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Megjelent az ,,Athenaeum" könyvkiadásában és Magyarország minden könyvkereskedésében kaphatc

49-ik szám.

K0Hi\ PHILIPPE

Tizenötödik évfolyam.

(Patek, Phlllppe és társa genfi órások (anitványanak jóhirü

EMICH GUSZTÁV .

Nagy Képes Naptára

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEM,
Dorottya-utcza %• sz. a., a „magyar király"-hoz czinizett
szállodával szemközt,

az l§6Ü-dik évre.

ajánlja legkitűnőbb, j ó és olcsó ó r á k k a l gnsdagou ellátott raktárát. 3 évi jótaiirt* Oieilett az alább k'iveíkezö árjegyzék sicerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állapotban levő, — általam a legpontosabbans a lug-^orgalmasban van ^próbálva.
Szinoa b o r í t é k b a n
t a r t ó s a n fűzve
a
k ö r ü l v á g v a :
l<5 Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírva van, miszerint mikén?, lehet egy
•
Ara csak i frt.
' zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani—kiegyenlítési tabellavnl egytitt,
melyszerint azi «rák, » napórák szerint igar.ithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
T a r t a l o jatx :
adatik.
Cziiukép: „Munka és szorgalom tesz gazdaggá,
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . .
. . . 1 Ö - U forint I
A gazdagság j;eilig szabaddá V*
„
arany-foglalvánnyal, rugóra
12 — 18
n
Czimlap. — Előszó. — N a p t á r i rész : Únnepszámitás. — Időszámítás. — Zsidó„
„
hölgyek szamara
14 15
nnpiar. — Nap- és holdfogyatkozások. — Normanapok. — BélyegillettSk. — Távirdai
„
8 rubinra
14—15
Bz.'.bilyok és árak. — A 12 hónap.
„
kettós födéllel
15 — 16
Szépirodalmi és történelmi rész : Ez a dicső h a l a i ! Költemény. <,Illustrálva.) —
„
kristály-üveggel
. . .
. 15 —16
fiyrediliik v é r k e r e s z t r l ö j e . (Egy huszártiszt naplójából.) B a k i t s J i n o ? , —
horgony-órák 15 rubinra
16-18
Szerb dalok. A . . . . E . . — Pénz és s z e r e l e m . Novella. Ford. Solymossy P á ' . —
kettős födéllel
18, 20, 22
Áldomás egry ó - k a n c s ó b ó l . Költemény. T h a l y K á l m á n . — Hí a h a z a !
angol horgony-órák kristály-Üveggel
19.22,26
Klbefzél.'s. V é r t e s s y A r n o l d t ó l . — Roland a paizshordó. Uhland után
Halára Doisii. — X szubüd^ágharczok egyik csatája. (Illustrálva) Á 1 d o r Mihorgony tábori órák kettős födéllel
22, 2-t
valódi remontoir ór»k (kengyelénél felhúzandó)
. . . .
28—80
t i á l y . — A. l&nvkn. Paródia. Schiller után (képpel) D . . . . G
—• Göz és h ó .
u g y a n a i o k kettós födéllel
35-88
Tt'-H ki-p. V e t é s y P á l . — Isten keze ember keze. M a d á c h I m r e . — K é t
tlal. Angolból P u l s z k y Á g o s t . — Egy k i á l t á s a p u s z t á b a n . (Határszéli törArany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
üO — 32
tónetbe.) Kóppel. Ford. S o m o s L a j o s . — Egy nyakkeudö beszegése. (Episod a
„
arany-köpennyel
34—36
forradalomból.) S z a b ó R i k h a r d t ó 1.
órák hölgyek ssámára 4—8 rubinra
25—28
''", Veyyes ismeretek tára : Magyarországi tájképek és városok. (Tizenöt kép., hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
P'.-l.) Tót Lipcse ős vára. — Bajmócz vára 03 története. — Tájképek a Duna mentékristályt; véggel
42 — 45
l>'-n. — B:\latoni tájképek. — Szegzárd városa távlatból. — Szigetvár mai romjai. —
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
B.'-kés Gyula és vidéke. — A zarándi havasok. — A t e n g e r és a levegő-ür phy„
zománcz és gyémánttal
55-57
•*ika! iroagraphiiíja. — A tenger és a levegő áramlatai. — A viharok képződése. —
horgony-órák 15 rubinra
86—40
A cjxloiiok. — A vihar-jelzők. — A newcastli szerencsétlenség. — Az angliai p a r t o k .
ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 15—50
(Ivét Isi'ppel.) A plyinouthi öböl. — A tenger idylli szépségei. — Anglia védbástyái. —
horgony-órák kettős födélíel
55 — 58
A cs. tonia-flotta hadgyakorlata. — A vihar elöl futó hajók. — A t e n g e r szépségei
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 98
és csodál. — A tenger üterei. — Termékenysége. — A parányok és ázalagok. —
„
kristály-üveg s arany köpennyel .
. . . .
60-75
\ ír-virág. (Corall.) — A világ alkotói. Michelet utáu Lövey K l á r a . — B a r t b középhorgony-órák hölgyeknek
36 — 40
:i frikal utazásaiból. (Nyolca képpel.) —• Ederi és Murzuk városok Fezzanban. —
ugyanazok kristály-üveggel
48 — 5?
Tuareg tábor. — A királyi palota Kukában. — A csad-tó. — Sziklahegyek. — A
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50-55
Bénue 'olyó. — Emberrablás. — C a r r i c a t u r á k és g e n r e k é p e k . — Hogyan mulatremontoir-örák
70, 80, 90, 100
nak a nürnbergiek. fi képpel. — Mikor lesz Münchenben revolutio, 4 képpel.
ugyanazok kettős födéllel
UO, 120, 130, \50, 160
Tiszti czimtár : Magyarország királya és családja. — A magyar kir. felelős minisleiium: Elnöksóg- és Honvédüg-y. — A király személye körül. — Belügy. — PénzInga-órák, hetenkinti felhúzásra
jg t go^ 22, 24
ügy. — Vallás és közoktatás. — Igazság. — Kereskedelem. — Földmivelés és közie,,
óra és félóránkinti ütőre
' . 's9—42
kedé.". — A magyar kit: hétszemélyes tábla. — A magyar kir. Itélö-tábla. — A magyar
,, óra és negyedóráckicti ütőre
48. 50, 55
kir Vdltófeltörvnék. — A lek. kir. ker. táblák. — A tek. királyi elsóbirósága váltólörvHavi regulatorok
30-32
*r.éke.k. — A .kí •. rAi»«mri itiaiaatósáaok. — Vármegyék: Dunáninneni, Dunántúli,
Montre-Proletaire (munkás-órák) a keiigytlnél ba'ra feihtzva, lapos üveggel 14 ft
i'.-1/..ii.áiutfii; k. .•.:..'. 1 iMSíaKapesolt réazck. S z a b a d k e r ü l e t e k . K i u m e . — E r -J ti 1 y .
Ébresztők órával 6 forint.
Királyi legfőbb törvényswk. — Kir. Itétó tábla. — Vármegyék. — Székely székek. —
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
S/.ász'székek. — Hirdetések. — Ujabb vásárok és Selyem-vásárok. — Pest-budai
Legfinomabbak franczia modorú 8. 8 ft. 50 kr., 9, 10, IS ftig
üjjyvéilok.
Hosszú nyaklánezok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10. 15 ftig.
§BT" Vidéki megbízások az illeték beküldése va<»v utánvét* 1 mellett, legpontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomagoláséért 1 ft. 50 kr. számittaíik.
314 ( 3 - U)
IPSP** Javitssok. önalkotta eszköiök és gépek segítségével 6 évi, Genf,
Brűssel és Paris legjobbhirü ór agy áraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobbanvégeztetnek én ölesén számittatnak. Ór;>,k, melyek nem
tetszenének, kicseréltetnek. — Em'itendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, snit a folyton újuló megbízások bizonyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda foj;ok törekedni, hogy javításokat legjobban
Sok képpel. — Ára 80 kr.
végezhessek él csak jól szabályzóit órákat adjak el; aitért szíves pártfogásért esd
Tartalom • Naptári rész. — Ujdvi vers. — A száz éves kalendáriom jöI tisztelettel
Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.
vendő mondásai. — Az esztendő ünnepei. — Hogyan kell az esztendő 12 hónapjának minden napjára egy-egy élezet előre megálmodni. — .Kipfelhauser költeménye K. L.-hoz. (Pendant T. K. hasonló czimii költeményéhez.) — Egy réztoll
emlékiratai. — Uj válásztási auspieziumok (képekben.) — Ritkaságok. — Az
ujabb politikai műszavak magyarázó szótára. — Szabványok a subventionált
.,
Pestmegyében a vaspálya (-táez'ótól Vecséstől 1 óra távolságra 3 évre
irók számára. — Arany ABC az absolutismus idejéből. — Hány kézen megy át
bérbe adatik egy középnagyságú virágos angol-kert körepén egy báa 5 szobával
a subventió? (képekkel.) — Siabó-bál (farsangi genrekép-) — A hires generális.
bútorozva, gyümölcsös, zöldségtermő egy egéfz holddal, kis üvegházzal jókora pinczével;
Ad notam : Háry János, az ujabbkor egy ismerős tábornokáról.) — Flekdrsz
átellenben csinos gazdasági épületekkel. Megtudni lehet vácii-uteza 16. szám dr. FiszSamuol és Uraczy szolgabiró, (képekkel.) — Vasúti kaland. — Tessék vásároltory urnái déli 12 órakor.
,
333 ( 2 - 2 )
n i . — Ki volt nagyobb ? (Épen a 100-dik paródia.) Jótékonyságok. Uj fóti dal.
Vegyes karricaturíík kopekkel.) — Egy mezei költőnőnél. — Buda-Pest panorá
A „Pesti hölgy-divatlap" könyvtárában megjelent:
mája. — Alispáni jelentés egy bizottmányi gyűlésen. — Bolond kérdések és
ok oá feleletek. — V.v.y sukat utazott és sokat tapasztalt ember tanácsai. — Jövendő mondások az elinnlt dolgokról.

Igen díszes kiállítású 34 negyedrét ív, 30 — 35 képpel s

Magyar- és Erdélyország tiszti czimtárával.

t

BOLOND MISKA NAPTÁRA
1869-re.

Haszonbérbe adatik.

T. ez. Werther és lírázay uraknak Pest, ország-nt2ü. sz.

Alulírott, mint jobbára folytonos üléfsel összekötött munkával foglalkozó" egyén
többször s huzamosabban ••fváirj talaasnír, tes-th vtrfséf? s ahnailan!<ágban szenvedvén, urasági ok hink.tett ..Élet it»l-'-áboz, mint <•)• -;-jsxe, huz U h amodum, s ugy találtam, miszerint rövul has: nálata ntín «:-on szernek, >-i vá»yiim, testem ruganyosságát s a
jótevó álmát tökéletesen visszanyertem; nrért ia önöknek <;-int e becses s kellemes orvoíi
szer feltalálóin; k. csak szer nce't kivárhatofc, s ;i ííenved^ embeiiség irányában óhajtom, hogy jeles taHlmán- uk mi' t kitűnő hízis/cr erdeindtst-, r.épsreri.s4g<-t nyerje el.
Pest, 186S.
"
385(1)
S»é. ht",|l«!uüy Péchy József.

Rolni gépgyár részvény-társulat
Bayentha'bai Köln meUctt a Rajna vidékén.

Ajánlja m«gát ibindennumü legkitünrVb szerkiizetii sAsjcépek s gózknzátlftk ezállitá3árii minden megkivá t.itci na^\la-.;ban ; kdíiit u-vábbá liíilldzéfuliet
(Transmissionen) s biren(le..é. i iilki. trésbe:;, ',,...;,, k .papír- és íóíís?.c>-K-a;j'ás ak,
valamint vaspályák stb. számára. Gyánruám ai íxilárcságHCrt gyárának hírneve s
nagysferUséc;k! eléggé kezeskedik.
jgSJT" A :n,-.;'i>;u<leleáek re,:tlUi iili olcsu a i s k e r t s u ! s h ; t ő legrövidebb
idö alntt c /.k". i.M'tiií'ií.
'íjW Közelebbi tü.lósi'ást nyerhetni Peslen, Ttr;?£-vaso«', háromsaiv-

nte«a 23-lk szám alatt, 11-dik ajtó.

Kiad«-tBlajdono«

285 (6—12)

Güfííav. -

AZ „ÁRULÓK"

gr. Ponson da T e r r a i l nagyhírű franeiia iró egy : k legszebb és legérdefefesiitóbb
regénye kát kötetben. Fordította Csáthy Géza. Kiállítása díszes Ára: í ff.
"Megrendelhető a „Pesti h ö l g y - d i v a t l a p ' kiadó-hivatalában, ujvilág-utcza
IS-dik szám alatt.
—
•

A „Pesli hölgy-divatlap•• eddig megjelent
ugyan ott kaphatók és pedig:

díszes

műlapjai

1) „Perényi Ilona a mohácsi hősöket temeti."
2) „Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál I I . Károly koronárását
nézik."
3) „Hunyadi Mátyás találkozása édes anyjával, Szilágyi Erzsébettel 1468. febr.
9. St azvitz. alatt, midón Podiebrád fogságából a királyi trón elfoglalására indul."
'!) ,,Lónyay Anna erdélyi fejedelemné, fjrjét, Kemény Jánost a tatár fogságból kiváltandó" ékszert-it bocsátja áruba."
5) „A Kurucz asszony, Bebek Györgyn?, Patócsy Zsófia kivonulása Szádvárbói, a mint Svendi Lás>ár a labanezok vezére tiszteleg előtte."
6) ,,A. király n királydombon kardvágást tesz a világ négy tája fülé.1'
Bármelyiknek példánya: 1 ft., göngyötetése és szállító-levélre bélyeg, egy
v.gy több példánynál, csak*3O hr.
7) Budavár hősies bevétele, 1849, május 21-én, dicső bonvédeirk által." Ennek példánya: t ft.
A ,,Pesti höigy-divatlapra" is előfizethetni. Egész évre: 8 ft. — Félévre:
4 ft. — Negyedévre: 2 ft. — A „PesU hölgy-divatlap" tiadó-llivatalaiiais nj-

vilas-ntcza: 18-dik szrim.

P8f* Ki a regény vagy a luülapokból egyszerre öt, vagy több
példányt rendel meg 40%-ben részesül.
325 (2-8)
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Nyomatott saját nyomdájában Pesten "l868 (egyetem-uteza t-dik szám alatt).

Pest, deczember 6-án 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Chnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
§4>" Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többssöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk izámára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Grant

l I y s s e s.

az északamerikai Egyesült-államok választott elnöke.

A nyugati nagy köztársaság, melynek
fejlődését, növekedését, gyarapodását és terjedését az utolsó polgárháború kitöréséig
az egész világtörténelemben példátlan siker
kísérte, e pillanatban kétségkivül homályos
és kétes jövendő küszöbén áll. A diadalmas
hadvezér fegyvere legyőzte ugyan a legelszántabb és legszenvedélyesb pártütést,
melyről a polgárosult nemzetek évlapjai
szólnak, s mely, ha
sikerül,nemcsak egy
nagyszámú emberfaj ugy anyagi, mint
értelmi és erkölcsi
rabszolgaságát
örökitettevolnameg
de lerombolta volna
ama nagyszerű müvet, melyet az amerikai nagy köztársaság atyái minta
gyanánt alkottak
nemcsak az angolszász faj, de az öszszes emberiség, valamennyi szabadságra és nemesb állapotra törekvő nemzetek számára, egyszersmind pedig tág
kaput nyitott volna
azon európai ármánykodások előtt,
melyeket az amerikaiaknak elég alkalmuk volt a polgárháború alatt mind
a „nyelvben s vérben rokon" Angolország , mind az
„Egyesült - államok
természetes szövetségese", t. i. az imperiális Francziaország részéről megizlelni. Csak a gondviselés titka, hova
sülyedne Amerika,
ha az angol uralkodó
osztályok forró vágya, az északamerikai unió felbomlása

sikerül, vagy ha III. Napóleon merész
terve, a mexikói császárság képében ültetni
át az európai zsarnokságot és „a latin fajok"
fennhangoztatott világhivatását a nyugati
világ szabad földére, nem szenved hajótörést a természet által vetett akadályokon és
az amerikai nép jellemén.
Grant fegyvere és az amerikai nép elszánt és kitartó vitézsége elhárította e ve-

GRANT

ULYSSES.

szélyt. A pártütés le van fegyverezve. De az
izzó hamuban még sok parázs van, s Johnson elnök önfejű és ildomtalan politikája oly
reményeket keltett a déli államok dölyfös,
de megalázott fehéreiben és az ezekkel tartó
északi demokratákban, melyeknek nem szabad teljesülniük, nehogy a nagy amerikai
unió visszaessék ama szomorú zűrzavarba,
melyből a hadsereg vitézsége és a nép hazafias önfeláldozása
csak alig három év
előtt szabadította ki
a köztársaságot. Ily
körülmények közt a
jövő elnökség kérdése végtelen fontosságú volt az unió
jövő végzeteire nézve, a mit eléggé bizonyít azon elszánt
párttusa, melylyel
az utolsó elnökválasztás végbement.
Az amerikai népet
azonban e válságban is biztosan vezette gondviselésszerű helyes ösztöne. A nép azt hitte,
hogy azon férfiú, ki
a pártütést oly bámulatos ücry ess éggel és tapintattal, és
katonában oly ritka
polgári erények kitüntetésével fojtotta
el, kétségkivül az
uniót is leghivebben
fogja megőrizni.
Ezen érzületet
nem tartjuk ugyan
kétségbe vonhatlan
dogmánakjde Grant
esetében minden oda
mutat, hogy az amerikai nép megtalálta
benne a gondviselés
emberét. Politikai
hitvallásáról a világ
eddig még keveset
tudott, mert Grant«<
mindig őrizkedett ;i

.».*
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birtunk már emelkedni a szenvedélyek és
Ráhimzé a lobogóra
nyilvános tüntetésektől és politikai nézeMit
szíve,
hős
szive
érzett;
emberi
gyengeségek halmazán, érleli meg
teire nézve feltétlen hallgatagságba burÜdv
élni
s
halni
dicsőség,
azt,
hogy
valamely okoskodás, vagy valakolta magát; sőt voltak idők, mikor épen e
Szabadság szent ügye, érted!
mely
tett
—
hibás volt.
hallgatagságnál fogva a radikálok kétel— S Tarkő várában Tárczay Anna
Miron
ismerte
embereit, ismerte azok
kedni kezdettek benne, a demokraták pedig
Térdre borulva igy esdekel:
természetét.
A
késő
éj, s a veszélyes út daalig titkolható örömmel sajátuknak hitték.
Hadd veszszek érte én s nemzetségem,
czára
elhatározta,
hogy azonnal lovakra
Csak a szabadság ne veszszen el!
De jellemének e szerény tartózkodás, e hallrakja
kincsét;
inkább
megbirkózik a termégatag magábazárkózottság mellett is akadTarkő vár szirttöve véres,
szet
akadályaival,
s
inkább
kiteszi magát
tak élesszemü tanulmányozói. Nem is képzelHoltaknak halma fődé be.
egy
kevésbbé
valószínű
veszélynek,
minthetni hadvezérben szerényebb és nemesebb
Földre teritve a zászló,
hogy
ott
töltse
egy
maga
az
éjt
a
bányában,
vonást, mint mikor Grant hadi jelentéseiben
Gyászszine fördik a vérbe'.
a bányászok között.
mindig csak fegyveres bajtársainak érdemeit
— Romokban a vár; * Tárczay Anna
Földre borulva igy esdekel:
tünteti ki, önmagáról pedig annyira megfeS a gazdag tartalmú köveket átalvetökbe
Hadd veszszek érte én s nemzetségem,
lejtkezék, mintha e vagy ama hadi cselekrakta. Három apró havasi ló alig birta a
Csak a szabadság ne veszszen el!
vényben legkisebb része sem volt volna.
roppant terhet. A bányászok egy részét útLee tábornok fegyverletétele után Grant, a
nak indította, azon Ígérettel, hogy nemsoAH néma-setéten a vérpad,
nélkül, hogy Rich mondót, melyért oly sokáig j
kára ő is követni fogja őket ugyanazon utón.
Büszkén lép Anna reája.
Biztatva, híva, dicsérve
és oly véresen küzdött, csak érintette volna
Csak egy bányászt tartott maga mellett, s
Érinti ősei árnya.
is, egyenesen Washingtonba sietett a hadseaztán puskáját vállára vetve megindult a
Villan a bárd és Tárczay Anna reg hazabocsátását sürgetni: „Mert — mint
setétbe egészen más úton, mint a melyre báTérdre borulva igy esdekel:
monda — a nép terhein szükségkép segíteni
nyásztársait küldötte volt. Ugy gondolkoHadd veszszek érte én s nemzetségem,
kell, és a katonáknak meg kell engedni, hogy
zott, hogy ezektől nincs többé mit tartania;
Csak a szabadság ne veszszen el!
haza mehessenek." Grant jellemében a nea bányászok lassan a város felé tartanak, s
Bolgár Emil.
meskeblü ember a jeles katonával és a rena mig reá jönnének, hogy ő más úton indult
dit hetién hüségü polgárral annyiraegyesülve
meg, kincsével együtt rég biztosságban lesz
van, hogy e tekintetben bízvást Washington
már, — mert benn lesz a városban. Azzal
Az „áldás."*
György mellé állíthatni. Lee fegyverletétele
az egy bányászszal pedig, kit maga mellé
(Kép a bányász-életből.)
alkalmával Grant még a valóságos fegyvervett — ha valami roszban törné fejét — elIrta LUKÁCS BÉLA.
letétel formaságát is elengedte a confoederált
bánhat ő maga is; különben pedig a veszéseregnek, mi nem csekély morgást okozott
lyes úton s bizonyos eshetőségekkel szemIII.
saját katonái közt, kik még sem egészen
ben igen jó hasznát veheti. Igy indult meg
Késő éj volt már, midőn a borzasztó a karaván. Elől ment a bányász egy bányaszívesen mondottak le diadaluk keserűen
kiérdemelt élvezetéről. „Ne feledjétek — munka után végre birtokában volt Miron lámpával kezében, kalauzul szolgálva a hegymonda Grant — hogy ők is amerikaiak, és annak, a mit oly régóta keresett.
ségek között, s utána baktattak az apró heMost, midőn kicsikarta a földtől a kin- gyi lovak, sorban egymás után, különös
hogy amerikai testvéreket nem szabad lecset, a bányász tolvajlási kísérlete után ko- ügyességgel küzdve le a természeti akadáalázni!"
moly aggodalmak szállták meg; félt, hogy lyokat.
Grant, már megválasztatása után, egyet- elveszti azt hamarább, mint megszerezte.
Valóban nyaktörö vállalat volt éjnek idelen politikai programm gyanánt azt jelenKünn
setét
volt;
a
bánya
fenn
feküdt
jájén
megindulni ily úton. Egyetlen járható
tette ki, hogy ö a kongressus törvényeit és
ratlan
hegységek
között,
hová
ritkán
szokott
ösvény
vezet ki e bérezek közül, és az is a
határozatait, minden tekintet nélkül saját
tévedni
ember;
csak
veszélyes
ösvényeken,
legveszélyesebb,
a legfárasztóbb. Miron nem
nézeteire vagy bármi pártsugallatokra, lélekbizonytalan
hegyi
utakon
juthatna
be,
legválasztotta
ezen
utat, mert bányászaival
ismeretesen végre fogja hajtani. Szerénysége
fölebb
hajnalra
a
városba,
hol
biztosságban
egyátalán nem akart találkozni; a rengetejellemzéséül pedig elég lesz megemlíteni,
gek és hegyszakadásokon át vette útját a váhogy legújabban mindenütt, a hol csak meg- érezheté magát kincsével együtt.
A bányászok folyton marasztalták Mi- ros felé.
fordult, határozottan visszautasított minden
Meredek hegyoldalokon ereszkedett le a
ünnepélyes fogadást, minden nyilvános de- ront; folyton mondták aludnak át az éjét
a
bányában.
Egyik
is,
másik
is
elmesélt
egykaraván.
A legcsekélyebb érintésre kisikamló
monstrácziót.
egy
rablóhistóriát,
mely
legközelebb
a
hekövek,
gördülékeny
kerek kavicsok tették
Ilyen azon férfiú, ki jövő márczius 4-ét'ól
még
veszélyesebbé
a
leereszkedést.
Szintúgy
gyeken
történt
azokon,
kik
a
bányákban
kezdve négy évig az Egyesült-államok végnem
volt
biztos
a
talapzat
lábaik
alatt,
ropkapott
aranynyal
éjnek
idején,
vagy
elégtezeteit fogja veaetni.
len fedezet nélkül megindultak a város felé. pant ügyességet , lélekjelenlétet igényelt
Figyelmeztették őt azon jól szervezett rab- minden perez, hogy föl ne bukjék az ingó
lóbandára, melynek körmei közül alig sza- talajon és alá ne gördüljön a végtelen mélyTárczay Anna.
badul meg a városba szállítandó arany, s ségbe. S ha leértek egy kicsiny völgy-öbölbe,
Szép Izabella királyné
mely még folyton üzi garázdaságait a vi- — új hegyszoros következett, és ismét egy
Zápolya özvegye, bujdos.
sziklafiion kellett leereszkedni. A bányász
déken.
Rósz hírrel nyugszik el este,
De Mironnak sokkal több természetes elöl ment, ösvényt keresve a sziklahegyen,
S mindennap hajnala bát hoz.
esze volt, mintsem föl ne birta fogni, hogy s utána a legnagyobb ügyességgel ereszked— Tarkő várában Tárczay Anna
Térdre borulva igy esdekel:
hátha e bányászoknak szintén kedvök jön tek le a hegyi utakat tnár megszokott apró
Hadd veszszek érte én s nemzetségem,
az aranyra, melyért tulajdonkép ők izzad- lovak. Egyik a másik nyomában haladt, lasCsak a szabadság ne veszszen el! '
tak legtöbbet. Hátha e nép zavaros jogfo- san, óvatosan, mert ha egyik elbukik, mentgalmainál fogva azt hiszi, hogy ő nem köte- hetlenül magával sodorja a mélységbe a
Egyenként esnek a várak,
les megelégedni azon napszámmal, melyet többit is. Néhányszor rengeteg erdőkön kelGyőző ellentől övezve.
Bohek fut, s büszke Perényi,
munkája fejében kap, s osztalékot igényelne lett, áthaladniok. Százados fenyveseken baSzétszórva népeik ezre.
a kincsből, vagy eltulajdonítaná azt attól, rangolt át a karaván, itt egy ledült fenyő,
— Tarkő várában Tárczay Anna
amott egy kiálló gyökér állta el útjokat. A
kinek egyedül van joga hozzá.
Térdre borulva igy esdekel:
A jogtudósok., ott a szobában igen szépen rengetegben nem volt semmi, a mi után tájéHadd veszszek érte én s nemzetségem,
kiszámítják, s a törvény is reá mondja, hogy kozhatták volna magukat, haladtak folyton
Csak a szabadság ne veszszen el!
a bánya minden jövedelme azé, a ki a költ- tovább egyenes irányban ezer akadály köBujdos a gyönge királyné,
séget fedezi, azé, a ki müvelteti. De a bá- zött — hogy végét érjék az erdőnek.
Lengyel főid bércze fogadja.
És ha ki is bontakoztak ez erdőből, még
nyász, ki úgy van meggyőződve, hogy az ő
Tárczay György vele indult,
nem
érték végét az akadályoknak, söt egy
munkája és szorgalma nélkül, soha sem jött
Megvédi Tárczay kardja!
oly
helyhez
jutottak, mely nappal ép ugy
volna napfényre az arany, könnyen úgy
— Tarkő várában Tárczay Anna
mint
éjjel
egyike
a legveszélyesebbeknek.
Térdre borulva igy esdekel:
oskodhatik, hogy miért maradjon ö szeHadd veszszek érte én a nemzetségem,
E
hely
a
Kecskék
ö — a piátrá kápri —
gény, mikor más, az ő munkája által dúsCsak a szabadság ne veszszen el!
vidéke,
a
legregényesebb
táj talán egész
gazdag lesz?
Erdélyben,
gazdag
vad
szépségekben,
terHibás okoskodás mindenesetre, fogjuk
Megvédi bátran a várat
mészeti
nagyszerűségekben.
Az
utazó,
ki
A hős lány, kész a halálra.
mondani zárt szobában. De legyetek csak
messze
földről
jött,
hogy
ismereteket
gyűjtFönleng már gyászlobogója,
ott a munka között, a bánya mélyében, az
önmaga tűzte a várra.
arany-találás perezében, s a jelenet hatása sön vagy szórakozzék, nem kerüli el e ritka
— S Tarkő várában, várva a harczot,
alatt megértitek az emberi természetet,mely szép vidék >t, és nem hagyhatja el bámulat
Térdre borulva igy esdekel:
gyakran csak zárt szobában, komoly, hig- nélkül, s ha szól róla, nem szólhat elragadHadd veszszek érte én s nemzetségem,
! gadt elmélkedés után, s csak akkor, ha fölül tatás nélkül.
Csak a szabadság ne veszszen el!
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Márvány-hegységek képezik e vidéket,
Az út veszélyeihez járult a babona is,
Két szegény bányász lépett fel, a vidék
fehér csillámló márvány, melyet kék és vörös mélynek inkább tömjénez a bányász, mint legtekintélyesebb földesurai és bányabirtoszalagok csíkoznak át meg át, varázsolja bármely más halandó. A vidék népe nagy kosai ellen.
valóban nagyszerűvé. Az érezdús hegysége- apáról unokára hagyta a babonát, hogy <
Vádolták őket azzal, hogy midőn a két
ket, melyekben a bányászat foly, e márvány- hely meg van átkozva. Rósz szellemek, t szegény bányász haza akarta szállítani a hét
hegylánczolat választja el más vidékektől, föld gyomrának minden undok állatai űzik folytán, keserves munka árán nyert nemes
más völgyektől, és oly óriás falat képez, hogy ! itt a gyarló emberrel játékukat. Itt lakik
érez tartalmú köveket bányájokból, — a seazt hiszed, lehetetlen áttörni e lánczon, hogy bányarém is, folyton lesve a fütty szavát tétben ezen urak megtámadták őket, elramás vidékre juthass. Csak egy kis patak s mely valamely bányába hivná. Nekem meg- bolták tőlük szerzeményüket, s életüket is
az évek ezrei törtek egy szakadást e hegy- mutatták a barlangot is, melyben — szerin- csak az isteni gondviselés csodatettének kölánczolaton; és csak e szoroson át juthatsz tök a bányarém lakik. A pásztorfiú, ki elve- szönhetik.
ki ama bérezek tömkelegéből, hol a bányá- zetett e barlanghoz, a világ minden kincséért
És a mendemonda szájról szájra járt,
szat foly.
nem mert volna belépni, s óva intett hagy- hogy ezen urak egy szervezett bandát kéDe e szoros a legveszedelmesebb út; már- nék fel a fütyüléssel. Furulyaszót vagy peztek, mely jól fizetett kémei által rendeványszikláról márványsziklára kell leugra- füttyöt nem hallasz e vidéken, s ha valamit sen értesült minden aranyszállitmányról, s
nod, vagy fölmásznod, ha meg akarod bá- egymásnak értésére akarnak adni a hegyol- azonnal kiveté gaz hálóját, hogy körmei
mulni szépségeit, ha be vagy ki akarsz jutni. dalokon juhaikat legeltető pásztorfiúk, át- közé kerítse azt.
így tesz a kristály-patak is, mely egyedüli kiáltanak egymásnak egyik hegytetőről a
E bandának lett'áldozata Miron is, és
kalauzod, és mely roppant esésekben zuhog másikra.
„áldása."
alá szirtről szirtre, úgy hogy csak szétszórt
Babonás félelem fogta el Miront, midőn
De a bandára, melynek jelszava volt:
utakon juthatnak le tagjai a völgybe, hol e barlang mellett elhaladt, hallva/azokat a „fogd meg a szerencsét!" — nem sikerült
ismét egyesülnek. Az ezredévek folytán, sajátságos hangokat, melyek onnrfh kitörtek. reá bizonyítani semmit. Fejei különös szerenéhol óriás mélyedéseket vájt be a szirtek Eszébe jutott egyszerre a so^rémtörténet, pet játsztak az 1848-ki időkben e vidéken;
közé. A márvány-sziklák csúcsairól be sem melyet e helyről meséltejk, Tiogy aranyat e s ekkor a két bányász eltűnt nyom nélkül,
láthatod a rejtélyes szakadások titkait, csak helyen át még soha senki sem szállíthatott nem volt többé ki bizonyítson, ki vádoljon.
a zuhogó patak alvilági moraja, s az odúk haza, ember, ló, arany minden oda veszett,
És kit lepett volna meg épen e két báés barlangok tévetegein átsurranó szellő egyik karavánt egy lezuhanó szikla törte nyász eltűnése, — mikor annyi százan és
hangzik feléd.
össze, a másikat a mélységbe taszították a zren vesztek el amaz évben!
E regényes helyet nyaranként sokan barlangok gonosz urai, a harmadik meg elszokták meglátogatni; az utazók kedveért veszett nyom nélkül, senki sem tudta, hova
tehát hidakat vertek e szakadások fölé. De lett ember, ló, arány. Azt sem Mironnal, sem Japán irodalma és könyvkereskedése.
az átkötő gerendák bizonytalanul támasz- bármelyik bányászszal nem lehetett volna
Többször emiitettük már, hogy Japánt a
kodnak a sziklákra, egy vihar, vagy felhő- elhitetni, hogy azok a sajátságos hangok,
maga nemében tökéletesen művelt, polgárosult
szakadás, mely oly gyakori e vidéken — melyek kihallszanak a barlangból, nem a államnak tarthatjuk. Azért mondottuk, hogy ,,a
mindannyiszor elsepri e lélekvesztőket, — és szellemek rósz zenéje, "— hanem egyszerű maga nemében," mert műveltsége lényegesen
járhatlan, megközelithetlen lesz ismét a Kecs- cseppkő-képződés. Hogyan is csepeghetne különbözik a nyugati országokétól, de azért mégis
csak műveltség az, oly magas fokú műveltség,
kekő vidéke.
a kő!
hogy e tekintetben Ázsiának egyetlen állama sem
Ezen helytől félt leginkább Miron. KönyA gonosz szellemek úgy látszik nem vet- mérkőzhetik Japánnal. A polgárosodással az ironyűnek tetszett előtte az egész út eddig, de ték észre Miron közeledtét. A karaván előtt dalom is karöltve szokott előrehaladni, s nem
mikor sikamlani kezdtek lovai, és érzó, hogy nem volt semmi újabb nehézség az út ve- ;álozunk, ha azt mondjuk, hogy Japánnak teljealatta sera biztos a talap, meg sem állt keze szélyein kívül. Már tova hagyták a barlan- sen kifejlődött irodalma és virágzó könyvkeresa sok kereszthányásban. Nemsokára kibuk- got, törpülni kezdtek a sziklák is, a patak kedése van.
kant a kis patak is, s a karaván majd annak ágai összefolytak megint és együtt folytak
E pillanatban még felette bajos dolog volna
medrén, majd a hegyoldalra kapaszkodva tovább.
végérvényes ítéletet mondani a japáni irodalom
folytatta útját. Elveszett előttük minden
Az út is sokat veszített már veszélyessé- ról. Az európai tudósoknak, a kik abban fáradoznyom, minden ösvény. A kis patak elágazott, géből. Szénégetők járnak már erre, s azok nak, hogy azt velünk megismertessék, eddigelé
— ágai különféle irányban vették utjokat. utat vájtak a hegyoldalba, és hogy biztosít csak a legsürgősebbekre volt idejök és alkalmuk
Valóságos szikla-erdő állt előttük; a kis sák a felhőszakadások s a rakonczátlan víz- kiterjeszkedni, t. i. a szükségesebb, hasznosabb
müvek fordítására, melyeknek tanulmányozása
pataknak pedig sokkal csekélyebb volt ereje, omlások ellen, szép szálas fenyőfákkal pa- iparszorgalmunk vagy művészetünk valamelyik
mintsem eldönthette volna a szirteket, melyek dozták ki végig.
ágára közvetlen jó befolyást gyakorolhat: ilyenek
elvágták folyását. Feloszlott tehát és kaA márvány-vidéket egy mély hegysza- a selyemhernyó tenyésztésének mesterségéről, tonyarogva, kerülve csörömpölt tovább minden kadás választá el egy más hegycsoportozat- vábbá aporczellánnak ugy Khinában, mint Japánban használt készitésmódjáról irt munkák, melyek
egyes ág a szikla-erdő közt.
tól. A szakadásban egy patak hömpölygött 1848 óta Európában is megjelentek.
Itt volt a tulajdonképeni piátrá kápri. alá, — és ezzel egyesült egy óriási zuhanás
Japáni szépirodalmi művekből Európában
A számtalan szikla között különösen kettő után az a kis kristály-patak is, mely az ércz- még nagyon kevés látott napvilágot, s átalán véve
fogva eddig karavánunk a fordítók választását sem igen mondhatnók szeemelkedett ki óriás magasságban, és ezeket dús hegységektől
gyg
nevezte el a nép a „kecske kövének." Pedig hű kalauza volt. A szénégetők
g
gy hidat rencsésnek. Mélyebb, komolyabb kutatások bizonyegy
még a kecskék sem igen kisértik meg ügyes- vertek ezen szakadáson át, hogy a hegyol- nyal kedvezőbb eredményekre fognak vezetni,
ségüket a nyúlánk két sziklán. Ugy állnak dalon aztán a városba vihessék az érczol- kivált ha majd sikerülni fog a japáni polgárság
ott, mint óriás gúlák; mellettök eltörpülnek vasztók számára szükség*, s szenet. Ez volt legbelső életébe hatolni és az ki fogja tárni színhitregéinek, tündérmeséinek, hazaa többi sziklák és a fenyők. A nép csak egy egyszersmind az egyedülili út, mely a hegy- darabjainak,
fias és családi panasz-dalainak, ünnepi énekeinek
esetet ismer, hogy megmásztak volna a ségek közül a városba vezetett.
egész gazdag kincstárát.
magas sziklák egyikét. Az is rég történt,
A híd a mély szakadás fölött olyan volt
Hajdan Kiotó vala Japán irodalmának gyútalán nem is igaz, — az ember hajlandóbb a minő épen szükséges, hogy megterhelt pontja. A régi papi városnak még most is meg
kétkedni benne, ha nem látna a csúcson egy szekér alatt össze ne roskadjon. Mert ha vannak a maga különös miniatűr- album féle ritegyszerű fenyőfa-keresztet, mely mégis em- lezuhanna, nem maradna élve ember, állat. kaságai, még most is ott jelennek meg a Dairi
beri kéz munkája. Azt, ki ily hihetetlen dolgot Két vastag fenyőt vetettek át a két szikla- évkönyvei, a vallásos könyvek, a regények és kölmüveit, — a szerelem ragadta oda; egy falra a szénégetők, — s igy rakták reá a temények velinpapiron, mely arany-porral van
sürüen behintve. De ujabban Yedo nyomdái kiadhavasi rózsát akart szakítani kedvesének hidat.
ványaiknak száma, változatossága, népszerűsége
azon tőrül, mely a sziklacsúcson virult. A
Miron és bányásztársa aggodalom nélkül s roppant kelendősége által régóta túlszárnyalták
rózsát leszakította, a csúcson egy keresztet léptek a hidra,lankadtan czammogtak utánok a régi szent várost. A főváros irodalmi újdonsáfaragott a fenyőből, mely ott vert gyökeret, a megrakott lovak is. Egyszerre a híd meg- gainak legnagyobb része az egyetem tanárainak
jeléül annak, hogy fönjárt ott, hol eddig ingott, recsegett egyet, -- s egy pillanat vagy pedig a főbb tanodák jelesebb növendékeicsak sasok szokták széttépni a prédát, — de alatt alá hullott a borzasztó szakadásba, nek ecsetje alól kerül ki (mert Japánban is, mint
p ,
Khinában. nem írják, hanem festik a betűket, illeleszállani nem birt többé, és mikor kétség- híd, ember, ló, arany.
tőleg fogalomjelző jegyeket). Majd minden munka
A szénégetők, kik hajnalban leszálltak a oktató jellegű, de praktikus iránynyal és hasznos
beesésében leugrott, darabokra tört teste.
E veszélyes sziklák közt vezetett el az mélységbe, hogy lássák nem valamelyik czélt tartva szem előtt. Vannak művek, melyeket
a tudományok évkönyvének, a fölfedezések és találút. A sötét éj elvett sokat azok borzalmas- társuk járt-e szerencsétlenül, — mit sem mányok
szemléjének, Európa és Észak-Amerika
ságából, mert nem tűntek föl a leeséssel fe- találtak ott egyebet, — mint három ló hul- államai statisztikájának, az újkori történelem kézi.
.
.. .
nyegető sziklatömegek, s a jobbra-balra tá- láját.
könyvének , a természettan és természetrajz, a
tongó mélységek, melyek az ott veszett vadgyógy tan, tengerészet, erömíltan és hadászat év1846-ban egy igen érdekes per vette kez- könyveinek lehetne czimezni. A régi encyklopaeállatok és emberek hulláitól büzhödt léget
diai munkákat, melyek néha 200, sőt annál is több
detét a megye törvényszéke előtt.
leheltek ki.
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kötetre terjedtek, most már konversations-lexiconok helyettesítik, melyek számtalan fametszettel
díszítve évenként egy-egy kötetben jelennek meg.
E mű népieméi (ethnographikus) része mindenesetre a legérdekesebb; az a rész, mely a birodalom egyházi és politikai intézményeiről értekezik,
egyszerű névjegyzéknek mondható.
Jelenleg tehát Yedo a japáni irodalom Lipcséje; ott pontosul össze az egész irodalmi működés és könyvkereskedés. Nincs az a városrész,
sőt nincs az a főbb utcza, melyben könyves boltot ne lehetne találni. E boltok bizarr kirakataikkal s meglepő különösnél különösebb falfestményeikkel már messziről magukra vonják az idegen figyelmét. Aztán meg a sürgés-forgás is jóval
élénkebb azok előtt; az emberek folytonosan járnak ki s be, könyvekkel vagy hírlapokkal kezökben, olvasva, képeket nézegetve vagy vitatkozva.
Ott épen egy előkelő daimio hozatja magát kényelmes gyalog hintóján a bolt felé, itt meg yakuninok (szolgák) visznek egy csomó könyvet és
képet sajátságos házi batyuikban urok számára.
Lépjünk be a boltba. Alig lehet a boltajtóig hatolni, annyira elállják a bejárást, de a bolt maga

több esik egy mivelés alatt álló négyszög mérföldre. A székelyföld többi részén, ha nem is megy
épen ennyire, de közel jár mindenütt éhez a népesség.
Miből tud megélni ez a rengeteg mód összezsúfolt nép ? Hogyan történik, hogy háztartása
csinosabb, költségesebb, eledele táplálóbb, mint
az ország más vidékei lakóié?
Földje, a mi mivelhető is, nem tartozik a
gazdagabbak közé. Ha Háromszék szép tiszta búzát termel is, Csikban már csak zabot vetnek, zabot aratnak; rozszsal ritkán, gyér sikerrel tesznek kísérletet. Udvarhelyszék, mintha a kettőből
volna vegyítve, néhol terem, néhol csak legelni
nyújt jó határt. Marosszéknek is csak külső fele,
a Nyárád és Maros vidéke az az áldott hely, a
hol minden áldás együtt terem: fa,^búza, bor
bőségben és a legjavából.
A székely még sem hagyja földjét és ragaszkodik az ősöktől öröklött határhoz oly szívóssággal, a hogy kevés nép a világon. Minden
darab szántót fölhasogatnak a fiúk annyi darabra,
a hányan vannak; néhol majd annyi a barázda
már, mint a mit mivelm lehet. Azt a csekély sza-

az idő és a körülmények egyiknek vagy másiknak
kedvezőbbek. És ha elkészítette otthon iparczikkeit, maga indul el azokkal legtóbbnyire; bejárja az
országot és becseréli készítményeit leginkább
gabonáért. Pénzért nem örömest vásárol, nem
csupán azért, mivel a pénzt újból ki kellene adnia,
mielőtt haza ér, hogy kenyérnek valót vigyen,
hanem gabonáért cserélni nyereségesebb is, mert
a gazdag vidék lakója nem becsüli eléggé gabnája
értékét; könnyen adta isten; könnyű őt rávenni,
hogy valamicskével többecekét bocsásson.
Földmivelő, iparos, kereskedő, mindenik kitelik a székelyből; csak is igy, a foglalkozások
összemüködtetése által tarthatja fenn magát a
sovány és szűk, de oly forrón szeretett bérezés
hazában.
Egyszerű erkölcsei fenntartására nem kevés
befolyással van ez örök foglalkozó élet; mig híressé
vált ravaszságának, ha nem egyedüli is, de erős
táplálója a kereskedés.
Heverő tagja nincs a családnak. 6—8 éves fiu
már messze határokon legelteti a barmot; majd
elviszi magával apja ura, bejárni az országot,
mikor deszkát, fazekat, zsindelyt, meszet vagy

Japáni könyvkereskedés.
lagot megmiveli mindenik pontosan; a mi keveset nyer belőle, örömmel költi el. Azzal ugyan
kevés ideig érné be; pótolja hát szükségeit másunnan, másképen.
Földmivelő nép rendesen egyébbel nem foglalkozik. A legáldottabb vidékeken még a gyümölcs- és vetemény-termelést is elhanyagolják.
Egyedül a dúsan termő gabonára támaszkodnak;
annak árával, pénzen vesznek meg minden más
szükségest; egyedül a gabna munkálásával foglalkoznak, ha annak nincs munkája, heveréssel vesztik az időt. Az Alföld, Bánság, Duna vidéke,
Erdélyben a Mezőség, Marosmente mind bizonyítják ez állítást.
A székely ilyen értelemben nem földmivelő.
Neki nincs munkaszünete aratás vagy vetés végeztével; az esztendőnek bármely szakában, az
időjárásnak bármilyen váltoáása mellett van rendes
Képek a hazai népéletből.
foglalkozása.Nem tudni, melyik mellékes: ha barázdáit szántja, vagy ha növekvő tulkait messze haXI.
vason legelteti, vagy mikor erdőben szenet éget,
Keresetre induló székely fiu.
szurkot gyűjt, deszkát hasít, taplóból kalapot ver,
Orbán Balázs nagy becsü munkája, a „Szé- vagy otthon ülve eresze alatt ha teknőt, kereket,
kelyföld" szerint, Csikszékben] 12 ezer leieknél lapátot farag. Mindeniket teszi, a szerint, a mint

is tele van olvasókkal. Legelébb is egy halmaz
képes könyv tűnik szemünkbe számtalan röpirat és
füzet kíséretében. Itt régi encyklopaediák állanak
olyszerü metszetekkel díszítve, mintha a középkor
német mühelyeiből kerültek volna ki; amott chinai tentával (tűs) festett vázlat-albumok, fametszetek, regék és népszerű színmüvek gyűjteményei. A számtalan, selyemre és növénypapirra
festett részint hidakat, piaczokat és szinházakat,
s különbféle gyülhelyeket ábrázolt, részint sajátságos alakokat Yedo polgári és munkás osztályából. Egy szóval az egész könyvkereskedés tarkábbnál tarkább vegyületü áruival, meglepő festményeivel és metszeteivel, komoly, ünnepélyes
arczu látogatóival elfelejthetetlen benyomást hagy
az idegen szemlélő lelkében.
S. L.

borvizet árul. 12 esztendős korában egyedül a
fiu indul a terhével, egyik vagy másik szomszéd
társas"-"an. Egy-két évre egészen magára is
elbocsátják.
Ez, a ki itt megpihent egy útszéli padon és
most tovább folytatja útját a bizonytalanba, most
hagyá el először igy magára a szülői házat. Az
utat ösmeri sokfelé, apja urával tett utazásaiból;
ösmert nyomon halad be az ország áldottabb vidékeire. Derekán lógó új bőrtarisznyáját a múlt
vásáron vették szülői Székely-Udvarhelyen. Boldognak, férfinak érzi magát, hogy olyat akaszthatott nyakába. Arczára önérzetes komolyságot
vont az a tudat, hogy most már vezető nélkül
maga intézi dolgát. Hátán fekete csiki korsót visz,
fenyőpálinkával (borovicska) telve; azzal indul
kereskedni. A másik oldalon van még fenyő-mag
is és finom fehér szurok, mely átlátszó, mint a
borostyánkő; ha ég, illatos mint a tömjén; hangyák gyűjtik fészkökben és ugy készítik, mint a
méh a mézet; jó mindenféle baj, betegség ellen, fej
alá téve is gyógyít.
A fenyőpálinkát anyja készítette; a fenyőmagot, hangyaboly-szurkot maga gyűjtögette, első

szerencséjét ezekkel kísérli meg. Nem kell sok év
egy kis szerencse mellé, hogy nyereségéből lovakat állítson; akkor aztán szekérrel fog járni,
nagyobb nyereségű czikkekkel: deszkával, mészezel, borvizzel; akkor feleséget is
vesz, háztiize lesz; a mi hasznot
ad isten, lesz hol leraknia, hogy
szaporodjék.
Három napja jön már. Tarisznyája meglaposodott. Elfogy aszta,
a mit „anyámasszony" tett föl.
Most már ha árulhat, nem pénzre
fog alkudni, hanem egy kis ennivalóra. Azután megint folytatja útját be az ország felé, mindaddig, a
mig van még pénzérője. Mire megtér, emberként tér meg, a kinek
van már enszerzeménye.
Abban a helységben, melyet
most hagyott el, benézett némely
házba, kínálni áruit. Egyben épen
asztalnál ült a család. Olyan vivásu
fiu mint ő, gúnyolva nézett rá a
teritett asztal mellől: „Góbé, foltos a harisnyád, mért nem húztál
újat?" Roszul esett a lelkének,
hogy szegénységével csúfolódnak,
a kiknek isten jó módot adott. Megfájdult az is, hogy künn a falumellett ifjak játszadoztak víg nevetés
között, és őt, a hogy lehevert közelökben megpihenni, egyikök
megdobálta.Itt e távolabb fekvő padon a míg pihent, elgondold ezeket, és köny is fakadott szemében
a gondolattól.
Türdd el székely, édes atyámfia, vérem! sorsod hidegségét. Vigasztaljon, hogy a nyomoru8ág
megedz, és nemcsak könnyű lesz
munkád ezután, de édesebb is az
élvezet bármely parányija.
Én is ugy bolyongtam zsenge
ifjúságomban, azután is, mikor más
élvezett,— ha nem is korsóval hátamon,de hideg, idegen arezok közt,
gúnyolva is akárhányszor, a mért
magam szereztem kenyeremet.
Adnám-e most boldogságomat,
öntudatomat, munkakedvemet, lelkem élvező képességét akármelyikéért is az akkori gúnyolok közül?
Haladj, jó fiu, csak tovább; szorgalmadat isten áldása fogja kisérni; jó
tagja lesz családnak, községnek, hazának,
boldog ember,
a ki élvezi, mert
megérdemelte
boldogságát.
Nem féltlek
én, édes vérem,
attól sem, ha a
vasúttal nagy
vállalatok, gyárak, pénzes kereskedők özönlik el kis hazádat. Munka
kell mindig és
mindenütt, s a
civilisatio
terjedésével
folyvást jobban
fizetik a jó munkát. — Aztán
rád nagy hivatás vár; te keletre kész czikkeket és miveltséget fogsz
hordani még
nagyobb mértékben , mint
eddig; onnan
pedig fényes
pénzzel gazdagítod hazádat.
Munkakedv
és munkaerő a
legbiztosabb tőkék napjainkban.Ezérthiszem,hogy
a székely népre még szebb jövő vár mint múltja volt.
Jó utat, szerencsét, székely!
Réthi Lajos.

ta, vagy photographiroztatta le újdonat új, szép
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ezüstgombos mellényét, hogy t. i. — mint feleséA száraz malom.
A falusi, vagy városon a város-végi kaszinók, gének ellenvetésére mondta: „azért nem látszik
vagy társalgók egyik példányát mutatjuk be olva- az új mellény, mert a felső öltönyt begombolta s a festő alul pingálta oda
a mellényt." — Lehet, hogy itt
is belül van a társaság a malomszobában, vagy garatházban, vagy
a hogy épen nevezni szokták.— Ki
tudja az az ifjasszony, ott az ajtó
előtt, azon szin alatt, hogy mikor
kerül már az ő búzája a sorba, nem
valami fris hirért jött-e most is ide
azekhoz az atyafiakhoz, kik oda
benn az ország és közelebbről a
falu vagy város dolgát döntik. —
Kíváncsisága, ha egyébbenfnem is,
annyiban legalább kielégittetik,
hogy megtudja, kik üldögélnek a
malomban, a mi magában nem sok
ugyan, de hány asszonynak esik
könnyebben a munka, ha csak enynyivel többet tud is szomszédaszszonyánál.
Jaj a malomtája mindig nevezetes hely — s a molnár a faluban
mindig nevezetes egyéniség? —
Vándorolt, országot-világot látott, vagy — mint mondani szokták — jártas-keltés ember a molnár minden helyen, s épen nem
lehet csodálni, hogy mindenre tud
példát felhozni, s minden dolognak tud mássát mondani egy-állóhelyében. — Kivált mig nőtelen,
az édesanyák — t i. a leányos
anyák — soha se tudnak még munkája ellen sem soha kifogást tenni,
a liszt mindig jó, olyan a minőnek
épen lenni kell, se tulzuzatva
nincs, se nagyon korpásán hagyva,
se a túlságos locsolás miatt nem
csomósodott meg, se el nem égette
a kő.
Nincs is a száraz molnárnak
semmi ellensége, csak, a hol szo~-'
kasban van, a szélmalom, meg
folyamok, patakos helyek táján a
Keresetre induló székely fia — (.Jankó János rajza.)
vizi és patakmalom, no még ujabb
időben — mióta az emberek úgy
sóinknak e képpel, mely a kovács és bognár- elbódultak, hogy mindenen kapnak a mi új, a
műhelyeknek vetélytársa s pedig — nem ritkán, gőzmalom. Az utóbbiakat, ha dicsérgetik a szádiadalmas vetélytársa. — Ki ne tudná, hogy ez a razmalmi molnár előtt, vagy kifakad és egyet
káromkodik,
vagy szóra sem
méltatja az
ilyen beszédet,
vagy, ha egy
kissé dicsekvő
természetű, magasztalja azt a
lisztet, a mit
csak a napokban is, ennyi
meg ennyi mérföldnyire lakó
lisztkereskedő
vitt el tőle valahova, a hol
pedig gőzmalom is van, —
vagy ha csöndes, elégedett,
phlegmaticus
természetű, azt
jegyzi meg a
gőzmalomra,
hogy „majd viselve válik." —
A többi malmokkal nem sokat törődik,
mert a többi fölött rendesen
van az övének
egy olyan előnye, a mi neki
sok elégtételt
szolgáltat. Mikor néha hétSzáraz malom. — {Greguss János rajza.)
számra is megáll a szél s áthordogatják
a
szélmalmokból
az
övébe
az őrleni
száraz malom? — Most ugyan nem látszik ez a
tulajdonsága; — képünk e jellemzetes oldalát nem valót, vagy mikor őszszel korán beáll a hideg
tárja föl a száraz malomnak, ha csak olyan for- a a patakok csaknem fenékig fagynak, a fomán nem, mint az egyszeri biróné férje rajzoltat- lyamokon pedig megindul a zajlás, s sok őrlet-
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len maradt gabona ballag haza a gazdákhoz, godott, új vállalatok keletkeztek mindenütt, s a
„E talaj természete vagy ig°n nedves éghqjla*
kik aztán, mind ő rá szorulnak: nagy öröm és legszebb jövőt képzelték magoknak, — ép úgy, tot, vagy f'ólszinéhez egész közel hömpölygő talajnagy elégtétel neki ezeket kegyes leereszkedéssel mint mi most. És mindennek mi lett következése! vizet követel, hogy termékeny legyen. A kavicsos
fogadni, s ígérni, hogy nála cserben nem marad- — pár évtized alatt annyira kimerítette földjét, alsó fenék sem a fölös nedvességet, melyet a ternak. — Hanem a gőzmalomnak, annak a gonosz hogy mig azon államok (Anglia, Francziaország), mő réteg eső után neki átad, következő száraz
mesterségnek, valamennyi molnár mind közösen melyeknek pénzeért mezőinek erejét eladta, most időkre megtartani, — sem a mélység nedvességét
egyformán ellensége.
csaknem eleget termelnek magoknak: — Bajoror- nem képes jelentéktelen hajcsövessége miatt a maEgyébiránt a szárazmalmi molnárok közt is szág a helyett, hogy feleslege volna, most Magyaror- gasba fölszíni, hogy a kiszáradt felső réteggel
igen nagy különbség van, a szerint a mint vagy j szágból kénytelen ellátni gabonával magát, s a mint közölje. Ezért szenved a kisebb sikság rendszerint
malomtulajdonos a molnár, vagy a más malmát ezelőtt amaz államok néztek aggodalommal a szárazságtól, mihez az esőmennyiség ki nem elévezeti. A malomtulajdonosok rendesen czifrább- bajor mezőkre, hogy meddig szolgálhatnak még gitő volta — 13" — is járul.
nál-czifrább vak mustralovakat szoktak összevá- azok nekik gabnatárokul, — úgy most Bajoror„Mig a felsik alsó fenekét durvább görely
sárolni, s miután a lóra is húznak vámot, szaporít- szágnak jutott e sors Magyarország irányában.
képezi, alapzata finomsága által tűnik ki a másik.
ják a malom jövedelmét; a szegényebb molnár
E változott viszonyokból azonban, úgy lát- E rónának csak párkányán találni kavicsot, mépedig csak úgy őrlethet, ha az őrlős a maga tu- szik, reánk csak szerencse hárult. Az 1863-ki lyebben befelé durva, majd finom futóhomokba
lajdon lovait fogja a kerékbe. — Munkához szo- ínséges év után a várakozásukban csalódott bajor megy át. Középeit kavicsnak nyoma sincs, itt van
kott, vagy abban épen el is fáradt, csöndes vérii, piaczok érdekében szükségesnek látta ott a kor- az az elláthatlan felület, hol „aranyért sem kapsz
jámbor lovacskák nagyon könnyen átlépik azt a mány egy szakembert küldeni Magyarországra, orvosságképen egy darab követ." S épen a kő e
lebocsátott kereket s „szembekötősdi" nélkül is hogy kitapogassa, vájjon a 63-ki inség egy mara- szűke fő oka, miért, hogy a magyar róna utai
keringenek anélkül, hogyszámitgatnák: sok van-e dandó baj jele volt-e nálunk, vagy csak ideiglenes annyira javithatlanok. ISz áradmányi képződmény
még hátra a fordulóból? de az ilyesminemis nyujc zavarodás; s ez esetben vájjon számolhatnak-e az a folyamok mentében vonul el, s oly vastag, hogy
aztán egyebet közönséges, hétköznapi csendéleti ő piaczaik ezután is a magyar gabonára.
eddigelé nem sikerült alája hatolni. A Pest melletti
képnél, a melyet valóságban látni, épen semmi éláradmány 40—50, másutt 90 lábnyi is. Debreczen
A
megbízott
férfi
dr.
Ditz
Henrik
„Amagyar
vezet. — Hanem az már más, mikor egy-egy jó50 ölnyinél vastagabb torlaszföldi telepen nyugmódú embernek pihent, jóvérü, kényes, kissé szilaj, mizőgazdaság" szerzője lett. E mű az, mely felett szik. A bánsági Allios mellett 495 lábnyi mélysé8 a jó táplálék miatt kissé bokros természetű lo- nem dicsbeszédet tartani, hanem csak pár tájéko- gig fúrtak le, a nélkül, hogy a homokrétegeket
vait akarják malomba vezetni. — Megpróbálják zó vonást adni szándékoznak e sorok. A magyar áttörték volna. Egészben 400—500 lábnyira beelőször szépen csöndesen átlépi-e a kereket, s mi- igen szereti hazáját, sjennek sorsa iránt mindig ér- csülhetni a két legújabb képződmény vastagságát
kor attól visszariad a ló, bekötik a szemét, s úgy dekkel viseltetik. Nem lehet kételkedni tehát, a nagy róna közepén."
vezetik más oldalról szépen halkan biztatgatva. hogy egy oly mű, mely hazánk jelen állapotát
A talajnak ez áradati eredetüsége egyik fő
Az egyik néha már át is tette az első lábait, 8 ak- annyi szakismerettel, s oly „genialis felfogás"-sal
tárja
fel
épen
a
mai
időkben,
a
rólunk
rendesen
oka
az Alföld ismeretes termékenységének, de
kor visszafordítja fejét, hogy társa jön-e, s ilyenroszul
értesített
külföld
előtt.
—
egy
oly
mű,
mely
ezénkivül
szerepel még egy másik ok is, ez az ős
kor, ha fejét az ereszbe vágja, úgy rándul vissza,
hazánk
természeti
és
mezőgazdászati
viszonyait
magyar
gazdálkodás-mód.
hogy harmadik próbáig még meg is simogatják,
,,A két rónát jobbadán a magyar lakja, csak
czirógatják a mégis nehezen szánja rá magát a egy még eddig saját magunk által is ritkán látott
gazda, vagy ha igen, nem sok hite van, hogy lesz világításban állítja elénk, — egy oly mű, mint a határszélek felé szenvedte ez meg a németet és
belőle valami. Végre mégis benn vannak a lovak, Ditz e munkája, mind nagyobb és nagyobb körű ér- szerbet," és a magyar Ázsiából hozott szokásaihoz
8 a mint befogják és megindítják, a malomzaj, a dekeltséget fog költeni fel hazánkban, s hiszszük, híven, inkább legelőnek szerette használni földjét*
kerekek katatása úgy megijeszti a lovakat, hogy nem csekély lesz a befolyás, melyet ez átalakulási mintsem mind eke alá fogta volna azt. Természetes
fejlődésére tehát, hogy ily gazdálkodás-mód mellett, kivált peúgy rohannak, majd összetörik a malmot — mind- korszakban a gazdászati nézetek
dig a török hódítások idején, midőn aratás helyett
addig, míg csuk bele nem fáradnak s bele nem gyakorolni fog.
S e befolyásnak osak jó következményei le- a magyar .,vérével trágyázta" e talajt,—csaknem
törődnek a munkába. Egy-egy ilyen látványosság
hetnek.
Hogy mi földmivelő nép vagyunk, s hogy napjainkig megtartotta ez ős-termékenységét,
rendesen r.agy közönséget von a malom tájára s
ki mulatja magát, ki meg kárhoztatja a gazdát, jövő nagyságunk alapját mezőgazdászatunkban melyet a századok hosszú sorain át rajta elkorho"'y íovait ilyen munkába rontja. Annyi igaz, is vagyunk hivatva lerakni, — azt a figyelmével fe- hadó legelők növényzete még gazdagított.
Egy tnáeik lényeges sajátsága a magyar tahogy az ilyen munka jó lónak nem való, s a mal- lénk fordulni kezdő Európán át egész az Egyemos ló alatt rendesen egyebet értenek, mint sült-államokig halljuk most mindenfelől hangoz- lajnak — annak elenyészőleg csekély lejtőssége,
tatni. Az intézkedések azonban csak a viszonyok mely az Alföld lassú vízáramlati viszonyait idézmegnézést érdemlő szép lovat.
alapos ismerete mellett történhetnek helyesen, s vén elő, ez által eddig egyik fő tényezője volt e
A malomkerék vasárnap, a pihenés napján, mindaz, mi ezt elősegiti a sikert biztosítja. A vi- vidék termékenységének.
kivált délutánokon a kártyázóknak, beszélgetők- szonyok közt, melyekre számításainkban ügyel,,A mármarosi bérezek közül kilépve, 505'
nek, mulatozóknak szokott ülőhelye lenni, s azt a nünk kell, talán a legfontosabbak a magyar föld tengerszin feletti magasságban fekszik a Tisza;
szolgálatot teszi, a mit a házak előtt a szakúll- talajtani viszonyai, s már e tárgynál — melynek 164% mérföldet (ilyen hosszú volt a Tiszaszabászárító pad, csak annyiban jobb ennél, hogy na- ismerete kevéssé van elterjedve hazánkban, s me- lyozás előtt a Tisza folyamágya Tisza-Újlaktól
gyobb társaság befogadására alkalmas, mint egy- lyet ép ezért választánk mintegy bemutatásául az torkolatáig) megfutván, torkolatánál még mind
egy kis pad. — Rendesen öt, hat-féle társaság új munkának*) — látjuk mily jó szolgálatot tesz 219' a tengerszín felett, ugy hogy a folyammeder
is van itt olyankor. Kgyikben beszélgetnek, a Ditz az ügynek.
egy hosszmérföldére átlag 1' 9" esés jő, vagy ha
gy
másikban olvasnak, a harmadikban kártyáznak, a
,,Az ország két nagy rónája képezi a magyar egyes kanyarulatait figyelem nélkül hagyjuk a
negyedikben legények, leányok játszanak, s így
csak 85% merföldnyi hosszú völgyet számítunk,
tovább. — A molnár maga természetesen mindig mezőgazdaság igazi hazáját. A kisebbik a sokágú melyen áthalad: a völgyére 3' 4" esik, t. i. az elfő
előkelő szerepet visz az ilyen társaságokban, s Duna két oldalán fekszik, onnét kezdve, hol ez a esetben 100 ölre 0.5" s a második esetben 1". Ép
oda vegyül rendesen, a hova kora és kedvtelése birodalom osztrák részét elhagyta. E pozsonyi ez a viszony a Duna völgyénél. E folyam Pozsonyleginkább illővé teszik. Vagy a kártyában adja az medenezének is nevezett — nyugati róna egész tól Gönyőig 1C0 ölre 2%", innen a Dráva torkoutasításokat, vagy újságot olvas föl, vagy valamit térfogata körülbelől 300 ü mfd.
,,Hasonlithatlanul nagyobb a másik, mely latáig 0-47" s alább Baziás felé csupáncsak 0-35"magyaráz a beszélgető kompániának, vagy végre,
nyi esést mutat.
ha nőtelen és fiatal, a játszótársaságot mulattatja Magyarország alsó felében fekszik, 1700 Q rnfl.
,,Nem kevésbbé jelentéktelenek az oldallejtők
s egy-egy kacsintással, szép nótával sebesebben — az ország szívét képezi; nemcsak tűzhelye ez a földhátaktól a völgy felá. A Duna s Tisza közt
tánczoltatja a leányok sziveit, s úgy esik, hogy amagyar nemzetiségnek s szokásoknak, hanem mintegy 200 lábnyira emelkedik a vízválasztó legegy czimbalom, vagy a legroszabb esetben egy itt van elrejtve a kincs is, mely a magyar birodalmat magasb pontja a folyam ágya fölé, a fensikok legczitera mellett magukat is tánezba sodorja s egy- virágzóvá és hatalmassá teendi s a magyar e kincset fölebb 60—100 lábnyira nyúlnak ki s a róna jóegy jobb módú molnár, ki érzi, hogy az anyák ássa és szedi, valahányszor ekéjét a földbe ereszti. kora része 10 — 20 lábnyi aránylagos magasságy
„Mindkét magyar síkságról az a föltevésünk
szeme rajta függ, a leányok szive felé dobo
lehet, hogy a történetelőtti korszakban, viz alatt ban fekszik.
egész nyalkán dalolja el a maga nótáját:
„Ennek folytán az esővíz, mely a magyar
volt, s csak később törettek át Győrnél s a Vaspusztára
hull, épen nem talál a földszinen oldalkapunál
a
bérezek,
mikor
aztán
a
megrekedt
állóKét malomra tartok számot,
Harmadikon veszek vámot,
vizek lefelé folyása megtörténhetett s a száraz vást lefolyást. A földbe szivárog hát bele, a hol
Ha kopik is a kövem, megvágatom
fölszine az ekkép alább sülyedt víztükör fölé emel- az átereszti Aiztalajvizzé tolul össze. Nagy ritHej! Félre ütöm bokrétás kalapom!
kedett. Az Alpok közelsége, továbbá az osztrák kaság a pusztán, hogy az eső- vagy talajvíz paD-r.
felföld nagyobb lejtőssége erőt kölcsönzött a felső takká gyűlne s föld felett venne utat a folyam
tóba beömiő mellékvizeknek, hogy a medenezébe völgye felé; az esés hiánya ép úgy gátolja a talajA magyar talaj.
vaskosabb kődarabokat is magukkal sodorjanak. víz lefolyását, mint kiöntését okozna. Ennélfogva
E felső tó hagyta a maga helyén a felső magyar a vizek mozgása csaknem egészen földalatti, a hol
Bajorország az újabb időben sokban hasonló síkságot hátra. A vizfenék finomabb részei azon- a viz a föklszinen mutatkozik, vagy álló pocsosorson osztozott hazánkkal. Még e század elején ban hosszabb utazást állottak ki, s csak a nagy lyák, vagy tavakban, vagy nagy folyamokban
is ép oly kimerithetlennek hitt kövérségü, csekély alsó tóban rakodtak le. Az alsó medencze — kes- henyén hömpölygő. A sikság folyamai nem szánépességű, ipar nélküli földmivelő ország volt, keny párkányát kivéve — egészen ment maradt a mosak, de víztartalmuk annál nagyobb, részint
mint Magyarhon. A mocsáros sík föld %-da ép durvább görelytől; e medencze hajlásaoly csekély, vizkörnyékük nagyobb volta, részint lass-ú meneúgy miveletlenül hevert, mint minálunk; az elő- hogy a viznek nem volt elég ereje nagyobb kőda- tüknél fogva. Ez által a nyár rekkenő, esőtlen
ítéletektől s a nép tudatlanságától nyomott ország rabokat magával sodornia.
napjaiban nedvességben tartatik a talaj s elsülés— minden természeti kincsei daczára — ép úgy
től megóvatik a vetés.',,Ez okból a felső síkságon durvább rétegből
nem bírt gyarapodni, erősbödni, mint hazánk csak
Azonban a magyar talaj e két fő sajátságán
képeztetik az alsó fenék. Ezen kavicsos talaj terpár évtizeddel ezelőtt is.
az
ujabb
időben nagy horderejű változás van fejAzonban egy századnegyed múlva megkez- mészetesen meddő. A termőréteg' mely borítja, lődésben.
környékén
dődtek benne a nagyszerű mezőgazdasági refor- gyakran igen vékony, Magyar-Ovár
;
A mostanában évről évre növekedő gabnamok, a mocsárok kiszárítása, a- mindinkább emel- itt-ott nem rug 6"-re, m g másutt több lábnyi.
kivitel mind nagyobb mérvben szívja ki e talajnak
kedő gabnatermelés, s a nagymennyiségű felesa múlt századok alatt— midőn még a mit termett
legnek külföldre eladása, — ép úgy, mint mo ; t
is,
mind rajta használtatott el — benne felhalmaminálunk. A beözönlő pénzen az ország gazda- Kautmann kiadása. SS5,'G££
zott őstermő erejét. Ha a tapasztalás nem mutatná
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is, a legegyszerűbb számítás meggyőzhet bennün- mint a mi Tiszánk és Berettyónk volt, — s ez
ket e felől, hogy most, midőn a 20 év előtti 1 mil- magasabb szempontokból, s nagyobb előrelátással
lió helyett 16 millió mérő kerül külföldre, nem az történt, mint az ember gondolta. Mi a viszonyok
a gazdálkodásmód uralkodik e fold felett, mint teljes ismerete nélkül az egyszerű gátemelések
helyett nagyon is erősen benyúltunk a természet
századokkal ez előtt.
A talajnak a termésben elvitt erejét mind az kerekei közé, s most, midőn a magyar talajvíz
utolsó fillérig meg kell neki téríteni, ha bőkezű- mindinkább eltűnése, a nyári szárazságok mind
ségét tovább is élvezni akarjuk. A jó mivelés által égetőbbé emelkedése, s e/zel összefüggőleg a
a termés légnemű alkatrészei ugyan visszapótol- magyar klímának, mely a nélkül is a szélsőségekre
tathatnak, de az ásványnemüek soha. Ezt csak volt hajlandó, mind gyakoribb kicsapongása napról
hasonló ásványnemek rá hordása által lehet esz- napra érezhetőbb lesz: kérdés, vájjon nem fogközölni. Mi lesz már most eredménye azon eljá- ják-e azok a kezeinket összetörni, mielőtt azokat
rásnak, mely mindig többet és többet visz el, de kivonhatnánk közülök. Bizonynyal jó lett volna,
vissza semmit sem ad a földnek. Kétségkívül az, ha amaz időben is úgy ismertük volna már eme
mit Ditz jövendöl, hogy t. i. eljön majd az idő, viszonyokat, mint most Ditznek nagybecsü munDapsy L.
midőn a magyar trágyáért adja ki azon pénzt a kája után.
külföldnek, melyet most tőle jó magyar búzáért
és szép lovakért bekap. S ez szép nyereség lesz!
Eredeti levelek Chiiiából.
Ezért igen óhajtandó volna, hogy minél elébb
oly ipar fejlődjék ki a magyar földön, mely annak
A világutjára csak nemrég megindult kelettermékeit ide bent emésztené meg; de ha még ez ázsiai expeditiótól még sokáig kell várnunk az
nem lehetséges, okos eljárás mellett a termésnek érdekes tudósításokra. Addi^ is azonban alkalkülföldön elárusitása sem volna oly nagy baj, munk van, egy arra utazó fiatal hazánkfiától, a
mint átalában hiszik.
földgömb másik oldaláról, a mesés Chinából némi
Ha a gazda eladott termésének árát egy tudósításokat közölni. Gr. Bethlen Ödön, a trieszti
részben a földből kivett tőkének tekinti s mint tengerész-akadémia volt növendéke, jelenleg egy
ilyet más alakban, gazdasági eszközökben s trá kereskedelmi hajón mint gyakornok utazza a
gyában abba újra visszafekteti — nem ássa alá világtengereket s közelebbről Chinából érkeztek
jövőjét, mert gazdálkodása mind intensivebb lesz, levelei. E levelekből, melyek öár néhány hónap
az újabb tapasztalások pedig azt mutatják, hogy előtti keltűek, de érdekességüket a nagy távol s
— Carey szerint — intensiv gazdálkodással még messzi út csak növelte,van szerencsénk olvasóinkcsekély termő erejű talajon is lehet folyvást jó, kal közölni a következő töredékeket.
sőt több és több jövedelmet aratni.
E helyett azonban nálunk a legtöbb gazda a
I.
gabona árát egészen a pénz és munka tiszta jöveHong-Kong,
1868. június 25.
delmének tekinti, s sok esetben még arra sem
Június 15-én ide megérkezve, felette megörtartja kötelességének fordítani belőle, hogy saját
termelésű trágyáját földére kihordássá. Azon vendeztetett egy otthonról jött levél, molyet az
ellenvetés, hogy bármennyit termesztenek is, a osztrák konzulnál találtam; múlt évi november
kövér magyar földeken erre még nincsen szükség, óta e volt az első tudósítás hazulról.
Cardiffoól irt levelemből tudjátok odavaló
sőt a nélkül is megdül a vetés, — nem áll; mert
ez utóbbi tény nem a föld kövérségének, hanem megérkezésemet: január 24-én indultunk el onnan,
csak a hibás kezelésnek jele, mivel megmutatta a azonban a kedvezőtlen szelek miatt újra visszatapasztalás, hogy még e mellett a sovány földben tértünk s kénytelenek voltunk három hétig a brisis megdűl a vetés; okszerű gazdálkodásnál a leg- toli csatornában horgonyon vesztegelni, mig febr.
13-án végre csakugyan útnak indulhattunk.
kövérebb földben sem történik ez meg.
Ez idő óta nem Írhattam, mert Cardiffcől
De még roszabbul áll a dolog a vízviszonyok.
egész Hong-Kongig nem kötöttünk ki; csupán a
b»n történt változásokkal.
„Egész kis királyság a környék, melyet a Sunda szorosban, de itt is valami idegen ember
Tisza-szabályozása előtt csaknem évenként elborí- diseretiójára kellett volna bizni levelemet, nem
tott, s melynek egy részét huzamosabban elárasztva lévén ottan postaállomás. Idegen hajókkal sem
tartotta. E környéket medre szabályozása s körül- közlekedtünk sehol.
Jó szelekkel gyorsan átutaztuk az Atlantigátlások által csaknem teljesen kicsikarták kezéből. A Tisza kanyargásai közel 20 millió ftrintnyi Oczeánt; márczius 2-án Cap-verde, 28-án pedig
költségen mintegy 100 átvágással körülbelől 60 Trinidad szigetek láttában haladtunk; az Aequamfnyivel rövidittettek meg vagy fognak s a hatá- tort pedig márczius 15 kén léptük át, mit a tikros lapály gátakkal védetett az áradások ellen. A kasztó meleg s a számtalan záporeső eléggé érezrégi kiöncési terület 207% osztrák vagy 217 tettek velünk. Utunknak ezen első fele volt legszebb, mert a Joreménység-fokához közeledve
földrajzi Qmfnyi volt.
„Az 1846 óta folyamatban lévő Tisza-szabá- igen csúnya idők állottak be s két erős szélvészt
lyozás tehát nem csupán tanúbizonyság a mellett, állottunk ki, melyek mindenike több napig tartott.
hogy a magyar nemzet elegendő tetterővel bir,
Mivel ezeket prózailag nem lehet, költőileg
nagyszerű eszmék- s vállalatoknak nemcsak ter- pedig igen nehéz volna leírni: jobbnak tartom elvezésére és végrehajtására, hanem közvetlen nagy hallgatni; csak annyit emlitve meg, hogy a hulláeredményre is vezetett az, 200DmfdnéI többet ra- mok 35—40 lábnyira emelkedtek, s gyakran oly
gadván ki az áradások hatalma alól. Azonban úgy erővel jöttek a hajó ellen, hogy ennek minden
látszik mégis, nagyon is egyoldalulag csak a meg- szöge rezgett s a fedélzetet melynek kerítése 5
hódított mértföldeket vették számításba s csak láb magas, egészen ellepte a viz. Ilyenkor mindennagy későn látták be, miképa vizlecsapolása által kinek az árboezokhoz kellett fogódzni, mert a ropa talajt részben elrontották, nemhogy javították pant víztömeg, mely a hajó hínykódása miatt erőt
volna. A viz átkát jól ismerték, áldását csak hiányá- nyer, könnyen magával sodorhat. Egy hullám a
ból kezdték ismerni. Sok határ, mely a szabályozás legnagyobb csolnakunkat eltörte, s helyéből kielőtt el volt öntve, a kiszárítás után merőben ter- mozdította, daczára annak, hogy számtalan vastag
méketlen lőn, holott elébb legalább nádasfenék kötéllel volt oda kötve.
vala. Sok mezőség, kivált a sziksótartalmuak,
Ezen napokon egyetlen útitársaink az albamelyeknek a Tisza mentén oly nagy mennyiségét troszok voltak. Ez óriás vizimadarak hazája a
találni, termékenységéhez sokkal több nedvessé- Jóreménység-foka és környéke, s jó vagy rósz
get igényel, minta mocsártalanitás utáni; az elébb időben mindig a szabad tengeren láthatók. A szetermékeny határok meddőkké lettek, mióta nem gény tengerészre, midőn széllel és vizzel küzdve
önt ki rajtuk a folyam vagy ] e g a m>b növényzetük oly elhagyatottnak érzi magát, igen jó benyomást
gyökereihez közelebb nem hajtja a talaj vizét. így tesz ez élőlények jelenléte. Alkalmunk volt köpl. elvesztette a Debreczen melletti hortobágyi zülök két példányt fogni horoggal; a nagyobbik
puszta zöld legelőit a Tisza-szabályozás ót* s egyik szárny hegyétől a másikig 14 láb átmérőjű
ottan-ottan kopár sivataggá változott."
volt. E madár melltollai Európában nagyon kere„Magyarországon nagyon is sok nedvesség- settek s női diszítményekre használtatnak; nem
nek kell a talajban lenni, hogy a légköri csapa- hiszem azonban, hogy egész Pestig eljutottak
dékokbeli fogyatkozásokat kiegyenlítse/' — s mi volna.
a lázasan megindított kiszáraztatások kedveért
Ugyanez időtájban ünnepeltük húsvét napminden áron oda működtünk, hogy folyóink víz- ját; szerencsénkre szép időnk volt e napon, a mi
tartalma minél gyorsabban juthasson ki ez Alföld- megengedte, hogy legalább asztalnál ülve ebéről a- tenger felé, — így nagy költséggel semmiért deljünk, mit a hajó erős hánykódása miatt már
igyekezvén megfosztani magunkat mezőgazdasági két hét ó:a nem tehettünk. E^y angol hajó vitortőkénk egyik nevezetes részétől, a talaj nedves- lázván közelünkbe, kitettük minden zászlónkat, a
ségétől.
mit ő is utánzott; s délben, mikor a három nap
A természet adott minden ily fekvésű talaj- óta néma harangokat újra használják, — a hajónak, mint a magyar Alföld, ily futásu vizeket, haranggal egyidöbea ágyúink is megszólaltak,

igaz, hogy egy-egy hullám a fedélzetre csapva
ágyúinkat is megvizezte, ugy, hogy kénytelenek
voltunk az ágyuk torkát égő kőszéndarabokkal
szárítani ki.
A Jóreménység-fokától a Sumátráig levő
5000 mérföldön 30 nap alatt haladtunk át a folyton fúvó nyugati szelek segítségével, útközben
látva szt.-Pál szigetét. Végre május 23-kán a
Sunda-sorosba értünk, mely Sumatra s Jáva szigjtek közt fekszik, s 100 napi út után legelőször
léptünk szárazföldre s közlekedtünk emberekkel.
E napon láttam legelőször a tropikus növényzetet
egész pompájában, valamint Jáva lakosait, kik az
általuk készített csinos csolnakokban jöttek hajónkhoz s ananas, banána, mango s egyéb általam
legelőször látott s izlelt gyümölcsöket, úgyszintén
mijom, papagály, teknősbéka s más állatokat
ajánlottak megvételre. Néhány roszul kiejtett
angol szót is hallottam tőlük.
Jáva lakosai a malaji fajhoz tartoznak, de
azért nem beszélnek malájul, saját nyelvük lévén.
Alacsony termetüek, testök sárgás barna, ajkuk
vastag, orruk rövid, de széles, hajzatuk gyapjas,
öltözetük nagyon egyszerű: komikus alakú szalmakalap, mely legalább 2 láb átmérőjű; vékony
szövetü ing, mely térdökig nyúlik le és nadrág.
Jávától egész Hong-Kongba érkezésünkig
semmi nevezetes esemény nem történt. Folyó hó
15-én délelőtt a kikötőben horgonyt vetettünk,
124 napi út után, a mi igen szerencsés útnak
mondható, mert Angolországból ugyan e napon
érkező hajók 160, sőt egyikök 215 napi utat tett.
Hála isten, fris egészséges vagyok, daczára
hogy a múlt hónapokban annyi különbő éghajlatot cseréltem, s most a kiállhatatlan meleg miatt
sokat izzadok

A villáin mint aranymives.
Francziaországban Nantes város egyik hidján múlt jul. 25-én késő estve ép akkor haladt át
egy uri ember, midőn javában dühöngött a vihar,
s egyszer csak egy pillanatra ő is fényes felhő
által látta magát körölvéve, a nélkül azonban,
hogy legkisebb csapást erezett volna. Midőn
hazaért s levetkezett, szokása szerint pénzét számolta meg, a midőn észrevette, hogy egy 10 frankos
aranya hiányzik; ellenben 10 ceatimes ezüstje
több darab volt, mint gondolta. Vizsgálgatván
tehát a pénzdarabokat, kitűnt, hogy az ezüstök
mintegy elhomályosodtak, a 10 frankos arany
pedig — mely a tárcza másik rekeszében külön
volt az ezüstöktől, — vékony ezüst párával lőn
bevonva, ÚB a mely a salétromsavtól hamar lekopott róla. Tehát a villanyosság hatása alatt az
ezüst darabok egy része elpárologtatva szállott át
és ülepedett le a tárcza szomszéd rekeszében levő
aranyra.
Hogy az ezüstöt, az aranyat elpárologtatja a
villáin, az nem ritka; de hogy így bőrön is átszállítsa, ez az első eset.
Ép ily csudásnak látszik azon másik, nem
régi eset is, hogy egy villámtól sújtott birka bőrének beloldalán a tájék egy részét, a hol a nyáj
állott, lephotografirozva találták.
Hasonlólag igen érdekesek Blondeau franczia
tudós észlelései a villanyosság hatásáról a növényekre, melyek szerint a borsó-, bab- és búzaszemek, melyeket cáiráztatás végett vizbe áztattak,
s néhány {-erczig a villanyfolyam hatásának tettek
ki, sokkal hamarabb kezdettek csírázni, mint a
nem villanyozottak, s hogy amazok sokkal gyorsabban és bujábban tenyésztek. Több villanyozott
borsószemnél azon különös tünemény fordult elő,
hogy megfordítva hajtottak csirát, azaz : a szik a
földben maradt s a gyök bujt ki. A gyümölcsnél
a villanyosság az érést előmozdította. Sikeralt
ugyanis almákat, körtéket, baraczkokat ily eljárás
mellett puhára érlelni, midőn ugyanazon fáknak
nem villanyozott gyümölcsei teljesen éretleneknek
bizonyultak.

Egyveleg.
© (Az egész földl közlekedésügyistatisztikája )
A statisztika legújabb számításai szerint a föld
kerekségének összes vasutain naponként 27 millió
mázsa teher és 3 millió ember szállittatik tova;
távirdák utján naponként 58,000 sürgöny küldetik szét s a levélhordók mindennap 4 millió levelet hordanak ki a posta-hivatalokból. A világ
összes vasutai naponként 8millió forintot vesznek
be, 40,000 darab mozdonyuk és 1 millió 200 ezer
darab kocsijok van s egy millió embernek nyujta-
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nak foglalkozást. Az összes távirdák sodronyai
elég hosszak arra, hogy velők a földet a holddal
kétszeresen is összeköthetnék — ha t. i. lehetne.
** (A tengeralatti huzalról.) A huzal-sürgönyöknél Észak-Amerikába m. hó 1-je óta nem a
betűk, hanem pusztán a szók jönnek számitásba,
ugy, hogy ezek átlag véve 5 betűnél többet is
tartalmazhatnak. Az egyes vagy csoportokat képező betűk ellenben, melyek ismert szavat nem
képeznek, mint eddig, ugy ezután is a jegyek
száma szerint, mint külön szavak tekintetnek.
Egyúttal registráljuk azon hirt is, miszerint az
új-yorki amerikai-atlanti huzal-társasággal alkudozások kezdettek meg egy harmadik huzal besülyesztése végett, Amerikából Belgiumba.
© (Chicagóban) Észak - Amerikában közelebbről két hetilap lépett életbe, melyek arról nevezetesek, hogy kizárólag nők szerkesztik és irják.
Az egyik a „női jogok" mellett szállt harczra,
mig a másik jogtani közleményeket hoz.
© (A Jóremény fokánál) a Berg folyóban Ca-
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Tárczaczikk
arról, a mi most legérdekesebb.
Reményi hegedülése a királyi pár előtt, hangverseny-özön a vigadóban, az a kengyelfutógép,
melylyel már az uri-utczán is kísérletet tettek, —
a szép új omnibuszok, melyek keresztül-kasul
járják a várost, utczáról utczára szállítva,—
Monhaupt Ármin bűvestélyei a Renz-czirkusban: nem, egyik sem ezek közül; nem ezekről
akarok irni. Még Bérezik Árpád előadott, kifütyölt, megtapsolt, betiltott darabja felől sem. Még
arról a darab hajitó fáról sem, a mely — mint
mondják — Ausztráliában terem és készül, s az a
tulajdonsága, hogy akármily erővel elhajítod,
mikor addig ment, a hol más tisztességes dorong
lehullana, visszafordul egyenest és megtér abba a
kezedbe, a melyből kihajítottad. Jól vigyázz, mert
meg találja ütni a kezedet. Arról azért sem írok,
mert tudom, hogy igaz, de még nem értem, ördöge) nincs annak a fának, annyit tudok; de hogy
miért tesz két utat az egy helyett, azt nem birom
még felfogni. Ha megértem, megirom.
Most tessék a képviselőházba jőni; délutáni
ülésekre nem kell belépti jegy. Délelőtt nehéz is
lenne, mert 9-ig nem nyitják ki az ajtót, akkor
pedig rögtön kiírják, hogy a mai ülésre a jegyek
mind elfogytak.
Ott ülnek a szegény honatyák reggel 9-től
este 9-ig. Még a kő is szánná. Ha büntetés ez
elkövetett hiányzásokért, elég kemény büntetés;
a kitől honfi kötelesség teljesítése, az megérdemli
napi diját, jobban a dunaparti napszámosnál.
Közben elszaladnak ugyan ebédelni egykissé:
de e szünet még fájdalmasabbá teszi az újból
nekiülést. Tán könnyebb volna hozzá szokni, ha
el sem távoznának, — oda, ülőhelyökbe küldené
ebédjét Marchal, Mihalek és az „Angol királyné."
A jegyzők fölváltva ennének és az olvasás tarthatna folyvást; az elnök minden falasra azt kérdezné: Elfogadja-e a t. ház ezt a paragraphust?
Nem is kellene szólani; késvillanás, kanálcsörrenés jelentené azt, hogy: elfogadjuk.
Akkor legalább csöndes, méltóságos lenne a
ház igazán.
Ebédelés után egy kis csöndes szender; majd
mind átalánosabbá váló horkolás és csak az előadó
hangja zúgna lágyan a teremben.
Akkor aztán megérné Halász Boldi bátyám
is, hogy inditványa elfogadtassék, ha t. i. kipeczkelné szemeit, hogy ne aludjék el, s mikor a többi
már mind alunnék, még Fejér János is, akkor
tenné meg indítványát a nők pipárakötelezése
iránt. Senki sem szól ellene? Tehát elfogadtatik....
Ilyen lenne körülbelül a képviselőházi ülés, ha
még tovább feszítenék a munkát, mint a mennyire
feszitették; és ha a képviselőház ülését úgy értelmeznék, hogy minden képviselő jelen legyen a
megnyitástól a bevégezésigVoltaképen azonban nem igy van.
Némely képviselő 8 órakor reggeliz; az olyan
jelen van 9-kor; rendre jőnek a 10-kor, 11-kor,
12-kor reggelizők; 8-korreggelizőurambátyámék
pedig olyankor elosonnak ebédelni a „kis pipába,*1
vagy a „Téli sörházba," „sajtóba." Ebéd után
megint váltogatják egymást. Aztán még akárhány,
a ki délelőtt ott ült, elégnek tart a polgári kötelességből ennyit; hadd végezzék délután új erők.
A reggeli ülést Szentiványi Károly nyitja
meg, tűri is, mig elfárad keze a ' csöngetésben.

petowntól (Fokváros) északra nem rég ölték meg
e vidék utolsó nőstény vízilóját. Még egyetlen
hím él az egész tartományban. Nagy izgatottsággal vitatták azon kérdést, hogy vájjon ezen utolsó
mohikánt is a másvilágra expediálják-e, vagy a
természetre bizzák a végtisztesség megtételét?
Hanem a viziló — saját veszedelmére — roppant
sok kárt okoz a környék lakóinak a szántóföldeken, s igy kénytelenek voltak egy vadászt megbízni, hogy lője meg. Bőre — valamint az emiitett nőstényé is — a fokvárosi múzeumban fog
őriztetni.
© (A föld lakóinak legújabb statisztikája.) A
Gothában szerkesztett „Földrajzi érkönyv"1868diki folyama a földkerekségének összes népességét 1375 millióra teszi. Ez összegből:
Európára esik 293 millió;
Ázsiára 4485 millió;
Ausztráliára és Polynesiára csak 4 millió;
Afrikára 191 millió;
Amerikára mindössze is csak 81.400,000. —

Azt is kiszámították, hogy Amerika területén
4,104.840,000 lakó kényelmesen elférne.
** (A Times nyomdájában) e napokban egy
új sajtóval tettek kísérleteket, mely minden eddigi
gyors-sajtót felülmúl. A nyomtatásra felhasználandó papiros egy hengerre van felgöngyölitve,
természetes, hogy szétvágatását a gépezet csak a
nyomtatás után teljesiti. A sajtó egy óra alatt
46,000 nyomatot, vagy is 23,000 mindkét oldalán
nyomott ujság-példányt készit el. A gépezet ezen
felül még a kinyomott példányokat össze is hajtogatja.
** (Táviró huzalok nélkül.) Egy amerikai
ember föltalálta volna a villanyfolyam irányzását huzalok nélkül is. Csupán a végpontokon
levő villanytelepekre van szüksége, hogy ép
oly gyorsan távirjon, mint a drót segitségével
történt. Kizárólagos szabadalmat akar kérni találmányára mind Amerikában, mind Európában.
Amerikai lapok sokat beszélnek e találmány fe161; mi pedig várunk, hogy igaz-e.

TÁRHÁZ.

Mikor már csak annyi erő van karjában, hogy
egyszer fölemelje, int azzal Gajzágónak és távozik.
Délután egészen Gajzágóé a sor; de könnyebb is
elbírni, mert a kedélyek lankattabbak; csak közben verődik föl a szokott zaj perczekre, tán azért,
hogy más napig el ne felejtsék. Rendesen csak
lassú morgás hallszik, mikor az elnök kérdi: elfogadja-e a ház? Más ember nem is tudná kivenni,
mit jelent az a, lassú moraj; hozzá szokott fül kell,
minő az elnöké. Különben Ő is miérttörné magát?
Ha tetszik valakinek, ellene szól. A legtöbben
nem figyelnek oda; kisebb csoportokba gyűlve
tanácskoznak: az esteli játszmáról-e, vagy a leendő
választásról, vagy tán Eötvös felsőházi beszédéről,
— nem tudom. Áz elnökön és azon miniszteren
kivül, a kinek javaslatát épen olvassák, csak néhány ember figyel megszakítatlan lelkiismeretességgel. Azok közt az a kis szürke a jobb oldalon
leghátul, a kit mindig helyén láttam, reggel ugy
mint este, télben úgy mint nyáron; a ki nyilvánosan
nem szólott soha egyetlen szót sem a három év
leforgása alatt; de minden „elfogadjuk"-at olyan
komoly és fontos arczczal, olyan tekintélyes fejbólintással hagy rá, mintha rögtön a mennybéli
biró elé szándékoznék, számot adni, hogy valóban
lelke szerint szavazott mindannyiszor.
Van még egy ősz ember, az is a jobb oldalon,
az is úgy figyel és nem sétálgat ki s be. Ülés kezdetén bevezetik s a végén ki; közben helyén ül
folvást és szavaz, egyebet nem tesz, mert vak.
Erősnek hivják, Szabolcsmegye képviselője, ha jól
tudom.
Néha, mikor szavazni kell, az elnök megnyomkodja a székébe készített zörgető gépet,
olyankor seregesen gyűlnek be mindkét ajtón,
mint méhek a kasba eső közeledtével.
Ez történik olyankor ás, midőn Deák, Ghyczy, Tisza, Somssich vagy más ily hatalmasság
kezd szólani.
Ez azonban adélutáni üléseken ritka; inkább
folyó ügyeket vagy jól előkészített törvényjavaslatokat végeznek. S ha egy-egy bécsi delegátus
bevetődik a számokra fenntartott középső karzatra,
nem győz bámulnia hírlapírók malicziájafölött, a
kik még ezt a csöndes házat is annyit korholták
a zajongás miatt.
Négy nap múlva vége lesz a hosszú ülésezésnek. A honatyák haza mennek megpihenni — és
csekély pihenés után újból fáradozni, hogy megválasztassanak a megunt ülésezések újra kezdésére.
Réthi Lajos.

„1 népszerűség."
Régen született és halt meg nagyobb zaj között darab, mint Bérezik Árpád négy felvonásos
vígjátéka ,,A népszerűség," mely múlt pénteken,
november 27-dikén adatott először s valószínűleg
utolszor * nemzeti színházban. Még elfogadtatása
előtt kedvező véleményt igyekezett mellette terjeszteni néhány lap, a drámabiráló választmány
előadásra ajánlotta, politikai iránya miatt előre is
élesen támadták meg és védelmezték. Előadása
elégedetlenség, unalom, fütty és taps közt folyt
le. Annyi tanulságot nyújtott, hogy két urnák
szolgálni — a széptannak és a politikának, — egyszerre legalább is igen bajos.
Hőse a darabnak egy Damokles Arthur nevű
semmiházi, jellemtelen, de „népszerű" ember, ki
el tudja hitetni a világgal, hogy mások nemes tet-

teit ő vitte véghez. Toklyodi képviselő szende
leányának szivét azonban nem tudja megnyerni,
nem az állomást sem, melyre vágyik. Pesten már
le van álarezozva, másutt kell neki szerencsét
próbálni. Toklyodi épen lemond képviselői állásáról, nem akarván egyik vagy másik párthoz csatlakozása által népszerűségét koczkáztatni. Föllép
jelöltnek Damokles, megvesztegetvén a nép vezetőjét, Rezneket, egy elcsapott ispánt és elbolonditván Kátyudi Körtvély Demetert, kire a nép szintén hallgat. Damokles eget, földet igér beszédében s a részeg, elámított, megvesztegetett tömeg
ordítoz neki. De a lelkesedés Damokles mellett
csak addig tart, mig ennek tárczája ki nem ürül.
E szomorú körülmény pedig igen hamar bekövetkezik. A szép Sándorynét, ki szerelmes Damoklesbe,
fölvilágosítja ennek ellenjelöltje, Klári szerelmese,
a népazerüség-hajhászatot megvető, és semmitsem
igérő Árkevi. Nincs mit tennie Damoklesnek,
mint Felleginé honleányi szivéhez fordulni, ki egy
légyott alkalmával ad is át neki egy pénzes tárczát. A véletlen fejezi be a darabot az utolsó felvonás végetlenig nyúlt jelenetei után. Elsül egy
pisztoly, Felleginé elájul, Damokles szökni akar.
De a háziak berohannak, elfogják s mindenki tolvajnak gondolja. Nincs más menekvése, mint Felleginé vőlegényének nyilatkoztatni magát. Ezzel
is felsül, mert Fellegi végrendelete fölbontatván,
kitűnik belőle, hogy a nagy vagyont neje csak
azon esetben örökli, ha ja végrendelet felbontásakor még nem jár jegyben. Damokles e szerint
nem jut pénzhez, kortesei elpártolnak tőle 8 Arkevi győzedelmeskedik.
Egész kézséggel ismerjük el, hogy a vígjáték
ép oly joggal teheti nevetségesekké a népszerűséget hajhászó demagógokat, mint a fösvényeket éa
álszenteskedőket. Azonban „A népszerűség" nemcsak e demagógokat, Damoklest, Rezneket és
Körtvély Demetert csúfolja ki, hanem az általok
orránál fogva vezetett, megvesztegetett, leitatott
népet, melyben nem találkozik senki, a kinek felnyilnék a szeme, vagy helyén lenne a szive, hanem
kivétel nélkül Damokles mellé áll, és a mely semmirekellő jelöltjét csak akkor és azért hagyja a
faképnél, mikor és a mért elfogyott a pénze. Csak
ez a sajnos eset tereli őket Árkevi zászlaja alá,
nem pedi" ?lv vagy az uj jelölt személyes tulajdonai. E ez nem a nép pelengérre állítása, nem
tudjuk, mi más. És ha ez győzelme Árkevinek,
sem mi, sem egy olyan gondolkodású ember, a
milyennek őt fostette a szerző, nem irigyelheti
tőle.
Különben a tulajdonképeni mese szálai minduntalan eltűnnek szemeink elől az epizódok tömkelegében. Az első felvonás csak arra való, hogy
a személyekkel megismerkedjünk ; az utolsóban
meg annyi minden történik vontatott jelenetek
hosszú során át, hogy szinte látjuk a szerző erőködését az összecsombolyitott fonal kibontásában.
Legsikerültebb a második felvonásnak az a jelenete, midőn Kátyudi Körtvély Demeter beszállásolja magát képviselőjéhez Pesten. Az alakok
különben másoltak, halaványak, nem keltenek sem
rokon, sem ellenszenvet, nem lesznek nevetségesekké, nem érdeklődünk irántok. Szellem helyett
sokszor ízléstelenséget találunk. Szóval a darab
hátrább áll szerző korábbi vígjátékánál, a „Fertálymágnások"- nál, melynek adatásakor a kritika
méltánylattal szólt Bérezik vigjátékirói tehetségéről.
osy.

Melléklet a Vasárnapi Djság 49-ik számához 1868.
Irodalom és mfivéftzct.

Kőzintézetek, egyletek.

Egyház és iskola.

— (Köszönet nyilvánítás.) A barsmegyei
** (A magyar tud. akadémia) nov. 30-án tar:$: (Angol vélemények egy magyar regényről.) \
Már régebben irtuk volt, hogy Jókai „Új földes- tott ülésében az osztrák delegáczió szándokolt, de n.-oroszi reform, egyházközönség nevében Varjú
úr" czimü regényét Patterson angolra fordította. utóbb elmaradtj ülése miatt Tóth Lőrincz beje- István néptanító köszönetet szavaz Simor János
A „Fővárosi Lapok" egyik múlt heti száma négy lentett emlékbeszéde elmaradván, decz. 14- kére primás urnák, ki a nevezett egyháznak, miután
angol biráló ítéletét közli e szép regény felől. A halasztatott. Thaly Kálmán mutatott be a Rákó- hozzá könyöradományért folyamodott, 6000 db
„Contemp. Rewiew" igyir: Az „Új földesúr" oly czy-korból több levelet s nevezetesen Tököly téglát ajándékozott.
— (Somogymegye Kereki helységében) m. hó
regény, melyet minden érdek, minden érdem dolgá- fejedelem egy sajátkezű naplótöredékét 1685-ből,
ban kitűnőnek lehet nevezni, s melyet minden korú mely nov. 6-kától decz. végéig tart. Utána Arany 4-én ünnepélyes szertartással ment végbe az
ember egyaránt élvezhet." A fő alak szerencsés si- János titkár olvasta fel Pulszky Ágost „A római óvoda megnyitása. E kisdedóvó intézetet ugyankerültét mindenik bírálat kiemeli. A„Westminster jog és a jogtudományi módszer" czimü, az akadé- azon nemeslelkü hölgy állította, a ki ezelőtt két
Rewiew" rövid bírálatában ez is olvasható: „Csak miában felolvasott értekezésére vonatkozó birála- évvel Bálványoson hasonló, már teljes virágzásnak
annyit jegyzünk meg, hogy a fő hős oly humorral, tokat. A bírálók Hoffaiann és Pauler elfogadják örvendő óvodát létesített. A bálványosi óvoda
oly hatálylyal van ecsetelve, mely e könyvet egy az értekezést. Spiegler „A mozaismus filosofiája" évenkénti költsége 2000 ft, ugyanennyi leend a
valódi jellemmel ajándékozza meg. A mellék alakok czimmel még a múlt évben beadott munkáját ille- Kereki óvoda kiadása. És azon nemealelkü hölgy,
is nagyon jók, s az események festőileg csoporto- tőleg, az egyik biráló Erdélyi János meghaláloz- ki a magyar nép nevelésére évenkint 4000 frtot
áldoz, nem is magyar; e nemeslelkü hölgy néhai
sulnak a mese keretében. De legnagyobb érdeme e ván, helyette Ballagi kéretik fel bírálóul.
Satzger Hugó özvegye, Paulus Karolina. Állandó
könyvnek a?, hogy a magyarok politikáját tökéle** (A központi honvédbizottmány) Ivánka lakása Bécsben van ugyan, de többször időzik
tesen föltárja szemeink előtt. Valóban megérdemli Imre indítványára elhatározta, hogy a mint a
hogy minden politikus komolyan foglalkozzék honvédségi törvény szentesítése kihirdettetik, ké- bálványosi kastélyában a egyetlen fiát magyar
vele." A közlött bírálatok közül három tekinté- relmezni fogja, hogy a 48—49-diki honvédek ne- nevelésben részesiti. — Os. I. (A megnyitási ünlyes folyóiratokban, az egyik napi lapban jelent vében küldöttségileg ajánlhassa fel a béke és há- nepély részleteit a „Polit. Ujdons."-ban fogjuk
meg. Ezekből itélve Jókai regénye igen jó fogad- ború idejére szolgálatait király ő felségének. E közölni.)
tatásra talált az angolok közt és megnyitotta az küldöttség tagjaiul azonnal megválasztattak: HorBalesetek, elemi csapások.
utat egyéb müveinek is.
váth elnök, Ivánka aleinök, Domahidy, Kis és Pa** (Szalayt) Nil Popov nevű orosz történész tay. — Az országgyűlésen helyt foglaló honvé=-= (Megható szerencsétlenség.) Tisza-Földorosz nyelven irt munkában ismertette „Szalay deket a bizottmány egyidejűleg felhívja: hogy várról a következő szomorú tudósitást kaptuk:
magyar történetiró, és a magyarok története eszközöljék ki a honvédség erkölcsi elismertetését. Nov. 25-én a tisza- földvári ref. lelkészné a mint
Árpádtól a pragmatica sanctióig" czim alatt,
— (Értesítés.) A k. m. természettudományi a konyhában szokott főzési teendőivel foglalkozmely Szent Pétervárott hagyta el a sajtót.
társulat 1869-ki január 1-től kezdve havi folyó- nék, a takarék-konyhából kipattant tűztől a mel•$. (Az előfizetési felhivások) megindultak iratot fog kiadni a közérdekű természettudományi lette fekvő szalmarakás meggyuladott, mit ő —
már. Eddigelő három lapé fekszik előttünk, mind- ismeretek terjesztésére. E vállalattal a társulat, elég gondatlanul — elgázolással akarván eloltani,
három új vállalat egészen. Táncsics Mihály, az kettős czélratörekszik: egyrészt tagjainak, kiknek a láng ruháiba kapott. A lélekjelenlétét elvesztett
ősz világtalap „Arany Trombita" czimü politikai száma az újabb időkben jelentékenyen növekedett, nő, lángoló ruháihoz kapkodva, szaladgált ide 8
munkások újságát ad ki, mint hetilapot. Mada- évi illetmény fejében élvezetes és tanulságos ol- tova, mi természetesen még inkább elősegítette a
rász is hirdeti a .,Zászlót", elválva a „Nép Zász- vasmányt akar nyújtani, melyből a természettudo- tűz gyors terjedését, s mig férje az utczán segélylójáétól. Előfizetési ára mindkettőnek 4 frt; és mányok legújabb és legfontosabb haladásait köny- ért kiáltozott, az alatt a szerencsétlen nő kiszabamindkettő szidja a közösügyes alkotmányt. — nyü szerrel megismerhessék; másrészt pedig azon dulván a már egészen lángba borult konyhából az
Nagy ígéretekkel, a munkatársak hosszú névsorá- van, hogy szélesebb körökben is megkedveltesse, udvarra, ott futkosott iszonyú fájdalmaitól űzetve
val csalogat az „Uj világ", Benedek Aladár tár- terjeszsze és lassanként, észrevétlenül, beoltsa a — egészen összeégve. E hajmeresztő látványnak
sadalmi, kritikai, ösmeretterjesztő és szépirodalmi természettudományi ismereteket. E kijelölt irány- egy szomszéd segélye vetett véget, ki köpenyébe
hetilapja, külön dívatróaB rovattal a nők számára. hoz ée a művelt magyar közönség igényeihez takarva és felölelve, szobába vitte a szerencsétÁra egy évre 8 ft. Ha beváltja a miket igér, méltó mérve, a „Természettudományi Közlöny" tartalma lent. — Nevelte e látvány borzasztóságát, s a mind
a pártolásra.
csupán közérdekű és közérthető értekezések, is- jobban sereglett nép rémülését, a kéményen és
•* (Uj vidéki lap.) Hód-Mező-Vásárhelynek mertetések és apróbb közleményekből fog állani, konyhaajtón folyvást kitóduló füst, melynek látis lesz lapja; Ábrái Károly fogja szerkeszteni, s menten minden abstract deductiotól s csak szű- tára a harangok félreverettek, s hogy a tűz a
Wodianer F. adja ki.
\ kebb körökben érdekes fejtegetésektől. — Minden konyha belsejénél tovább nem harapódzott, azt a
** (A képzőművészeti társulat) egyik album- | hónap elsején, kivéve az augusztus, szept., okt. jelenlevők erélyes buzgalmának lehet tulajdonílapjának tárgyául Székely Bertalan „Az özvegy" ! szünnapokat egy füzet adatik ki 3 nagy nyolezad tani. — A szerencsétlen nő folyvást eszméleténél
czimü szép festvényét választ á, melyet Simocyi ivnyi tartalommal; mihelyt azonban az előfizetők volt, szüntelenül hordatván magát egyik helyről
Antal állít ki fényképekben a társulat albuma szá- száma lehetővé teszi, a havi füzetek hetenként a másikra, mignem kilencz órán keresztül tartó
mára. A választmánynak utóbbi ülésén Simonyi a vagy legalább tíz naponként megjelenő egy íves iszonyú fájdalmának a halál véget vetett. Temepróbalapot bemutatván, a választmány azt átalános lapokká alakulnak át. A ,természettudományi tése megható alkalmi beszédek és igen számos
megelégedéssel
fogadta.
lésredéssel togaüta.
i " r 0 " " «»vuiu». «,*. --_'•/-J- nép részvéte mellett ment végbe. — Szolgáljon
** („Buda-Pest és környékének helyrajzi tör- j Közlönyt" a társulat tagjai ingyen kapják; nem- ez eset is, mint annyi sok más, intő például a legta
s z é r e
ténete") czim alatt flupp Jakab terjedelmes m < * Ífizetési
g o k r éára
a 27
ívből allo egész
évfolyam
e,o- nagyobb óvatosság- és vigyázatra!
Egyébiránt
tagja lehet
a társusfeet
i á r a 55f rfrt.
t
nographiát irt, mely az akadémia kiadásában ' latnak
^ minden-állampolgár,
Ksrvebiránt kitagja
lehet
a
tarsu** (Vasúti vonatok összeütközése.) Nana és
a természettudomámegjelent. E munka Buda-Pest viszonyait tár- nyok iránt érdekel viseltetik, azon megjegyzéssel, Szob között decz. 1 jén a Bécsből jövő vonat a
gyalja a X. és XVIII-dik század közt; leírja hogy a Budapesten lakó tag évadja 5 frt., a vidé- nagy ködben összeütközött egy Pestről indult teO- és Uj-Budának, Pestnek s környékének kié pedig 3 frt., s hogy az oklevélért minden tag hervonattal. Ez utóbbiban nyolez vaggon megséegyházi és világi emlékeit.
egyszer mindenkorra 2 frtot tartozikfizetni.Kéz-rült, az elöbbin pedig az utolsó vaggon ugrott ki
** (Aigner és Rautmann) könyvkereskedésé- iratok, tagsági nyilatkozatok, előfizetések az alól- a sínekből De sem az utasok, sem a mozdonyveben megjelent „Közhasznú könyvtár" 1-ső fűzet: irt szerkeaz?ő-titkárhoz (Buda, műegyetemj in- zetők közül nem sérült meg senki.
„ A föld őstörténelme," irta Corzan A. Ára 40 kr. tézendők. — Pesten, 1868.. nov. 21-kén./-r^zily
A „Közhasznú könyvtár" 25 illustrált füzetben Kálmán.
l
Mi njság?
jelenik meg. Előfizetési ára 9 frt.
Midőn a term. tudományi társulat ez újabb
»* („Ki köteles katonává lenni?") czim alatt életjelenségével találkozunk, lehetetlen örömmel
i £ (Az országgyűlést) hír szerint csütörtökön
az új védrendszer és honvédelmi törvény rövid nem üdvözölnünk e téren, melyre lépni szándé- délután három órakor trónbeszéddel zárja be ő
ismertetése jelent meg egy kis füzetben Bartalics kozik, t. i. hogy elhagyva a tisztánVudományos Felsége Budán.
Imrénél. Ára 10 kr.
- #L (A képviselőház) decz. három első napján,
fejtegetéseket, egy oly népszerű, de mégis komoly
** (Ifj. Csáthy Károlynál) Debreczenben csi- természettudományi folyóiratot indít meg, mely- a permanens ülésezéssel egész halom törvényt
nos kis lap- és tárcza-naptár jelent meg 1869-re. nek szükségét már annyira éreztük legnagyobb- alkotott. Eléghez czimeiket elésorolunk. A gyulaÁra az elsőnek 10, az utóbbinak 20 kr.
részt gazdászattal foglalkozó hazánkban. A\l* m. fehérvári g. k. érsekség és lugosi és szamosujvári
üek.) Táborszky és Parsch
Pas
** (Uj
(Uj zenemüvek.)
term. tudományi társulat ez új irányával aNsöz- g. k. püspökségek beczikkelyezése. Erdélyi vasút.
ű k k d é b
jl
pesti zenemű-kereskedésében
megjelent:
1. Ere- életre akar hatni, - s ezt jól teszi. Magyarorszá- Erdélyi unió. Függő adósságok. Közös nyugdideti magyar ábrándok. Zongorára szerzé Fáy Lőjak. Rendezett tanácsú városok költségtérítése.
rincz. Ára 1 frt. — 2. Delegaczio polka (!). Zongo- gon mi szegények vagyunk, kik érezzük és elis- Pestvárosi kisajátítási törvény. A honvédelmi törmerjük
az
elméleti
tudományok
fönségét,
de
a
rára szerzé Mihályi Ignácz. Ára 50 kr.
vényen tett változások. — Elég sok ily kevés idő
•* (Az irói segély-egylet hangversenye) ma, szükség nem enged a szellemnek szabad röptöt, alatt.
nekünk
mindenek
előtt
kenyér
kell,
s
azon
ismedecz. 6-án déli 12 % órakor tartatik meg a magyar
** (Az országgyűlés horvát tagjai) királyné
akadémia palotájának az igazgató-tanács által retekre van legnagyobb szükségünk, melyek kenyeret
adnak.
Mivel
ép
e
czél
felé
törekvést
latő
Felségénél
decz. 1-én tisztelkedtek. Soics püsegyedül e czélra átengedett dísztermében. Érdekes
műsorozí,tának nagy részét már múlt számunkban iak kiemelkedni az új „Közlöny" programmjabol, pök által horvát nyelven mondott üdvözlő beszédra,
közöltük, 8 most kiegészítésül csak azt említjük melyben elől a közérdekű, s hazánkat közelebb- melyben a horvát nemzet ragaszkodásának és
még meg, hogy Temesi-Reitter Mária k. a. is zongo- ről illető természettudományi tárgyak felett rövid hódolatának adott kifejezést, ő Felsége a királyné
rázik, s Feleki Petőfi „Ismét magyar lett a magyar" ismertetések, másik részében pedig hónaponkinta magyar nyelven körülbelül következőleg méltózczimü eddig ismeretlen költemény ét, Felekiné pedig természettudományok mezején külföldön tortént tatott válaszolni: „Őszinte üdvözletüket, szép
Szász Károly a „Költő halála" ez. ez alkalomra felfedezések adatnak: alig kételkedünk rajta, anyanyelvükön óhajtanám viszonozhatni, sajnálom,
irt költeményét fogja szavalni. — Beregszászi egy hogy a mint e „Közlöny" meg fog felelni a köz- hogy ezt nem tehetem. Igaz szivbeli örömmel fosaját gyártmányú jeles zongoráját a hangver , szükségnek és várakozásnak, úgy a közrészvét is gadom önöket, mint a vitéz horvát nemzet képviI jelentékeny mértékben fog nyilvánulni iránta.
selőit, a legforróbb óhajtásom, hogy a létrejött
senyre díj nélkül engedi át.

!
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egyezmény e két testvérnemzet boldogitására ve** (Különös módja a bünfenyitö eljárásnak.)
.— A kisértet. Ugyan formátlan alakban jelenik meg,
z< seen." „
Egy Nagy váradhoz közeli helységben egy házban de bizony teste sincs valamire való. Minket, s olvasóinkat
*• ('O Felsége) egyik utóbbi audienczia alkal- lakott az após, anyós, vő s ennek neje. Persze — ne kisértsen!
— Pozsony. I. Tanulja még ki a t yolezadik osztályt
mával egy Zalamegyébe való földmivest is kihall- mivel két gazdasszony volt a háznál, konyha pedig
is, meg még egy pár évig érjék, mielőtt a nagy közönség
gatott; midőn ez folyamodványát átnyújtotta, ő csak egy, ebből az asszonyok között perpatvar elébe léphetne kísérleteivel.
Felsége azon kérdésére, hogy mint jött Budára, kerekedett, minek az lett a vége, hogy a vő apósát
— Pest. F. Z. A költeményeken látszik némi dicséazt feleié: gyalog; ő Felsége a meglepett földmi- és anyósát megverte. A megvert felek, a sérelme- retes törekvés a dalhang eltalálására. De a mértéket még
velőnek útiköltségre valót adatott, hogy vissza- zőt a megyei bünfenyitö törvényszékhez adták fel, egy sem üti meg közülök.
— Düsseldorf. M. M. A levelet, a melléklettel együtt
felé vasúton mehessen. A földmivelő örömkö- hol a vő saját beismerése folytán 1 havi börtönre
örömmel
vettük. Várjuk a további küldeményeket is.
nyekre fakadva beszéli el ő Felsége e tettét.
Ítéltetett, de felebbezett. Haza menvén az ítélet Szives üdvözletünket!
** (A képviselőház osztályai) elfogadták az után, apósát és anyósát megkérlelte, kik is csupán,
— Csik. Hegyaljai. Tárgyhalmaz miatt késett; de
erdélyi képviselők által beadott törvényjavaslatot, azon feltétel mellett engedtek meg neki, — ha vagy itt, vagy másutt mindenesetre napvilágra juttatjuk.
mely szerint a magyarországi polgári törvények azon ütlegeket, — melyeket ő mért apósára és További tudósításait elvárjuk.
s jelesen az örökösödési törvények Erdélyre is ki anyósára, — viszont ezektől elszenvedi. — Mit
volt mit tenni? — a vő kész lett arra is, — és
terjesztessenek.
SAKKJÁTÉK.
•* (Honvédelem) A „M. Újság" irja, hogy először az após, azután meg az anyós ő kegyelmét
a Vetter tábornok elnöklete alatt ülésező bizott- eldöngették. Ezután egy nyilatkozatot állítottak
471-dik sz. f. — Gold Samutól
mány, mely a honvédelmi törvények határozatai- ki ezen bünfenyitö eljárásról és a vő által beadott
(Kövágó-Eörsön.)
nak alkalmazásával foglalkozik, majdnem teljesen felebbezéshez csatolták, kérvén a t. kir. táblát,
bevégezte már feladatát, s tervezetet készitett, hogy miután vőjök épen olyan b,üntetést szenveSötét.
mely a törvényhozó testület által hozott honvé- dett, mint a minő bűnt követett el, ennélfogva az
delmi törvényt gyakorlatilag fogja életbe léptetni. egyhónapi börtönbüntetés alól mentessék fel. Már
E tervezetben javaslatok foglaltatnak a zászlóaljak most várjuk a királyi tábla Ítéletet.
— (A ,.Magyar Újság") tagadásba veszi a
és századoknak megyék és kerületek szerinti felosztására, továbbá tartalékhelyeknek szervezésére szélső-baloldalról múlt számunkban adott országszintúgy a honvédség egyeuruházására nézve. gyűlési képünk szövegének azon állítását, hogy
Miután a magyar kormány az új hadkötelezettsé- a szélső-baloldali képviselők a horvát követek
gi törvénynyel együtt a honvédelmi törvényeket fogadtatásakor nem állottak föl s állítja, hogy ez
is föl akarja terjeszteni szentesítés végett a feje- csak a nemzetiségi képviselőkről igaz. Mi úgy
delem elé, a jövő év elején már megtörténhetnének láttuk, hogy a szélső-baloldalnak nemcsak románaz előkészítő lépések a magyar honvédelem szer- jai és szerbjei, hanem magyarjai is ülve maradtak.
vezésére, s a jövő sorozásnál a hadköteles lakos- De ha mondják, hajlandók vagyunk elhinni, hogy
ság egy része már a honvédzászlóaljakba osztat- csalódtunk. Lett légyen úgy. Hogy a ,,M. Uja."
megjegyzéseinket, melyek csak humoristicusok
nék be.
** (Az „Elisabethinum") czimü árvaházat ki- akartak lenni, malitiosusoknak nevezi, azt neki
rályné ő Felsége a múlt vasárnap meglátogatta; megbocsátjuk ; hogy réájok semmit nem felel, az
az árvák dolgozatait megnézte; tudakozódott az ismét jogában áll. S ezzel azt'hiszszük, ez európai
intézet viszonyairól; megjegyzéseket tett; össze- fontosságú kérdés, minden félt kielégitőleg van
befejezve.
sen fél órát mulatott ott.
üs^. (A „Családi kör") előfizetési felhívása
** (Oláh proklamdcziók.) A „Századunk- "nak
a b
c
d
e
f
g
h
irják Nagy-Szebenből: A n.-szebeni m. kir. vám- mai számunkkal megy szét. Megkérettünk, hogy
Világos.
hivatalnál a politikai hatóság részéről kiküldött figyelmeztessük rá olvasóinkat.
VilágoB indul s a 8-ik lépésre mattot mond.
** (Halálozás.) Gr. Mczfct/Kristóf m. hó 13-án
vizsgáló biztos a balázsfalvi g. e. seminariumnak
Bécsben
meghalt.
Gr.
Niczky
tettleges
részt
vett
Czimzett nagy csomagot felbontván, benne tömérdek oláh proklamruziótfedezett fel, melyek Buku- a 48-ki harczokban, minek folytán ötévi várfogA 466-dik számú feladvány megfejtése.
restből küldettek. E nyomtatott proklamacziók ságra Ítéltetett. Ennek egy részét Kufsteinban
(Czenthe Józseftől, Miskolczon.)
több Bratiano-féle hős által aláírva azt tartalmaz- átszenvedvén, kegyelmet nyert s visszatért MaVilágos. A.) Sötét.
zák, hogy oláhjaink legyenek kitartók, mert nem- gyarországba, ezóta kizárólagosan a gazdászattal Világos.
Sötét.
Be7-f3:(a) 1
(a) Be7—e6:
sokára ütni fog a szabadulás órája a magyar zsar- foglalkozott. Végrendelkezése szerint holttetemét 1. Bdl—fi
2. Bfl-f4 t
Kd4-e5
nokság alóli felmentésükre — muszka és porosz Veszprémbe szálliták, hol m. hó 19-kén a családi 2. Fd2—e3f Kd4-e3:
3. He5—f3 matt.
3. Heö—d7 matt.
segítséggel, és akkor a pronunciamento jelenben sirboltba temettetett el.
Helyesen ('ejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
kinzott és szenvedő martyrjai dúsan meg fognak
— Karczagon: Kacsó Lajos. — Sárospatakon : Váczi Istv.
Nemzeti színház.
jutalmaztatni. Mivel az erdélyi oláh lapok nem
— Gi/b'r-Szent-Mdrtonban: Hilián György. — Csákváron:
adhatták ki, ez utat találták legczélszerűbbnek
Péntek, nov. 27. Először: „Népszerűség." Eredeti víg- Kling Iván. — Qelsén: Glesinger Zsigmond (a 465-et is.)
és kéretik, hogy a nép között minél előbb elter- játék 4 felv. Irta Bérezik Árpád.
— Tetécsén: Rády György. — Jászkiséren: Galambos Istjeszszék stb. A proklamácziókat rögtön felküldték
Szombat, nov. 28. „A fekete dominó." Vig opera 3 felv. ván. — A pesti sakk-kör.
Zenéjét szerz. Auber.
a kir. biztoshoz.
Vasárnap, iiov. 29. „A vén bakancsos ésfiaa huszár."
** (A rablókról.) Mig az alföld közbiztonsága Eredeti vígjáték 3 felv. írta Szigeti József.
— (Kolisch Ignácz hazánkfia,) a jelenlegi
a legezomorubb kezd lenni, Zalamegye utolsó közIletfö, nov. 30. ,,A trónkereső." Eredeti szomorujáték legjelesb sakk-matadorok egyike néhány nap óta
gyűlésén az alispán jelentette, hogy elfogatván 5 felv. Irta Szigligeti.
Kedd, decz. 1. „A zsidónö." Opera 5 felv. Zenéjét Pesten időzik. Gyakran meglátogatja a pesti
Veszprémben Kopasz és Oroszlán fegyveres rabsakk-kört, a hol mind remek játéka,mind szellemlók, most már Juhászon kivül valamennyi félel- szerz. Halévy.
Szerda, decz 2. „A fehér hajszál." Vígjáték 1 felv. dús társalgása által folytonos érdekeltségben
mesb rabló el van fogva s minden eddigi gáztett Francziából ford. Radnótfáy, és „Gizella." Ballet 2 felv. tartja a sakk- barátokat. Vasárnap fényes estélyt
kiderítve.
Zenéjét szerz. Adam. — Rotter k. a. föllépte.
rendezett a sakk-kör tiszteletére, az Európa szálCsütörtök, decz. 8. „Tévedt nö." Opera 4 felv. Zenéjét
** (Megczáfolják) azon hirt, hogy egy szélodában,
a melyen a többi közt jelen voltak Erkel
kely falu összes lakossága áttért az izr. vallásra. szerz. Verdi.
Ferencz, Grimm Vincze, Vész, dr. Brode stb. —
Bözöd-Ujfalu lakosaágának csak egy kis része
Világhírű vendégünk játszmáit a jövő számban
Szerkesztői mondanivaló.
tért át s azok is szombatosok voltak, kik t. i.
kezdjük meg.
lényegében Mózes hitét vallják.
— Larzháza. K. T. K. A múltkori czikk elmélete
sajátságos. Honnan van meritve? — A mostanit is
** (Az erdélyi bányászati viszonyok) tanul- igen
Melléklet: Előfizetési felhívás a
köszönjük. A többiről nem feledkezhetünk meg, s lehető,,Hazánk; a balközép közlönye" czimü polimányozása végett Reiz osztálytanácsos, a földmi- leg intézkedünk.
velés, ipar- és kereskedelmi minisztériumban a
— Kereki. Cs. I. Az országgyűlési fontos tudósítá- tikai napilap 1869-ki folyamára.
bányászati osztály főnöke — körutat tett Erdély- sok az utóbbi időben oly tárgyhalmazzal rohanták meg
Melléklet : Előfizetési felhívás a
ben. Körútja alatt — mint a „Hazánk" értesül lapunkat, hogy sok olyat, mire rendesen figyelmet szoktunk fordítani, háttérbe szorítottak. Egyébiránt az ügy
— meggyőződött azon soknemü abnormitásról, fontosságát épen nem ismerjük félre ; s ha szives lesz az Heck ..ast Gusztáv hírlap kiadó-hivatalában
mely oka annak, hogy az erdélyi bányászat, külö- épület használható rajzát, az említett képpel együtt, be- megjelenő „Nép Zászlója'' czimü képes polinösen pedig az arany- és ezü-itbányászat nem bir küldeni, készek vagyunk közölni.
tikai hetilap 1869-ki folyamára.
— Szelezscny. B. L. Nem feledkeztünk meg róla, s
kiemelkedni az eddigi pangásból.
Melléklet: Előfizetési felhívás a „Csa•* (Izabella exkirálynö) aranjuezi herczegnő- mihelyt sikerül megtalálnunk, elküldendjük.
-- Szent-Katolua. B. L. Örülünk, hogy betegségében
nek czimezteti magát Franczíaországban, férje is megemlékezik rólunk. Teljes javulást kívánunk s ré- ládi k ö r " szépirodalmi divatlap 1869 folyamára.
pedig aranjuezi herczegnek.
szünkről a viszonyt tovább is fenntartjuk.

TARTALOM.

H E T I - N A PTAR.
Siónapi- és
hetinap

e7

8
9
10
11
12

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb.

Katholikos és protestáns
naptar

Deczember

D í Miklós p . ^ D 2 Miklós
Ambrus püsp. Ágota
B. Assz. fogant. Szofron
Leokádia szűz Caesar
Judith, Eulália Judit
Damasus pápa Damáz
Maxencz püsp. Bulcsú
Hold változása

Gördg-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Novemb. (ó) Kislav R.

]Ho l d

>r Él P
hos sza
f.

P-

iléi
Ó.

nyűg'

P. ó.

P-

hossza
f.

P-

24 F 27 Katalin 22
254 39 7 35 4 . 9 158 45
125 Kelemen
255 40 7 36 4 8 172 48
23
26 Alipius
256 41 7 37 4 8 186 47
24
|27 Perzs. Jakab 25 Oltár ün. 257 42 7 38 4 7 200 36
Í28 István
258 43 7 39 4 7 214 20
26
29 Peramon
27 Enosz
259 44 7 40 4 7 227 53
30 Andrási
28 S. Vajig. 260 45 7 41|4 7i 241 14
; Utolsó negyed 6-án 10 óra 50 perczkor este ,
• <3

kél

nyűg.

P- á. P11 35 este
regg. 1 0
0 48 1 28
2 1 1 57
3 14 ?, fffil
4 21 9, 55
5 33 S 19
ó.

Grant Ulysses (arczkép). — Tárczay Anna. — Az
„áldás" (folyt.). — Japán irodalma és könyvkereskedése
(képpel). - Képek a hazai népéletből (két képpel). —
A magyar talaj. — Eredeti levelek Chinából. — A villám
mint aranymives. — Egyveleg. — Tárház: Tárczaczikk
arról, a mi most legérdekesebb. — „A népszerűség." —
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság?
— Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utczaSl.sz.)

HIRDETÉSEK

Rock István

Pesten

soroksári utón 20-ik szám alatt.

10

írásbeli jótállás,

.«-» '"Nj~ íi-'úlmulhatlanul jó és legjutá'- *
n\ osabb órákért, melyek ugyanazon árskon máshelyről, ajánlatoknál legalább is 25 százalékkal értékesebbek, minthegy
azok nemcsak tökéletesen lehuzvák, hanem a zsebórák minden helyzetben és rázkodtatás- ban arányosan s megbízhatóan
' járnak — csakis egyedül a 2S
P\I országszerte hires üzletben kapható :

Ajánlja egyes vagy kettős őrlőmalmait, bel- vagy külföldi kövekkel, valamint bármily nagyságú gőzgépek készítését, s azokhoz való malmok berendezését, akár egyszerű, akár finom liszt őrlésére- elismert jelességü „Röck-féle" 6 lovas cséplőit, tisztító- és zsákoló szerkezettel, melyeken az
ezelőtti vas függő vasak helyett farúgók vannak alkalmazva, miáltal mind szabályos és tartós járásán a
gépnek,
Szegeden
tén akkép
hanem mindig a kereken marad; - ajánlom
„
, , . , , , , , . , .
löket czélszerü ja vitásokkal leszállított árakon; — nemkülönben zuzo- es daralo-gepek, olaj es bor' ki 12 évig a frank-, sve- || M n n c ti e n b e n
saitok, ekék, boronák, szecska és répa vágó, kukoricza morzsoló, szóró s egyiittal zsákoló r o s t á k a t ;
Ji czi oragyárakban, minkitüntetéssel
hordozható (Locomobil) gőzgépeket, hozzávaló tisztító cséplővel; készítek mindennemű könyvi den óramüvészetnek tit- Imegvijsgáltatott
nyomdái gépeket, viznyomásu olajsajtók, olaj és szeszgyáraknak akar saját tervem akar beküldött
kait és gépezeteit tulajóramüvész.
dona tette.
terv után legújabb modor szerinti berendezését elvállalom, s gyártmányaim szilárdsága és tartósságáért
forint.
Órák arak szamara.
kezeskedem.
"
~
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . . . 10—12
gépgyártulajdonos s. k.
»
» arany-foglalvánnyai
304(5-6)
rugóra
13—14
»
» 8 rubinra
15 —17
»
» kettős-födéllel . . . . 15—1?
»
» kristály-üveggel . . 15—17
» horgony órák lő rubinra . 16—19
»
» finomabbak ezüst-köa svéd kir. szab. phosphor és kén nélküli
pennyel .
. . 20-23
minden szinnel bélelve 12, 15, 20-40
»
» kettős-födéllel. . . . 18-22
frtig
»
v
» finomabbak 24 - 28
Gyermek vászoiinemfleks
» angol horgony- órák kristályingek, bossznvankoBOlr, paplanok,
üveggei
19-25
ára egy csomagnak tíz skatulyával 18 kr.
» ugyanas-ok dupla tokkal . . 26 — 30
s. a. t.
„ egy egyes skatulyának
2 ,,
» horgony tábori órák kettősViszonteladók árkedvezményben részesülnek.
födéllel
. 24 - 26
Tfirsch F.-nél Pesten,
» valódi horgony-remontoirváczi-uteza ,,a nagy Kristóf" mellett.
órak (kengyelénél fölhúÁrjegyzék bérmentve
zandó)
28-30
Pesten, Dorottya-utC7a a ,,tekenős békánál."
» ugyanazok kettős-födéllel . 35-40
» remontoir-órák kristály-üveg. 30 — 36
v horgony tábori remontoir-ór. 38 45
Arany horgony-órák 15 rubinra (3
számú arany)
40—44
» horgony-órák finomabbak
arany-köpennyel
50—60
» horgony-órák kettős födéll. 55 58
» ugyanazok arany-köpenynyel 65, 70, 80, 90, 100-120
» horgony-órák kristály-üveg
és arany-köpennyel . . . 60—75
» remontoir-órák arany-köp. 100—-180
» ugyanazok kettős-födéllel 130 — 180
Órák hölgyek szamára.
Ezüst henger-órák arany-foglalv. 1 3 - 1 8
Arany-órák hölgyeknek 4 és 8 rub. 27 — 30
» ugyanazok zománczczal . 34 — 36
» hölgyeknek arany-köp.. . 36 — 40
» ugyanazok zománcz és
gyémánttal
42-48
» hölgyeknek kristály-üveg. 42—45
» kettős-födéllel 8 rubinra . 45—48
v zománcz és gyémánttal. 58 — 65
Arany horgony-órák hölgyeknek . 45—48
» ugyanazok kristáiy-üv. . . . 56—6(1
» azok kettős-födéllei
54—66
Azonfelül mindennemű órák. 171 ( 7 - 1 1 )
nagy választékban ajánl
Ébresztők 5 ft , órával 7 és 8 napos 14 ft
Inga-órák.
Naponkinti felhúzásra
9, 10, 11
fegyverkereskedése Pesten, váczi-uteza a „levélhez"
Hetenkinti felhúzásra . . 16, 18, 20, 22, 24
Ugyanazok óra- es féloránkinti
a következő igen jutányos árakon, u. m . :
ütéssel
30, 33, 35
Ugyanazok negyed- s óraismétlóre 50, 55, 60
Egy szimpla fegyver vascsővel
$ fttól 10 ftig.
Havi regulatorok
28, 80, 32
Egy duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva
15 „ 18 „
Inga-órák pakolásáért 1ft.50 kr. száEgy duplafegyver drótcsővel (Ruban)
•'
f
" f
»
mittatik. StF' Kijavitások a legjobban
Egy duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcsovekkel
áó „ bü „
eszközöltetnek. 5 évi jótállás mellet.
fP<F" Vidéki megrendelések a pénzöszszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett gyorsan és pontosan teijesittetnek.
a legfinomabb puskamüves mnnkák, saját készítményeim,
SÍF" Órák melyek nem tetszenének,
kicseréltetnek. ipJT" Órák, arany s ezüst
folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak.
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 70, 80, 100
Ezüst óralánezok 3, 4, 5, 6 ft, hosszuk
és 120 ftjával;
fehéren és aranyozva is • . - 7, 8, 9, 10 ft.
3-mas számú aranylánczok 20, 25, 30,
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaucheux-fegyverek a leghíresebb fegyvergyárakbol
35, 40 ft., hosszuk 40, 45, 50, 60, 100 ft.
45, 50, 60 és 10 ftjával.
*
iBS" Az órák, arany- 8 ezüst lánczokbunzirozva vannak. IPF"1 Órássegédek, ai óraA hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányomüvészetbeni kiképzésre elvállalt atnak.
sabb áron kaphahatók.
^ ^ ^ ^

BRAUSWETTER JÁNOSNÁL,

Keresztelő készletek

Egyedüli raktára Pesten

biztonsági gyufának,
SZENES EDE

Vadászfegyverek és revolvereket

Lefaucheux-féle kettőscsövü és hátultöltő vadász-fegyverek,

ITREVOL7EBEE1I

(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.
P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé.
9tT ilinden fegyver löképességeért kezeskedem. * * 8
fi*" Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.
E
fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik.
79 (81—35)

Mindennemű

takarópapiros
(Makulatur)
kapható Pesten, egyetem-utcia 4-ik sz.

'••!'•

*:

•>*•*«—'if• í • i-v—<.-;.-•,4

597

596

Revolverek.

Legjobb rnmbnrgi vászon
darabja: 28, 34,40-100 ftig;

vászon- és batiszt-kendök
tuezatja: 3 ft 75 król 16 ftig.

Türsch F.-nél Pesten,

A t. ez. vidékiek és utazók személy-biztositására ajánlhatom legjobb rendszer szerinti és jól kipróbált revolvereimet, melyekkel egy perez alatt 6 erős és biztos lövés
tehető; ugyanennyi idő alatt 'pedig újra megtölthetők. Ily revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiz.
''"*

víczi-uteza „a nagy Kristóf" mellett.
Késs ndi váazon-készletek,
minden áron.
256 (4—4)

'"'"

valamint

x^ss- •*• ir

Legnagyobb választékban nálam, követ-

/f$l /

kező árak mellett kaphatók u. m.

titkos betegségek

'

lss*>»*,,

1 Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi
1
,,
ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimetternyi
1
„
ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi
1 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható
Ezenkívül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

.

.

17 fttól 25 ftig.
20 „ 35 „
22 „ 40 „
10 ,, 20 „

i-8,

Unschuld Ede,

Vidékröli megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek,

\F

Lauffer Tivadartól

Ango

a

•«

<J

512

>jk^

Egy kis katulyának ára • • • 30 kr.
„ nagy
„
„ . . . . 40 „

Váczi utcza
9. sz.

Minden nemzft irodaini;in;ik ]<>t*
termékei 30 év óta rends/.*re.M'n ó>

238(12-16

338 (1—8)

~™~í*3«~«

Unschuld Ede,

Pesten, váczi-uteza „a levélhez".

ÁRJEGYZÉKE
a magyar

KOVA-MALOMKOVEKNBK

I0MMNI
HONOBABIE
MENTION

Láczay Szabó Károly
.sárospataki gyárában

g£3*i* f r a n c z i a m ó d r a k é s z ü l n e k * ^ J J
a kova-malomkövek mindazon iparkiállitásokon, melyeken megjelentek, első kitüntetésben részesültek, és hogy
belbecsökre nézve is kitűnők bizonyság arra ezen üzletnek kilenczedik évi virágzó fennállása, és a kövek folytonos kelendősége.

A kövek két osztályba surozandók a. m.:

I-ső osztályúak, a keményebb fajuak, melyek fehér őrlésre és
csupán gőz- és műmalmokra valók.

Balra.
Jobbra
Il-ik osztályúak, az engedelmesebb ritkás és sejtes kovából készültek, melyek sima vagy parasztos őrlésre és
pitlélésre a közönséges malomköveket, tökéletesebb minőségben helyettesitik; mindenféle malmokra alkalmatosak ; szesz-gyárakban pedig kipót.olhatatlanok.

A kft vek ára, helyben Sárospatakon, pár számra.

-

I-sö osztályuaké:

a korona kávéház mellett.

Az Egészség négy könyve.

100,000 tallér főnyeremény.

kisorsolása

egy milló 222,700 tallér értékben
19,600 nyereményt nyújt, melyek
közt a főnyeremények esetleg 100,000,
60,000, 40,000. 20,000, 10,000, 8000,
6000, 5000, 4000, 3000, 2500, 1500,
105-ször 1000. 146-szor 400, 197-szer
200, 275-ször 100, 12,555-ször 47 stb.
tallér, melyek a részvevők által okvetlen meg fognak cyeretni. E nagyszerű
jutalomdij kisorsolása felette érdekesen
van kiállítva.
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E sorsjátéknál csupán csak nyeremények huzatnak ki, s pedig a hivatalos játszóterv szerint az alaptőke, nyeremény hutások által 5 hó alatt fog
visszafizettetni.
A.z első nyereményhuzás már 1868.
évi decz. 10 és 11-én fog megtörténni.
l/t eredeti államsorsj. árai ft.75kr. o. é.
l/»
,.
„
» 8 „ 60 „ „
„

11

V

• 11

"

11

A magas igazgatósági hatóság részéről ez eredeti államsorsjegyeket
illetőleg egy főhitel ruháztatván reánk,
s hogy így mindenkinek lehetővé tétethessék a közvetlen megrendelés, — készeknek nyilatkozunk még a legcsekélyebb megrendelést is, melyhez az
illető összeg, ausztr. ért. csatolva van,
még a legtávolabbra eső vidékre is
azonnal s pontosan eszközölni. Minden
részvevőnek, az eredeti sorsjegyek,
melyek az ország ezimerével ellátva
vannak, általunk ké/.h«z szolgáltatnak,
s minden megrendeléshez egy hivatalos
játékterv ingyért csatoltatik.
Mi alulírottak, érdekleteinket a
megtörtént húzás eredményéről, a nélkül hogy arra felszólittatnánk - hivatalos sorsbu/.ási lajstrom által értesiteni fogjuk s a pénznyeremények is
pontosan megküldetnek, valamint őszszekötteté8ünknél fogva ar, országban
bárhol kifizettetnek. Minélfogva tisztelettel kérjük a megrendeléseket mielőbb közvetlen hozzánk beküldeni, —
a reáokbizottak pontos kivitele és
szilárd szolgálatunk biztosítása mellett
tisztelettel maradunk

Átmérő 36" 3 8 " 4 0 " 4 2 " 4 4 " 4 6 " 4 8 "
Steindecker S. és társa
ára 160 ft. 170 ft. 180 ft. 19ü ft. 200 ft. 21$) ft. 2 2 0 ft.
bank- és váltó-üzlete HnmbnrKban
'

Il-ik osztályuaké:

Átmérő 3 6 " 3 8 " 4 0 " 4 2 " 4 4 " 4 6 " 4 8 "
Bcküldetett.
Azon személyek érdekében, kik elismert
ára 120 ft. 130 ft. 140 ft. 150 ft. 160 ft. 170 ft. 180 ft.szilárd pénznyereményekkisorsolásában sxiA kövek rendes magassága: a forgóé 12", az alykőé 10 hüvelyk, ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral
fizettetik, alacsonyabbság nem vétetik tekintetbe.
Megrendelések minden pár kőre 50 ft. előpénz megküldésével, és hat héttel előbb, mint a kőre szükség
van, tétessenek; midőn a kő nagysága,lyuk-bősége a bőnek jobbra vagy balra forgása,hogy a kő miféle malomra,
őrlésnemére és melyik osztálybeli legyen, tudatandó.
A megrendelések levél által is megtétethetnek. A kiszolgáltatás pontos.
Pesten a köztelken kész kövek vannak lerakva, melyeknek eladása, mint szintén mások megrendelése felől
is értekezhetni Robbey és társai irodájában, üllői-ut 1. az. a.
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Láczay Szabó Károly, gyártulajdonos.

Petőfi Sándor

A hires egészség könyve jutányos kiadásban!

l/l

melyek

Minden teremnek legszebb dísze!

mely a drága olajfestménytől alig különböztethető meg!

Lakása Pesten,

Sugál' P. orvostudor stb.

pénznyeremény

gési roham rögtön megszűnik.

^ ^ Pesten, p l

Gyönyörű kisebb Album-, 3. diszkötésü kiadásban.
Ara 4 forint 50 krajezár helyett 3 forint 50 krajezár.

Az Akadémia által koszoruzott mü!

nagy

bajok ellen, ugy hogy 1 — 2 darab használata után közönséges köhö-

Arany-Album.

Orlay Soma hires nyolez fényképezett rajzával.

A magyar irodalom eddig legszebb Album-kiadásának második
v á l t o z a t l a n jutányosabb kiadása. Fényes diszkötés. Ára 12 ft.
helyett csak 10 ft.

Egy évek óta hatásosnak ismert szer köhögés és gyuladásos mell-

*® s

Ein Blick auf den anony men Rückblick.

Vörösmarty, Szép Ilonka.

és súlyos utóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhírű Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, lendel:

A legújabb s a bra"nschweigl herczegség kormánya által biztosított

Retek-ezukorkák.

Magyar olrasmány kedvelői számára, ajáalu

és gyászos halálának okozója!

pompás olajszínnyomatu nagy arczképe honvéd egyenrabában,
szép tájképpel a háttérben. Bolti ára 8 ft. Leszáll, ára 3 ít.

Elfogad naponkint íl órá840 (1 — 12)
tói l-ig.
Megkereshető levél által is.

fegyverkészitő és kereskedő Pest, váczi-uteza „a levélhez".

Gróf Széchenyi István utolsó müve Döblingben

Arany János költeményei

váczi-uteza 15 ik szám alatt,

BBF* Nem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

kaphatók Ráth Mórnál Pesten a vastuskóhoz és minden más könyvárusnál:

Von einem U n g a r n .
3. Auflage. London 1861. Bolti ára: 8 ft. Leszállított ára 3 ft. 50 kr-

Börbajok

tosabbak.

Leszállított áru művek

vesen résztvenni akarnak a Steíndecker 8.
és társa Hamburgban — fentebbi hirdetményére ezennel figyelni'tesíé tétetnek. K
háznak legújabb időben ismét szerencséje
volt a legjelentékenyebb pénznyereményeket kifizetni s elismert tényállás, hogy •
bankház által mindenki pontos, sxilird s
méltányossággal párosult szolgálatban részesittetík.
^

Thaii és Lotz gyönyörű fényképeivel.

Bock Ernő Károly után

Vörösmarty életrajza.
Irta Gyulai Pál.

2 ik jutányos kiadás. Ára 1 ft. 60 kr. helyett 1 ft.

Kossuth Lajos utolsó leveleire

Horváth Mihály.

a magyar nép szükségeihez alkalmazva,
szövegbe nyomott 38 ábrával; 2-ik jutányos kiadás. Fűzve Kossnth Lajosnak més eddig sehol sem közölt leveleivel.
3. változatlan jutányos kiadás. Ára 1 ft. 20 kr helyett 80 kr.
5 ft. helyett 3 ft. Kótve 3 ft. 70 kr.
Bolti ár Leszáll, ár

Bolti ár L(iszáll. ár
frt kr.
frt. kr.

Megétetés patkáiiyméreg által többé nem történhet.

Patkányokat,

egereket, mezei egereket, hörcsököket és vakandokat fajzatukkal együtt

egy egyszerű, mindenütt felhasználható és mindenki által alkalmazható
ujon feltalált kir. szab. módszer által
csaknem minden kö!tségesk;dés néíkiil
méregmentesen biztosaa és gyökeresen
kiirthatni. — Alapos, értelmes s könynyea felfogható utasítást a. fentne?ezatt
férgek kiirtására alólirottak 2 ftnyi
dijért adnak.
A „Leipziger Illustrirte Zeitung"
1868. april 25-ki száma, műszaki osztályában ekir. patentirozott találmány
felől, többek közt mondja: , hogy ezen
módszer főleg azért igen ajánlható,
mivel az ember annak végrehatásánál
sem mérges, sem másí'éle vészes tárgyak felhasználására niccs utalva és
semmiféle kelepczét nem kell felállítani.
Ezen uj módszer e<*vszerü, és mindenki
által minden veszély nélkül kivihető,
csaknem köítségnélküli s mellette legjobb eredményű."
Megrendeléseket tisztelettel bevárnak

frt. kr.
1 50 Lamartine, Graziella. Fordította Thalabér frt. kr.
3 —
Abonyi Lajos, Egyetem palló a. 3 kötet . ,
— 80
György
— Regék a kandalló mellett. 2 kötet . . . . 2 10
Regék a pásztortűz mellett. 2 kötet . . • 1 40 — 80 Mai Erszkine, Az angol parlament és eljárása. — 60 — 30
Fordította Barsi
vegyészek, több kir. kiz. szabadalmak
Alvinczy F., Erkölcsi példák. Egyházi és világi
3 1 Meissner Alfréd, Schwarzgelb. Hires törtétulajdonosai, Pesten, István-téren 4. sz.
népoktatóknak használatul; másoknak haszneti korrajz a múlt évtizedből. 8 kötet . .
1 30
2 80
nos olvasmányul
NB. E módszer csakis a dijnak bér.
9
20
4
—
Miitnet
M.,
Stuart
Mária.
Ford.
Berzewiczy
E.
.
Asboth János, Parisból. (Eleven életképek a vimentes beküldése ellenében küldeti^
— 60 Műhibáén Lniza, Pére-la-chaise, X£V. Lajos
1 —
lág fővárosából.)
szét, mivel a postán levélbeli utánvété^
gyóntatóatya. Történeti regény, fordította
Aszalay Józs-sf, Pikánt vázlatok az éJet- és tör
2 — 90 nem fogadtatnak el.
841 (1-6)
Kármán
Bertalan.
2
kötet
1
40
2
50
ténelemből. Diszkiadás
Nagy Iván Magyarország családai czimerek— Szellemi röppentyűk történelmi és humoriskel és leszármazási táblákkal. 2 0 k ö t . A - Z és
2—
3 tikai színezettel. DUzkiadás
2 — 1 50
Pótlék kötet
;
— Eszmék az élet napfogyatkozásai- és leáldóNemzetgyűlés,
a
pesti
magyar
1848-ban,
közli
—
90
1
40
zatáról. Diszkiadás
Pap Dénes. 2 kötet. A legérdekesebb törtéBeölhi L., A kék macskához Goldbach és Cie
neti olvasmányok egyike. Az első képviseleti 70 70 44 —
— 70
2 10
fűszerkeresk. Regény 2 kötet
magyar országgyűlés részletes naplókönyve
—
50
1
40
— Puszták fia. Regény
ez, ülésről ülésre, a kisebb érdekű vitatko— Nesze semmi, fogd meg jól. Sok képpel . . 1 40 — 70
zások és szónoklatok rövidebb, a nagyobb
6 50
8—
Laczikonyha." A legjelesebb magyar főszaérdeküek teljes fóliegyzésével
Gyakran felmerült eseteknél alkal-» kacsok stb. közremunkálkodásával. Torzké1 40 — 60 Nőélet a Mormonoknál. Több évi személyes
mam lévén sajnosán tapasztalni, miszetapasztalások előadása. Irta egy mormon fópekkel
rint „Giliszta csokoládé" név alatt
nöknek Utáhból közdebb visszatért neje.
— 101 Cholera-csepp. Vagyis akár akarsz, akár
2 40
1 20 ismert, kitűnő hatású szeleteim üzérAngolból fordítva
•
nem, megpukkadsz nevettedben. 2 remény - 70 - 40
kedő csalók által utánoztatnak, s az
II. Rakóczy F. és nevezetesebb kortársainak
feletti kiadás
1 —
- 60
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
némely kiadatlan eredeti leveleik . . . .
Bús Vitéz, Szarkalábak. Humoristikus elbeszéléi 50
— 80 II. Rakóczy Fcrencz fejedelem emlékiratai
utasítás mellett terjesztetik; van sze40
1
50
2
sek. 2 kötet
rencsém a [tisztelt közönséget ezennel
a magyarországi habomról 1703-tól vé2 —
Degre Alajos, Két év egy ügyvéd életéből. 2 köt. 3 15
figyelmeztetni, hogy valódi általam kégéig (1711); közlik Ráth Károly és Thaly
2 10
1 50
— Salvator Róza. 3 kötet
szített giliszta csokoládénak csak azt isKálmán. 3. átdolgozott, s jegyzetekkel, Rá2 20
3 15
— Ördög emlék iratai. 2 kötet
merje el, melynél a mellékelt utasításon
kóczy tartózkodási helyeivel, végrendeleté1 —
2 45
— Novellák. 3 kötet
nevem n'em nyomtatva, hanem sajátkevel, és a bujdosók sírfelirataival bóvitett kiKalandornö. 2 kötet
züleg aláírva van, mint itt alább látható.
2 40
3 adás, Rákóczy arczképével
9 60 Renan Ernő, az Apostolok, francziából fordíDumas Sándor, E g y orvos naplója. Hires 11 20
Egyébiránt legczélszerübb a megtörténeti regény. 16 füzet
1
70
1 60; rendeléseket közvetlenül nálam, vagy
2 40
totta Molnár Aladár. 2. jutányos kiadás . .
Ejty Nzerelmi kaland. Ford. Benitzky . .
a könyvecskémben megnevezett t. bizoSaintine B., La Picciola. Fordította Máttonffy.
E g y herczeg titkos neje. Regény francziából
1 5
- 40
mányosoknál eszközölni. 215 (7-12)
— 50
— 70
4 rét. Számos képpel
fordítva
Kapható Pesten: Tftrők József
Shakespeare, Lear király. Fordította VörösEunult L, I I . Napóleon, a Reichstadti herczeg.
és Thallmayer és társ uraknál.
1 — - 40
marty M
1 20
Történeti regény. II. Napóleon arczképével.
1 — Szabó Károly, Emlékiratok a magyar ke1 40
Francziából fordítva
. . . . . . . . .
1
— 60
reszténység első századáról. 2. jutányos kiad.
— 60
B. Eötvös József, A nemzetiség kérdése . . .
Szalay
L.,
Adalékok
a
magyar
nemzet
történe4 20
Féval Páls A szellem-kapitány. Történeti regény.
1 20
2 40
téhez a 16-ik században
3 Fordította Mártonfty Frigyes. 6 kötet . .
P. Hzathmáry Károly, Abrándozók. Történeti
gyógyszerész Tokajban.
1
—
filatz Jakab, Erkölcsnemesitó beszélyek. Gyer1 60
2 —
regény
— 80
2
mekek számára, szinezett képekkel kötve .
— A bujdosók. Történeti regény. 2 kötet . .
1 40
1 25
1 5 - 50
fioldsmith, a Wakefleldi pap. (A leghíresebb
— 70 — Bethlen Miklós. Történeti regény . . . .
klaszszikus angol regény.) Ford. Ács Zsigm.
— Sirály. Történeti regény. 3 kötet . . . . 8 —
2 50
HerbertL.,NapoleonLajos 1808 tóll948-ig.
2 —
— Szinezett lapok a történet könyvéből 2 köt.
1 80
Tört. regény. Fordították Szabó és Dienes.
1 20
— Történeti alakok
Titkos
1 60
1. osztály. Napóleon Lajos ifjúsága. 5 köt. 2.
— Izabella. Történeti regény. 2 k ö t e t . . . . 2 —
osztály. Napóleon Lajos mint Carbonári. 2
Szigeti-Albnm. 1860. Kiadták Szilágyi István
kötet. 3. osztály. A kegyenczek. Két Morny,
P. Szathmáry Károly. Diszkiadás a legjelen
Mirés, Persigny. 4. 5. osztály. Strassburg, 11 60
sebb írók, mint Arany, Jósika, Fáy, Jókai,
és
Amerika és London, Boulogne és Hamm . •
Kazinczy, stb. dolgozataival, B. Radáknő
0
2 —
J á m b o r Pál, A magyar irodalomtörténete. 2-ik
4 1 20 j
arczképével
nemi gyengeséget
jutányos kiadás. 2 kötet
2 — Térey Pál, Angol Skóthoni napló 1858/59 évek!
4 —
Jókai Mor, Politikai divatok. Regény. 4 kötet .
5 1—
ről. Szá'nos kő- és fametszettel
katonai és polgári kórházakban sikerJóslka Miklós, Sziklarózsa. Regény. Apafi MiThaly Knlmán, Bottyán Janus. II. Rákóczy
4 rel használt egyszerű módszerrel bámuhály erdélyi fejedelem korából. 4 kötet . .
F. fejedelem vezénylő tábornoka. Törtélatos gyorsan és alaposan (az újonnan
Kákay Aranyos, Ujabb országos árny- és
neti életrajz a kuruezvilág hadjárataival.
keletkezetteket48 óra alatt) gyógyítja
2 fényképek
3
60
2
20
2-ik jutányos kiadás
Weisa J . gyak. orvos és szülész, az
Kazinczy Gábor, Galeot könyve Mátyás király
Tigris-vadászat Indiában, Rice William gyalog
itteni ci. kir. {jrnrniNonfökórhazban
jeles, bölcs és elmés mondásai és tetteiről.
vadászatai Radsputanában. Magyarította
kiszolgált osztályorvos, minden alkalHozzájárul Carbo párbeszéde Mátyás dicső
1 60 — 80 matossággal ugy a titoktartás, mint a
Brassai Samu. 4 képpel
1 20
2 —
tetteiről
gyógyczélofchoz jól beosztott rendelő- 60 Gróf Wass Samu, Kilencz év egy száműzött
2 —KempHen Győző, munkái. Elbeszélések. 2 kötet
életéből. Szárazi és tengeri utazások nyugointézetében Pest. kis mező-uteza 88.
1 —
Kock Pál, Fehér ház. Regény. Francziából ford. 1 50
3 20
1 50 sz. JL. emelet, (a „Teréziához" ezimzett
ton. 2 kötet
— 80
— Choublanc ur, ki nejét keresi. 2 rész 1 kötetb.
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 3 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig
Férfink és hölgyek részére külön
jVI. teljes folyam előfizetési ára 10 ft., leszállitott ára 4 ft.
II. teljes folyam előfizetési ára 10 ft., leszállított ára 3 ft.
bemenet ét külön várszoba.
VII. teljes folyam előfizetési ára 10 ft., leszállitott ára 4 ft.
IV. teljes folyam előfizetési ára 10 ft., leszállított ára 4 ft.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabA Bodapeatl Szemle következő e g y e s f ü z e t e i : 6. 7. 8. 9. 10. 12.13. 14. 15. 16. 17.18. 19. 20. 26. 27. 28. 29. 30. 38. ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
317(6-24)
89. 40. 48. 49. 50. 53. 54. 55. 66. 57. 58. 59. 60. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Uj folyam: 5. 6. 7. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. gondoskodik.
1 ft. helyett egyenkmt és külön-külön 30 kr.-ert kaphatók.
318 (2—2)

REi$S és FIA,

Különös figyelmeztetés

a szülék számára.

-1

betegségeket

Budapesti Szemle."—

Csengery Antal.

599

598

Megjelent az ,,Athenaeum" könyvkiadásában és Magyarország minden könyvkereskedésében kapható

EMICH GUSZTÁV

Nagy Képes Naptára
az l$69-dik évre.

Igen díszes kiállítású 34 negyedrét ív, 30 — 35 képpel s

Magyar- és Erdélyország tiszti czimtárávai.

Színes

b o r í t é k b a n

t a r t ó s a n

fűzve

s

k ö r ü l v á g v a :

Ára csak 1 frf.
•X" a, ar t et 1 o

m

:

C z i m k é p : „Munka es szorgalom tesz gazdaggá,
A gazdagság \fi\g szabaddá ! J
Czimlap. — Eló'szó. — N a p t á r i rész : Ünnepszámitás. — Időszámítás. — Zsidónaptár. — Nap- és holdfogyatkozások. — Normanapok. — Bélyegilletók. — Távirdai
szabályok és árak. — A 12 hónap.
Szépirodalmi és történeimi rész : Ez a dicső h a l á l ! Költemény, ^llustrálva.) —
E z r e d ü n k v é r k e r e s z t e l ö j e . (Egy huszártiszt naplójából.) B a k i t s
Jánof.—
Szerb d a l o k . A . . . . K . . — I'éuz és s z e r e l e m . Novella. Ford. Solymossy P á 1 . —
Áldomás vgy ú - k a n c s ó l i ó l . Költemény. T h a l y K á l m á n . — Ili a h a z a !
Elbeszélés. V é r t e s s y A r n o l d t ó l . — Roland a p a í z s h o r d ó . ; l/hland után
Halász Dezső. — A sziibndságharczok egyik csatája, dliustrálva) Á l d u r Mih á l y . — A lányka. Paródia. Schiller után (képpel) D . . . . G
— <*ÖZ és lló.
Téli kép. V e t é s y P á l . — I s t e n keze e m b e r keze. M a d á c h I m r e . — Két
dal. Angolból P u l s z k y Á g o s t . — Egy k i á l t á s a p u s z t á b a n . (Határszéli történetbe.) Képpel. Ford. S o m o s L a j o s . — Egy n y a k k e n d ő beszegése. (Episod a
forradalomból.) S z a b ó R i k h a r d t ó 1.
T, Vegyes ismeretek tára : M a g y a r o r s z á g i t á j k é p e k és városok. (Tizenöt képpel.) Tót Lipcse és vára. — Bajmóci vára és története. — Tájképek a Duua mentében. — Balatoni tájképek. — Szegzárd varosa távlatból. — Szigetvár mai romjai. —
Békés Gyula és vidéke. — A zarándi havasok, — A t e n g e r és a levegö-ür physikai jíeographiaja. — A tenger és a levegő áramlatai. — A viharok képződése. —
A cyelonok. — A vihar-jelzők. — A nevvcastli szerencsétlenség. — Az a n g l i a i p a r t o k .
(Két képpel.) A plymouthi öböl. — A tenger idylli szépségei. — Anglia védbástyái. —
A csatorna-flotta hadgyakorlata. — A vihar elöl futó hajók. — A t e n g e r Szépségei
és csodái. — A tenger üterei. — Termékenysége. — A parányok és ázalagok. —
Yér-virag. (Corall.) — A világ alkotói. Michelet után Lövey Klára. — Bartll középafrikai u t a z á s a i b ó l . (Nyolcz képpel.) — Ederi és Murzuk városok Fezzanban. —
Tuareg tábor. — A királyi palota Kukában. — A csad-tó. — Sziklahegyek. — A
Bémie folyó. — Emberrablás. — C a r r i c a t u r á k és g e n r e k é p e k . — Hogyan mulatnak a nürnbergiek. 6 képpel. — Mikor les.- Münchenben revolutio, 4 képpol.

Tiszti CZÍmtár : Magyarország királya és családja. — A magyar kir. felelős tninisterium: Elnökség- és Honvédiigy. — A király személye körül. — Belügy. — Pénzügy, — Vallás és közoktatás. — Igazság. — Kereskedelem. — Földmivelés és közlekedés. — A magyar kir. hétszemélyes tábla. — A magyar kir. Itélö-tábla. — A magyar
kir Válulfelfúrvszék. — A lek. kir. ker. táblák. — A tek. királyi elsőbirósága váltóíürvszékek. — A kir. pénzügyi igazgatóságok. — Vármegyék: Dunáninneni, Dunántúli,
TWániimeiii kerület. Visszakapcsolt

részek. Szabadkerületek. F i u m e . — E r d é l y .

Királyi legfőbb törvényszék. — Kir. Itétá-lábla. — Vármegyék. — Székely székek. —
Szász síékek. — Hirdetések. — Ujabb vásárok és Selyem-vásárok. — Pest-budai
ügyvédek.

BOLOND MISKA NAPTÁRA
1869-re.

Sok képpel. — Ára 80 kr.

Tartalom : Naptári re'sz. — Újévi vers. — A száz eves kalendáriom jövendő mondásai. — Az esztendő ünnepei. — Hogyan kell az esztendő 12 hónapjának minden napjára egy-egy élezet előre megálmodni. — Kipfelhauser költeménye K. L.-hoz. (Pendant T. K. hasonló ezimü költeményéhez.) — E?y résttoll
emle'kiratai. — Uj választási auspieziumok (képekben.) — Ritkaságok. — Az
njabb politikai műszavak magyarázó szótára. — Szabványok a subventionált
irók számára. — Arany ABC az absolutismus idejéből. — Hány kézen megy át
a subventió? (képekkel.) — Sjsabó-bál (farsangi genrekép-) — A hires generális.
Ad notam : Háry János, az ujabbkor egy ismerős tábornokáról.') — Flekth sz
Samuol és Uraczy szolgabiró, 'képekkel.) — Vasúti kaland. — Tessék vásárolni.— Ki volt nagyobb ? (Épen a 100-dik paródia.) Jótékonyságok. Uj fóti dal.
Vegyes karricaturák (képekkel.) — Egy mezéi köítőnönél. — Buda-Pest panorá
mája. — Alispáni jelentés egy bizottmányi gyűlésen. — Bolond kérdések és
okos feleletek. — Egy sokat utazott és sokat tapasztalt ember tanácsai. — Jövendő mondások az elmúlt dolgokról.

UKAVDVKK FEKUNCZ

ajánlja ezennel a t. ez. közönség figyelmébe tiszta, szagnélküli és vízmentes

Bör-zsir-készitményét,

mely kitűnően alkalmatos a következő czclokra :
1-ször. Mint bebiioryult jóságu szer, mely mindennemű bőrláhbelieket, még
a legfinomabb hölgyezipőt i8, a ruganyczipőkkel vetélkedő módon, tökéletesen
vitáthatlanna tesz, azokat ezenfelül puha és hajlékony állapotban tartja, s tartósságukat tetemesen növeli.
2-szor. Mint kitünö, a tartósságot biztosító szer minden bőrnemUeknél, nevezetesen lószerszámok-, géphajtó szíjak-, kocsifedelek-, fúvók- és bórtómlőknél,
melyek ezen bór-zsír alkalmazása által nemcsak vizáthatlanokká, hanem legfőbb
mértékben hajlékonyakká és tartósakká válnak.
8-szór. Mint elismert hatású szer tyúkszemek és lábfagyások ellen.
Alkalmazása igen egyszerű, s minden egyes dobozhoz használati utasítás
mellékeltetik.
Kapható '/*
%
1 fontot tartalmazó pléh-ezelenczékben.
1 ft 1 ft. 50 kr, és 8 forintjával.
348 (1—4)
Egy tyúkszem és lábfagyás elleni üvegcse 50 kr.

Főraktár Magyarország részére:

Kertész és Eisert araknál Pesten, Dorottya-utcza 2. sz.

Lótulajdonosok s gazdászok számára.
Hangok a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett.

A „Steiermarkische Industrie- und Gewerbeblatt" szerkesztőségéhez a kornenburgi marhapor gytígyereje tárgyában intézett több rendbeli kérdezősködések folytán azon helyzetben tétetvén, hogy e tárgyat illetőleg szakértő férfiak
hiteltérdemlö nyilatkozatait összegyűjtheti, erre nézve az alkalomkedvezőleg ütvén
ki, minthogy a derék s minden előítélettől ment Schmidt nevű mérnök ur, mint a
stíriai gazdasági egylet tagja, a korneubnrgl marhapor szétosztását azon derék
gazdászok közt, kiket szakadatlan utazásaiban egész Stirián keresztül megismerni
szerencsés volt — elvállalta, s a szerkesztőségnek azon barátságos ígéretet tévé,
hogy részletes kivonatban nemcsak saját észleletéiről, hanem meghitt férfiak áltai
a marhapor hathatóságát illetőleg — lovak, szarvasmarhák és sertéseken tett kísérleteiről is értesíteni fogja. Ezen értesítést most már megkapván, nem mulasztjuk el azon tételeket, melyek leginkább t. előfizetőinket érdeklik, itt helyt niegisn értetni. — A marhapor Steierország különféle vidékein tüdöhurutnál enyhítőleg hat, — mint gátszer mindennemű lobos betegségekben jó sikerrel használtatott;
továbbá bélgörcs ellen. Zabálásvágy-hiányában, a marhapor jónak találtatott. A
tej elkülönitébt előmozdítja, s a tejnek kellemes izt sd — ha az, mérsékelve használtatik. Megromlott takarmány etetésnél, kisebb adagokban beadva — nagy fontossággal jár. Az elembe adottakat, a Steiermarkische Industrie- und Gewerbeblatt"ban megjelent czikkel kivonatilag hasonértelmünek találván, - ezennel bizonyítom.
Dr. Fischer Flórián cs. kir. jegyző.
A ,,Sport" szaklap, mint a lótenyésztés érdekének központi közlönye, az
fldito-nedvröl következőleg ír: Az üditó-nedv használata előforduló esetekben
nemcsak mint fenntartó — hanem gyógyczélokra is ajánlható, hol az forogván fenn,
hogy az egyidejűleg hüsitó s erősitóleg is hasson. A lovaknak munkávali megterheltetése eseteiben, mosatások vannak ajánlva higitott üditó-nedvvel, melyek főleg
a lovak elórészén válltól le a térdig s a veserészekig terjeszthetők ki. Ivhurdaganatoknál stb. burogatások használandók, melyek mindenkor frisen s nedvesen tartandók. Csúzos bajokban a higitlan folyadék bedörzsölésre sikeresnek bizonyult be.
Az üdítő-nedvnek határozott sfigyelmesalkalmazása, a legjobb sikert idézi elő;
ennélfogva az flditó-nedvnek épen ugy, mint az árnikának s patakenőcsnek soha
nem volna szabad egy istállóban sem hiányoznia.
Császári királyi engedményezett

korneuburgi marhapor

lovak, szarvasmarhák, és juhok számára.
1 nagy csomag ára 84 kr., egy kis csomagé 42 kr. a. é.

Üditönedv lovak számára.
Kwizda Fereiicz Jánostól Kornenburgban,

kizárólag szabad, ő felsége I. Ferencz József császár által.
1 üveg ára 1 ft. 40 kr.

LÓ-patakenÖCS, kérges, törékeny paták s kisebbszertt üreges pataoldalak ellen
(Egy szelencze ára 1 ft 25 krajezár.

PataSUgárpor, a sugárrotliadása ellen lovaknál.
1 üveg ára 70 krajczáJ.

ErÖtakármány, angol módszerint készítve, lovak és szarvasmarhák számára.

1 láda 100 adaggal 6 ft., 1 láda 50 adaggal 3 ft., 1 csomag 5 adaggal 30 kr.
Valódi minőségben k a p h a t ó : Pesten: TÖRÖK József gyógyszerész urnái, kiralv-utcza 7. sz. a.; Thallmayer A. és társa; Halbaner testverek;
Glatz J. és Frfihwirth. Rakodczay A. Budán: az udvari gyógyszertárban.—
Magyarországon majd minden város és mezővárosban van rakhely, mi koronkint a
ígolvasottabb lapokban köztudomásra hozatik.
229 (1)
í"k«T«»^ • Hogy a t. ez. közönséget a hamisítványok megvételétől megvF r rt™ • óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
valodiak,melyek a kornenbnrgi kerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magukon.

iHeckenast Gusztávnál Pesten megjelent és minden hazai |
könyvárusnál és könyvkötőnél kapható;

JÓ BARÁT
czimü

nagy képes naptár,

dús tartalmú és választékos évkönyv 1809-re.
Első évjolyam.

Szerkesztette R É T H l

LAJOS.

E naptárral olyan évkönyvet adunk az olvasónak, a melyet nem
dob lom közzé első olvasás után; sőt becses könyvtárként fog gyűjteni
évről évre.
Ha csak a legközelebb inuk esztendő roppant gonddal dolgozott történetét emiitjük is, a melyet 15 szöveg közé nyomott díszes
kép ékesit, már abból látható, hogy olyat adunk, a mit nem ad egyetlen más naptár sem. De ez csak csekély része e dús tartalmú naptárnak, melynek szépirodalmi és ösmeretterjesztő czikkei Gyulai Pal,
Szabó Károly, Dömötör János, b. Kemény Endre, Deák Farkas,
Sámi Lajos stb. stb. jól ismert és kedvelt írok tollából folynak.
Mindazokhoz érdekes képek Heckenast Gusztáv kiado-uzletebol.
A hivatalos tiszti névtárt, egészen uj berendezéssel, hivatalos
adatokból állította össze egy államhivatalnok, közgazdászat és gazdasáo- becses tartalmú czikkekkel vannak képviselve.
" E nagy terjedelmű, díszes naptár ára, számítván a szokatlan nagy
elterjedésre, csupán 1 ft. _
Biztosan ajánlható mindenkinek.
/«

Heckenast Gusztáv

g\

!!! Árjegyzék!!! Ttírsch F.-töl

Pe«ten, váczi-uícia a ..nagy Kristóf" mellett.

Fiiggiinyök és butor-védkendők.

Angol csipke-függöny, két szárnyas, egy ablakra 4.50, 5.75, 8, 10, 12, 14 |
forint és feljebb.
Angol csipke butor-védkendők, darabja 30, 40, 50, 60, 80 kr. és feljebb.

iimzetek, csipke, fehérnemüekj
meglepő szép s legújabb divat szerinti tárgyak,

részint érkeztek, részint naponkint érkeznek, s a legolcsóbbtól a legfinomabbig
lehető legjutányoaabb árakon kaphatók.
Gyásjs-czikkek crepe-bftl vagy csipkéből u. m. chemisette-ek, gallér és
kézelők, fátyolok, zuáv-iogek, főkötők, valamint
csipkekendék, rotonde-ok, s köpenyek nagy választékban feltűnő olcsó
árakon.

Különösen ttnom czikkek:

Brüsseli aplicatió ruhák 400, 600, 1000 forint es feljebb
Aplicatió legyezők elkészítve 3«, 40, 50, 60 forint és feljebb.
Aplicatió és Chantilli csipkék és fodro't minden szélességben.
Aplicatió zsebkendők, „Barbe"-ok, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 40 forint és feljebb.
Az elősoroltakon kívül szolgálhatok még minden a szakmámba tartozó
czikkekkel.
279(2-2)

LUKACS GYULA
bányatermény-raktára
váczi-ut 33-dik szám,

könyvkiadó-hivatala

készletben tart

mindennemű nyers érczeket,

Olcsóbban mint bárhol!

Karácsonyi és újévi ajándékok
(1-3)

bámulatos olcsó árakon kaphatók

porczellán-festészeti raktárában Pesten,
2 szerecsen-uteza 4. szám.

forrasztott és vont réz-csöveket,
esztergályozott vas-srófolatokat,

mélyített és hengerezett réz-árukat,
kut-, gáz- és vízvezetési csöveket,

remseheidi öntött-aczél-reszelöket.

Bevásárol mindennemű ócska erezet.

Lótulajdonosok különös ügyeimébe ájánltatik
Ottofi

az

patkányok s egereknek,
egy cs. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtő-szerrel
gyertya alakban.

Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza
7-íksz. — Beszterceebanyan: Góllner H. — Brassóban: Gyertyánffy ésfiai—
Csáktornyán : Kárász A — Eperjesen: Zsembery J — Eszéken : Deszáthy István. — Győrött: LehnerF. — Jassenovában: DedovitsJ. - Kassán: NovellyA.
- Keszthelyen : Wünsch F.
KoloEsrartt: Woif J. — Lngoson: Kronetter J.
- N.-Becskereken: Nedeikovits. — ' wsházan: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermüller — Pozsonyban: Scherz Fülöp - Rimaszombatban: MaleterS.ésHamaliár C.gysz. - Sob'orslnban: Franké A. -Sopronban: Pachhofer L. - Segesvárt: Teatsoh J. B.
Tisza-Ujlakon: Rotb Ign. — Újvidéken: Schreiber F.
- %•.uasrton : Or. HaUer A.
Verftcién : Bész J. K. uraknál.
225(7—8)

Heckenast Gusztáv

titkai s veszélyei.

(ezelőtt Ottenreiter)

CSUZ-ELLENES ÍRJA

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek éa minden könyvárusnál kaphatók:
Tompa Mihály versei. A költő arczképével. Hat kötet (1375 lap, 16-rét)
fűzve 7 ft. 50 kr. Piszkőtésben
10 ft.
Tompa Mihály. Dalok és románezok. A költő arczképével (480 lap,
16-rét) vászonba kötve, aranyvágáseal
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diszkötéüben
3 ft. 50 kr..
Tompa Mihály, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály, legújabb költeményei. 1867. (VIII. 168 lap, 16-rét).
fűzve. . .
l f t . 20 kr,.

(LIMMENTUM ANTI-RHEUMATICUM EOUI).

Használat után.
Használat előtt.
Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idillt rokkantságánál, vagyis azok lábainak csúzos-rheumat'k
uladásánál marjulások, rándulások es bokacsuklásoknál, lapoczka s keresztbénaságnál, vagy a meghűtés által előidézett
bárminő csúzos feszesség és merevédettség ellen, indaganatnál, idósb elgyengult vagy kicsigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkalmazandó és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Ezen ír nemcsak magán bieonvttvánvok által hanem a pesti m. k. allatgyógyintézet által megvizsgáltatott 8 valóban gyógyerejünek tapasztaltatott
a hivatalos btzonviivánvok által megerósittetett. — Miután ezen ír alkalmazásánál gyors és jó hatása mellett, sem a szőr színének
változásától vagy annak kihullástól tartani nem kell, és több évig is megtartja gyógyerejét, azért is ezen ír nemcsak Magyarhonban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült.
F PII ír kanható nlulirt czimera alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kőkorsókban a használati utasítással
Le T Vis korsónak 2 ft 50 kr., nagynak 4 ft. 50 kr., az elmálbázái minden egyes korsótól 30 kr. Megrendelések csak az ír
. JT d i : m e ntes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 3 ft.
éfetálhYzásTérté^
'L „*•"„ J lannk hirdetése szerint.
42 (4-4)
a nagy 5 ft. Külföldön, az ottani lapok hirdetése
_

OTTOFI LIPÓT, okleveles állatorvos,

Pesten, Dorottya-utcza 3. szám uj négyszög (azelőtt kis hid-utcza 3. szám) hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó
posta megjegyzése kéretik.
Arad: Schlesinger Vilmos kereskedő.
Álba: Wimmel Adolf, keresk.
Bécs-WittmannFreyler, k. belv.
tükör-uteza.
B.-Gyarma'h: Sipler testv. k.
Bonyhád: Kramolin Jósa. gyógyszerész.
Bukarest: Eitel F r , gyCsúz: Pintér Fer. gyDebreczen: Raics Lajos, k.
Élesd: Horváth Ferencz, gyEger: Veszély J., g y .
Esseg: Deszáthy I., gy.
Frankfurt a/M: Luszmann J.
G., k.
Gyöngyös: Kocianovics M., gy.
'Győr: Lehner Fer., k.
Hátszeg: Mátéfy Béla, gy.

Vidéki r aktárak:

Kaposvár: Kohn Jak., k.
Kassa: Novelly Sándor, k.
Komárom: Ketskés József, k.
Kolozsvár: Wolff J , gy.
Kronstadt (Brassó) Jekellius F.,
gyógyszerész.
Kecskeméten: Mellhoffer J.,
gyógyszerész.
Karlstadt: Luksic A. M., k.
Losoncz: Busbak A. H. k.
London : Schaffer P. F., k.
Miskolcz Spuller Fer., k.
M.-Szigeth: Fersiu M., k.
Mező-Kászon: Sznitsák M., gy.
Mohács: Auber János, k.
Marczaly: Isztel Sándor, gy.
Monor: Herodek István, gy.
Nagy-Várad: Kis Samu és Janky Antal, k.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

lovak számára.

Biztos és gyors megölése

306 (6—6)

Nagy-Kanizsa: Fesselhofer József, k.
Nagy-Károly: Jelinek Ign., gy.
Nyíregyháza: Járossy G., k.
N.-Kun-Madarász: Bogsch Ág.
gyógyszerész.
Nagy-Enyed: Bisztricsányi Sándor, k.
Oravicza: Bekér József, k.
Orosháza: Sulyog Ede, k.
Paris: Cléret M., gy.
Pozsony: Walkó Márton, k.
Putnok: Fekete Nándor, gy.
liima-Szombath: Hamaliár K.
gyógyszerész.
Sopron: Mezey And., gy.
Sepsi-Szt.-György: Bogdán A.
Istv., gy.
Sümeg: Thanhoffer Ján., k.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, ez utóbbiak óv- ás gyógymódjaival.
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Ro det, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

a f árfl és nöi ivarszerek boneztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P

Pesten József-utcza 66 -ik számú
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saját házábao.

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, drágakővet
Szathmár: Szőnyi F. s Weisz lovagló és nyeregszerszámokat lótakat
rókkal együtt, arany, ezüst és drágaJ., k.
kövekkel kirakva, továbbá gydngyflSzegeden: Schlesinger H., k.
szineskövet, aranyat, ezflstöt, ásványoSzentes: Krengel Imre, gy.
kat vesz és cserél a legmagasb áron.
S.-A.-üjhely: Slépán Krist. k.
Szolnok: Horánszky, gy.
Régiségek és természetiek
Szabadka: Stoykovits D., k.
Tisza-Ujlak: Royko Vic, gy.
irodája,
Tata: Hennel L., k.
Temesvár: Tedeschi J . és fiai Pesten, Dorottja-utcza a Lloyd épükeresk.
letben, 14. sz. a.,
Tapolcza: Glázer Iván, gy
Ungvár: Pollák P., k.
nagy választékú raktár mindennemű
hol
Valpo: Deszáthy Sánd., gy.
reginek?
* * • P e n z e k ' «°™ b o k ' * V e k
Vecsés: Glauber Samu, k.
és
mentekötókbél
« legolcsóbb áron, úgyVasváron: Arady 8 Rossás, k.
egy nagy raktár ásványok, lepZombor: Gálié Emil, gy. és Po- szintén
kék bogarak, madarbérök, tojások
pits Istv. kereskedő.
wemüvegek is találhatók.
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B
Zágráb : Mittelbach Zsigm., gy.

ti

600

50-ik szám.

SÁRKÁNY J. S.

KOHN PHILIPPE

(I'aHk. Phlllppe és társa genfi órások tanitványanak jóhirtt

ÓRA-RAKTÁRA
PE8TEX.

Dorottya-utcza 2. ss. a.,a „magyar király"-hoz ezinizettl
szállodával szemközt,

ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát. 2 évi jóiftlla* mellett az alább következő árjegyzék szerint.
- Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvó, vagy bármely
I állapotban levő, — általam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként l«het egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban tentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az orak, a napórák szerint igazíthatok, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák
„
„
„

diszmü és norinbergi áruk tára
a váczi-<^s Deák-utcza sarkán.

Ajánlja a nagyon tisztelt közönség becses figyelmébe a közelgő Karácsony
és újévi ünnepekre ezidén rendkívül nagy mennyiségben ÉS leginkább több szép
meglepő újdonságokból válogatott ajándékok kiállítását.
Legújabb bronz, porcíellan, fa és bőrdUzmflvek. több szép tárgyak
zenével u. m.: albninok, varrókészleteb, irószekrenyek, szivar es ékszer-1
ládacskák, jutányos árak mellett.
.„,.».<
A közelgő farsangi idényre, mint karácsonyi ajaudekul igen a-ánlható.
Legujabö divatu párisi báli legyezők 2 fttól 50 ftig.

§flp Különösenfigyelemreméltó, ~^f

Raktára a viláfthira herendi porczellán gyárnak, a me!y mindamellett,
ho»y honi és a londoti és párisi világkiállításon az első érmet nyerte, nálunk kevésbbé ismeretes, és csak egyes főrangú uraságok birtokában van, miután raktár
csak London, Paris és Bécsben létezett.
Több szép chinai, japáni, meisseni és sevres minta után asztali, tuea es
kftvé-servicek, virág-vázak és minden egyes tárgyak, a. melyek a finomabb porczeiián szakmához tartoznak.
.
..
föT" Megrendelések különös kívánatra, minfta után elfogadtatnak.
^ W Levél általi megrendelések gyorsan és különös figyelemmel eszközöltetnek.
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4 rubinra
10 — 11 forint
arany-foglalvánnyal, rugóra
12 — 18
„
hölgyek szamara
14-lő
„
8 rubinra
14—15
„
kettős
födéllel
15—16
„
„
kristály-üveggel
. . .
. 15—16
„
horgony-órák IS rubinra . .
. . 16—18
„
kettős födéllel
18,20, 22
angol horgony-órák kristály-üveggel
19. 22, 26
Az atutanosan jónak elismert valódi * egészen frisen érkezett
horgony tábori órák kettős födéllel
222, 24
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
38—80
, „ ugyanazok kettős födéllel
35 — 88
| Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
30—82
„
arany-köpennyel .
£4—36
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
40—28
4 4 5
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
. 4^2—45
,,
„
kristály-üveggel
"
továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
*0—45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra . . . .
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható t
55—57
„
zománcz és gyémánttal
. . . .
.
"
85—4^
PESTEN: Tőrök József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D„
horgony-órák 15 rubinra
' 45—60
gyógyszerésznél a váezi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
ugyanazok, finom arany-köpennyel
. . . .
65-58
F.,— Sehirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
horgony-órák kettős födéllel
65, 70, 80, 90, 96
B U D Á N : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
ugyanazok arany köpennyel
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Győrgyön: ötvös PAradon: Probst F. J
. . .
60—75
,,
kristály-üveg s arany köpennyel
gyógysz.
Kdrmöczön: Draskóczy gy.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
horgony-órák hölgyeknek
Se—4U
Károlyfehérvár: FischerÉ. Sopron : Voga és RuppBaján: Klenautz J.
ugyanazok kriatáiy-üveggel . ,
48 — 52
recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kabinban: Stojánovics.
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50—55
Kan-Sz.-Miklös: Stoits A.! S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
bick és Jekelius gysz.
remontoir-órák
70, 80, 90, 100
LiUsoson: Arnold J.
i Sasvar: Mücke A. gy.
Battonyán: Bignio K.
•
ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 180, 150, 160
Segesvár: Misselbacher J .
Médiáson:
Breiner
K.
Belgrádon
Nicolacovics
test.
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16,20,22,24
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulofeaN.Q.
„ óra és félóránkinti ütőre
39-42
Sziszeken: Kubányi p.
Miskolczon: Spuller J.
Fleischer.
,, óra és negyedórátkinti ütőre
48, 50, 55
Szombathelyen : MitterMitrovicz:
Krestonoshics
A.
Bonyhádon:
KramolinJ.lgy.
Havi regulatorok
80-32
mayer gyógysz.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Brassóban: Fabick Ed.
1
Montre-Proletaire (munkás-órák) a kengyelnél balra felhúzva, lapos üveggel 14 ft.
Marosvásárhely: Jeceygy. Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A.
gyógysz.
Munkácson: Gröttier L.
| Ébresztők órával 6 forint.
Csnton: Borsay F. gysz.
Siklóson -. Nyers S. gysz.
i Kzust lánczok 4 ft. 60 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Debreczenben: GöltÍN. gy Mohácson: Kógel D.
Nagybányán: Horacsek J . Szathmáron: Juracsko D.
Legfinomabbak franczia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig
Deésen: Krémer S.
Szent-Miklóson: Haluachka,
Hosszú nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10. 15 ftig.
Dettan: Braunmüller J. gy. SiezsidPrben: Fuchs J.
ffíf~ Vidéki megbizások aí illeték beküldése vagy utánvétel meiíett, Seg-! Devecserben: Hoffmann B. SVyitran: dr. Láng E.
y
pontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csonmgo- ] Eszeken: Kawilowicz gysz Nyíregyházán: Hönsch Ede Szarvason: Réthy V.
fásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.
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gyógysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Szentesen: EissdörferG.gy.
Javítások, .malkatta eszközök és gépek segítségévei 6 évi, tienf, j Erseknjvár: Conlegner Ign. Nagy-Beeskereken: Nedelés Prohaszka Gyula.
Paris íegjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi'; Egerben: Wessely gysz.
kovics és Haidegger.
Temesvár : Kraul és Rótt
, a legjobban végeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nem • Eszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsán : Welisch
gyógysz.
_, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom j
és Lovack gyógysz.
Tokajban: Krötzer A gy.
Dessáthy gyógysz.
alatt is már jóhirnek őrvendek, mit a folyton újuló megbizások biz© 1 Győrött: Brunner F.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
lig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javításokat legjobban \ Gyulán: Lukács gysz.
Nagykikinda: KomkaA. J. Tatán: Niertit F. gysz.
U
vég
k jól tzabályzolt órákat adjak el; azért szíves pártfogásért esd
Török-Szent-Miklós: PiíIlaczfeld: Hagelschmidt V Nagyváradon: Janky A.
tisztelettel
losz M.
Hátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: PantotKohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.
schek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A. gy.
polyságon: Mikulási T.
Orosházán: Vangyel M
Unghvartt: Telendy gysz.
ánoshazán : Kana gysz.
Pancsován : Graff gysz
és özv. Benesch P.
olsván : Maleter gysz
Újvidéken: Schreiber F,
aposvartt: Schröder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz Varannón: Elizárgysz.
800 holdtól 2000 holdig terjedő birtok Heves, Borsod, Szabolcs, Pestmegyében vagy Kőszegen : Strehle gysz.
Pntnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
S
vtpálya L e i é b e n ; értesítések Farkas János ügyvédhez B»«o»badba_ k«l- íárolyvártt: Benich J.
KiS-Martoui)»B: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Vaczon : Tragor A.
dendök.
•
Varazsdon: Halter gysz,
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysz.
Rosnyon: Posch J. gysz.
Kassán: Eschwig E.
Rimaszombat: Hamaliárgy. Ziinony: Ivánovics és fia.
Késmárk:
Genersich
C.
és
A
- A Festi hölo-y-divatlap" könyvtárában megjelent:
Kalatnán: Mégay Gyula.
Hantán: Milutinovitz S.
Kecskeméten: Fapp M.
Karánsebesen :Weber A. gy R ékason : Boromi K. gyte. Zombor: Stein fia Márk.
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy- Zsámbokrét: Neumann M.
Szabadkán: HofbauerI.gy• Zentán: Wuits testvéreknél,
Ed. gyógysz.
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Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár.
gr. Ponson du Terrail nagyhírű franczia iro egy;k legszebb és legérdekfeszitöbb
Ugyanezen bizon-^ayos uraknál kapható:
regénye két kötetben. Fordította Csáthy Géza. Kiállítása díszes Ára: 2 ft.
Megrendelhető a „Pfisti hölgy-divatlap" kiadó-hivataUbun, ujvilág-utcza
valódi gyógyszer j
Legjobbféle
18-dik szám alatt.
•
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
A „Pesti hölgy-divatlap * eddig megjelent díszes műlapjai
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.
ugyan ott kaphatók és pedig:
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
1) „Perénví Ilona a mohácsi hősöket temeti."
ára 23 kr.
2) „Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál II. Károly koronázását

SCHNEEBERGI NOVENY-ALLQP
mell- s tüdőbetegek számára.

Haszonbérbe kerestetik.

AZ „ÁRULÓK"

y

nézik.''
3)„Hnnya«li Mátyás találkozása édes anyjával, Szilágyi Erzsébettel 1458. febr.
9. Strazritz alatt, midőn Podiebrád fogságából a királyi trón elfoglalására indul."
4) „Lónyay Annii erdéUi fejedelemné, férjét, Kemény Jánost a tatár fogságból kiváltandó, ékszereit bocsátja áruba."
5) „A Kurucz asszony, Bebek Györgyné, Patócsy Zsófia kivonulása Szádvár
ból, a mint Svendi Lázár a labanezok vezére tiszteleg előtte."
6) „A király & királydombon kardvágást tesz a világ négy tája felé.'1
Bármelyiknek példánya: t ff, Röngyöltetése és szállító-levélre bélyeg, egy
vagy tóbb példánynál, csak"30 kr
7) Budavár hősies bevétele, 1849. május 21-én, dicső honvédeink által." Ennek példánya: 3 ft.
A „Pesti hölgy-divatlapra" is előfizethetni. Egész évre: 8 ft. - Félévre
4 ft. — Negyedévre 2 ft. — A „Pesti hölgy-divatlap" kiadó-hivatalában aj
világ-ateza: 18-dik szám.

Tizenötödik évfolyam.

W Ki a regény vagy a műlapokhólegyszerre Öt,
vagy többsaját
- Nyomatott
Kiadó-tulajdonos
Heckenast fcosztav.
példányt rendel meg
40" ,,-ben részesül.
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[)r. Behr ideg-extractusa

íz idegek erősitésére
s a test edzésére ára
70 kr.
70

Stíriai Stub-havasi-növénynedv
mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 21.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop' Folgendes:
-,

Der aus Alper.krautern bereitete „Schneebergs
,,Schneebergs Krauter-Allop des Herrn
Apothlkers
B l t t . t r in Glogenitz,
Glog.nitz, und Franz Wilhelm, Ax.P j O ^ k ^.» ^ - n k w h i m , »t
.tnpkers Bittner
aílen katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Eespirations-Organe em
vorzüaliches Untersfützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer He.serkeit, b« empfindhcheii
Affeotíonen úer Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. .. w.
wegen winer vorzüglichen einhülienden, besánftigenden und re.zmüdernden Eigenschaften mit günstigem Rfesultate angewendet."
_

Főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban,
nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

Pest, deczember 13-án 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Cjsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. é» Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külSn
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Suvich

József.

A Magyarország és Ausztria közt vég ről az autonómia eszméje állván előtérben,
bement kiegyenlítésnek természetes követ- a kiegyenlítés lassan s nehezen indult meg.
kezménye s kiegészítése a kiegyenlítés Ma- De a mindkét részről élénken nyilvánuló
gyar- és Horvát-SJavon országok közt. A hajlam kölcsönös engedékenységet szült.
magyar korona anyaországa s társországai Magyarországot Deák bölcs békepolitikája
századokon át éltek egymással zavartalan vezette s Horvátországban napról napra tért
alkotmányos közösségben: a horvát korona nyert az alkotmányos unió-párt. E kölcsöbele olvadt Magyarország koronájába; a nös összehatásnak köszönhetjük a nagy mü
magyar királyi koronázás tényében a horvát szerencsés befejezését s az egyesülés örvenkirálylyá koronázás is benne volt; Magyar- detes eseményének bekövetkeztét.
Egyetlen vitás pont maradt fönn a kiország országgyűlésén együtt ültek és taegyenlítési okmányban: Fiume hova tartonácskoztak Horvátország követei is.
A százados egyetértés 1848-ban sajnosán zandóságának kérdése. S ezt a fejedelem bölés véresen zavartatott meg.
A jogilag összekötött országokat a bekövetkezett szomorú
események egymástól tényleg
elválasztották. Az 1861-diki
magyar országgyűlésen Horvátország nem volt képviselve,
s az annyira óhajtott kiegyenlítésre remény sem mutatkozott. Magyarország fehér lapot
tartott fenn Horvátország részére, de Zágrábban sem akkor,
sem még később is, semmi hajlam nem mutatkozott annak
betöltésére. Az 1863-diki zágrábi országgyűlés előbbi élességében tartotta fenn az elkülönzöttséget s Horvátország, az
absolut kormány igen is érezhető befolyása alatt, folyvást
Bécs és az öszbirodalmi parlament felé gravitált és makacsul elfordult Pesttől.
ASchmerling-politika megbukott s a birodalmi merev
központosítás eszméje föladatott. A magyar alkotmány
helyre állíttatott 1867-ben, s a
magyar korona országainak a
bécsi reichsrathban való rész- ,
vétre sürgetésével egészen fölhagytak. Az események e teljes
S U V I C H
J Ó Z S E F .
fordulatával eljöttnek látszott
az idő, komolyan gondoskodni
a Magyarország és társországai között csak- cseségének s gyöngéd tapintatának sikerült
nem húsz év óta megszakított kapcsolat al- oly alakban állítani fel, hogy nemcsak kielé- !
kotmányos s olyszerü megújításáról, mely gítő végmegoldása legyen várható, de ideigmind a két félt kielégítse. A két országgyű- lenes függőben léte se gátolhassa Magyarlés országos küldöttségek által érintkezett. ország s Horvát-Slavonországok törvényes
Egyrészről a jogfolytonosság elve, másrész- egyesülését.

1868. november 24-kén Horvát-Slavonországok követei végre megjelentek a közös
magyar országgyűlésen. A magyar zászló
mellett a horvát nemzeti zászló tengett az
országház ormán s a törvényhozás ajtai öröm
és lelkesültség riadásai közt nyiltak meg a
rég nélkülözött testvérek előtt.
A magyar képviselőház elnökének üdvözlő szavaira a horvátok soraiból egy egyszerű külsejű, igénytelen fellépésű férfiú '
válaszolt, ékes magyarsággal, szónoki hatálylyal, melyet a perez ünnepélyessége emelt s
szavait a lelkesülés éljenharsogása kísérte.
E férfiú, a horvát unió-párt
egyik legkiválóbb tehetsége
Zuvic — helyesebben Suvich
József volt.
Az árpád házi királyok utolsó korszakában a legelterjedtebb magyar-horvát családok
egyike volt a Subich vagy Suvich-család, melyből a brebiri
grófok emelkedtek ki. Nagy és
hatalmas oligarchák, a középkori lovagok minden erényével
és bűnével. A brebiri grófok,
Zriny várát az akkori Horvátországban (ma a török részen)
megnyervén, a Zrinyiek hírneves családját alapították s a
szigetvári hős és a csáktornyai
költő örök fény-koszorújával
vették körül e nevet, közös dicsőséget árasztván a magyar
és a horvát nemzetre, melyek
mindketteje magáénak vallá s
vallja örökre őket.
Brebiri Suvich József ez ös
magyar horvát családból származik. Ha a leszármazást hét
század szakadatlan során nem
bírja is az utolsó lánczszemig
okmányilag kimutatni, a családjában élő hagyomány ezt
kétségtelennek tartja s II. Mátyás királyunk e leszármazást
új nemesi okmánynyal ismerte
el, Mária Terézia pedig a brebiri előnév használatát is visszaadta a családnak, mely azzal
él is azóta. A Gáj-féle illyr nyelvmozgalom
1848-ban kény szeritette őket, — az ortografiából is halálos nemzeti kérdést csinálva,
hogy nevöket Zuvic-nak írják; de az ősi he- ^ ~

