
236 Tizennegyedik évfolyam.

Tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok,
minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak a legnagyobb választékban és a legjutányosb árakon mindig kapható

gyári raktárában, a király-utcza, sarkán Pesten.
Tüz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és oklevélszekrények, ládácskák, patentirozott biztossági *

zárak (feltörés ellen mentesen) raktára 60 krtól 9 frtig darabját.
Másoló-gépek, gép-sodronyszegek, gépszijjak a legjobb talpbőrből.

Vizhatlan abroszok, bélyegsütö harapófogók, bélyegző ólom sat.
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Szerencsénk van a t. cz. közönséggel tudatni, hogy az ünnepelt hazafi Deák
Ferencz ur megengedte, miként egy uj szerkezetű acaé.tollal

Deák-tolla
név alatt késitsünk és hozzunk forgalomba.

Hogy ezen kiváló kitüntetésnek némikép megfeleljünk, a nyereség egy részét
a Deák Ferenci ur védnöksége alatt álló árva-ii.tézetnek uja lottuk fö\ és egy
bizonyos összeget e czélra már át is adtunk; másrészt azon voltunk, hogy ezen toll
minőségénél fogva is méltó maradjon a kit.ur ö névhez, melyet vii>el.

Az egyetlen főraktárt Ma^y^rhon számára

Leitner M. L. pesti kereskedő
ezégre bíztuk, a ki köteles l.sz szabott árt megállapitani és nagybanvásárlóknak
megfelelő árleengedest nyujtani.

Tisztelettel

II. Leonard et Catwinkel.
aozél-irotoH- gyárosok

Birmingham, Pari* és Kölnben.
Vonatkozással a fentebbi hirdetésre, tisztelt üzltitharátainlínak stb. cz irökö-

zönségt ek, ezen tollat ajánlani bátorkodom, azon megjegyzéssel, hogy az kvürtnos
gonddal elkészítve, minden késnek megfelel, és náam három rendbeli M F. és E.F.
hegyjiyel, — Deák Ferencz aruzképével diszitett tokban, — á.ukatik

Egy tok ára 1 ft 40 kr. 2081 (10-10)
Tisztelettel

LEITNER M. L.
papirkereskedő*, flzletkönyvek-aryara, vonalzo-iníézeí, könyv- és kö-
nyoDida. — Iroda és raktár Lipótvárosi templomtér, bárom korona-oteza

sarkán 14. Hzain alaít.

Gazdasági
A közelgő idényre nem mulasztom el, a t. cz. földbirtoko-

sokat s mezei gazdákat mindennemü

locomobiie, cséplőgépek
(göz- és járgány er ore),

vetőgépeim és szállitható malmaimra stb.
figyelmeztetni, s illetőleg azokat a legjobban ajánlani.
Mindazon uraknak, kik különösen a külföldi gyártmányok
iránt bizonyos elöszeretettel viseltetnek, bátor vagyok
csak azt megjegyezni, — miszerint minden alkalmat
megragadván, a külfölddt'li versenytől soha
vissza nem riadtam — söt nyilvános küzdtérre is
felhiván öket, — azon helyzetben vagyok, hogy számta-
lan vevőimet megnevezhetem, kik gépeimet szilárd
munka s jó anyagra néxve. az angol gyárak-
ból kikerült gépeknek jóval elibe helyezik.

SS^p^ Illustrált árieffyzékekkívánatra bérmentve kül-
detnek meg.

A árak a legolcsóbbra határozvák osztr. ért. bankje-
gyekben.

~~ ~~ Raktár Pesten: feídtmasor 16-ik sz. alatt.

(P-6) gépgyára, Alsergrund, Bécsben.

„Isten áldása Cohn-nál!"

4 millió 800,000 márkán felüli

FfiMZTOKE iFsORSQLiSi,
engedményerve és biztositva az államkormány által.

Huzás kezdete folyóhó 13., 14. és 15-én.
Csak 4 oszt. ért. forint az ára f<>l eredeti államsorsjegynek, egész sorsjegyé
H lt. (nem ígérvény), melyek általam a pénzösszeg bérmentes t eküldése melle, t még

a legtávolabbra eső vidékre is megküldenek.
SG~ Csupán nyeremények huzatnak ki. "3P@

Főnyeremények: 250,00 ', 225,000, 150 000,125,000; 3-srer 100,000; 2-szer
50,000, 30,0*0; 2 szer 25,0'0; 3-szor 20,<i00; 4-szer 15,000; 2 szer 12,500;
2-*zer 12.000; 4-szer 10,000; 2-szer 8000, 7500; 3-szor 6000; 8-saor 5000;
4-szer 4000; 4-szer 3750; 10-szer 3000; 95-szfir 2500; ÖO-szor 2000; 6-szor
15UO; 5-*z»r 1250; 4-szer 1200; 221-szer 1000; 5-ször 750; 226-szor 600;
6-«zor300; 235-ezör 250 ; 105-ször 200; 10,SOtN?zor 117; 8423-szor 100 stb.
marka.

ÍLSSjF" A hivatalos pénznyeremények, valamint a hivatalos sorshuzási lajstro-
mok az eldöntés után azonnal megküldetnek. Részvevőimnek az ausztriai államokban
már 22 izben fizettetett ki a nagy sorsjegy.

2128(2-2)
Colin Láz.

bank- és v á l t ó ü z l e t e Hamburgban.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy C8. kir. kizár. ssab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában

Egy darab ára 50 kr. a. é. F) 1969 (16 19)

lalódS minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

továbbá:
N.Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery
J. — Jassenova: Dudovits J.— Keszthelyen : Wünsch F. •- Kolozsvártt: Wolf J .

PftEHonybab: S<iherí Fiüöp.— Sopronban: Pachhofer, — Soborsin: Franke A.
Szombathely: Pi lichj. Varsádon: Haltéi- D.F. V»r*CE»n : Bész .T.K.

STOCKBAUER JÁNOS
cs. kir. szab. asztalosmester Pesten, kismezö-uteza

36-dik szám alatt,
ajánlja vendégfogadósok, kávésok, ezukrászok, mészárosok s fényképészeknek
az általa feltalált, s évek hosszu során az illetők általános megelégedésére használatban

levő, most tetemesen megjobbitott és szabadalommal e!látott

h ü t ö - k é s z ü l é k e i t
(Kühl-Apparate),

n.elyek csekély jég felhasználásával minden kívánalomnak tökéletesen megfelelnek. —
E htitő-készülékek, a szükséglethez képest s a helyiséghez mérve - minden m«gkiván-
tató nagyságban készittetnek, t akótól 2 akóisr, azaz: 80 pintet tartalmazó hordókban,
éielhütó osztálylyal vagy anélkül; épenui$y készittetnek légmentesen zárolt hűtő-
készülékek is"— jétthasznalat nélkül melyért a szilárd és tartós munka maga

kezeskedik.

Ajánlkozik továbbá ftiSK 1 - C ' E ^ 1 2 ^ 3 8 ^ ^ . lakkozására s azok befonására
ét-szobák, termek, kávéházak stb. számára.

Átvállal egyszersmind mindennemü

bútor- és épitési asztalos munkákat,
melyek kivitelét a legjutányosb áron s gyorsan eszközli.

J§£3g* Vidéki megrendelések, utánvét mellett, gyorsan és pontosan
teljesittetnek. 2116(2—3)

Kiadó-tuUjduno* H*cken»»l Wu»«ia». — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utoz* 4-dik szám alatt.)

20-ik szám.

Pest, május 19-én 1867

Előfizetési fdltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre /Sít.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 lt.

mr-v Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politika! Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasátraott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
Igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij küldn
minden igtatás után 30 ujkr.

A mexikói dráma vége felé jár. Ha csak
szinpadi dráma volna, a függöny bátran le
is gördülhetne már; mert a mi még hátra
van belőle: azt a figyelmes néző könnyen
kitalálhatja magától is. Igy azonban végig
kell játszani a szomoru zárjelenetet is.

A dráma egyik főszereplője Don Benito
Juarez, a mexikói köztársaság elnöke, kinek
jellemző vonásait mutatjuk be ezennel olva-
sóinknak, élete főbb mozzanatait pedig egy
kitünö időszaki irat nyomán *) közöljük.

Juarez mexikói bennszülött; azaz nem
europai, hanem ös-indián családból szárma-
zott, nevezetesen a Zapetecos-indiánok tör-
zséből, mely hajdan — a spanyol
foglalás előtt — igen hatalmas volt
8 egy másik törzszsel, a Mistecos-
indiánokkal együtt zömét képezi
Oajaca állam lakosságának. Hogy
egy bennszülött oly magas polezra
emelkedhetett, mint ő, legbiztosb jele
kiváló egyéniségének s magas tehet-
ségeinek, mert azelőtt az állam fő-
tisztségeire, igen ritka kivétellel, csak
európaiak, névszerint spanyolok tart-
hattak igényt.

Juarez 1807-ben született Ixtlán
helységben, mely nevezetes szülötté-
ről később Juarez városának nevez-
tetett. Szegény, söt nyomorult csa-
ládból származván, gyermek- s elsö
ifjúkorát sanyaru nélkülözések közt
töltötte. De korán már egy oajacai
gazdag család szolgálatába kerülvén
itt fölismerték képességeit s magasb
hajlamait és taníttatták. Ügyvédi
pályára lépvén, ezen annyira kitün-
tette magát, hogy csakhamar béke-
biró, majd a tartományi törvényszék
elnöke lőn. Az Oajaca tartományi
törvényhozó-testben mint képviselő
vevén részt, itt a szabadelvü eszmék
mellett küzdők soraiba állott, s a mi
a mexikói politikusok közt fehér
hollónál nagyobb ritkaság, elveihez
mindvégig hü is maradt. — 1846-ban a
mexikói köztársasági kongresszusba is kép-
viselőül választatott. Épen ekkor ütött ki az
Jí-gyesult- államokkal oly szerencsétlenül
tolytatott háboru. A háboru roppant költsé-
gei miatt az elidegenithetlen s épen azért
! ! m ^ ° i n i U ! r t e 8 Í ' ( h o 1 * kezek) nevet viselő

*) Az „ünsere Zeit" hatodik kötetéből.

D o n B e n i t o J u a r e z.
papi és egyházi birtokokhoz kellett nyulni.
Az ez iránti törvény kidolgozásában Juarez
is tevékeny i észt vett. 1848-tól 1852-ig szülő
tartományának kormányzója volt s ez idő
alatt u tartomány aránylag csöndes levén,
itt jelentékeny javitásokat vitt keresztül. Uj
utvonalakat épittetett, a népiskolákat s fel-
sőbb tanodákat tetemesen szaporította, és
az állam zavart pénzügyei rendezésében oly
erélyt fejtett ki, hogy az elöbb adósságokkal
elhalmozott pénztárban, hivatala letételekor

[jelentékeny készletet sikerült hagynia, mig
a terhek mind törlesztve voltak.

A szabadelvüek tulnyomó befolyása

D O N B E N I T O J U A R E Z .

azonban erős csapást szenvedett az ország-
ban. Santana visszahivatván előbbi számüze-
téséből, a papi párt segélyével ismét diktá-
torrá lett s elsö dolga volt Juarezt, a sza-
badelvü párt legves/élyesb tagját, száműzni
az országból. Juarez előbb Havannába, on-

m.-msokára Uj-Orleansba ment, holnan
1853 — 55 , két évig élt a száműzetésben.

Ezalatt a szabadelvü pártnak ismét jobb
kinézések kezdtek nyílni. A vad indián
tábornok, Alvarez, ki függetlenségét eddig
is mindig megbirta óvni s azért Santanától
folyvást üldöztetett és háborgattatott, most
nyilt lázadást intézett e diktátor ellen. Föl-
kelése mind nagyobb mérveket öltött s az
ország nagy része nyilván melléje állott.
Juarez is visszatért számüzetéséből s a lá-
zadó vezérhez csatlakozott. Cuernavacában,
a Santanától elpártolt államok kongresszu-
sában ismét szülőföldét képviselte s tevé-
keny részt vett az uj szervezkedésben. E
gyülekezet Alvarezt választotta Mexikó el-

nőkéül, kinek kormányában Juarez az
igazságügyminiszteri tárczát nyerte.
E minőségében hirdette ki a róla
nevezett „Juarez-törvényt," mely a
papság és katonaság különös kivált-
ságait eltörülte.

Alvarez még azon évben vissza-
lépett az elnökségtől. A miniszterek
is lemondtak. De Juarezt az uj elnök,
Comonfort, Oajaca kormányzójává
nevezte ki. A tartományban azonban
lázadás tört ki, mely nagyon megne-
hezítette a kormányzó helyzetét.
Sikerült mégis helyreállítania a
rendet; s midőn 1857. hivatalosko-
dásának ideje lejárt, abban ujra
megerősittetett, sőt nemsokára állam-
titkárrá, majd a legfelsőbb törvény-
szék elnökévé neveztetett ki Comon-
fort által.

A következő évben Comonfort
letétetvén Zuluaga által erőszako-
san hivatalából, az alkotmány ren-
delete szerint, hivatalánál fogva,
Juarez lőn törvényes utóda. A reactió
azonban, Zuluaga vezérlete alatt,
egyelőre hatalmasabb volt; a szabad-
elvüek több vereséget szenvedtek s
Juarez kénytelen lőn Veracruzban
ütni föl kormánya székhelyét. Igy a
köztársaságnak egyszerre két elnöke

s két fővárosa volt. A törvényes és szabadelvü
kormány Veracruzban székelt, és az északi és
déli részeket és a partvidéket birta, jöve-
delmei legfőbb forrása a veraeruzi kikö-
tői vámok voltak. A reactionarius kormány^
melynek az ország belseje engedelmeskedett^
Mexikóból adta parancsait, a papok által tá.
mogattaték s kényszer-kölcsönökböl és er£
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szakos fosztogatásokból fedezte költségeit.
Összeütközések alkalmával többnyire a re-
actionariusok voltak a győztesek, de a sza-
badelvüek tetemesb segélyforrásokkal bír-
ván, veszteségeiket könnyen helyre pótol-
hatták. A washingtoni kormány Juarezt is-
merte el törvényes elnöknek s támogatta er-
kölcsi befolyásával. Miramon, az ellen-presi-
dens,Zuluaga utóda, hasztalan kisértette meg
hatalmába keritni Veracruzt, söt több izben
súlyosan megveretvén, végre menekülni
kényszerült. Juarez 1860-ban bevonulhatott
vé«re Mexikóba s székhelyét az ország fővá-
rosába tehette át; kormányát most már az
európai hatalmasságok is elismerték.

Az ország azonban nem élvezhetett bei-
békét. A polgárháború söpredékei tovább is
zavarták s nyugtaianiták a kormányt. Jua-
rez, midőn 1861-ben, a kongresszus által vég-
leg megerősittetett elnöki hivatalában, me-
lyeteddigcsak ideiglenesen, mint Comonfort
helyettese viselt, az eláradott rendetlenségek
s fejét szüntelen fel-felütö polgárháború ellen
kénytelen volt a legnagyobb szigorhoz
nyulni. Szigora talán tulszigor volt s rend-
szabályai erélyessége az erőszakosságig
ment. Ellenségei támadtak. A kongresszus
maga két erős pártra oszlott ellene és mel-
lette; tagjai közül 51-en nyilatkozatot in-
téztek hozzá, hogy tegye le hivatalát, s ez
ellenében 52-en, hogy tartsa meg azt.

De a belzavaroknál sokkal nagyobb vál-
ság fenyegette már Mexikót: az európai ud-
varok beavatkozása. Franczia-, Angol- és
Spanyolország 1861 októberében megkötöt-
ték a londoni egyezményt, melynek czélja
vala közösen lépni föl Mexikó irányában.
Spanyolország, hihetőleg hóditási vágyat
táplált magában, a régi gyarmati birtokok
emlékétől ingerelve. S Francziaország sem
volt ment saját hatalma terjesztésének vá-
gyától. Angliát kereskedelmi érdekek vezet-
ték 8 azonkivül, mint. tengeri hatalom, egyá-
talában nem maradhatott hátra Francziaor-
szágtól ily vállalatban.

Juarezt e válságos perczek rendületlenül
találták. Bátor elszántsággal tette meg a
legczélszerübb intézkedéseket. Az ország s
a különböző pártok, a közös veszély érzete
által összetartásra intve, jobban csoporto-
sultak a törvényes hatalom körül, mint mig
a külveszély nem volt oly fenyegető. Juarez,
kivált a hagyományos pénzügyi zavarok
miatt, kénytelen volt mégis szintoly szigoru
eszközökhöz, pl. kényszer-kölcsönhöz folya-
modni, mint elődei. S a mellett, a pillanatnyi
veszély elháritására, vagy legalább fölfiig-
gesztésére, béke'árgyalásokat kezdett Ori-
zabában 1862 januárjában. A tárgyalások
egyelöre nem vezettek sikerre, de folyamuk
alatt Juarez erélyesen fegyverkezett. A leg-
szigorubb, valódi ostromállapoti rendsza-
bályokkal fékezte a lázongási vagy engedet-
lenségi hajlamokat.

Mielött a harezmezön valami elhatározó
esemény történhetett volna még, sikerült
Juareznek legalább két ellenségtől megsza-
badulnia. Az angolok és spanyolok, a február
l!)-ki conventió folytán, elhagyták a mexikói
területet s a francziák, kik ez egyezményt el
nem fogadták, maguk maradtuk a csatatéren.

1862 januárban merült föl elöször a
franczia részröl megpendített eszme, hogy
töriütessék el Mexikóban a köztársasági
kormányzat s Miksa, osztrák főherczeg, vá-
lasztassék mexikói császárrá. De még sem
az ország, sein a trónjelölt, nem nyilatkozott
e javaslatra nézve, midőn a klerikális párt
elnöki ellenjelöltet állitott Juarezzelszembe:
Almonte táb.irnokot, Diktátori hatalommal
proklamálta^ elnökké, de az okiratot alig
irta 150 ember alá. Juarez erősnek érezte
magát az ellenállásra s erejét összeszedve,

az ellene jövö franczia és beleröt május 5-kén
meg is verte Pueblánál. A belháboru meg-
kezdődött.

A köztársaság és a császárság — Juarez
és a francziák által támogatott Miksa császár
küzdelmei élénkebb emlékezetében élnek
még a hirlapolvasó közönségnek, mintsem
tőlünk azok ismétlését követelné e helyen.
Juarez, daczára a franczia erőnek és vitéz-
ségnek több és több tért foglalt, támogatva
az ország nagy többségétől. A franczia terv,
mely oly nagy reményekkel indult vala meg,
tökéletesen meghiusult. A francziákra az
északamerikai véres háboru bevégzödésével,
midőn Észak ismét fölléphetett a mexikói
köztársaság mellett, azon kényszerüség állt
be: cserben hagyni Miksa császárts odahagyni
Mexikót. A szerencsétlen főherczeg, egy ka-
landor-terv valósítására vállalkozását fölötte
drágán, azzal fizette meg, hogy egy történeti
tragédia hősévé vált.

A bekövetkezett katasztróf ismét urává
teszi Juarezt a mexikói köztársaságnak. Öt
azonban nemcsak a fegyver győzelme emeli a
hatalom élére, hanem polgártársainak bizalma
is, melyet erélye a harczban s eszélyes re-
formjai a békében, jótékony intézményei a
közoktatás és pénzügyek s iparvállalatok
terén, oly méltóan s oly nagy mértékben
szereztek meg számára. —á—r—

R e g g e l i k é p .
Homok puszták — vándor hegyek között,
Fehér nyírfákkal benőtt zöld sziget;
A tájék hajnalfénybe öltözött
S a fák közt egy lány-gyermek visz vizet.

Setét szemében néma bánat ég
S arany hajában a szálló lebel
(Himbálva, mint a csüggő ág hegyét)
Játékot űzni, könnyü szerre lel.

Fölötte a fák fészkes madara
Itt-ott kiles az anyaszárny alól . . .
A gyermek aztán egy kis halomra
Függesztvén szemét, tövébe hajol.

S kiöntvén a sirnak szögében, egy
Nyíló rózsára, öntöző vizét:
Letérdepel s a gyenge kis kezek
Fohászkodóan terjeszkednek szét . . .

A felkelő nap fényes özöne
Könyes arczára veti sugarát . . .
S megkoszoruzza az ég dicsköre
Az édes anya árva magzatát!

Tóth Endre,

A Trattner-Károlyi könyvnyomda
története.

( V é g e . )

Trattner azon időben nemcsak Magyar-
ország elsö és legvállalkozóbb kiadója, hanem
egyszersmind iró is volt. A nyomdászatra
vonatkozó egyik czikkében a következöket
irja:

„Magyarországi k'.'my vnyomtató- mühely ek
ll 17-dik évben. Nemzetünk előmeneteleit a
tudományokban legjobban mutatja anya-
nyelvünkön készült és időről időre készü-
lendő uj könyvek és könyvnyomdák álla-
potja. A könyvek a , Tudományos Gyujt e-
mény"-ben és a két magyar újságainkban
mindenkor hirdettetnek, de a mi könyv-
nyomtató műhelyeinkről eddig mé<r senki
semmit, és csupán csak az irhát, ki a miivész-
ségben jártas és tulajdon tapasztalásból
minden mühelyeinknek állapotját ismeri. Én
már néhány év óta erre figyelmet fordítot-
tam; meglehet, hogy nehány hibákkal, de
mégis a jövendő korra hasznos lehet, áztat
látni, hogy hogyan szaporodott vagy keve-
sült az új könyvek, köíiyvnyomtató-műhe-
lyek, szedők, nyomtatók, s papiros feldolgo-
zásának számuk.

Valóban, ba az egy esztendő alatt nálunk
készült magyar és más nyelven irt és kinyo-
matott könyveket összeszámláljuk, öröm
nélkül nem nézheti a jó hazafi, annyival
inkább, ba röviden előhozom irodalmunknak
okozandó hátráltatásait,*) ugymint: elöször,
sehol nincsenek annyi kirekesztő engedélyek
(exclusiva privilegia), mint nálunk,**) itt a
könyvnyomtató egy fillér bizonyos haszonra
számot nem tarthat, mert a mit vennének,
azt nekik nyomtatni nem szabad;— ilyenek
a kath. iskolás könyvek, schematismus, még
az ABCék is, melyekre a m. kir. egyetemi
nyomdának kirekesz'ö engedelme van; tud-
juk pedig, hogy legtöbb a kath. iskola, és
igy ezen könyveknek legnagyobb kelete is
van.

,,Másodszor: Ugyancsak a m. kir. egye-
temi könyvnyomdának kirekesztő szabad-
sága van a zsidó és szerb nyelven irt köny-
vekre, a szerb nemzet jelenleg igen sokat
nyomtattat, ebből is tehát az intézet igen
szép hasznot vészen.

„Harmadszor: A debreczeni (városi)
könyvnyomda 1814-dik évben a reform, új
Énekes könyvre kirekesztő szabadságot nyert
6 vagy 10 esztendőre; az uj énekes könyvet
itt-ott, új énekekkel fölcserélték,***) sokat
pedig kihagytak, ugy hogy az a réginél szin-
tén 10 ívvel kevesebbet teszen; — a régi
Énekes könyvnek oly jó kelete volt, hogy
7— 8 helyen folyvást nyomtattatott; — csak
Füskuti Landerer Mihály maga 3000 pél-
dányt évenkint eladott, az egész énekes
könyvet pedig, mely 47 ívből állt, a betüket
összeszedve tartotta, hogy olcsóbban elad-
hassa

„E három előhozott artikulusok csupán
csak a jelenlegi szabadalom birtokosainak
hajtanak bizonyos hasznot; a többi könyv-
nyomtatók, hog)r mit és mennyit nyomtat-
nak, megmutatja ezen irásom: ezek több-
nyire csak kalendáriumot nyomtatnak, de a
mellett is szinte semmi nyereségök nincsen,
mert szinte minden könyvnyomtatónak
lévén, olcsón adni kénytelenittetnek, csak-
hogy keljen; ebböl pedig nagy nehezen élnek
a mi könyvnyomtatóink.

„Csekély ítéletem szerint jó volna arra
is figyelni, hogy a könyvnyomtató-mühelyek
csak az irodalom előmeneteléhez képest sza-
porittatnának; különben, ha erre nem tekin-
tetik, (mint eddig), nem élhetnek, és ezen
leghasznosabb müvészet lealacsonyittatik, a
statusban pedig felette ártalmas, ha szük-
séggel küszködnek, mert a királynak és hazá-
nak árthat, ha az egyenes utat eltéveszti.

,,A hol szegény a könyvnyomtató, ott a
tudósnak nincsen semmi megjutalmazása
fáradságának, innét van az, hogy több ere-

*) Itt Trattner a legnagyobb hátrányt, a censurát nem
is emlithette meg, mert azt ismét a censura törölte volna
ki. Nem is említvén, hogy némelv munka 4—5 hónapig
maradt a censornál,— ha valami hátaim is ur Jrt munkát, azt
megtámadni nem engedtetett; ha közönséges iró támadtatott
meg valami hatalma.-* egyén által, magát védeni nem volt
szabad. Hogy többet ne említsek: igy eltiltották az ártat-
lan Báróczy "..Védelmezett magyar nyelv''-ét; azonfelül a
hány város'aiinyiféle szigor volt a censuránál. A mit Pesten
vagy Budán eltiltottak, azt kinyomatták Bécsben, Székes-
Fehérvánt, Gyrtrött vagy Kus>án. Igy Márton pápai pro-
fessor 1817-ben a „Tud." Gyüjtemény- egyik recensiojára
antikritikát irt és azt ugyane-ak a „Tudom. Gyüjtemény'
szerkesztőségének beküldi, de a censor eltiltotta. „Ugy
tetszik — irja Kazinczy — hatalmas kéz irata a pesti
recp.n-.iot; én pedig nem szeretem, ha tudomány dolgába
hatalmas kéz avatja magát. Márton Jozsef leküldi Tratt-
nernek a bátyja feleletének mamiscr.ptumát. A censor nem
engedte, hogy kinyomattassék. Ez tehát Bécsbe küldé fel,
s ott kinyomatta'ott. Márton Józset' az exemplárokat ismét
leküldé Trattnernek, s azt kivánta, hogy T. az Indexben
jelentse, hogy ez is a kötet mellé köttetett; de sem az
Indexbe nem vették fel, sem a kötethez nem köttötték. A
„Tud. Gyujt.'! Redactióját nem az a lélek lelkesíti, a melyet
én annak óhajtanék." Sz. J.

**) Annakelótte mög a naptár-nyomtatás is az „ex-
clusiva privilegia'- közé tartozott. Sz. J.

C í * ) Egyik énekben „Oh Jeruzsálemi oh Jeruzsálem!'
helyett állt: ,,Oh Jere.Um! oh .Terelem.!" alkalmasint hogy
a vers jobban kimenjen. Bizony nem volt. köszönet benne.

Sz. J.
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deti munkák nem készülnek, mert hogyan
dolgozhatna nálunk egy tudós valamely ere-
deti jó munkát, melyhez három-négy esz-
tendő szükséges, ha azután eladáskor nyom-
tatottárkusáért váltó-ezédulákban legfeljebb
10 forintot kaphat, még pedig ezt is nagy
nehezen, mert, kivévén egy pár nyomtatót,
ingyen sem vállalhatják u többiek."

Ezután következik az 1817-ben müködő
könyvnyomdák állapota, részletesen leirva,
melyből azonban csak a végeredményt idéz-
zük, mely szerint 1817-dik évben Magyar-
országon 38 könyvnyomda, 5 nyomdai javit-
nok, 12 ügyvivő, 101 szedő, 140 nyomó, 18
könyvrakó volt, és összesen 3887 bál papir
dolgoztatott fel. De Trattner kihagyta a
keszthelyi, a zágrábi, varasdi, fiumei, vala-
mint az összes i-rdélyi, u. ID. a kolozsvári,
gyula-fehérvári, nagy-enyedi, Szebeni, bras-
sói, balázsfalvi, medgyesi, beszterczei könyv-
nyomdákat, e szerint tehát akkor 50 könyv-
nyomda volt, melyben legalább 150 — 160
szedő, 200—230 nyomó müködhetett és leg-
alább 5000 bál papiros dolgoztatott fel,
melyet 44 hazai papirmalom készitett.

Trattner 18I7-1825-ig, azaz: 9 évi idő-
közben 827 kisebb-nagyobb munkát nyom-
tatott, melyek közül 418 magyar, 259 latin,
127 német, l l tót, 6 görög, 5 horvát és
sziavon, 1 franczia könyv volt, legnagyobb
részt saját költségén adván ki.

Üzlete mindinkább emelkedvén, 1816-ban
a kalocsai, a kegyesrendiek birtokában volt
nyomdát örök áron megvette és pesti sajtóit
15-re szaporította.

Tizenegy év alatti áldásdús kiadói mükö-
dése után a hazai irodalom roppant kárára
legszebb férfi korában, 34-dik évben jobb
létre szenderült. A „Tudományos Gyüjte-
mény" 1826-ik évi VII. kötetében arczképe
megjelent ily aláírással: „Petrózai Trattner
János Tamás, tek. nemes Krassó és Szatmár
vármegyék táblabirája, s a legelső hazafiui
lelkü könyvnyomtató, szül. 1789. deczemb.
ő-éri, meghalt 1824. márcz. 24-kén. Emléke-
zetül metszették barátai."

A „Tudományos Gyüjtemény" 1824-dik
évi III. kötetében Thaisz András szerkesztő
Trattner halálát jelentvén, igy nyilatkozik:
„Petrózai Trattner János Tamás halála által
a ,,Tudományos Gyüjtemény "-re nézve leg-
munkásabb társamtól, ugyszólván önnön
magamnak felétől fosztanám meg, s az egész
valóban nem csekély teher már most az én
vállaimon fekszik, mindazáltal kipótolhatlan
barátomnak akaratját, még a síron túl is tisz-
telvén, a „Tudományos Gyüjteményt," ezen
ő legbecsesb intézését, mint ekkoráig, ugy
ezentul is folytatni fogom."

A „Tudományos Gyüjtemény" megjelent
1816—1844-ig, a „Koszoru" vál együtt 300-
nál több kötetben. -- Mellőzve Trattner
számos más kiadásait, ez egyedül is elégsé-
ges, hogy a magyar nyelv, irodalom és tudo-
mányosság terjesztése körül szerzett érde-
meit kellő fényben visszatükrözze.

Halála után ismét atyja Trattner Mátyás
vette át a nyomdát és azt 1827-ik évi decz.
l-jén vejének károlypatyi és vasvári Károlyi
István, királyi táblai ügyvédnek adta át.
1828-ik évben a „Tudományos Gyüjtemény"
uj szerkesztőt nyert Vörösmarty Mihályban
és uj kiadót Károlyi Istvánban.

Trattner Mátyás 1828-ik évi febr. 16-án,
életének 83-ik évében, végelgyengülés követ-
keztében, földi pályáját bevégzé.

Károlyi István ifjúit erővel haladott a
boldogult sógora által már egyengetett ös-
vényen és elkezdett kiadványait, mint a
„Tudom. Gyüjteményt" is egész 1842-ik
évig folytatta, az irókkali összeköttetéseit,
de különösen Kazinczy Ferenczczel, annak

1831-ki aug. 22-kén kolerában történt halá-
láig, fentartotta.

Ekkor Károlyi István Ö Felségétől a
privilégiumot kinyerte, de ipája és sógora
érdemeinek elismeréseül a „Trattner-Ká-
rolyi" czimet megtartotta. A magyar tudós
társaság, melynek helyisége szintén a Tratt-
ner-Károlyi házban volt, müködését már
megkezdvén, a magyar irodalom és tudo-
mány biztositva volt, és a hazai köynvnyom-
dászattal egyetemben emelkedett.

Lt nyomattak a nagy kelendőségben ré-
szesült és kiadásában megjelent számos
prot. egyházi és iskolai könyvek, ugymint:
ref. Énekes könyv, Tranosei, Spewnik, Ró-
zsáskert, Hübner, stb. stb., melyekből éven-
kint, mindegyikből 4—6000 példányt adott
el. ő irta és szerkesztette a prot. iskolák-
ban általánosan elfogadott „Kis Tükör"
czimü tankönyvet, mely számos kiadást
érvén, mindinkább javítva és bővítve je-
lent meg. Ü alapitá meg az akkor vetélytárs
nélkül álló és müvelt közönség számára
szerkesztett „Honi Vezér" czimü 4-edrét
naptárt; ő adta ki tovább is a Trattner által
alapitott és mindkét hazában általánosan el-
terjedt „Nemzeti Kalendáriomot," és azt
58-ik évfolyamáig folytatta, melynek akkori
népszerüsége abból is kitünik, hogy a köz-
ségek egyenkint vásárjaik e naptárba való
beiktatásáért, egyszer mindenkorra 1 ara-
nyat mellékeltek; a megyei városi stb. hi-
vatalnokok, ügyvédek, orvosok sértve érez-
ték magukat, ha nevük, állásuk stb. a
„NemzetiKalendáriom"-ból kimaradt; azért
azt idejekorán be is küldték, mert az au-
gusztusi vásárra e naptárnak okvetlen meg
kellett jelenni.

Itt nyomatott majdnem félszázadon át
Kultsár „Hazai és Külföldi Tudósitások" cz.
hirlapja a „Hasznos Mulatságokkal" együtt,
Helmeczy „Jelenkor" és „Társalkodója", gr.
Dessewffy Aurél „Világ" czimü konzervativ
lapja, Mátray (Rothkrepf) „Regélő és Hon-
müvésze", Szaniszló Ferencz (jelenlegi nagy-
váradi kath. püspök) „Religio és Nevelés"
czimü, valamint egy latin vallásos lanja,
Török és Székács (jelenlegi superintenden-
sek) „Protestáns lap"-ja, Klein „Der Ungár"
czimü lapja, gróf Széchenyi István még most
is gyakran emlegetett munkái, Fényes több
statisztikai munkája, a királyi és hétszemé-
lyes táblák Ítéletei, és Károlyi maga is ügy-
véd levén, a perek és értesítések mind ide
özönlöttek, melyek némelyike 100 ivet is
adott, például a hg. Eszterházy-féle pör,
stb. azonfölül itt nyomattak számos éveken
át a pestvárosi hatóság és Pestmegye nyom-
tatványai.

Károlyi a meglevő és reámaradt vagyont
a család és gyermekei számára folyvást nö-
velte és szaporította, mert takarékossága
mellett minden vállalatain áldás volt, ugy
annyira, hogy magát tökéletesen megelége-
dettnek és boldognak érezte. De e boldogság
csak ideiglenes volt, mert 1837-ben nejének
váratlan halála őt nem kis mérvben sujtá.
Ezután csak kiskoru gyermekeinek (3 fiu és
1 leány) élt, és többé nem is nősült.

Igen rendes volt, maga osztván be hiva-
talóráit, reggel 8 órától déli 1 óráig,
délutáni 3 órától esti 8-ig, sokszor éjfélig
— de lefekvés elött, majd mindennap még
egy körutat tett a nyomdában, hogy meg-
győződjék : vajjon minden rendben van-é,
és hogy a gyertyák jól eloltattak-e ?

A két Trattner és Károlyi folytonos és
fáradhatlan tevékenységüknek sikerült, mire
a család még most is büszke lehet, az úri-
és gránátos-utezába nyiló, két nagy udvar-
ral bővelkedő Trattner-Károlyiféle monu-
mentális két emeletes házat teremteni,
melynek fedele az 1849-ki bombázás alkalmá-

val, számos a padláson levö kiadványokkal
együtt elégvén, Károlyi István egy harma-
dik emeletet épittetett reá. Ez épület egész
középosztályában, a nyomda czélszerü elhe-
lyezése miatt nagyszerü termet épittetett,
mely két udvarra nyiló számos ablakokkal
volt ellátva; e mellett még 3 egymásba
nyíló kisebb terem volt, az elsőben a kiad-
ványok raktára és csomagolási helyisé^, a
másodikban a kézi raktár, nagy faszekré-
nyekkel, e teremben voltak a könyvvivö és
javitnokok is elhelyezve, a harmadik pedig
az ö dolgozó-szobája volt. — A nagy terem
közepén kétoldalt 14 sajtó, mig az ablakok-
nál kétoldalt a szedők kettős sora mükö-
dött. A szemlélő, nem kis meglepetésére,
egy pillantással áttekinthette a 80—90
egyénből álló személyzet sürgésforgását.

A terem nagyságának bizonyságául fel-
hozom, hogy az 1838-ki nagy árvízkor az
egész nyomdai személyzet, családostul, hu-
zamosb ideig ott lakott, hol Károlyi a vész-
napok tartama alatt e számos tagot, mint
saját családját, élelemmel is bőven ellátta.

Tanonczait minden évben husvétkor uj
ruhával és fehérneművel ellátta, nekik "ö-
rög nyelvtanárt tartott, az üzletben pedi"1

folytonos szorgalomra serkentette, mi sok-
szor nehezükre esett ugyan a fiataloknak,
de léxiyeges hasznuk el nem tagadható,
mert jelenleg is élnek Magyarországban
szintugy mint külföldön, több nyomda-
tulajdonos, nyomdai igazgató, ügyvezető,
accidens-szedő, és számos derék, értelmes és
tisztelt munkás, kik 5 évi tanuló-idejüket
itt töltötték.

Károlyi hozatta legelőször Pestre 1840-
ben a nyomdai gyorssajtókat, és hogy a kor
igényeinek, kiállitási disz tekintetében meg-
felelhessen, vas kézisajtóit folyvást szaporí-
totta, ugy hogy nehány év lefolyása után a
fasajtókat egészen mellőzhette.

Tiszta jelleme, becsületessége őszinte-
sége által magának számos barátot és tisz-
telőt szerezvén, igy történt, hogy Pest vá-
rosának egyik legtiszteltebb és legbefolyá-
sosabb tanácsnoka, 1840-dik évben pedig
Pest városának országgyülési követe lett
ezenfölül még Pest és több megye tábla-
birói czimmel tüntette ki.

ő a haladás embere volt és gr. Széche-
nyivel tartott; de a 1848-ki eseményekkel
nem igen tudott megbarátkozni, különösen
a nála nyomatott hirhedt „Opposition"
czimü lap és mások által megrendelt nehány
ellenségeskedő, gáncsoskodó, erkölcsöt és be-
csületet gunytárgyává tevő ponyvairodalmi
röpirat az ö betűivel való nyomtatását any-
nyira röstelte, hogy gyéren, akkor is csak
nehány pillanatra látogatta meg nyomdáját.

A forradalom bevégezte után elkedvet-
lenülvén, kiadásra nem vállalkozott és csak
régibb kiadványait nyomtatta után, melyek-
nek kelendősége — ámbár erős és vállal-
kozó vetélytársa akadt — mégis eléggé
nagy volt. Élte utolsó éveiben azzal kecseg-
tette magát, hogy majd fiai közül egyik, de
különösen Sándor, ki a nyomdászatot meg is
tanulta, ujult erövel fogja e nyomdát föl-
karolni és emelni. Ezután az üzletet csak kis
mérvben müködtette,a nagy termet téglafal-
lal két részre osztották; de azért Károlyi
csak rendesen elment irodájába, mig 1863-ik
évi ápril 27-én délután 5 órakor, rövid be-
tegeskedés után, munkás életének (59-ik évé-
ben a halál martaléka lett.

Temetése népvándorláshoz hasonlított
és a lakosság minden osztálya nagy szám-
ban volt. képviselve. Székács superintendens
megható, érdemeit kellő fényben előtüntető
beszédében többi köztfölhozá: hogyeváros,
e haza egyik legérdemesebb fia volt, a reá
maradt vagyont nem gyéritette, hanem in-



kább tetemesen szaporította és e szerint ha-
zafias szándékait, mint független férfiu, e
téren is érvényesíthette, inté egyszersmind
utódait, hogy példáját követve, e földi pá-
lyán nyomdokain haladjanak.

Halála után 1867. év kezdetéig a család
egy igazgató által kezeltette az üzíetet^de a
nyomdának — nem levén bizo-
nyos vállalkozó tulajdonosa, —
hanyatlása mind szembeötlőbb
lett, ugyannyira, hogy miután
a nyomdával senki sem akart
bíbelődni, — Károlyi fiai pedig
más téren kerestek érdemeket,
— a család tagjai közakarattal
elhatározták, hogy szintugy az
uri- és gránátosutczában levö
nagy bérházat, melyet gr. Pálffy
vett meg, valamint a nyomdát
is eladják, melyet alantabb árért
adtak oda, mint annakelötte
rendes évi jövedelme volt.

Igy a Trattner és Károlyi
nagyszerü tervei dugába dűl-
tek, és a család által majdnem
egy századon át birt nyomda,
mely fényüket, gazdagságukat
megalapitá, más kezekbe került.

Szabó József, nyomdász.

Képek Brit-Amerikából.
IV. A torkos-borz.

Brit-Amerika nagyon kedves hely lehet a
vadászokra nézve, mert vadállatokban szerfölött
gazdag, de figyelmünket leginkább leköti egy kis
ragadozó állata, melyről mind az utazók, mind a
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erőszakos módon menekszik meg a feleslegtől. Az
ujabb vizsgálódás kideritette, hogy a fjellfrass
norvég szó s hegyilakót, hegylátogatót jelent. A
torkos-borz az északi Jeges-tenger partjain min-
denütt el van terjedve Ázsiában, Amerikában, sőt
Norvégiában is. A lappok és északi Norvégia
lakói tulajdonitják neki ama különös szokást is,
melyet állitólag jóllakásakor szokott követni. A

Amerikai torkos-borz.

medvefajhoz tartozik s a közönséges borzhoz
nagyon hasonlit, de nem szürke, mint ez, ha-
nem barna s feje fényes feketebarna, háta vilá
gosabb szinü.

Az északi borz vad, gonosz állat, mely több
hüvelyknyi hosszu, éles és erős körmeivel magá-
nál nagyobb zsákmányt is képes megragadni és
erősen tartani. Eóla is azt beszélik, mit hajdan

torkos-borz egész kényelemmel emészti fel azokat.
— Midőn Ross kapitány másodszor utazott a
sarkvidékeken, egy telelés alkalmával a hajót
hófallal vették körül, hogy a könnyen benyomuló
hideget visszatartsák. Egy torkos-borz, éhségtől
üldözve, átugrotta a hófalat s a hajó fedélzetére
ment, hol a matrózok szaladgáltak, hogy egykissé
fölmelegedjenek. A rabló legkevésbbé sem ijedt

meg, sőt meg sem ütközött a 12 —
14 ember látásán, kik őt azonnal
körülvették. A borz egy kosár-
nak rohant,melyben egykevés hús-
nemü volt és ugy neki esett az
ennivalónak, hogy rá sem ügyelt,
midőn egy hurkot vetettek a nya-
kába, melylyel rögtön meg is foj-
tották.

A torkos-borznak Észak-Ame-
rika lakóinál sokféle neve van. Az
angol eredetnékQuickhatsch(kapzsi)
névvel tisztelik meg, a mesticzek
Carcagou-n&k hivják s nagyon hara-
gusznak rá; az indiánok ezen fölül
még Kekuaharkesz-nek, gonoszte-
vőnek gunyolják. Legáltalánosabb
neve azonban Fjellfrass vagy Wol-
weréne (Gulo luscus). A vadászok
leikök mélyéből gyülölik és utálják
e ravasz és a mellett erős állatot,
mert éjjel-nappal ólálkodik utánok
és nem hagyja el őket soha. Ha
elvesztené is őket valamelyik tó
körül, azonnal futni kezd minden-

felé, mig ujra nyomukba jut s utánok lopózik
egész addig, a hol a tőröket ea csaptatókat föl-
állit] ák. Bámulatos ügyességgel tudja kiszedni
mindazt, a mit a tőrök fogtak és borzasztó puszti-
tást visz véghez, mert fölkeresi azon rejtekhelye-
ket is, hová élelmisze'eket raktak el, kirabolja
azokat s a tőrökből, melyek mit sem fogtak, a
csalétkeket nagyon ügyesen tudja kilopni.

benszülöttek nagyon sokat tudnak beszélni. Ezen
állat neve a germán ajku népeknél fjellfrass, vagy
németesen Vielfrass. E sajátságos elnevezést jó
sokáig ez állat bámulatos torkosságának tulajdo-
nították (Vielfrass, vom vielen Fressen), sőt azt
mesélték róla s néhol hitték is, hogy a kihasadásig
tele szokta magát enni s olyankor aztán két egy-
máshoz közel eső fa közé szoritja magát 8 ilyen

Téli kunyhó a brit-amerikai erdőségben.

a hiuzról hittek, de a mi most már teljesen meg
van czáfolva, hogy t. i. fölmászik a fára lesbe
s onnan rohan le az ott elmenő iram-szarva-
sokra, sőt a farkasokra és medvékre is, és kör-
meivel oly erősen és véresen ássa be magát hú-
saikba, hogy az állatok, fájdalomtól kinozva, vadul
száguldoznak tovább, mig félholtan rogynak le,
s mikor aztán mozogni sem tudnaK többé, a

V. A tél Brit Amerikában.

Az angol Észak-Amerika Európában még
igen kevéssé ismeretes, pedig azokra nézve, kik az
Atlanti-óceánon tul uj hazát akarnak alapitani
maguknak, sok tekintetben ép oly jó, sőt némi
részben sokkal jobb kilátást nyujt tisztességes és
gazdag jövedelemre, mint az Egyesült-államok.
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Egy oly tartományban, mely kelettől nyugatig
löOO földrajzi mérfóldnyire terjed, szükségkép az
egymástól távol fekvő vidékekben az égaljnak je-
lentékeny különbsége vebető észre;.pedig ezen
égalj csak nehány év folyama alatt is többnyire
mindig jelentékeny változást szenved.

A hol az trdők még most is természetes álla-
potukban vannak és az ország nincs tőlük megtisz-
títva, a nap a mocsárokból és földből nem képes
felszivni a nedvességet, melyet a sürü erdők
sugarai elől elfödnek s ennélfogva a földet sem
melegíti át eléggé. Azon arányban, a mint az ir-
tások terjednek, s ezen mocsárok a nap hatásának
kitétetnek, az égalj is nedvesebbé lesz s nincs any-
nyira kitéve a kemény hidegnek. Az utolsó 20 év
alatt Brit-Amerika egálján jelentékeny változás
történt s nem lehet kétségbe vonni, hogy az a
gyarniatositással egyenlő lépést fog tartani. A hó,
mely Brit-Amerika délibb részeiben rendesen csak
deczember ehő napjaiban szokott leesni, a lako-
sokra nézve inkább öröm, mint panasí tárgya. A
mi a mindenesetre meglehetős hideget illeti, mely
a bevándorló előtt oly ijesztő rémképnek tűnik
fel, az tulságos kényelmetlenséget épen nem okoz.
A hideg ellen mindig védheti magát az ember és
az amerikai farmer az ő bivalbőr kabátjában és jó
meleg bundájában egész télen át nyugodtan szán-
kázhatik. Több éven át is alig érhet az ember oly
telet, mely alatt a hideg 6 vagy legfeljebb 7 na-
pon át oly erős lenne, hogy a szánkázás gyönyö-
réről le kellene mondani. Különben is a brit-ame-
rikai légkör hidegségében van valami szerfölött
vidámito és izgató, és a ki annak világosságát és
felhőtlen fényét egyszer ismerni tanulta, örökre
megbarátkozik vele.

Képünk egy téli tájképet mutat az előtér-
ben azon kunyhóval, melyet a már több izben
emlitett utazók maguknak téli szállás végett a
Red-liiver gyarmatban készitettek. E kunyhót az
utazók oly helyen épitették, melyet elragadó
szépsége miatt „Szép mezőnek" (La belle prairie)
neveztek el, mely valami 300 hold területű és er-
dős halmoktól van körülvéve. Egy kicsi tó is
van ott, melybe több tiszta patak omlik. A kunyhó,
melyet épitettek, 15' hosszu s 13' széles volt; a
a mesticzek nyárfákat fürészeltek át hosszában,
faragatlan fatörzseket raktak egymásra és egy-
más mellé s a fedélzetet fiatal fényükből készitet-
tek. Meglehetős szegényesen voltak ellátva, de
élelmi szerök élés volt, nem fáztak és a szomszéd-
ság indiánai gyakran meglátogatták őket. A va-
don fiaival mint emberekkel bántak, nem durva
yankee-módra; ép ezért azok is kitünőleg visel- i
ték magukat, és azon hat hó alatt, melyekben az j
idegenekkel közlekedtek, egyetlen lopás sem fór- j
dult elő. Egymás között ezen veresbőrüek békés
családi éleiét éltek. Az idegeneknek a hosszu tél
alatt egyedüli időtöltésük a vadászat vala, de
nagy boszuságukra a wolveréne ezt az egy mu-
latságot is gyakran elrontá ismeretes torkossága
és kapzsisága által. S. L.

A nemzetiségek a párisi kiállitáson.
IL*)

Nem hiábiin Kelet az emberi nemzet szü-
lőfölde; bármely nemzet ölében láttunk is nap-
világot, önkénytelen vonzódást érzünk e nap-
fényes, buja tenyészetü, os szokásokban élő vi-
lágrész iránt. E vonzódás nyilatkozik a párisi
kiállitáson is, a keleti kiállitmányok népes láto-
gatásában, s azon épületek közt, melyek a tárlat
csarnokcsoportját boiygókképen övedzik, a kele-
ties épületek számithatnak mindenkor legbizto-
sabban látogató közönségre, melynek üres kiván-
esisága ugy, mint benső ismeret vágya inkább haj-
lik a rendkivüli, mint a bármily magas tökélyre
emelt mindennapi felé.

Az áramlat irányát követve, a félhold ural-
mában először ig az egyiptomi negyedbe jutunk.
Édes illat hullámzik innen elénk, t-xoticus növé-
nyek illata, melyekkel e pavillonok és kertek
diszitvék. Szemünk a s,J(,ml.iL-<»i akad meg, azon
palotán, mely a tarlat látogotására szándékozó
Ismail basa azállóhelyeül épült. Az arab modor-
ban épült palota is sajátságos érzést kelt, de meg-
ragadóbb ennél a mellette levö templom, mely a
phylaeinek hasonmása, és a fáraók korába vezeti
az ábrándozót A 22 oszlop tartotta, lapos fedelü
épülethez derék sphynxek sora \ezi-t, melyeken
csak gyakorlott sztm ismeri fel, hogy márvány és
kovarczvegyitékből vann-'k. A templom építészete
a Ptolernaeusok korabeli, padlása égszínkékre van

*) Az I. czikket 1. V. U. lü-ik sz.

festve, a falak pedig és a falba eresztett oszlopok
ó-egyiptomi festmények hű másolataival boritvák.

Az ó-egyiptomi izlés ez emlékétől nem messze
az uj egyiptomi caravan-serail fekszik, melynek fe-
dett folyosóin kairói s alexandriai kereskedők
árulják a keleti ipar termékeit. Az udvarban
egyiptomi kávéház van, az épület emeleti részei
pedig anthropologiai gyűjteményekre s az egyip-
tomi bizottság szállóhelyeül szánvák. Háta me-
gett van a kiállításra küldött tevék óla.

A nyugoti épitmények közt nem utolsó helyet
foglal el a világító-torony, mely a Jena-hidról jö-
vőnek mindjárt szemébe tünik, s az egész tér fö-
lött kiáll. Mesterséges szikláján mintegy 30 ölnyi
magasságban emelkedik, s készüléke 25 t. mér-
földnyire elvilágit. E pharos nem mindig fog a
párisi tavacska csöndes vizében szégyenkedni; a
tárlat bezárása után liahes-Douvresba, az angol
partokra viszik, tenger közepére, puszta szigetre,
„örökös botrányul a csavargó szélnek," mind
Arany mondja.

A császár nyári puvillonja a Jéna-hid és a
tárlati csarnok utvonalán fekszik. Csinos kúpos
épület kerekded ablakokkal, mind a négy oldalon
széles lépcsőkkel ellátott emelvényen. Csak fából
van, de díszítése a lehető legnagyobb gonddal ki-
víve. Drága neuilly-i szőnyegek boritják a császár
termét, a császárnéét pedig lyoni selyem; „Fran-
cziaország gyermekének" szobája algiri diszitésü.
A falfestés mesterkézből került.

A nyári pavillonból a gazdagon ékitett főka-
pun keresztül a hatalmas előcsarnokba jutni, mely-
nek hátterében a központi kert terül. E kertecske
zöld szinével, s Csergő kútfőivel valóságos oáz a
gépek zakatolása, s emberek hullámzása közt, s
igen kellemes pihenő helyet képez. Mintegy 90 öl
hosszu és 30 öl széles, és 16 folyosó nyilik belőle
a tárlati palotába. A nap forró heve ellen szükség
esetében óriási vászon véd, mely csinos öntött vas-
oszlopokonnyugszik. Az oszlopok közt fehér szob-
rok gyöngyörködtetik a szemet s emelik a kedélyt.
A francziák kedélyét különösen a franczia törté-
neti emlékek másolatai emelik, melyek közül va-
lamennyi jelesebb meg van itt. Közepett a pénzek,
mértékek és sulyok kiállítása van egy kioszkban.
De talán mindezeknél többet érnek a kert magasra
törő pálmafái és szindús virágai, melyek közt
szökőkutak locsogása hallik, idönkint a tárlat zaja
és járó-kelők csevegése és zenekarok hangjai ál-
tal el-elnyomva.

A külső parkba visszatérve, ott látjuk a spa-
nyol pavillont, mely# palotaszerü épület a legka-
tholikusabb fejdelem országában igen elterterjedt
renaissance modorban épült, s az ország és gyar-
matainak gazdasági terményeit foglalja magában.

Az osztrák parkosztály középponját Dreher
sörháza képezi s e körül népismei szempontból
sorakozik egy tiroli, egy alsó ausztriai, egy cseh-
országi ház, egy magyar csárda, végül pedig egy
épület cserépedények kiállítására. Sajátságos,
hogy mig egyéb országok palotákat állitottak
ki, az osztrák birodalom parasztházak által van
képviselve, s amagyur nemzeti életet borméró'hely
festi. A parkkiállitás e részénél csak azért sem mu-
latunk tovább, mert már kezdetben önkénytelenül
szemünkbe ötlik, hogy a poroszok, az osztrák sör-
és bormérések szomszédságában, mintegy ellenté-
tül,, nevelésügyöket mutatják be a világnak.

Egyébiránt kiss/.erüségben Anglia parkkiálli-
tása vetekedik Ausztriáéval. Itt sem található sein
a keletiek tarka pompája, sem Észak-Európa sa-
játsága. Igénytelen farmház az, mely itt Angliát
képviseli, melynek előnye legfölebb is azon czél-
szerüségben rejlik, mely Albion gyermekeinek
annyira sajátja. ___

Mexikó mostani helyzete.
Montezuma termei el vannak pusztulva; V.

Károly utóda, ki 1864. aprilisében az Atlanti
világtengeren átkelt, hogy Mexikóban császársá-
got alapítson, 1866. őszén elhagyá fővárosát, mert
kétségbeesett a felől, hogy feladatát valaha meg-
oldhassa s magát szüntelenül ingadozó s a leg-
utóbbi események által talán örökre is összeomolt
császári trónján idegen fegyverek nélkül fentart-
hassa. Ama feladat pedig abban állott volna, hogy
az országban már egy félszázad óta dülöngő fék-
telen anarchiának ura legyen, a pártokat megza-
bolúzza és egy, Mexikóban egészen ismeretlen, uj
tényezőt hozzon létre, mely egy egészséges és
eredménydús nép- és államélethez mulhatatlanul
szükséges, t. i. tqrvényes rendet.

Miksa főherczeg szép tervekkel indult el az
uj világ távol partjaihoz, de már kezdetben elvé-
tette a dolgot, mert leginkább csak idegen szuro-

\ nyokra támaszkodott. Ezeknek kellett volna kiesz-
közölni a nyugalmat az országban, de számuk
sokkal csekélyebb volt, mint hogy az elégületle-
neket féken tudták volna tartani. Az 1865. év
három utolsó hónapjában a császáriak száznál is
több csatát vívtak elleneikkel a nagy terjedelmü
ország majd minden kerületében, s ha imitt-amott
győztek is, a minek ugyan kevés eredménye volt,
annál több vereséget és veszteséget szenvedének
más helyeken. Egy darab ideig, 1864 vége felé,
ugy látszott, mintha Miksa császárnak lehetséges
lenne ott erős állást foglalni, de már nehány hó-
napp; 1 később minden kedvező kilátás.elenyészett,
most meg aztán szó sem lehet ilyesmiről többé.

Nem akarunk itt Mexikó helyzetének tisztán
politikai fejtegetésébe bocsátkozni, mert a politi-
kai lapok ugy is elég részletesen megismertették
azt az olvasókkal a maga idejében: inkább azon
társadalmi viszonyokat veszszük tekintetbe, me-
lyek a mostani állapotot előidézték s a melyek, a
mig át nem alakulnak, abban a szerencsétlen or-
szágban törvényes rend és nyugalom nem lehet.

A legutolsó népszámlálás szerint, melyet a
mult év deczemberében a császár maga rendelt,
Mexikónak 7,995,426 lakosa van. A mostani za-
vargós viszonyokból önként következik, hogy e
szám csakis megközelitő, de biztos nem lehet. A
hivatalos tudósitás szerint fehér ember csak
300,000 van, indiánok utódai 8 má3 vegyes szár-
mazásuak 2,300,000, indiánok 5,000,000, euró-
paiak és észak-amerikaiak valami 40 000-en van-
nak. Tejada, egykori pénzügyminiszter s egyike
Mexikó legjobb férfiainak, ki csak nehány évvel
ezelőtt halt meg s hazáját nagyon jól ismerte, azt
jegyzi meg, hogy Mexikó lakóinak legalább is
három ötöd része vegyitetlen indián; a maradék-
nak is alig harmadrésze tisztán európai eredetü,
de még azoknál sem volna tanácsos valami nagyon
hibátlan családfát követelni. A népesség többi
része mind vegyitek.

Tejada 1850-ben egy itéletet mondóit ki, s
az minden tekintetben alapos, éles belátásu em-
berismeretéről tanuskodik s Amerika egész törté-
nelme, de különösen a Mexikóé által, sajnosan
igazolva van:

,,A népfajok különfélesége. legnagyobb aka-
dály volt, lesz s marad is Mexikó haladása és ki-
fejlődése ellenében, hacsak egyik a többiek fölött
korlátlan hatalomra nem jut. Mert azok által a
néptömeg tört részekké hull szét, miket semmi
közös ügy nem tart Össze s eredetök, neveltetésök,
szokásaik, sőt nyelvöknél fogva is teljesen külön-
böznek egymástól. Minden egyes osztálynak más
czéljai s más irányai vannak, melyek a többiekéi-
vel ellenkeznek s nem is fognak ők soha odi jutni,
hogy megértessék egymással, miszerint mindnyá-
juknak egy s ugyanazon czél elérésére kellene
hatniok."

Evvel ki van mondva, hogy minden baj gyö-
kere a népek egyenlőtlenségében, összet'üggetlen-
ségében s a különböző népalkatrészekkel született
kölcsönös idegenkedésben fekszik, melylyel egy-
más iránt viseltetnek. Ki találhatna eszközt arra,
hogy e mély ellentéteket kiegyenlitse?

Ime itt láthatjuk a faj kérdést egész végzet-
szer ii mivoltában; láthatjuk azt a titokszerü és
kiirthatatlan ellenszenvet, mely mindinkább elő-
térbe lép és oly módon csinál történelmet, hogy
borzadunk bele! A történelem tanitja, hogy a kü-
lönböző nagy ős- vagy törzsfajok igen eltérnek
egymástól minden tekintetben; lényeges különb-
ségeket és eltéréseket találunk közöttök testi, lelki
és erkölcsi tekintetben. A vérvegyülés különböző
emberfajok között, melyek már természetüknél
fogva különböző hajlamúak, a magasabb és alsóbb
fajok összevegyitése, soha sem íog öszhangzatot
eredményezni. A ki ezt szem elől nem téveszti,
nem fog csodálkozni azon, hogy minden faj és ve-
gyülék foltétlen egyenlősítése végtelen anarchiát
eredményezett s majd minden hónapban egy-egy
forradalmat szült. Az amerikai álköztársaságok a
függetlenség napjától egész mostariig még soha
sem tudtak valami tartósabb nyugalomra szert
tenni; egyik lázongás a másikat váltja fel bennök.
Mexikó mely e tekintetben épen nem kivétel, 1821
óta45-nélis több kormány változást látott s há-
rom-négy annyi forradalmon ment keresztül. Az
európai és északamerikai államformák oít egyál-
talán használhatatlanoknak és kivihetetleneknek
bizonyultak be.

A tulajdonképeni spanyolok száma Mexikó-
ban 6000 főre olvadt le. A madridi gyülésben
valami 4 évvel ezelőtt egy t-övet, Pacheco, Mexi-
kóba küldetése felől következő tudósitást nyuj-
tott be: „Mexikó népességének elemei képtelenek
arra, hogy magukból valami fennállhatót alkossa-
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nak. Nagy része enyészetnek fog indulni, főkép
az európai elem, mihelyest az ó világból uj növe-
déket nem kap. A sokféle nemü vegyületek nem
állandók, mihelyest a tiszta typusokból uj vért
nem kapnak. Félreismerhetetlen mindenütt a visz-
szaesés az indiánsághoz; hanem az indián lénye-
gesen most is olyan, mint a felfedezés idejében."

Ha jól emlékszünk, talán Montesquieu volt,
ki a következő igazságot mondá: „Isten a világ
legszebb tartományait két nép kezébe adá, me-
lyek a legképtelenebbek azokból valamit csinálni:
a törököket és spanyolokat éitem." E tétel tökéle-
tesen helyes. A szerencsétlenségnek, a nyomor-
nak, mely Mexikóra nehezül, eme legnépesebb
birtokra, mely valaha a spanyoloké volt, két oka
van: egyik azon alapjában hamis és vészhozó
rendszer utóhatása, mely szerint az anyaország
gyarmatait kormányozta, a másik a nemzetiségi
zavar, a mely minden kreol köztársaságra nézve,
vagy hogy Napoleon mindenesetre téves kifejezését
használjuk, a „Latin Ameriká"-ra nézve oly vég-
zetesnek mutatkozik. S. L

Az á g y a k r ó l .
Ki ne örülne annak, hogy kényelmes ágyban

feküdhetik! Eltünk minden estvéjén ugy tekint-
hetjük az ágyat, mint a nap fáradalmai után ki-
nálkozó nyughelyét. — Menhelye az a betegnek,
kényelme az egészségesnek. Abban születnek,
abban mulnak ki. — S mily különböző szokást
követnek az emberek e tekintetben; különböző
nemzeteknek mily egymástól eltérő fogalmuk van
a kényelmes fekhelyről.

Nem lesz érdektelen a nemzeteknek e tekin-
tetben valo szokásaikról, egy tapasztalt angol
utazó feljegyzései nyomán, pár szóval emlitést
tenni. — A mennyire különböznek a népek egy-
mástól ruházatban, tápszerben, népszokásban,
főzésben s politikai tekintetben, annyira eltérnek
egymástól az ágyat illetőleg is. Kelet népeinél
az ágy többnyire csak egy szőnyeg, ezt valami
alkalmas helyre viszik, leteritik ott, s ruhástul
együtt fekszik le az elfáradt. — Emlékszünk rá,
hogy egy gyermeket nagyon zavarba hozott idve-
zitőnknek azon csudatétele, midőn egy gufaütött
embert meggyógyítván, azt mondá nékie: „vedd
föl a te ágyadat és járj."— Nem csuda, hiszen az
ő fogalma szerint az ágy nem állhatott másból,
mint a négylábú nyoszolyábói, szalma-szőrzsák-
kal, dunnákkal, paplannal, 1-pedőkkel, párnákkal.
— Hideg tájakon is nagyon hasonlit a fekhely a
keleti szőnyegekhez. Midőn Oroszországban egy
egészen butorzott házat béreltünk ki, sehol sem
tudtunk ráakadni a cselédek szobáira s ágyaikra;
kitünt, hogy az orosz cselédek a folyosón, padlón,
vagy a szobaajtó elébe teritett gyékényen, vagy
pedig a társalgó serem szőnyegén, télben rendesen
a kandallóhoz közel szoktak feküdni. Maga a czár
is egy bőrpamlagon alszik, s csak egy háló-kö-
penynyel takarózik. De Oroszországban a falba
vezetett csövek által oly melegen lehet tartani a
szobát, hogy télen sem kell több ágytakaró, mint
a forró nyárban.

Németországban már az ágyszerkezet min-
denkit meggyőzhet a felől, hogy a németek még
csak nem is sejtik, hogy mi a kényelmes feküvés.
A nyoszolya rövid faláda; ebbe tetőtől talpig
beleszoritanak egy szőrzsákot, de ugy, hogy a
szőrzsáknak egyik fele jelentékenyen magasabban
áll, mi'A a lábnál levö rész; fölébe tesznek az-
tán két nagy tollpárnát, mely szinte az ágy felét
foglalja el, ugy hogy az ágyban feküvő egész éjjel
csaknem ülő helyzetben alszik. Némethon némely
helyein a derékaljon fölül egy lepedőt terítenek,
fölül szintén egy tollal kitömött paplanhoz var-
rott lepedő van, s ebből áll a takaró, kivéve, hogy
néhol a lábhoz szoktak még tenni egy pehelyván-
kost, mely, hacsak az alvó nyugodtan meg nem
huzza magát, reggel többnyire a padlón szokott
heverni. — Nyári meleg időszakra nincs közve-
títő. Választani kell a vékony lepedő vagy a for-
róságot előidéző dunyha között.

Észak felé az ágyak terjedelme mindinkább
f°gy; a takaró egyátalában nem alkalmaztatik az
évszakok változásaihoz. A porosz király babels-
burgi kastélyában ő felsége ágya épen oly kes-
keny s egyszerü, mint bármely alattvalójáé; pap-
lan helyett egy skót nagy kendő volt ráteritve.
Agytuggönyök nagyon ritkán találhatók Német-
s uroszországban. E z utóbbiban azonban olasz-
falakat használnak.

A n gol- és Francziaországban az ágyakra
könnyü szövetü függöny ereszkedik le egyllXy
fo'ott levö rov,d mennyezetről, s lassankint kikÜ-

szöböltetnek onnan is a régi modoru ágyak, mely-
ben négy rúd emelkedett föl, 8 gyapjufüggönyök-
kel zárták el a lég szabad folyását.

Míg Európa északi tájain az ágyak tulságo-
san keskenyek, másfelől Észak-Olaszországban,
Mailand és Como tájékon roppant terjedelműek.
Egy luganói fogadóban az ágy szélessége épen 10
lábnyi volt.

Az ágyakat megszokták tölteni tollal, gyap-
júval, lószőrrel, mindenféle elegyékkel, forgács-
csal, szénával, szalmával; Dél-Európában még
ezenkivül a kukoriczaszár lágy s ruganyos fürt-
jeivel. A száraztott hínárt is, algo marina név alatt
használták e czélra; de bárha kellemes is volt az
száraztott állapotjában: a benne rejlő tengersó a
nedvességet mindenfelülről, a légkörből, az izzad-
ságból stb. magába szitta, s gőzölgése miatt na-
gyon is kellemetlenné lett.Egykor, midőn a komló
oly bőven termstt, hogy még a sarlózás árát sem
fizette ki: egy bérlőnek azon ötlete jött, hogy
valamennyi ágyából a tollat eladván, a helyett
komlót alkalmazzon. Egy va^y két évre, mikor
szűk komlótermés következett, s az ára magasra
rugott: kiszedette ágyából a komlót, jelentékeny
összegértárulta el, saz eladott tollat visszaszerezve,
szép nyereségre tett szert. A krónika nem hagyta
fenn, hogy vajjon édesebben aludt-e a bérlő csa-
ládja a komlóagyon, sem azi, hogy vajjon az ily
módon megtakaritott komlóból készült sörnek
volt-e valami sajátságos finom ize.

Nem szenved kétséget, hogy az egészséges
emberek nagy része — a gyöngélkedőtcről nem
szólunk — sokáig fekszik az ágyban. Azt is el le-
het mondani, hogy nemcsak sokáig, de még mele-
gebben takarózva alusznak, hogysem életöket s
egészségüket késő öregségig megóvhatnák. Régen
tudvalevő dolog, hogy azok, kik a rendes emberi
életkert meghaladták, akármi más életmódot hasz-
náltak legyen is, mindnyájan korakelők voltak.
Azt is észleltük, hogy a magukat jól biró öreg
emberek sohasem használtak meleg paplant. Gyer-
mekek s gyönge alkotásu egyéneknek melegebb
takaróra van szükségök, de csak eleinte, mert ha
már egyszer fölmelegedtek, igen könnyen forró-
ságba eshetnének, alvásuk szakadozott lenne, s
nem üditene, hacsak a felső takaró le nem vétet-
nék. — Gondos anyák és dajkák a gyermeket egy
órai alvása után megnézik, s megszabadítják a
felső takarótól, mert ellenkező esetben a gyermek
magáról minden takarót lehány, megfázik s be-
teg lesz.

Miképen nyujthat az ágy a benne aluvónak
kényelmes szendergést: ez sok tekintetben a nép-
szokástól függ. Kiki a maga módja szerint szerzi
meg magának a kényelmet. Mikor egy előkelő
p'írsi követ a Mirart-szállodában hálószobájába
vezettetett, hová számára egy mennyezetes ágyat
helyeztek: azt hitte, hogy az kihallgató termének
trónusa, s az ágyon ülve fogadta el a látogatókat;
éjszakára aztán a szoba egyik szegletében kiterí-
tett szőnyegre vonult el aludni.

A közönség ma már kezdi szemügyre venni
azon egészségtani javítási kísérleteket, melyekre
a társadalmi tudomány gondolkodó bajnokai mu-
tatnak. Nyilvánosságra hozták ugyanis, hogy az

J ejé^zséges alvást nagy mértékben elősegiti azon
! körülmény, ha a hálószobában nincsen rekedt s
elégtelen lég. A függönyzet, mint szintén az ágy
melegent-irtása kiküszöbölendő. — Mindinkább
azon vélemény kezd elterjedni, h »gy az ágyfüg-
gönyök ugy alkalmazandók, miszerint azok a lég
szabad áramát ne gátolják. A hálószobák szabad
léghuzamának több-több pártfogói találkoznak, g

1 Miss Nightingale tana tör utat magának. — Sokak
szerint épen a nyitott ablak veszélyes: s azon

| előítélet, hogy az éjjeli lég ártalm.s, némileg
I csakugyan a tiszta igazságon alapul. Nightingale
i asszony nem vonja kétségbe, hogy az éjjeli lég

nem oly jó, mint a nappali, de mély belátással
, azon észrevételt teszi, hogy a rosz éji lég mégis
• csakugyan ártalmasb, mint a tiszta éjjeli lég;
! inkább világosan érthető, mint vonzó előadással
j leirja egy oly hálószoba kártékony kipárolgásait,
j a melytől a fris lég egész éjen átal teljesen el
: volt zárva; érezheti ezt bárki, ha egy más légkör-
| ből egy íly szobába megy. Sok függ e tekintetben
is a szokástól, s ki mindig zárt ablaknál szokott

! aludni, arra nézve csakugyan kártékony lenne, ha
téli időszakban kezdené el a változtatást. Óvato-
san kell ezt megkisérleni. Nyári meleg éjen —
mondják továbbá Nightingale asszony véleményé-
nek pártolói, — nyissa ki az ember szobája abla-
kait, aztán folytassa ezen eljárást egész éven át:
alvását üdítőbbnek találja, s vidorabb érzelmek
közt ébred föl. Még betegekkel is meg lehet e

tervet kisérleni, s vannak betegek, kikre nézve ez
még kivánatosb volna, mint az egészségesekre.

Talán egy betegség sincs — ha ugyan rendes
körülmények közt betegségnek nevezhető — annyi
vak s balga előítéletnek alávettetve, mint a gyer-
mekágy, s az ott'követendő bánásmód. Ez legin-
kább onnan eredt, hogy ezelőtt a betegápoló-nők
rendkivül tudatlanok voltak, s azt hitték, hogy az
ilyenféle kóros asszonyok e tekintetben csalhatlan
útmutatók. „Megfázás" volt rémitő jelszavuk, s
hogy a beteget ettől megőrizzék, a legképtelenebb
eljárást vették igénybe; a szegényebb osztálynál
még ma is találhatunk ennek nyomaira. Ezelőtt
egy századdal a fekvés alatt nem volt szabad az
asszonynak fejkötőt váltania, ezt csak ugy enged-
ték meg, ha elébb az ágyfüggönyöket szorosan
összehúzták, s feje felébe melengető medenezét
tartottak. Az ablakok szüntelen bezárva állottak,
tűz lobogott folytonosan a kályhában, dunyhák
közé temették, sőt a beteg által használt kés, ka-
nál s villa nyele is gyapjúszövettel volt körülte-
kergetve; még a kézi csöngettyü nyelének is
flanell-ruhája volt, nehogy a hideg érez érintése
által a beteg hülést kapjon. Gondosan óvták azt
a hideg viztől, légtől, s minden hideg tárgytól, a
mit ujjaival érinthetett volna. Hála az orvosok
nagyobb figyelmének, e képtelenségek lassankint
majd C3ak elenyésznek. — Bebizonyított tény,
hogy a gyakori meghűlés onnan ered, hogy még
most is sokan rekedt levegőjű szobában, tulságo-
san meleg ágyban feküsznek. Kórházak, iskolák,
árva-, s egyéb nevelő-intézetek most már Angol-
országban ez ujonnan elfogadott elvek szerint
építtetnek. Ha ezelőtt arra irányult a törekvés,
hogy minél keskenyebb térre rninél több szeren-
csétlent szorítsanak, s az épületek minél kevesebb
költségbe kerüljenek: ma már arra forditnak ki-
váló gondot, hogy a hálószobák jó magasak, s
szelelőkkel ellátva legyenek; minden alvó részére
legyen kiszámítva egy bizonyos számu kubik láb
levegő.

A több izben gyöngélkedők, s még inkább az
olyan egészséges dologtehető emberek előtt, kiket
valami véletlen esemény az ágyba szegzett, az ágy
fontos dolog, s nem csak a kényelem, hanem néha
még az egészség és .élet függ attól, ha az ember
jól tud aludni: e czikk az ilyeneknek van szen-
telve. Az egészséges, nappali munkáiban eltörő-
dött ember, kit a gondok nem háborgatnak, kinek
idegei nem izgékonyak, aludhatik, még pedig
édesen alhatik mindenütt; jóllehet az egyszeri
pásztorgyermek azt mondta, ,,hogy neki még nem
volt sohasem jó éjszakája, mert alig hajtotta le
fejét a párnára, mindjárt föl kellett kelnie."

Közli Könyves T. K.

A házi macska a szahadban.
Minden erdész, gazda, kertész s általában,

mindenki tapasztalhatá már, hogy az egész enyhe
évszakon át szímos házimacska kóborog a ker- '
tekben, mezőn és erdőn, néha rendkivül nagy tá-
volságban minden emberi lakástól. Ha szemmel
tartjuk a nagyobb gazdaságoknál tartatni szokott
öt-hat macskát, észre fogjuk venni, hogy egy-
kettő tán nyugodtan hon marad, de a többi ta-
vasz nyiltával rendesen eltünik, és tél felé ismét
haza tér, néha számos elvadult családdal együtt.
Nem minden macskában lakik tehát ezen sajátsá-
gos vándorösztön ; de a melyik egyszer megkisér-
lette, többé egy nyáron sem marad a házi tűzhely
mellett.

Noha e tény általán ismeretes, kevés ember
tudja, hogy annak sajnos következményei is van-
nak. Husz Károly e következményekre figyelmez-
teti a földbirtokosokat, erdészeket s mezőgazdá-
kat következőkben.

Elfog ugyan a macska néha a kertben vagy
mezőn is egy-két egeret, és valószinüleg ez in-
ditja kezdetben a szabadban leskelődésre. Csak-
hamar azonban kis madárka vonja magára figyel-
mét; ennek elfogása rá nézve sokkal mulattatóbb
és húsa is kétségtelenül izletesebb. És ime nem
telik sok id>, s a macska szenvedélyes vadászszá
vált; — kertekben billegényekre, csipkemadarakra,
pintyekre, a mezőn és ligetben pedig pacsirtákra,
fürjekre, foglyokra, fiatal nyuszkákra lesekedik.
Ez azonban nemcsak a természetbarátra, hanem a
gazdára nézve igen sajnálatos tény, minthogy a
pusztítás, .melyet egyetlen egy macska a nyáron
át a szabadban végíiezvisz, nagyobb, mint első
tekintetre sejtenők. Ua számba veszszük ugyanis,
hogy átlagban minden négyszegmérföldre, beszá-
mítva kerteket, mezőt és erdőszélt, legalább is 8
vagy 10 macski tartóíkodik, melyeknek mind--
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egyike naponta, az of am" állatlakossághoz képest
egy nyolezadtól majd fél négyszegmérfölnyi te-
rületig barangol be, — ha meggondoljuk továbbá,
hogy ezen kis ragadozó itt fülmiiét és cziczkányt,
amott vakandot és görényt, — szóval, gyilkolási
vad kedvében mindent megöl, a min csak erőt ve-
het, és hogy azonfölül gyorsasága, csele meg ki-
tartása előtt nem egykönnyen képes a kisebb
állatok bármelyike menekülni: ha mindezeket
egybeveszszük, könnyen fel fogjuk azon roppant
kárt ismerhetni, melyet a szabadban barangoló
házimacskák, szintugy a természet háztartásában,
mint az emberek érdekeiben okoznak.

Nagyon való Glogernak ama mondása,
mely szerint az ember az ő kulturális és czivili-
záló törekvéseivel önmaga legfőbb oka azon kárté-
kony egyensuly zavartatásának a nagy természet
háztartásában, melynek végre is az ember érzi
leginkább sulyos következményeit. Ime a macska
erre uj bizonyság. E háziállat kétségtelenül azon
legfőbb okoknak egyike, melyek által évről évre
mindenfelé terjed a hasznos éneklőmadarak fo-
kozatos pusztulása. Nem szükség ennek további
következményeit, u. m. az kártékony rovaroknak,
(melyeknek épen a éneklőmadarak leghatható-
sabb üldözői) véghetlen szaporodását és ebből
eredő károkat a természet és ember háztartásá-
ban részletesebben előadni.

Azon macska, mely már egyszer madarakra
s más effélékre künn vadászni volt, nemcsak a
szabadban felette kártékony állattá, hanem azon-
tul a háztartás körül is teljesen érték és haszon-
nélküli teremtménynyé vált. Ez egészen termé-
szetes. Öszszel ugyanis kövéren és hizottan jő
haza; lusta, csak a meleg kályha körül heverész,
mitsem törődvén az egerekkel, vagy épen a pat-
kányokkal való fárasztó harczczal. Számos eset
bizonyitja, hogy olyan macska, mely a szabadban
madarak és egyéb vadak gyilkolásával foglalkozott,
a ház körül többé sem egeret, sem patkányt nem
fogdos. De szabaduljon ki csak egyszer, vigyázat-
lanságunk következtében a kis kanári madár ka-
litkájából, meglátjuk, mi hirtelen ott terem a
kályhán mozdulatlanul szunyadozott kandúr és
mily bámulatos gyorsasággal ragadja meg ártat-
lan prédáját, mielőtt azt akadályozhatnék.

Rusz Károly többi közt következő példákat
is felhoz a kóbor házimacskák ragadozására.

Egykor kint a mezőn sétálván, távolról nyulat
hallok sivítani, és midőn oda siettem, — a hely
szine egy kis terjedtségü, de nagyon sürü krumpli-
föld volt, — eleinte csak egy középnagyságu
házimacskát látok gyorsan elfutni; de tovább
kutatván, ott fekszik egy nagy nőstény-nyál,
melyet a macska épen megfojtott, s mely négy,
majdnem teljesen kinőtt fiat hordott méhében.

Egy földbirtokos barátom, ki gazdaságában
semmi macskát nem tűrt, mellékesen emlitve, a
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következő módon tudta magát az egerek ellen
óvni. Szép házikertjében egy pár sürü gyepű volt
és ezek alatt, különösen az épületek közelében,
szekrényeket alkalmazott, félig a földbe, sündisz-
nók számára és itt tenyésztette ezen hasznos és
különben ártalmatlan egérvadászokat. A padlá-
sokon, pajtákon és istállókban pedig nyilasokról
gondoskodott baglyok számára, és nem is tartott
sokáig, hogy ezen jótékony vendégek nála meg-
telepedtek. Emellett a vakandokat is szorgosan és
czélszerüen kiméltette. A háztartás körül pedig
egy kis pincs végecte igen sikeresen az egerek és
patkányok elleni vadászatot. — Barátom gyö-
nyörködött a számtalan zenéreken, melyek —
bölcs gondoskodása következtében — nemcsak
kertben, hanem egy szomszéd kis ligetben is meg-
telepedtek és senki által nem háborgatva, nem-
csak a gyümölcsfákat hathatósan óvták, hanem az
egész környéket gyönyörü éneklésükkel eltöltöt-
ték. De ki irja le boszuságát s fájdalmát, midőn
egy tavaszi napon a gyümölcsösben s a ligetben
majd minden madárféízket kirabolva talált, köztük
a csalogányok, egy pár nagy vadgalamb, egy fekete
rigó és száraoi más madárnak fészkét. Csakhamar
kitünt, hogy a gonosztevő egy, majdnem két óra
;ávolságban lakó szomszédnak macskája vala, mely
assanként egész idáig kiterjesztette rabló vadá-

szatait.
Ha mindezekhez hozzáveszszük még, hogy a

macskának gyilkolási dühe ellen az ágak likaiban
tanyázó, s a természet háztartásában annyira
hasznos oduköitők (hurkálok, czinkék stb.) sem
)iztosak, minthogy éles körmü lábával a legmé-

lyebb és legszükebb rejtekbe is hatolni 8 onnan
martalékát előhúzni képes, — valóban csak őszin-
tén örvendhetünk azon szokásnak, miszerint min-
den jóravaló vadász a mezőn vagy erdőn rajt ka-
pott macskákat kegyelem nélkül lelövi, vagy ku-
tyáival halálra üldözteti.

Ha Vogt Károly a kecske, mint igen ártalmas
állat felett kíméletlenül pálczát tör, ezt hasonló
jogosultsággal a házimacska irányában is tenni
szabad volna. Mindamellett nem akarjuk a macs-
kának, mint háziállatnak, jogosultságát, sőt
szükségességét eltagadni, — legalább addig nem,
mig kielégitő helyettesítésről, tán legjobban a
fennebb leirt módon nem gondoskodtunk. De
mint felügyelet nélküli, önkénytesen a szabad-
ságba visszatérő ragadozó állat, a macska feltét-
lenül, mindenkor és mindenütt üldöztessék. Min
den a nyáron át hazulról eltávozó macskát meg
kell ölni, miután az ilyen, mint egérfogó, a ház-
tartásnál többé ugy sem felel meg rendeltetésének.
Vagy pedig, minthogy ezen javaslat követése
idővel a házimacskák teljes kiirtását vonhatná
maga után — tehát gondolkozni kell oly eszkö-
zökről, melyek által a macskának kártékony ki-

ándorlását biztosan akadályozni lehetne.
. (E. G. L.)

E g y v e l e g .
— (A napraforgó) hasznát hazai gazdálko-

dóink is kezdik lassankint belátni, azonban ter-
melése csak Oroszországban érte el kellő mérveit,
hol a mult évben 100,000 mázsát termesztettek
s másfél millió rubelt vettek be érte. — E nö-
vény hasznai következők: a gyenge hajtásokból
zöldségételt főznek, szárát tüzelőnek s ennek
hamvát hamuzsirnak használják, magvát pedig
süteményhez, marindádhoz, leveshez, mandolatej-
hez, csokolád-pótszernek stb. De legfőbb haszna,
hogy belőle 40% igen jó s a repczeolajnál érte-
kesb olajt ütnek, s pogácsája hatalmas hizlalószer.

** (Az Eszterházy-családékszerei) nemrég Lon-
donban elárvereztették. Az aranygyapjas-rend há-
rom érme darabonkint adatván el, az egyik 443
font strget, a másik 480, a harmadik pedig 651
font strget hozott be. Egy miniatűr rendjel 93
font strgen adatott el. Egy brillantokkal diszitett
sz. András-rend 313 font strgen, az angol Bath-
rend pedig 335 font strgen vásároltatott meg. A
különféle huszár-egyenruharészekért 5541 font
st. fővegdiszitményekért 4525 ft. st. forgó és tol-
lakért 7090 ft st. kardkötőért 5344 fnt. Ezenki-
vül volt még két más aranygyapjas-rend, az egyik
brillantokba, a másik pedig brillant és smaragdba
foglalva, az első 4149 a másik pedig 1532 fnt s t
kelt el. A gyöngyökkel kihimzett huszár-öltöny
— a mente egyik ujján 10,000 gyöngy vala —
2173 fnt st. hozott be. A különböző tárgyakért
bejött teljes összeg 37,760 font sterlinget, vagyis
377,600 ftot tesz.

— (Hosszu versenypálya.) Alondoni theakeres-
kedők egy-egy tonnateher után egy font sterlinget
8 igy 8 — 10 ezer forint jutalmat adnak azon hajó-
nak, mely a fris theatermésből leghamarabb el-
látja a világvárost. A pálya több mint 3,600 geogr.
mérföld és ki ily pályán nyertes, az méltán érde-
mel közfigyelmet s kitüntetést. E végett a csak
nehány pályázó hajó elébe még Skótországból ia
számos hajó seregei egybe, annyival inkább, mert
ezen vitorlások többnyire ott építtetnek Ez
idén 9 vitorlás versenyzett; közte csak egy angol,
s a nyertes egy greenocki kereskedő hajója volt,
mely 16,000 teng. mérföld utat, ügyes vitorla-
igazgatója segélyével épen 99 nap alatt tett meg.
Gőzösök ezen utat csak 14 nap különbség mellett
futják meg. Egy tonna (20. v. m.) thea szállitá-
saért 50 ft. szokásos dijt kapván, miután nem ke-
vesb mint 494 tona theát hozott, ezért valamivel
több mint 20, a pályadíj fejében pedig 8 s igy
összesen 28 ezer ftot kapott ezen egy utjáért a
„Taeping" — t. i. igy hivják a nyertes hajót,
mely Glasgowban épittetett. A pályázók azonban
egészen a Themse torkolatáig oly egvenlő gyor-
sasággal jöttek, hogy a nyertesség kétes volt s
csupán a folyón felevezés döntötte el a versenyt

Irodalom és művészet,
= (Tompa Mihálytól), kinek nők számára irt

imádságos könyve megjelenését mult számunkban
jelentettük, közelebb „Halotti emlékbeszédek" je-
lennek meg, „néhány utófohászszal". 14—15 ivnyi
kötet lesz, s előfizetése — 1 ft 20 kr — a kiadó-
hoz, Fraenkel Bernát miskolczi könyvárushoz in-
tézendő. Tompa neve oly ajánlat, mely minden
egyéb ajánlatot fölöslegessé tesz.

= (Egy korszerű munka) tünt elő ismét, hosz-
szas szünetelés után, könyvárusainknál. Ez Bertha
Sándor „Országgyülési tárcza" ja 1830-ról, mely
az V. Ferdinánd királyt koronázó országgyűlést
irja le czélszerü rövidséggel, a kir. meghívólevél-
től fogva a törvények szentesítéséig. Előjőnek
abban a többek között: a kir. hitlevél (diploma
inaugurale) pontjai fölötti országgyülési vitatko-
zások, — Erdély, Dalmatia, Galliczia és Lodomeria
visszakapcsoltatása, mely utóbbiakat III . Béla
király szerzé meg a magyar koronának, és csak
I. Lajos halála után került a lengyel királyok
hatalma alá, mignem Lengyelország első felosz-
tatásakor 1773-ban, Mária Terézia által a magyar
korona jogán visszaszereztetett, — Dalmatiát
pedig szigeteivel együtt Kálmán királyunk sze-
rezte meg a magyar koronának, és csak Zsigmond
király alatt jutott az a velenczeiek birtokába, s
ebből, I. Napoleon megbukása után ausztriai csá-
szár és magyar király I. Ferenczébe stb. — A
munka VIII. 298. lap nagy,8-ad rét, oldalvást
tárgy és névjegyzetekkel. Ára 1 ft.

T Á R H Á Z .
= („A börtönügy legujabb haladásai,) mind a

különböző rendszerek elméletére, mind azoknak
gyakorlati alkalmazására nézve, különös tekintet-
tel Magyarországra." íly czimü munka jelent meg
Bozóky Lajostól. Szerző az egyes börtönrendsze-
reket ismerteti és birálja, s érdekes vázlatot nyujt
a börtönkérdés állásáról hazánkban, mely mint
tudjuk fejlődésében az 1842-iki büntetőjavaslat
óta megakadt, valamint a külföldön, melynek ha-
adásáí a legujabb korig figyelemmel kiséri, nem-
csak elméleti, hanem gyakorlati tekintetben is.
Végül statistikai kimutatását adja az ausztriai s
magyarországi bűnfegyelmi ügynek 1863-ban s
1865-ben. — A könyv ára 1 ft. 60 kr.

= (Vámbéry) az angol bibliaterjeaztő-társu-
lat részéről megbizatott, hogy a bibliát forditsa le
tatár nyelvre; s ivéért 500 frtnyi munkadijt kap.

= (Régiség-kiállitás.) A képzőművészeti-
társulat helyiségében rendezett régiségtárlat má-
sodik kiállitása az elsőnél is érdekesebb és értéke-
sebb tárgyakat foglal magában. A társulat minden
kitelhetőt megtesz, hogy a közönségben a müvé-
szet iránti fogékonyságot felkeltse és táplálja.
Most tehát csak a közönségtől függ, hogy abból
hasznot huzva, ezáltal a hazai müvészet terjedé-
sét mindenben előmozditsa. A tárgyak jól össze-
állitott névsora magyarázó szöveggel láttatott el,
és a helyiségben 15 krért kapható.

= (Szepesi Imre) megint elkészült két latin
ódával, egy saphicussal Zalka győri, meg egy
alcaicussal Jekelfalussy székesfehérvári püspök
tiszteletére.

= (A pesti kereskedelmi akadémia) ügyében
röpirat jelent meg és küldetett be hozzánk, mely-
ből kitünik, hogy ez intézet nagyon el van hanya-
golva, s rá nézve épen nem volt a civilisatorok
alkalmazása üdvhozó.

= (Beküldetett szerkesztőségünkhöz): Gombos-
falvi Gombos Bertalan hétszemélynök arczképe.
Kiadta Verebi Soma, s 2 ftért árulják Conzi váczi-
utczai műkereskedésében.

Egyház és iskola.
** (Haynald Lajos,) kalocsai érsek praeconi-

satiója Rómában folyó hó 17-én lesz. A főpásztor
közelebb levelet irt a vall. és közokt. miniszter-
hez, melyben biztositja, hogy az eddigi közmükö-
désében követett elvekhez hiven akarja jövőre is
önfeláldozó szorgalommal s becsületességgel szol-
gálni anyaszentegyházát, királyát és hazáját, és
épen ezért a miniszternek ez irányu minden ügye-
kezeteit csekély tehetségeihez képest édes öröm-
mel elősegitendi.

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) máj. 13-ki osz-

tályülésében Wenzel Gusztáv r. t. olvasta fel
„Visszapillantás II. Géza király korszakára" cz.
művének első részét. Továbbá dr. Arányi Lajos
értekezett „Vajda-Hunyad" váráról, e becses
történeti emléknek az enyészetől megmentésére
buzdítván. — Thaly Kálmán a történettudományi
izottság tagjává választatott.

245

Melléklet a Vasárnapi Ujság 20-ik számához 1867.
= (A magyar történelmi társulat) meg tar-

totta alakitó közgyülését az akad. kis termében,
melyet Horváth Mihály igen szép alkalmi beszéd-
del nyitott meg. Thaly Kálmán jegyző az alap-
szabályok tervezetét olvasta fel, mi elfogadtatott,
8 az elnökség felkéretett, hogy a kormányhoz
nyújtsa be. Mintegy 40 tag volt jelen s köztük b.
Eötvöa J. miniszter, Csengery, Ipolyi, Wenzel,
Toldy, Hunfalvy, Botka T., Tóth L., Nagy Iván,
Pesty F., stb. A mint az alapszabályok helyben-
hagyása leérkezik, azonnal összehivatik az uj
közgyülés.

= (A zenészeket segélyzö egylet) 1866- ik évi
tiszta jövedelme 2198 frtra rugott Összes vagyona
15,247 ft.

Közlekedés.
Ji (Hajózás a Dráván.) A Marburg és Eszék

közötti részen nem rég próbahajózást tettek egy
csekély merületü hajóval, mely azonban nem szak-
értő kormányzás alatt egészen elromlott. A gőzös
tehát ujra kijavíttatott, de a másik próbahajózás
sem sikerült, mert a hajó ekkor sem volt kellőleg
fölszerelve. Most bessemer-aczélból akarnak e
járatra szánt hajókat épiteni.

y* (A közlekedési miniszter) tudósitá Trefort
Ágostot, ki többekkel együtt a vasutak ügyében
tudvalevőleg emlékiratot nyujtott be, hogy a pest-
miskolczi, erdélyi, alföld-fiumei és debreczen-
szatmár-mármaros-szigeti vasuti vonalok tárgyá-
ban az országgyülés elé javaslatot fog terjeszteni.

Balesetek, elemi csapások.
x* (Tokajban) aszály, késői, fagy, árviz egy-

mást követik. Május 9-én oly erős jégzápor vo-
nult a határon keresztül, hogy az egész tenyésze-
tet tönkre tette. Ugyanazon jégzápor Tályán is
pusztitott. Abauj-Szánthón, Mádon, Rátkán és
Ónodon pedig felhőszakadás tett iszonyu károkat.
Százakra menő juh elveszett, lóban, szarvasmar-
hában sok kár történt, sőt emberélet is esett ál-
dozatul.

„" (A „Debreczen" gőzöst,) mely Pest és Esz-
tergom között közlekedik, mult hétfőn Váczon
alul este 9 óra tájban iszonyu szélvész lepte meg.
A fedélzetet elborította a víz, sőt még a kabinokba
is betolakodott. A kapitány a monostori sziget
felé irányozta a hullárnhányta hajót, mely a part
közelében megfeneklett, és ezáltal némileg biz-
tosságba jutott. Az utasok siettek ki a hajóból a
partra, mialatt a vihar tovább dühöngött. Midőn
nagysokára a szélvész lecsillapult, a hajó megin-
dult és öt órai késedelem után szerencsésen meg-
érkezett a pesti kikötőbe.

J< (A villam,) mely a f. hó elején uralkodott
zivatarok alkalmával több helyt pusztitott, május
9-én a gácsi várnak mindkét tornyába is beütött,
oly erővel, hogy az egész nagy épület megingott
bele. Az általa okozott kár állatokban és épüle-
tekben tetemes.

** (A budai várbástyán) a Ferdinánd had-
tanya közelében, több fiu játszott. Egyik ezek
közül egész a falszélére talált lépni, a mélységbe
zuhant, és kitörte lábát.

Mi qjság?
— (A képviselőház) máj. 16-án d. e. l l óra-

kor Szentiványi Károjy elnöklete alatt ülést tar-
tott, melyben a képviselők nagy számmal, — a
miniszterek mind jelen voltak. A mult ülés jegy-
zőkönyvének hitelesítése után elnök bemutatta az
időközben beérkezett irományokat és felhívta a
házat két alelnök s egy jegyző választására. Ez
után Sztratimirovich György interpellálta a bel-
ügyminisztert, és a kormánytól nyilvános elégté-
telt követel, azon eljárásért, hogy a belügyminisz-
ter Zombor városa képviseletének szerb nyelven
szerkesztett és hozzá intézett jegyzőkönyvét, ma-
gyar nyelven leendő haladéktalan előterjesztés
végett visszaküldötte. Ülés vége '/31 órakor.

= (Hirek a koronázásról.) A koronázási ün-
nepélyalkalmára való diszitések főbb pontjáról már
lehet némi tudósitást adni. Országos költségen
következő helyiségek diszittetnek föl: a Lloyd-
épulet, a plebánia-téren fölállitendókét emelvény,
a pest! plébániaház, a kegyesrendiek és plébánia-
templom között levö utcza, a Ferencz-József-tér,
az Albrecht-nt két pontja, t. i. az eleje és a viz-
kapu eiőtt! resz. A Lloyd-épület egy aranyozott
voros párnán levő nagyszerü koronát fog hom-

lokzatán viselni, melyet két lobogó környez; a
főponton az ország czimere lesz. Az épület főpár-
kányzata bojtokkal, virágfűzérekkel és nemzeti
övezettel lesz bevonva, mely ékítmények a virá-
gokból készült bajor koronát fogják köriteni. Ez
lesz kezdőpontja egy drága kelméből készült
nagyszerü baldachinnak, mely aranyozott s czi-
merekkel beaggatott oszlopokon fog nyugodni.
Balra ékes függönyök lesznek bojtokkal és virág-
csokrokkal. Az erkélyt, honnét a királyné a kard-
vágás cselekményét nézni fogja, virágkertté fog-
ják átalakítani. Az erkély alatt 250 személyre
alkalmas emelvény lesz. Az elsö emelet párkány-
zatától aranyozott rúdon kelme-függőnyök lebeg-
nek az utcza közepéig, e rudat pedig aranyozott
és czimerekkel diszitett oszlopok fogják tartani.
— A lánczhidnak, mely a koronázás alatt el lesz
zárva, gyalogjárdáin székeket állitnak fel nézők
száraára. — Előkelő hölgyek jótékony czélu aka-
démiát terveznek a koronázás idejére. — A csász,
gyermekek kedveért gyermekünnepélyt rendeznek
a zugligetben. — A vasutak és gőzhajó-társulatok
igazgatóságai a koronázásra küldendő bandériu-
mokat 50 százalék elengedése mellett készek
Pestre szállitani. — A „Budapest" hajón, mely a
királynőt szállitja, egy diszlobogó fog lengeni a
bajor czimerrel. — A koronázásról közelebb az a
hir kering, hogy későbbre, talán épen julius vé-
gére halasztották. Azonban azon körülmény, hogy
a meghívókat Bécsben már szétküldözték, a diplo-
matiai testület is értesülést vett az ünnepélyről, s
hogy a hazai hivatalos intézkedések folyton foly-
nak, valószinüvé teszi ama hir alaptalanságát.
Annyi azonban bizonyos, hogy a koronázás napja
nincs meghatározva, s az valószinüleg csak is a
most folyamatban levő országgyülési tárgyalások
menetétől függ. — A koronázás idején a városli-
getben kocsi-versenyt akarnak rendezni. — Gróf
Stackelberg, a bécsi orosz követ, a nádor-utczában
vett föl magánszállást. — Brassóból és más szász
városokból is lesznek koronázási banderisták, régi
szász öltözékben. — A polg. vál. elnöksége köz-
hirré teszi, hogy a koronázás idején a boltoknak
és nyilv. üzleteknek be kell zárva lenni; azonban
a boltokat megengedtetik nézőhelyekké alakitani,
csakhogy bennök a menet idején ki s bejárni nem
szabad.

** (A budai kir. palotáról.) A budai kir. pa-
lotában a császárné lakosztálya öt, a császáré
hat szobából áll. A császárné szobái falát viola-
szinü selyem-damaszk falszőnyegek födik, ha-
sonszinü virággal, közben arany díszítésü fehér
paneaux. A bútorzat mahagonifából van arany-
nyal, a kárpitos munka sima violaszinü selyemből.
A császárné tulajdonképeni lakszobája a déli olda-
lon levő sarokszoba az első emeleten. Innen a
kilátás egyrészről Pestre s a Pest mögött elterülő
síkságra, másrészről pedig a Gellérthegy s a Cse-
pelszigetre nyilik. Az egyik teremben pompás
Bözendorfer-zongora áll palisanderfából, bronz
ékitményekkel. E lakosztályból elzárt lépcsőzet
vezet a második emeletbe s a földszintre. A csá-
szár termei fehér-kék s piros sárga diszitésüek, s
különösen a dolgozó szoba-iróasztalai, étagérejai
és könyvszekrényeivel pompás látványt nyujt. A
bútorzat itt is csupa mahagonifából való. A palota
kertje is oly gyönyörü, hogy ily ápolás mellett,
minőben két év óta részesült, díszre nézve tán
nemsokára ki fogja állani az összehasonlítást a
schönbrunnival is. Fekvésre nézve természetesen
fölülmulja, s a felséges panoráma, a mi innen a
Duna, a két főváros s a Pest mögött elterülő la-
pályra nyilik, nagyon megnyerte a fejedelmi pár
tetszését. A császárné a kápolnában meghallga-
tott mise után a délelőtt nagy részét a kertben
tölti Ferenczy k. a. társaságában.

** (Udvari hirek.) Császár Ő Felsége Bécsbe
utazása f. hó 18-kára volt kitüzve. — Kochmeis-
ter Frigyesné asszonyság a császárné által külön
kihallgatáson fogadtatott. Ebből általánosan azt
következtetik, hogy ő Felsége e nyarat is a
Kochmeister-villában töltendi.

** (A nemzeti szinház zenekarának) összes
tagjai egy kérvényt szándékoznak benyujtani a
magyar miniszteriumhoz, melyben abbeli közben-
járását kérik, hogy Liszt Ferencz koronázási mi-
séjét a bécsi udvari zenészek helyett ők adhassák
a szertartás alatt. Reménylhető, hogy lesz is si-
kere folyamodásuknak.—A fővárosi dalárdák azzal
az eszmével foglalkoznak, hogy a koronázási disz-
menetben testületileg részt vegyenek, s talán éne-
keljenek is.

** (A tavaszi lóverseny) harmadik napján a
Vándorló urlovar- tétversenyt nyerte gr. Batthyányi
Ist. Esperans the, — a 600 aranyos 2-ik csász, dijt
id. gr. Henckel Hugó Gilecee Firstje, — a 2Q0
aranyos Batthány-Hunyady dijt gr. Henckel Lázár
Dánielje, — a Nákó dijt gr. Károlyi Gyula For-
gószélje, — az eladó verseny 400 ftját b. Kotze
Rooksnestje, — az akadályversenyben első volt
Blaskovich Ern. Nefelejtse, — a Handicap 500
ftját gr. Eszterházy Miklós Canaceje nyerte.

** (Biharmegye) közgyülésében elvül ki-
mondta, hogy a megye szolgálatában érdemesül-
tek nyugdíjazásáról gondoskodik.

** (Képviselővé) Trencsénmegye vágujhelyi
kerületében Kvassay László választatott. — Sze-
lestey Lászlót a körnisndi kerület egyértelmüleg
képviselővé választó ta.

** (A külföldi utazó magyarok) útleveleit
ezentul a magyar i Jügyi, vagy sürgős esetekben
a Bécsben székeKí magyar miniszter állitja ki.

** (A külf '•'/•» i követségeknél) hir szerint min-
denütt egy-egv magyar attachét fognak alkal-
mazni.

** (A magyar kormányt) az angol-ausztriai
vámszerződés megkötésénél Kaucz Gyula fogja
képviselni.

** (Alcsutról) irják, hogy József főhg, és
neje, Klotild főherczegasszony, még e héten oda
érkeznek, s a nyár legnagyobb részét ott töltik.
Családi öröm várja őket.

** (A magyar ör sz. pénztár) részére Kará-
csonyi Károly Zomborból 1 darab porosz tallért,
Szentmártoni Ferencz 3 húszast és 30 krt, végre
Salamon Endre nagyvárad-szőllősi plébános egy
1000 frtról szóló takarékpénztári könyvecskét kül-
döttek be a pénzügyminiszterhez.

— (Nyilvános köszönet.) Kossuth Lajos száz-
tizenöt forintot küldött Ínségem enyhitésére. —
Az emberi részvét e megható nyilvánulásánál föl-
dobogott keblem az érzelemtől, mely pillanatokra
feledteti a méltatlan szenvedés fájdalmát, s melyet
mindig érezék, mikor honfitársaim nemes jóté-
konyságát tapasztalam. — Ez érzelemtől hevülve,
sietek hálás köszönetemet nyilvánítani mindazok
irányában, kik balsorsom viselését részvétükkel
megkönnyiteni szíveskedtek. Őrködjék a gondvi-
selés jólétük felett, őrködjék különösen a hazának
a hazán kivül oly becses, oly drága élet fölött!!
Fölkérem a t. szerkesztőséget e nyilatkozatom
közlésére. Táncsics Mihály. (M. IT.)

** (A Margitszigeten) hir szerint 25 hold te-
rületet fognak kiosztani, melyre nyári lakokat
épitnek a választottak, azzal a kötelezettséggel
hogy 30 év mulva ingyen átengedik a birtokosnak.
Három vendéglő s egy fürdőház építését is terve-
lik, melyhez a kut már mégis van ásva. A kut,
24 óra alatt 100,000 akó vizet adand. Azonkivül
nagyszerü készületek vannak a szigeten nagy-
szerü fürdőhely alakítására, melyre jó kilátást
nyujt a Zsigmondy által furott artézi kut jó sikere.

** (Pestváros tisztujitásának) folytatólagos
eredménye köv. föjegyző közig. Gerlóczy Kár.
tszéki Janicsek Józs., főügy. Csengery Endre,
főszámv. Cserhalmay Fer., fomérn. Szumrák Pál,
főorv. Dr. Flór Fer., telekbiró SchalczAnt.,alkap.
bel és lipótvárosban Stadler End., Terézvárosban
Henszler Ign., József s Ferenczvárosban Pisztory
Al., mez. kap. Keresztes Kár.

** (A hontmegyei honvédsegélyzö egylet) elnö-
kéül Schucz Bódog v. tábornoknak betegség
miatti lemondása folytán Pongrácz István v. ez-
redest választotta. — Az egylet több határozat-
ban intézkedett a volt honvédek, valamint ezek
özvegyei s árváinak segélyezéséről.

*• (A honvédségi ideiglenes bizottmánynak)
tudomására jött, miként alig hogy ez megalakult,
és daczára annak, hogy kimondotta, miként ez
semminemü pénzsegélyezésekkel foglalkozni nem
fog, már is találkozott egy egyén, ki ennek nevé-
ben pénzgy uj téssel foglalkozik. Mint a nevezett
bizottmánynak korelnöke kötelességemnek tartom,
bárkinek ilyes eljárása ellen tiltakozni, és midőn
azon bizonyos egyénnek ezen cselekvését csalás-
nak nyilvánitom, intek mindenkit, hogy a rásze-
detéstől óvakodjék. Pest, 1867. május 7. Nagy
Jenő.

** (Máramarosmegye) szept, havában 150 éves
emlékünnepét ülendi azon eseménynek, hogy a
tatárokat Borsánál Sándru Lupuj borsai pap in-
tézkedése folytán megverték.

*• (A máramarosszigeti honvédek) 1849-ki
zászlaját e napokban helyezték el ünnepélyesen a
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szigeti kaszinóban. A zászlón Mária képe van s e
képnek története a következő: 49-ben a bujdokló
honvédek magukkal vitték a zászlót s egy derék
orosz papra akadtak, ki megengedte, hogy a zászló
a templomban a többi egyházi zászló mellett he-
lyeztessék el. De hogy a templomban kifüggeszt-
hessék, a zászlóra rá tették Maria képét, s e sym-
bolum a többi zászló mellett szerencsésen fentartá
a dicsőségnek ez egykor fennen lengeti lobogóját.

= (Az országgyülés) máj. 17-ki ülésében a
tegnapi szavazatok köv. eredménye jelentetettbe:
Alelnökök Somssich Pál és Dózsa Elek; jegyző
Horváth Lajos. A megválasztottak röviden meg-
köszönvén a bizalmat, — a miniszterium fontos
előterjesztései olvastattak fel; u. m. a közösügyi
már határozatilag elfogadott munkálatnak tör-
vénybe czikkelyezése iránti előterjesztés; továbbá
az 1848-ki törvényeken szükséges nemi módosí-
tások. Ezek a következők : a nádori hivatalnak
bold. István főherczeg személyéhez kötött kir.
helytartói jogkörének megt iinése s a nádorvá-
lasztásnak egyelőre elhalaszt sa; a miniszterek-
nek Ö Felsége általi kinevezt rése; a nemzetőr-
ségi törvénynek a honvédelmi ;vndszer megálla-
pításáig való felfüggesztése; az ';-szággyülésnek
a költségvetés tárgyalása előtti esi; 'tőleges elosz-
latása, s végre a csajkás kerület cs katonai ha-
tárőrvidéknek az országgyűlésre meghivatását
rendelő törvény ideiglenes felfüggesztése iránti
javaslatok. Végül Wenkheim miniszter felelt Stra-
timirovich tegnapi interpellatiójára.

= (Kineveztettek) a pénzügyminiszteriumhoz:
Wenniger Vincze min. tanácsossá, Péch Antal,
Gyujtó Laj., Gombos Gusztáv, Gombossy János
titkárokká. Greiszing Lajos a bécsi pénzügymi-
nisztériumtól a magyarhoz helyeztetett át. — A
belügyminiszteriumhoz kineveztettek: Aranyossy
Sand., Ghyczy Emil, Juhász Alb., Marjalaky Kár.,
Novák Laj., Okolicsányi Zsiga, Ruby Ant., Valen-
csic8 Ant. titkárokká; Zvoren Nánd. s. hiv. igaz-
gatóvá, Lászy Józs., Machert Fer. és Akantisz
Ist. aligazgatókká, Poltányi Guszt. t. s. h. aligaz-
gatóvá. A közm. és közi. min. Fackh Kár. vasuti
és hajózási biztossá.

= (A fiumeiek) Nep. János napján csász, és
magyar zászlót tűztek szent János kápolnájára.
Mise alatt pandúrok jöttek Buccariból egy biz-
tossal, s letépték és lábbal taposták e zászlókat.
Matkovich Gáspár népszerűségének nagy bajjal
sikerült a buccariakat a bántalmazástól meg-
menteni.

= (A protestánsok) ügyére nézve 1859. szept.
1. 2., 1860. május 15. és 1861. nov. 9-én kibocsá-
tott nyilt parancsokat és rendeleteket ő fge meg-
szüntette.

** (Reményiről) azt irja a „Z. L." hogy egy
háremben is játszott. Kabuli basa hivta meg
konstantinápolyi háremébe, hol a nők függöny
mögül hallgatták, de néha látni is akarták, s f'élre-
lebbenték a függönyt. Reményi a zultán kivána-
tára szombaton este a palotában is játszott.

** (Mexikóból) legközelebb azt irják, hogy
Porfirio Diaz Queretaroból kiverte a császáriakat,
hogy Miramon elesett, s Miksa megfutott.— Pu-
ebla bevételéről hajmeresztő dolgokat irnak. Az
ostrom alatt 300 ember esett el, város bevétele
után pedig Porfirio Diaz mindekit agyonlövetett
hadnagytól fölfelé.

** (A párisi világtárlatról.) Egy franczia
közutakra való gb'zmozdonya nagy feltünést okoz.
A legroszabb uton is vágtatva halad, rögtön meg-
áll s egy ponton megfordul. Egy gépecske is van
kiállitva, mely óránkint 7000, naponkint 168,000,
B hetenkint több mint egy millió puskagolyót ké-
szít — A tárlat kertjében u?y látszik legkedvel-
tebb hely kezd lenni a chinai pavillon és kör-
nyéke, már a császár és császárné is több izben
meglátogatták, s egyszóval a divatvilág előkelő
tagjai itt láthatók leggyakrabban. — A kiállitási
palotát egy orosz társaság 41 millión megvenni
akarja, a császári bizottság azonban 50 millióra
tartja.

= (Budai nyári szinkör.) A Bényei társulata
folytatja előadásait, még pedig elég dicséretes
erélylyel és kitartással. A közönség néha szép,
máskor gyérebb számmal látogatja az előadáso-
kat, pedig soha sem távozik elégedetlenül, sőt
többnyire nagyon jól mulat. Közelebbről uj ope-
rettet igér ujra, miután már a mult hét folytán is
adott elő egyet. E szorgalmas társaság valóban
megérdemelné a melegebb pártolást.

* ' (A bécsi katonai földirati társulat) a jövő
nyáron folytatni fogja részktes felvételeit Felső-
Magyarországban. Az ez évi területbe beleesnek
ji Tátra, Fátra, Mátra. Továbbá részletes földtani
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tanulmányok fognak tétetni az Alföldet ezen
hegyrészekkel összekötő részeken, nevezetesen
Tokaj, Nyíregyháza, Dorogh, Hajdu-Böszörmény
tájékán.

** (Egy szolnoki parasztfiuról) tavaly az ál-
lott a lapokban, hogy az ottani fürészmalmi gőz-
gépet fáb )1, egy peniczilussal hiven utánozta. A
fiunak megmutatták, hogy neve az ujságokban
áll, s az még nagyobb igyekezetre sarkalta őt, ugy
hogy ugyanazon müvet mégegyszerkifaragta, oly
tökéletesen, hogy egyetlen szögecskében sem hi-
bázott. A mintát czérnával mozgásba lehet hozni,
s akkor kicsiben ugy dolgozik, mint a nagy gép.

** (Ritka élvezetben) részesültek közelebb az
ipolyságiak. Hangversenyt rendeztek az insége-
sek javára, s a jótékony czél tekintetéből Stéger
énekelt Erkel zongorakisérete mellett, Siposs
Antal zongorázott és több in szavaltak. A hang-
verseny után 500-nál több nyerernénytárgyat sor-
soltak ki. Végül pedig tánczra kerekedett a fiatal-
ság és rakták kivilágos virradtig.

— (Nem mind arany, a mi fénylik.) A pesti
divatárus kirakatokban gyönyörü lánczok, me-
daillonok, s joujouk láthatók, melyek egy nem
rég feltalált keverékből készülnek, mely megle-
pőleg hasonlit az aranyhoz s ugy hivják, hogy
„Talmi-arany." Az arany utánzása e keverék által
pompásan sikerült.

** (Fiuméban) Aranyvári Emilia k. a. e hó
7-én Fiume szineiben jelent meg, utána pedig
horvát öltönyü tánezos ólálkodott, kinek mind-
annyiszor ujjara legyintett, valahányszor meg
akarta ölelni. Ez allegória roppant tapsot és él-
jent idézett elő.

** (K. K. Félegyházán) különös dolgok törr
ténnek. Egy ember u. i. a „Sz. IL" szerint egy
ludért fogadott ujoncz fiáért helyettest, de ugv,
hogy a mit ez költ, s libái felnővén költenek és
igy tovább, az mind az övé legyen. A jó embernek
ily számítása szerint a 7-dik évben, évenkint csak
tizével, már egy millió libája lenne.

** (A postai szolgaszemélyzet), t. í. a vezetők,
levélhordók, irodaszolgák és postakocsisok magyar
egyenruhát nyernek.

** (Csodagyermek.) Budakesziből egy föld-
mives 4 éves fiát mutatta be Ba-lassa irnak. A
gyermek gyönge kora mellett erős, izmos és any-
nyira megtermett, hogy 11—12 évesnek bátran
megjárná, sőt férfiusága teljes mértékben kifej-
lődött.

** (Tanod Jozsef,) czipész, nem régiben halt
el Heiligenstadtban Bécs mellett, élte 114-dik
évében. Utolsó lehelletéig jól látott és hallott.
Született 1752-ben Sz.-György városában Ma-
gyarországban, hol inas lett egy czipésznél, késöbb
katona s a török háboruban is részt vett, hol öt
sebet kapott. Katonaszolgálati idejének letelte
után Bécsbe ment, hol 1805-ig mesterségét üzte.
A Napoleon elleni hadjárat alatt ismét katona lett.
Soha beteg nem volt, mindig mértékletesen s
józanul élt és l l év óta hust nem evett, melyet
egyébiránt egész éltében nem igen kedvelt. Ellen-
ben a dohányzásnak nagy barátja volt, folyvást
dohány;:ott s ugyszólva szájában pipával halt meg.

** (A székely kivándorlás) megszüntetésére
tett Kralovánszky-alap közelebb 130 fttal szapo-
rodott, M.-Vásárhelyen tavaly a sebesültek ré-
szére gyüjtött s most pénzzé tett adományokból s
ottani műkedvelők előadásából.

— (Vadkertről) Pestmegyéből több rendbeli
tudósitást kaptunk az ottani községi tisztviselők
választásáról. Ezekből az tünik ki, hogy részint
illetéktelen, részint tulhajtott befolyás által oly
egyének választattak előljárókul, kik egyátalában
nem tekinthetők a náp választottainak. A válasz-
tási eljárás is ugy látszik nagyon hibás volt, any-
nyira, hogy az intézkedő szolgabirót saját esküdtje
komolyan figyelmeztette e helytelenségre, de siker
nélkül.

** (A ferenczvárosi paplak) ugy látszik, külö-
nösen szemet szurt a tolvajoknak. Két év óta már
nyolcz izben történt benne tolvajság.

** (A pesti házak) ez idei bére, az adóhiva-
talnál tett bevallások szerint 7,804,874 ft.

** (Választási adoma.) Egyik megyében el-
határozták a konferenczián, hogy a tisztviselők-
nek nem fődolog és szükséges a képesség, majd
bele tanulhatnak a dologba, Erre felszólal gr. K.
ügyvéde, s kéri magát valamely állomásra kijelöl-
tetni, és pedig a főorvosira, mert — ugy mond —
képességem ugyan nincs, de az urakat gyógyit-
gatva majd bejövök a gyakorlatba.

•* (A segesvári síkon,) Demeter Sándor Pe-
tőfi sírjára hársfát ültetett. Ö ugyanis tudni véli a
segesvári sikon, hol van a nagy költő sirja, s erre
nézve Papp Lajos, a székelyek egyik derék kép-

viselőjétől kapott tudósitást. Hogyha a fák majd
kizöldülnek, km ünnepélylyel szándékozik e helyet
fölszentelni. De ha e fák csakugyan a nagy költő
sirján zöldéinek, akkor nemcsak a fák fogják meg-
jelölni a legnagyobb magyar költő sirját.

— (Kézdi-Vásírhelyen), mint az ottani ref.
lelkész Süékelyi Iván irja, Nagy József, nyüg. fő-
hadnagy e hó 8-án 50 darab cs. k. aranyat kül-
dött be ref. egyházhoz a 3 évvel ezzel meginditott
népiskolai alaptőke növelésére. Ugyane buzgó
férfiu összes fekvő vagyonát végrendeietileg a ref.
egyháznak hagyományozta.

** (Névvál'oztatások.) Fajkmijer testvérek
Nagyváradon Mocsárira, Ifkovics István Pesten
Ivánfira, Alper ErnŐ Iglón Alpárra, Koscsi János
Estergomban Csontosira, Lautschacher Ferencz
Pesten Lőcseire, Polzberger Döme Pesten Bá-
nyaira változtatta nevét.

** (Ananász gyümölcs ajándék az irói egy-
letnek.) Ifj. Haller Ferencz gr. Fehéregyházáról
egy gyönyörü korai ananasznövényt cserépben,
érett gyümölc3csel és koronával ellátva, küldött
kiállitás végett ,,a gazdasági és kertészeti orszá-
gos Bazárba." E kora gyümölcsnek eladási árát »
termelő sajándékozó lelkes főur az irói segélyegy-
letnek ajánlotta fel.

** (A pesti molnártó betemetése) végre valósul,
Cserven Móricz 2600 frtért vállalkozott rá, azon
kötelezettséggel, hogy földdel és homokkal octo-
ber végeig a munkát befejezi.

— (Halálozások.) Deczky Károy tanuló, ki-
nek Tormaházy Szatir álnevével az „Üstökös"
olvasói gyakran találkozt ik, meghalt. — Szalay
volt honvédtiszt a budai irgalmasok koródájában
május 12-én elhunyt. — Dr. Pauler egyetemi ta-
dár e napokban veszté el Budán lakott 73 éves
édesanyját. .

— (Adakozások.) A „Vasárnapi Ujság"
szerkesztőségéhez beküldettek:

Táncsics Mihály részére: a debreczeni ref.
főtanodai olvasó-egylet 5 ft.

A Wandrák-család részére: Pestről Zolnay
Sándor és Jenő összesen 1 ft.

Adakozások Pákh Albert sírem-
lékére.

VIII. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szerkesz-
tőségéhez beküldettek:

Poláról: Nádory Nándor 50 kr. Nádor)' Vilmos 50 kr.
- Czeglédről Zámolyi József 50 kr. Zámolyi Mária 25
kr. Zámolyi-Tóth Ottilia 25 kr. Gombos Pál 50 kr. —
Pilisről Sárkány Sámuel őO kr. Sárkány Lina 20 kr.
Sárkány Etel, Ida és Ilka 10—10 kr. Összesen I forint.
— Péteriről Dobronyovszky Károly 20 kr. — Siófokról
Fleischmann Adolf 20 kr. — Nagy-Váradról Martinják
Mátyás 10 kr. — A varannói olvasó-egyleti tagok Hazai
Ödöu által 10 ft. — A debreczeni ref. főtanodai olvasó-
egylet 2 ft. — Kocsordról Bernát Mihály 1 ft. — Bécsböl
Soós Károly 20 kr. - Ciinkotáról Melna'Mihály 40 kr. —
Pestről Enyedy Miklós 50 kr. — Alsó-Némediröl Vörös-
marthy József 30 kr. Kaszap Antal 20 kr. Garai Ferencz
20 kr. Vörös János 20 kr. Várady János 30 kr. Debreezen-
ból Borsos Ferencz 1 ft. — Pestről Hannig János 1 ft. —
Hanvaról Hanvay Károlyné 1 ft. —9í.-Csabáról az evang,
gymnázium tanulói M.K. tanár által 3*Tt. 30 kr. (Az egyes
adakozók: Bajcsy Géza, Belanka János, Binder Nándor,
Csepregi János, GáTli Béla, Hrabovszky Lajos, Jánosy
Imre, Kliment Mihály, Knak Ernő, Lővy Jakab, Okos Ist-
ván, OrmaL Kálmán, Pewovszky Mihály, Szailer Elek,
Szailer Gyula, Schwartz Samu, Simkó Antal, Szeinian Kál-
mán. Weisz Jakab, Weisz Ede. 10 - 10 krt.; és Rimler La-
jos 30 kr.) ,._- —

A VlII-ik közlés összege 24 ft. 60 kr.
Az /—VII. közléssel együtt begyült eddig ösz-

szesen 661 ft. 70 kr. és 1 db. ezüst huszas.
— (Részletes kimutatás) az előbbi közlésben

megemlített adakozásokról:
Torkos Károly gyűjtése Orosházán: (1. VI.

közlés ) :
Az orosházi kaszinó 10 ft. Bula Mihály 20 kr. Dani

József 1 ft. Fodor Ferencz 50 kr. Foltény Ignácz 10 kr.
Gabovits Döme 1 ft. GxQry.Y''mos 20 kr. Harsfoyi§án-
don- 20 kr. Herczegh Gábor 20 kr. Járosy Mihály 20 kr.
Jósa Lajos 30 kr. Juhász Tivadar 10 kr. Kodi Márton 20
kr. Kovács János 20 kr. Kovács István 10 kr. Lichtman
Dávid 10 kr. Lübek Jakab 10 kr. Masztno József 10 kr.
Mikola István 10 kr. Oíko János 20 kr. Molnay Károly
10 kr. Nákó Döme 10 kr. Perger József 20 kr. Prónai Jó-
zsef 20 kr. Pusztai Ádám 10 kr. Rajki József 10 kr Ritter
János 10 kr. Stanróczky László 20 kr. Singer Henrik 20
kr. Sulyok Ede 10 kr. Székács Pál 10 kr. Székács István
1 ft. Székács János 10 kr. Szimonidesz János 20 kr. Ten-
ner Ignácz 20 kr. Torkos Károly 5 0 kr. Torkos Imre 30 kr.
Tuczentaller Sándor 50 kr. Ujfalussy Dezsö 30 kr. Vandlik
János 10 kr. Vangyel Szilárd 20 kr. Vitéz István 10 kr.
Vitéz Mihály 15 kr. Huszár Ferencz 10 kr. összesen 25 ft.
35 krajczár.

Alexy Sándor gyűjtése Rosnyón és K.-H--
Várallyán (1. VI. közlés):

Sziklay Ede 1 ft. Sziklay Viktor 2 ft. Özv. Sárkánynő
2 ft. Czékus Aranyhalmy Malvin 1 ft. Stymel Imre 5 ft.
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Szontágh Imre 1 ft. Erössy Lajos 2 ft. Koszíy József 1 ft
Gál János l ft. Ujházy David i' ft. Várjon Gábor 1 ft.. Ma-
darász Rezső 1 ft. Farkas .Jenö l ft. Vass Károly 1 ft. Fe-
kete Nándor 1 ftSpisíftk György 1 ft. Markó János 30 kr.
Markó József 50 kr. Markó András 30 kr. Nehrer Mátyás
50 kr. Hritz József 40 kr. Kiss Antal 40 kr. Czékus István
20 kr. Özv. Hornbacherné 20 kr. Kalmrír Lászlónö 20 kr
Kalmár László 50 kr. Haytsi Sándor 20 kr. Kramadcsek
Károly 50 kr Scheffer Gus'ztáv 2o kr. Petech Emil 50 kr.
Sziklay Béla 3() kr. Sziklay József 50 kr. Sziklay Gesta 20
kr. Krausz Lajos 60 kr. Kiss Bertalan 50 kr. Kiss István
20 kr. Özv. Alexy Lajosné 20 kr. Alexy Ödön 80 kr. Fey-
mann Antal 50 kr. Schlosszer Lajos 40 kr. Schlosszer Al-
bert 30 kr. Szerecsen Lajos 20 kr. Benkner Gyula 20 kr.
Benkner Gusztáv 40 kr. Gyürky Lajos 20 kr. Fábry Ká-
roly 10 kr. Lehotay Gusztáv 20 kr. Madarász Gusztáv 40
kr. Pazar Miklósné 30 kr. Ecsedy Tivadar 30 kr. Med-
veczky János 20 kr. Hirsch N János 20 kr. Petrovics Já-
nos 50 kr. Pekár Sándor 30 kr. Stymel Sámuel 10 kr. Meyer
Imre 20 kr. Idősb Porubszky Károly 20 kr. Rudy József
30 kr. Kajába Lajos 40 kr.'Engel Rezső 20 kr. Tormásy
Sándor 16 kr. Cserény Rezső 14 kr Stör Antal 30 kr. Sze-
pesy András 30 kr. Gaulinszky János 20 kr. Kubiny Ala-
jos 20 kr. Langhamer Béla 10 kr. Onody Károly 20 kr.
Bajkor Tamás 10 kr. Radvány Ferencz 20 kr. Ifjb. Posch
József 20 kr. Flütsch Endre 20 kr. Dorogsághy Kornél 40
kr. Justh Imre 10 kr. Erösy János 20 kr. Czirbesz Gyula
20 kr. Perjesy János 20 kr Horváth Sándor 20 kr. Vass
Béla 20 kr. Polony 10 kr Halasy testvérek 20 kr. Vitális
Vendel 10 kr. Stuller Gyula 20 kr. Begula Miksa 20 kr.
Glósz László 10 kr. Stymel Dániel 10 kr. Mikola Kálmán
20 kr. Lengyel Sámuel 25 kr. Váraly Ferencz 80 kr. Lud-
man Vilmos 30 kr. Márton Aurél'20 kr. Brösztl György
10 kr. Benedicty Tivadar 30 kr Ziman D 30 kr Hegedüs
Károly 20 kr. Fialka 20 kr. Kengyel Sámuel 20 kr. He-
vesy Bertalan 30 kr. Ifjb. Sziklay Ede 30 kr. Markó Sán-
dor 20 kr. Szerecsen László 20 kr. Hirt Lajos 10 kr. Szo-
bonya József 20 kr. Rudnay József 20 kr. Berény Imre 20
kr. Irányi Adolf 10 kr. Irányi Ferencz 10 kr. Mandel 20
kr. Radvány Sámuel 20 kr. Leszik Károly 20 kr. Garay
Alajos ?0 kr. Herwegh József 20 kr. Fö'desy Lajos 20 kr.
Pretory József 10 kr. Tomalek András 10 kr. Kassay 30 kr.
Babrek József 20 kr. Horváth Márton 20 kr. Kronberger
József 10 kr. Horváth Dániel 10 kr. Venczel Mihály 10 kr
Kováts Mihály 10 kr. Stromp József 20 kr. Blasko Lajos
20 kr. Ifjb. Porubszky Károly 10 kr. Sulán János 20 kr.
Stromp Dániel 20 kr. Pós József 10 kr. Ujházy Sámuel 20
Hafner Antal 20 kr. Özv. Lov Mihályné 20 kr. Lov Lajos
20 kr. Özv. Sztankovitsné 20 kr. Alexy Sándor 40 kr.
X. X. 15 kr. — Összesen 51 ft

Fábry János gyűjtése Rimaszombaton (1. VI.
közlés):

Tirscher István 1 ft. Szepessy Gusztáv 1 ft. Bronts
Litván 1 ft. Ecseghy Ferencz 40 kr. Ethey Károly 20 kr.
Miklovics Ferencz l ft. Szeremley Kár. 40 kr. Tóth József
40 kr. L. T. 40 kr. P. P. 40 kr. Cz'.kó Ferencz 20 kr. Tibély
Zs. 40 kr. Lenner Ferdinánd 10 kr. Terhes Lajos 10 kr.
Harmatzy Béla 10 kr. Ján János 20 kr. Simon Endre 10
kr. Szücs István 20 kr. Süteö István 10 kr. Hamaliár Ká-
roly 40 kr. Lengyel Samu 10 kr. Hudoba Samu 20 kr. Tö-
rök János 10 kr. Abonyi János 10 kr. Széplaky Lajos 1 ft.
Bronts János 10 kr. Szöllőssy István 10 fer. Sandy Gyula
20 kr. Szabó József 10 kr. Baksay József 20 kr. A. P. 20
kr. Soós Miklós 20 kr. Soós Teréz 20 kr. Severlay Károly
40 kr. Gotthard Alajos 20 kr Sz. B. 10 kr. Vozáry György
10 kr. Kalla Mihály 30 kr. Ethey Frigyes 10 kr. Kálmán
Frigyes 10 kr. Szűcs István 20 kr. Bronts András 10 kr.
Perjéssy Ferencz 10 kr. Benyó Lajos 10 kr. Lichárd 40 kr.
Kármán 20 kr. Baksay István 20 kr. Fábry János 30 kr.
Fábry Géza 10 kr. ifj. Süteő István 10 kr. Miklovics
György 20 kr. Szentiványi Miksa 20 kr. Dr. Richter 10 kr.
Maniel József 10 kr. Illés Károly 10 kr. Piskálszky Endre
10 kr. Bornemisza László 10 kr. Borsody József 20 kr. Tö-
rök Bálint 30 kr. Farkas Endre 20 kr. Zehery János 10 kr.
N. N. 20 kr. Simonka József 10 kr. Zsembery Adolf 5 ft.
Valaki 10 kr. Kohn Adolf 50 kr. Szontágh Károly 20 kr.
Szerényi János 20 kr. Schipka F. 20 kr. Kraetschmár
Adolf 1 ft. Konyka Kálmán 10 kr. Nagy Ferencz 10 kr.
Ifj. Borbély Ferencz 10 kr. Róth Lajos 10 kr. Vozáry Ká-
roly 30 kr. Sz. Sándor 1 ft. Zwicker 40 kr. Ifj. Benyó Jó-
zsef 10 kr. Káposztás József 30 kr. Ebeczky Emil 1 ft.
Szentmiklóssy Miklós 1 ft. Lengyel Andor 20 kr. Szobosz-
lay Ferencz 20 kr. Lovcsányi Lajos 10 kr. Ragályi Gyula
10 kr. Lengyel György 10 kr. Bornemisza István 10 kr.
Polgári Károly 1 ft. Szentmiklósy Aladár 10 kr. Danielisz
Gusztáv 20 kr. Idb. Szentmiklóssy Ant. 20 kr. Somoskeöy
Kár. 20 kr. Fáy Tamás 20kr. Okolicsányi Gásp. 1 ft. Cibur
Gusztáv 10 kr. Benkár József 10 kr. Dapsy József 50 kr.
Doleschall István 10 kr. N. N. 20 kr Danielisz Károly 1 ft.
Kende 40 kr. Kuhinka István 2 ft. Tamás F. 10 kr. Össze-
sen: 35 ft 70 kr.

Csemiczky Pálné és Tompa Mihály gyűj-
t s e (l VII. közlés):

Csemitzky Pálné 1 ft. Vad András 1 ft. Beke Bálint
* ft. Máriássy Móricz 1 ft. Ifj. Dapsy Pál 1 ft. Csemitzky
P á l 1 ft. Hanvay Zoltán 1 ft. Miklovics Ferenczné 1 ft. Id.
Dapsy Pál 1 ft. Szathmári Király István l ft. Szentpétery
Sámuel pelsőczi ref. pap 50 kr. Majomi József alsó-szuhai

ref. pap 40 kr. Lőrinczi Endre 40 kr. Valaki 10 kr. Valaki
10 kr. Valaki 10 kr. Diószeghy Zsigmond 1 ft. Mocsáry
Eszter 50 kr Soós Lajos keleméri ref pap 50 kr. Borne-
misza László 50 kr. Szabon János esperes 1 ft Zárnoki
János ref. pap 20 kr. Tóth Sámuel 10 kr. NTa y Pál 10 kr.
Réthy József 30 kr. Katona Pál 20 kr. Simon Sámuel 15
kr. Valaki 10 kr P. D 30 kr. Bata Bálint 50 kr. O. F. 40
kr. Özvegy Abafíy Jánosné 1 ft. Molnár-Abaffy Erzsébet
1 ft. Bornemisza István 1 ft. Török Kálmán 1 ft. Özvegy
Dióssy Antalné 50 kr. Tompa Mihály 10 kr. neje 10 kr.
fogadott leányuk 10 kr. eg> ik segédpap 10 kr. másik se-
gédpap 10 kr. a többi házhoz tartozók tiz krajczárjával
30 kr = 80 kr. 28 ft. 75 kr.

A körmendi kaszinó ivén következők adakoz-
tak (1. VII közlés):

Horváth mérnök 30 kr. Riedl József 10 kr. Frey Já-
nos 40 kr. Horváth Károly 20 kr. Kerecsényi János 10 kr.
Gigl»r Imre 10 kr. Simon Sándor 10 kr. Sáska Dániel 10
kr. Karvi Ferdinánd 10 kr. Csigaházy József 10 kr. Ober-
recht Mátyás 10 kr. Hartner Károly 10 kr. Fiieger Mihály
10 kr Deutsch Miksa 20 kr. Jeney József 20 kr. Berger
Zsiga 10 kr Kenderessy Miksa 10 kr. Leithner Endre 40
kr. Donner József 20 kr. Hunits Károly 10 kr. Makai Ká-
roly 10 kr. Makai Kár. 10 kr. Spieler János 10 kr. Kauders
Moritz 10 kr. Schaumann 20 kr. Dr. Laufifer 20 kr. Weinho-
fer Károly 20 kr. Dr. Preysz 10 kr. Mátay Sándor 10 kr.
Szakács Mihály 10 kr. Rácz János 10 kr. Ányos 40 kr.
Kund Samu 10 kr. Köll K. 20 kr. Henrikovich Sándor
10 kr. Heszky Lajos 30 kr. M ojta Károly 20 kr. Söveg-

jártó 40 kr. Mohn 20 kr. Halász Lajos 20 kr. Munser 20
kr. Simon Frigyes 10 kr összesen 7 ft

Eötvös Lajos jogász gyűjtése a pápai ref. fő-
tanodában (1. VIII. közlés).

Baditz Lajos 20 kr. BadjitzOttó 10 kr. Kis Aladár 10
kr. Horváth Lajos 30 kr.VlmoTK*ároly 20 kr. Bontz Gyula
10 kr. Bartalos István 10 kr. Bakó Imre 20 kr. N. N. 40
kr. Bacsa Béla 30 kr. Egy pesti jogász 20 kr. Egy pápai
jogász 10 kr. Gál Lajos 10 kr. Szücs Gedő 70 kr. Gunyics
István 10 kr. Kenessey János 10 kr. Puskás József 10 kr.
Pfeifer Károly 80 kr. Dezse Dániel 10 kr. Saary Lajos 10
kr. Egy valaki 10 kr. Veisz Emil 20 kr. Nagy Károly
10 kr. Kaszá3 Dezsö 10 k. Poór Sándor 30 kr. Márkus Imre
10 kr. Kis Antal 10 kr. Titl József 50 kr. Bogaras Mihály
20 kr. T. M s. 20 kr. Nagy Ernő 70 kr. Molnár Gyula 30
Szakonyi Kristóf 32 kr Vajda Lajos 10 kr. Pap Élek 10
kr. Tóth Gyula 10 kr. N. N. 10 kr. Barczal Dezső 30 kr.
P. L. 20 kr. Jezerniczky Kálmán 10 kr. Marton Ignácz 10
kr. Szentmiklósy Gyula 10 kr. Pongrácz Fer. 10 kr. Müller
Ad. 10 kr. DoktoricsSám lOkr. Valaki 10 kr. Még egy va-
laki 20 kr. N. N. 10 kr. Krausz Ad. 20 kr. Rácz Gy. 50 kr.
Somogyi Kálmán 30 kr. Schönberger Jakab 10 kr. Kálmán
Lajos 10 kr. Sárközy Zsigmond 10 kr. Ihász Lajos 20 kr.
Pálffy István 20 kr. Baranyai József 20 kr. Vidos József
20 kr. Egy pápai jogász 25 kr. Szakonyi Kálmán 10 kr.
Egy valaki 10 kr. Vikár Kálmán 10 kr Szeaess Imre 10
kr. Péteri Károly 10 kr. Cseh Sándor 10 kr. N. N. (sza-
badi) 10 kr. Esztel Gusztáv 10 kr. Kelemen János 10 kr.
Ny. Kis J. 10 kr. Szabó Pál 10 kr. Vörös Pál 10 kr. Szi-
lágyi Kálmán 20 kr. Lengyel Lajos 10 kr. Szabó Lajos 10
kr. Kun György 10 kr. Vida Péter 10 kr. Horváth János
10 kr. Füstös János 10 kr. Garcsik Béla 10 kr. Szücs La-
jos 20 kr. Soós Géza 10 kr. Vadnai László 20 kr. Fehér
Kálmán 10 kr. Pósa Béla 10 kr. Főtanodai képzőtársulat
10 kr. Horváth Kálmán 30 kr Szücs Ákos 10 kr. Galamb
Vilmos 10 kr. Csendhelyi Mór 10 kr. Szücs Dezső 10 kr.
Zeke Laj. 10 kr. Bogyó Laj. 10 kr. Kovács Ján. 10 kr. Mé-
száros Istv. 20 kr. Eötvös Laj. 53 kr. — ossz. 16 ft. o. é.

— (Igazítás.) A V. U. 18-dik számában a Pákh Al-
bert síremlékére Rosnyóról és K.-H.-Várallyáról Alexy
Sándor uraltál beküldött összeg nyomda-hibából 51 helyett
50 ftra volt téve; mig Rimaszombatból Fábry János ur
által beküldött összeg 35 ft. 70 kr. helyett 36 forint
70 krra. A két hiba egymást kiegyenlíti, s igy a fó ösz-
szeg nem változik.

Nemzeti szinház.
Péntek, máj 10. „A navarrai királyné regéi." Vigjáték

5 fel. Irta Scribe és Legouve; ford. Komlóssy K.-né.
Szombat, máj. l l . „Álarczos bál." Opera 5 felv. Ver-

ditől. Neszveda k. a. a szinházi képezde növendéke ez al-
kalommal már mint szerződött tag lépett föl,_s a nagyre-
ményü fiatal énekesnőt a közönség ezuttal is kitüntető
fogadásban részesité.

Vasárnap, máj. 12. „A király házasodik." Vigjáték 3
felv. Irta Tóth Kálmán.

Hetfö, máj. 13. „Az erdő tzépe." Színmü 5 felv. Irta
Feuillet; ford. Feleki.

Kedd, máj. 14. „Fehér nb\" Opera 3 felv. Boieldieutől.
Szerda, máj. 15. „A hazugság." Vigjáték 1 felv. Ir ta

Benedix; ford. Radnótfáy.
Csütörtök, maj. 16. „Trobadour." Opera 4 felv. Ver-

ditől. Swartz Róza k. a. a szinházi képezde növendékének
2-ik föllépte.

Szerkesztői mondanivaló.
— B.-Csaba. H. J. A tudósitás közlése mult héten

csak tárgyhal maz miatt maradt el.
— Pozsony. Sz. J. Az ajánlatot készséggel fogadjuk.

Óhajtanók ugyan az eözményéket is ösmerni, de az tán
rövid idő alatt megtörténhetik.

— Ifj. Sz. L. A versküldemények minden héten pon-
tosan megérkeznek; de az ily poémák, mint pl. ez;

Milyen szép is a tiszta ég,
Ha fellegek nem takarják.
Mily kedvesek a szép napok,
Ha vad szelek nem zavarják,

legfölebb a papírkosárban találhatnak helyet.
— Épitési mútadomány ismeretek terjesztése.

Mint a czim is, ugy s nagyobb mértékben, az egész czikk
irodalmi jártasság és gyakorlat hiányára mutat. Van benne
sok hasznos észrevétel, némi épitészeti ismeretanyag is; de .
az egész nem ugy van irva, hogy közölhetnök. Ujra kel-
lene dolgozni az egészet.

— Nemzetiségünk 8 fajunk gyöngüléséről. Átalá-
nosan ismeretes dolgok, bár magokban legtöbbnyire he-
lyesek, de számtalanszor voltak már fejtegetve.

— Pápa. P. Sz. K. íly tisztán aesthetikai fejtegetések,
még pedig egészen elvont bölcsészeti alakban, teljesleg
kivül esnek lapunk körén, mely gyakorlati ismeretterjesz-
tést s mulattatva oktatást tüzött ki s tartott is mindig fel-
adatának.

— Komárom. Dr. St J. A jeles czikket köszönettel
vettük s közölni fogjuk.

SAKKJÁTÉK.
389-dik sz. f. — Z a g y v a I m r é t ő l ,

(Debreczenben).
gőtét.

b e d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

390-dik sz. f. — Nuszbeck Sándortól.

i
bö, h8, g5, c2,e3,f4. dö, c4, d6, f ő.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 385-dik számu feladvány megfejtése.
(Mehrtens Györgytől, Hannoverában.)

Világos. Sötét.
1. Hc5-b7 Kc6—dö
2. Vdl—d3 c4—d3:
3. Bel —cöfmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Debreczenben: N.
N. — Pesten: Rakovszky Aladár. — Jászkiséren: Galam-
bos István. — Török-Kanizsán: Baczó Frigyes. — Sáros-
patakon: Váczi István. — Vizesrélhen: Terray Pál. — N.-
Kó'rösön: A kaszinói sakk-kör. — A pesti sakk-kör.

Rftvid értesítés. Debreczen: Z. I. T. Üdvözlet. Az
egyikben szükséges változtatás történt. De hány lépéses az
allegória ?

Hónapi- és
netinap

« A

9 1
9 9

9 3
94-
25

I

Vasár.
irietio
•¥/"„ J 1

Katholikus és

H
protestáns

naptár
Május

F 4 Ivó, Pudent.
Bernardin p.
Válent
Ilona csász.
Dezsö püsp.
Janka(Johanna)
Orbán püsp.

F 4 Cantate
Bernát
Bálint
Julia, Lenke
Dezsér
JankaZsuzsa
Orbán

E T I - N A
Görög-orosz

8
9

10
11
12
13

Hold változásai. • Újh

naptar
Május (ó)
A 3 f feltal.
János hitt.
Izaiás
Vizszentel.
Motius vért.
lípiphan
Pacomius
old vasárnapoi

PTÁR.
Izraeliták

naptára
íj ár Ros.

14 Kis husv.
15 Félbőjt
16 Ódám
17
l8LagB'om.
19 Fülöp
20Sab. 4.p.

í, 2-án, 4 óra í

hossza

f.

57
58
59
60
61
62
63

P-
58
55
53
50
48
46
43

! i

ó.

4
4
4
4
4
4
4

i p

léi

P-
19
18
16
15
14
13
13

ó.
7
7
7
7
7
7
7

P-
35
36
37
33
39
40
41

10 perczkor délután

hossza

f.
247
259
271
2S3
295
307
319

P-
35
32

H ö I d
kél

á.

8
9

25 10
17
10

7
12

10
l l
l l

P-
20
13

1
43
22
58

regg.

nyüg.

6.

í)
5
b
V
8
9

10

P-
10
49
33
21
14
10

9

TARTALOM.
Don Benito Juarez (arczkép). — Reggeli kép. —

A Trattner-Károlyi könyvnyomda története (vége). —Ké-
pek Brit-Amerikából (két képpel). — A nemzetiségek a
párisi kiállitáson (képpel). — Mexikó mostani helyzete.
— Az ágyakról. — A házi macska a szabadban. — Egyve-
leg. — Tárház : Irodalom ős müvészet. — Egyház és is-
kola. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Bal-
esetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Adakozások Pákh
Albert síremlékére. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
* *
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H I R D E T É S E K .
A jelen idényre érkezett:

1 csikos, koczkás vagy bimzett ruha 10, 12, 14 forintig. — 1 igen szépen hímzett ruha 15, 18, 22, 25, 30 égést 50 forintig. — 1 kész moll-öltözék felöltővel együtt 80, 40, 60,
60 forintig. — 1 legujabb divatu moU-felöltó 10, 14, egész 24 forintig. — 1 legujabb divatu tuli- vagy moll-zuáving 4, 6, 6, 9, 12, egész 20 forintig.

1 alsószoknya 1 fodorral 4 fr, 40 kr., 2 fodorral 5 ft. 40 kr., himzett szalaggal vagy anélkül 7 ft. 50 kr. 9 -12 forintig, disiitettek 9, 12, 15, 20 forintig.

úgynevezett
(igen hasonlit a bati-.zthoz),

1 (uczat himzett fű-kendő 12 forint. Ezen zsebkendők minden egyes darabjának négy sarka pompásan be van hímezve.

s más legujabb divat szerinti
k é s z l e t e k ,

siebbnél szebb s legujabb minták után készitve, nagy választékban, valamint CSÍpke-felÖltŐk, Reil(lÖk, kÖp6Iiyek CS
párisi pipereczikkek, jutányos áron.

8 V Ugyanott kapható nehány valódi applicatio készület is, u. m. Volant, kö-
tény, fátyol, Berthe és z«ebkend6 igen olcsó áron. * ta* » v u * . * VOWVM,

2136 (1—2) váczi-utcza 19-dik szám, „a nagy Kristóf mellett.

Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek
DR. PEARCE EDW.

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magen- Essenz)

egy kitünő gyorsan cs biztosan ható segédszert nyujt minden
gyomorbaj eílen, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány, gyo-
mor-émelygés, rögzittt gyomorgyengeség és rosz emésztés, sa-
vanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, mindennemü gyomorgör-
esök, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), minden szeszes
italok által okozott bajok, végre váltóláz, kolera s más járvá-

nyos betegségek ellen stb.

Pesten: Török József gyógyszerész urnál,
király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki nrak, kik raktárt kiván-

nak átvállalni, sziveskedjenek fordulni
Azonkivül még léteznek raktárak következő uraknál:

Bécsben: Weiss Jozsef
Tuchlauben 27.
Moll A. „ „

Aradon: Szarka János.
Bonnban: Márky
Bártfán : Aichmann
Brassóban: Fuhrmann és

Honigsberger.
Debreczenben: Borsos F.
Eperben: ErtingerIgnácz.
Eszéken: Deszáthy István.
Esztergámban: Beszédes

János.
Fehértemplomban: Fil-

der Mihály.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Győrött: Némethy Pál.

ii Lehner Ferencz
Göllnltzben. Brujmann K.

Ede.

Jolsvan: M«léter Béla.
Kolozsvártt: Hincz D.

Wolff János.
Komáromban: Térfy N.
I,tiK<>M>ii: Kronetter F.

I Rimaszombaton : Hamai-
járK.

Rosnyóit. Posch J. J.
S.-A.-lijhelyen: Reichard

testvérek.
Magyar-Óvárit: Sziklay Szegeden: Aigner Károly.

Antal.
Makón: Nagy Adolf.

Meák Gyula.
Szinyér-Várallyan: Ger-

Miskolczon: Balogh Istv. ber Ödön.
Mitrovitzban: Cieiszber- SE.-Fehérvárott;Légman.

ger József. , Alajos.
Munkácson: Gottier Lip. Szombathelyen: Pilieh J.
Nagy-Kanizsán: Fessél- Temesvartt: Pecher J. E.

hofer József. Tokajban: Krotzer Ágost.
Nagy-Mihalyban: Czibur Újvidéken: Grossinger K

Bertalan. Ungváron: Bene L.
Nagy-Varadon : Molnár Varasdon: Lellis Ede.

József. Versééiben:Blum József.
Pozsonyban: Pisztory B. Veszprémben : WurdaM

Schneeberger D.;Zágrábban:MittelbachZs.
Pécsett: Nendtwieh Vilm.jZirczen: Vekerle János.

Ara egy üvegesének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 10 kr. több.

Ismét eladóknak illendő engedek adatik.
Számos, hires orvosok és mis hiteles egyénektől nyert bizonyítványok

ugy, mint a többi raktárak lajstroma találhatók azon használati utasításokban,
melyek minden fentemlitett raktárakban ingyen adatnak ki. 2085 (2 -4)

Altesti-sérvben szenvedőknek.
Alulírott már több év óta egy hatalmas sérvkenőcsnek van birtokában, melyet

környezetében rendkivüli szerencsével használt. A meggyógyultak részéről történt sza-
kadatlan felbátoritásoknak engedve — fellépek azzal egy tágasb hatáskör elé, s ajánlom (
e kitünö s egyátalában semmi ártalmas anyagokat magában nem foglaló szert mindazok-1
nak, kik sérvben szenvednek. — A fájdalmas sérvrészek e kenócscsel egyszerüen reggel:

és estve bedörzsöltetaek, s annak alkalmazása semmiféle kellemetlenségekkel összekötve
nincs. Megrendelhető egyedül a készitónél magánál STURZENEGGER GOTTLIEB-
nél Herlsanban (Helvetiában). Egy tégely ár» * ft. 25 kr. — Postai utánvételnek
nincs helyé. 2043(8-11)

H O U R JOZSEF
rumburgi vászon-raktára

„A MENYASSZONYHOZ."
Pest, Uri-utcza és zsibáros utcza sarkán 10-dik szám alatt,

báró Orczy György-féle házban,
ajánlja legjobban választékolt raktárát, legjobb minőségü rnmburgi, hollandi,
creas, fonal, sléziai és •/«, •/«, "% ágyter i tő v á s z n a k k a l . Kész fehérruhá-
kat, 30 rőfös asztalkelméket, készülékeket 6, 12, 18 és 24 személyre, törlő-
kendőket, abroszokat minden nagyságban, asztalkendők és kávéskendö-
ket, fehér és szines jtyolcs-zsebkendöket, angol és franczia batiszt-kendőket,
fehér és szines vászon-csinvatot, ágyszövetet, bútorszöveteket, nanking, szi-
nes perkálinet, gazdasági szöveteket, szines ingkelméket, asztal- és ágyta-
karókat, ugyszintén minden fajtáju fehérnemfieket, fehér perkail, battiste,
clair*, monls, nyári piqué, madapolan, angol sliirding, — piqué- és zsinóros
parkét,piqué-szoknyákat és térítőké! minden nagyságban; ezeken kivül angol
gyapotbársonyt, orleaus, lnster, olcsó gyapjnkelméket ruhákra, szines
alsó rnhákat amerikai bőrt, viaszos-vásznat, urak számára fehér és szines
angol piqné-xneliényeket, mindenféle vászon nadrágszöveteket, ugyszintén
nyári gyapja-öltönykelméket, sok más czikkekkel legolcsóbb szabott

arakon.

J M T A vásznak valódiságáról kezeskedünk- ~^Mi
Vidéki megrendelések, kivánság szerint legjobban teljesittetnek, s a leg-

olcsóbb árjegyzékek kívánatra küldetnek. - 2114 (5—6)

MÜLLER TAMÁS
kalapos-mesternél Pesten,

király-utcza 4-dik sz. a., a „fekete macskához Y
Inöi- és férfi-kalapok divatozás végett elvállaltatnak s minden
I tetszés szerinti formára átalakíttatnak.

Ugyanott kaphatók feldíszített leányka-kalapok 1 ft.
50 krtól 4 forintig. 2133 (2-8)

2180 (2-3)A parádi fürdők
junius l-jén nyittatnak meg.

A parádi timsós-vasgáliczos fürdőket illető megrendelések „A parádi
fflrdó-iicnzgatósághoz u. p. Gyöngyös, Párádra.

A cseviczei fürdőket illetők pedig „hgerland László bérlő urhoz Gyön-
gyösön kéretnek intéztetni.

A parádi gyógyvizek és fürdők használatára nézve felvilágositást dr. Lostei-
ner Károly rendes fürdőorvos ur készséggel ad.

Pestről Párádra legkönnyebben a pest losonczi vaspályán juttatni el, utolsó-
állomás T erénye, 2 órányira Párádtól.

Az étkek ízletes, pontos és jutányos kiszolgáltatását az évek óta ismert
bérlő Egerland László ur eszközli.

X gyógyintézeti rend fenntartásáról és egyéb czélszerü intézményekről gon.
doskoparád 1867.máju86-án. a parádi fürdők i g a z g a t ó s á g a .
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2134 (2-6)A koronázási ünnepélyre
bátorkodnak alulírottak az ország fővárosa t. cz. látogatóit, legnagyobb, legválogatottabb s legolcsóbb

tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok raktárára,
melyek minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak, ezennel tisztelettel figyelmeztetni.

si S W Kaphatók továbbá: ' ' . ' > • «

I Tűz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és oklevékzekrények, ládácskák, patentirozott biztossági záiak 3
1 (feltörés ellen mentesen) darabja 60 krtól 9 frtig. *S

Másoló-gépek, gép-sodronyszegek, gépszijjak a legjobb talpbörből."*! • |
Vizhatlan abroszok, bélyegsütő harapófogók, bélyegző ólom stb. --•-

&
gyári raktára, a király-utcza sarkán Pesten.

te
a
s
5

ÜZLET-ÁTVÉTEL.
W Bátorkodom közhirré tenni, miszerint az itteni piaczon évek óta fennálló f

TUNNER JÁNOS-féle |

far-, csemege-, bor- és ásványvíz-kereskedést
„AZ ARANY OROSZLÁNHOZ" 1

váczi-utczáhan 1-szám alatt átvettem. I
Gondoskodni fogok, hogy t. cz. vevőimnek mindenkor a legjobb minőségü árukkal jutányos áron Ú

szolgálhassak, hogy ekkép üzletemet minél kiterjedtebb körben keresetté tehessem, s az ezennel kért ^,'
bizalmat minél állandóbban magamnak biztosithassan. ^j

Tisztelettel gj

2132 (2—4) EMRESZ KÁROLY. W.

Legnagyobb trausito-raktára a

iSchweitzi és egyéb külföldi
s valódilag importált

Havannah-szivaroknak
4'/2 forinttól 68 forintig

1OO darabja a
együtt.

^
eH>*

Kizárólagos

jeles és legfinomabb török dohány*
nyal töltött

Szivarkáknak ~^B
a hires Lia Ferme-féle st.-peter sburgi és moskaui gyárból

' Részletes árjegyzékek ingyen. —Vidéki megbízások pontosan teljesittetnek. 2084 (4—6)

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaországból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roedárer a Reims : carte blanche;

Jacque8son et fils h. Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napoleon grand vin; Moet & Chandon
a Epernay: Crémaut rosé 21/* ft. A
fentebbi fajokból '/> palaczkokban
V/i ft. 2097 (4-24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

Floch Sándor áitai
Bécsben, Ober-Döbling Nr. 28.

Ti tkos 2008(10-12)

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

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

délután 1—4 óráig
ÍP^~ Dijazott levelekre azonnal

válnszoltatik, skivanatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

PÁLYÁZAT
kisdedóvói állomásra.
Biharmegyében fekvő Álmosd helység-

ben 440 o. ért. ft. évi illeték, kellő lak,
kert és dijazott ápoló mellett, egy terem-
nek azonban fütöfával kellőleg ellátása kö-
telezettségével, pályázók szakfeépességü-
ket bizonyitó okleveleiket f. év! május 22-ig
bizományi elnök tek. JVagy Lajos urhoz
Almosd-a, bérmentve megküldeni szives-
kedjenek. — Kelt 1867. május 9-én tartott
bizottmányi gyűlésből.

Ember József a. k.,
2129(2-2) intézeti pénztárnok.

FISCHER GUSZTAV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányosb Bzabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legujabb divatu

NÓI-ŐLTÖNY-DISZITIENYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
kötő, himzó, fény!6 és berlini pamutok, varró és trama selymek, ispahan>

harras, nemkülönben fehér é§ szines organtin, monsaeline,
mouls, battist-clair, perkail, tüüanglais, gyapot és ezéma-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
függönytartóknak, fiikörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,

csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkéS bojtok,
•ovábba mindennemü bútor-, kocsi- és katonai paszomány-árakat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés és halcsont.
f r v O r < S r f ^ k e t - a P é n z előleges felküldése vagy utánvétel mellettgyorsan ég pontoaan teljesítünk. 2064 (8 -20)

1864-ki jegy-igérvények
főnyervény 250,000 forint,

j|]I|ÍOS l2 forintjával és
50 kr. bélyeg 10 darabra egy

ingyen,
100 forintos 1884-ki jegyre az elsö részlet 4 forint.

Eredeti Mailandi jegyek 6 ttjával.
Megvételnek és e l a á a t u a k mindennemy áüam-> *•?-.ée.

árfolyam szerint.
Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek.

értékpapirok, arany és eziistpénzek a napi

2127 (2-4)

KÁROLY JÓZSEF
váltóüzlete Pesten, harminczad-uteza 3. szám alatt.
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SELYEM- ÉS HEMEZ-EALAP GYÁRI-RAKTÁRÁBÓL
PESTEN.

F ő r a k t á r : k i g y ó - t é r .

2137 (1-3)

Nagy választéku raktár, minden-
nemü selyem- és nemezkalnpok-
ból, arak, hölgyek és gyer-
mekek ezámára, saját és külföldi
gyártmányok, kelme-vadj-sz-kala-
pok, házi- és vadasesipkák, kucs-
mák, nyakkendők, utazási nemez-
topankák, ugyszintén hölgyi ne-
mez-czip*k börtalppal, papucsok
és egészségi nrmeztalpak.

Az összes formák az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrende-
léseknél a mellette álló számok pon-
tos kitétele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát kérjük
megjelölni.

Kalapok, festés, tisztítás vagy
divatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyor-
san elkészíttetnek.

1. sz. vadász-kalapok, zöldek és ezür-
kék, 3.50, 4, 5, 6 ftig.

2. „ félkemények, feketék és szür-
kék, 3, 3 50, 4, 4 50, 5 ftig

3. „ félkemények és lágyak, fehér
és szürke 3, 3.50, 4, 4 50 öftig.

4. „ félkemények és lágyak, fehér
és szürke selyem szegélylyel 3
3, 3.50, 4, 4.50. 5 ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 8, 3.60, 4, 4.50, 5 ftig.
kalapok ft. papok számára, si-
mák 4, 6 frt, selyem-nemez,
fin. 4, 5, 6, ftig.

7. „ félkemény és lágy , fekete és
szürke 3.50, 4.50, 5 ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke, selyem szegélylyel 3 50,
4, 5, 5.50 ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 8, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig

, félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3 50, 4, 4 50 5 ftig.

l l . „ legujabb alaku félkemény 3.50,
4, 4.50, 5, 5.50 ftig.

5.

6.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

10.

17.

18.

19.

legujabb alaku vízmentes, kein ,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.
legujabb aUku félkemény és
szürke 3, 3.50, 4, 4 50, 5 ftig.
széles karimáj u félkem. és lágy,
fekete és szürke 4, 4.50, 5 ftig.
legujabb alaku vizm. kemény,
fekekete és szürke 3 50, 4,
4.50, 5 ftig.
kemény, fekete, sima nemez és
selyemból 4, 4.50, 5, 6 ftig.
egész lágv, fekete és szürke
8, 3 50, 4, 4 50, 5 ftig
inas- és kocsis-kalap, fekete
félkemény, 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig
legujabb alaku félkemény és
lágy, fekete és szürke 3 50, 4,
4.50, 5 ftig.

10. „ legujabb alaku vizmenteskem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4 50,
5 ftig.
kocsis-kalpag,kemény és lágy,
fekete 3, 8.50, 4, 5, 6 ftig.
kucsmák 2 ft. 50 kr. krjával,
asztrakán 5 ftig, persa prém
5, 6, 7, 8 ftig.
Piros török sipka 1.80, 2 ftig
Huszársipka,piros és különféle
színben 3.50, 4, 5 ftig.
inas-kalap, fekete, fél és egész
kemény 3 50, 4, 4 50, 5, 6 ftig.!

Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.
számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
8 ftig, 9. ízámuból fekete és 6zürke,
selyem és bársonyszegélylyel 2 50,
8 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.50, 3 ftig Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 3,
8 50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig.

21.,

22.

23.
24.,

25.

" Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet.
IOVHKIO és nyeregszersznmokat lótaka-
rókkal együtt, arany, ezüst és draea-
kövrkkel kirakva, topábbá ttyongyot,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókból a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,
s szemüvegek is találhatók. 2093 (7 -0)

Nagybani é8 darabonkinti eladás.
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Szüléket érdeklő.
Hosszu idót igénybe vett szorgos tanul-

mányozásomnak sikerült a gilisztás beteg-
ségnek — mely a gyermekek sorából oly
temérdek áldozatot ád a s;rnak — az álta-
lam feltalált ,,Giliszta-csokoládémban" tö-
kéletes gyógyszerét állitni elö. Használati
módja a szeletek göngyölein olvasható.

Kapható Pesten Török József gyógy-
tára és a Thallmeler es társa kereskedé-
sében — s ezenkivül számos bizonylatokat
tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bi-
zományosaimnál. — Ejjy darab 20 kr. és
nálam Tokajban 6 darab 1 ít. o. é.

Kröczer Ágoston s. k.
gyógyszerész Tokajban.

62. Bizonylat. Püspök-Ladány ápril
5-én 1867. Mélyen tisztelt tekintetes uri
A t. ur által feltalált, és az összes emberi-
ség jóllétét nem kis mértékben előmoz-
dító Giliszta-csokoládé üdvös eredmé-
nyét eléggé tanúsítja azon élénk érdekeltség,
amelynek folytán a fentemlitett Giliszta-
csokoládé mostanában P.-L&dányban szin-
tén kizárólagos beszéd tárgyává lett. Csak
ismétlésekbe kellene esnem, ha annak szint-
u K y a gyermekeknél, — mint a felnőtteknél
adott utasitás szerinti használata után el-
maradhatatlan, biztos, minden várakozást
kielégitö, sót gyakorta felülmuló, valóban
boldogító hatásáról részletesen szólani ki
vánnék. Legyen elég tehát általánosan eny-
uyit emliteni.

Most pedig, midőn egyfelől mind többek,
mind különösen magam nevében legfor-
róbb köszönetemet van szerencsém kijelen"
teni a küldött csokoládékért: ugyanakkor
másfelől kérem a t. urat, hogy az ide mel-
lékelt 5, azaz öt osztr. ért. forintért a már
három izben tapasztalt dicséretes pontos-
sághoz hasonló gyorsasággal Giliszta-CSO-
koládét küldeni méltóztassék.

Áldja meg a minden áldásoknak Istene
a t. urat hosszu élettel, állandó jó egészség-
gel és megelégedéssel, tiszta szivből kivánja

tisztelője
Török Lajos s. k.

2096(3 — 8) ref. rector.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVAS. Azt tapasttalván , miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen '
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett
Beidlitzporok minden egyes skatnlái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak eliátva.

Ara esy bepecsételt eredeti katulyának t ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-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 tanusítják, hogy e porok rdírzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: Börcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vértóduiásnál, csázos fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányasra 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 allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimeritretett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismeró-
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, kiknek1

ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést., és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által álíittatott helyre.

A főraktár létezik: *WI
JÓZSKF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.

UHL J O Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégiaf Bergen városból valo valódi Dorsch-májtialzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 fi. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. - Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgaltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levó folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyíl jtnlott. — E vál i ü Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a ni Hl- és tudóbajokban, scrophulus es rachitis, köszvény és csúz. idillt bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik. ^ f l f k l I A gyógyszerész B é c s b e n ,

1597(36-60) l f l V J L l E i A * } „ZQm Storch", Tuchlauben.

Die in Wien 1866 prSmierte Samenhandlung.

Bruder Frankl in Prag,
Schillingsgasse (Poric) 1074/11, Hotel „Englischer H o f

kauft und verkauft
Kiefern-, FichteD-, Timotbee-, Klee-

Samen etc. utc ,
empfiehlt sich zum Beznge von

Magdeburger und Quedlinburger Zucker-
und Futterrüben-Samen, rothem Brabanter
und steierischem, weissen Kleesamen, franz,
Luzerné, Pernauer und Rigaer Kron-Sae-
Leinsamen, amerikanischem Pferdezahn-
Mais, Kukurutz, Lupinen, Wicken, Buch-
weizen, Esparsette, Raigrasern, Honiggras,
englischen Turnipssamen, Klee- und Gras-

mischungen,
überhaupt allén Arten

Klee-, Cras-, Futterpflanzen, Fntter- and
Rnnkelrüben , Oekonomie-, Hnndels-,

Wald- und Gemüse-Samen,
sowie auch von

Portland-Cement, Stehikohlen-Theer,
belgischem Wagenfett, Branpech Raps-

kachen, Pera-«aano, Knochenmehl.
Auftrttge auf die vorzüglich bewahrten,

25- bis 35faches Ertrügniss liefernden
1866er ProbsfeierSaatgerste und Saat-

hafer, engl. ^aatgetreide,
welche mit 10 fl. Angabe per Tonne versehen
sind, werden von Február an in plombirten
Original-Sacken von circa 2% Metzen, jené

auf echte Original-
engl. nnd amerikanischen Kartoífeln,

IVenseelíinder-Sommerraps,
welche mit 5 il. Angabe per Zentner versehen
sind, werden im Frühjahr" ô» frostfreiem
Wetter effektuirt - unser Katalog, sowie
unsere Broschüre über Probsteier Saatge-
treide werden aufVerlangen franko zugesen-
det. Für dieEchtheit sfimmtlicherOrigi-
nal-Saaten garantiren wir. 19S6 (16—16)

Bruder Frankl in Prag.
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A valódiság jótállása mellett!
Dr. BÉRINGUIER LIPÓT

illatos gyógysz. korona-szesze,
vagy : A kölni viz Quintessentiá ja.

Dr. Bériiiguier os. k. szabadalmazott korona-szeszében a legfinomabb, röppenő aether-ssesz a növényvilág alkatrészeinek
'egválo^jitottabb és legdrágább, jószagú, élénkítő és erösítö résaeival oly módon van egybekötve, hogy ezen sze*z a mindkét
nemü szemelve/!, és a leggyakorlottabb ismerő által minden más e fajta készítménynek eleibe fog helyeztetni — nemcsak mint
igen kellemes s z a g o s és m o s d ó v i z , hanem ugy is, mint az é l e t - s z e l l e m é b r e s z t é s é r e és az i d e g e k e r ö s i t é s é r e

szolgáló dicső segélyszer.
Dr. Bériiiguier cs. k. sz. illatos gyógyszeres korroua-szesze kizárólag eredeti üvegekben 1 ft. 25 kr.

BORCHARÜT ORVOSTIDOR
illatos

növenyszappana
1886-diki

tavaszi
növények

ből. \

Egy eredeti
bepecsételt
csomagnak
ára 42 kr.

Dr. SUIN de BOUTEMARD
Vi

csomagocska
70 kr.

illatos

fog-pásztája
w»?

Dr. Borchardt cs. kir. szab. növenyszappana kitünő szer1 a z e ! i s m e r t legczélszerübb, megtisztított és telj sen
bőr e r ö s i t é s é r e és épségben tartására; eivitázhatlanul1 Salinas anyagokból egybeállitott készítmény a fo

"'" "'" '" "*""" " ' ' é p e n t a r t á s á r a , a»oknt„ legjobb a között, a mi ezen szakmában előállittathatik, ugv a z i S a k é s f o g h u s t i s z t á n
annyirn alkalmatlan szeplő, májfoltok, napégstés, i'akadékok.i <*okkaI gy°rsabban és biztosabban tisztítja minden
pattanások, bőrbajok stb., valamint szép és finom bőrnek élet- i e d d i £ i s m e r t és használt szernél, a nélkül, hogy a

erős előállitására és élénkítésére; ajánlható továbbá | fogak zománczát a legkevésbbé is megsértené, és mi-
, , ti ... J X , . . ., , . időn erősitőleg és jótékonyan hat, egyuttal az egésí szájüregnek

mindennemü fürdőknél, sikeres erednuiiynyeLigenjótékonyfri4ségetkölcsönöz

növényi rudas haj-kenőcse. | balzsamos olajbogyó-szappana.
A haj növésére igen jótékonyan hat, miután ezt hajléko- Ezen, alegujabb vegytani tapasztalatok szerint készült bal-

nyan tartja, s a kiszáradástól megóvja, annak növekedett!zsamos olajbogyó-szappan mint enyhe és egyuttal hatályos
fényt és rugalmasságot kölcsönös!, s egyszersmind a fejtető!napi mosdószer még a ieggyöngédebb bőrű hölgyek és gyer-
szilarditására is alkalmas. Ára 50 kr. |mekek számára is a legjobbnak ajánlandó. Ára 35 kr.

Egy előrehaladott, gondos és tudományos ismeretnek szerencsés eredményei a szabadalmazott

Dr. Hartung-feie hajnövesztő-szerek
magukat működésükben kölcsönösen kiegészitendők : igen ajánlatos a

CHINAHEJ-OLAJA, a haj fenntartására és szépítésére.
]\(J T xliiAl K ""O AJI\ .Í1Í1\C/C'3EÍ«

 a hajnövés uj raébresztésér e és erösitésére;
az előbbi emeli a haj ruganyosságát és szinét, mig az utóbbi a haj korai kihullását és annak elhalását .*„?,„ ,„*,'

akadályozza, a mennyiben a fejbőrnek uj, jótékony hatásu anyagot kölcsönöz, és a haj tövét a legerőteljesebb módon táplálja.

NÖVÉNYI GYÖKHAJOLAJA NÖVÉNYI MJFESTÓ-SZERE 1
hosszabb használatra elégséges üvegben 1 ft. e. é.

Minden ártalmas mellék keveréktől menten, a
legalkalmasabb növény, alkatrészekből és olaj-tar-
talmu anyagokból egybeállitva, dúsan ellátva szén-
anyaggal, minek rendkivüli befolyását az ujabb
buvárlatok oly világosan bebizonyították, — Dr.

(tokban kefécskével és csészével 5 frt. o. é.)
Minden szakértő és az összes fogyasztók által

mint a c z é l n a k t e l j e s e n m e g f e l e l ő és átalá- p^x
ban á r t a l m a t í an szer ismertetett el a haj és sz&- /ív
káli, valamint a szemöldöknek bármely tetsző árnya- ;

_ , , latban festésére, a nélkül, hogy a bőrt bemocskolná %SgiJ;~rpíS
Béringuier cs. k. szab. növénygyök-olaja az e és szagot hagyna maga után; használása igen köny- ^ S í i ^

nemü leg'jobb készítményeknek hasoneredctüieg mellé tehetőínyü és az ezen festő-szer áital előállított hajszinezet i g e n
és bizonyára minden toillettenek különös diszére fog szolgálni.jt e r m é s z e t e s .

A fenntebb elismert, hasznos voltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált czikkek — a valódi minöségérti jótál lás
mellett — valamint az alább nevezett v á r o s o k e g y e d ü l i h e l y b é l i l e t é t e m é n y e s e i n é l , ugymint:

Török József Jezovitz ül. Scholtz J. Kiss C. 8ztnpa G.
gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar ki- i k i ó h " á

király-utcza 7. sz.; rályhoz";

üdvari Ráth P. n
gyszerész, tábán.

FESTEM
BUDÁN:

városi gysztár; gysztár a „kigyóhoz" ; gygztár a szénatéren.

Bakai* M. Prochaszka
gyszeré3z; kereskedése,

valamint a következő bizományos uraknál Magyar- s Erdélyországban s a kapcsolt részekben:
A ' „ ^ 1 ! b í n : T y r o l e r é s Schle-1 Eszék: Horning J. gysz. _ | Kolozsvár: Wolf J. gysz. |Nagy-Abony : Lukács A. ^ Rimaszombat Kratschmar. | Pachhofer L. és Mezey A.

- - -- ' • - gyógyszerész ' ~ "Singer
Almás: Koby Beck.
Arad: Tedeschi J.
Baja: Klenancz és Babocs.
Bártfa: Waniek és társa.
Bcszterczebanya: Pusch-

man R. és Göllner P. gysz.
B. Gyarmat: Moldoványi S.
B. Csaba: Láczay A. J.
Besztercze: Kelp Pr., Diet-

rich és Fleischer.
Bonyhád: Straicher B.
Breznóbánya: Göllner S.

F. és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Streicher Gy.

Ejter: Pillér J. és TschöglJ.I és Engel J. gysz.
Esztergom: Bierbrauer C.iKaproncza: WerliM.gysz.
Fehértemplom: Poppovits Körmöcz : Ritter J.
Facset: Hirschl D. jKnn-Szt.-Miklós: Csappó
Gyöngyös: Koczianovich J. j K»rolyfebérvár: Mather-
G b h n? K R u S Z J

Gfilnicz : Boldogh E
Hensch Ed. Rusz

| Kőszeg : Bründl J. gysz.
Győr: Szailer Gyula. lKézdivásárhely : Fejér L.
Gy.-Szt.-Miklós: F r ö h - ! K u b i n : Weber F.

N*gy-Károiy: SchöberlE-
T T « « - L ' • t-k

lich E.
Gyula: Oerley Istv. gysz.1

Halas : Hirschler D.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Högyész: Rausz W- és fiai.
Homonna: Pupinszky J.

és Je- I I I M > V a s « r h e l y : Braunj. Lnbió : Glatz J.Brassó: Stenner F. >• -,~- , _ ... . -
kelius F. gysz. jHolitscb : Mühlbauer

Csáktornya: Kárász A. | gy ó gy s z e r e «-
Csongrád: Tari L. jHeves: Blau J.
Csákvár; Lukács Gyul.gysz. j I« '» : Tirscher G. gysz.
* v " " " * 1 ' " " " - ' - T Jászberény: Leitner K.

Lippa : Csordán A.
Liptó- Szí.-Miklós : Kri-

vosz J.
Losoncz : Bódy J . E. és

Geduly A. gysz.
Lőcse : Kubatschka G.

Nyírbátor: Legányi E.
Nagy-Varad: Huzallá

és Janky A.
Nagy-Kanizsa : Weliseh

M. V. és Rosenfeld A.
Nagykikinda :

witz P.

R.

Csanád: Telbisz J.J
Csákóvá; Wojnovits D. B.
DebreczenCzanakJ.gysz.,

Rothschnek K., Gerébi és
Hannig.

Detta: BraumüllerJ. gysz.
"eva : Bosnyák A.
J>- Földvár: NádheraP.
" a l y : Weisz testv.

KrémerS

vár: L a t z k o F .

Jolsva : Porubszky S.
Károly vár: Slavnicz N. és

Benich J.
Kassa : Eschwig E. és

Quirsfeld K,
Kaposvár: Kohn Jak
Késmárk : Genersich A.

gysz. és Faikíss J. gysz.
Kecskemét: Markovits G.
Komárom: Belloni A.
Kalocsa : Behr L B.
Kisnjszállas: Nagy S.
Kisbér: Stern E.

Lugos : Schit.szler A.
Léva: Boleman E. gysz.
Makó : Opsovszky S.
Magyar-Óvár: Czeh S.
Marczali: Istl A. özv.
Marosvásárhely

rassy J.

Nyíregyháza: Reich és
Pavlovitz.

j Nagy-Becskerek: Pyrra J.
Nagyszombat: Keszély J.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.

(Nádudvar: Lippe S.
iNagy-Kálló: Mandl S.
|Nagy-Enyed: Horváth

Rozsnyó: Feymann A. i gyógyszerész.
Rózsahegy: Jureczky gysz. jszolook : Braun J. és Ho-
Hti:na : Bogdánovits J . I rár.szky Istv. gysz.
S ; L S ; I0P„°!ltS J-!S.Szt -6y,rgy:VitaiyosB.

|Sz. Varallya: Gerber E.
(Tasnád: Szongott J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

PecherJ.E. gysz., Jahner
K. gysz. és Kuttn M.

Thorda: Welits G.
Hofbauer M.

Kulka Izid.
Topolya : Sárkány L. gysz.
Tata: Merkl A. könyvk.
Uj-Verbász: Singer H.
Vnghvar: Liszkay J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Ujvidék: Schreiber Férd.

2̂  ISassin: Müke A. gysz.
' ; Segesvár: Miszelbacher J.

B és fiai.
Selmeez: Dimák J. C.
Sziszek : Velussig G. és társ.
Szombathely: Tempel F.

gysz., Pillich F.
Székesfehérvár : Deutsch

A., Légmán A. és Braun

G. és fia gysz.
Sz. Egerszeg: Izsó F.
Szentes: JEisdorferG. gysz. jSzent
Szathmsr: Weisz J.F ! Szabadka: Farkas J. ésSi-

mony J-

Mohács: Philipp

v Oravicza: Schnabel Gy. I mony J
Foga- Ó-Zólyom:KoritsánszkyJ|Szegszárd : Brassay M.

lO-Orsova : Böhme E.l gyógyszerész.
j könyvk.

Miskolcz: Böszörményi J. iPafes: Flórián J,
gysz. és Spuller J. A.

Moór: Ebner J.
Mülilbach: Weiszörtel G. A.

Pancsova: Huber J.
Pápa: Bermüller J.
Petervárad : Nagy J.

Versecz: Fuchs J.
Vágujhely: Baiersdorf L.
Vukovar: Stanits T.
Verőcze : Doma L. és Bész

J K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A. és

Halter A.

Munkács: Haupt J. L.'és!Pécs: Adler A. és Zách K. S z e r c d a . G o z S Y A .
Horowitz S. | Pozsony: Wemstabl C. ea1

Mitrovitz : Miic Sabb. j Henrioi F. gysz.
Malaczka: Röhrich J. gysz. Patnok: Fekete F. gysz
Mediasch : Breckner K., (Pozsega: Kusevic Sp.

Vándory és Braodsch. íPásztó: Büchler W.
Nagy-Bánya: Haracsek J. iPetrinia: Turopolcic J .

Szeged: Kovács M. gysz.,
Kovács Alb. gysz., Fischer
és Schopper.

Sz. Udvarhely: Kauntz J.l Veszprém : Guthard fiai
A gysz. !Vácz: Bodendorfer Gyula

jZalathna:MegayG.A.gysz
Keresztur: Binder M

Szász-Régen: Wachner T
Siklós : Holmik F. gy.

| Szigeth : Tyrnauer G.
', Szoboszló: Túry J.

Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popits J. és Fal-

oione Gyula.
Zágráb: Mibic G. gysz. és

Hegedűs Gyula.Szoboszló: Túry J. g Gyula.
Sopron : Éder F. gysz., I Zimony: Joannovicz A. D

Il »
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(li)X(lasiiii'i gépek,
A közelgő idényre nem mulasztom el, a t. cz. földbirtoko-

sokat s mezei gazdákat mindennemü

locomobile, cséplőgépek
(gőz- és járgányeröre),

vetögépeim és szállitható malmaimra stb.
figyelmeztetni, s illetőleg azokat a legjobban ajánlani.
Mindazon uraknak, kik különösen a külföldi gyártmányok
iránt bizonyos elöszeretettel viseltetnek, bátor vagyok
csak azt megjegyezni, — miszerint minden alkalmat
megragadván, a külfölddeli versenytől soha
vissza nem riadtam — söt nyilvános küzdtérre is
felhiván őket, — azon helyzetben vagyok, hogy számta-
lan vevőimet megnevezhetem, kik gépeimet szilárd
munka s jó anyagra nézve, az angol gyárak-
bél kikerült gépeknek jóval elibe helyezik.

WtF" Illustrált árjegyzékek kívánatra bérmentve kül-
detnek meg.

A árak a legolcsóbbra határozvák osztr. ért. bankje-
gyekben.

Raktár Pesten: feldanasor 16-ik sz. alatt.

2108 (4-6) gépgyára, Alsergrund, Bécsben.

Marhabetegségek s marhavész ellen
mint legkitünőbb óvszer ajánltatik a B) 1965 (9—10)

kornenburgi marhapor
a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz, és kir. szász kormányok által engedmé-
nyezve, — a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve és ő
felségeik az angol királyné és porosz király udvari istállóiban sikerdús alkalmazása
által megpróbálva.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és
társa, Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A., Kindl és Frnnwlrth. —
BUDÁN : az advari gyógyszertárban — Aradon: Probst F. J., Tones és
Freiberger. — Abony: Lukács A. — Aranyos-Maróth : Edinger M. — Brassó-
ban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — N.-Becskerek: Nedelkovics. —
Debreczenben: Bignio J., Csanak J. — Dettán : Braumüller. — Déva: Lengye.
— D.-Foldvár: NadharaP. — Eperjesen : Zsembery J. — Eszéken : Deszáthy J.
— Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Egerben : Tschögl J. — Gyöngyösön:
Kocziánovich. — Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf. — Komáromban:
Kan-Sít.-Miklós: Csapp G.— Belloni A., Ziegler és fia. - Keszeg: Bründl J.—
— Mohácson: Kögl, Altmann. — Nagyváradon: Janky A. — Nagy-Kanizsán:
Feszelhofer és Rosenberg. — Nyíregyháza: Reich és Pawlovits. — Pancsován:
Rauschan é» fiai és Gráf. - Paks: Flórián J. — Pozsonyban: Scherz F., Hacken-
berger test*., Waritsek, Kováts J. — Privlíz: Filó J. — Rozsnyón: Posch J. —
Sopronban: Pachofer L., Müller P.. Mezey A. — Székesfehérvártt: Legmann
A. L., Kovács P. — Szegeden: Aigner. - Selmeceen: Dimák, Zelenka. — Sze-
pesvárallyán: Fest J. B. - Szolnokon: Scheftsik István. — Sz.Somlyó: Rnszka
J. — Sziszeken: Dietrich A. — Temesvárit- Maxer és Sailer A., Babusnik. —
Trencsénben- Kulka és Weisz.— Vátzon: Bodendorfer. — Varasdon: Halter F.
és Koterba. — Veszprémben: Lang J. és Tuszkau M. -Verőcze: Bész J K. —
Ó'Zsólyom: Langer A. — Zala-Egerozeg: Hubinsky A. — Zellí: Steyrer A

Porté TOÍX en miniatűr* d'Abraham á Paris.

Egy hallási szernek felfedezése, mely hatbatóságát tekintetbe véve, minden egye-
bet fÖlülmnl, mely mindeddig ezen baj enyhitésére használatban volt. Ezen kis szer alig
égzrevehető, midón a fül szerint szerkesztve, csak egy centiméter átmérőjü, és oly tete-
mesen hat a halláira, hogy a leghiányosb életmű visszanyeri ezáltal tevékenységét. A
betegek részt vehetnek a közönséges mulatságokon, a kellemetlen zugás is, melyet az
ember szokás szerint érez, végkép elmulik. Szóval, ezen felfedezés minden csak lehető
előnyt nyujt ezen iszonyu betegségre vonatkozólag. Ezen hallási szer párja, nyomtatott
nasználási utalványnyal ezüstből 7 ft., aranyozott ezüstből 9 ft. o. é. Bérmentes tudako-
íásokra számos bizonyitvány küldetik át a szer kitünő hathatóságáról. 2072 (5—6)

Fórakhely: Pozsonyban, WlGAND FR. KÁROLY könyvkereskedésében.

Egy legjobb korabeli dzvegyasszony, mint társalkodónő, gazdaasszonyi, vagy
Syermekek mellé felügyelőnőül egy tmte«séges házban a vidéken, vagy Buda-Pesten
alkalmazást keres. — Bővebb tudósitást ad a „Vasárnapi Ujság" kiadóhivatala (egye-
tem-utcza 4-dik szám alatt.) (1—2)

2181 P F " Mindennemü "&& (2—3)

valódi, természetes
és ezidei töltésű

ÁSVÁNYVIZEK
folyvást kaphatók

PFEIFER ISTVÁN,
fűszeráruk és ásványvizek kereskedésében Pesten, a 2 matrózhoz,

az uri és zsibáius-utíza szögletén.

Tizennegyedik évfolyam.

Elöfizetési felhívás

MAGYAR UJSÁG
ujabb folyamára.

Előfizetési feltételek:
Postán küldve:

Egy hóra 1 ft. 50 kr.
4 hóra (junius—szept.) 6 ,, — ,,
7 hóra (junius—decz.) 10 „ 50 „

Buda-Pesten házhoz küldetve:
Egy hóra 1 ft. 40 kr.
4 hóra (junius—szept.) 5
8 hóra (junius—decz.) 9

40
40

A „Magyar Ujság" czimü politikai napilap, szabadelvüsége, függet-
len állása, következetes iránya és szigoruan alkotmányos elvénél fogva a
nemzetnél már is a legnagyobb részvétnek örvendvén, — a közönséget
buzgó pártolásra, előfizetésre és terjesztésre annál inkább felkérjük, mert e
lap egyedül képviseli a magyar lapirodalomban az érintett irányt és elve-
ket, és mert a mellett, hogy a többi nagy politikai lapnál olcsóbb, mindazt
kellő terjedelemben hozza, a mit amazok.

A Magyar Ujság kiadó-hivatala
(2—8) (Pest, egyetem-utcza 4-dik sz. a.)

Biitos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy ea. kir. kizár. §zab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya •formában.

E g y darab á r a 5 0 kr. a. é. F) 1969 (18-19)

Valódi minőségbeli kapható:
PESTEN : Török Jóisef gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik SÍ. a.,

továbbá:
IV. -Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery
J. — Jaitseiiova: Dudovits J.— Keszthelyen : Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J.

Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachbofer, — Soborsin: Franke A.
Szombathely: PülichJ. Varaidon: Halter D.F. - Veroczén : Bész J.K.nraknal,

STOCKBAÜER JÁNOS
cs. kir. szab. asztalosmester Pesten, kismezö-uteza

36-dik szám alatt,
ajánlja vendégfogadósok, kávésok, emkrasíok, mészárosok s fényképészeknek
az általa feltalált, s évek hosszu során az illetők általános megelégedésére használatban

levő, most tetemesen megjobbitott és szabadalommal ellátott

h ü t ö - k é s z ü l é k e i t
(Kühl-Apparate),

melyek csekély jég felhasználásával minden kivánalomnak tökéletesen megfelelnek. —
E hütő-készülékek, a szükséglethez képest s a helyiséghez mérve - minden megkiván-
tató nagyságban készittetnek, 1 akótól 2 akóig, azaz: 80 pintet tartalmazó hordókban,
ételhütó osztálylyal ragy anélkül; épenngy készittetnek légmentesen zárolt hűtő-
készülékek Is — jéghasználat nélkül - melyért a szilárd és tartós munka maga

kezeskedik.

Ajánlkozik továbbá S K K I ' J K K ' H ^ lakkozására s azok befonásár*
ét-szobák, termek, kávéháiak stb. számára.

Átvállal egyszersmind mindennemü

bútor- és épitési asztalos munkákat,
melyek kivitelét a legjutányosb áron s gyorsan eszközli.

H35* Vidéki megrendelések, utánvét mellett, gyorsan és pontosan
teljesittetnek. 2116 (3-8)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre Sít.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. —Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai UJ donságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatósnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Mióta I. Ferdinánddal az ausztriai ház a
magyar trónra lépett, a horvát és magyar
nemzet sokszor állott szemben ellenségkép.
A Dráván túl mindig talált harezosokat azon
rendszer, mely ellen Magyarországon a
Bocskayak, Bethlenek, Tökölyiek fegyvert
ragadtak, és Rákóczi kuruczaival szintugy
harczolt a horvátság, mint 1848/9-ben a hon-
védekkel, A török által Krajna és Styria
szélére szoritott Horvát-Tótország egészen
német befolyás alatt állott; hogy azonban
ennek daczára a magyar-koronától napjainkig
el nem szakadt s a bensőbb viszony mind-
annyiszor megujult, söt szoro-
sabbra füződött: leginkább an-
nak köszönhetjük, hogy mindig
voltak a horvátok között oly
férfiak, kik Horvátországnak
Magyarországgal együtt-tartása
szükségétől át voltak hatva, —
a minő Bogovics Imre is, jelen-
leg az unionista pártnak lelke a
horvát országgyülésen.

Bogovics Imre (horvátul
Mirko) 1816. febr. 2-án Varas-
don született. Atyja Pál, Szö-
gyény Zsigmond kir. személy-
nőknél jószágigazgató, anyja,
vasmegyei magyar asszony, a
Szőgyény családnak rokona
volt. Nyolcz éves korában (1824)
a varasdi gymnáziurnban kezdé
meg tanulmányait. 1831-ben egy
évet Szombathelyen töltött a
magyar nyelv megtanulása vé-
gett, melynek szükségességét a
horvátok hova-tovább jobban
kezdek érezni, s 1832-ben Zág-
rábba ment, a philosophiát vé-
gezni. Mint 14 éves fiut „Gróf
Benyovszky" czimü szinmünek
plöadása a varasdi szinpadon, az
irodalomra lelkesité; Zágrábban
az akkori bán, gróf Gyulay által
tartott hadigyakorlatok pedig a
katonai pályára ragadták. Hiába
mondott ellent atyja, hiába szabott neki
télévi meggondolási időt: a fiu 1833-ban
mint hadapród (cadet) a Leopold főherczeg
nevét viselő 53. sz. horvát gyalogezredbe
lepett es 7 évig katonáskodott; de előme-
netelre a békés időben semmi kilátás nem
levén, kilépett a katonaságból s a zágrábi

B o g o v i c s I m r e .
akadémián a jogot mint magántanuló el-
végezé.

Katonáskodása alatt kezdődött Horvát-
országban ama nemzeti irodalmi mozgalom,
mely (az illyrismus neve alatt politikai czé-
lokat is tűzvén ki,) csakhamar a magyarok,
„az ázsiai tatár faj" ellen való gyülöletre, s
elszakadási vágyakra vezetett. Bogovics lel-
kesedéssel karolta fel az irányt, mely iro-
dalmi nyelvet akart teremteni az ósdiak
ellenében, kik a közpályán a latin, családjuk
körében a német nyelvet használták, mig a
köznéppel szemben a parasztnyelvvel is be-

BOGOVICS IMRE.

az Adriáig terjedő Illyria, melyben a ma-
gyarok és a hozzájok szító horvátok csak
pánszláv törekvéseket, jogtalan túlkapásokat
láttak. A Horvátország országos önállóságá-
ról való tan Pozsonyban nem talált visz-

hangra. Elméletileg igazuk volt a magya-
roknak, mert a mostani Horvátországot:
Zágráb, Várasd, Körös megyéket, melyek
még a vegyesházi királyok alatt ugy Ma-
gyarországhoz tartoztak, mint jelenleg a
bánsági vármegyék, nem illették meg azon
jogok, melyekkel a régi Horvátország —
most végvidék vagy török tartomány — birt;
azonban három század alatt Horvátország
foszlányaival, neve és igényei is átmentek
az előbbi Tótország azon részére, melyet ma
Horvátországnak neveznek. Az ifju horvát
nemzedék nemcsak nemzet akart maradni,

de még nagy nemzetté is fej-
lődni, és el nem isrneré, hogy
egy régi országgyülési szónok
kifejezése szerint „csakugy kell
alkalmazkodnia a magyarság-
hoz , mint Trencsénvármegye
tótjainak." Meg kell vallani,

. hogy a magyarok fitymálták in-
kább, mint nyomták a horváto-
kat, mi azonban még jobban
fájt oly embereknek, mint Bo-
govics. Egyikévé lett a legszen-
vedélyesebb illyreknek, ámbár
sohasem jött azon gondolatra,
hogy Horvátország végkép el-
szakadjon a magyar koronától,
mire már azon tájban Gáj, az
egész mozgalom atyja, és számo-
san társai közül elég világosan
törekedtek.

Az előrelátó, az anyaország-
hoz ragaszkodó horvát-magyar
párt szintén sorakozván, a küzde-
lemnek színhelye főkép Zágráb-
megye lett. Az 1842-diki tiszt-
ujitáson az illyr párt győzvén,
Bogovics aljegyzőnek választa-
tott. 1843-ban a pozsonyi or-
szággyülésen a távollevő Orsich
György grófot képviselte; 1844-
ben Pesten a királyi táblán ügy-
védi oklevelet nyert és Körös-
megye táblabirájává lett. Ekkor

jelentek meg elsö költeményei „Ljubice"
(Ibolyák) czim alatt, melyekben késöbbi ne-
jét, Lentulay Benedek leányát dicsöité (1843).
Időközben lejárt a zágrábmegyei illyr tiszti-
karnak ideje és mindkét párt erősen készült a
tisztujitásra. A választásnapján (1845. júl. 29.)
a magyar párt jelöltje Suvich Jozsef lett alis-

21-ik szám.

Pest, május 26-án 1867.


