb osztályból valók, a melynek
dékek száma 68,288, köztük 16,090 világi, 52,198 kebelében odahaza is jóval nagyobb a halandóság,
mint vagyonosabb családok között. Boldogtalan
apáczai felügyelés alatt.
Az igazgatónék között 358 világi és 615 apá- a magzat, a mely, alig születvén, idegen kezekre
cza volt; amazok között 119 oklevél nélkül, ezek bizatik; azért, a mely anya csak teheti, nevelje
majdnem valamennyien (572) ily helyzetben. A fel maga gyermekét. De nem az a kérdés, mi
segédnők között 73 világi, 327 meg egyházi vala. jobb, anyai vagy pedig idegen ápolás; hanem
idegen vagy semmiféle gondviselés ?
A cselédek száma 436-ra rugott.
A kétféle, t. i. nyilvános és szabad intézeteIgy állítva fel a kérdést, ki ne pártolná a
ket összefoglalva, mindkettőnek száma 3308-ra, s jölcsődéket? De ha már idegenre kénytelen bizni
a növendékeké 383,876-ra rugott, vajmi csekély az anya gyermekét, legalább azon legyen, s legyetek a bölcsőde igazgatói, hogy mennyire lehet,
szám 37 ezer községre és 37 millió lakosra.
Az óvodákon (asiles) kivül vannak még maga szoptassa azt. Szopókán felnevelt gyermek
Francziaországban ugynevezett örizdék (garde- ritkán lesz erős és egészséges. Ezt jutalmakkal,
ries) a hol egyszerü asszonyok felügyelete alatt a illetőleg az ápolási dij elengedésével is elő kell
gyermekek csupán őriztetnek és játszanak, a nél- mozdítani.
De ha a bölcsödéket különösen az elválaszkül, hogy tanitásban is részesülnének. Ilyen őrizde
volt a mondott évben 1460, 685 községben és 36 tás előtt, csak ily megszorításokkal vagyok hajezer gyermekkel. Az őrzés-dij egyremásra 1 f. 23 andó helyeselni : az óvodáknak, az iskolák e/en
:semetekertjeinek ellenben föltétlenül minél nacentimot tett.
Egészítsük ki jelen czikkünket nehány szó- gyobb kiterjedést óhajtok. Egyetlen falunak se
val a bölcsődékről, az óvodáknak ezen előcsarno- kellene lennie nemcsak elemi tanoda, hanem kiskáról, előre figyelmeztetve az olvasót, hogy a mit dedóvó intézet nélkül sem, ha máskép nem, egyemondani fogunk, Párisra fog szoritkozni s külö- sítve a kettőt, ugy, hogy mig a tanitó az iskolát,
nösen az általunk szemügyre vett intézetre, az felesége az óvodát igazgatná. Irányi Dániel
előttünk fekvő hivatalos kimutatás a jótékonysági
intézetekül tekintett s következőleg a belügyhöz
A kisdedóvás Francziaországban. tartozó bölcsődékről hallgatván.
Tápszereink.
A Saint-Sulpice nevü templom közelében,
(V<<ge.)
(Vége.)
egy mellékutczai ócska ház második emeletében
két
terem
van
berendezve
bölcsödének,
(créche)
A mi már az első nevelés állapotát az egész
A tej.
országra nézve illeti, azt a közoktatási miniszte- Az elsőben mintegy 12 — 16 bölcsőt láttam a faA tápláló italok közt legelső helyen áll a tej,
rium által összeállitott és alólirottnak egy pél- lak mellett, mellettök négy száraz-dajka ült,
dányban juttatott legujabb adatokból ismerjük etetve a babákat, mialatt egynémelyik éhes iszo- melynek tápértéke felette áll a husnak, felette
meg- Ezekhezképest az óvóintézetek nyilvánosak- nyu lármát ütött, alig várva hogy édes anyja eljő- többi tápszereinknek, miután mindazon alkatréés szabadokra osztatnak, a szerint a mint alapi- jön megszoptatni, vagy hogy szopókát, pépet neki szeket tartalmazza a megkivántató arányban, metásuk és föntartásuk köz (községi) pénztárból is nyujtson a fogadott személy. Más kissé nagyob- lyek szükségesek a test táplálására. Igy tartalmaz
történt főleg, és történik, vagy pedig magán-ada- bacska emberkt k fel s alá szaladgálnak egyik te- a tej a fehérnye félékből sajtanyt, — a szénvizekozások és alapítványokból. Mindkét fajta intéze- remből a másikba, egynéhánya pedig ugyancsak gyekből czukrot, továbbá zsírokat s mindazon
tek megint hol világi, hol apáczai vezetés alatt az első terem közepén levő s karfákkal bekerített sókat, melyeket a vér tartalmaz, vagyis áll a tej
állanak, s hol ingyenesek, hol fizetők. Némely ék- padokon ült, vagy azokhoz kapaszkodva járni ta- 4—5 százalék vajból, 3% túróból, ugyanannyi
nél vannak pártoló bizottmányok, másoknál nin- nult. A másik teremben a nagyobbak számára tejczukorból s 88% vizből.
A zsir a tejben apró szemcséK alakjában
csenek; némelyek tulajdonosai az épületnek és ágyacskák vannak, melyek a katonai ugynevezett
bútorzatnak, mások nem. Mindez, sőt egyéb pricsekre emlékeztettek. Képzeljen ugyanis az úszkál, mely szemcsék zsírból és sajtanyból állatudnivaló a legnagyobb részletességgel megyén és olvasó a fal hosszában elnyúló lejtős deszka-emel- nak, s finom hártyába vannak burkolva. A zsirközségenkint fel van jegyezve az elemi oktatási vényt, egy-egy személyre (gyermekre) való mint sejtek könnyebbek levén a folyadéknál, ennek
felügyelők jelentései szerint, melyekben az is meg egy lábnyi magas deszka-karókkal egymástó f ölszinére gyűlnek, a hol tejfel név alatt ismervan emlitve, ha jó vagy rosz karban'van-e az épü- elválasztva, a melyek között tiszta ágyiruha lát- tetnek. A tejfelből az u. n. köpülés által nyerhető
let, a bútorok, s mi ennél is fontosabb, hajói vagy szik. Ezen ágyakba fektetik, gondolom két órán a zsir (vaj), a midőn t. í. azok finom hártyája
szétszaggattatik s a bennék kiürül.
roszul van-e vezetve az intézet, ötféle fokozatot a kisdedeket, miután jóllaktak.
Ha a tejet a levegőn állni hagyjuk, ugy a
tartva meg az osztályozásban (jó, elég jó, megleA bölcsödébe születése napjától három éve
hetős, középszerű és rosz). Lássuk már az ide koráig vihető fel a gyermek, de csak nappalra légből élenyt (oxygen) vesz fel, mi által a czukor
tartozó nevezetesebb számokat, ismételve, hogy esténkint érte kell jönni az anyáknak. Az anyától erjedésbe megy át, vagyis savvá változik, ekkor
mind az 1863-dik évre vonatkoznak.
ki gyermekét a böcsödébe hozza, házasság bizo a sav a sziksóval — mely a túrót és tej czukrot
oldva tartotta, — egyesül, a turó kicsapódik s ez
A nyilvános óvodák azáma, 1936 ktfzség nyitványt s a gyermek keresztlevelét kivánják; i az aludttej. A tej megalvását lehet gátolni hideg
szerint
törvénytelen
születésü
magzatot
be
nem
közt elosztva, tett 2335-öt, melyek közül 534 vibefödés, légmenetes helyen, vagy forralás által,
lági, 1801 pedig egyházi (apáczai) igazgatás alatt. fogadnak, a mit, megvallom, nem helyeselhetek. mely utóbbi alkalomkor a tej élenye kíüzetik s
Eléggé
meg
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már
büntetve
a
leány,
hogy
Az óvásdijt tekintve, 1109 intézet fizető, 1226
igy az élegülés lassabban történik.
ellenben ingyenes vala, amazok között világi 268, anya lesz; minek még súlyosbítani sorsát s veA tej mint föntebb láttuk, a legtökéletesebb
apáczai 1226. A mi a vallást illeti, megjegyezve, szélynek tenni ki az ártatlan csecsemő napjait. tápszer, mely egyedüli tápszere a csecsemőnek,
Azonban
ujabban
kivételt
kezdenek
engedni
a
mikint már feljebb tettük, hogy mindenikbe val-

Ezeket hirböl sem ismeri. Ez vele születik s
Térében van s ép oly kevéssé adhat magának számot róla, mint a madár, melynek osztja derültségét 8 családiasságát.
Ime, itt áll ellőtünk sikerült rajzban a faluvégi conservatorium.
A felforditott, paddá hevenyészett válun ül
az öreg dade.
Kupaktalan, rovátkos cseréppipájából, kétes
illatú füst kunkorodik föl a csöndes tavaszi levegőbe. Ábrázatának barna szinét még inkább növeli dus fehér haja s bozontos deres szakála, mig
sürü bajszát vörhenyegesre piritotta az a tömérdekfüst, mit legalább hatvan év óta eregetett ki
alóla, mert nyilván való, hogy mihelyt leszoktatták az anyai emlőről, keserü surrogatumul azonnal szájába dugták a megfordított pipaszárt.
Szürke szemöldei alól keményen néz unokájára s nagy figyelmesen hallgatja a hét éves
rajkónak gyarló kísérleteit, ki azt a hosszu klarinét-szálat, melynél maga sem sokkal nagyobb,
láthatólag nem győzi szuszszal s nehány vad sikoltásnál egyebet nem bir kicsalni a fogyatékos
hangszerből.
A nyirettyü felső végén lebegő szőrdarabokból következtethetjük, hogy az öreg ugyancsak
mérgesen nyomitotta meg a hurokat. Az első
leczke tárgya sem több sem kevesebb, mint a Rákóczy induló, mert ezt minden jóravaló czigánygyerek korábban tanulja meg a miatyánknál. A
dade már álló két óráig reszeli a hurokat s elvégre sikerül a kóczos fejü, mezítlábas süldő Orpheusi megtanitani az első ütenyekre, ki aztán
napestig nyaggatja a vedlett hangszert, nem csekély boszuságára a környékbeli ebeknek, melyek
szivrepesztő vonitással kisérik a művész-növendék
hiányos ugyan, de haladással biztató gyakorlatait.
Két hét mulva már a ladányi bucsun kell
szerepelnie s miután öregapja egyedüli prímása a
„harmadik" bandának, fontos szerepe jut az öt
tagból álló zenekarban, mert ha, a mi elég sürün
megtörténik, a kényes „prima" elszakad, fiatal
tüdejének s vén kláricetjének kell majd tovább
vinni a vezérdallamot.
Legjobb reményeink vannak, hogy a rajkó
akkorára el fogta már érni a müvészet s bandavezetési képesség azon fokát, melyet az öreg meg
vár tőle; mert először maga tanulékony s másrészt a ladányi legénység nem tartozik a kérlelhetlen műitészek sorába; egy pár nyikkantást
számba sem vesz, csak aztán mindig szóljon ám!
Ismeri a jász fiuk bőkezüségét, nem kételkedünk rajta, hogy jól be fog keresni a ,,harmadik"
banda. Nyilván telik aztán a dadénak egy pár uj
fejelés is, mert az, a mely most van a lábán, rég
volt uj; de azért még mindig elég jó lesz a kis
rajkónak, kire az rá fog szállni s szinte látjuk már
hogyan hetykélkedik vékony lábszára, öreg apjának kitágitott, öblös csizmájában.

láskülönbség nélkül fogadnak be gyermekeket,
s a vallás szerinti osztályzás csupán a vallásnak
ilyen vagy amolyan hit szerinti tanitását jelenti,
az óvodák kczol 2173 katholikus, 108 protestáns,
4 izraelita és 50 közös vagy vegyes volt. Az óvottak számát tekintve, találtatott

mely táplálék mellett az testsúlyának növekvésében leginkább gyarapodik.
Azonban idősebb korban — részint a bő zsírtartalom miatt terhelő tulajdonánál fogva, részint
mivel az élvezhető mennyiségben nem nyujtja a tej
az elegendő táplálékot, — nem lesz már annyira
képes a test veszteségét pótolni, s csakis más
tápszerekkel keverve felelhet meg a czélnak. Igaz
ugyan, hogy a tej lefölözés által zsirtartalmából
veszt, de nem turótartalmából, mely a gyomorba
jutva, megcsomósodik, megsavanyodik s gyakran
emésztetlenné válik. A. bérezés vidékek lakói tűrhetik csak el felnőtt korban is a tej nagyobb
mennyiségét, kik a fáradságos járás, munkálkodás
e az élenydús lég által azt könnyön megemésztik.
Kávé, thea, csokolád.
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^ g i ^ ki mindenben az ember
minden igényeit, annak különböző vegyítését tanulta ismerni, melylyel részint ízlésének, részint
képzeletének stb. igyekszik kedvezni. íly vegyitek többek közt a
Kávé, mely a kávéfa babjainak vizfőzete. A
kavébab tartalmaz lencsényét (fehérnyenemü táp),
de melyből igen kevés oldatik fel; továbbá kevés
oldékony fehérnyét, zsírt, csersavat stb. Látjuk
tehát, hogy tápértéke felette csekély, s csakis a
kávébabban foglaltató illóolaj s u. n. kávéal (coffem) érdemel emlitést, melynek köszöni a kávé
élesztő, ingerlő s álmatlanságot okozó hatását.
A kávébab használat előtt meg szokott pörköltetni, és pedig majd vörösbarnára, majd gesztenyebarnára, majd sötétbarnára. Az elsőből egyszeri leöntés 25%, a másodikból 19%, a harmadikból 16% szilárd részt von ki, a mely számok a
kávé erejét mutatják.
A kávét szokták pótolni a czikóriával,a mely
azonban egy keserü anyagon s barnaszinen kivül
egyébbel sem bir, s igy a kávét nem is pótolhatja.
A kávé tejjel keverve leginkább ajánlható
tompa idegzetü, epés küllemű ifjaknak és nőknek,
mig a fekete kávé kedvencz élesztő itala maradand az észszel munkálódó osztálynak.
A thea egy Chinában és Japánban előjövő
növény leveleinek forrázata. Alkatrésze: szállékony olaj, mely a sajátságos izt és szagot adja,
továbbá sötétbarna gyanta és kevés fehérnye stb.
A thea-leveleket forrázni szokás miáltal a kevés
tehérnye megalszik, s a théaolaj, mely a fehér
nyével egyesülve volt, kiszabadul s a folyadékba
átmegy. Ha a thea főzetnék, az illóolaj elszállana.
Illóolajból többet tartalmaz a kereskedésben előjövő zöld, mint fekete thea.
A tejes thea sokkal könnyebb táplálék, mint
a kávé s könnyebben emészthetőségénél fogva
ajánlhatóbb, mint amaz. A theának tápértéke
semmi.
A csokolád a kakaó babjaiból készül, melynek alkatrészei ezek: fehérnye, zsir, olaj, kemnye
stb., mely alkatrészekből oly mennyiségben s
arányban tartalmaz, hogy a kakaobab tápértéke
majd megegyezik a tejével, ugyannyira, hogy a
csokolád tejjel keverve nagyon is buja táplálékot
nyujt, s leginkább a gyomorra nehezedik.
A b o r.
Az ember már a legrégibb időkben tanulta
ismerni a szeszes italok különböző nemeit, a melyekben menedéket keresett az élet üldözései és
. , e I l e ™ e t l e nségei elől, a melyekbe eltemette gondj a buját, s a képzelet felcsigázása által egy
szebb jövőt igyekezett maga előtt feltüntetni. . .
s lehet-e csodálkozni e szerint, hogy a szeszes
italok eredete csaknem egyenlő az emberinem
eredetével és az a föld minden népeinél ismeretes
lett és elterjedt. Igy m á r r égen ismeretes volt
üabylonban a pálmabor, Phönicziában és a görögöknél a bor, melyet a költők megénekeltek, a
tatároknál a kumisz, lótejből készült borféle ital,
es már Ossián magasztalta a méhsört . . .
. J aa nb b i d ő b e n a vegytan felfedezvén a szesz
U
. yagát a ezukorban, a szeszes italok
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dése. Előjön még a borban az u. n. oenanthszesz,
mely a bornak sajátságos szagát kölcsönzi; továbbá különböző savak, mint a borsav, almasav
stb.; előjön még — különösen a vörös borban —
festeny és a csersav, mely a szőlő héjában foglaltatik, s a bornak sajátságos fanyar, összehúzó izét
kölcsönzi.
A borok szesztartalma különböző , igy a
gyenge borok alig 5—6%-t, az erősebbek 8 —
10%, s az aszuborok 10—20%-t tartalmaznak.
A szervezetre való behatása a bornak, mint
föntebb láttuk, kisebb mennyiségben nagyon előnyös, ugyannyira, hogy annak javalatát betegségekben is, a gyógyászat elismeri és helyesli.
Azonban a mily czélszerü s hasznos a jó nemesebb ó bor, szintén oly ártalmas lehet a savanyu
roszabb minőségü bor (lőre) sok savtartalmánál
fogva, s csak is hosszabb idő után, midőn a borkő
kiválik, lesz az ily bor élvezhető itallá.
A pezsgőborok becsértéke inkább képzeleti
mint valo miután inkább szemre és izre van számitva azok készitése.
Az almabor (cider) alatta áll a legroszabb
kerti bornak, és különösen csak oly vidékeken készíttetik, hol a bor nem terem meg.
A sör.
Az árpa és buza csiráztatásából készíttetik,
a midőn is a kemnye ezukorrá változik, s ezen
czukros folyadékhoz komló és más erjanyag adatik, mi által a czukorból szesz képződik; mely
folyamat alatt szénsav fejlődik, mely a sörnek
csipös izét kölcsönzi. Alkatrészei a sörnek a vizen
kivül: kevés fehérnye, szesz, czukor és savak.
Szesztartalma: mig a gyengébb fajban 1—2 százalék közt ingadozik, addig az erős angol és skót
sörben 15—20% rug. A sör egy kevés tápértékkel is bir.
A pálinka
a részegitő italok sorába tartozik, a mennyiben
kis mennyiségben élvezve is kábulást, elmezavart,
majd részegséget hoz létre, melyet mély kábálom
követ, midőn a vér sebesen tódul az agy felé s
okot szolgáltat a gyakori gutaütésre.
A pálinka különösen nagy szesztartalmánál
fogva lesz káros itallá; mert mig a bor és sör
mérsékelten élvezve a tevékenységet, erőt, bátorságot, férfiasságot neveli, a nélkül hogy az embert méltóságából kivetkőztetné, addig a pálinka
lealacsonyítja az embert, eltompitja az idegzetet,
aláássa az erőt s majd idő előtt kioltja az élef
fáklyáját . . . . ! Igaz ugyan, hogy hideg s nedves
légben dolgozókra nem gyakorol a pálinka — kis
mennyiségben — káros hatást, s ily körülmények
közt meg is engedhető annak élvezete, csak visszaélés ne történjék vele, mely aláássa az erkölcsiséget, alá a társadalom benső kötelékét! Nagyon
érdekesek e tekintetben Oesterlen adatai, ugyanis
szerinte „az iszákosok halandósága háromszor,
ifjak közt ötszörte nagyobb a közönséges halán
dóságnál, a tébolyodottak és öngyilkosok legalább
egy negyede, a gonosztevők négy ötöde iszákosokra esik" . . . !
László Elek.

Egyveleg.

•* (Elejtett oroszlán.) A jelenleg is Algirban
időző gróf Széchenyi Béla egy levélben érdekes
rajzát adja a „Vadász és Versenylap" hasábjain
azon esetnek, midőn útitársa gr. Erdődy Gyula
egy hatalmas hím oroszlánt elejtett. A csalétekül
kikötött lótól 9 lépésnyire volt elkészítve a vadászleshely, hol Erdődy magánosan helyet foglalt.
Éjfél után lehetett az idő, midőn a leshelytől
mintegy 300 lépésnyi távolságból irtóztató orditás reszketteté meg a levegőt, oly hang, mely
csak az ég dörgéséhez hasonlitható.Félóra mulva
bivaly nagyságu oroszlán közelgett a ló felé, s a
hullához érve megállt. Gyönyörü volt igy a rengeteg királya; hosszu sörénye, melyet a szél lengetett, a hold teljes fényében uszott, minden
fürtjéből szikrákat lövellve. íly állatot egy golyó
ritka esetben térit holtan a földre, azért Erdődy
fegyverének mindkét csövét egyszerre rásüté. A
vad összerogyott, de majd fölemelkedve tovább
vánszorgott. Hajnal hasadtakor az arabokkal, kik
a lövést hallották, a vérnyomokon fölkeresték a
vadat; egy fa tövében élettelen feküdt az. Válla
és szügye közt furódott bele az egyik golyó, mig
a másik, mely dupla lőporral volt töltve, fölötto
röpülhetett el. Husz kar segélyével emelték öszi„ í , „» il fe.ymennyiségü vizen kivül ezuvérre, s lábai két oldalt a földet érték s sulya
kor mely az éleny b e h a t / s a *
erjgombák
által felbomlik s belőle 8 z e 8 z képződik. A mint a alatt roskadozva haladt a remegő állat. Ezután
*zesz 20% elért, megszünik az erjgombák műkö- kizsigerelték, megmosták, besózták (a legyek

miatt), s összekötött hátulsó lábainál fogva felhúztuk egy terebélyes tölgy ágára. A levegőben
függve lábvégtől lábvégig 10 láb hosszu, fejétől
a farktőig 6 és fél láb hosszu volt; magassága alól
a nyakszirtig meghaladta a négy lábat; előlábai
nyomának átmérője puha földön, hol bátran lépett ki, fölülmúlt jóval tiz hüvelyket. Ezen óriás
oroszlánt az egész környék ismerte és több névvel ruházta fel; több mint husz éve pusztitá az
arabok és az ottani franczia telepek nyájait, sokszor egész Lambessáig portyázott le, ordítva a
város körüli jól fenntartott római romok között.
Chassaing és Bombonnel hires oroszlánvadászok
sikertelen jártak utána. Husvét előtti szombaton
vitték be Batnába az arabok örömrivalgásai közt,
kik magyar hazánkfiaiban megmentőjöket látják
a rettenetes vadak ellen, mert 16 nap alatt ketten
4 oroszlánt ejtettek el, s csak 6000 frankra téve
azon összeget, melyet egy oroszlán évenkint marhában megemészt, két arab néptörzsnek 24,000
frank évi adót kíméltek meg, a mi 480,000 frank
tőkének ötszázalékos kamatját képviseli.Bizonyos
az, hogy az arabok sok helyütt nagyobb adót
fizetnek az oroszlánoknak, mint a kormánynak.
Széchenyi és Erdődy az ottani kormánytól az
oroszlánejtésért kitüzött dijakat Batnában jótékony czélokra fordítják, s még csak e hóban maradnak az Atlas bérczei között.
** (Mennyibe kerül a rendőrség) Európa
különböző városaiban, mutatják a következő statístikai adatok. London 3,000,000 lakos után
rendőrségre 11,390,400 frankot ad ki; Páris
1,700,000 lélekkel 11,930,134 frankot; SzentPétervár 530,000 lélekkel 6,400,000 frankot igényel — 1934 rendőrszemély fentartására. Ennélfogva ott minden 274 lakosra jő egy rendőrkatona.
= (A sáska) Barrow délafrikai utjában beszéli, hogy 1797-ben egy 2000 fj angolmérföldnyi
tér a sáskák által teljesen elpusztittatott, s midőn
végre az északnyugati szél a tengerre verte őket,
a tömeg hidalakot öltött, mely 3 — 4 láb vastag s
50 angolmérföld hosszu volt; bűze 150 angol mérföld téren okozott pestist. — Mornár Pooráhban
egy Persiából átvándorolt sáskasereget vőn figyelembe. A vonal 500 mérfóldnyi tért foglalt e!, s
oszlopai a szó értelmében elhomályiták a napot;
szinök vörös volt, s a vérszin még inkább növelte
a rémületet. Andresson a forduló pont alatt egy
megmérhetlen sáskatömeget látott; a földön több
láb magasnyi tömegben hevertek, s az utasok,
marhák és kocsik által száz meg százezrek tapostattak össze. Este fákra kapaszkodtak; s ezek
terhök alatt vagy összezuzódtak, vagy földig hajoltak; ezek szine fekete pontokkal pettyezett vörös volt. E faj az Orange folyón is áthatolt, az
első csapatok hidul szolgálván az utóbbiaknak.Kiirtásukra megkísértettek mindent, még tüzet is raktak rájok,ez is kialudt, haszta an lőn minden munka.
Röptükben más és más alakot öltenek: majd hasonlítanak egy összetapadt sürü tömeghez, majd
szakadozott vészfelhőt mutatnak, majd meg mint
por-vagy tüzoszlop emelkednek fölfelé. Az általok
fényes nappal okozott homály miatt Andresson
kocsiját, lovát 100 lépésnyire nem ismerhette föl.
= A lábtyü (czipő, papucs, csizma, saru) története. A mai finom é^ ízlésre mutató lábtyűk kezdőleges készitményei szintén alaktalanok és durvák voltak. Az első készitményeket kelet forró
homokja ellen alkalmazák; s ezek nem valának
egyéb, mint egy vékony deszkácska, mely a lábhoz
köttetett. Fokozatos idomitását nehéz felsorolni;
némelyek Boétiusnak tulajdonitják, kit Plinius a
csizmárok és czipészek töízsapjának hirdet. —
Annyi bizonyos, hogy már Józsua javíttatta saruját,
Juditnak pedig oly gyönyörü bocskora volt, mikép
imádója maga Holofernes is nagyon megbámulta.
Chinában már Kr.e. 2700 évvel használatban volt
a lábtyű, a tudós világnak pedig véleménye az,
hogy a lábtyűt mindjárt a paradicsomból kiüzetésök után Ádám és Eva használták. —Alábtyű
mint jelvény is —symbolum — nem egyszer fordul
elő : Adáevevésnél a vevőnek lábtyű adatott át,
ez birtokbavételt jelentett; valakinek saruszijait
megoldani, alárendeltséget jelentett; kik lábtyű
nélkül jártak, bánatban°voltak, gyászt viseltek;
a mezetlen láb átalában alázatot mutatott. —
Sándor a nagy, fehér bocskorban járt, a görög
császárok rangjok jelvényeül vörös bocskort viseltek ; a római előkelők fekete sarut hordtak, őseink
sárga szattyánban díszelegtek, a spanyolok piros
színnek voltak barátai. Középkorban átalában
hegyes lábtyüt viseltek; minél előkelőbb volt az
ur, annál hosszabb volt az orrmány, a csizma
begye néha két lábnyira is kidudorodott.
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•* (Artot Desirée a nemzeti szinházban) vendégszerepelni fog. Már jún. l-jén Pestre jön s
négy előadáson hajlandó föllépni, mint erről a
nemz. szinház igazgatóját táviratilag értesitette.
** (Uj magyar opera) "van készülőben, melynek szövegét Ormay irta, zenéjét pedig Erkel
Gyula szerzé. Czime „A költő barátja" s Mátyás
király viszi benne a főszerepet.
** (Magyarország ismertetése) czimmel Fényes Elek egy munkát inditott meg, mely, mint
Cziméből látható, hazánkat fogja ismertetni, statistikai, földirati és történeti szempontból. E munka
első kötetéből az első szakasz 384 sürün nyomtatott lapon már meg is jelent, s a dunántuli kerületből Baranya, Székes-Fehérvár, Győr, Komárom,
Mosony és Somogy vármegyék terjedelmes ismertetését tartalmazza, a legapróbb helyeket is részletesen rajzolva. Ára 2 ft 50 kr. A második szakasz
Soprony, Tolna, Vas, Veszprém és Zalamegyékről szintén nem sokára elhagyja a sajtót. Az
egész munka a négy kerület szerint 4 kötetre terjed, az első mint látjuk a dunántuli, a második a
dunáninneni, harmadik a tiszántuli, negyedik a
tiszáninneni kerületet foglalván magában. Az
utolsó kötet végén az összes magyarországi megyék, városok, faluk és puszták betűrendben lesznek sorozva, ily módon a munka egyszersmind topographiai szótárul is szolgál. — Hogy nagy keletnek fog örvendeni, nem kételkedünk.

** A középdunai magyar gözhajozási társulat,) mint tudjuk, csak azután kezdheti meg műf (Az idei lóverseny) jún. 7-én, 9-én, és ködését, ha a részvénytőke 30 százaléka be lesz
11-én lesz. Az elsö nap, kedden, a következő fu- fizetve. Az e hó elején tartott alakuló közgyülés
tások lesznek: 1. Hack Stakes, urlovarokkal 2. határozata értelmében az igazgató-választmány
Nemzeti dij, arany serlegben 400 arany. 3. Höl- most közhirré teszi, hogy a részvény 15 százaléka,
gyek dija, arany serlegben 300 arany, melyért vagyis minden aláirt részvény után 30 ft, f. évi
urlovarok futnak. 4. Második császári dij 600julius 1 napjáig Szathmári Károly urhoz (Pest,
arany. 5. Gróf Kinszky-dij 500 ft. — A második szénatér 5. szám.) bérmentve beküldendő. A
nap, pénteken: 1. Ügető verseny. 2- Gróf Káro- második részlet az emlitett naptól számitandó
lyi dij 4000 ft. 3. Széchenyi-dij 100 arany. 4. három hónapra, vagyis október l-re lesz befizeEszterházy-dij 500 ft. 5. Match. 100 arany. — tendő. A részvényeknek egyszerre és egészen beA harmadik nap, vasárnap: 1. Batthyányi-Hunya- fizetése is elfogadtatik.
dij 200 arany. 2. Első császári dij 1000 arany. 3.
** (Az erdélyi muzeum megnyitása.) Az erÜgető- és ugrató-verseny, urlovarokkal. 4. Haza- délyi muzeum termeit pünkösd, harmadnapján,
fiak dija 100 arany. 5. Nákódij 100 arany, urlova- vagyis jún. 6-ikán fogják megnyitni a közönségrokkal. 6. Mezei gazdák versenye. 7. Akadály nek. Az emlitett napon d. e. 10 órakor az igazverseny.
gató-választmány testületileg megjelenik s szemle
f (Az esö hiánya miatt fenyegető száraz- alá veszi a megnyitott gyűjteményeket, melyek
ság) szomoru jövendőt igér nemcsak egyes gaz- azután nyitva maradnak szabad bejárás mellett
dákra, hanem az egész országra nézve. Mint a közönség számára is. A közlátogatás napjai
Somssich Pál hazánkfia irja: „Tul a Duna tönkre hetenkint hétfő és csütörtök lesznek, a midőn délvan már téve! — Ott az őszi rozs és buzán már előtt 9 órától 12-ig, délután 4-től 6-ig a termek
az eső sem igen segit, mert kihányván kalá- mindenki által megszemlélhetők.

Ipar, gazdaság, kereskedés.

szaikat, azon ritka szálak, melyek tavaszi nedvesség hiányában meg nem bokrosodhattak, ezekről a közép termésnek egy harmadát várhatjuk,
de csak az esetben, ha a kalászok kifejlésére egy
pár jó eső fogna még idejében jótékonyan hatni.
A tavasziak nagyobbrészt kiperzselődtek, az
árpa, zab sárgul, majd rozsdát ver, a kukoricza,
krumpli
alig kel! — A kaszálók, melyek a téli
** (A magyar eredeti regénytárból,) melyet
Hartleben Adolf ad ki, ismét két kötetet vettünk, nedvesség következtében sürü tömötten indultak
mely Vas Gerebentől egy társadalmi regényt fog- növésnek, egészben megállapodtak. Répa szintén
lal magában „Garasos arisztokráczia" czimmel. E nem lesz, zöld takarmány és egyéb mesterséges
mű a regénytárnak 12 és 13 ik kötetét képezi. Ara füveink mind kiasznak. Pest, Bácska és Heves környéke szintén ily szomoru helyzethez
e két kötetnek 2 ft.
közelednek. íly körülmények közt méltó az
** (Beniczky Emil hátrahagyott regénye) aggodalom egy közelgő, s a 63-dik évinél na„Tündérfi Kálmán ur kalandjai" czimmel meg- gyobb csnpás felett, mely ha bekövetkezik, sokjelent egy csinos kis kötetben, mely előtt az ifjan szorta sujtóbb lesz, mint amaz volt, mivel orelhunyt szerző szépen rajzolt és jól talált arczképe szágunk nagyobb részét éri, s ezért több lesz a
is látható. Nyomatott Bartalics könyvnyomdájá- szükölködő, mint a magával tehető, vagy épen
ban. Ajánljuk mindazoknak, kik a reményteljes bővelkedő, kiknek ez idő szerint kevesebb pénfiatal iró iránt életében is vonzalommal visel- zök, ellenben adóban és kamatokban sokkal több
tettek.
terheik vannak, mint 1863-ban, kölcsönös segít** (Történeti regény.) Kolozsvártt Stein ségre tehát számitni alig lehet!" Végül fölhivja
Jánosnál két kötetes történeti regény jelent meg; az országos magyar gazdasági egyesület figyelmét,
czime „Tartaroff herczegnő, vagya czárnő leánya.'' hogy mint gazdászatunk érdekeinek előőrse, a
Irta Mühlbach L., forditotta B. A két kötet ára netalán bekövetkezhető veszélyt jókor és idején
2 forint.
jelvényezze.
** (Irodalmi pályázat.) Egyik vidéki lapunk,
a ,,Zala-Somogyi Közlöny" szerkesztősége három
Eőzintézetek, egyletek.
pályaműre tűz ki jutalmat : egy ivnyi közgazdászati dolgozatra 5 aranyat; egy balladára 4 ara** (A magyar tudományos akadémia) történyat; egy ivnyi beszélyre 3 aranyat.
neti-, bölcsészeti- és jogtudományi osztályainak
** (Uj zenemü.) Rózsavölgyinél megjelent: e hó 22-dikén tartott ülésében két történeti érte„Szepsi emlék" Négyes, zongorára szerzé s Hor- kezést olvastak föl. Egyiket Szilágyi István irta,
váth Mariska kisasszonynak ajánlja Mariska Vil- „ürágfi János törvénytelen fiáról, Gáspárról és
mos. Ára 60 kr.
Verbőczy özvegyéről" felolvasá Nagy Ivan. A másikat, Hajnik Imre nagyváradi jogtanártól, mely
értekezés az 1261-diki n. szombati gyülést és PoEgyház és iskola.
zsony meghódolását Ferdinánd királynak tár** (A lipótvárosi templom) épitésére, a folyó gyazta, Pauler Tivadar olvasta föl. Jövö hétévben, a 100,000 ftnyi kölcsönnel, a vallásalapok- főn a Nádasdy pályázat eredményét fogják bejeból járó segélylyel s a községi adományokkal lenteni.
együtt 130,000 ftot fognak fordítani. A munka
** (Az alakuló orvon nyugdíjintézet) kednövekedtével az épitész évi diját is fölemelni vező pártfogásnak örvend, mert bár a szétküldött
szándékoznak.
ivek nagyobb része még vissza nem érkezett, már
•
** (Püspökké szentélés.) Egerben Máriássy is mintegy 500 ügyfél irta be magát. — Török
Gábor ő mlgát e hó 4-én szentelték föl palaeopo- József pesti gyógyszerész, mint pártoló tag lépett
lisi püspökké. Az egri főmegyéből minden helység az intézetbe azáltal, hogy 100 uj frtot küldött be
küldött képviselőt ez ünnepélyre. Az egyházban az intézet alaptőkéjéhez. Hogy az ügyet tovább
az ének- és zenekarban Eger városának összes fejleszteni lehessen, fölkéretnek az ivtartók, iveműkedvelői közreműködtek. A fölszentelés után iknek jún. végeig bár mily eredménynyel leendő
az érsek ő nmlga, fölszentelt segédpüspöke tisz- beküldésére. A pesti orvosok dr. Flór elnök vagy
teletére 1G0 teritékü fényes ebédet adott.
dr. Déry jegyzőnél letett iveken jegyezhetik be
** (Az irgalmasok rendfönökeül)si május ele- magukat.
jén Pozsonyban tartott káptalani ülésen Gelentsér
** (A magyar irók segély egylete) legközebudai priort választották meg.
lebbi vál- ülésében bemutatott pénztárnoki szá*• (A pozsonyi gymnásium.^gj bécsi lap azt madás szerint, a pénztávforgalom az 1865-ik év
irja, hogy a magyarországi gymnásiumok tannyel- első negyedében következő volt: Bevétel. Pénzvének kérdését szándékozik az oktatás ügyi tanács tármaradvány 1864-ik évről 58,037 ft. 40 kr.,
rendezni, s többek között a pesti, budai és pozso- alapítványi tőkéből 4,792 ft. alapítványi tőke kanyi gymnásiumokat emliti. Mit akarnak rendezni a mataiból 385 ft. 88 kr., évdijakból 72 ft. segélyepesti és budai gymnasiumokban, alig tudható, ha- zésekből 182 ft. 50 kr., ideiglenesen tett kiadánem a pozsonyira nézve azt felelték, hogy ott ba- sokból 19,230 ft. összes forgalom: 82,699 ft. 79
jos lesz németesiteni, a mi leginkább abból világ- kr. — Kiadás. Ideiglenesen (letétemények) 79,938
lik ki, hogy az ottani gymnasiumnak jelenleg 470 ft. 44 kr., segélyezésekre 1,406 ft. 05 kr., kezelési
tanulója van, mig a németesitési kisérletek idejé- költség 300 ft. vegyes és rendkivüli 62 ft. 80 kr.,
ben csak 170—200 volt. A jelenlegi tanulók két összesen: 81,707 ft. 89. — levonván a kiadást a
bevételből, marad a pénztárban 991 ft. 90 kr.
harmada magyar.

Mi njság?
** (Az akadémia ünnepélyes megnyitásáról)
különböző időpontokat hallunk emlegetni.. Azon
körülményből, hogy Ybl épitész utasitást kapott
a nagyteremnek aug. 20-ig okvetlen elkészíttetésére, némelyek azt következtetik, hogy a megnyitási ünnepély Szent-István napján lenne. Valószinübb azonban, hogy ez november 3-án fog
végbe menni, azon a napon, melyen Széchenyi az
akadémiát megalapította. Áz akadémia megnyitási ünnepélyét, mint a ,,P. N." helyesen megjegyzi, csak Széchenyi emlékével lehet összeköttetésbe hozni, és nincs nap, mely erre az imént
említettnél alkalmasabb volna. (Mint a „P. Ll."
értesül, az akadémia ez évi közgyülése s ezzel
együtt a palota ünnepélyes megnyitása aug. 19-re
van határozva.)
** (A nemzeti szinház uj telke.) A nemzeti
szinház számára Pest városa által átengedendő
telek ügyében, máj. 20-ikán gr. Károlyi György
ő nmga termeiben értekezlet volt, melyen a nemzeti szinház bizottmánya részéről gr. Károlyi
György, gr. Szapáry Antal, gr. Ráday Gedeon,
Ürményi József, Korizmics L. s Walther G., mint
jegyző. — Pest városa képviselőiül Krászonyi polgármester, Perger Ignácz, StafFenberger István,
Emmerling Károly, Klenovits György, Jámbor
László főügyész s Incze György városi mérnök
vettek részt. A bizottmány a régi német szinház
telkében állapodott meg, s e városi képviselők
ujonnan elismerték Pestvárosa azon ígéretének
érvényességét, hogy nemz. szinházi telekül 600
négyszög ölnyi tért dijtalanul átengetjen. Az értekezlet eredménye közelebb fog a pestvárosi tanács teljes ülésében megvitattatni. A nemz. szinház helyéül a szerviták temploma s klastromának
helye is szóba került, de ezt a nemz. szinház képviselői el nem fogadhatónak nyilatkoztatták ki,
bár a községi képviselők megjegyeztéK, hogy a
szervitákat a város uj plébániai kerület és plébánia javadalmaztatása által illendően kárpótolná.
** (Tárgy-sorsjáték engedélyezése.) A magyar orvosok és természetvizsgálók ez évi összejövetele alkalmával iparkiállitás is lesz Pozsonyban. Ezzel kapcsolatban egy tárgy-sorsjáték rendezésére s e czélra 15,000 sorsjegy kibocsátására
engedély adatott.
** (Elaggott irnok.) A napokban vett bucsut
Pestmegye tiszti ügyészi irodájától egy sokak
által ismert agg irnok, Balla Miklós, ki e megyét
egyfolytában mint irnok 40 éven át szolgálta. A
71 éves öreg, ki kora reggeltől késő estig munkálkodott, közelebb gyöngeség következtében kiejté kezéből a kitünő szépen iró tollat és ezt intésül vette, hogy nyugalomba vonuljon.
** (A pesti német színházzal), melynek igazgatója legközelebb ismét megbukott, több német
szinigazgató szeretne szerencsét próbálni. A személyzet, mely most saját javára játszik, egyesek
jótékonyságára van szorulva. Hire van, mintha
jövőre a német szinház is subventiót kapna; ez
ha valósulna is, semmi esetre sem az országos
alapból fogna történni.
** (Névmagyaritás). Felsőbb engedély mellett Reichsl Béla győrujvárosi lakos vezetéknevét
„Rengei"-re változtatta.

** (Két régi képet) kapott ajándékba a nemzeti muzeum, a Reuszi herczeg bécsi ügyvivőjétől
Schwarz György urtól. Mindkettő tájkép. Egyiknek keretére ez van irva: „JosephusOnentt, anno
1744." Ez a Kis-Márton közelében született s
Bécsben sokra ment régi hazai festesz neve, s e
képek ránk nézve annál érdekesebbek, mert tőle
mas müveket nem birunk. Schwarz ur azért ajándékozá ezt a nemzeti muzeumnak, mert atyjától
ÖrÖk
l t ' k Í M a gyar-Óváron született.
(Kirándulás Visegrádra.) A mult vasárnap
a dunagőzhajózási társaság kirándulást rendezett
Pestről Visegrádra s a Migazzi kastélyba. A
na
g y hajó egészen megtelt a mulatságban résztvevők nagy seregével, kiknek száma meghaladta
a 800-at. A idő tulságosan is kedvezett, mert
forró napsugár pirította a fényes délben történt
visegrádi hegy megmászása alkalmával különben
is fölhevült arezokat. De e fárasztó ut sem volt
képes ellankaaztani a tüzvérü fiatalságot, mely a
Migazzi-kastélyban tánczra pattant s vidámon
folyt a mulatság. Résztvett a budai „Unio" dalárda is, fölváltva hallatván magyar és német
dalait. Érdekes látványt nyujtott még e kirándulásnál a szamárverseny is, melynél az első nyertesnek egy tallér, a másodiknak egy ezüst ftos
volt kitüzve. A fülesek jól oda dörzsölték néha
délczeg szamaragjaikat egy egy utban álló fa oldalához, mert lombok alatt történt a futtatás. A társaság megelégedten tért vissza a kissé fárasztó
mulatság után.
— (A „szép juhászné1') czimü nyári mulatóhely, mely a budai hegyek egyik legregényesebb
pontja, előbbi tulajdonosának halála következtében mult szerdán került árverés alá. A jelenvolt
árverők között Borsos és Doktor ismert pesti
fényképészek voltak a legtöbbet igérők s a szép
birtok 13,000 forintnyi áron az ő birtokuk lett.
Remélhető, hogy e sokáig elhanyagolt bájos vidék ezentul ismét szebb napokra virrad. Az ui
vállalkozókról beszélik, hogy e tekintetben messze
kiható terveik is volnának. Óhajtandó, hogy e hir
nj
igaz legyen.
n f+ oa - °n9yilkosság.) Budán a Normafa
mellett, jó-Rn, két budai tanuló agyonlőtte magát.
Az illetők, mint igen szorgalmas j ó viseletű ifjak
voltak ismeretesek. A véres tett indokait, részleteit homály fedi.
*" (A pesti állatkert) részvénytársulatának
utóbbi bizottsági ülésében az elnöklő dr. Szabó
József jelenté, hogy a városligetben létesitendő
állatkertet illetőleg az épitési, valamint a park és
tóásási tervek már mind el készültek. Ennek következtében elhatározá a bizottság, hogy a munkálatok átvételére a napokban csődöt fog hirdetni.
** (A györi színháznak) a jövő téli szinídényre megnyeréseért Szabó József szinigazgató
folyamodott. A győri szinházi bizottmány ez ajánlatot készséggel fogadta s a csődhirdetést egyelőre elnapolta s a szerződés megkötése esetében
mellőzni határozta.
** (Halálra itéltek.) A „Zala-Somogyi Közlöny-ben a halálra itéltek egész sorozatát olvassuk. Kötél általi halálra itéltettek: Lengyel Ferencz, Putics Mária, Mihaldiuecz György, Furkó
Gábor, Simon János, Fricz Juli, Horváth István
S
-i^ a r
Jozsef, a Gelencsér rabló bandájának
elősegélése s részint orgazdaság miatt. Ezefc közül Simon János 5 évi börtönre, Horváth István
pedig az utolsó perczben már az akasztófán kapott
kegyelmet.
1
* ' (Különös betegség.) Ungvárról egy leveg ő csodálatos betegséget ir le, melyben ott egy
éves izraelita leány szenved. Betegségi rohama
időnkint jő reá s ilyenkor rendesen előbb

egy félóráig csuklani szokott; azután kevés szünet mulva nagyszerü idegrázkódtatás szállja meg
ugy annnyira, hogy ha néhányan nem tartanák,
a légbe hányná fel; ha ez megszünt, igazi héber
nyelven dalolni kezd, majd mindenki előtt ismeretlen rémes énekeket, majd csak tiszta érzésteljes dallamokat — erre ismét rohama lepi
meg, mig igy felváltva, körülbelől három órai
rettenetes kinok után láza megszünik. — A legkülönösebb az, hogy e rohamát egy nappal előre
megjósolja, s az alatt, mig dalait zengi, ajkai nem
mozdulnak; különben e lázban már 19-dik éve,
hogy szenved. Rohama minden tizedik napon jő
reá, e közben, ha az ember látja, alig vesz észre
rajta valami nagyobb változást, kot, varr, dolgozik rendesen.
** (Véres veszekedés.) Egy napszámos Pest
egyik külvárosában addig ingerelt egy asztalost,
mig ez egy vésővel oly, szurást ejtett rajta, hogy
azonnal összerogyott. Életben maradásához kevés
remény van,
** (Egy ismeretlen opera Donizettitől.) A
már rég elhunyt Donizetti egy „Stuart Maria"
czimü operát is hagyott hátra, mely még 1834-ből
való, s miután 30 évig hevert, Cottan Tódor napfényre hozta, s most a nápolyi San-Carloban igen
nagy sikerrel adják elö.
** (Hold-vizsgálás.) Gersen optikus, ki egy
Rosse lord által készitett távcső birtokában van,
mint bécsi lapok irják, ott nyilvános holdvizsgálatokat szándékozik rendezni. Az eddigi kisérletek igen érdekesek. Állitják, hogy e távcsővel
minden, csak 100 láb magas tárgyat ki lehet venni
a hold felületén, sőt kedvezö körülmények közt
még 60 láb magasakat is. Számtalan sziklát és követ látnak, de épületet, növényzetet vagy vizet nem.
** (Szerencsétlenül járt kötéltánczosnö.) Az
ugynevezett nő-Blondint, Euphrosine kisasszonyt
Berlinben az a szerencsétlenség érte, hogy egy
nyilvános előadás alkalmával a 70 láb magas kötélről lebukott és az egyensulyt artó-rúddal együtt
egy alatta álló asztalra esett. Sérülései nagyok,
de lebukása után még annyira eszméletnél volt,
hogy leesése okát is elő tudta adni.
** (Földrengés.) Lissabonban közelebbről
háromszoros földrengést éreztek egy óra alatt,
melyek mindegyike 3 — 4 másodperczig tartott.
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Péntek, május 19. „Brankovics György."
Dráma 5 felv. Irta Obernyik Károly. Obernyik e
művében a czimszerep Egressynek egyik legkitünőbb szerepe, ki az agg fejedelmet benne most
is a régi erővel ábrázolja. Játékát most is sokszoros tapssal kisérte s már megjelenésekor zajosan
üdvözölte a derék művészt a közönség. — Fölemlitést érdemel még, hogy Gerő szerepében a szinészi képezde egyik növendéke Egressy Árpád
lépett föl. Alakja férfias, hangja megnyerő, a
többit számára a szorgalom és gyakorlat fogja
megszerezni.
Szombat, május 20. „Észak csil'aga." Opera
3 felv. Meyerbeertől.
Vasárnap, május 21. „A királ házasodik."
Vigj. 4 felv. Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, május 22. „Nöi harcz." i j j . 5 felv.
Irták Scribe és Legouve.
Kedd, május 23. ,,Eszak csilla] 1 ;< Opera 3
felv. Zenéje Meyerbeertől.
Szerda, május 24. „A szép marquisnö."
Dráma 4 felv. Irta Kövér Lajos.
Csütörtök, május 25. „Fidelio." Opera 2
felv. Bethoventől.

Görög-orosz
naptar

Május (<5) I
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Szerkesztői mondanivaló.
7689. K - y S ~ r . Az egyik kép még az 1862-i évfolyamban jelent meg. Atalában megjegyezzük, hogy a
V. U. addigi folyamaiban a felteit kérdések legnagyobb
részére megtalálhatná b'n a kivánt felvilágositást. Az átalános tárgymutató hiányát mi is sajnáljuk, s ha elég részvétre találna, annak elkészülését egyszer végre mégis
kieszközölhetnék. Nem a munka és fáradság, de a kiállitási költség forog itt szóban.
7690. A B C . A czikk közlését a közeledő uj félév
elsö számaira tartottuk fenn. Akkorra több rokon tárgyu
rajz elkészülését is várjuk.
7691. Szeged. L. J . On c éljaira egy i g e n alkalmas
könyvet tudunk, mely épen most jelent meg, még pedig
Szegeden, a tevékeny Burger Zsigmond nyomdájában. A
szépen kiállitott könyv o*ime : „Franczia olvasó és társalgó könyv. Fokozatos rendben, iskolai és házi oktatásra
alkalmazva. Jegyzetekkel és szótárral ellátva. Szerkeszté
Borostyám Alfons tanár." Ára 1 ft. 40 kr.
7692. Lehócz. B. I. Nem lesz belőle „fidibusz." Söt
inkább arra kérjük, hogy mielőbb i.-mét legyen szerencsénk.
7693. Kolozsvár- R. T. E mü még inkább meg fogja
nyerni a fogékony keblüek tetszését. Részünkről már előre
is köszönetet mondunk. Ritka eset, hogy az alkalomszerűség a költői belcrtékkel oly szerencsésen vegyüljön. Íly
meleg kedélytől — bár különben a női irodalmárságnak
nem vagyunk bámulói
azt óhajtanók, hogy gyakrabban
adja jelét életének — mig a forrás el nem apad.
7694. Pótharaszt. B. K. A hirdetési rovat egészen a
mi közlésünkön kivül állván, a kiadó-hivatal fogja önt
értesiteni a részletes feltételekről.
7695. Pest. H—y K—n. A bányászati czikket egy
jeles szakférfiúval közöltük, ki azt a lapunkban tett érintés által figyelmeztetve, rövid időre elkérte. Mihelyt viszszakapjuk, a tudvalevő czélból azonnal küldjük.
7696. IV.-Léta. Sz. A kivánt számot nem küldhetjük,
mert elfogyott. Épen ugy sajnáljuk, hogy a közleményekből ezuttal semmit sem használhattunk.
7697. Jnliához. Nem közölhető.
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SAKKJATEK.
282-ik sz. feladv.— Lehner Zsigmondtól
(Bécsben).
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€ 8 Tivadar! 3 Simeon
j|4 Sámson
Adronik
János D.
Patricius
<i Pünkösd
Thallelaeus 7Pünk.2-ik
Konstantin 8
(tinn.
Basilicus
9 Sabbath

Nap
hossza |
d. p.

15
15
15
15
15
15
15

I v i

b

c

d

e

Világos.

f

g

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 277-dik számu feladvány megfejtése.
(Szabó Q.-tól)
Világos.
Sötét.
Világos. A) Sötét.
l.He7-d5:f
c6-dö:A) 1
Vd6-d5:
2. Vc5—c7
tetsz. sz.
2. He3—c4
tetsz. sz.
3. V - v . H - + m a t .
8. V—v.F—fmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon:Czenthe József. —Pesten: A pesti sakk-kör.
Rövid ért. Miskolcz. Cz. J. A 277 sz. feladványban a
He3 —c4 elsö lépésre a mat nem volna megadható, mert
sötét Vd6—e7: t lépésével azt meggátolja. Azért csak az
általunk közlött módon tartjuk megfejthetőnek.

TARTALOM.

HETI-NAPTAR.

Katholikus és Protestáns

*

34
35
37
40
40
42
44

Hold

kél i nyüg. |j hossza
6. p.

7
7
7
7
7

Holdfenyváltozások. # Ujhold 25-én, 0 óra 5 perczkor reggel.

Sel

<s. p. 6. p.
44 8 26 7 44
45 8 25 8 48
46 8 23 9 52
48 8 20 10 54
48 8 20 11 55
8 18 0 56
8 16 1 57

nyüg.
6. p-

10
ll
ll
#
0
0
0

39
13
43
#
10
35
59

Báro Dóczy Zsigmond emléktáblája a ladomér-vieszkai
.templomban. —Gondolatok egy sziklatetőn. Sámi Lajos.—
Szegény ördögök (folyt.). Tolnai Lajos. — Az északamerikai hadsereg győztes vezérei (képpel). — Az écskai r.
kath. templom (képpel). — A dade meg a rajkó (XLVII.
kép a hazai népéletböl). — A kisdedóvás Francziaországban. — Tápszereink. — Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom
és müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,egyletek. — Mi ujság?— Nemzeti
i szinház. Szerkesztői mondanivaló. Sakkjáték. Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

I
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HIRDETÉSEK.

SKRIVÁN FERENCZ Sorsjegyek részletfizetésre.
kalapgyári raktára

[Pesten,

váczi-utcza,

az „Ypsilantihoz"
czimzett vászonáruk-kereskedése tőszomszédságában,
ajánlja
legujabb divatu

nemez- s selyemkalapok
jólválogatott raktárát,

urak és gyermekek számára.

Ezuttal van szerencsém a nagyérdemű közönséget
arról értesiteni, hogy eddigi kalnpűzleteiinet az uri- s
kigyó-utczában megszüntettem, s
főraktáram jelenleg egyedül csak a vácziutczában található fel.
JBV* Jól ismert czégem, gyártmányaim szilárdsága
felett eléggé kezeskedik.
1101 (S—10)

Helyváltoztatásból eredt

ti

LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!

100 db. 8-ad levél-papír 100 db. hozzá- 1 levélmásoló gép tökéletevaló borítékkal:
sen használat alá, könyvvel, mindennel ellátva . 5 ft. — kr.
finom velin papírból — ft. 85 kr.
finomabb, erősebb . 1 „ — „ 1 itcze legjobb fekete tinta,
a mi csak kapható . . — „ 3 5
legvastagabb angol
— „20
velinből . . . . 2 „ — „ 1 meszely
— „10
szines velin papirból 1 ,, 80 „ '/» meszely
—
zománczozott szines 1 „ 80 „ % meszely ,
18 „
rovatozott papirból — „ 90 „ 1 akó
gyáaz-szegélylyel fiChablonok, vagy rézlemezbe vágott
nom angol
. . . 2 ,, 80 „ mindennemü ékes és közönséges betűk
Dombor-nyomatásért csak 12 krajczárt és számok fele áron kaphatók.
számitok, lehet szines nyomást lüO-tól
Ugyszinte albumok is végképeni ki80 krért hozzáadni, boriték nélkül pedig árulásom által fele árban nálam kaphaa fentirt árak felével is olcsóbbak!!
tók, vannak igen csinosak.
Mérnök uraknak való mindennemü
Aczél-pennákból 1 katulya, 140 darab
rajzpapirok és eszközök, nevezetesen tus- jó tollakkal 20 kr., 30 kr., 40 kr., 60 kr.,
sok, ir-ónok, papírok stb.,ugyszinte gyer- 80 kr., 90 kr., 1 ft., 60 kr.
Tollfogást, szépirói irány szerint hamekek használatára való rajzeszközök 90
kr., 1 ft. 50 kr., 3ft.,4 ft. 50 kr. u. tov. tározó, és mindenkinek alkalmas használatára, — uj találmány — tollnyelek nök
Különösen leszállított árakon :
és gyermekek részére elkerülhetlenül
1 szál spanyolviassz 10 kr., 20 kr., 80 kr. szükséges ; darabja 6 kr., 1 tucz. 60 kr.,
1 font 45 kr., 60 kr., 80 kr., 1 ft. 20 kr. 1 Gross 144 darab 4 ft.
u. tov.
100 darab látogatójegy dombor nyom.
1 katulyával 20 kr., 60 kr., 1 ft. u. tov. 80 kr., fekete kőnyomat 1 ft.
Levél- és rajztokok darabja 40 krtól egészen 5 frtig, ezek finom bőr kül- és
belszerkezettel.
Hólyag-papir penész ellen!
100 db. 3% hüv. átm. kerek. — ft. 40 kr. 24 kettős iv, 640 D hüv. . 2 ft. 65 kr.
„ „ 41/, „ „
„
- „ 68 „
1 iv belőle
- „ 12 „
,i „ 6
„ „
„
1 „ — „ 24 iv felenagy
1 „ 44 „
Ezen kerekek igen czélszerüek!
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 ezelött, most is bővített udvari raktáramban,
és pedig tetemesen leszállított árakon, ugy mindennemü iró- és rajzeszközöket,
alamint mindennemü bizományokat, minden elöfordulható községi szükségleteket
pedig a leggondosabban kielégitőleg eszközlöm és szállitom.
Ajánlom magamat kegyes figyelmükbe, és kérem uj helyiségemben e czim
alatt velem rendelkezni:
Pest, Nagyhid- és bécsi-utczai családi ház, 9/i5. sz.

1105(2-25)

Haris Pál.

d "
Mindennemü rovatozott s nem-rovatozott
együtt nálam 25% olcsóbbak.

Credit-sorsjegyek . . . 12 havi részletfizetéssel havonkint 12 ft. — krral.
1864-ki 100 ftos sorsjegyek 10 „
„
„
10 „ - „
1864-iki 50 ftos sorsjegyek 10 „
„
„
ö„ — „
Vi 1839-iki sorsjegyek . 10 „
„
„
8 „ 80 „
Budai, Clary vagy Genois-sj. 10 „
„
„
S „ 40 „
Már az első részlet-befizetés biztositja a nyereményeket.

Évnegyedenkinti részletfizetéssel:

az összes ausztriai sorsjegyekre, 1 badeni sorsjegy hozzáadásával '/i évenkint 4 ft.
10 Credit-sorsjegyre . . . . 20 részletfizetéssel 10 ft.
10 1860-iki sorsjegyre
. . . 20
„
8„
10 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 25
„
6
20 1864-iki 50 ftos
„
25
„
3„
CáT" Az I-ső sz. társulati csoportozat 20 résztvevőből áll 25 évnegyedenkinti
4 ft. részletfizetéssel, a 2., 8., 4., 5-ik társulati csoportozatban, — annyi a részvevő,
a mennyi a sorsjegyek száma. — A részletfizetéseken kivül csakis a törvényszabta
bélyegdijak fizetendők.
X 1 8 6 4

10

HERZBERG A.

bank- és pénzváltó-üzlete Pesten, Dorottya-utcza, négyszög 3. sz.
A hol is mindennemü állam- s iparpapirokra, valamint sorsjegyekre havonkinti, vagy egyszerre történendő fizetendő visszafizetésre PÉNZEK elölegeztetnek.
Heckenast Gusztav kiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz. a.) megjelentek
és Pfeifer Ferdinánd pesti, Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

VILÁGTÖRTÉNET TANKÖNYVE
Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.

irta Dr. Weber György.

A tizedik bővitett kiadás után magyarítva.
Elsö kötet: Az ó világ törtenete.
Nagy nyolezadrét (497 lap). Füzve Z forint 40 krajczár a. ért.

KÖLTEMÉNYEI.
Válogatott prózai írásaival egyetemben.

Kiadta Toldy Ferencz.

(1

~ 3)

Nyolezadrét. (VII. 268 lap.) Fűzve 1 forint ausztriai érték.

SZENT LÁSZLÓ.
Történeti költemény, irta Garay János.

Gyémánt-kiadás. Két kötet. (248, 208 lap.) Diszkötésben 3 ft. Füzve 1 ft. 4 0 kr.
(A „Magyar Remekírók" XI. és XII. kötete.)

Mindennemü vászon- és gyapot-árak
nagyszerü

HlGMAYERésMICHAILOVITS

Tudósitás!

rumburgi vászonraktárában Pesten a „profetához"
a városháztéren.
1137(1-3)

Mindennemü vászon- s gyapotáruk-csökkenése

MÖSSMER JOZSEF

rnmbargi vászon-raktárában

a „menyasszonyhoz"

P e s t e n , az uri- és zsibárus-utcza szögletén,
nos (3—4)

Fontos mezei - gazdák és épitési vállalkozók számára!
Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy tüzmentes

lialHil-iisiiliüll-liii/li'lo-iiciiii'/niik

főraktárai, mely már Magyarországban könnyü, tartós és olcsó háztetöző anyagnak
ismertetett el, — házak, csűrök, félszerek stb. tetőzésére — a cs. kir. osztrák birodalom
összes területeire nézve

CHRIÁT. PÜRNER urra

ruháztuk át Pesten, 3 korona-uteza 23-ik szám alatt, hol is minden megkívántaid
tudakozásokra kellő válasz adatik, s a megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

992 (io- io)

Mélt. S á n d o r
M ó r i c z grófur
Bajna és Bia uradalmai részéröl, a
folyó évben következendő juhnemek vannak eladásra g y a p j ú
nélkül felállítva,

sorsolás alá esö 5% %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen tortént betáblázás által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tőkéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 34'/J év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névériékök szerint visszafizettetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5% %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon teke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
I-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

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

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

7 % évi jövedelmet és biztos tökenyereményt

ugymint:
34 darab 5—6 éves hágó-kos,
4 darab 2 éves kos,
6 darab 1 éves kos,
470 darab fedezett e's juliusban ellendő
5—6 éves anyabirka,
580 darab meddő 5—6 éves anyabirka.
1030 darab gabna-darától jól kihizott
öreg ürü,
680 darab 5—6 éves öreg ürü.
Bővebben értekezhetni B i á n — elsö állomás Buda főváros közelében — a jószágigazgatóságnál.
1119 (2—3)

KANTA JOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dusan ellátott

nyujtanak.
ŰH?* Az emlitett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvleux C. J., Wahrmann és fia
Baron testvérek czimü kereskedő-házaknál; — BÉCSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság főügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
1083 (3—0)

legujabb bel- és külföldi

női-divatára
793 (27—0)

JACOB G.

Az 1865ik évi fürdö-idény

a budai császárfDrdőben.

gépekraktára Pesten,
gyár-uteza 33-ik szám alatt,

BACSÁNYI JÁNOS

irókőnyvek bekötéssel

b. Orczy György-féle házban 10-ik szám.

i k í

Irt-í5rv4nvf»lr
"
0 ftos sorsjegyre 2 ft., — 1 1864-iki 50 ftos
l
i g C I V C I i y c n . . sorsjegyre l .ft.,— 1 Credit-sorsjegyre S'/.ft., és bélyegdij 50 kr. — 10 1864-iki 100 ftos sorsjegyre csak 17 ft., — 10 1864-iki 50 ftos
sorsjegyre csak 12 ft.50 kr., —100 Credit-sorsjegyre csak 37 ft., bélyegdijjal együtt.
1080 (5-88)

A magyar földhitelintézet

Birka-eladás.

Anderson D. és fia Belfast-ban.

A budai császár-fürdő gyógyereje a tapasztalás által igazolt fényes eredményeke
mutat: az emésztési szervek s függelékeinek bántalmainál, gyomor-,bélhuzam-, máj- a
lépbajoknál, — aranyér, köszvény és a csuzok mindenfele nemeinél, — idegbánajánlja d i j k o s z o r u z o t t g é p e i t , ugymint:
talmaknál s a legkülönfélébb bőrbetegségeknél, — hólyag- és vesebántalmaknál s
Mozgó- és legjobb szerkezetű gAz-cséplögépeit teljes felszereléssel, melyek a gabnát a fertőzési kórok utáni erőhanyatlás- és kimerülésnél, — ugy szintén a görvélykétszeresen tisztítják, s három minőségben kész eladásra zsákba szállitják, ára kór, vérszegénység s a test átalános táplálási zavarainál. A női betegségek közül a
méh- és függelékeinek bántalmainál, különösen méhtömülés- a kellemetlen szövőd4600—5000 forintig.
Fek-irányos gőzgépeit expansióval, minden megkivántató nagyságban, kazánnal ményeinél, e felett görcsök s méhszenvi zsábáknál. Továbbá a lobos bántalmak
után visszamaradott kórtermények eloszlatása, vagy ezek által feltételezett izom zsuvagy anélkül.
gorodások és izmerevek eltávolításánál sat.
Kombinált gőzgépeit, álló kazánnal, kürtövei, viz-szivattyuval és csőkkel stb. ellátva,
Ezen bántalmak leküzdésére rendelkezik a budai császár-fürdő, az ivó gyógymalmok és cséplőgépek hajtására, teljesen felszerelve 1400—2800 ftig.
forráson kivül, kád, kö, maláta, török, göz, iszap, s konyha- vagy tengeri-sóval
(Szab.) Örlö-malmait kova-malomkövekkel, mindkét lapoldaloni őrléssel, tölgyfa- készült márvány kád-fürdökkel, egy nöi- és egy uri-uszodával, s a szegény nép
számára egy kőz-fürdövel. E felett a nagy gyógy-udvarban üde tej és savó ugy szintén
malom-állványon egy járat, teljes felszereléssel 460 ft.
(Szab.) Kettős örlö-malmait, kova-malomkövekkel együtt, a forgó-kövek mindkét mindenféle bel- és külföldi ásvány-viz áll a betegek rendelkezésére.
A gége és légcső betegségeinek gyakran hangtalansággal szövetkezett különösen
lapoldaloni őrléssel, két járattal, tölgyfa-malomállványra helyezve, laposórlésre
hurutos bántalmai ellen, — épín a napokban szereltetett fel czélszerüen megújítva a
ára 920 ft.
belégzcsi szoba.
(Szab.) Kettős őrlőmalmait, kova-malomkövekkel, mindkét lapoldaloni őrléssel, két
A fürdő átellenében levő Margit-szigetnek dús növényzete, egyenes sétái, széljárattal, tölgyfa-állványra helyezve, melyhez két őrlő-henger van kapcsolva, es pormentes levegője által a mellbetegségekre hathatós j<5 befolyása naponkint mindmindegyik három fajta liszt őrlésére, finom őrlésre teljesen felszerelve 1260 ft.
inkább előtérbe lép.
Ugyanaz, négy erős szállító-kerékre, ezen kettős malom, valamint a Locomobile egyik
A fürdő rendelő orvosa dr. Patrubányi Gergely, kivel a betegek naponkint délhelyről a másik helyre hordozható, finom őrlésre felszerelve, ára 1400 ft.
előtt 8—10 óráig a nagy gyógy-udvarban értekezhetnék.
Körfürészelök, répametszök, szecskavágók, knkoricza-morzsolók, znzók stb.,
A kényelem igényeiről 200 tiszta lakszoba, elismert jó konyha, tágas étterem 8
pontos szolgálat által van gondoskodva.
melyek mindenkor raktáramban készen kaphatók.
Kedélyes szórakozást nyujt az egész fürdői idény alatt müködő zenekar a nagy
GZg*" A gépek különleges kívánatra próbakép itthelyt mozgásba hozhatók, elfogad-gyógy-udvarban, melynek közönségét az óránkint kikötő helybeli gőzös, s a folyvást
tatnak továbbá megrendelések mindennemü gépre, s azok gyorsan és pontosan közlekedő társaskocsik a főváros minden osztályainak tagjaival váltakozva szaporitják.
1 1 U
teljesittetnek.
(3—4)
A Dunapartra nyiló erkélylyel ellátott társalgási terem. — A hetenkint egyszer tartatni
szokott válogatott közönségü fényes és kedélyes táncz-estély.
A Margit-szigetre vagy a budai hegyekbe való kirándulási közlekedésről szintén
gondoskodva van.
Lakbérlési megrendeléseket teljesit s levél utján is elfogad.

Pesti biztositó-intézet
Alaptöke három millió a. é. forint.

1186 (1—3)

A fürdői igazgatóság.
Az erdélyi kölcsönös

jég- s tüzkármentö-társulat

A fennevezett biztositó-intézet alulirt főügynöksége biztosításokat
eszközöl:
a
) Tűzkárok ellen lakházakra, gyárakra, bútorokra és mezei
tennesztinényekböl álló készletekre, valamint házbérbeni veszteség;
délelött l l órakor, saját irodai helyiségén (belváros, farkas-utcza 81-ik sz.)
ellen is;
évi rendes közgyülést tartand, melyre a társulati t. cz. tagok — mint biz^szárazon és vizen szállitott javakat érhető elemi károk ellen;
tosítók s egyszersmind biztositottak — tiszteletteljesen meghivatnak.
Y Jégkárok ellen, mindennemü földtermesztményekra nézve.
A tisztelt tagok egyszersmind arról is értesittetnek, hogy a kirendelt
^ i * . z életbiztosítási üzlet később fog megkezdetni.
„számadás-vizsgáló bizottság" munkálatát folyó hó 5-én elkezdendi,
fgPST A biztositási föltételek lehetőleg a közönség előnyére vannak
s a délutáni órákon mindennap 3 órától kezdve a teljes bevégzéséig folyösszeállitva.
tatván, a társulat t. cz. tagjai abban való megjelenésre, az ügylet folyaBővebb értesítéssel szolgál és biztositási föladványokat elfogad:
máról valo részletes felvilágosodás meggyőződés szerzése- s belszerkezetével megismerkedés végett —- saját maguk és a társulat közös érdékénéi
fogva — szivesen láttatnak. — Kolozsvártt, május 1-én 1865.

május hónap 28-án,

A pesti biztositó-intézet főügynöksége.
Sándor.— Thaisz Elek.

. I r o da: József-tér 2.jk

8Zi

» m alatt.
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A társulat igazgatósága.
##
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Ujabb tetemesen leszállított árak!! |

TAITB KÁROLY

rumburgi vászon-raktárában
Pesten, József-tér és fürdö-utcza 9-ik sz. a.

% széles sziléziai fbnalvászon, 30 rőfös, 7 lt., 8, 9, 10, l l ftig.
*/, széles bőrvászon, 30 röfös, l lft.,12, 13, 14, 15, 18 ftig.
*/t és */i »zéles creasvászon, 38 rófós, 13 ft., 14, 15, 16, 18, 20, 22,24-26 ftig.
•/« széles rumburgi fehér fonalvászon, 80 röfös, 13 ft., 14, 15, 16, 17, 18, 19—22 ftig.
*/« széles rumburgi fehér fonalváízon, 38 rófös, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25—32 forintig.
*/t széles hollandi vászon, 41 röfös, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30—34 ftig.
VTszéles hollandi vászon,60röfös,24 ft., 26, 28, 30, 32, 3t, 36, 38,40,42,45-54 ftig.
HumbuiKÍ vásznak, legnehezebb minőségü, 54 rőfös, 23 ft., 25, 26, 27, 28, 30, 32,
84, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 60 — 100 ftig.
Valódi vászon-zsebkendők, tuczatja 2 ft., 2'/», 3, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9 —12 ftig.
Törülközők, tuczatja 5'/a ft., 6, 6%, 7, 8, 8%, 9, 10—12/tig.
Asztalkendők, tuczatja ö'/s ft., 6, 6'/s, 7, 8, 8'/s 9-10 ftig.
inden
Abroszok miiul nagyságban, '/« nagyságu 2 ft., 2'/2, 13, 3'/s ftig, '% nagyságu
2% ft., 3, S'/t, 4 ftig, '•% 3 ft., 3%, 4, 4 /., 5 ftig.
Továbbá vannak még: garnitúrák, atlaszdaniaszt 6, 12, 24 személyre, 8A és
% széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, szines matrárz-CMinvatok Vi és "/«
széles gyapjú asztal- és agytcritök. Fehér perkál és nanking, valamint mindennemü zsinóros piquet és szines barkót, ugyszintén minden e szakba vágó czikkek.

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

;! !!H

Levélbeli megbízások ugy mint eddig, vidéki vásárlóim bizalmát különös
tekintetbe véve, a pénzöszlet bérmentes beküldése vagy „utánvétel" (Nachnahme) mellett azonnal és lelkiismeretesen teljesittetnek.
50 forintot fölnlhaladó megbízások, oly állomásokra, hova vasut vagy
gőzhajó jár, bérnientesen küldetnek meg.
1132 (2—6)

BIZTOSITÓ - INTÉZET.
Alaptőke három millió a. <\ torint.

Alulirt igazgatóság ezennel értesiti a t. cz. közönséget, hogj
a fentnevezett intézet végengedélyeztetése legmagasb helyrö
immár leérkezvén, üzletműködését megnyitotta és biztositásoka
eszközöl:
a) Tűzkárok ellen, lak- és gazdasági épületekre, gyárakra
s ezekben foglaltató ingó-javakra, ugymint: gépekre, gazdasági é;
iparüzleti szerelvényekre, bútorokra, állatokra stb.; továbbá: min
dennernü mezei termesztményekböl álló készletekre, akár fődé
alatt álljanak azok, akár a szabadban, kazalokban vagy asztagokban
Biztositás eszközöltetik liázbórbcni veszteség ellen is
a mennyiben ez az illető épület tüzkárosulása következtében tá
madhatna.
b) Szárazon vagy vizen szállitott j a v a k a t érhető elemi
k á r o k ellen.
c) J é g k á r o k e l l e n , mindennemü mezei termesztményre
nézve a megállapitott kár teljes értékének megtéritése mellett.
d) Az ember életére, és mindennemü töke , kiházasitási és
évjáradéki biztosításokat illetőleg, mit azonban csak késöbb fog
megkezdeni.
Az intézet jelentékeny alap tökéjével és a biztosításokért befolyó díjösszegek által tökéletes biztositékot nyujt, valamint biztositási föltételei is lehetőleg a közönség előnyére vannak összeállitva.
Az intézet alább megnevezett t. cz. föügynökei, valamint ezek
t. cz. alügynökségei mindenkor készek bövebbi értesitések adására,
valamint biztositási feladmányok elfogadására.
Pest, május 13. 1865.
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A „Pesti biztositó-intézet" igazgatósága.

A „Pesti biztositó-intézet" t. cz. főiig* nökei a következök:

Arad: Wallfisch S. és fiai urak.
Debreczen: Áron Manó es társa urak.
Eszék: Térey Pál ur.
Kassa: Sehönhofer Károly ur.
Miskolcz: Kraudy Antal ur.
Pécs: Hartmann Antal ur.
Pozsony: Scherz Fülöp ur.

Sopron: Zügen J. G. ur.
Szeged: Osztrovszky Jozsef ur.
Székes-Fehérvar:WertheimM.fiai urak.
Temesvár: Missits János ur.
PEST: Thaisz Elek ur.
A pesti lóugynftkséic irodája: József,
tér 2-k sz. a.. I-ső emelet.

Dr. PATTISON-féle

Sorsjegy-társulatok
évnegycdenklntl részletfizetésnél:

20 db. Itt64-iki 50 Kos sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 3 ft. részletfizetéssel, —
bélyegdij egyszermindenk'>rra 68 kr.
tO db. 1!S(»4 iki 1OO (los sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 6 ft. részletfizetéssel, —
bélyegdij egyszermindenkorra 99 kr.
10 db 1804-iki és 10 db. ISfiO-iki 1OO Hos sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 6 ft.
részletfizetéssel, bélyegdij egyszermindenkorr'a 99 kr.
20 db. Oedit-sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 8 ft részletfizetéssel, — belyegdij
egyszerroindenkorra 1 ft. 30 kr.
20 db. bárminemű ausztriai sorsjegyre 1 badeni 33 ftos sorsjegy hozzáadásával 25 évnegyedenkinti 4 ft. részletfizetéssel (évenkint 38 huzás).
Belyegdij egvszermindenkorra 68 kr.

MORGENSTERN A. és TÁRSA

Társas-utazás

Budáról Trieszt és Vclenczébe.

Az általam kiadott

SIREMLEKAIBÜM

czéljának előmozdítására az ország különböző vidékein, s a Duna-fejedelemségekben
felállított ügynökségek már életműködésben levén: van szerencséra ezek jegyzékét
azon tiszteletteljes értesítés mellett közzétenni, hogy az alább megnevezett ügynökségek — az érdeklett Album nagy választéku mintarajzai után s nyomatott árszabályzat szerint mindennemü megrendeléseket sírkövekre, épületmunkákra, emlékszobrokra, feszületekre, keresztelö-medenezékre, s egyéb márványmü-készitményekre
elfogadnak.
Ezen ügynök urak nevei a következők:
Aradon: Andrényi Károly. Kaposvárott: Laipzig A. Pecskán: Königsthal Jak.
Apafiimban : Weidinger Károly várott: Fröhlich A. Péterváradon: Lang M.
Karloviczon: Gyarmathy Petriniában: Schmid M.
Zsiga
F. fia.
Gusztáv.
Árokszalláson : Stras^r
KaransebesenEttingerl). Perjámoson: Biiumel testDavid
vérek.
Abonyhan: Hutkay Sand. Károlyfehérvarott: MaItadujcvaczon Büchele J.
Baján : HertzfeldW. és fiai. terny Emil.
liattaszéken: Koller St. J. Kalocsán : Loidl József. liimaszomhatban : Radványi István.
Brassóban: Zürner Fer. N.-Kanizsán: Kecskés ,T.
Brailaban: WaldnerWilm. Krajovan : Vidacs István. Rozsnyón: Pekár Sándor.
N.-Becskereken: Schafter Kecskeméten: Papp Mih. Saior-A.-li jhelytt: Szentgyörgyi J.
Kézsmarkon Szopko C. N.
Péter.
Kézdi-Vásárhelyit : Csi- Sárospatak onRosenblühJ
Békésen:
Konsitzky
Ján.
Segesvárott: Misselbacher
szár Mihály.
B.-l:saháll: Singer 1) A.
.T. fia és Teutsch.
Belgrádon: Hukovalla és i.-Kikindai! : Kisslinger
Selineczen: Diniák J. E.
Mátyás.
Mejovics.
Bexdauban: Schnell E. X. Kis-Körösön: BernádM. Szabadkán : Di'meráez A.
Bisztriczrn: Kelp Frigyes. Kolozsvárott:Tauffer F. Szathlllárott: JuracskoD.
Bogsnilhan: Blaschuty J. B.-Komlóson: Cs«rnik G. Snámos-Ujvárolt: Harugay István.
Killan : Bosnyák J. utóda.
liai
Bioodon : Dimovic D. N. Kun-Hz.-Miklóson: Le- Szarvason: Jánosv János.
Szaszregenben :Waohner,
schitz Mátyás.
Bonyhádon: Straicher B.
Traugott.
Beodriin: Karácsonyi M. Kun- Szent- Mártonban:
Szegeden: Reinitz Vilin.
Nitsch Márton.
Bukaresten: Waldner V.
Csakóván: Dina György. KőriiiAczbHnyán: Jánosy Szegszardon: Fejős J. M,
Szentesen: Dobray Sand.
,J. özv.
N.-(.'sáliadon: Telbisz ,T.
i,»pan Vinternitzés Büch- Szebenben: Dinges J. N.
Czegléden: Gombos Fál.
Székesfehérvárott: Gutler.
Csongrádon: Marsies Ign.
hárd Mór.
Dályan: Weisz testvérek. liOmpalankán: Kojesko J.
Losonczon: GedulvAlbert. Székelyhidon: Szabó I.
Déésell: Kramer Samu.
JiOvrinban: Krausz Péter. Szilásy-Somlyón: BreszDéván: Gergelyfi Imre
D.-Földvaron: NadheraP. Lugoson: Schieszler A.
ler János.
Egerben: Polereczky Gy Makón: Böhm Albert.
Szigetvárott: Koharics F.
Eperjesen: Pölt Ferencz. M.-Vásárhelyt! Fogarasy M.-Szigeten: Fersin Fer.
Erzsébetvárosban: SzenTordan: Osztián testv.
Döme.
Medstyesen : Guggenber- Tolnán: Maixner-Antal.
kovics Z.
Topollyan: Ettingcr I).
ger F. J.
Eszéken: Flambaeh Alaj.
Fehértemplomon: Sche- Miskolczon: Bede László Tokajban: Kempner J.
Mohácson: Bodendorfer J Temesvárott: Weisz Bál.
scherko ATurinogurellólieii: WoiFelsőbányán: Husovszky Mooron: Hann Károly.
titz Zsiga.
Munkácson: Tóth Károly
Gyula.
Félegyhazan: Molnár Al. Nagybányán: llaracsek J Tiirnseverinben: CsokuliaD.
Fogarasoii : Novák Jáno Nagy-Kallóban : Mandl
Tittelben: Kresztics Mih.
Salamon.
Galaczou: Metaxa A.
(iiurgevobaii: WaldnerV. Nasty-Kiiyeden: Hank K. Szék-Udvarhelytt: Dobray Nándor.
(iöllnitzen : Szentistványi
Adolf.
Na^y-KörösönSzikszajL. Ungváron: Landau Dávid.
F. J.
B.-(iyarinatoii: Gazdik L Naity-Sz.-Miklóson:Karl Uj-Aradon: Orth J. A.
Uj-Becsén: Kugler Ed. J.
Nándor.
(iyöng.YOsőn : Kozmáry J
Nasy-Schenken Potoczky Uj-Vidéken: Kleintsek J.
(i'yulan: Dobay János
Vag-Ujlielytt: Zobel és
Péter.
Halason: IiirschlerDavid
Sterner.
Hátszegen: Lengyel A. és \asy-Varadon: Sdravich
Varasdon: Koterba V.
János.
fiai.
Hatzf'clden : Schnur V. S Nyitrai!: Filberger lt. A. Verseczen : Schlemmer J.
Hódságon: Rausch Antal Nyíregyházán : Kralo- Veszprémben: GuthardT.
fiai.
Holdmezö -Vásárhelyit
vánszky L.
Oraviczai!: Becker József. Viddinben: Joannovics J.
Szokolovics 1.
Huszton: Mandics János. Orsovai!: Böhme Károly. ViiiKan: Augustinov Ant.
Jassyban : Baumgartner Orosházán: Vangyel M. Vukovárott: Birra Gy.
Zágrábban: KroschelM.C.
l'akson: Bunn Gusztáv.
Frigyes.
Jászberényben : Holczer Pápán: Bermüller József. JZ rután: Györffi Ivan.
Pancsován : Huber Jánoí. /.Halion: Orbán Károly.
testvérek.
Palankan: Kosenstoek S. Zimonyban: Vasilievics V.
Iglón: Schwartz A. W.
1092(3-3)
Ipolyságon: MikulásvGy. ! Pécsett: Obetko Zsiga.
E vállalatomnak szives pártolását — melynek életbeléptetésére leginkább a
t. cz. vidékbeli közönség többször nyilvánult óhajtása által indittattam — azon
bizalomba helyezem, melyben szerencsés valék eddig j s részesülni.
Végzetül a vidék azon népesebb helységeinek részéröl, hol egy hasonló ügynökség felállítása szintén kivánatosnak mutatkoznék — szivesen fogadok még el ez
érdembeli ajánlkozást.
Kelt Pesten, 1865. évi április hó 23-án.
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„„„ k/.iut»7ást rendeznek Budáról vasuton Triesztig, s innét a
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barlang megszemlésére, s azután Budára.
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Etársas-utazás'tiszielt részvevőinek ezenkivül més alkalom nyujtatik Inyyen résztvehetnl:

részvevőknek

k é j k é l t megtekinteni.
t k i t
böl a tentter-öbölbe a miratnare-ii kéjkastélyt

g ^
továbbá: Szent

a szépmüvészetek
Salvatore egyházakat,
népkertbe vaió kirándulás

« t k be, z ^ ^ ^ í ' /

,íolálásban
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állitás omnibusokkal történik a lánczhidfoi állomáshelyről a budai indóházhoz, s e kejutazás
arról, hogy a tisztelt részvevők dicséretes
V.l™cíh.n
utazás körülményes részleteit az utazási

PESTEN

Szenes Ede, Dorottya-utcza.
Szemek és Mayer (ezelőtt Medetz
József) váczi-utcza.
v
BUDÁN: A budai vaspálya-állomáson az utazók pénztáránál.
Győrött: Zechmeister József.
Komáromban: Menner Alajos.

(Gicht- und Rheumatismuswatte)
Egy nagy csomag ára 1ft.Egy kisebb csomagé 50 kr.
Postán küldve 20 krajczárral több.
Egyedül valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerésznél
király-utcza 7-dik sz. a., — és
BUDÁIM: Taub Vilmos, szarvastér 613-ik
szám alatt.
1120(1-5)

t

Régi pénzeket

és mindennemü rfgitíéKet. drágakövet,
gyöngyöt, Bíineskovet. aranyat, eíöstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
áron
1016 (8-0)

Menet-ár: 40 forint a. ért. a II. osztályu waggonban.
32 forint a. ért. a III. osztályu waggonban.

pénzváltó-irodája > ewten, nagy hid-uteza 9-ik sz. a.

U^"" Levélbeli megrendelések gyorsan eszközöltetnek,—részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.
1071 (8—0)

csúz- s kösivénygyapot

; Megay.
Miskolczon: Lichtenstein és Fürész.
Temesvárott: Liedemann J. S. F.
Szegeden: Fischer és Schopper.
Aradon: Tedeschi János.
Losonczon: Szlávy Lajos.
Egerben: Sir Járos.
Balassa-Gyarmaton: Gazdik Lajos uraknál

é*

irodája.
Dorof.ya-utcza 11-ik ez. a. Peaten,
a Lloydnak átelbnében,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régisetek, régi pe'nxek, gombok, övek
és incntfkotókból o leguh-.sóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék. bOKarak, madarbörök, tojások,
fivegszemt-k is találhatók.

Fogorvosi ajánlat

Vulkánit fogsorok és egyes fogak,
[amerikai modor szerint, melyek minden
eddig ismert készítményt 3ok előnyük
által felülmúlnak, igen czélszerü módon
[készittetnek és tétetnek be

HtikSCH J. ii.

i. nyíregyházi,
Pestig a közönséges menetár 50°/o-át leengedte
rsulatok állomásain ez utazás tisztelt részvevői a menetdij fele
Ennélfogva a nevezett vasuti és g'" 1 •"'••'a való menetjegyet kapnak, mely érvényes Pestig, s az utazás megaztán az igazolási jegyen levö szelvény átadása mellett bármely
•agy utazógőzösön (kivéve"a gyorsvonatot és gyorshajót) megtörténhetik
s-utazásra a felvétel korlátolva van, tanácsos volna, hogy a tisztelt részvevők a szükséges
utazó-jegygyel mentüfelöbb látnák e.l magukat.
1 vállíllL AJTÁJÍ •
?

Cyurkovits S., Zrinyi utcza I-ső szám alatt.
Cíyapay Hliklós, mérleg-utcza I-ső szám alatt.
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fogorvos által,
Józse.f'-(ér 3-ik szám alatt, a fiókbankk<Hl szemben.

[987
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SÜBdeuueuiü

takarópapiros

* • •

(Mnkulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

WANRO E.

Vs. k. kiz. sz.

Pesten, váczi-utcza 20-ik sz., a „nagy Kristóf
átellenében,
a megkedvelt

égett agyag (Terra Cotta) áruknak
kosarakat és lámpákat, kuti szobrokat, a l l . i
kerti üléseket és padokat stb., melyek^állandóságuk „ ^
áruknál fogva ilyenféle drága érez- és komunkákat tokelett
Továbbá minden háztartásnak je« nelkul: vaj-,
^
viZ-!.űsitöket. ezen edények likacsos (porő.) ag)
^
falakkal ellátva, melyekben a bennlevő viz elpíro »B J f >
tetik mely az alatta létezö tárgyakat liusen es 1 idegen uiuja
Ezenkivül elfogadtatnak Megrendelések m n u l e r = .
i t gyáinkővek, dombormftvek,
^ a ^ ^ S

b()r

_

.

ás

svakra,
kövek,
, vagy

flórenczi
egyenesen ideszálh
ideszálhtva,
i profeszortól
f r t ó l egyenesen

Girolamo

GAZDASÁGI W FÉNY-LAKK,
padolatok s butorok bevonására.

Ugyanaz fél óra alatt megszárad, s anélkül, hogy az utánkefélcs igénybe vétetnék, a padolatokat hosszu ideig a legcsinosb állapotban fenntartja A lakk alkalmazása, mely igen egyszerü, s nemcsak átlátszó, hanem mint boritó-festék minőségben is fontszámra 85 kron kapható, a használati utasításból, mely minden
vevőnek kiszolgáltatik — bővebben megtudható.
Egy D öl nyers padolat 3-szori bevonására 1 font lakk számittatik.
A palaczkok s pakoló-ládák külön számittatnak; vidéki levélbeli megrendeléseknél kéretik, hogy a padolat-ik s kivánt lakk minősége világosan elöadassék.
Valódi és legkitünőbb minőségben kapható a készítőnél:

KEIL ALAJOS,

polgári üveges és üvegkereskedőnél Bécsben.
A bizomány-raktár Buda-Pestre nézve egyedül és kizárólag:

s kettős

l f i U A N ,
VALÓDI
ílfiUANO-SYMP
A

gyorsan száradó

GIERGL HENRIK,p árisi

üveg- és tükörkereskedésében létezik, kigyó-utcza,
bemenetelénél.

kölcsön-ígérvények
ára csak Wj% forint,
s kaphatók:

erész urnál Pesten, klrálj-utcza /•
gyógyszerész

Egy
eredeti
üvegcse ára l «.
E
dti ü
ldk i

eSzsVnek örven

csekélyjavulást eszközölt.

kdvező engedményben ré

indazok, kik e szörpöt havonki
B O i oly betegséget meggyógyít,

s z b r p

csarnok"
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KANITZ és TÁRSi °

1-

6

pénzváltó-irodájában Pesten, nemei síinhag-tér 4-ik sz. a :

l!.

270

271
Az eddig is sok elismerésben részesült és dicsérőleg
ismert franczia kosmetikai mosdóvizét, ugynevezett

Érczkoporsók főraktára

HERCZEGNÖ-VIZ,
ajánlja

illatszer - kereskedése Pesten,
a „Minervához,"

v á c z i - u t c z a 21-dik szám a l a t t .

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

Pesten, kis-hiduteza, a „vadászkürt" mellett.
Ezen, minden hitvallásnál használható érczkoporsók csélszerübbek, tartósabbak,
szebbek és nem drágábbak a fakoporsóknál; nagy választásban, felnőttek számára a
csekély áron 20, 85, 30, 40 — 50 frt. stb., kaphatók gyermekek számára, 4, 5,
8—20, ftért, továbbá gazdagon ékesített disz-ércz-koporsók kettős fedéllel légmenteseu zárhatók 100, 200 — 250 ft. darabját ajánl a fényezett főraktár mind
azoknak, kiknek szomorú kötelességük, drága halottaikat méltó és kegyeletes
módon eltakaritani.
Ezen ércz-koporsóknak tartósságuk ét olcsóságuk mellett még azon nagy
előnyük van, hogy azoknak használása által a hulláknak oly kellemetlen átázása
egészen mellőztetik, és a koporsó bezárása minden zaj nélkül a legcsendesebb módon
egy kulcscsal történik.
A holtak épitett kriptákbani eltakarításánál az eddigi fakoporsók éppen nem
czélszerük, mert a temetöben levő épitett kripták természetük szerint nedvesek, mi
által a fakoporsók a hullákkal együtt gyorsan rothadásba mennek át; a mi pedig
nem czélja az oly költséges családi kriptáknak. Ennek mellőzésére nincs más mód,
mint érczkoporsókat választani; azok a hullák átszállitását is nagyon czélszerüek,
és ajánljuk szolgálatunkat a hulíák átvitelére sírokból kriptákba satA halottak átvitelére távolabb nyughelyekre ezen érczkoporsók nélkülftzhetlenek; azok illyen alkalommal,ha kivántatik,légmentesen elzárhatok. Egyeszersmind átvesszük a hullák elszállítását minden irányban.
Mindennemü szcmfödelek, koporsópárnák és mátráciok, virágok nálunk
a legolcsóbb gyári áron kaphatók.

Hogy ezen csodaszerü folyadék legfényesb hathatóságáról a szépnemnek tudomása
lehessen, arra nézve elégséges az, hogy a közönséges mosakodás után a viz kellőleg
felrázassék, s egy darabka szivacs avval megnedvesittetik, s a bőrre egyformán rákenetik
— mely azonban le nem törlendő — s igy az arezbőrt a legmagasb korig épségben tartja,
s annak fehérséget, simaságot és gyöngédséget kölcsönöz.
Ezen ajánlásra méltó mosdóviz, többszöri használása által, gyors s meglepő siker
várható — mely abban áll: hogy az arczbőrről a szeplőt, bibircséket, hópattanásokat
a sárga foltokat tökéletesen eltávolítja.
1123(2—4)

SIGL 6.,
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gépgyáros Bécsben,

váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

ajánlja az általa készitett mezőgazdasági gépeit,
ugymint:

Locomobile cséplőgéppel együtt:
egyszerü tisztitó-müvel,
8
10
4600

5100

kettős tisztitó-művel
8
10 lóerőre
4750

Cséplőgépek emelő-csigával:
3
300

270

4
350

6 lóerőre,

kézi-cséplőgépek

400 ft. a. é.

200 ft. a. é.

Vetőgépek:
Garret-féle lS-soros,
400
1

2

Hornsby-féle 13-soros,

Smith-féle széles szórással

500
Nyitvaálló emelő-csigák:
3
4

200 ft. a. é.
6 lóerőre

Daruvári fürdő Slavoniában
megnyittatott május 10-én.

ÍJ

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
Ezen vasas 80—37° R. hévvizek régismert üdvös gyógyhatással birnak: átalános
24 személyre. Legjobb minőségü kfitö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr. ^yengeségnél, sáp- és görvély-kórnál, az ivarszerek gyengeségei- és betegségeinél,
Nagy választás ágyteritök, piqne és tricot-paplanokból. kávés-kendokból és meddőségnél stb., idegbajoknál, méhgörcsnél stb. a máj, lép és mirigynek daganatainál;
minden e uembe vágó czikkekböl.
idült börbajoknál; kitünően hatnak az iszapfürdők csúzos és köszvényes bántalmakban.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az Jó sikerrel használtathatnak elő, és utó-gyógymódul a közellévő Lippiki illanyos
^jegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem fürdőnél. — Mindennemü ásványos viz készen tartatik. A Terezovácz és Verőczén
elégitési esetben az ár vissza is adatik.
keresztül a Dráváig jól épitett országut könnyiti a közlekedést. A gyönyörü fürdópark
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel közepette álló, czélszerüen fölszerelt épületekben kényelmes lakhelyek kaphatók.
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze- Naponkinti zene, tánczvigalmak, kirándulások a regényes környékbe kellemetes szóraxint leghamarabb elkészíttetnek.
kozást nyujtanak. — Az orvosi felügyeletet Siegel tr. ur kezeli.
1112 (3 - 8 )

-6)

Kollárits Jozsef é s fiai.

az abbahagyott gróf HARRACH-féle janowitzi, morvaországi és
starkenbachi csehországi vászongyárból való

vásznak, asztalneműéit és zsebkendők

végképem eladása,

uj árleszállítás mellett, 35—40% elengedéssel.

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-batisztkendő ára, most csak 1 ft 90 k., 8, 4, 6, 8,
10 -12 ft. a legfinomabb.
Törülköző-kendő, szines vászonkendő , asztalkendő tuczatja — 1 asztalkészlet j
(1 abrosz 6 asztalkendővel) csak 6, 8—18 ft.
Továbbá a mi hires vászon-készitményünk, mely Magyarországban legjobb és ha-1
misitlannak van elismerve, s a főuraságok és a papság által annyira kedvelt!
50 és 54 rófös (kézi fonatu) vászon ára csak 25, 30, 85, 40, 50—60 ft.; az ugynevezett batiszt-szövetek ára csak 65, 75—90 ft., melyekből ezelőtt egy vég
ára 150 ft volt.
f
Orosz-vászon nyári öltönyökre (két és három nyüstöl) legjelesb minőségü 35, 4 0 50 kr. a legnehezebb.
C^f" Levélbeli megbízásokat, melyeket az igazgatóság a pénz előleges beküldése I
vagy postai utánvét mellett a leglelkiismeretesebben teljesit és bármely j
vidékre elküld, — kéri ekként czimezni :
1055 (7—12)

„An den Leinenwaaren-Ausvcrkaiif, Freiung, Bank-J
Bazár, neben dem gráflich Harrach'schen Palais
in Wien.

Sorsjegyek részletfizetésre.

AB uradalmi fürdő-igazgatóság;.

1 1864-iki 50 ftos sorsjegy havonkint . . . . ,
évnegyedenkint
1 1864-iki 100 ftos sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
t
1% 1839-iki sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
1 1860-iki 100 ftos sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
1 Credit sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
1 1854-iki 250 ftos sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
1 1839-iki egész sorsjegy havonkint .
évnegyedenkint
1 1860-iki 500 ftos sorjegy havonkint
évnegyedenkint

2 ft 85 kr.
3
4
50 „
6
4
5
5
6
6
8
12
14
20
26
24
30

Csoportokban 5 darabjával.
1 1864-iki 50 ftos, 1 budai, 1 Genois, 1 Windischgratz, 1 Rudolf
sorsjegy havonkint
7 fr. — krévnegyedenkint
8 „ 50 „
% 1889-iki, 1 Salm, 1 Clary, 1 Waldstein, 1 Rudolf sorsjegy havonkint
8 ,, 50 ,,
évnegyedenkint
ll „ —„
1 1864-iki 100 ftos, 1 Salm, 1 Genois, 1 Pálffy, 1 Rudolf sorsjegy
havonkint
10 „ — „
évnegyedenkint
13 „ — ,,
1 Credit, 1 1865-iki 50 ftos, 1 Genoís, 1 Waldstein, 1 Rudolf sorsjegy havonkint
12 „ — „
évnegyedenkint . ,
15 „ — „

Essenz)

(Magén-

kitünö segédszer minden gyomorbaj ellen, ugymint: elromlott
gyomor, étvágyhiány, gyomor-émelygés, rögzött gyoniorgyenL?esés és rosz emésztés, savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás,
gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), váltíílásB Stb.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tól- és Dalmátországokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF

gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógyszerész urak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF
gyógyszerész urnál létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:
Jánosházán: KossáGuszt.
Jászkán: Ody Károly.
Jolsván: Maiéter Béla.
Kolozsvártt: Hincz D. és
Wolff János.
Lugoson: Kronetter F.
Magyar -Óvártt: Sziklay
Antal.
Miskolczon: Balogh Istv.
Módoson: Jezovits Zsigmond.
Monoron: Demtsa Konstantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Lakon: Lenhard J.
Ríagy-Mihályban: Czibur
Bertalan.
Nasiczban (Szlavoniában):
Mernyik András.
Orosházán: Székány Istv.

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Báttaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede
„a fehér templomhoz".
Csáczán: Bentsáth Fidél.
Czirczen: Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: ErtingerIgnácz.
Eszéken: Karolovics M. és
Deszáthy István.
Daruvár-fürdőben: Kuschevitch A. L.
Göllnitzben: Brujmann K.
Ede.
Gyöngyösön : Koczianovich J .
Gyérött: Némethy Pál.
Üajdu-Doroghon: Tanács
Mihály.
JKUU • László
U**Ö/ÍIV/ •
*•' i i i i y *5Ö»
lllokou:
Frigyes.

IT C v S C l l • ÍN 6Ii(lliWlCll V l l l ű ,

pénzváltó-irodája Pesten, a nagyhid-utezában 9. sz. a.
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Minden megrendeléshez egy az 1865 évre érvényes játékterv csatoltatik, mely részletesen előadia a sorsiéi-vek vásárlását, illetőleg részletfizetés mellett s a társulatok alakitási módját.
1071 ( 3 - 0 )

Mi a nök legfőbb disze?

Kétségenkivül a szép, tiszta arcz. Kiktől a természet e diszt megtagadta, semmivel se
szerezhetik meg oly könnyen, mint a

LILIACÉE PARISIENNE

fntínkV í 6 r h a s z n á l a t a által. Ezen szer rövid idő alatt a bőrt nemcsak szeplotöl, niájalni S t b ' m e g t i s z t i t j a , hanem az arcznak fiatal frisseséget, elevenséset és élénk
rug másságot i 3 kölcsönöz. — Angol- és Francziaország legmagasabb köreiben közhasználatúvá lett, s nevezetesen az arcznak az a bámulatos frissesége, tisztasága, mely
Angoiorszagban az idegent meglepi, igen sok esetben a Liliacée Parisienne használa„
*- i
tanák köszönhető.
á ára
" " ^ 8 ~ 1 0 h e t i g i s e l t a r t > e l e g e n d ° a legszebb és legtisztább arezbőr

Egy tégely ára használati utasítással 3 ft. Pakolásért 20 kr.
y PESTEN: Pórü Ferencznél,

váczi-utcza, ,,arany gyurühez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.
Rakhelyek Pesten: Lueff M., Vérteasi S. illatszer-kereskedések, — Thallmayer A.
és társa, — Molnár J. váczi-utcza 20-ik szám alatt.
975 (5—12) !

Pozsonyban: Pisztory B.,
Schneeberger D.
Rimaszombaton: HamaljárK.
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
ÜUKI uuuuiii A
TJL.1 iitciuav/u Zs.

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

Ismét! eladóknak illendő engedek adatik.

Viz által légzárolt szoba-íirszekek,

letesen elzáratik, darabja 5 - 8 ft., kettős zárral, csinos szerkezetű 15 ft.
m e
^ m i n d e n árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
/J bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.
E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott
1 / Á l i l Á l l V f*öá1fil r /£kílkS/
melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
H ty III d i j " I C U C l / i l C I L I I J lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, dbjalOft.
A pakolásért darabonkint ládável együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetözések s más egyéb érezmunkálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcsekélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak.
989 (2 — 6)

MIKSITS KÁROLY,

Már az elsö részlet befizetése biztositja a nyereményeket.

MORGENSTERN A. és TÁRSA.

1128 (2-8)

GYOMORSZESZE
szabadalmazott

A vászon valódiságaért s hibátlanságaért és igazi
mértékért kezeskedik.

Egyenkint.

5250 ft. a. é.

250
360
360
450
550ft.a. é.
Örló-malmok, tisztitó-malmok, knkoricza-morzsolók, répametszőgépek, szögirányos boronák, szecskavágók stb.
Eredeti angol gépekből saját gyártmányainkkali összehasonlitás végett
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindenszintén raktár tartatik.
nemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
A gépek szilárdsága- s hasznavehetőségeért jótállás biztosittatik, s különleges
kivánatra a gép itt próbakép mozgásba tehető.
ugymint:
Részletes árszabályokat a legnagyobb készséggel s bérmentesítve bocsátók
20000 darabnál több férfi-ingek rnmbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 8
rendelkezés alá.
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8
Ajánlom továbbá a már évek hosszu során a legjobb hírben álló telepit10 ft, 12 ft.
10000 darabnál több szines férfi-Ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft, vényemet, mindennemü álló-gőzgépek, gözmozdonyok, hajógépek, őrlő-,
fűrészelő- és olajmalmok elkészitésére; elfogadok továbbá:
legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
Papir- és ezukorgyár, valamint serfözési és köszénbánya! felszereléFehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
seket, műhelyek berendezését, szivattyuzó-müvek, rézműves munkalatok,
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 8 ft
könyvnyomó-gépek stb., és vasöntödéi tárgyak elkészítését.
3 ft 50 kr.
Az imént elősorolt tárgyak szemügyre vételével mindenki könnyen meggyőződNél Ingek rntnbnrgl vászonból, simák 2 ft 50 kr, 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
hetik arról, miszerint habár mezőgazdasági gépeim raktára Bécsben a legnagyobb
N6i ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
8 ft, 9 ft, 10ft,sveiezi ég franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5ft,6 ft 50 kr, s tartalomra nézve a leggazdagabb is, a készlet előmunkálataira megkivántató nagy
tőke befektetését feleslegesnek tartom, minélfogva tisztelettel felkérem mindazokat,
6 ft, 7 ft.
kik elébb idézett géptárgyak kivitelével engem megbízni óhajtanának, hogy megFin-lngek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
rendeléseiket mihamarébb hozzám intézzék, mely által azon helyzetbe jutok, hogy
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
rendkivüli kivánalmaknak is gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt
50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 8 ft 50 ft, 4 ft,4 ftöO kr.
és hosszabb használat után megrongált gépeket a lehető legrövidebb idö alatt ismét
Szines fiu-lngek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr
haszonvehetövé teszek.
12 éves 2ft,14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.
Ez alkalommal nem hagyhatom érintetlenül, miszerint azon eselfogások, melyeMindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
ket egy angol czég itteni fiókraktára ez eddig vállalataim ellen intézett, — csak is
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
arra alkalmasak, hogy versenyzésem jelentősége, s azon fokot, mely őneki semmiFőraktára a legjobb 3'/»,4 és 5 rőf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
esetre inyére nem lehet — világossá tegye —anélkül, hogy engemet hasonló eszközök
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
követésére birhatna, a fennérintett czég ezen eljárására jobb és olcsóbb gépek kiálliSzines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 50 kr.
tásával felelek.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.
Végül azon biztosítással lépek a nagyérdemű gazdaközönség elé, hogy gyártÉs sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmenmányaim jósága, szilárdsága, czélszerüsége és munkaképessége felett mindazon
tesen elküldetik.
kezességet átvállalom, mely csak egy tisztes üzletczégtól várható, s kérem, legcseTovábbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgl, hollandi, irlandi, kreasz- és
kélyebb próbamegrendelés által az itt mondottakról szives meggyőződést szerezni
bArvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
VászonsxebkendAk tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6ft,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.
Szines agyi kanavase vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig

Valóságos vászon-asztalnemű.

DR. PEARCE EDW.

IX. Bezirk, Eisengasse Nr. 5,

IKS" Megrendelések a vidéki városokban és helységekben történő
halálozásoknál azonnal teljesittetnek, és a megrendelt tárgyak a legközelebbi vasuti vagy gőzhajózási állomásra küldetenek ugy, hogy távirat
utján történt megrendeléséknél a küldemények 30 mérf öldnyi távolságra
a temetéshez még jókor érkeznek.
1093 (3—10)

A legnagyobb vászonruha-raktárban

Már csak rövid iűeig tart

bádogos-mester.

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

1864-diki kölcsön-sorsjegyek,

melyeknek huzása f.é.junius 1-én történik,következő főnyereményeket
tartalmaz:
250,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5000 stb. forint.
Kaphatók alulirt pénzváltó-irodájában készpénzfizetésért a bécsi napi árfolyam |
szerint, havonkinti4 ft. 50 kr., vagy éviiegyedenkinti 6 ft. részletfizetés mellett.
Továbbá:

I

ÍGÉRVÉNYEK.

1 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 1 ft. 50 kr. — 1 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 1ft.— i
% 1839-iki (hu<.ás junius 1-én) ő ft. 50 kr. — 1 1839-iki egész sorsjegyre 29 ft.őOkr.
Bélyegdij 50 kr.
|
V* 1839-iki és 1 db. 1864-iki 100 ftos Ígérvény csak 71/* ft. — 5 db. 1864-iki '
100 ftos Ígérvény 9 ft., 10 db. csak 17 ft — 5 db. 1864-iki 60 ftos ige'rve'ny 7 ft.,
10 db. csak 12 ft., — bélyegdijjal együtt.
^

W r m i n e m u

J e g y r e akkép előlegeztetik, hogy az illető
P
J n a P l árfolyam szerint megkapja, s a visszalizetcs havonkinti részletekben történhet.
énzét

a

sors

tel

es

MORGENSTERN A. és TÁRSA

pénzváltó irodája Pesten, nagy hid-uteza 9-ik sz. a.

! S F Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Az 1865 dik
évre érvényes játékterv minden levélhez ingyért csatoltatik.
1071 (5—0) '

2-7-2

23-ik szám.

MARSHALL FIAI és TÁRSUK GAINSBOROUGHBAN

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos.

(Angolhon),

JE St T : í
Heksch Sándor F.,
BiedermannésOverhoff,

2 sasuteza 12. sz. a. magyarhoni fötigynökse'g,

fóügynökség a cs. k. tartományokra nézve,

tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Rendelési órai a József-téri ll-ik számu
G r o s s z - házban, minden hétköznapon
délelött l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
i n g y e n minden vasárnap a délelőtti
órákban. 1133(1-6)

Horváth Ferencz,

váczi-utcza 5 ilik szám alatti házban,

ajánlják dúsan felszerelt raktárukat kitünö és é r m e t nyen

GŐZMOZÜONY-CSÉPLŐGÉPEK, LISZT- ÉS FÜRÉSZMALMOK,
s egyéb gazdasági gépekben a legjutányosb árakon.

A katul)ák az itt látható cs
hivatalosan Intett védjegyekkel vannak ellátva.

Örök eladás.

1062 (6-12)

Kitüntetve jutalom - omlckpénzzel a párisi világkiállításban 185ő-ik évról.

Képes árjegyzékek ingyen és bérinentesen.

Hevi's- és külsö Szolnokmegyében keblezett Isar-községben 94 hold szántóföldből,
— melyben a Tisza-szabályozás folytán ármentesitett 14 hold is foglaltatik,-továbbá
49 hold rétből és 4% hold szőlőből álló
tagositott terület, a hozzátartozó lakhelylyel, gazdasági épületekkel, kerttel, s ;i
kisebb kir. haszonvételektől járuló illetékes
részsze), ö r ö k á r o n eladó Bővebben értekezhetni szóval, vagy levél által tulajdonolözvegy Vörösmarthy Lászlónénál M i s kolezon.
1134 (1—S)

C 15
O

«J

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy e porok rogzfltt szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá : görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csúzos fogfájdalomnal, végül hysteriára, bnkórra és huzamot hányásra hajlamnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhezj
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő- I
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelött még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnjebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

PESTEN

W

A főraktár létezik : ~W

T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STEINBACH J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utczában.
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a norvégjai Bergen városból való valódi Dorsch-májlialzsirolaj is.

O s

g

Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é~.

Az üvegcsék el vannak látva védraarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag miigvizsgáltatik és ezinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorseh-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
termeszét által nynjtatott. - E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tiidó-bajokban, scrophulus és rachitis, köszvény és csúz, Idfllt bőrkiütés, tzeingyaladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik.
•« ^ • .
»
'
t> • u
,,zum
Storch",Tuchlaubi;n.
•'
^ I O I I
\
gyógyszerészBecsben,
792 (33-50)

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

gépkoczkatalaj-gyárának

főraktára
létezik

SIEBURGER GYÖRGY
papirkárpit-táráhan, a láncsshidnak átellenében Pesten,

a hol mintatablák megtekinthetők, valamint rajzok és árjegyzékek kívánatra kiszolgáltatnak. Ezen főraktárban koc/.katalaiok és az oly igen kedvelt amerikai padozatok nagy mennyiségben és bőséges választékban kaphatók, melyeknek szilárd
és tökéletes száraz fából készitett kitünö minőségéért a gyár tulajdonosai

•

mí <5 I5)

;

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

I

g 3 j-i-

CSŐD

tanitói állomásra.

A solti helv. hitv. egyházmegyében kebelezett szabadszállási egyházban a legnagyobb (IV-dik oszt.) fiu tanitói, vagy ug\ nevezett rectori állomás megürülvén, arra.
e/ennel csőd hirdettetik. Évi fizetése : i. Lakás; 2. szabad fűtés vagy e helyett 21 ft.;
3. készpénz 115 ft. 50 kr.; 4. 90 véka buza;
5. 50 véka árpa; 6. minden tanitványtól
21 kr. tanpénz. — Ezen hivatalhoz van kötve
a temetési ének-szolgálat is, melyért a stóla:
1. Énekszós halottól 42 kr.; 2. imádságosvagy prédikáczióstól 1 frt.; búcsúztatóért 2 ft.
Kik ezen állomásra folyamodni kivánnak,
bizonyítványukkal támogatott folyamodványaikat f. é. junius 15-kéig adják be &•/
egyház-tanácshoz czimezve.
Kelt Szabadszálláson, 1865. május 21~kén

1135(1—2)

Szász Károly, lelkész.
Deli Jozsef, gondnok.

Komoly házassági ajánlat.

Egy, legjobb korban levö, kellemetes külsővel biró egyén, kinek 1000 ft. évi jövedelme van, ismeretség hiányában óhajt házasságra lépni egy 80 — 35 éves hajadonnal.,
vagy gyermeknélküli özvegygyel, kinek
szintén 400—50(i ftnyi évi jövedelme legyen..
— barnák és erős alkotásu nőknek előnyök
leend. Levelek mellé csatolt arczképek «
legnagyebb titoktartás becsületteli biztositása mellett B. J . H. jegyek alatt poste
restante Pesten, ez év julius hó utoljáig
kéretnek
1181 ( 2 - 3 )

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

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

A hazai első takarékpénztár.

3

9 3

Pest, junius 4-én 1865.

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

3

s a>

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

w r két évi jótállást, -wá

jí

« a

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitTányaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : hogy az általam készitett
Seidlitzporok minden egyesskatulál, valamint a/, adaicok papírjai liivatalosau letéteményezett vcdmarkkal vannak ellátva.

Használati utasitás minden nyelven.

Is

3g
•cs - 3

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Ára fjry bepecsételt eredeti katulyának I ft. 25 kr.

Tizenkettedik évfolyam.

A takarékpénztárak, a legjótékonyabb in- Pesten, a megye pártfogása alatt megkezd- daczára, hogy azóta számos bank- és hiteltézetek közé tartoznak. Űdvöa czéljuk: a szor- hette müködését. (A megnyitás napján, az intézet alakult körüle, a betevők száma évgalom és takarékosság ösztönét ébreszteni, országszerte ismeretes Bod Pál volt az elsö, ről évre nö. Meg kell itt jegyeznünk, hogy
serkenteni és ápolni, s a kevésbbé vagyonos ki pénzét betenni a takarékpénztárnál meg- a közönség ebbeli bizodalmát, miszerint
néposztálynak alkalmat nyujtani arra, hogy jelent.)
megtakarított pénze itt van a legbátorságoez, beszerzett vagyonának fölöslegét, szükség,
Azóta épen egy negyedszázad mult el, s a sabb helyen, leginkább megerősitette azon
elöregedés és balesetek idejére félretehesse, pesti takarékpénztár, a gyönge csemetéből körülmény, hogy jóllehet 1849-ben 175 ezer
— s azt a takarékpénztárak töle átvévén, erős tölgygyé fejlődött, melyet ma már szá- forintot vesztett az intézet magyar bankjeszámára biztositsák, a kamatok és ezek ka- mos sarjadék vesz körül, daczára azon rend- gyekben: a betevőknek egyike sem szenvematai által növeljék; ugy intézvén ebbeli kivüli körülményeknek, melyek a hasonló dett e miatt egy fillér veszteséget is; a mi
munkálkodásaikat, hogy mikor a tulajdonos, intézetek felállítását mind a régibb mind az az intézet vezetőinek elvitázhatlan érdeme.
A pesti takarékpénztár 100 ftos részvétökéit és kamatait visszakivánná, minden- ujabb időben fölötte megnehezitették.
nyeken
alapult, de ebből a tagok csak 60
kor módjában legyen azokat visszaszolgálMily egészséges alapon kezdődött, s a
ftot fizették be valósággal; s e 60 ft.
tatni. — A takarékpénztárak tehát
töke,
már több év óta folyvást
a szegényebb néposztály kebelében
100
ft.
évi jövedelmet hajt a résza jóllét és erényesség áldásait tervényeseknek.
jesztvén, a legczélszerübb eszközök
az ipar és nemzeti gazdaság emeDe nem csak azzal vivott ki
lésére, egyszersmind legközelebbi
magának kitünö nevet és nagy ravédfalak az elszegényedés és inség
gaszkodást a hazai elsö takarékellen; minélfogva, mint fő előmozpénztár, hogy szilárd és ügyes keditói a nép anyagi és erkölcsi javuzek által vezetett üzlete oly fényes
lásának, — melyek üdvei kétségeredményeket mutat fel, minőt a
kivül kiáradnak a különböző oszbirodalom egy hasonló intézete sem
tályok minden rétegeire is, — a x
képes mellé állitani, hanem egylegáldásosabbnak méltán tekinthető
^
szersmind azon valódi emberbaráti
mindazon intézmények közt, melyenemes érzület által, melynél fogva
ket a nép jólléte iránti buzgalom
hivatásának tartja, mindenütt ott
valaha létrehozott.
lenni segedelmével, hol pártfogást
E szavakat, ez eszméket, e megérdemlő jótékony czél forog szóban.
győződést Fáy András már egy
Szegények segélyezése, templomok
negyed század előtt hirdette, és
és iskolák épitése, bölcsődék, kispedig ő elöször hirdette hazánkban.
dedóvók, kórházak, tüz és viz által
Midőn az öfigyelmeez intézetekre
károsultak, tanulókat, iparosokat,
fordult, még nem voltak azok anykereskedőket segélyező egyletek,
nyira elterjedve, hogy átalánosan
árvaintézetek, nyugdijalapok, nemismertek lettek volna. Az első tazetiség és valláskülönbség nélkül
karékpénztár 1778-ban állott föl
folytonos tárgyai jóltevöségének, s
Hamburgban, az időközben tett
a vizvezeték, zenede, nemzeti szinkísérletek és tapasztalások nyomán
ház, jótékony nöegyletek, testgya1815-ben alakult egy tökéletesebb
korló intézet, nemzeti muzeum, sü^dinburgban, mely aztán mintául
ketnémák intézete, országos kertészolgált az Angliában is megkezszeti társulat, magyar gazd. egyedett takarékpénztáraknak.
sület, hangászegylet, természetvizsHAJÓS JOZSEF.
gálók,
Kisfaludy-társaság, magyarUgyanez idötájban, 1815 körül
irók
segélyegylete,
Akadémia, stb. segélyzöi
kezdtek lábra kapni Németországban is. közbizalom földében mily gyorsan nőtt a
ntézete
közt
mindenütt
az
első sorban találjuk a
•~"ix !
k n e k Angliában gyors elter- pesti takarékpénztár üzlete, megtetszik onjedése es szembeszökő üdvös eredménye volt nan, hogy midőn első évében 1840-ben az pesti takarékpénztárt, mely tizenegy év
az, a mi b&y Andrást komoly lépésekre ösz- összes bevétel 71,000 ftot tett, a második alatt, (mióta tagjainak rendesen ad osztalétönzé: megkísérteni egy hasonlónak hazánk- évben már 146 ezer, a harmadikban 256 kot) hasonló czélokra 105 ezer forinton felül
ban is felállítását. S egy évi sikeres agitatio ezer, a negyedikben 700 ezer, az ötödikben adományozott. Közelebbről pedig alapítójáután oda vivé a dolgot, hogy az elsö hazai egy millió 200 ezer, ma pedig 23—24 millió nak Fáy Andrásnak emlékét azzal örökité,
takarékpénztár 1840-dik évi január 11-kén forintra megy évenkint a forgalmi töke; s hogy egy ennek nevét viselő 20,000 ftos

