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Hirdetés.

: . « , legnagyobb vászon gyári raktára

Magyarország és Ausztriában,

Bécs. Kfirtnerstrasse Nr. 27. iui Eckgewölbe der Himmelpfortgasse

„zum Erzherzog Karl u

áruba bocsájtja s szétküldi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
beküldése, {gőzhajó, vasutt vagy postai utánvét mellett, a most divó magasztalisok nélkülözőié.el, dicséretesen ismert vásznait, frhérnf műit. asztalterlték és
vaszonkendó-gyartiiianyait

leszállított áron és pedig 35°/o engedménynyel.

Tisztelettel jelenti, hogy a műipar kiállításon a legmagasb és igy az

ezüst éremmel

egvedül s kizárólag csak ő tüntettetett ki.
Minthogy mi minden levélbeli megrendeléseket,legyenek azok bármely nyelven irva, a pénzösszeg beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett, mindenhova
elízállitani készeknek nyilatkozunk, teljes jótállás biztosítása mellett. Alább következtetjük szíves áttekintés végett jelentékenyen lejebbszállitott gyári-árjegyzékünket, úgymint:
Hamburgi vászon férfi-ingek (nyak- 1 tuczat czérna batiz-zsebkendók
bőség átadása mellett) 1 ft. 50 kr., 2,
hölgyek számára 5, 7, 9 —16 ftig a
S, 4, 5—6 ftig a legfinomabbak.
legfinomabbak.
Rnniburici vászon nöi-ingek, simák Asztal- vagy töríilLözö-kendo'k 1 tuczat ára 5,6,7-9 ftig (czérnadamasz).
1 ft. 80 kr., 2 ft.; finom horgoltak 2
ft. 50 kr. (schweiczi formára) ; egészen Egy vászon asztalkeszfilet 6 személyre (1 abrosz 6 ahhozillö asztalkendővel
uj szabásuak hímzéssel 3ft., 3ft. 50 kr.,
5, 6, 8—10 ftig (legfinom damaszból).
4 — 5 ftig; valamint legfinomabb vászon- és batie-ingek himezéssel 6—8 Egy asztalkészfllet 12 személyre azforintig.
az: 1 nagy abrosz 12 ahhozillö asztalFérfi-gatyák 1 ft., 1ft.50 kr., 2ft.,2 kendővel 10, 12, 16—20 ftig (legfinomabb damasz).
ft. 50 kr., 3 ftig; lovagló, franuzia- és
magyar szabásra.
30 rőfös színes ágyneműre való 8, 9,
10-12 ftig a legjobbak.
Nöi vászon labravnlok ugyszinte perkail és barchentból 2 ft., 2 ft. 50 kr., 30 rőf kézifonat-vásston fehérítve, és
daplaczernaból fehéritetlen 7 ft. 50
hímzéssel 3 ft.
kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13, 15-18 ftig a
Hölgyek számára pongyola vagy éjilegszebbek.
eorsettek, perkail vagyfinombarchentból 2 ft., 2 ft. 50 kr.; vászon 80 rőf Vt széles legjobb minőségű ramvagy franczia batizból, hímzéssel 3
burgi vászon 15, 16, 18—20 ftig a
ft. 60 kr., 5-6 ftig.
legjobbak.
Bíöi alsÓBZoknyak perkailból 3 ft., fod- 30 rőf kreasz vagy gazdasági vászon
rozva vagy legfinomabb barchentból
14, 16, 18—20 ftig a legszebbek.
4 ft., horgony vagy hímzett betéttel 5,
40—42 rőf kitűnő takáesvászon, finom
6—8 ftig (uszállyal).
ágyruhára vagy 12 női ingre 14, 15,
Nói-harisnynk vagy férfi félharisnyák
18, 22-24 ftig" a legszebbek.
1 tuczat 5, 6, 8—10 ftig alegfinomab48 róf belga takács-vászon 22, 25, 30
bak.
ftig (ingekre nagyon ajánlható).
Luxus férfi-ingek, mümellel 6, 7 - 8 ftig.
50 — 54 rőf hasonlithatlan jóféle rnmbnrgi- vagy hollandi vászon (kézi1 tuczat vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr.,
2 ft., nagyobbfélék ésfinomabbak2 fonat) és */t széles 20, 25. 30, 35, 40
50-60 ftig.
67(3-6)
ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5, 6 - 8 ftig.
Ingek, melyek nem jól illenek testhez, visszavétetnek.
Vevők, kik 35 ftérí vásárolnak,6 asztalkendőt, kik 70 forintért, 1 legfinomabb damasz-teritékfit 6 személyre ingyen kapnak.

| A levelek ekép í An dieLeinen- und Waschefabrik Wien, KSrntnerczimzendők:
strasse IVr. 27, im Eckgewölbe der Iliiuinelpfortgasse, „zum ERZHERZOG KARL."

Titkos

BETEGSÉGEK

és súlyos atóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhírű Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, rendel
orvostudor.
Lakása Pesten, váczi-utcza 15. sz., a
korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint 11 órától l-ig.
33 (9-12)
ÍT Megkereshető levél által is

Egy csinos mezővárosban egy 4000 ft.
forgalmazó tözsjogu
97(1 — 6)

gyógytár eladó.

9W Bővebb tudósítást t. ez. Thallmayer
B. és társ uraknál Pesten kapható.

Felhívás.

jogvégzett, a fogalmazásban
ügyes egyén, kedvező feltételek mellet alkalmazást nyer
96 (1-3)
Czedler János,

ügyvédnél bácsmegyei Zomborban.

Akarlsbádi természetes ásványvizek szállítása.

A karlsbádi ásványvíznek nem ritkán a csodálkozással határos gyógyereje
sokkal ismeretesebb, hogysem szükségessé válnék annak feldicsérgetése. Az, s*ázadok ótai tapasztalatok nyomán bebizonyított tényállás. A szállított karlsbáili
ásványvíz épen azon a módon használtatik a háznál, mint magánál a forrásnál. A
közönséges adag minden reggel egy palaczk ásványvíz, mely 20 pereznyi időközt
hidegen vagy íelmelegitve, vagyha lehetséges a szabadban séta alatt vagy odahaza, s ha a szükség ugy hozná magával — az ágyban is éldelhető. Hogy a szállított karlsbádi ásványvíznek a székeiérhez megkivántató ereje előidéztethessék,egy
theakanálnyi buzgarsó (Sprudelsalz) adatik hozzá. Minden megrendelések
ásványvízre, bnzgársó s bazgárezappacra a legpontosabban eszközöltetnek a
raktárak által minden nagyobb városban, s közvetlen a forrás-szallitó igazgatósaga Matton! Henrik által Karlsbadban (Csehország).
95 (i_ 6)

17-ik szám.

Tizenötödik évfolyam.

A tavaszi idényre.

Tavaszi legyezőket, gömbölyűket 'papir, vászon és selyemből 12, 25, 30 kr.,
1ft.25 kr., 2 ft. 25 kr., 4 ftig.
Fa-legyezflk«t, simákat és áttörötteket,
a legújabb nemekben 25, 80, 40, 60,
80 kr , 1 ft, 5 ftig.
Zsebbel! összetoló-legyezóket, papír,
vászon és selyemből 75 kr., 1ft.15 kr.
és 2 ftjával.
SVap-ernyéket, félrehajtható kis kézjernyőket 2 ft., 2 ft. 80 kr.,8 ft. 15 kr.IVap-ernyöket, sima „En tout cas" fel«j
ket 2 ft. 80 kr., 8 ft. 40 kr., 3 ft. 7f
kr., 4 ft. 25 krtól 5 ftig.
*
RIap-ernyőket, Foularddal bevontakat3v
bélelve 3 ft. 65 krtól 7 ftig.
•
Nap-írnyóket, párizsi legújabb kiállitásuakat 5 fttól 12 ftig.
Esernyőket, Alpacca kelmével bevonva
4 ft.— Selyemkelmével 5 ft. 60krtól
10 ftig.
Nagy napernyőket, urak részére 2 ft.
25 krtól 4 ftig.

Rngany (Gummi) öltönyöket és köpenyrgeket, 11 ft. 85 kr., 12 ft. 75 kr.,
•18 ft 50 kr. és 15 ftjával.
Sétabotokat, legújabb nemüeket 25,30,
40, 60, 60, 80 kr., 1 fttól 12 ftig, ezek
• között mint „idei újdonság" kiemelendők az ,,aczél nád botocskák.
Angol lovagié-nyergeket, legjobb nemüeket 15 fttól kezdve a legfinomabbakig.
Angol kantárokat, 2 ft. 65 krtól 10 ftig,
kengyelvasszijakat 2 ft. 50 krtól 3 ft.
80'krig, ugrószijakat, hajtóostorokát, kengyelvassakat, zabiákat, nyeregtakarókat, lovaglóostorokat s min. den más lovaglószereket.
Angol plaidszijakat, gyermekeknek
45 és 80 kr., nagyokat 90 kr. és 1 ft
20 kr., válbaakaszthatókat 2 ft. 25 kr.
Gammi-labdákat és ballonokat, szürkéket és színeseket, minden nagyságuakat 10 krtól kezdve dús választékban ajánlanak

Kertész és Eisert Pesten,

Dorottya-ntcza 2. szám, a „magyar király" czimtt
szállodával szemközt.

írásbeli megrendelések gyorsan és pontossággal teljesittetnek.
Dúsan ellátott raktárunk kimerítő czikksorozatát kívánatra bérmentve
köldjük át.
64 (5-5)

KACHELMANN KÁROLY
selmecz- és vilinyei gépgyárnok

ajánlja elismert kitünöségü és több első érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓés országos szabadalmazott

NYOMTATÓ-GÉPEIT,

melyek egyszerűségüknél és kitűnő hatásuknál fogva, átalános elismerést és nagy kiterjedést nyertek.
HŰS* Kaphatók Pesten: Koczó Pál, — Debreczenben: Tóth
Lajos és Társa, — Aradon Andrényi Károly uraknál.
98 (1 8)
Die in Wien 1866 pramiirte SAMENHANDLUNG

Brüder Franki in Prag,
Schillingsgasse (Poric) 1074-11, Hotel „Englischer Hof"
kauft und verkauft

Kiefern-, Fichten-, Timothec-, Klee-Sainen, Wechselweizen, Staudenroggen (Korn), schwarzen Ilafer etc. etc.

empfiehlt sich zum Bezuge von
Í Auftrage auf die vorzüglich bewahrten,
eehten Magdeburger und Quedlinburger 25- bis 35faches Ertragniss lifernden
1867er Probsteier
Zucker- end Futterrüben-Samen, rothen
Saatgerste und Saathafer,
(Brabanter und steierischen), weissen Kleesanien, franz. Luzerner, Pernauer und Ki-1 in plombirten Originalsacken von circa 2!/i
Mtzn.,
gaer Kron-Sae-Leinsamen, amerikanischen
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi- engllsch. Saatgetrelde, (Gerste, Hafer,
Winter- and Sommerweizen)
cken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasern,
in Sacken a ungefáhr 2*/« n. ö. Mtzn.,
Honiggras, Wiesenfuchsschwanz, Ceratochlea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Sefranz. Sommerweizen
radella, chines. Oelrettig, engl. Turnipssain Sacken á 180 Pfd.,
men, Klee- und Gras-Mischungen,
u.
andere
bewáhrte Saatgetreide,
überhaupt von allén Arten
welche
mit
fl.
1
' Angabe per t Sack verseKl*e-, öras-, Fulterpflanzen, Futter- und
hen
sind,
werden
von Febr. an, von jenen
Runkelrüben-,Futterwurzeln-,FuUermöhren-,
auf echte OriginalOekonomie-, Handels-, Wald- und Gemüseenql., amerik., ITeiligenstUdten und andere
Samen,
Saai-Karioffeln, IVetiseeliinder
so wie auch von
Portland-Cement, Steinkohlen-Theer, belSonimerraps,
gischem Wagenfett,Braupech, Fichtenpeeh,
Futterwicken, Raps-Kuehen, Peru-Guano, welche mit fl 5 Angabe per Zentner versfKnochenmehl,Düngergyps. Superphosphate. hen sind, werden im Frühjahre bei frostfreiemWetterdieKartoffelordres,iimerhalb
Inlnndische Saatgetreide
besorgt dieselbe auch.
Tagén
stets die
Rapsordres effektuirt.
Fürdie Echtheit sSmmtlicher Original-Saaten14wird
garantirt
u. Samenkataloge
werden
auf Verlangen gratis u. franko zugesendet.
Dieselbe hat für Oesterreich die General-Agentur der wiederholt m itden ersten Preisen,
zuletzt auf der Pariser WeltausstelluDg betbeüten

k. preuss. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfurth
übernommen und euipfiehlt die feingemahlenen K a l i d ü n g e r m i t t e l derselben unter
Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und unter Controle der lobi. agricultur-chem. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuckerrüben, Hackfriichte, Futterkrauter, Wiesen, Oelsaaten und Handelsgewacbse. Preis-Courante, Berichte über
Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
gratis und franco versendet. Diese Kalidünger führen dieselben zolllrei ein.

2372 (8-9)

Brüder Franki in Prag.

Kiadó-tulajdonos Ilrckenast Gusztáv. •- Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).
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Pest, április 26-án 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdet&i diiak a Vasárnapi I'UHR és Politikai Uj<loi.ságok«t illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
7 Írbalámittatik - Kiado-hivatatok simára hirdetményeket elfogad a L b e n : Oppe.ik A.ajos, Wol.zeile Nro. 22. é. Haa8e„8tei„ é. V.,l«, Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külSn

igtatásnál csak
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Disrae1i

Benjámin.

Ama szerencsefi, kinek jellemét és pá-különféle részeibe és tagjaiba, hol maga az
lyáját e sorokban rövid körvonalokban is- irodalom kiválólag aristokrata-jellemü, —
mertetni szándékozunk, egyike azon ritka szóval: oly államban, hol a szigorúan tagotüneményeknek, melyekre Angolország tör- sitott társaság még a legfőbb hatalomnak is
ténelme talán a polgárosult világ valameny- felette szűk korlátokat szabott, és a politikai
nyi államai közt legkevesebb példát mutat. életnek minden egyes fiáját, ugy szólva, kaÁzsiai államokban a hárem
kedvezése vagy udvari ármánykodás, — melyre még
rendkivüli tehetség sem kívántatik szükségkép oly országokban, hol alélekismeret
vagy becsület legkisebb erkölcsi nyomatékkal sem bir,
— a rabszolgát ma az állam
legmagasabb polczára emeli,
minek azonban természetes
következése, hogy megzsinóroztatása holnap épen ugy
nem hagy ürt az állam életében, a mint élete és félemelkedése nem töltött be
hézagot. Szabad köztársaságokban, hol a demokratia
élő tény, a hazafiui érdem
és polgári erény a legszerényebb állású ember előtt is
utat törhet az elnöki székre,
a hatalom legmagasabb polczára. Forradalmi időkben,
mikor a társasági elemek a
vihar következtében erőszakosan összekeverednek, láttunk hirtelen a legalsóbb
rétegekből is nagy és hatalmas egyéniségeket támadni,
kik nemcsak saját szellemök
bélyegét nyomták azon korra,
a melyben éltek, de hazájok
végzeteinek is sok esetben
" '
határozott irányt adtak.
Minderre sok példa van
az európai szárazföld államaiban és az uj világ köztársaságaiban. De hogy oly
államban, melynek alapját a
D I S R A E L I
B E N J Á M I N .
kerek föld legbüszkébb aristokratiája képezi, hol az ősi
hagyományok még a polgári és politikai róhoz kötötte, s ugy körülczövekelte, hogy
alkotmánynak is alaptörvényei, hol magának se sudara elhajlásokra vagy elgörbülésekre
a polgárosodásnak ős forrása^ fennfakadnak ne tévedhessen, se csomók vagy más kinöa társaság legfelsőbb rétegeiben, s onnan vések ne támadhassanak rajta: — hogy ily
szivárognak le és ágaznak el a nemzet-test államban egy ősök, felesleges vagyon, családi

összeköttetések nélküli és a ,,felsőbb tízezer"
bűvkörén egészen kivül álló embernek sikerülhessen feljutni a hatalom legmagasabb
polczára -- ez mindenesetre oly ritka tünemény, melyre Angolország történelmében a
strattfordi mészáros fia, Wolsey bibornok
óta nem volt példa. S ime, e
tünemény előttünk áll Disraeli Benjámin, a kincstár
első lordja és a brit korona
első minisztere személyében.
Disraeli felemelkedésében némileg az ujabb és nemesebb koreszmék diadalát
szemléljük, s e diadal dicsősége kétségkivül visszasugárzik azon aristokratiára is,
mely előítéletei daczára meghajolni tanult a magasb értelmiség előtt, és azon alkotmányra, mely minden merevsége mellett szabad pályát
nyit a nagy tehetségnek:
mert bármikép vélekedjünk
különben politikai, erkölcsi
és vallási jelleméről, Disraeli
mindenesetre nagy tehetség.
Angolországban — kevés
esetet kivéve, melyek többnyire csak az úgynevezett
független
középosztályra
szorítkoznak — a politikai
hitvallás rendesen családi
hagyomány, s ez fejti meg
egy részben Anglia alkotmányos történelmét. Első
pillanatra látható, mily erősnek kellett azon fiatal becsvágynak lennie, mely e száz
meg száz tizenkét-fejü sárkány által őrzött tündérvár
előtt nem döbbent meg az
iszonyú akadályoktól,és nem
riadt vissza ama félelmes
küzdelemtől, mely nélkül e
várba jutnia teljes lehetetlen volt.
Disraeli, egy velenczei
zsidókalmár unokája, 1805-ben született.Llei
Spanyolországban voltak megtelepedve, de a
nagy zsidóüldözés idején a XV. század vége
felé kivándoroltak,^ Velenczében telepedtek
le Atyja a múlt század vége felé nem visel-
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hetven el a velenczei viszonyokat, Angolországba költözött, ott mint angol iró lépett
fel, s több rendbeli iratai, különösen pedig
„Curiosities of Literature" (Irodalmi különösségek) czimii munkája által jó nevet szerzett magának az angol irodalomban. Ősei
vallását már azelőtt a keresztyén vallással
cserélte volt lel; de azért niitid végig hu és
buzgó védszónoku volt, — vahunint későbben fia, a mostani első miniszter is — régi
vér- és hitfelei polgári és politikai jogainak

körülményeket, másfelől- oly szívós kitarA várt siker és jutalom hülyébe
tást adott akaratának, és oly versatiliíást
Mint kártya-vár'ugy összedől míved
jellemének, s oly élt elméjének, hogy ezek
A világ téged levonhat a mélybe.
Te őt magaddal föl nem viheted!
segélyével harmincz éves politikai pályáján
gyakran sikerült elleneit a nyeregből kie- j
*'> ha mégis csak segitni vágysz
...C,_,...J „,
melnie, söt elnémítania. Disraeli tehát politiAkasd el őt édes gyermek-mesén;
kai pályára lépett.'
S ha miji elalszik, lépj hoz^ája- .-zé.ien t
klsö kisérletei azonban sikertelenek volS vigyázva tágitsd lánszait kezén
\..
Vigyázva, nehogv láncza' c^örrenéie
tak. Több izben tett .kísérletet magát radiFdköltse őt, boszúra eliened;
teál elvek alapján alsóházi tagul megválasz•— A vilsíg tégetl- levonhat a mé'ybe,
tatni;
sőt
^íív'febe'íii
konzervatív
elvekkel
A
• rv
i- TI •
•
•
'
ö'
"
" MJiiiervaiiv eiveKKei
Te (it magaddal föl nem vihe:<jd !
A mi Disraeli Benjámint illeti, ö hatal , lépett fel jelöltül. De mind hasztalan>*mert
korában ügyvéd-égre készült; ímdön azona Hatalomra es befolyásra vezető híd még Midőn a láncz igy szemenként kitágul,
ban pályája czéljánál állott, ugy találta,
S zsibbadt te.-tében újra lejt a vér:
-az első reformbill után is oly keskeny ma
hogy a száraz ügyvédi gyakorlat sem ízléséHagyd akkor őt, éledjen önmagáiul,
radt, mint Mahomednek a mennyei paradiEs msga küzdjön szabadságáért
nek meg nem felel, sun titkos becsvágyát
csomba vezető hídja, melyen csak Allah
Ha ezt kivívja, büszkén törhet égbe,
nem elégíti ki, s mint valóban nagy tehetválasztottjai mehetnek végig. Véo-re az
E nélkül vergődik, mig elsülyed . . .
ségű ember, az írói pályát választotta, s csakUiiy: fölemel; igy: leragad a mélybe;
1837-diki átalános választások alkalmával
hamar nagy figyelmet gerjesztett az irodaMert útja egy , veled vagy nélküled.
csakugyan bejutott az alsóházba, mint Maidlomban. Több jeles munkát adott ki, melyek
stone parliamenti képviselője. E pillanat óta
Darmay Viktor.
tehetségének sokoldalúságáról tettek tanúDisraeli végkép szakított múltjával A volt
bizonyságot. „Vivian Grey" czimii regény
sceptikus a magas egyház pártjához — közáltal azonban gonosz szolgálatot tett önma- [! tudatul legbigótabb része az anglikán egy4 f é k e t e e ni h r.
gának mostani politikai pártfeleinek maga- háznak — csatlakozott, és a szabadelvű
Történeti elbeszélés.
sibb köreiben. A regény hőse ugyanis — s : k"lto a hajthatlan torykkal kezdett egy tález természetesen ki lehetett volna más, mint, ból cseresznyét enni. Első szónoki kísérlete
GYÖRY VILMOS-tól.
a szerző maga ? — merész, nagyravágyó ember- az alsóházban tökéletes kudarcz volt; a ház
(Vége.)
nek van festve, ki politikai czélokra csak agyonkaczagta és köhögte a még tapasztaVI.
egy eszközt ismer, t. í. ármányt. Disraeli ez latlan szóimkor, (<i a pokoli zaj közt e kiál
Kelet
Drbrerzen
piaczán.
idő körül, s még későbben is sokáig, radikái tásra fakadt: „Még eljö majd az idö,mikor ki
elveket vallott, s innen van <iz, hogy a mere- fogtok hallgatni."Es ez idő csakugyan eljött.
Napok multak el a szerencsétlen eredvebb toryk Disraeli konzervatív meggyőzőményű
támadás óta, hogy Györgv vezér újra
Kétségkívül érdekes volna Disraeli
visszatérhetett
szétvert csapata szomorú
déseit mindig némi gyanúval kisérték, s
tekervényes politikai pályáját, lépésről léromjaival
debreczeni
táborához.
most mégkevésbbé bíznak meggyőződésében,
pésre kisérni, ha ter-ünk megengedné. De
mint valaha. Egyébiránt az emiitett, időben
Az üldöző csapat elvágta őket társaiktól
körutak,
s a K
n nagy
a g y
Disraeli urnák hihetőleg tuég nem voltak po- hiszen előttünk áll maga az eredmény. Sir ( s so csak
körutak, s sjobbára
jobbára csak
csak isiséji
éji
Róbert Peel 1846-diki kereskedelmi
politi- j barangolások segedelmével közelithetének
e k e d e l m i politi
litikai víziói, hihetőleg még a miniszteri pad káia szétrobbantotta a re.cn nsötí>t>ir«a t^«,7 i b l.. g-á k
d
l
é
l
k
l
i
- g°
kája szétrobbantotta a régi csökönyös torynem lebegett, eleven képzelödése előtt oly
pártot, s érinek töredékeiből alakult a pro- az elhagyottakhoz.
kápráztató fényben. írói neve már is nagy
A fekete ember lelkében a bubánatnak
tectionista párt, melynek ezentúl Disraeli
volt, s egy nemes becsvágy, ha akarta, az vált, leikévé, noha önmagában mind a pártot, egész tengere zajongott
Mihálynak egykor kiejtett, szavai csak
irodalom terén is találhatott táplálékot és rnind annak firmáját teljes szivéből megve
. - , , — — " - c o , ,u..,u «IIIJ»K imiiajai terjes sziveooi megve- | m o s t t m e rültek
a maguk rettentő
ü l k föl
fölelőtte
l
tt
A
á
b nem nélkülözhető
é
kielégítést, S csakugyan ugy látszik, hogy ttette.
A ttory-párt
azonban
i ? a z s á g á b a n , s midőn először rájuk gondolt,
akkor meg ö is akep vélekedett; mert ópen, többé Disraelit, s 1852-ben már ugy látjuk a z a oom\0\At
lopta b* inasát szivébe: nem
midőn
mulnn a
„ legfontosabb
L.n.fXn^coKK politikai
-„>:,;,...: -mozgalmak,
- . i - -- t.
^ ö t > I n i n t k i n c s t á r i kancellárt Derby lord I v o l n a ' Q • > b l ) c s a r k u g y a n felhagyni az egész
i. a katholikusok emancipatiója és a reformI vállalattal, felkeresni szerető övéit, s elmenni
bili voltak készülőben, Disraeli három évig minisztériumában. Még ket tory-korrnany
8
alatt
viselte
Disraeli
e
hivatalt,
185
es
|
azon tájaktól
melyeken a
9
raesgze-messze
tartó utazást tett Európában és Keleten.
186«/7-ben, mig végre Derby lord k-1 epése I leg^iruióbb remény is olyhamar hervatagaá
A júliusi forradalom, mely a Bourbon- a politikai térről, titkos vagyai tetőpontjára, ;
v á H L
A z o n b a n
e z c s a k e
p i n a n a t
M ^ { .
ház ídösb ágát Francziaország trónjáról és a világ legelső és leghatalrnasb birodalmaá
megint
örökre
elenyésző
gonl a n ó s a z u t
n
földéről végkép száműzte, nagy hatást gya- nak legmagasb hatalom-polczára juttatta,
i
.
fioy&
d o
a t a v o l t
H o v a l e n n e a k k ű r a z
fl
korolt az angol politikai életre is, s midőn Fenn fogja-e magát azon tarthatni, és med- j] ónck akkor annak harczosai? °
enn
Disraeli 1831-ben utazásaiból haza tért, oly dig, egy részről ama válság kimenetelétől i
^T • • * • •
-- Nem
lehet — többé már nem lehet!
forrongásban talála Angliát, melyből ke- függ, melyet az épen szőnyegen levő ir kérdés
De hát vége van-e már mindennek? Ha
vésbbé éles latásu emberek is, mint Disraeli, idézett, elő, másrészről pedig ama kérdéstől:
nagy változásokat jósiának. A parliamenti meddig fogja a magas toryk büszkesége elhullott ötszáz, nem maradt-e még ötezer?
halála nem tfogja-e
még linkább
O g J a 6
n k í
reform kérdése — kivált mióta a közérziilet vagy szeszélye - e z e n ugy szólva - p o r b ó lTársaik
^™" " T * " ^
'
'"T
a r a d t a k a t ?
annyira fel volt ingerülve a szabadelvű támadt politikai parven^uralmát el ü n ib < T ™
l™T
*, " T ™ .
javításoknak még árnyékától is borzadó - egészen eltekintve attól, h o g y a z a S L
^
^
fasonlo
alakban űzte leikéh
f
n
g Y
g
nd
la
s z á z s z i n ü
torysmm ellen, hogy még a katholikusok szabadelvű többsége Gladstone vezérlete
!
° °
f " T ^ '* *
rem
8e
emancipatiója sem mentheté meg a Ped- alatt szorosabban van Disraeli kormlnya
f"y «
nemsokára feny^sz.várványt
7
emelt a szomorúság gyászos fellege fölé.
Wellington-kormányt a bukástól, — a leg- ellen egyesülve mint valaha.
°"
Mi természetesebb mint az, hogy minél
felcsigázottabb izgatottságban tartá a kedéközelebb
jutott György táborához, annál
lyeket, s Disraeli elérkezettnek hívé az időt,
többet
foglalkozott
azzal, hogyan mentse ki
mikor a lelkét emésztő titkos becsvágynak
A k ii z <] d Sí ö z .
magát
a
vallott
kudarczért,
hogyan tartsa
pályatért remélt nyerhetni.Ö már is ragyogó
Hová
visz,
erabar,
magig
röptü
vágyad
?
fen
a
megveretés
hírének
daczára
táborának
nevet vivott ki magának az irodalomban;
Küzdelmeid tövises utain
i
bátorságát.
Tudta,
hogy
felelőssége
nagy s
tehetségében nem kételkedett senki: - miért
Gát visszatart, hegyes kő vérzi lábad,
j
számon
fogják
kérni
cselekedeteit.
ne vívhatna ki magának tekintélyt, befolyást
Tépett szivedben sajgva ég a kin.
— Zúgolódtak vezérük ellen, nem volt
és—talán hatalmat is politikai téren? Mert
Megállj, ne lépj a kész veszély elébe,
eléggé
szilárd hitük, nem eléggé feddhetethatalom, még pedig a hatalom lényege volt
Nem ment meg attól ingat'an hited;
len
életük,
veszniök kellett — ezek valának
A világ téged levonhat a mélybe,
az, a mit lelke oly epedve szomjazott. Ámde
azon
főpontok,
melyekhez majdan adandó
Te őt magadd il tol nem viheted!
előtte állottak a már említett roppant és
tudósításának
szálait
kötni szándékozott.
látszólag leküzdhetlen akadályok. DisraeliHagyd őt feküdni s nyögni lenn a porban,
Azonban megcsaladkozott, még ezen agnek nem voltak sem családi, sem társalmi
Dicsőbb, szebb sorsra ugy s e m érdemes!
godalmában
is. Mire a több napi bolyonösszeköttetései; söt még azon nagyúri kegyHa ő nem érzi, czélja merre, hol van,
gás
után
debreczeni
táborába visszaérkezett
Mért
bántanók
mi
—
?
birja
mit
keres.
mosolyokkal sem kérkedhetett, melyek nem
volna,
sokkal
nagyobb
volt, itt a zűrzavar,
Ha
föl
nem
rázza
önnön-szenvedélve.
egyszer rózsákkal hintették be Angliában a
Ne
hidd,
hogy
őt
te
nyugtából
kivedd.
semhogy
valakinek
eszébe
jutott volna veköltő tövises pályáját. E felett értelmi felA világ téged levonhat a mélybe.
zérük
legelső
fegyvertetteért
számadást kösőbbségének öntudata lelkében oly dölyföt
Te őt magaddal föl nem viheted!
vetelni
attól.
fejtett ki, mely a legmagasabban született
A vereség híre megelőzte magát a hadNe nyúlj a lánezhoz, no bántsd a bilincset
és legtudatlanabb tory-lordnak sem vált
A
mely
szorítja
tagjait,
kezét.
vezért, s a gyászos tudósítás százanként
volna szégyenére. De ha a sors e féktelen
Csak ellenségét fogja látni benned
szélesztefte el az isten harezosainak táborát.
becsvágytól egyfelől megtagadta a kedvező
Es lánczával fejedet zúzza szét.
Sokan végkép elveszték reményüket, s a mig
I A

c t

ír!)
késő nem vala, megmentették legalább éle- kivül felvetett jeltelen sirhalorn mellett, "• Gaal József. „Mátyás király Ludason" vigjátűket. A tábornak majd egyharmada eltávo- j mely helyet különben minden élő gyűlölettel j t é k á t U l l i r Budán^ is adták. Összesen 8 darabja
e 8
,,A szerelem és champagnei" hatásszá nem térendő.
| tudott csak megtekinteni, hiszen az volt az j a d a t o t t 4 I > esten.
zott, sohi többé viss
,,A
peleskei
nótárius" mintegy ötvenötször.
Az ott maradottak között pedig viszály, elitélt, a gonosztevő, a lázadó, a gyilkos KaEz utóbbi most harmincz év után is műsoron van.
egyenetlenség, mindenek fölött
ínség rácsony György
„. sirhantja
— 8 . JósikaMiklós volt az első és egyetlen nálunk,
és nélkülözés uralkodtak.
Az'éji vándorok öt tagból állottak. Egy j ki egy darabot másod-magával (Gaallal) irt; de
Debreczen városa megtagadá a se- férfiú, egy nő, két fiucska és egy Ölbeli I ennek is oly szerencsétlen kimenetele volt, hogy
gélyzést,
csecsemő.
azóta senkik sem merték megkísérteni — egyik
— Az lehetetlen! — Kiálta föl György
A férfin hosszú botjára támaszkodva névrokonán kivül, kinek a budai népszínházban
szikrázó szemekkel — csak hiteteket akar- állt meg a hant mellett, a nö és a nagyobb adattak két fejű darabjai. Jósikától három darab
adatott. „Két B,m;say' színműve most is műsoták próbára tenni. Maradjatok nyugton, gyermekek jajgatva borultak férje s atyjuk ron van. — 9. Kuthy Lajos két darabbal lépett fel.
majd én számolok velük. Nektek pedig es- sirhantjára, a csecsemő pedig szegényes kis „Fehér és fekete" háromszor adatott; de többször
küszöm az égy élő Istenre, hogy mielőtt a párnába takargatva édesen szunyadt a ké- ismételni nem lehetett.
1839-ben hat iró tűnt fel, köztük: 10. Katona
nap leáldoznék, ott a rőnaság szélén, vagy mény göröngyökör). A csillagok világa szeti lesztek ellátva mindennel, vagy Debre- líd fénynyel rezgett most már halavány József ,,Bínk bánja," mely már Budán is adatott.
Ez egy arany lapja a drámairodalom történetének.
czen városa lesz kifosztva mindenéből.
arczain.
Ez egy műért bátran megbocsáthatunk az ezen
S ezen szavai után, magához vévén az
Nő és gyermekek sokáig zokogtak a szo- évben feltűnt többi gyöngeségeknek; milyen: 11.
„isteni lelkek('-et, sietett a városba Ítéletet morú helyen, de aztán kelet felé szürkülni Kunos, 12. Hazucha, 13. Beb'hy Zsigmond, 14. N.N.
tartani a fölött.
kezdett az ég, jött, a világosság, s nekik tá- ,,Én"-je. — 15. Balog István összesen hat darabot
Ki merne ellenállam ő neki ?!
vozniok kellett. Isten mentsen meg tőle, irt. Ezek kö£ül: „Ludas Matyi" huszonhatszor,
A kapuk megnyíltak előtte, s a merre hogy az emberek szeme azt megpillantsa, a „Mátyás diúk'" négy venkilenczszer adatott, s néha
még most is ismétlik.
ment, az utczák kiürültek. Még csak tekin- ki a fekete emb>r sírjánál kesereg!
1840-ben csak egy uj iró tűnt fel: l<n. Nagy
tetét sem tudta senki is elviselni. Hitte,
Útnak eredtek tehát, de hogy hová, de Ignácz, de ez irt egy ,,Tisztujitást," mely folyvást
hogy általános remegés fogott el minden hogy merre, de hogy minő sorssal: azt csak tele háx előtt negyvenszer adatott. Másik darabja
szivtt.
az tudná megmondani, n ki még az elkapott nem t.el szett.
Sebes léptekkel sietett a tanácsház felé. levél és az elsodort porszem sorsát is ismeri.
1841-ben egy nagy tehetségű unikum tűnt
Harczosai körülfogták az épületet, maga
. . . Karácsony György nevét kora fel: 17. Gróf Teleki László „Kegyencze." A kribement egyenesen a tanácsterembe. Számon I történetírói U feljegyezték aztán lapjaikra, tika elismeri irodalmi és művészi bol eosét. de a
kérte a város szívtelen eljárását. Parancsolt | de bizony nem sok köszönet volt benne. színpadon, ámbár már két izben elevenítették fel,
nem tartotta fenn magát. Azonban a mi netn sike' Dózsa György sokkal közelebb állott még, rült eddig, hihetőleg sikerülni fog jövőben; a mi
és fenyegetett.
— Ma még, ez órában még neul szeret- semhogy a né\> fiának bárki is valami di- drámai belbecscsel bír, nem veszhet el: tetszhaném —- monda — ha magyar ölné a ma- csöitö emléket emelt volna. Az egyik csaló- lott, de újra feltámad. — 18. Henszlmann is tett
gyart; de ha megtagadja vérét, szivtelen- nak nevezte, a ki a törökökkel egy kézre ját- I kísérletet egy vigjátékkal.
1844-ben adták: 19. Tóth Lörincz ,,Két Lászségével sérti a legszentebb ügy bajnokait, szőtt, a másik - ki tudja mi mindennek . . . .
lóját,"
mely az akadémiától pályadijt nyert. Egy
ón mondom tinéktek, tanács urak, a jövő de alig volt egyetlen egy, a ki a szánalom
„ „ „ i ••
• / „ j'w
i
' !
i
pár kísérlet után egészen visszalepett.
órában ember gyilkolja majd az embert!
egy konycsepjere ta'alta volna erd,mesnek. | * 1 8 4 3 . b a n a d t ? k : 2 0 . Garay „Báthori
Azért a inig ideje vagyon, adjatok a kérőIS agy dolgok véghez vitelére >u;m elég a j bet"-ét, de siker nílkül. Valamint csakhamar olnek, nehogy eljöjjön a parancsoló s a kö- puszta jóakarat: a képesség hiányát bukás j repüit: 21. Döme „Köcsmei sárkánya" is. — 22.
vetelő.
i szokta követni, annál nagyobb, annál mé Kovács Pált >l nyoloz daraboc adtak. Leginkább
— Mig én vagyok e város bírája — vi- lyebb, annál többeket magúval rántó, minél tetszett a ,.Három szín" — a többi egy vagy ké*.
szonzá a tanács feje bátran, büszkén — ad- tágabb mezőn terjengett • \'r •íhi'ánrloa hin előadás után letűnt a színpadról. —23. Vahotlmre
• ,,Az orsziigiívilesi s'.aluw'-sal lepett tel, es szép
dig nem egy falatot sem! Nem is engedem, reménykedés
j reményükre; j.< r.witott. Tőle tizennégy darabot
sőt határozottan eltiltom!
. i adtak kisebb-nagyobb szerencsével. „Farsangi
— Veszsz el tehát, te magad legelső! — Eredd í
«l Ht'illKCll j iskolája" még most is adatik. „Bányarém" — „Hukiálta György reszketve a felindulástól — de
szárcsiny" népies darabjai igen gyakran adattak.
ÍUI.
veszsz el úgy, mint a hogy a gonosztevőnek
1844. szép tehetségű uj drámaírókban igen
A Budapesti Közlöny nemz. színházi heti gazdag volt. 24. B. Eötvös József „Éljen az egyenveszni kell. Férfiak, fiaim! — dörgé a körülszemléje igen érdekes össz<<üllit;í-a közöl, a nemállók felé — ragadjátok meg e nyomorul- zeti színház megnyitásai 1837) óta annak deszkáin lőség" vigjátéka nagy hatással adatott. — 25.
C'zakó Zsigmond „Kalmár és tengerész"-e rögtön
tat, s akaszszátok fel az első fára, én paran- megfordult eredeti színművekről s szerzőikről, híressé tette e drámaírót. „Végrendelete" hírét
csolom, Isten választott hadvezére!
összeállítás apróbb hiányok csak fokozta. Tőíe összesen hat darabot adtak. —
Ily visszatekintőn
Szavaira kard csörgés s éktelen zűrzava- nélkül nem maradhat ugyan, — s mi is megjel•iliiük j 26. Obernyik Károly ,,Örökség"-e szintem rögtön
egy part, — oly érdekes mindazonáltal, ho^y annak j fölemelte e kitűnő drámaírót. E darabja most is
ros lárma válaszolt.
átvételét
s olvasóin kkal közlését meg nem tagad- j adatik. „Brankovics Györgye-ben Egressy Gábor
A fekete ember megérkeztének hirére
hatása inéc fris emlékünkben van. Tőle összesen
hiittuk
magunktól.
igaz ugyan, hogy kinyilottak előtte a kapuk,
1831. augusztus 22-én nyilt meg a színház, j kiíenoz darabot adtak. Ugy tudom, kétszer nyer;
de mögötte ismét bezáratának; igaz ugyan, A legelső s/.ó benne a. Vörösmarty* volt. „Árpád pályadijt.
27. D'gré Alajostól tuenegy da-ab >t
hogy kiürültek az utczák, de nyomában ébredébe
több- | adtak.
é b r e d é e ' alkalmi
lkalmi költemény volt ugyan; de több
d t k Legutolsó
L t l ó darabja: „A
A divato-t
divatot beteg'
beteg"
csakhamar megteltek ismét a lakosság fel- szőr ismételték. Már Budán is adtiik tőle a „Vér 1864 i«en adatott. --28. Jakab István , Falusi lanászt" (a l^íjelső akadémiai pályadijt ez nverts el) kodalma" is ez évben jött színre, s hatszor adafegyverzett csoportjaival.
A város birájának alapos oka lehetett és :i ,,Kincskoresők"-et. Ugy látszik, nem tettek tott. — 2t). Ne.y Ferencz ci.ik egy kísérletet tőn.
különös hatást, mert Pesten nem ismételték.Pesten
1845-ben
két uj iró mutatkozott: 30. Hínár
1845
Hiná
oly határozott hang-ü választ merészelni.
r
, ,
.
i i /i cc
^ darabot adtak tőle, s ezek : Árpád ébredése — és 31. Harag. Az első siker nélkül; az utóbbi daF
rabját többször ismételték.
A kétségbeesés tusaja kezdödek. S z o m o r ú i
n y é i Hunyadiak - Fátyol titkai - Marót bán
tusa, midőn rokon kéz ontja a rokonvért. Cési H Áldozat.
A két utóbbi legtöbbször ;id <tott, s
1840 ban ismét két kitűnő tehetségű drámaIlyen gyászos tünemény leírásánál az elbe- most is műsoron van. — 2. Kisfaludy Károly. író tűnt fel: 32. Hugó Károly. Eredetileg német
Uralkodó planétája volt a budai színpadnak. A j ; r O ) ( } e fordításban indigenatust nyert. Négy daszélő nem szeret sokáig időzni.
A maroknyi nép tusájáriak, a város száz- nemzeti színházban tőle 15 darabot adtak. Leg- j r a bját adták: Báró és bankár, Brutus' és Lucreszorta nagyobb fegyveres erejének ellenében, többször adattak: A csalódások — Három egy- ozia, Világ színjátéka nagy hatással és gyakran
szerre — Kemény Simon — János kulacsa, Az adatott. A két első most is műsoron volt, mig
természetesen szomorú leveretés lett ismét első most is műsoron van.
3. Fáy András. „A j Egressy élt. „Egy magyar királya" kevésbbé tetkövetkezménye.
régi pénzeket'1 már Budán is adták; s „A mátrai j s z e t t . — 33. Szigeti József. Népszínművel lépett
y
van. Ezeken kivül fel s mindjárt először sikert aratott, összesen
elfogatott, s Debrecz.en városa vadászok'
piaczán még az nap lefejezték.
Hivei megmaradt csapatát Szűcs László
akarta Debreczen feldulására vezetni, de
még a város falai alá sem értek, midőn a - 5. Csató Pál Csak egy vígjátékot irt. „inaUl 34. .
Emil „OmoN
N - „Zuelmííja" és 35. Ábrányi
túloldalról trombiták harsogtak, s a tanács házaaok" czimüt; de az huszonnégyszer adatott. d é j f t , t u g y U t s z i k ) e , g ö é ( J u t o l s ó kísérletek voltak.
által már a pórhad megszállása alkalmával
1838-ban négy uj iró tűnt fel: Szigligeti,
1841-ben csak egy iró: 36. Túrkevi tűnt fel,
tudósított, s ép a legszerencsésebb órában Gaal Kuthy b. Jósika Miklós. 6. Szigligetitől vagyis inkább : tűnt le. De
megérkező Báthory György erős és nagy- már Budán is adtak három darabot. »»*« ^™]>ja
1848-ban egy tehetséges drámaíró lépett fel:
számú fegyveres csapata törtetett előre a „A kijátszott cselek" voK „D.ene agy. A ki- 37. Dobsa Lajos. Összesen tiz darabot adtak tőle.
ralyi ebéd," szomorujatékat a pesti nagy nemet
csatasikon. Néhány óra iszonyú, kétségbe színházban is kétszer adták. A nem-ieti színház- A kitünőbbek: Guttenberg, Egy nő, kinek elvei
esett küzdelme végett vetett annyi ember ban tőle 82 darab került szinre. A« akadémiától, vannak, íígy bukás sikere, Öcsém házasodjál éa
életének, annyi sziv ábrándos reményeinek színháztól, Teleki- és Karácsonyi-alapítványból Negyedik László. Ezek többnyire műsoron voltak
. . . . Hónapok múlva, késő éji órán kis j ei,(-; pályadijt tizenhétszer nyert, kétszer másod•) Tii'ltunkra krftszor: a Becsületszó és Jómadár ez.
vándorcsapat állott meg a temető árkán { dijat. Darabjai mintegy 900 estét töltöttek be. — viífjií'éliokkíil, mimlkiHiicr a nemz. színháznál. Szerk-
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és vannak, s különösen az utolsó folyvást hatással
1860. 68. Szathmáry Károly ,,Kendiek"-je
kétszer, egy évvel rá ,,Csák"-ja egyszer adaadatik.
1849-ben: 38. Czanyuga, két kis vígjáté- tott.
1861-ben: 69. Gr. Batthyány Júlia lépett
kot irt.
fel.
Két
darabotért, de csak egyszer lehetett adni.
1850-ben: 39. Somolki, és 40. Szilágyi Sán— 70. Ozoray Árpádtól is adtak egyszer egy kis
dor, ugy látszik, első és utolsó kisérletet tőnek.
1851-ben: 41. Egressy Béni „Két Sobri" vígjátékot.
1862-ben: 71. Gregust pályadij-nyertes vígnépszínműve sikerrel adatott, különösen a darabjához általa irt szép zene miatt. — 42. Hegedűs játéka adatott. — 72. Farkas Albert ,,Náp>lyi
Lajos öt darabot irt. „Bíbor és gyász" drámája a Johanna" tragoediája nem sikerültjigyan, de tehetTomory-pályadíj felét nyerte el; s most is adatik. ségre mutatott. — 73. Bérezik Árpádtól nálunk
Rózsa-királynő, Hazatértek, Róma leánya szintén három kis vigjátékot adtak, kettőt hatással és
többször. — 74. Balázs Sándor, két kis vigjátékitűnő hatással és többször adattak.
1852-ben: 43. Egy pár fiatalkori kísérlet kot irt; ezeken kivül „Az égben" pályadij-nyertes
után Jókai Mór tűnt
fel. Összesen hét darabot irt. Dalma, Dózsa
r
Győr <?•••, Könyves Kálmán, Manlius Sinisier,
!
Szigetvári vértanuk,
mind hatással adattak,
s nagy részök folyvást műsoron van. —
44. Kövér Lajos, vígja ték-iró, drámái nem
sikerültek. Tőle nyolcz
év alatt tizenhét darabot adtak. Nagyobb
hatást tetiek: Estve
és reggel, Nőm meghalt, Csak kitartás,
Hűség hűtlenségből.
— 45. Benkö Kálmántól öt darabot adtak.
„Mikulás"-a hatással
és többször adatott. —
46. Erdélyi János. 47.
Oldal J. egy egy darabbal tettek kisérletet; — 48. Tóth Jézsef
kettővel.
1854 ben:49JÉszaki Károly „Egy kis
ármány"-a
hatással
adatott.
1855-ben egy kitűnő, de korán meghalt drámaíró tűnt fel:
50. Berényi. Csak két
darabot irt, de figyelmet ébresztett. „Vak
Bélája" hatszor adatott. — 51. Vas Gereben is tett egy népezinművel nem sikerült kisérletet. Elég
okos volt nem folytatni.
1856-ban: 52. Szerdahelyi Kálmán; 53.
Sáli Bánk ; 54. Nemes
József; 55. Csalóközi
szintén egy-egy darabbal tettek első és
utolsó kisérletet.—56.
Feleki Miklós öt darabot irt. Enyingi Török
Jánosát — és Angyal
Bandiját
egypárszor
ismételték. — 57. Beöthy László „özvegy és
proletár" kis vígjátéka
háromszor adatott.
185í-ben: 58. Vajda János „Ildikója"
adatott. 58. Némethy
György két darabot
irt.—60. Lendvay Márton „Nem tűröm a háznál" vígjátékát háromKara Fatima kurd fejedelemné.
szor adták.
1858-ban: 71. Tóth József ni „Tarquinok és vígjátéka folyvást műsoron van.
Brutusok" drámája hatással adatott
Ugyanez
Az 186a/3-ban a nemzeti szinház részéről kiévben tűnt fel 62. Tóth Kálmán „Utolsó Zách" tűzött pályadíjért versenyzett apró vígjátékok
drámájával, mely nem egészen sikerült. Ezenkí- szerzőit nem ismerjük.
vül még négy darabot i r t : Harmadik magyar
1864-ben: 75. Pompéry „Mi újság a szomkirály — Dobó Katicza — Király házasodik— és szédban", vígjátéka adatott. — 76. Majthényi
Egy királyné. A három első igen sokszor adatott; Flóra két kis vígjátékkal tett kisérletet. —
az utóbbi Teleki-pályadijt nyerte.
77. N. N. „Házasság politikája11 figyelmet ébresztett.
1859. gazdag volt az uj tüneményekben: 63.
1865. uj tehetségekben meddő volt.
Dux Adolf; 64. Bús Vitéz; 65. Kiséri; 66. Győri
1866-ban: 78. Jámbor Pál „ Törvény telén
Vilmos; 67. Péter Pál, egy-egy vígjátékkal tettek
kisérletet; az u óbbi*) „TeWveV-Je pályadíj t nyert. vér"-j e került színre. Kívüle két tehetséges drámairó lépett fel: 79. Rákosy Jenő: „Aesopus"-a
") Keztudomás szerint Pompéry, ki alább 75. szám egy év alatt tele házzal tizenkétszer adatott; máalatt szerepal.
sik darabja kevésbbé sikerült. 80. Szász Károly
Szerk.

ismert költőnk „Herodese" szintén hatással ada
tott. ,,Flórá"-ja kevésbbé sikerült. *)
1867. uj tehetségekben meddő volt.
1868-ban: 81. Potemkin Ödön „Turzó Jánosa1' háromszor adatott.
összesen tehát harminczegy év alatt 81
eredeti írótól 310 darab adatott a nemzeti szinpadon; nem számítva néhány apró pálya-vigjátékot, melyeknek szerzőit nem ismerjük. Ezen
darabok hozzávetőleg mintegy 2500 estét töltöttek be.
Körülbelül minden öt drámai előadásból
kettő eredeti volt. A közelebbi korszakban nyolczvan eredeti darab volt műsoron. Kezdő irodalomnál, s a mi viszonyaink közt, mind a két
"í
szám kedvező arányra
mutat.

Gyula-Fehérvár.
(Vége.)

III.

A vár többi érdekesebb épületei.

A várban több
érdekes épület van;
részben olyan, mely a
régi szép időkben, Erdélyaranykorában legalább alapjában, vagy
főfalaiban
szerepelt.
Ilyenek:
a fegyvertár, nagyszerű, több udvarral
biró emeletes épület,
mely hajdanában a fejedelmi udvartartást s
az országházat fogadhatá be. Most részint
katonai laktanya, ré' szint fegyvertár. Még
a közelebbi években
is sok érdokes s többnyire erdélyi régiséget lehetett benne látni. Most muskétáknál,
régi pisztolyok, karabinok és kardoknál s
egy pár régi zászlónál egyebet nem láthatni benne. A régiségekből pár török dob
maradt meg, s ékítményül az osztrák vezérek fegyver környezett
trofeumai. A régészetileg legbecsesb darabok Bécsbe vándoroltak. Ez épület előtt
vaságyuk vannak földbe eresztve; ezek egyikéről az 1649. évszámot (II. Rákóczi kora)
olvastam le.
A
fegyvertárral
szemben fekszik egy
kis épület a Jerikó,
mely a fehérvári kath.
gymnázium tanárainak szolgál közös lakául. Nem valószínűtlen vélemény, hogy a
Rákóczi-féle „Aulicum
collegium" (udvari iskola) helyisége volt
hajdan.
A pénzverde a fegyvertáron alól a szent
György kapu felé terül el, magában foglalva mindazon helyiségeket,
melyek az elválasztásra, mérlegezésre, verésre éa
számitásra szükségesek.
A sz. György-kapu hármas kijáratával s paróka-modorú gazdag kiállításában megérdemli a
megtekintést. Fenn I I I . Károly király lovagszobra, eléggé esetlenül faragva; oldalt többnyira
elmállott tropheák. A szobor alatti kőszobában
voltak bezárva Hóra és Kloska kivégeztetésök
előtt.
E kapun betérve, jobbra egy templom állott,
*) Ugy tudjuk ez évb«n ielent meg a színpadon egy,

itt föl sem emiitett iró, Kvassay Ede „Egy nimród baklövése" czimü vígjátékkal, mely azonban csak egyszer
adatott.
Szerk.

harezost Xenophon Ázsia belsejéből ismeutakon és ismeretlen vad népekkel küzoly dicsőén visszavezeté hazájába, a kurdok
az >k, a kiknek birtokán az áthatolás oly
leirhatlan veszélyekkel vala össze^_
kötve; Xenophon őket érti a szaÍPWE••;?£••,"--,
bad karduchok alatt.
A kurdok összes száma jelenleg 3 millióra megy. Nagyon bajos
bejutni hozzájuk, hanem aztán, ha
egyszer vendégökké lettünk, bátran alhatunk nálok, ha ezer arany
volna is erszényünkben. Különben
a másét nagyon szeretik; rablásból élnek s e miatt üldöző rémeivé
lettek minden igazhivő muzulmán
és próféta-tagadó gyaur karavánnak és magános utazónak.
De van társadalmi életöknek
egy oldala, m.ely minél ritkább, sőt
csaknem példátlan keleten, annál
kevésbbé tagadhatjuk meg tőle elismerésünket s ez azon teljes egyenlőség, mely nálok nemcsak a szegényekre, hanem a nőkre is kiterjed. Nálok a nőkből, ki a muzulmánoknál rendesen csak rabszolga,
még fejedelem is válhatik.
A keleti háborúkor a porta
szent harezra szólította fel igazhivő alattvalóit és szövetségeseit,
és politikai czéljaira mindenféle
vallásos szenvedélyt fölizgatott.
Konstantinápoly számtalan gyülevész csordát látott maga felé özönleni Ázsia belsejéből. Stambul
lakói aligha láttak valaha festőibb
rongyokat, hosszabb pisztolyokat
és a régi damask-csövek válogattattabb, gazdagabb, gyűjteményét.
De semmi sem multa felül azt a hatást, melyet Kara Fatima, a kurd
fejedelemnö idézett elé.
Kara Fatima, (fekete FatimaJ
egy elég jelentékeny törzsnek volt
főnöke, török Kurdisztán hegyei
között, és vitézeit ő is elhozta a
HaraFatima kurd fejedelemnö.
szent háborúra. Nem igen volt már
(>)tilnfthi»r>ari kepék: 5. S/,. György-kapu.
fiatal, a mint arf/Vópo ; a rmitntja,
Az ázsiai török birodalom a
és a mellett feltűnően rut vala,
legtarkább vegyületü népek tömkelege. Mind a történelmi, mind a vallásos hagyoElő-Ázsia ezen ősnépei között legnevezete- hanem aztán viszonzásul az a néhány század lományok oda mutatnak, hogy az emberi társada- sebbek a kurdok. Azon meredek és kopár hegy- vas fogdmeg, mely őt kisérte, olyan pompás színlom itt vette kezdetét, s innen özönlöttek szét a ségekben laknak, melyek Mesopomatia és Persia házi bandita volt, a milyet csak egy romantikus
festő képzelhet. A korkülönböző nemzetek a
mány hizeleghetett
világ többi részeibe,
___
ugyan
magának azzal
hogy mint a méhek
-^==K?Ep£
ijifgif^
a hatással, melyet a
rajzáskor, uj birodal.^ÉJSKBSML.
-ssc
kurd fejedelemnö Konmákat, de egyszers^jjjjljpillp£_
stantinápolyban tett,
mind uj társadalmi
jgjjggj^
hanem azért eszébe
rendszereket is alkos^ p s f f l l i ü i i i ^ j ^ -,.
==
=?
sem
jutott, hogy Kara
sanak. Már a hajdaní^üS'I ~C" yJllpr=.~
;
Fatimát és lovagjait a
korban is számtalan
n==^- -....._ . 7^~~'_
háborúba küldje. Vibirodalom váltotta fel
: :ájjjg^jgW^; L~?Z- •
tézségök
és jóakaraitt egymást, a középtuk mellett is szánandó
korban meg épen itt
látmányt
nyújtottak
vala a sokféle törzsü
volna
a
muszka
csamongol, török és arab
patokkal szemben.
népek gyülhelye s nem
A fekete fejedeegy véres összeütközés
lemnö,
miután egynéborzasztó szintere. Az
hány hétig Stambul
egymást követő nemhősnője vala, visszazetek tömegéből mintért honi hegységei
dig maradott vissza egy
közé és szóba se hozkevés töredék, mely
ták többé a portánál,
aztán az előbbiekével
hogy újból segítségül
s az ország tulajdonkellene hívni. Annyi
képeni őslakóival öszbizonyos, hogy akkorszegyülve, oly változatájban sokkal többet
tossá tette e hajdanta
beszéltek róla Kon^
virágzó terület népestantinápolyban, mint
sségét, hogy ahhoz hamagában Kurdisztánsonlót a föld kerekséban is.
Sámi Lajos.
gén bajosan találhatnánk. Innen van az,
hogy Elő-Ázsia lakói
között még ma is ráisBitangállatok.
merhetünk a régi kál"
Az Összehasonlító
deusok, zsidók, göröboncztanból
tudjuk,
gök, rómaiak, turániak
hogy a z állatok testalvagy
török-tatárok,
Gyulafehérvári képek: 6. Katonatiszti lak.
kotásukra nézve az
irániak vagy persák,
emberrel viszonyban
arabok, örmények stb.
utódaira. De vannak ezekenkivül más őslakosok között határt képeznek. A kurdok nemcsak a állnak, és hogy azoknak egyes szervei a kifejis, kik a hajdankortól kezdve máig fenn tudták hatalmas persa birodalommal, hanem a későbbi lés különböző fokait mutatják. Es vajon nem
tartani a különböző hóditó nemzetekkel szemben hóditókkal szemben is meg tudták Őrizni szabad- lehetne-e összehasonlító lélektant is felállítani,
mind függetlenségöket, mind őseredeti nemze- ságukat és függetlenségöket. Mikor a 10,000 vitéz miszerint az állatélet sokszerü nyilatkozataiba n
mely 1849-ben sokat szenvedett s ma csak kövei
•vannak meg.
A Bethlen-féle kollégium, melyet 1714-ben
Steinwille vett el a reformátusoktól, két nagy emeletes épület. — Akkor kárpótlás
és uj kollégium építése volt igérve
az enyedi íotanodának; de az soha
~
-3
sem történt meg. Ma katonai laktanya. Ennek közelében fekszik a
jezsuiták egykori temploma; ma
katonai raktárrá idomitva.
A katonatiszti lak (Pavillon) a
vár főterén a legszebb helyet foglalja el, s a legközelebbi időkben
épült nagy költséggel és igen szilárd kiállítással. Előtte sétatér terül, melynek keleti végén Losenau
ezredesnek a vár 1849-ki védőjének emléke, mintha csak a Henzifélének lenne fia.
A sz. Mihály-kapu semmi megjegyzésre méltót sem mutathat fel.
De a várnak legtöbb házán meglátszik, hogy hajdanában Erdély
nagyjainak voltak palotái; néhol
feliratok s czimerek is látszanak, ezt
igazolok.
A vár alatt elterülő városnak
még alig lehet története. 1848 —
49-ben a polgárok bátorsága megmenté a hegyaljai helységek sorsától. Ellenbeu a vár golyóitól az
ostrom alatt sokat szenvedtek.
Különben igen derék s minden
jóra képes polgárság lakja; az értelmiségnek látogatott kaszinója
van s a város közepén csinos sétatér.
Haynald, volt erdélyi püspök,
jelenleg kalocsai érsek még a nőnevelésről is gondoskodott; az irgalmas nénék számára itt fiók növeldét alapitván. Ez bele került 20—
30,000 forintjába a derék főpapnak.
P. Szathmáry Károly.

ties jellegöket. Ezek rendesen a megközelíthetetlen, zord hegységek között ütötték fel tanyáikat, hol aztán mindenféle küiháborgatástól mentve
, k
valának.

görög
retlen
ködve
voltak
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ir.unkásságaih;n, jeleneteiben, saját szellemi léA. belgilisztának hárornkaréju feje van (3. | disznó sejti habonczának (a borsókának) kibábucünk különböző oldalainak alsóbb fokú másolatát ábra.) A sz;ij a bárzsingbe vezef, mely gyomorrá lása. Még ezen fölfedezés is egészen uj.
lássuk? Nemvesz?zük-e nálok észre — habár eltor- tágulván a bétbe megy át, s egy hátulsó nyilassal
Kísértsük meg ezen váltakozó nemzés össze— jó és rósz szenvedélyeinket? Híres az végződik. Erek is vannak testében, de a légző- függését ecsetelni. Minden állat, valamint az emz;tva
oroszlán nagylelkűségéről, a róka ravaszságáról, szervek hiányzanak. A nemeket két különböző ber lágy részeiben is találtatnak bizonyos teremta kutya hűségéről, a ló büszkeségéről, a galamb egyed képviseli, s pároso lás alkalmival ugy kö- mények, melyek többé-kevésbbé hasonló alkotásártatlanságáról, a hangya serényaégéről, a szamár ; rülfogják egymást, hogy ezen állapotban sokáig j sal bírnak. Egy kásányitól egész ökölnao-ysáo-u
butaságáról, s a kígyó okosságáról sat. S nem egyetlen állatnak tartották őket.
nolyagon egy vagy több fej ul, melyek szivótárutánozzák-e tcrzitva az állatok némely cselekvéHasonló férgek tartózkodnak a borju és juh , Csákkal vannak megrakva, minden további fejlettrT u
;
f
nyeinket? A fecske falat rak, a hód rcsol, a pók légcsövében,
' " "--'ezek ség nélkül; ezek a hólyagférgek. (Az 5-ik ábra
sző, a fonár fon,
zenér
társulat
szagban
gákból és henyélő urakból (méhek), községi rend- Iveletindiában az emberek évekig mozognak egé.-zszert találunk a bárány (korall) törzseknél, hol ségesnek látszó lábaikkal, s nem tudjak minő veminden egyed a közösért áldozza fel saját szabad- szélyes ellent hurczolmik magokkal, mi<í néni va- j
ságát, a baromcsordában a keleti soknejűség sze- lahol a lábakon fáj dalin iá daganat támad, melyet j
lepel; — mialatt a galamb a hű"házasokat jelké- tapaszok vagy más szerek által azonnal genye- j
pezi, a kakuk egy párrei kéjhölgy elveit o-ztja, a désre kell ingerelni, mert a bor alatti sejt>zövetbe i
darvak költözése a kéjutazókat ábrázolja, kiknek a 2— 6 láb hossza sodorka fészkelte be magát. '
hajléka a vendéglő; a rókában egy magános he- Elhárítását, mely néha egy egész hónapig tarr, ;
lyen megvonult rablót pillantunk meg ; a farkasok óvatosan kell végezni, mert ha a féreg elszakad, I
csoportja a zsivánvok és utonállók képmása; a a testben hátrammult része gyuladást s legrohangya-államban törvényszerű tevékenység ural- szabb esetben halált okoz.
kodik, hol mindenkinek ki van mérve tennivalója,
A hering bel részei gyakorta apró bellényekhogy az összes létezés biztositassék. De valamint kel vannak megrakva, sőt a lovak szemét is megminden társasági egyletnek van söpredéke és homályositják azok. Sáskák- éi más rovarokban
naplopó csőcseléke, mely bitangolva. a szorgalmas sokszor arasznyi fonalférgek rejlenek , melyek
polgárok keresményéből tengődik: ugy az állat- ezen szegény állatok testét keresztül fúrván, vizet
urszágban is egész osztály létezik, melyet ilyen keresnek, hogy olt a párosodási" végezhessék (vizi
5-dik ábra.
-epredéknek lehet éi kell tekinteni. Ezek a hel- hurony). Miként jutnak aztán a vizbol ezen kólények vagy belférg/'k. Ilyen söpredéket képeznek borok az állatok testébe, melyek csupán szárazon
•t poloskák, bolhák, tetvek, melyek rövidebb vagy és a levegőben élnek? Ez azon kérdés, mely meg- egy ilyen hólyagféreg cnoportot mutat, mely az
ember májában él; a é-ik ábra a juh agyi kergéjét
hosszabb időre meglátogatnak, de a melyektől fejtésre várakozik.
ábrázolja, nagyítva.)
>zép módjával mégis megmenekülhetni, mig a
Más rendet képeznek a szivóférgek. A \ iziKorunkig a hólyagférgek igazi természete,
bellényeket nem egykönnyen lehet elűzni, holott madarak tüdőiben éi egy ilyen féreg1 (monostomum
keletkezése,
s egyéb viszonya rejtvény volt. Ezen
ezek az életet és egészséget sokszor veszélylyel mutabile), mely a bitangolásnak valódi mintája. | állatok egyikénél
sem tulálni nemi szerveket, köfenyegetik.
Itt űzik azok a pároso-.l-ís munkáját, s a peték
Különö? dolog, hogy minél több állomhoz már az anyai testben annyira kifejtenek, lioo-y
hasonló csodát oszlat fel semmivé a természet- elevenen s két szemmel ellátva bújnak ki abból.
tudomány, folytonos előhaladása, annál több ily De nem maradhatnak többé a madár tüdőjében,
'íj
csoda tárul fel- a bámuló emberszem előtt. Ilyen hanem ennek úszása közben kiszabadítják magokat s pillaszöreikiiél fogva vígan mozognak a I
csoda a bellények története.
Valamint egyetlen növény sem szabadulhat vizben. De ezen tartózkodásuk sem huzamos, mert
meg a ráutasitott rovartól: ugy az állati szervek csakhamar a puhányok testében keresnek szál;
s megkapják adott körülmények közt a belopód- lást, hol lassanként valami tömlőnemű képződzott bitangot. Bellények laknak a bélben, izmok- mény jön létre, mely sarjnál nem egyéb, és a mely
ban, a légcsőben, npyiun, a kopotyukban, a csá- minden nemzés nélkül állott elő a régiből. Az uj
pokban, a szemekben, az orrban, -— szóval min- nllatii-ü: m>giut nem tetszik a régi lakás, sietve
denütt. Minden élő lény újra fölelevenül. íts ettől elhagyja a puhányt és úszkál a vizben. Majd észegyetlen teremtmény sincs megkímélve; sőt mi- reveszi valamely vizi rovaralakát, melynek testéV'.i
nél magasabb fejlőd.'.*ü valamely állat, annál be erőszakkal nyit utat magának, hol lomha nyutöbb belli'nyt kell táplálni t saját testéből. Az em- galomnak örvend, üvegszerű hüvelybe bur'kolódzva. Ezen bábállapotbíin várja ő, mig gaziteri szervezetben sok ilyen áliat teng, mert nera- dája — az alak — tökéletes rovarrá változik. Uj
>ak hulláját adja ezeknek martalékul, hanem szállása az üvegboriték elvetésére készteti, és
.inját élő testében is 30 különböző bellényhij élős- most mint szivóféreg lesi az alkalmat, hogy a rouiidík. Ennyire egy állat som viszi; sőt megfog- varházat odrhagyhassa. A rovart ugyanis eo-y
6-(lik ábra.
Ji.itlan módon azon állatok is, melyek legközelebb vizzimadár elnyelvén, ennek tüdőjében telepszik
állnak \ele viszonyban, azáltal, meg a lebzselő, Imi nemzésképes bellénynyé vetkezókép nemileg nem szaporodhattak. De méLítáif n o gy háziállatokká lettek, sokkal változik.
is itt v.innak, —hogy származtak hát és mi kép juh§
több bellénynyel küzködnek, mint
tottak más állatok elzárt testrészeibe? Minden
Igazi bámulás foglalja el a vizsgálót s bor- állat, mely hólyagférgektől szenved, kóros állaa vad állapotban élő állatok.
A kis gyermekek igen sokat zadva tekint a természet csodálatos háztartásá- potban van, mely vagy csak a féreglakta szervre
szenvednek •A7.orsonyákvól( l.ábra,)ba, mely különféle állatokat gyötör, hogy egy korlátozódik, vagy az egész szervezményre kitersilány féreg különböző élotáll:ipotnit megfuthassa. jed. Innen ere !t aztán a hólyagférgek származáEzen szivóf'éreghez hasonló állatok találtat- sának elmélete: miszerint azok nem kívülről jönnak a juhok epemenetében (métely), a halak ko- nek a testbe, hanem a testnek és szerveinek megpoltvujíiban (pároncz) stb., melyek vándorlását romlott anyagából fejlenek ki az úgynevezett
eddigelé még senki sem kísérte figyelemmel. eredeti nemzés (generatio aequivoea) által.
Kgy SieboKlra várakoznak azok.
(Vége követk.)
Ezen
i
uvárkodó
nyomán
hagyjuk
el
a
gyötört
3-dik ábra.
állatokat é* forduljunk magunkhoz, meglátandók
minő >zörnyek ilulongnak zsigereinkben.
Egyveleg.
Ha nyárban vagy őszszel fölkeressük a ju— (Disraeliröl) a jelenlegi angol miniszterhok legelőjét, látni fogunk oly bárányokat és tokly.ibit, melyek különös mozgásokat csinálnak, elnökről irják, hogy sohasem tartja kalapját fején
majd szomorúan csüng fejők, majd hátravetett a parlamentben, noha ez az angoloknál rendes
fejjel szőkéinek magasra, majd jobbra vagy balra szokás. Mihelyt megérkezik, s helyét elfoglalja,
forognak. Ha a juhásztól ennek okát kérdezzük, kalapját azonnal széke alá dobja. így aztán egész
azt feleli: a juhnak kergéje (Drehwurm) van. Do- tisztán kivehetők vonásai. Arczán az angol jelleghát hol kapta azt? óhajtandó volna, hogy erre is nek legparányibb része sem fedezhető föl; inkább
meg tudna a juhász felelni, mert akkor ezen ha- a zsidó typust őrzötték meg vonásai. Termetére
lálos nyavalya elhárítására többet tehetne. Még nézve középszerükéin alacsonynak, sem magasnak
most azonban sok juhász van, kik kinevetnének nem mondható. Szikár. Hangja éles, de nem kelbennünkft, ha nekik azt mondanék : a juhok ker- lemetlen, szemei barnák, pillantása merev, hideg
geségének oka a juhászkutya melynekgalandócza ajkait folyton összeszoritja, hajfürtei bodrosak,
van! — De nemcsak juhászok tennék ezt, hanem álla hegyes, egy hajfürtje mindig homlokán lóg.
mások is, mit nem lehet rósz néven venni, mert a Ruházatára nem sokat át, mintha csak ugy dobták
2-dik ábra.
volna rá az egyes ruhadarabokat. Összehúzza mafelfedezés még egészen uj.
4-dik ábra.
ábra.
Hány ember szenved galandóczoktól, s meny- gát ülőhelyéiT, s ha beszél, meghajol, sem az égre,
in. Ivek azonban az egészséget nem veszélyeztetik. n v i mindenféle szerekkel járulunk azok elűzésé- sem a földre nem néz, hanem mindenkire és senKésőben ezek elvesznek és helyet tök a bélgiliszta hez, holott a legjobb ellenszer abban áll, ha nem kire. A többi miniszterek beszédesek, mindig tár(2. ábra) jelenik meg, A földi giliszta is a férgek eszik az ember nyers vagy csak kevéssé füstölt salognak egymással, csak Disraeli ül szótlanul,
M'regóbe tartozik ugyan, de ez nem él állatokon, disznohust, mig meg nincs győződve.
győződve, h 'ív a bizalmatlanul.Terveit senki nem isineri. Napóleon,
Ji iiem állandóul nedves televényben tartózkodik. disznó nem volt borsókás. A m i galandóezunk a Bismark és Disraeii, mintha csak egy családból
_
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származtak volna. Csifkhogy az angolok szabad
földje nem kedvező hely a Napóleonok és Bismarkoknak.
** (Szépség-biztosítás.) San-Franciskóban
Kaliforniában egy részvény-társaság alakult a
nők szépségének biztosítására. A társasági alapszabályok szerint: minden nő tetszéí szerinti öszszegig biztosíthatja szépségét megfelelő betét
mellett. — A társaság 15—30 éves nőket fogad
el biztosításra, s bizonyos meghatározott összege
ket ígér kifizetni azon esetre, hogy ha a nő szépeégét véletlen vagy betegség folytán elveszti, vagy
„ho<*y ha maga magát rútnak találja." Utóbbi
eset természetesen sohasem következik be.
** (A játék-düh) Paris nagy klubbjaiban mindinkább nyugtalanító mérveket vesz fel. Egy, az
előkelő körökben ismert egyéniség kerek számban
egy milliót vesztett. A múlt cjjek egyikén az
úgynevezett Bébé-klubban egy. játszma 493,000
frank veszteséggel végződött A vesztő elejénte
jelentékeny összegeket nyert; kijelentette, hogy
ha nyeresége egy millióra emelkedik, a klubból ki
fog lépni. Az emliíett éjjel csakugyan. 994,000
frankig vitte, midőn a szerencse hátat fordított!

Királyi gyermek születése Budán.

neki, s ezéijátó! majdnem folényire visszivetette. I országban 1.268 500 kötet. •— Oroszorszéy'baAi
A kíserletet azóta nem akarta megújítani.
| 852,000 kötet. E csekély szám oly népes orszt íg0 (Az európai közkönyvtárak statisztikája.) i ban fdlette szembetűnő s arra a meggyőződés, i'o
Ma már pontosan föl van ezínrtva, hogy az visz bennünket, hogy az orosz kormány készakarv a
európii államok főbb könyvtárai hány ezer darab vonja meg alattvalóitól a művelődés és előhaladát "*
könyvet és kéziratot foglalnak magukban. — A jótéteményeit. — Belgiumban 510,000 kötet. —
párisi, úgynevezett császári könyvtár, mely a Az összes kötetek száma Európában kereken 20
világon legnagyobb és leggazdagabb, 1.800,000 millióra rug, mely valóban bámulatos nagy menykötetet és 80,000 darab kéziratot tartalmaz. Az y
Arsenal könyvtára 200,000 kötetet és 5800 darab
© (Vadállatok pusztítása Java szigetén.)
kéziratot; a Sainte-Geneviéve-könyvtár 155,000 Bataviai tudósítások szerint az 1867-ik év a javai
kötetet és 2000 db kéziratot; a Mazarine-könyv- vadállatokra nézve igen kedvező vala. A tigrisek
tár 150,000 kötetet és 4000 db kéziratot; a Sor- 1866-ban csak 131 embert ragadtak el, mig a
bonne 80,000 kötetet és 900 db kéziratot; a vá- imúlt évben mir 148 at. A krokodilok valami 50
rosház (Hotel de Ville) könyvtára 65,000 kötetet j embert ettek meg, és a mérges kigyók harapása
foglal magában. Francziaország összes közkönyv- j következtében 43 ember halt meg. A kormány
tárai összesen 6 millió 238 ezer kötetet tartalmaz- minden elejtett tigrisért 22 frtnyi jutalmat fkot.
nak.— Olaszország 4.150,000 kötettel rendelkezik;
&(A „Kiházasit ási piacz" Kaliforniában) ignn
ezek közt igen sok becses régi munka van. — élénk. E>y san-franciskói lap szorul szóra ezeket
J
Ausztriában 2.488,0)0 kötet t számítanak. — irja: ,,A keresés felette szorgos, mivel sok vidéPoroszországban 2 004,000 kötet van. — Nagy- ; ken egy nőre négy férfi is esik. Az atlanti állaBritannia közkönyvtáraiban csak 1.772,000 kötet ] mokból bőséges szállítmány érkezik, többnyire
van, de e látszólagos csekély számot helyrepótol- igen csinos arczu, de azonnal kész vevőkre talál."
iák a nagyszerű magángyűjtemények. — Bajor- Ilyesmi csakis Amerikában történhetik.

T A R H Á Z.

A képviselőház elnöke f. hó 22-kén következőleg jeleaté a háznak ez örvendetes eseményt.
„Tisztelt ház! Azon hódolatteljes mély tisztelet és őszinte ragaszkodás, melylyel az urszíg
Ő Felségeik iránt viseltetik, szülte a hazának
azon osztatlan részvétét, melylyel a Felséges királyi családban beállott örvendetes eseményt kisérte. Háromszáz éve múlt el, sőt ennél is több,
hogy az uralkodó felséges magzatja Magyarország
földjén látta legelőször a napvilágot. Ez is bizonysága azon> ragaszkodásnak és magas hajlamnak,
melylyel 0 Felségeik Magyarország iránt viseltetnek. (Lelkes éljenzés.) Ezen esemény még szorosabbra fogja fűzni azon boldogító kapcsot, mely
az uralkodó Felség és hű alattvalói közt létezik.
Ennek következtében holnap 10 órakor a budai
vártemplomban hálaisteni tisztelet fog tartatni,
melyre a t. ház tagjait szerencsém van ezennel
sisztelettel meghívni. (Zajos éljenzés.)"
Lapunknak a következő Udvari értesítés
küldetett:
„ 0 Felsége a Császárné és Királyné szerencsés szülésének megtörténte után, az újszülött cs.
kir. rőherczegnő O fenségének keresztelése 1868.
évi április hó 25-én foga budai királyi várlakban
megtartatni, minek befejeztével O császári és
Apostoli királyi felsége a szerencsekivánatokat
fogadandja.
A cs. kir. belső titkos tanácsosok, kamarások és asztalnokok kíséretül délután egy óra előtt
a nagy lakosztályban, — a hölgyek és az udvarképes nemes urak pedig, valamint a magyar országgyűlés mindkét házának elnöksége é3 küldöttsége közvetlenül a nagy teremben gyűlnek össze."
Király ő Felsége is nyilvánitá örömét, jótéteménynyel, a mi legszebb királyi ékesség; a hivatalos lap értesít felőle:
,,Ö császári s Apóst. kir. Felsége, a Császárné
és Királyné Ő Felsége szerencsés szülése alkalmából a budapesti szegények részére egy ezer
(1000) forintnyi segélyösszeget máltóztatott legkegyelmesebben engedélyezni."

Van egy hónapja legalább, hogy a magyar
főváros érdekeltségét álíandólag a Budán várt
gyermek születése foglalta el mindenek fölött.
Fiu lesz-e vagy leány ? Vájjon mikor születik?
E kérdésekkel tépelődött az érdekeltség folyvást.
A hűség és hódolat, az őszinte szeretet aztán azt
a választ adá erre: akár fiu lesz, akár leány, akármikor születik: legyen áldott egész életén, legyen
áldás felséges szülőinek s a rá néző népek millióinak!
Folyó hó 21-kén délután egyszerre beszélni
kezdették mindenfelé, hogy megszületett,fiuszületett. Annyira hitelesként terjengett e hír, hogy
a pestvárosi képviselet közgyűlésébe egyszerre
csak belépett a főkapitány és örömtől sugárzó
arczczal jelenté, hogy királyfiu született Buda
várában.
A legőszintébb lelkesedés éljenei szakiták
félbe akkor a tanácskozás sorát.
Csalódás volt! 21-kén még nem lépett ki a
várva várt a földi lét határára.
22-kén reggel fél hat órakor megdördültek
Buda vár ágyúi; a közönség, mely elébbi napon
már fiu felől volt értesülve, nem akart hinni számításának, midőn csak 21 dördületet hallszott.
Petiig valóban leány született és 22-kén, a mint
az orvosi jelentés tudata.
,.Ö Felsége a Császárné és Királyné ma
reggel 5 órakor szerencsésen egy főherczegnőt
szült. Mind Ő Felsége a Császárné és Királyné,
mind az ujon-szült főherczegnő hogyléte teljesen
kielégitő.
Budán, apr. 22 kén 1868.
Dr. Balassa, a. k.
Dr. Fleischer, e. k."
A mig ez az értesítés meg nem jelent, az
ágyuszó el nem hitetheté sokakkal, hogy leány az
új-szülött, nem fiu. Ök már fiút vártak, annak
útját festé ki ábrándjok: hogy' fogja majd magát
magyarnak vallani, mert köztünk született; hogy
fog szállani diadalról diadalra, mint délezeg férfiú,
magyar sergek élén!
A világítás rögtönözve volt; de azért sok
Ezek az ábrándok csalódást éreztek a hiteles ponton fénye3. Az államvasut indóháza, a Sina és
értesülésre.
Károlyi paloták Pesten, gr. Andrássy Gyuláé és
Pedig az ábrándnak, a jövővel enyelgő re- hg. Batthyányé Budán kiváló fényesek voltak.
ménynek igy is ép annyi tere van. Nem tudjuk-e Közintézeteink: az akadémia és nemzeti szinhaz
magunk, saját tapasztalásunkból, hogy egvjóés méltó fénypompában tündököltek. A nemzeti
emelkedett lelkű nő a trónon is mily áldás?
szinház homlokzatát következő fölirat ékesité:
A magyar főváros ünnepet ült 22-dikén; ki
, Ös Buda ormainál uj csillag tlint fel egünkön;
volt világítva fényesen; az ég is világított, tiszta
Ránk veti fénysugarit; a haza ünnepet ül.
boltozattal, fényes tüzü csillagokkal mosolygott
A tavasz életadó keblén meghozta virágát:
le egy nép nemei örömére. Az utczák telve voltak
Rózsa ölén bimbót. — Üdv, fejedelmi virág!"
emberrel mindenfelé és a ragyogó csillároknál
fényesebben világítottak a szemek sugarai s a lellm, rövid vázlatban Pest öröme ,,mely az
kek ragyogása.
az egész népnek öröme lészen."
Réthi LajosEég, nagyon rég már, hogy ilyen öröme nem
volt Magyarországnak. Az utolsó királyi gyermek,
a ki Budán született, századok óta porlik atyáiIrodalom és művészet.
val. Az utolsó királyi gyermek Budán 1540-ben
— (Révész Imrét) a tiszántúli ref. egyházkejuliu3 7-ikén született; János Zsigmond volt; az is
rület a múlt év augusztusában egyhangúlag kerüegy szeretett anyának szülötte.
Legyen áldott a mostani! Örökölje any- leti levéltárnokának választván, e kitűnő s példás
jától necsak a testi és lelki kellemek gazdag- lelkiismeretes tudós e pályáját a levéltár teljes
ságát, de a lélek feniköltségét is: magas hivatása rendezésével kezdi meg, s miután e téren már
régebben is szerzett tapasztalatokat, hogy az egymegértését, teljes betöltéséti

házkerület maga is láthassa, mit akar tenni levéltárával az uj levéltárnok, azt egy munkában
bocsátja közre: ,,A levéltárak megóvásáról és
rendezéséről, f<> tekintettel a magy. prot. egyházi
levéltárakra." Az egész munka nagy terjedelmű
ismerettel s azon vasköveikezetességgel készült,
mely Révész Imrét jellemzi.
# (A „Jó b trdt") czimü képes lapnál most
aprilisben kezdődött a félév. Azért figyelmeztetjük rá olvasóinkat, hogy a ki meg akarja rendelni
e tartalmas és olcsó lapot, ne késsék vele, mert
megtörténhetik, a mi a megelőzött két évnegyedben megtörtént: hogy a példányok gyorsan elfogy
nak s utóbb érkező előfizetőnek nem küldhető
teljes folyam. A „Jó Barátra" előfizethetni Heckenast Gusztáv kiadó hivatalában, egész évre 2, fél
évre 1 írt.
+£ (Brokhaus uj vállalata hazánk érdekében.)
A világhirü Brockhaus Lipcsében egy „Ungari-*
sche Rf?vue"-t ad ki; Riedl Szende, pesti egyetemi tanár és akadémiai tag szerkeszti. Egyelőre
1868-ra egy egész évi folyam fog egy húsz ívnyi
vastag pompáé kötetben megjelenni. £ kötet május
elején már könyvkereskedésbe jő. Tartalmazza
Hantken kitűnő földbuvárunktól Magyarország
földtani, Haszlinsky jeles növény búvárunktól Magyarország növénytani leírását, Friwaldszky magyar faunájának ismertetését, Kubinyi Lajostól
egy közgazdászati. Henszlmann Imrétől egy archeeologiai czikket; Riedl Szende pedig a legnagyobb
magyar szaktudományosság buvárlatait mutatja
[je ewész részletezéssel a német tudományos közönségnek.
— („Pázmány Péter és kora") czim alatt
Franki Vilmostól terjedelmes történelmi munka
jelen meg Ráth Mór kiadásában. A megjelen•
első kötél 632 lapra terjed s 1021-ig ismertet i
Pázmány Péter működését. E munka történelmi
irodalmunk terén figyelmet _ érdemlő jelenség.
Tudvalevő, hogy Pázmány prímás nemcsak mint
egyházi iró és főpap, hanem mint hatalmas államférfi a és nemzeti nyelvünk egyik legremekebb
kezelője tűnt ki. Szerző felkarolja Pázmány egész,
tevékenységét, s azt beilleszti fölötte érdekes
korának történeti keretébe; munkája nem csupán
életrajz, hanem egyszersmind hű képe azon korszaknak, melyben Pázmány élt és az események
fejlődésében tettleges részt vett. A munka értékét
emeli azon körülmény, hegy a legnagyobb részben
eredeti, nagy részben eddig ismeretlen adatok
nyomán Íratott. Kutatásaira a szerző öt évet szentelt a hazai és külföldi levéltárakban. Az első
kötetet gyorsan fogja követni a 2-dik és 3-dik. A
munka kiállítása díszes, s ára az első kötetnek
4 ft. 50 kr.
— („Embertan1'} a gymnaziumi középosztályok számára jelent meg Kardos Károly tanártól
• -Szigeten, a mi mutatja, hogy ujabb időben
gymnaziumainkban csakugyan nagyobb tért kezdenek foglalni a sierves természet ismeretére vonatkozó tudományok. A munkát ajánljuk tanáraink figyelmébe. Ára 60 kr.
— (Az „Arany A. B. Cl>) Batizi Jánostól
szintén M.-Szigetről küldetett be s már I l d i k
kiadásban. Verses életszabálykák után kis elbeszélések, életképek s értekezések vannak közölve
minden szabály után. Ara 50 kr.
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Köziiitézetek, egyletek.

akademia és sebészeti tanfolyam, a feloszlatandó
n.-szebeni államgymnasium s más alapok jövedelmeiből 85 ezer forintig fedezve van, s igy az államsegély legfelebb 65 ezerig volna igénybe véve.
** (Szijj Sámuel gépgyáros) a közelebbi napokban hunyt el itt Pesten. Végrendeletileg a
két-nyulutczában fekvő házát, mely 50,000 frtra
van becsülve, az itteni ref. egyháznak adományozta, azzal a kikötéssel, hogy Emminger Luiza
élte fogytáig élvezze, csak azután szálljon át e
vagyon az egyházra. Ez alapitvány jövedelmének
fele a pesti református kollégiumot látogató szegény sorsú tanulók közt akkép lesz felosztandó,
hogy minden ösztöndíjas legalább is 100 ftot kapjon; másik fele a nevezett kollégiumnál működő
tanárok fizetésének javítására szolgáland.
:££ (A holdmezövásárhelyi nöegylet) felsőbb
leányiskolát állított, 3 éves tanfolyammal. Ez a
nöegylet helyesen találta el működése terét.

Mi újság?

-H- (A magy. tud. akadémiában) apr. 20-án
— (Kossuth Lajos) april 14-dikéről Turinból
philosophiai, törvény-és történettudományi osztály
keltezett levelet küldött a képviselőház elnökétartott ülést, Érdy János tiszteleti tag elnöklése
hez, melyben lemond képviselő állásáról, e lépését
mellett. Titkár bejelentette egy ereje teljességéújból is azzal indokolva, hogy Magyarország a
ben elhunyt tag, Ráth Károly halálát. Azután
közösügyi törvények elfogadása által Ausztriába
Kautz Gyula értekezett „Jogtudomány és nemolvadt. Kossuth sajnálja, hogy ez elhatározásának
zetgazdaság" czimen. Sok érdekes eszmét montudtul adásával eddig késett, de be akarta várni
dott el a fölvett tárgy körül s a hallgatók élénkaz ismeretes sajtópör kimenetelét. Egyúttal fölkéri a ház elnökét, miszerint tegyen intézkedéseségét folyvást ébren tartá, habár nem is volt rendket az iránt, hogy a pécsi választókerület ne maszeres alakba öntve értekezése. Azután Rómer
radjon tovább is képviselet nélkül. Kossuth levele
Flóris mutatott be két darab régiséget, melyeket
gyászkerettel van körülvéve.
Borsodmegyében találtak. Tulajdonosuk Egger
régiségárus. A két inűdarab igen hasonló egy(A horvát regnicolaris deputatio) tagjai
máshoz: egy-egy 3 láb hosszú s 6 hüvelyktől 1V2
megérkeztek Pestre, s apr. 23-kán a király által
hüvelykig keskenyedő ezüst lemez, mindenik küfogadtatván szerencsekivánatukat fejezték ki Ő
lönböző domború czifrázatokkal ékesítve. KülFelségének. A király következőleg válaszolt nealakjokat tekintve feltűnően hasonlítanak azon
kik: „Köszönöm őszinte kivánataikat, és szintoly
ló-sallanghoz, melyet alföldi népünk a lovak
őszintén reménylem, hogy küldetésöket, melynek
szerszámáról körül lelogatni általában annyira
czélja az év-századokon át egyesült testvérnép
Ipar, gazdaság, kereskedés.
kedvel. A bemutató ugy véli, hogy talán övszalag
közti jó egyetértést visszaállítani, a legjobb siker
** (A kolozsvári ipar- és kereskedelmi kamara) koronázandja."
vagy mellszalagként tehették a halottakra. Mindenesetre becses ritkaság s méltó volna, hogy az erdélyi utvámok eltörlése tárgyában felterjesz** (A királyi gyermekek:) Rudolf és Gizella
muzeumunk megvásárolja; azonban tulajdonosuk tést intézett a magyar közgazdasági minisztériummájus
elején jönnek Budára s két napi itt tartóz,
500 frtot kér értők, s ennyit a múzeum jelenleg hoz, melyben kimutatja az utvámok káros hatását,
nem fizethet. A tálalási helyen összesen 4 ilyen különösen az Erdélyben fennálló viszonyokra, kodás után Gödöllőre rándulnak. Rudolf már nagy
műdarabot leltek, de ezek közül kettőt a pá- továbbá azt, hogy e kár egyáltalában nem áll haladásokat tett a lovagolásban, annyira, hogy
risi kiállitáson Napóleon császár vett meg 1000 arányban azon csekély haszonnal, mely a vámok- már a nagy méneket is, nemcsak a ponykat meg
ból az államra háramlik, s mely nem tesz többet üli derekasan. Gizella herezegnő pedig nagyon
frankjával.
szorgalmas kézimunkákban, — különösen nagy
4^: (A honvédegyletek közt) ugyancsak elmér- 65,676 ftnál (1862-ben) holott az utak és hidak ügyességet fejt ki a hímzésekben.
gesedett a viszály. Klapka lemondott a budapesti fenntartására fordított költség (ugyan azon év^ (Gróf Andrássy Gyula) titkos tanácsosi
egylet elnökségéről. Némely egyletek Perczel ben) 385,978 ftot tett. Kéri tehát a kamara, hogy
méltóságot
nyert. Lónyay pézügyminisztert Ő
a
minisztérium
ez
ügyben
a
szükséges
nyomozámellett nyilatkoznak és a központi bizottság által
Felsége
magához
hivatta és a Lipótrend nagy
sokat
elrendelje,
s
oda
munkáljon,
hogy
a
lejáró
hirdetett gyűlésben nem akarnak részt venni; mákeresztjét
adta
neki.
haszonbérletek
az
ut
és
hidvámokra
többé
meg
ne
sok Perczeit kárhoztatják és képviselőket külde** (A nemzeti kaszinó) ma egy hete ülte meg gr.
nek a gyűlésre. Van olyan is, a liptói, mely köz- ujittassanak.
4^ (A magyar kölcsönös biztosító bank) terve- Széchenyi Istvának végrendeletszerü évünnepét. A
vetitő inditványnyal állott elő, azzal, hogy Vetter
Antal hivjon gyűlést össze. Valami sikeres köz- zetét az igazságügyminiszterium megbírálta és diszebéd negyven teritékre volt. Jelen voltak a
vetités csakugyan jó volna, hogy ne mérgesedjék maga részéről semmi kifogás alá vehetőt sem ta- miniszterek és a Széchenyi nemzetség néhány taglált benne. A pénzügyminisztérium már régebb ján s az üdvözültnek Ödön fián kivül. — Az emtovább a seb.
:££ (Kolozsvári kor) név alatt szándékoznak beleegyezett létesülésébe. Megfoghatatlan az ügy lék áldomást gr. Károlyi György mondta, kiKolozsvártt egy ötödik kaszinót létesíteni, politi- ilyetén állásában, hogy a kereskedelmi miniszté- nek Teleki Domokos és Zichy Manó orófok feleltek.
°
kai irányzatok kizárásával, csupán társadalmi rium folyvást húzza az engedély kiadását.
**
(Bács-Bodrogmegyebeli
O-Morovicza
közalapon : hogy legyen egy hely, a hol a műveltség
** (Jókai Mór) meglátogatta választókerüleáltal egyenlők találkozhassanak öseze, nem gátol- ségben) évenkint József-napja hetében hétfőn, to- tét. Siklóson lelkesedéssel, fáklyás-zenével és a
tatván a kasztszellem által. Az csakugyan nem vábbá július hó utolsó és november hó első hétfő- dalárda énekeivel fogadták. Egy szónok a válaszválik dicséretére Kolozsvár értelmiségének, hogy jén országos-, minden szerdán pedig hetivásárok tók bizalmáról biztositá. Jókai a baloldal programmjáról, a törvények tiszteletéről stb. beszélt,
minden eddigi kaszinója özőnviz előtti kasztok fognak tartatni; mi ezennel közhírré tétetik.
Szerint van alakulva.
** (Vásár-engedély.) Heves és K.-Szolnok t. s megrótta az izgatásokat. Beszéde nagy ha— (Kimutatás a sárospataki népbank üzleti e. vármegyékbe kebelezett Tisza-Beő községének tást tett.
állásáról) 1868. január 2-ik napjaiul, mlui a, hetenkint pénteki napon heti vásár tartása enge** (Vámbéry Árminhoz) Hindostanból több
megnyitás idejétől april 10 ig. Az intézet alaptő- délyeztetvén, Heves- és Külső-Szolnok t. e. me- levél érkezett, melyekben megköszönnik neki, hogy
kéje 1610 darab 50 forintos részvény. Minthogy gyékbe keblezett Tisza-Földvár községnek éven- oly részletesen feltárta a veszélyt, mely Indiát az
a részvények ára részletesen fizettetik, az egyes kint három országos vásár tartása, márczius 12-ike, oroszok részéről fenyegeti. Érdekes, hogy az egyik
családfők a népbank igazgatóságának a részvény augusztus 26-dika és deczember 9-dike hetében, levél ide érkezett Siamból, a nélkül, hogy czimegész értékéig kötelezvényeket adtak magukról, mindenkor hétfőn megengedtetvén, az ezennel zetén ország vagy állam meg lett volna nevezve.
az igy kiállított kötelezvények összes értéke közhirré tétetik.
** (A „Honvéd-album" szerkesztője és a ki80,500 forint. Ezen alaptőkéből mai napig 132
** (Széchenyi Ödönnek a budai emelőgép) fel- adója) értesitenek, hogy több oldalról kapott felkötelezvény beváltatott 50 forintjával készpénzért, állitására vonatkozó javaslata végleges jóváha- szólítás folytán az előfizetés határidejét május
és igy a kiállított 132 részvényért bejött 6600 ft. yás végett már fel van terjesztve a k. hadügy- 25-ig meghosszabitják; tudatják egyszersmind,
A részletesen fizetőktől 1478 darab kötelezvény miniszterhez. Az engedély közelebb várható, mi- hogy april 20 ig érkezett előfizetők után már
után bevétetett 3460 ft. 70 kr. Egyesek takarék- után a király érdekeltséggel viseltetik a terviránt 1200 frtot tettek le Pest városánál a szabadságpénztári könyvecskékre 6°/n kamatra betettek
Andrássy miniszterelnök előtt igen kodvezőleg harcz emléke javára.
8623 ft. 59 krt. Kamat-bevétel 360 ft. 89 kr. Ke- nyilatkozott a vállalat felől. Juracsek mérnök ur,
** (Uj horvát lap.) Zágrábban b. Hellén bach
zelési költség fedezésére bejött 210 ft. 14 kr. kire az épités bizva van, immár megrendelte a
Lázár
uj horvát lapot indít „Sava" név alatt. A
Adósságok visszafizetése 3210 ft. Összes bevétel; szükséges gépeket.
lap feladatául tűzi, hogy az esetben, ha a kiegye22,465 ft. 32 kr. — Kiadás: kamatra kiadatott
:££ (Építkezés.) Budán is kevés a szállás;
20,423 ft. Havi részlet visszafizetése 4 ft. Vegyes azért ott is kezdenek építeni. Hír szerint 100 uj zés kielégitő, ezen alapot elfogadja és népszerűkiadás 670 ft. 38 kr. Betét-visszafizetés 1265 ft. ház van bejelentve. Pesten az igazságügyi minisz- sítse, ellenkező esetben határozottan ellenezze.
Ennél ruganyosabb programmot nehéz volna felKamatfizetés 2 ft. 28 kr. Pénztári készlet 100 ft. térium tervez palotát.
állitani.
66 kr. összes kiadás: 22,465 ft. 32 kr. Sárospa** (Varjassy Béla,) volt mexikói császári lotak, apr. 10. 1868. - A népbank ígazg.-bizottsága.
Balesetek, elemi csapások.
vaskapitány,
a pesti állatkertnek egy Mexicóból
— (A magyar éjszaki vasúttársaság) szom— (Tűzvész.) Dömösről a következő szomorú hozott hangyászt ajándékozott; ez állat igen szép
bati közgyűlésén végre megállapodásra jutott e
sokat hányatott vállalat: elfogadta a kormány tudósitást vettük: F. hó 20-án d. e. 11 órakor az s különösen szelid.
— (Quodlibet a nemzeti színházban.) A „Száajánlatát a vasút és a kőszénbányák elválasztása alsó kovácsműhely kigyuladván, a pusztító tűzvész
iránt s bizottságot küldött a kormánynyal megál- oly kiterjedést vett, hogy 21 ház és egy istálló zadunk" írja : „ A szombati„Don Carlos" előadása
lapítandó feltételek feletti tanácskozás végett, lett a lángok martalékává. Az uraságnak 5 háza, fényes és érdekes közönséget vonzott a kerepesi
minek megtörténte után a pálya a kormány ren- a községnek jegyző s mesteri laka, a kath. iskola színházba. Míg a királyi páholyban ő Felsége s a
és irodája égett el, a többi épület szegény embe- bájos nápolyi királynő vonta magára mindenki
delkezése alá bocsáttatik.
reké volt. Az uraság épületei mind, a község tekintetét, két földszinti páholy Perczeit és —
épületei közül csak az iroda volt biztosítva, és a Górgeit tette szomszédokká. Az emeleten AuersEgyház és iskola.
magánosokéi közül 7 ház. A többi biztosítatlan, perg hg. osztrák miniszterelnökhöz közel a ma** (A kolozsvári egyetem) ügyében kidolgo- alamint a mesterilak és iskola is. Egy ember- gyar „kékvérüség" osztogatója, gr. Festetich
zott javaslat főpontjai szerint, e tanintézet három élet is esett áldozatul; a katholikus harangozó, György miniszter foglalt helyet, ki legközelebb
karra oszolnék fel, — a theologiai facultas kizá- midőn bement az égő házba, a padlás reá szakad- az által lett nevezetessé, hogy estélyén — franczia
rásával. A jogi karnál volna 9 rendes tanár és 4 ván, élve ugyan, de összeégve huzatott ki, s né- szini előadást tartatva — a legnagyobb gonddal
rendkívüli, az orvosinál 10 rendes, 7 assistens, a hány óra múlva meg is halt. — A szomszéd Pilis- őrködött a felett, hogy meghivói csak „kékvérü"
bölcsészetinél 18 rendes, ,2 rendkívüli s 3 nyelv- Maróth, Visegrád és Szob lakosainak köszönhető, kezekbe jussanak. Az Andrássy-páholy meg épen
tanár. A rendes tanár évi fizetése 3000, a rendkí- hogy a nagy szél daczára az egész falu porrá nem a lathántuli kabinet felének adott helyet. Báró
Kuhn, Taaffe, Becke, Beust és Andrássy jól mulatvülié 1500, az assisteneé 400 s a nyelvtanáré 300 'gett.
ftban van megállapítva. Az évi szükséglet 149,870
** (Egy kb'-szállitóhajó,) szerdán a Dunán a tak és sokat nevettek. Valamelyik szomszédunk
frtra menne, melyből a jogi és orvosi kar egyen- hidoszlophoz ütközött s a katonai uszoda körül állítja, hogy Perczel kiváló figyelemmel kisérte
ként 34,000, a philosophiai facultas pedig 61,200 ilsülyedt. A rajta levő 4 egyén közül csak egyet jó kedvüket a hadszervezés eldöntésének előestéjén. Mi óhajtjuk, hogy post festum is ilyen kedvök
frtot vesz igénybe. E szükséglet a kolozsvári jog- udtak megmenteni.

léklet a fasáriapi Ujság I7-ik számához 1868.
Szerkesztői mondanivaló.
legyen.. Minisztereink közü! még Gorovét is lát- j és csalhatlannak találtatott. Valószínűleg csak
táíc, de -ő excellentiája — fájdalom! — kiderülte akként keletkezhetett ezen több példánybeli egé— B.-»IÓSZÍ>ÍÍ. Sz. S. A küldött czikk közlése épen
figyelmünket. Az erkély csakúgy szikrázott a sok szen egyenlő sorsjegy, hogy a sorajegyek nyomá- most alig vohia időszerű. Sok becses adat van bsnnp, miaranyguliértól. A felségek a 3-dik felvonás végéig sát e3zközlő cgyéuek némely sorsjegyet több pél- nek kár volna el> eszrii; de uzélszerübbnek tartanok eü
adatokat n«mesak egyszerű összeállításban, hanem arra is
maradtak. Az Andrássy-páholy kihúzta végig." dányban nyomtak.
világot vető birá attal: mennyi és minő súly tulajdonitható
**
(Pétervárról)
egy
„kéjki.-ándulás"
fog
** (Halva talált gyermek) Folyó hó 14-én
ama mozgalmaknak, melyek végre is csak mellékes adalérepcéi ÍJudána főherczeg Albrecht utón levő ron- rendeztetni jun. havában, hogy közelebb hozassa- kaiul tek nthütok az inkább közjogi iráavzatu függetlendeau faüitetvéEyei felásása alkalmával egy fado- nak egymáshoz a .,szláv testvérek." A zirándok- ségi harez'ink. — A kéziratot megőrizzük. S akár ezt, más
alkalommal és kissé más alakban, akár egyéb közleményt
bozt találtak, mely csak gyéren volt földdel be- csoport Prága, Briinn, Bécs, Laxonburg, Mödliug, szivesen fogadnánk. A jó gazda, mint az írás mondja, vesz
Graz,
Marburg,
Linz,
Laibach,
Adelsberg,
Triest,
hintve. A dobozban egy ujdonszületett holt gyerelő tárh zából ót és ujat.
mek volt. A tetemet azonnal a budai kórházba Zágráb városokat érintendi útjában.
Csorna. K. E. A befizetés a Kisfalutly-társaság
** (Az orosz államadósság) a legújabb hivavitték torvényszéki bonczolás végett, kitudandó:
pártolói iietményére a most folyamatban levő három évt.<
talos
staristikai
kimutatások;
szerint
1867
végén
vájjon halva született-e a gyermek vagy erőszakévkörre, 1-S67, S, és 9-re, történt.
ital fosztatott meg életét 1. A budai kapitányság 1,219,433,583 rubelre rúgott, a kamat és tőketör— Pótharaszt. B. K. A Gödöllő és Rákos h. lynevek
lesztés — a földtehermentesitési adósságon kívül magyarázatát foihasználandjuk.
intézkedett, hogy a gyermek anyját kikutassa.
— 73,842,505 rubelt vett igénybe.
— Itfarkófalva. O. I. K. A képből rajzolóink ntm
44= (Ebergényi kisasszony) pőrének végtár** (Névváltoztatások,)UÁC7.YÓVÍ Károly Nagy- igen tudnak semmit csinálni; a felfogás és kivitel nemigen
gyalása f. hó 22-ikén vette kezdetét Bécsben.
sikerült. Ez híítríltat az ismertetés közlésben is.
Zsúfolásig tölté a közönség a termet. Vádlott ar- váradira,, Kornhiiusel Antal Komai-ra,, Fikacst k
— Sí. K. A vakhit és vakbu«góság. Ily nagy terjeGyulaFikácsi
ra.
Brandl
Floris
Báthori-ra..
Fleischczára tett kézzel jelent meg és elfogódva, könyek ;
delmű bölcs^s.'.efi s lélektani czikk közlésére csak tisztán
bauer
József
Füredi-ve,
Schirmer
Lipót
Ernyei
re,
kön válaszolt a föltett kérdésekre. A „P. Újdontudományos k zlöny vagy szaklap bírhat t'lég térrel. SajWűrmer György Vári-ra. Hartman István Ke- náljuk, hojry mi azzal nem rendelkezhetünk, s ily kérdések;
ságok"-bar, öamertetni fogjuk porét.
körül vagy csak példákban való könnyebb olvasmányok,
** (Paulis és Radna közt) nemrégiben haj- mény-re, Goldberger Rezaő, Lnre, Kornél, Antal vagy
rövidebb fejtegetések közlésére szorítkozhatunk.
és
György
testvérek
Bethlenfalvi-ra.,
Kobátsek
meresztő gyilkosság fordult elő. Egy radnai szeÁrmin
Örmai-rn,
Mául
Antal
Mezényi-re,
Garsgény oláh pór fát szállított ökörszekeren Paulisra
eladás végett, A fát eladta, s a hat „bankó-forint- ner Gyula Kertes re, Holczer József Favári-ra,
SAKKJÁTÉK.
tal" tüszőjében gondtalan haladt hazafelé. Erre a Stahl Zsigmoud és Antal Aczél r.i, Müllner József
Molnár-ra,
Kohn
Sírnod
Kunfi-xn,
Eckmayer
néhány garasra azonban fájt vakkinek ,a foga s
439 dik sz. í. — S z i r m a y J á « o s t ó 1,
Paulis és Radna közt megtámadták. Fejét lecsap- József Sarkadi-TA, Braun Lajos Barná-VA, Stovi(Jiciiiben).
ták, pénzét elvették, a testet az útfélre, a fejét a csek Venczel Szászhegyi r \ Ptiral Fer. Irmai ra,,
szekérbe dobták s tovább állottak. Az ökrök ucry Szikszel János Szikszai-ra, Weisz Arthur Gácsi-rn,
Sötét.
vitték haza a véres fór.. A gyilkosoknak — mint Piskatoris János Halászfy-ra, Holczer János
Fay-rst,
Leitner
Lőrincz
Vezényi-ve,
Mandl
Jatudjuk — mindeddig nyomába nem akadtak.
** (Nemzetiségi versenygés temető felett.) kab Mátrai-TS, változtatták neveiket.
Brassóból azon hirt veszi a „K. Közlöny", hogy
— (Halálozások.) Szabó Menyhért,kir.táblai
az Ó-Tohányon már 20 év óta lakó s köztiszte- rendes közbiró, élete 57-dik évében, apr 23 kán
letben álló Lukács Márton, magy. evang. születésű elhalálozott. Az igaz keblüés megvesztegethetlen
egyénnek e hó 5-én történt temetése alkalmával itélő bírák s nemes magyar jellemek egyike dőlt
— daczára annak, hogy a román sirkerbe temet- sírba vele. Béke poraira! — Bezerédj Lajos honkezésre az ottani román pap és községi elöljáró- védezredes, a zalamegyei honvédegylet elnöke,
ság az engedélyt már megadta volt, — a gyász- apr. 10-kén Bécsben 49 éves korában meghalt. —
menet a sírkert előtt felbujtogatott románok által írj. Jura György. Máramarosmegye főjegyzője,
váratlanul megtámadtatott, s a temetőbe való be- 1861-ben országgyűlési képviselő, a „Máramaros"
vonulás megakadályoztatni czéloztatott; némi tulajdonosa, apr. 14-én délelőtt 10 órakor Gyuladulakodás után sikerült a testet a temetőbe be- falván meghalt.
vinni és eltemetni: következő reggel azonban az
eltemetett fej fáj a a sirból kivéve s a közeli tóba
Nemzeti szinház.
dobva, a sir pedig félig kiásva találtatott, — a
Péntek, apr 17. „Egyik sir, a másik nevet." Vígjáték 4
család kénytelen vala a szeretett halott hulláját felv. Francziábdl ford. Radnótfáy.
kiásatni, és azt saját házánál levő kertjébe temetSzombat, apr. 18. „Von Carlos." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Verdi.
tette el.
b
o
d
e
f
g
Vasárnap, apr. 19. Először: „Cíjdoni alma. Szini be44: (A derecseri demokrata körről) irják, hogy
3 felv. Irta Északi Károly. E mythologiai hátterű,
Világos.
nem érdektelen tudni, mit ért a félrevezetett nép szély
görög életi vígjáték nyomtatásban már rég megjelent, de
Világos indul és 4-ik lépésre matot mond.
egy része, főleg pedig a noszlopi nemesség a a nemzeti színháznál előadása el nem fogadtatván, sok év
demokratia alatt. Ezek ugy nyilatkoznak, hogy után a budai népszínház általion fölelevenitve.Ottnagyobb
nekik a negyvennyolcz nem kell, mert ez adó- tetszést vívott ki, mint Pesten, minek legfőbb oka a jobb
A 434-dik számú feladvány megfejtése.
fizetést hozott nyakukra, hanem ők a 48 előtti seenirozás és a czélszerü rövidítések. A műben félreismerhetlen nyomai vannak egy valódi költői tehetségnek, mely
(Huberttől, Sopronban.)
állapotot óhajtanák visszavarázsolni, ezt pedig az alapeszmében, a fölfogásban s az alakitái-ban legfökép
Sötét.
— állítólag — vezetőik biztosítása szerint, ha nem pedig az eszmedús nyelvezetben, egyaránt nyilatkozik. A
Vilájcos.
is egészen, legalább megközelitőleg ugy érhetik jellemek közt is van egy pár, mint Alctdamesé, Cydippeó
. Hb4-c6:
Ke4-d5
Kd5—e4
2. Bf3-e3t
csak el, ha a demokrata-körbe belépnek, mely ez és Acontiusé, tehát a fóalakoké, nagy erővel s szerencsével
Ámor jelvi alak ngyan, felszínesen tekintve mint
. . . .
d6-d5
3. Ka5~b6 . . .
óhajtásuk valósitását tűzte ki — szerintük — kivivé.
epikai machina szerepel; a fölszin alatt benső lélektani va4. Fg2 -flfmat.
feladatául. így használják föl lelkiismeretlen izga- lóság rejlik. Az előadásban csak Szigetit (Alcidamas) és
Világos.
B)
Sőtct.
tok a legszentebb eszmék kifejezéseit épen ellen- Felekinét (Cydippa) illeti kifogástalan dicséret. Szerda- Világos. A) Sfttct.
1
1
d6—<15
helyinek (Aeóntius) sikerült mozzanatai voltak, de szerepe
kező vágyak ápolására.
2
Ke4-d4
klassikai színezetébe nem tudta magát egészen beletalálni. 2. Hc6—eő
l5-d4B)
** (Egy londoni óragyáros.) John Tompken Az eiső előadás, vasárnapi közönség előtt, kevésbbé tetszett, 3. Bf3—gSt
Ke4-f4:
3. BfS-d8t
Kd4-cl
hirdette, hogy a ki neki két ftot küld be, annak ő mint a második, mert a kihagyások nálküli szöveg, sok 4. He5-d3fmat.
4. Bd3-d5fmat.
uj szerkezetű zsebórával szolgál. Kiderült, hogy okoskodásával, néhol unalmassá vált. Czélszerü összevonáHelyesen fejtették me&: Veszprémben: Fülöp József
ez merrő csalás. John Tompken egy csavargó, ki sok, némely drámaiatlan jelenetek (pl. az olympi játék- — Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Csákváron: Kling
kihagyása, bizonyosan megkettöztetné a mű sikerét.
rászedi az embereket. Egy magyarországi adóhi- nak)
I ( . _ Miskolcion: Czenthe József. — Kőszegen: Mia-1
S mindenek fölött sajnos volna, na a nagytehetségü szerző
vatalnok is küldött neki hat ftot, snem kapott érte múzsáját az eik«dvetlenedés s egy anyagi iránya élet mun- Nándor. — Petédén: Rády György, - F.-Ny arádon: Gerecz Károly. — O-eUén: Glesinger Zsigmond. — Pesten:
semmit. A kormánv hivatalosan figyelmeztet most kái s gondja végkép elhallgattatnák.
Rakovszky Aladár és G. S. — Jászkiséren: Galambos Istaz ily külföldi csalókra.
Hetfö, apr. 20. „Cydoni alma." másodszor.
( _ — \ pesti sakk-kör
Kedd, apr. 21. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
** (Sorsjegy-hamisitás.) A sz.-pétervári orsz.
Rővfd értesítés. Miskolcz. Cz. J. Szíveskedjék a nétőzsdén különös hamisítás fedeztetett föl. A leg- Gounod.
Szerda, apr. 22. „Szenticánéji álom." Szinmü 5 felv. gyest még egyszer beküldeni. A mostani alakban Sötét:
utóbbi húzás után három egyén jelent meg három Irta Shakespeare; ford. Arany János.
b6-on négy sakkot adhat egymás után. Egy kis tévedés
külön példánybeli Kinyerő sorsjegygyei, mely a (
Csütörtök, apr. 23. „Lohengrin." Regényes opera 8 lesz a dologban. Számolunk további szíves közreműködésére.
legszigorúbb vizsgálat mellett is mind eredetinek I felv. Wagner Rikhárdtól.
:
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TARTALOM.

H E T I - N A PTÁR.
Hónapi- és Katholikns és protestáns Gördg-orosz
naptár
hetinap
naptár
Április (ó)
Április — Május
26 Vasár. D 2 Ervin, Kiüt D 2 Mi8. Do. 14 F 2 Martius
27
28
29
30
1
2

Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Izraeliták
naptára

Ijár Ros.

4Nantanael
f> Félböjt
6 Böjt
7 Temp. sz.
8 Félböjt
9 Ódám

ISí a P

hossza
L
36
37
38
39
40
41
42

P27
26
24

Anasztáz
15 Aristar
Peregrin hitv.
16 Agapia
Vitái és Valéria Vali
Antalka
17 Simeon
22
Maximin
18 János remete
20
Sienai Katalin Eutróp
Fülöp és Jakab Fülöp, Jakab 19 János
19
Athanáz, Zsigm. Zsigmond
20 Theodon
17
10 S. 3. per.
Hold változásai. S Első negyed 29-én, 5 óra 47 perczkor

tcél

6.
4
4
4
4
4
4
4

Ho l d
nyűg.

P- ó. P-

51 7
49 7
48 7
46 7

kél
nyűg.
- — =
P- 6. P- ó. P-

hos sza
f.

4 82 44 V 36 11 4
6 96 53 8 31 rej
7 111 3 9 8JJ 0 1
8 125 2 10 63 0 52
45 j 7 9 189 19 11 30 1 36
4317 11 153 24 este
41 V 12 167 23 2 14 2 47
délután

Disraeli Benjámin (arczkép). — A küzdőhöz. — A
fekete ember (vége). — Eredeti drámairodalmunk a nemzeti színházban. — Gyula-Fehérvár (vége; két képpel).
— Kara Fatima kurd fejedelemnö (képpel). — Bitangállatok (hnl ábrával.) - Egyveleg. — Tárbna: Királyi gyermek születése Budán. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Baleset, elemi csapások. — Mi újság? —
Nemzeti szinház — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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Legilcsóbh linóm női-vászon készletek:

HIRDETÉSEK.
ti

FÜGGÖNYÖK

,

egy ablakra 5, 6, 8, 10, 14 ftig. \
Vászonnemfl, himzék, csipkék.

Pesten, TÜrSCll F.váozi-utcza.
| j ^ * Összes üzleti árjegyzék
bérmentve "<H2
43 (6 — 7)

Pezsgőbor

Legdiesöbbnek tapasztalt s a legkedvezőbb sikerrel megpróbált
Dr. Béringuier L.
BORCHARDT
orvos tudor
KORONA-SZESZE,

ILLATOS KÖVÉNY-SZ 1PPANA,

(vasty a kölni viz qnintessentiaja)

ILLATOS FOGPASZTÁJA

HAJFESTÖSZEIiE

Dr. IIARTUIVG

Fris

VETŐMAGVAK,

úgymint:
Lóhere, valódi franczia es magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörfts.
Hellii here. fehér hollandi.
Vadóce (Rei^ras), angol, franczia,
olasz, belföldi.
Réti ctribehúr (Spörgel).
Baltacziin (Espareette).
Czaker- és takarmnny-czéktarepa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar. nyári és őszirepcze.
Tavnszi-boza és rozn.
Pohánka.
19(13-13)
Mezei komncain (Timotheusgras).
Bnrnótfű (Pimpinella).
Akáczfa-maifvak és más magfajok.
lUarhaHÓ és tragyasó.
O
l j á
*Fi«j-jjufciK'nn.
Szappangyökér, vagdalt és örlött.
Gabona-zsákok e's gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségű disznózsír és háj.
Aniiol pat«>nt-kocsi- és trépkeaöc*.
Fekete lábfőid virágokhoz.

C^f" Jó minőségbea és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer (J. János

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.
Egy csinos mezővárosban egy 4000 ft.
forgalmazó tözsjogu
97(2-6)

gyógytár eladó.
H T Bővebb tudósitástt.ez. Tha'lmayer
B és társ uraknál Pesten kapható

Eladó orgona.
Egy öt változatú jól kijavított orgona
jutányos áron eladandó.

Bakos Károly,
98 (8—8)

orgonamüvési Ciegléden.

Pesten, váczi-uteza m i . w - » « 9 i i . w . a nagy Kristóf mellett.

n

Alexander Floch,

PESTEN,
József-tér 11-ikszám alatt, Grosz-féle
hátban.
8&~ Rendel hétköznapokon délelőtti 11 — 12 és délután 2 - 4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 70 (6 — 12)

Rumburgi, hollandi, creas vászon minden áron.

Részletpa árjegyzéket bérmentve lü,UH>m. ~30$

Dr. Suin de BoDtemard NÖVÉNYI RUDAS-HAJKENÖCSE,

INÖVÉNYI

szem- és fülorvos

összeállított menyasszonyi készletek 400,600,1000,3000 ftig. "m.

_

1 eredeti üvegese ára 1 forint 15 krajezár. a bőrszín szépítésére és épségben tartására, megpróbálva minLegkiválóbb minőségben — nem csak mint igen kellemes den afféle bőrszenny ellen, ajánlható továbbá mindennemű fürdőszagos es íuosilóviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz- nél szeres ered,néaynyel; ;= eredeti darabokban, ára 42 ujkr. ~
tősért: és az idegek erősítésére szolgáló dicső gyógyszeres
segelyszur.
Dr.
íanár

közvetlen Franciaországból behozva,
vámiuötitesitve, ládákban 6palaczkjaval
s feljebb a Champagne icghirrovesb
I % és V2 csomagokban, ára 70 és 35 ujkr. A legolg\ áraiból, u. m.
jrcsóbb, legkényelmesb s legbiztosabb tisztítószer a
Mo8t <t( handoti a Epernay c-émant
fogak és foghus épségben tartására; ezen paszta,
rosé
2 í't. 50 kr.
egyidejűleg az egésE szájüregnek igen jótékony friNapóleon grand vin a Ay <••<'• n| tseséget kölcsönöz.
rosé . . . . .
2*ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból V» palaczkokDr. Béringuier L.
ban
I ff,. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánv. t
mellett alulírottnál megrendelhető.
.'(tokban, keféoskével és csészével, teljes készülék,)
A pakolás ingyen. 20 palaczk vé'ulára 5 ft.
nél 5° 0 enged étik.
2289(25—50,)
Mint a czélnak teljesen megfelelő és általában ártalmatlan
szer ismertetett el a baj és szakáll, valamint a szemöldöknek
bármely tetsző árnyalatbani tartós festésére.
in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

Dr. 6R0SSMANN,

Ingek 4, 5, 6, 8, 10 forintig; lepedők és vánkosok minden áron; éjjeli köntösök (Corset) 2 ft.,
2 ft. 75 kr., 4, 6, 10 ftig; alsó szoknyák 4 ft. 50 kr., 6, 8, 10, 14 ftig; zsebkendők és harisnyák
minden áron;

CHINAHEJ OLAJA,

előmozdítja a_ haj fényét és ruganyosságát • egyszersmind a
fejtető szilárdítására » igen alkalmas; = eredeti darabokban, ara 5U ujkrajezár. ~

BALZSAMOS OLAJBOGYÓ-SZAPPANA

kávé csak 2 ít. 80 kr.
5

Dr. Béringnier L.
hosszabb használatraelégséges üvegekben,) árai ft,
a legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállítva a haj és !
szakáll fenntartására, erősítésére és szépítésére, s az oly kellemetlen fejkorpa ég börmoh-képzödés eltávolitására.

K OC H

(eredeti doboszokban,) ára 10 és 35 ujkr.
Ezen, a legkiválóbban alkalmas fű- és nö>
•énynedvekből állapodottságra hozott növény-^L_^^
ezukorkák, a legelismertebb véleményezései nyilvánításával taa hajnovés ujraébresztésére és élesítésére, (bepecsételt, bélyeg lálkoznak és különösen köhögés, rekedtség, torokbántalmak,
elnyákosodások stb. eseteiben csillapítótag hatnak.
zett üvegtégelyekben,) ára 85 ujkr.

1

gysztár a „sz. lélekhez"
király-uteza 7. sz.;

gyS

gy sztár a „Magyar
királyhoz";

zerész, Tabán.

Scholz J.

városi gyógysztár;

Kiss G.

gyógyszertár gyógy sztár a széa „kígyóhoz";
natéren.

n.nnnáiHí.

Xagy-Míhály: Brenning F.
Nyírbátor: Legányi E.
Nagy-Varad: Huzella M. és
Janky A.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Xfltíykilíinda: ManojlowitzP.
Nagy-Szeben: ZóhrerJ. F. és
Lurz J.
Nyíregyháza : Reich és Paviovitz.
Nagy-Becskerek: Pyrra J,
Nagyszombat: HeufTel C. F.
Nyitra : dr. Láng E. gysz.
Nádudvar: Lippe S.
Nagy-Kalló: Mandl S.
Nagy-Enyed: Horváth F.
Oravicza: Schnabel GyÓ-Orsova: Böhme K. könvvk.
Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
I'apa: Bermüller J.
Petervarad : Nagy J.
Pécs: Adler A. és Zách K.
Pozsony: Weinstabl C. és Heinrici F. gysz.
Putnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
Rimaszombat: KratschmarK.
Rozsnyó: Feymann A.
Rózsahegy: Jureczky gysz.
Rom.-Logos: Popovits J .
gassin: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher J. B.
és fiai.
Selmecz: Dimák J. C.
Szombathely : Tempel F
gysz., Pillich F.
Székesfehérvár: Deutsch R.,
Légmán A. és Braun J. gysz.
Szamosujvár: Plaesintár G.
és fia gysz.
Sz. Egerszeg: Izsó F.
Szentes: EisdorferG. gysz.
Szathmar: Weisz J.
Szabadka : Farkas J és Símony J.
Szegszárd : Brassay M. gysz.

Szeged: KovácsM. gysz.,Kovács Alb. gysz.. Fischer és
Schopper.
2238(12—0)
Sz. Udvarhely: Kauntz J. A
Szereda: Gozsy A.
Sz. Keresztár': Binder M.
Szasz-Régen: Kinn Ján. G.
és Wachner T.
Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth: Tyrnauer G.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszlo: Túry J.
Sopron : Eder F. gysz. Pachhofer L. és Mezey A. gysz.
Szolnok: Braun J. és Horánszky Istv. gygz.
S. Szt.-6yérgy: Vitályos B.
Sz. Varallya: Gerber E. és
Weisz Mátyás.
Tasnad: Szongott J.
Temesvár: Quirinr A gysz
PecherJ.E. gysz., Jahner K."
gysz. es Kuttn M
Thorda: R i g ó j . F r i e d r <
Tolna: Hofbauer M.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz.
T«ta: Merkl A. könyvk.
Vj-Verbasz: Singer H.
Unghvar: Liszkay J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Újvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuehs J.
Vágujhely: Baiersdorf L.
Vokevár: Stanits T.
Verócze : Doma L. ég Bésí J
K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A. és
Halter A. gysz.
Veszprém : Gmthard fiai
Vacz: Michalik és Meiszner.
Zenta: Wmts testv.
Zombor: Popits J. ésFalcione
Gyula.
Zágráb: Cejbeek J. J. g y » E .
és Hegedús Gyula.
Ziinony : Joannovici A. D.

kereskedése,

|J J | | J J J A J I M gyszerész;
valamint a következő bizományos uraknál Magyar- s Erdélyországban s a kapcsolt részekben:
A. Knbin: Tyroler és Schlesinger.
Almás: Koby Beuk.
ANsohl: Lange Antal.
Arad: Tedeschi J.. Scháffer
Alb. és EHás Ármin gysz.
Baja: Klenancz és Baboes.
Bártfa: Waniek és társa.
B. Gyarmat: Moldoványi S.
Ueszicrc/.e: Kelp Fr., Dietrich
és Fleischer.
Bonyhád: Straicher B.
Brcznobanya : Göllnor és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Ra/.in : S'reicher G-y.
Brassó: Stenner F és Jekelius F. gysz
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád: Roth Róbert.
Csnkvár: Lukács Gyula gysz.
Csanád : Telbisz J.
Dehreczen: Czanak J. gysz.,
Kothschneek Em. gysz., Gerebi és Hannig.
Dettn: BraumüllerJ. gysz.
Déva: Kosnyák A.
D. Földvar: Nádbera P
Dees: Krémer S
Erzsébetváros: Schmidt A.
Érsekújvár : Latzko F. és fia.
Eperjes: Zsembery lg. és Pap
J. S.
Eszék: Horning J. gysz.
Ef?er: Pillér J.
Esztergom: Bierbrauer C.
Kacsét: Hirschl D.
Gyön^yfts: Koezianovich J .
Georgenber*: Hensch Ed.
Gölnirz : Fischer C E.
Gj'ör: Szailer Gyula.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE.
(iynla: Oerley Istv. gysz. es
Winkler F. E.
Halas : Hirschler D.
Hatsfeld: Schnur J. F.
Hogy ész: Ransz W- és fiai.

H.-M.-Vásárhely: Braun J.
Heves: BUu J.
IKIÓ: Tírscher G gysí.
Jászberény: Leitner K.
Jolsva : Porubszky S.
Kassa: Esehwig E. ésfia,Quirsfeld K és Münste- Gyula.
Kapusvar: Kohn Jak.
Késmárk: Genersich A. gysz.
és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Markovits G.
Keszthely: Singer Mór.
Komarom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L B.
KianJNzálIas: Nagy S.
Kisbér: Stern E.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és
Engel J. gysz.
Könnöcz : Rítt. r J.
Knn-Szt.-Miklóst Csappó G.
Karolyieliérvar:
Matherny
E., Rusz .1.
Kőszeg: Briindl J.gysz.
Kézdivásárhely : Fejér L.
l.ippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J.
I<osoncz : Bódy J . E. és Geduly A. gysz.
Lőcse : Kubatschka G.
Lnblo: Glatz J.
Lúgos : Scbieszler A.
Léva: Boleman E. gysz.
Makó : Ocsovízky S.
Mngyar-Óvar: Czeh S.
Marczali: Istl A. özv.
Marosvasárhely: Fogarassy J.
Mohács: Fógler Antal.
Miskolci: MedveczkyF. gysz.
és Spuller Ferencz jr.
Moór: Ebner J.
Mnnkacs : Hanpt J. L. és Horowitz S.
9falaczka:Röhrich J. gysz.
Nagy-Banya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz.
Nftgy-Károly: Schöberl C.

Dr. BÜIION

94 (2 O)

Párisi általános sebtapasza

I

rainderfál'! sebek, genyedések és daganatok ellen. — Egy köcsög ára a használati .in !s».errel együtt 70 kr. kisebb köcsög 33 kr. Postán küldve 10 krral több.
. Va.ódian Pestí-íl egye<iul kaphatni c.íak TÖRÖK JÓZSEF ur gyógyszertári' ,ii, k.ráiy-utcza 7. s? SárkáDy ursiál a váczi-utezában. -- Debreczeilben:
l'i" -<c;i>-i"k ur gyógyszertárában. — Szombathelyen: Pillicíi Ferencz ur gyógy6f •
n. — Mohácson: Kögl. A. ur sorszámszede'sében. — Kasssan : tíschwig
és ii _.
íolozsvártt: Wolff gyógyszerész. - Mkkolczoo: Spullep A. - Temesváron
Bwher uraknál.

íPF* A t. ez. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánezhidtól veszi kiindulási pontját!

Sztupa G.

MatsE

4 0 kr.
80
—
25

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén,
11-dik szám alatt.
fjap"* Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
2374 (13—0)

A föntebb elősorolt, hasznosvoltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek,
a valódi ininöségerfi jótállás biztosítása mellett, városára nézve egyedül s kizárólag kaphatók:

Jezovitz M.

Imindenféle kfleizvény. csnz (Rheuma),
inszagKatás, mell-,
gerinczfájdalUlak, kereszífajas (Ht;xanscbuss), lábköszvény stb. ellen.
Egy csomag ára 1 ft. 5 kr., kettős erejű 8 ft. 10 kr.

Bauhofer és Jármay-nál,

NÖVÉNYHAJKENÖCSE,

Török József

ft.
„
,,
„

Cuba-kávé egész finom . . . 4 „ 50
Gyöngy-kávé egész finom . . 4 „ 75
továbbá:
|í
tírasilini ihiiin, egy pint 1 ft.,logfinomabb g
jamaikai-rhuin, Pecco-virág- és Souchong-thea, snrdinák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

NÖVÉNY-CZURORKÁI,

Dr. HARTUNtí

font

Portorico-kávé
3
Arany-Java-kávé
• • • . 3
Laguayra-kávé . . .
. . 4
Plant-Cej Ion-kávé . • • • 4

NÖVÉNYGYÖK-HAJOLAJA,
Dr.

a haj fenntartására és szépítésére, (bepecsételt s bélyegzett üvegesékben ára
85 uikr.

KösE?éay-?ászon

jóféle s tisztaizlésü

mint enyhe s egyúttal hatályos napi mosdószer még a leeevön
gédebb bőrű hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak
ajánlandó; „eredeti csomagokban,ára35 ujkr.;

«(4-«>

gegen Magen-unrj llnferleibstsesdiwerden p p Leberleiden
Versíopfung,HámorrhüídenrVersch!e:mung.SoHbr9nnen.

gyomor- s altesti fájdalmak, máj betegség,
dugulás, aranyér, élnyálkásodás és gyoniorégetés ellen. Egy darab ára 50 kr.

Die in Wien 1866 pramiirte SAMENHANDLUNG

Brüder Franki in Prag,

gKjr Kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám alatt. 15 (12-12)

Schillingsgasse (Porié) 1074-11, Hotel „Englischer Hof"
kauft und verkauft

Kiefern-, Fichten-, Timothee-, Klee-Samen, Wechselweizen, Staudenroggen (Korn), schwarzen Hafer etc. etc.

A számolás és könyvvitel tudományában,

empfiehlt sich zum Bezuge von
i
Auftrage auf die vorzüglich bewahrten,
echten Magdeburger und Quedlinburger 25- bis Sőfaches ErtrSgniss lifernden
kapcsolatban a kereskedelmi levelezés s váltójogban a legrövidebb idő alatt alapos
Zucker- und Futterrtiben-Samen, rothen
I867er Probsteier
oktatást ad, egy, évek hosszú során gyakorlatilag képzett s megpróbált szakférfiú.
{Brabanter und steieiischen), weissen Klee- j
Saatgerste und Saathafer,
Mindazok, kik a tanfolyamot sikerrel bevégzik, érvényes bizonyítványoeanien, franz. Luzerner. Pernauer und Ki- in plombirten Originalsaoken von circa 2'/>
kat nyernek.
'
92 (2—3)
gaer Kron-Sae-Leinsamen, amerika.niscb.en
Mtzn.,
~ Felvállaltatnak egyszersmind tanuló ifjak kosztba és szállásra.
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi- englisch. Saatgetreidc, (Gerste, Hafer,
Bővebbet: Pest, lövész-utcza 10-dik sz. alatt, földszint 8-dik ajtó.
cken, Buchweizen, Esparsette, RaigrSsarn, ]
Winter- nnd Sommerweizen)
in Sacken a. ungefáhr 23/4 n. ö. Mtzn.,
Honiggras, Wiesenfuchsschwanz, Ceratochlea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Sefranz. Sommerweizen
radella, chines. Oulrettig, engl Turnipssain Saeken a 180 Pfd.,
men, Klee- und Gras-Mischungen,
u. andere bewahrte Saatgetreide,
Uberhaupt von allén Arten
I welche mit fl. 10 Angabe per 1 Sack verseKlee-, Oraa-, Futterpflanzen, Futter- und | hen sind, werden von Febr. an, von jenen A „budapesti ttgyvédi egylet" f- évi jan. hó 26-dikán tartott
Bunkelrüben-,Futterwurzeln; Futtermöhren-, j
auf echte Originalközgyűlésében a
Oelconomie-, BandeU-, Wald- und Gemüse-' en9l-> amerik->
EeiligenstUdten und andere

Előfizetési felhívás.

en.

I Saat-Kartofl'cln, Neaseeiander

wie auch von
Sommerraps,
Portland-Cetnent, Steiiikohlen-Theer, belgischem \V agenfett,Braupech, Ficbtenpech, welche mit fl 6 Angabe per Zentner verseFutterwicken Raps-Kuchen, Peru-Guano, hen sind, werden im Prühjahre bei frostKnochenmehl,Dungergyp8, Superphosphate. I freiem Wetterdie Kartoffelordres,innerhalb
14 Tagén stets die Rapsordres effektuirt.

Inlándische 8aatgetreide besorgt dieselbe auch.

Für die Echtbci
,eit sammtlicher Original-Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden
aut Verlangen gratis u. franko zugesendet.
Dieselbe hat fúr Oesterreich die General-Agentur der wiederholt mitden ersten Preisen,
zuletzt auf der Panser Weltausstellung betheilten

k. preuss. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfnrth

übernommen und empfiehlt die feingemahlenen K a l i d ü n g e r m i t t e l derselben unter
trarantie der angegebenen Gehalte an remem Káli und unter Controle der lobi. agrieultur-chem. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuekerrüben, HackfrUchte, Futterkrauter, Wiesen, Oelsaaten und HandelsgewHchse. Preis-Courante, Berichte Uber
Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
gratis und franco versendet Diese Kalidünger fiihren dieselben zollfrei ein.
2

372o-9)

Brúder Franki in Prag.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

ezen ügyvédi egyletnek hivatalos orgánumául választatott meg.
Ennélfogva felkéretnek a budapesti s vidéki tek. ügyvéd urak
ezen szaklapnak támogatására, minthogy annak sikeresebb szellemi
működése, anyagi gyarapodásától függ.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:

negyedévre (april—juni)
3 forint.
félévre (april—szeptember)
6 „
háromnesyedévre (april—deczember)
9 „
A pénzes leveleket bérmentesítve küldeni kérjük.
(3-8)

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-Mvatala
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.).

18-ik szám.

208

KACHELMANN KAROLY

LUKÁCS GYULA

selmecz- és vihnyeí gépgyárnok

ntcriLök.

bánya-ter menyek-raktára

ajánlja elismert kitünőségü és több első érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓ-

Pest, Lipótváros, váczi-ot 33. szám,

és országos szabadalmazott

ajánlja
készletét mindennemű nyers érozokbol, hengerezett és mélyíjj
nagyságban és súlyban, kutakhoz, vizvezetétett réz áruit minden nagyság
sekhez szükséges tárgyakat.

NYOMTATÓ-GÉPEIT,

melyek egyszerűségüknél és kitűnő hatásuknál fogva, átalános elismerést és nagy kiterjedést nyertek.
g^g* Kaphatók Pesten: Koczó Pál, — Debreczenben: Tóth
Lajos és Társa, — Aradon Andrényi Károly uraknál.
98 (2—8)

100 (t —3)

Árjegyzékkel kivánatra szolgáink.

magán mérnök,

iroda: váczi-ot 33. szám alatt Pesten,
elfogul műiden mérnöki munkálatokat.

Nélkülözhetlen segédkönyvek; különösen hirlapolvasók számára.

(Conversations-Lexikon magyar kiadásban.)

FAiJJSI GAZDA

gazdaság / és kertészeti hetilap 8-ik évfolyamára (1868).

Előfizetési leltételek:

Teljesen megjelent:

ISMERETTÁR.
NÉLKÜIÖZHETLEN SEGÉDKÖNYV,

mi'íy a történelem, természet s egyéb tndományok és művészetek köréből
lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betúsorozates rendben
megismertet

6 ft. —kr.
Egész évre (január—decemberre)
Félévre (januf r - : : u i a ? r ; )
.
3 , Negyedévre (jt ••
' • -márcziusra)
1 ,JT>0 „ 8-sdfít. A tiz kötet magában foglal 263 nyomtatott ivet, vagyis 8100 hasábot (15,278
tiz kö
g
g
y
, gy
^F" Teljem ínniu példányokkal januártól Uez<hf még folyvást" olgálffűzve 10
fforint,
i t mely
l a munka
k előfizetési
l ő f i t é i áára
a volt
lt éés még
é
<:7.is.ket).
—
A
tiz
kötet
ára
10
hatniik. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik,

teljes tiz kötetben.

egy ideig a vevők számára is fennmarad. Angol vászonba Öt kötetbe kötve
Yl forint.
Azon t. ez. előfizetők, kik már eddig a munka elsA köteteit bírják, a hiányzó

A „Falusi fia/irta" kiadó-hivíUia
(Pest, egyetem u!cr.a 4. sí. a.)
o

•s
o

I

£>

B
o

"2

J
>
fcü

1
C3

KLEMM ISTVÁN
kir. kizár, szabadulni.
kolompér-, tengeri- s répamag-vető-gépe

egyszerű, czélirányos s szilárd szerkezetű.
BJ^T" Bővebb tudósítást ad gyártója: H á c s e k H ó r , szabadalom-tulajdonos, irodája: Pesten, nádor-uteza, 19. sz. 71 (4—4)

Előfizetési felhívás

JÓ BARÁT
második félévi folyamára.

A „Jó Barát" megjelenik minden hónapban kétszer 1-én és 16- án két-két íven.

ELŐFIZETÉSI ÁRA:

2 forint.
1

A legpontosabb szétküldés biztosittatik.
9 V Tiz előfizető után tiazteletpéldány. — A ki 30 előfizetőt küld, annak tiszteletpéldányon kívül Kossnth LAJOS díszes nagy arczképével szolgálandunk.
(1 — 8)

köteteket 1 forintjával vehetik meg.
Nem mindenkinek van módjában, hogy a tudományos és művészeti szakkönyvekböl ti ljes könyvtárt szerezzen — és senki sem képes arra, hogy minden tudományról,
inűvéízetröl, kimerítő ismeretet szerezzen. Mindazáltal minden müveit egyénnek szükséges
miu< ••-\ tudományról, művészetről, legalább fogalmi, átnézeti ismerettel bírnia. Ez ismerettár sok szakférfi közreműködésével összeállítva, megismertet röviden mindenkit minden tudomány, művészet, fogalmával, átnézetével, betűrendben felsorolván s leírván
mindent, a mit e tekintetben minden ,,müveit" névre szert tenni óhajtó egyénnek tudnia
izükséges.
B a b o s Kálmán. Közhasznú m a g y a r á z ó s z ó t á r a magyar irodalmi művekben, magán és hivatilos iratokban, hírlapokban, folyóiratokban és társalgási
nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.
(VIII és 328 lap, 8-rét), fűzve
1ft.80 kr.

»

Egész évre
Félévre

Pest, május 3-án 1868.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pestért (egyetem-nteza, 4. sz.) megjelentek és kaphatók :

Előfizetési felhívás

(2 — 3)

Tizenötödik évfolyam.

A „Jó Barát" kiadé-kivatala
Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.

Weber György. A világtörténet tankönyve. Tekintettel a miveltségre,

irodalomra és vallásra. A tizedik kiadás után magyarítva.
Első kötet. Az ó világtörténete. 1865. (506 lap, nagy 8-adrét.) Fűzve 2 ft. 40 kr.
Második kötet. A népvándorlás s az egyistenhivés megalapítása. A középkor.
(400 lap)
2 ft. 40 kr.
H a r m a d i k kötet. Az újkor története — a franczia forradalomig (879 lap)
2 ft.
Negyedik kötet. Az uj és legújabb kor története a franczia forradalomtól a mi
időnkig (1865). (392 lap)
2 ft.
ö t ö d i k kötet, (utolsó). A német és magyar irodalom története vázlatban. (Sajtó
alatt.)

Hornyánszky, Viktor. Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn. Ein Hilfsbuch fúr Behörden, Postamter, Advokaten und GeschaftsmSnner.
Nach amtlichen Quellén und den bestén Hilfswerken bearbeitet. Zweite unverSnderte Auflage. (420 S. gr. 8.) Geh.
2 fl.

Uj m a g y a r - f r a n c z i a és f r a n c z i a - m a g y a r s z ó t a r . A legjobb kútfők szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen bövüett és javított kiadás. Két kötet. 1865.
3 ft. 20 kr., fél franczia kötésben 4 ft.
F u z v e
Első kötet: Franczia-magyar rész. D'aprus les meilleurs ouvrages pnbüées jusqu'a
ce iour et speoialement d'apríís le dictionnaire franpais de Mólé. (27 iv «-rét).
Fűzve .
l f t . 60kr.
Második kötet: Magyar-franczia rész. Irta Babos Kálmán. (33 iv 8-rét.)
1 ft. 60 kr.
Fűzve
.

Hunfalvy János. Magyar kézi atlasz, mely 26 nagy földképen egész földünk
egyes részeit ábrázolja, az államok jelen területi viszonyai szerint. Ára 12 ft.

1. A föld két féltekéje.
2. Európa.
3! Spanyolország és Portugalia.
4. Francziaorszá -.
5. Svajczország(Helvéczia)
6. Nagybritania.
7. Svéd- és Norvégország.
8. Belgium és Hollandia.
9. Lombard-Velencze.
10. Olaszország

11. Német szövetség(K.-Európa).
12. Bajorország és Würtemberg.
13. Poroszország.
\i. Ausztria birodalom.
15. Ausztriai főherczegség.
16. Tirolis és Stájerország.
17. Cseh- és Morvaország.
18 Magyarorsz, Erdély, Galiczia.

19. és 20. Az európai és ázsiai
Orosz birodalom és Lengyelország.
21. Török- és Görögország.
22. Ázsia.
23. Afrika.
24. Északamerika.
25. Délamerika.
26. Ausztrália.

Minden térkép tetszés szerint 50 krjával egyenkint is adatik.
Hornyánszky Viktor. Geschichte des österreichischen Kaiserstaates Driüe Auflage in einem Bande. 3 chronol. Tabellen und 4 Stammtafeln in
tes f Dr S g8) G
h
2 fl

Fof.5, (630 S. gr. 8.) Geh
Farkas Elek. Latin-magyar szótár, a legújabb s legjobb források nyomán
ezerkesztve. Dictionarium latino-hungaricnm. (520 lap, 8-ret.) Fűzve 2 ft.
Minden a kiadó-hivatalnál legalább % ft. értékig történt megrendelés bérmentve küldetik meg.
1665 (1-12)

Kiadó-tulajdonos Ueckenast Gnsztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

minden igtatás után 30 ujkrajczar.

Gáspár

András.

Innen mint osztály-parancsnok küldetett
Gáspár András honvéd-tábornok, sza- lyájától fölmentését kérni, de hasztalan, Gáspár, osztályával együtt Dunaföldvárra
badság-harezunk egyik jelese, kinek arczké- mert ezredese — felsőbb parancs folytán is j Grörgeihez, kinek vezérlete alatt történt a
pét s rövid életrajzát mutatjuk be ma — öt az ezrednél visszatartotta.
Az 1848-diki év e szerint szolgálatban i táczi csata, honnan az oda magokat befészolvasóinknak, Kecskeméten 1804. november
kelt horvát csapatok szétrobbantattak, —
23-dikán született; atyja szintén András, találta Morvában. Égő vágya volt minden- másnap pedig Roth tábornok előcsapatát,
kor tehetségével és vérével hazájának szolédesanyja Vasvári Zsuzsanna volt.
• 1500 embert fegyvereztek le. E lefegyveregálni; örömmel üdvözölte tehát a napot,
Már gyenge ifjúságában kiváló előszerezés alkalmával találkozott először Gáspár
melyen tudtára lön, hogy ezrede hazájába
Perczel Mór akkori ezredessel, kivel később
tetet tanúsított a katonai pálya iránt, Azon
tétetik át, és pedig az ö százada gr. Bubna
pálya iránt, mely reá oly dicsőséges volt és Károly őrnagy alatt a Muraközbe Perlakra több csatát vívott ki, nevezetesen: az ozorai,
kotorii, légrádi, domborói és fridaui csatáutóbb oly gyászossá lett.
rendeltetett.
kat; deczember 30-kán részt vett a szerenMint 16 éves ifjú, 1821 tavaszán szülői
Jellasics 1848. szeptember 11-kén hadtudta és akarata nélkül Pestre ment, s az csapataival Varasdat elhagyván, Magyar- i esetlen moori ütközetben is, hol a túlnyomó
ott állomásozó báró Frirnont-féle 9-ikhuszár- országba tört. A Muraközben elhelyezett ! ellen |által szétvert magyar sereg meezredbe állott. Atyja, kinek fiával egészen
nekülését huszáraival fedezte.
Az ozorai csatában szerzett
más tervei voltak, utána ment s
érdemeért Gáspár az országgyűrábeszéléssel és nagy költséggel
lés által őrnagy gyá, hat hét
kiváltván öt, magával vitte Kecsmúlva pedig az alezredesi rang
kemétre. Azonban az ifjú nem
mellőzésével ezredessé s a 9-dik
maradhatott nyugton a szülei ,
huszár-ezred parancsnokává lön
háznál, vágyainak ellent nem
előléptetve. Ezenkívül a fegyveállhatván, még ugyanazon év
rét letett horvát sereg főparancsőszén Pestre visszament s a már
noka Roth tábornok kardjával
nevezett huszár-ezredbe újra betiszteltetett meg Perczel Mór
állott,
ezredes által, ki is a nemzet ne1825-ben Nápolyban tizevében,
hálás elismerése mellett
dessé,
1830 ban
őrmesterré,
adta
azt
át Gáspárnak, mely
1831-ben alhadnagygyá, 1836kard
máig
is
birtokában van.
ban pedig főhadnagygyá lön előA
Görgei
által vezényelt 7-ik
léptetve, 1843-ban al-, 1846 ban
hadtestnél,
Aulich
hadosztályászázados-kapitány lön. Ezen évnál,
már
mint
dandárparancsnok
ben az akkori ezred-tulajdonos
működött s Verebélynél SimuI. Miklós orosz czár által a szent
nics
előőrseit űzte szét; 1849-ik
' Yladimir-rend 4-dik osztályával
január
11-kén Körmöczön állodiszittetett föl; — az utóbbi évemásozott,
s részt vett a Turcsek
ket a bécsi udvari szolgálatban
alatti
csatában,
hol Aulich vetöltvén, mindenkor tanúsított
zénylete
alatt
erős
puskatüz és
rendszeretete és pontosságaért
szuronyharez
után
az ellenség
számtalan kitüntetésekben részevissza
veretett;
majd
az ellenség
sült. Fokonkénti, de az akkori
által
bekerittetés
veszélyétől
fekörülményekhez képest gyors
nyegetve,
január
23és
24-dike
emelkedése a nyert kitüntetései
közötti éjjel 16 órai szakadatlan
mutatják, hogy ösztöne valóban
menet után Körmöczröl a Skálka
G Á S P Á R
A N D R Á S .
azon pályát választatá vele,
hegyen keresztül a legborzaszmelyre benső természeti hivatása
tóbb
időben
s járatlan utón Beszterczebávolt, s hogy ö azon ép annyi kimagyar hadcsapatok parancsnokai, fópa- n y á r a , s innen Rózsahegyen át Liptóba
tartással s képességgel haladt, a mily elő- rancLokuk gr. Teleki Ádám táboriktól
szeretettel lépett vala reá.
oly rendeletet vettek, hogy a Varasdról be- vonult.
1847. májusban Bécsben egy hadgya- tört cs. k. hadsereggel minden összeütközést
A kápolnai csatában Aulich parancsnokkorlat alkalmával jobb lába ló-rúgás által kerüljenek s húzódjanak vissza, minek követ- sága alatt az ellen jobb szárnyát foglalkodigen megsérült, mihez régibb köszvényes keztében a muraközi kis magyar sereg egész tatá s másnap a sereg visszavonulását
baj is járulván, miután a nagyváradi gyógy- Sz -Fehérvárig hátrált tétlenül, hol azután fedezte. Az üldöző ellenség hátráló seregünfürdőt is csekély eredménynyel használta, Móga altábornagy rendelkezése alá került. ket nyomban követvén, ezt Mezőkövesdnél
kénytelen volt kitüntetésekben gazdag pá-

