Előfizetési (elhívás

KOHN PHILIPPE

ÓRA-RAKTÁRA

éa

PESTEM,

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát, í évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állapotban levő, — általam a legpontosabbans a legezorgalmasban van kipróbálva.
Eev általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint mikénc lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melysierint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen

TI

,«•.,»• t
" - H forint
12—18 „
14-15 „
l
l
• • • *— °
»
15-16 „
15-16 „
lb —18
„
" . . 18, 20, 22
19,22,26
22,24
28-80
35-38
• • • 30-32
34—db
?5—28
40—45
42-45
40-45
55-57
?*~™
~„
55-58
65,70,80 90,96
bO—75
36-40
48-bi
. 50-55

Inga-órák, hetenkinti f
óra és félóránkinti ütóre
óra éa negyedóránkinti ütőre

3

• *~]
48, 50,
,
M^'ntre^Proletaire (munkás-órák) a kengyelnél balra felhúzva, lapos üveggel 14 ft.
Ébresztők órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, löftig.
Hosszú nvaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10. 15 ftig.
g&~ Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, legnontosabban teljesittetnek. Órák cserében is elfogadtatnak. I n g a ó r á k csomagolásaért 1 ft 50 kr. számittatik.
314 ( » - l « )
S V " Javítások, önalkotta eszközök és gépek segítségével 6 evi, Genf,
Brüssel és Paris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
iótállás mellett a legjobbanvégeztetnek és olcsón számittatnak. Órák. melyek nem
tetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizonyítanak Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogyjavításokat legjobban
végezhe
végezhessek é» csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szíves pártfogásért esd
tisztelettel
Kohn Philippe, órasyáros, Dorottya-uteza 2. sz.

THEA
Egyedüli raktár
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1869. évi folyamára.

Előfizetési feltételek:

postai szétküldéssel, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Félévre (január-júniusra):

A Vasárnapi Újság és Polit„ Ujdons. együtt 5ft.— kr,
Csupán a Vasárnapi Újságra
3 „— „
Csupán a Politikai Újdonságokra . • • • • 2 „ 50 „
M ^ ^ > Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelct-pél«^^^
dánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A múlt félévi czimszelvényekből egy-egy darab szivoe
beküldését kérjük.
A Vasáraapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
4—5)

(Fest, egyetem- utcza 4-ik szám alatt).

Titkos

IHegétetés patkányméreg 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 költségeskedés nélkül
méregmentesen biztosan és gyökeresen
kiirthatni. — Alapos, értelmes s könynyen felfogható utasítást a fentnevezett
férgek kiirtására alólirottak 2 ftnyi
dijért adnak.
A „Leipziger Illustrirte Zeitung"
1868. april 25-ki száma, műszaki osztályában ekir. patentirozott találmány
felöl, többek közt mondja: , hogy ezen
módszer főleg azért igen ajánlható,
mivel az ember annak végrehatásánál
sem mérges, sem másféle vészes tárgyak felhasználására nincs utalva és
semmiféle kelepczét nem kell felállítani.
Ezen uj módszer egyszerű, és mindenki
által minden veszély nélkül kivihető,
csaknem költségnélküli s mellette legjobb eredményű."
Megrendeléseket tisztelettel bevárnak

REISS és FIA,

híres thea-kereskedéséből Bécsben,

1 font Sansinsky (orosz családi thea)
1 „ Lánsin (virág-thea)
1
Mandarin (igen erős thea)

vegyészek, több kir. kiz. szabadalmak
tulajdonosai. Pesten, István-téren 4. sz.
NB. E módszer csakis a dijnak bérmentes beküldése ellenében küldetik
szét, mivel a postán levélbeli utánvétek
nem fogadtatnak el.
841 (4—6)

4frt.— kr.
. 4 ,, 50 „
. 5 ,, — » Heckenast

Unsehnld Edénél,

P e á t e n , v á c z i - u t e z a „a levélhez."

Gusztáv könyvkiadó-hivatalában megjelent és ott, valamint minden
hiteles könyvkereskedésben kapható:

Adomák és jellemvonások
a forradalom és honvéd-életből.

Retek-czukorkák.

Egy éVek óta hatásosnak ismert szer köhögés és gyuladásos mellbajok ellen, ugy hogy 1—2 darab használata után közönséges köhögési roham rögtön megszűnik.
Egy kis katnlyának ára. • • • 30 kr.
„ nagy
.,
„. . .
40 ..

Unschuld Ede,
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ve Tizenhatodik évfolyam.

VASÁRNAPI USAG

(Patek, PtaiHppe és társa genfl órások tanítványának jóhirü

adatik.
'
Ezüst henger-órák 4 rubinra • • • • • ;
arany-foglalvánnyal, rugóra.
",
„
hölgyek szamara
„
8 rubinra
kettős
födéllel
"
;;
kristály-üveggel
horeony-órák 16 rubinra
„
norgony
k e t t A 9 Tddéllel
"
angol horgony-órák kristály-üveggel
"
horgony tábori órák kettóa födéllel
"
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
"
ugyanazok kettős födéllel
Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
„
arany-köpennyel
M
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
.
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
"
,,
kristály-üveggel
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
"
„
zománcz és gyémánttal
"
horgony-órák 15 rubinra . .
!
ugyanazok, finom arany-köpennyel
horeony-órák kettős födéllel
;; íg^anaLk arany köpennyel
kristály-üveg s arany köpennyel
"
horgonynak hölgyeknek
„ ugyanazok kristály-üveggel
;; hfrgony-órák hölgyeknek kettős födéllel

3-ik szám.

Pesten, váczi-uteza „a levélhez".

(8-rét 192 lap) fűzve 80 krajezár.

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ecer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. sz. Medetzházban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1-4 óráig.
JPF"* Díjazott levelekre azonnal
válagEoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.

Titkos

betegségeket
és

nemi gyengeséget

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiaz J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonfokórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 7 órától
10-ig és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
317(12-24)

Rolni gépgyár részvény-társulat
Bayeothalban Köln mellett a Rajna vidékén.

Aiánlia magát mindennemű legkitűnőbb szerkezetű gőzgépek s gőzkazánok szállítására minden megkivántató nagyságban; készit továbbá k ö z g é p e k e t
(Transmissionen) s berendezési alkatrészeket,gépek-,papir-és légszeszgyárak,
valamint vaspályák stb. számára. Gyártmányai szilárdságaért gyárának hírneve •
^ é é k k d i k

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).
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• Csnoan Y*? ?%a™»PÍ ».!««« és PoliHkai Újdonságok W y0rt: Egész évre 10ft.- Fél évre o t t
npan Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. - Fél évro 3ft.- Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
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- M™-^ori vagy több öri

3Z külön
f a t a l u n k « * " » » hirdetményeket elfogad Becsben: Oppeiik Alajos, Wolkeile Nro. 22. és Haa 8 en 8 tci„ és Vogler Woll.eile Nro. 9. _ Bélyeg-dij
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betegségeket

idd alatt eszközöltetnek.
„ ,
.
P T Közelebbi tudósítást nyerhetni Pesten, Terézváros
ntcza 23-ik szám alatt, I l d i k ajtó.

Pest, Január 17-én 1869.

Lengyelek a magyar szabadságharczban.
elvakult népek verőket ontották küzdelmünkben, mert
Ki győzné számba venni a „névtelen féltudták,
hogy
az
a
szabadság
védelme,
már
gást
együtt
emisteneket"
közülök, a kik csak hazánk földén
csak
azáltal
is,
hogy
részben
az
orosz
ellen
Í S á r f l ' ° S s t ra on ^ek
hLnek,
óriási
is
oly
számosan,
oly dicsőn onták verőket!
á
ösmer L t 7 f a J g ^nak északon nem vivatott.
A történelemben föl van jegyezve, hogy
oZT^tí
Wiprkban ugyanaz az
A dicső hazátlan bajnokok, a kikben Magyarország szabadságharczában a lengyel
tónak hb T t a r t a n á p é t i e n életfelada- mintha a középkor leventéi támadtak volna légió mindig a leghősebb, legelszántabb hontának abban központosítaná minden tehet- fel! Foglalkozásuk a harcz kizárólag; oda fiakkal versenyzett. Mindnyájuk iránti elösseget, hogyan találhasson ki mentői vérlázi- mentek, a hol erre tért találtak. Rajongók merésünknek adózunk, midőn nagy nevű
több rendszabályokat az elkinzott lengyel ezek is, mint a középkoriak; csak az a különbvezéreik emlékét felújítjuk
nep megsemmisítésére
és emö t
madt
# ^ r e . MegtáI.
madta szokásait, nemzetiségét,
Bem.
felvet hitét; most magáSak
Utolsó
szabadság-harezunk
ke z t S v ? t e k é*d töund oa ^ánynak dob
szereplői közül egynek nevét
ha'SÍ' ™
Javitott naptár
sem körzi ma oly osztatlan tisztelet, mint a Bem tábornokét.
nvt^^ k t rná 1 elhite toi, hogy az ö
Pedig mennyi fényes nevet
27
í ^ ^ v a l szemben ész
teremtett az a kor, a melyek
mintL m á n y n e m hatalom;
tündökletes történelmünk lapjain is ragyogni fognak!
veit i S ' °t gu yd a amz it töa m i Mint a költőnek korán el-erjeXr m!i t l e e l ö s z-o
hunyt kedvese, olyan a nemzet
nemSzt-Pét' %
g
'r
emlékezetében a kis lengyel
olyat ne m S ™ ^ d o l t a k ,
tábornok
alakja. Ha volt benne
gatni. KedveTan 6 S Za é bne nS f ol nr "Í
természeti fogyatkozás, emberi
hogy tagadják m : / a - m ' ° ;
gyöngeség, az egyre halványolegszembeszököbb ? ö l ^ m e 8 z . e t
dik az idővel és gyorsan merül
gúnyos vigyorgással v á ^ f a ^
a feledékenységbe, mert egyéczul a tapasztalást, észt éi
niségének fényes vonásai növebéri érzetet.
kednek folyvást és dicskörbe
borítják az egész alakot.
És ezen hatalomban Hessi
Pedig mikor bejött és csoasát látja a cseh, bolgár, göröo-"
dálatos eredményű hadjáratát
albán, még a magát latin fai£'
megkezdette, igen sokan nem
nak valló oláh is. Lázong, forbiztak benne, a legtöbben nem
rong valamennyi; ellenségének
tudtak semmit régebbi nagy
nézi azt, a ki az orosznak ellentetteiről. Még hűségét is kétsége; örjöngve siet nyugalmát,
ségbe vonták akárhányan: mért
vagyonát, vérét, becsültetését
lőtt volna rá különben Pesten
olyan küzdelmekbe dobni, meegy
szabadságért lángoló lenlyeknek vége, ha győznének,
gyel
ifjú?
Magyarországba jöveorosz uralom, kancsuka, jogtele
előtt
Bécs
védelmét intézte;
fcprás lenne mindnyája felett.
ott
egyenesen
árulásától tarügyedüle d a lengyel tanult
get ; e
tottak és felügyelettel vették
!jt v ?y ül az fog abba a
körül. Néhány tisztnek rendetáborba sietni, melynek bajnoletül volt adva, hogy mihelyt
a
Zabadsá
mi
foTlo iV
^ veltség és
BEM.
habozni látják a tábornokot,
jog lelkesítik csatára.
lőjék le.
ritartozá8
vitathíSh6a1r?°
' ~ Európának el nem
g, hogy mig azoknak életczél volt a harMikor Bem 1848. decz. 16-án az erdélyi
czké
érd^
^ ü l e t e i közt kétszeresen czolás, emezek csupán eszközül tekintek hadsereg főhadiszállásán, Szilágy-Somlyón
lG
bajn
dicsőbb, nagyobb, szentebb czélra, a szabad- megjelent, ugy látszott, hogy már végét járja
184
srnicwjí+zi
»--49-ben velünk együtt ság kivivására, eltiprott hazájuk felszabadí- a magyar szabadságharcz. A kormány Deb^olgálták a szabadság s z e n t ügyét; akik tására.
reczenbe szorult és csak a Tiszán tul levő
szab^S
lStnetg

+

í

e n é s délen
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Bem József 1795-ben született Galiczia j azzal együtt a Murád basa nevet, belépvén a
részt mondhatá már magáénak. Az ellenség
Tarnow
városában. Apja ügyvéd és földbir- török seregbe.
a világ mind a négy iránya felöl közeledett,
1850-ben Aleppóba bellebbeztetett az
tokos
volt;
fiát a krakói iskolákban képezegyre szűkebbre szorítván a szabad föld gyűosztrák
kormány határozott kívánságára.
tette.
Bem
1810-ben,
15
éves
korában
a
varrűjét. Legfenyegctőbb volt a veszedelem ErOtt
sem
élt tevéketlenül: terveket adott a
dély felöl, melyből egy talpalatnyi sem volt sói katonai intézetbe lépett; onnan a lovas
török
kormánynak
hadserge, fökép tüzérsége
már miénk a csodálatos erélyü Háromszéken tüzérség sorába állt és 1812-ben Napóleon
szervezésére,
és
salétromgyárat
állított. Az ö
kivül. Mindennap attól lehetett tartani, hogy hadjáratában mint hadnagy vett részt. E
érdeme
fökép
az
aleppói
forradalom
legyőaz Erdélyt meghódított osztrák hadak Nagy- hadjárat gyászos vége után visszatért hazázése
is,
midőn
az
arabok
a
köztök
lakó
kereszVárad és Debreczen felé nyomulnak. E féle- jába; ott 1815-ben, a lengyel hadsereg újralem azonban gyorsan eltűnt, mert Bem 19-én szervezésekor szolgálatba lépett s 1819-ben tyének legyilkolására lázadtak. Halála is ott
már támadott, az ellenséget megverte, sere- századosi rangot nyert; egyszersmind rá következett be, ugyanazon év (1850) decz.
gébe a bizalom lelkét önté, 25-kén, karácson bízták a eongreve-röppentyük meghonosítá- 10-én. Sok sebtől, fáradalomtól rongált teste
ünnepén Kolozsvárra vonul be,, kitörő lelke- sát és kinevezték a varsói tüzér-iskola taná- nem bírta ki a yáltó-lázat, melybe Aleppó
rává. Tanárnak j éles volt mind tudományáért, melletti villáján esett.
sedéstől kisérve.
A török hatóság minden tisztelettel teVillámgyors működésben és az elszánt- mind bánásmódja által; de nem érzett kedvet
meté el Aleppó temetőjébe és emléke tiszteazon
pályához
és
lemondott.
Ezért
és
mivel
ságban páratlan,nem egyszer üldözött háromletben él ott is.
szoros ereit, ha csak a vele szemben álló ren- minden lehető módon ellenezte a lengyel hadHonvéd-egyleteink szóba hozták holttessereg
eloroszositását,
1820-tól
1825-ig
folydes hadsereget veszszük; az osztrák sergeket
tének haza hozatalát második hazája, Magyarton
üldöztetett;
háromszor
állittatott
haditámogató oláh és szász f ölkelöket is beszátörvényszék elé és elzáratott mindannyiszor ország földére. Maros-Vásárhelyre szándészámitva, 20—30 is juthatott Bem egyetlen
szigorú börtönbe. Ha addig nemzetisége és koznak elhelyezni,mint a mely város kedvencz
emberére akárhányszor.
a szabadság szeretete voltak élete irányzói, tartózkodási helye, erdélyi hadi műveleteiVakmerő műveletei miatt annyira jutott azután nyert még egy érzetet azokhoz: az nek központja volt. Egy ugyanott emelendő
már február elején, hogy a gyorsan vissza- orosz gyűlöletét. Több izben kisérlé meg- emlékszoborra országszerte folynak az adaszerzett Erdély újból veszendőben volt. Sere- válni a katonaságtól, de ez csak 1825-ben kozások.
erét már csak százával számlálhatta Bem; sikerült. Attól kezdve hat éven át polgári
elvesztette ágyúi nagyobb részét, ugy hogy életet élt, gazdasággal és vegyészettel fogE hányatott életű embernek, ha pályája
febr. 7-ikén a szászvárosi csatában már csak lalkozván; ezen szakmákba vágólag több nem, egyénisége sem volt közönséges. Kisded,
kettő volt. Akkor tette azt a kétségbeesett
zömök, szláv kifejezésü arczu, mélyen csilfogást, hogy midőn egy ellenséges katona munkát is irt. Irodalmi munkásságát külön- logó szemekkel; első látásra nem nyerhetett
már ágyujára tette kezét, azt arczul üté eme ben még katona korában kezdette hadászati meg; modora sem, melyben elég sok volt az
szavakkal: „Canaille, meine Kánonén will ich müvekkel.
1831-ben kiütött a lengyel forradalom; aristokratikus. De nemes lelke, nagy mivelthabén."
sége, lángoló szabadságszeretete hamar feledAlig lehetett hinni, hogy tarthassa magát itt kezdődik Bem nagyobb hírneve. Azonnal tetek kellemetlen külsejét, igazságszeretete,
addig, mig Debreczenböl és a székelyektől fölajánlván szolgálatait, csakhamar nyílt al- emberies érzelmei parancsoló modorát.
segély érkezik. Ue Bemnek ez sikerült, s habár kalma mind tüzéri tehetsége, mind rettentAz erdélyi sereg fővezérletét eme szavaktöbbfelé szórt serege most sem érte el az hetetlen bátorsága kitüntetésére.Május 26-án kal vette át: „Feltétlen engedelmességet
ellenség számát a Szebent védő oroszokon volt az osztrolenkai véres ütközet, midőn a követelek; a ki nem engedelmeskedik főbe
lengyel sereget egyedül Bem elszántsága
kivül is, gyorsan támadóvá vált az üldözőmenté meg a tökéletes semmivé tételtől. A lövetem."
ből ; Urbánt visszaűzte Bukovinába, márcz.
Megnyerő, behizelgö, népszerűséget hajlengyel sereg már rendetlen futásnak ere11-dikén pedig már N.-Szeben, az ellenség
hászó
szólamokat nem vett ajakára. Mindazdett; fedezet nem volt semmi, midőn Bem
föfészke előtt állott és azt oroszoktól és oszáltal
gyorsan
népszerűvé lett tettei és igazütegével puskalövésnyire vágtatott az ellentrákoktól bevette.
ságszeretete
által.
Pedig főbe lövette az
ség elébe és olyan sikerrel kezdett működni,
Attól kezdve Erdély diadalünnepet tart hogy a győzelmes üldözőket feltartóztatá. engedetleneket.
az orosz seregek tömegesebb bejöveteléig. 80 orosz ágyú volt az ö ütege ellen működA kik szigorát ismerték, melylyel sereBem pedig a Bánságban működött, majd az tetve, de még sem távozott, mig minden tü- gében a fegyelmet fenntartja, elbámultak,
orosznak hátába kerülvén, Moldvába tört, zére el nem esett. Ezredessé, majd tábor- midőn a legyőzött szászoknak és oláhokhogy azt fölkelésre birja.
nokká lett ennek következtében és csak két j nak kegyelmet hirdetett; midőn a rablást
Az orosz betörés után is voltak fényes szavazat hiányzott, hogy ő választassék fő-! még Szebenben, a reakezio föfészkében sem
fegyvertényei; de a sokkal nagyobb erőt vezérré Prybinsky tábornok helyett.
engedte meg. Kossuth szivét épen nem vánem szorithatá vissza többé. Utolsó csatáit
Varsó eleste után serege egy részével po- dolhatni kegyetlenkedésre hajló indulattal;
Erdély földén Segesvárnál (jul. 31.) és Nagyrosz földre ment át és emlékiratot tett közzé mindamellett megrótta Bemet engeszteléSzebennél (aug. 6.) vivta.
kenységc miatt. Kossuth a megtorlást tartá
Miután Segesvárnál öldöklő csatában a lengyel forradalomról. Poroszországban jó politikának, Bem az engesztelést; azt himegveretett, a hol Petőfi Sándor is halálát léte alatt a lengyel emigrácziónak is ö volt szem, hogy e tekintetben Bem volt jobb pofeje. Utóbb Parisba ment, onnan pedig 1833lelte, ottani serege feloszlott, vagy elhullott,
ban Portugallba Don Pedro segítésére. Az- litikus.
a Maros-Vásárhelytt talált erővel még egyHa rendkivüli munkákat vitetett véghez
után egész 1848-ig utazással, a tudományok
szer csapást mért az ellenségre, Szebent újból
katonáival,
tudott jutalmazni is. A pénzt bőmivelésével és irodalommal töltötte életét,
elfoglalván aug. 5-én. Lüders tábornok már
ven
szórta
közöttük.
Szeben első bevételekor
tevékenyen a béke foglalkozásai között is.
6-án megtámadta és túlnyomó erejével megkét havi zsoldot osztatott egész táborában.
A48-iki mozgalmak megindultával Lemverte. Azután a Bánságba sietett, hogy Kossuth
Kossuth alig győzte nyomatni számára a
bergbe
sietett; miután pedig ott nem nyilt
kivánatára seregeink íövezérletét átvegye.
bankót. Az ellenálló szász városokat is megTemesvárnál ausr. 9-dikén már mint tér tevékenységének, október 14-én Bécsbe, megsarczolta és a sarezot serege jutalmazáfővezér vezettetüzbe a mintegy 35,000 főből a hol csakhamar rá bízatott a nemzetőrség sára forditá.
álló magyar sereget, melylyel Dembinszky vezetése és a város védelme. Megbízatásának
A mily vitéz volt maga, annyira tudta
hátrált odáig. Az ütközet a legjobb rendben derékul megfelelt, habár a bécsi kényeskedő becsülni a vitézséget; a székelyek azért válfolyt, midőn Bein a harezosok előtt végig nép épen nem volt Ínyére; az ostromló csá- tak kedvenczeivé, mihelyt megismerte őket.
vágtatva lováról leesett és vállát kificzamitá. szári seregnek derék csatákat adott, mignem Mikor Szebent bevette, a székelyek egy része
Ez döntött az egész magyar sereg sorsa október 28-kán a községtanács feladván a még csak lándzsával volt fegyverkezve;
fölött. Beállott a végfeloszlás, melyet meg- várost, neki nem volt ott helye többé. Ez- úgyis beugrottak a tüzet okádó sánezokba.
után jött Magyarországra, vezette az erdélyi
gátolni nem volt ember többé.
hadjáratot és fővezérként egy napig a Temes- Bem gyönyörködve biztatá őket: „Ne féli
Bem még egyszer Erdélybe ment Dévára; várhoz húzódott serget.
székeli." „Nem is félünk apó — mondák
de akkor tudta már, hogy Görgei is megadta
azok - - hanem maga menjik innét, mert
magát. Nem volt többé lehetőség a harcz
maga helyett nincs másik." A székelyeketi
folytatására; azért kimenekült török földMiután a magyar szabadságharcz le volt fiainak szólitá: „fiamok," — azok öt apónak.
re, fölvette az izláinot és kevés hátralevő
Bem török földre menekült és föl- Szigora, vitézsége és igazságszeretete nyerte
idejét Aleppóban élte le Murád basa név verve,
meg részére a székelyt, a kit ép oly nehéz
vette az izlamot, mivel reménysége volt,
alatt.
vezetni, a mily kitűnő harezos jól vezetve*
Nem e szűk tér, de egész nagy kötet kel- hogy igy újból harczolhat az oroszszal. Az
Bem tábornok keveset beszélt, rövid
lene, leirni részletesen a szabadság emez orosz és osztrák hatalmak követelték a török- mondatokban; hanem a mit szólt, az jellemelszánt bajnokának tetteit. Mikor Erdélybe től a magyar menekültek kiadását, a török zetes volt. A piskii hidnál folyt kétségbejött, akkor már hosszú és fényes pálya állott eleinte habozott és bizonyos oltalmat csak esett harcz alkalmával ezzel biztatá embeazok részére igért, a kik fölveszik az izláháta in égett.
reit: „Nincs hid, nincs haza." Midőn egy
mot. Bem ennek következtében vette föl, és

tisztje kíváncsian tudakozódott haditerve
után, azt kérdé tőle: „Tud ön hallgatni? A
tiszt önérzetes buzgalommal válaszolá: „Mint
a sir, tábornok ur." „No hát, ha ön tud hallgatni — felelt Bem - én is tudok." Orosz
részről parlamentair ment hozzá; hosszasan
ajánlá a meghódolást; ö csak ennyit felelt:
„Nem alkuszom."
Személyes bátorságára már emliténk példákat; eseménydús életéből még sokat említhetnénk. Vakmerő volt, a legsűrűbb golyózápor között nyugodtan állott, mintha keresné
a halált. Környezete sokszor elhullott mellöle mind egy lábig; őt megrendülni soha
sem látta senki. Lehetetlent nem akart ismerni. Egy parancsát igy adá ki: „Tiszt ur,
on tartani fogja ezt az állomást, a mig lehet."
„Hát mikor nem tarthatom tovább?" Akkor
is tartani fogja."

Ott megy ő, az ősz vezér; szakálla
Mint egy fehér zászló lengedez;
A kivívott diadal utáni
Békeségnek a jelképe oz.
Ott megy ő, a vén vezér, utána
A hazának ifjúsága mi,
Igy kisérik a vén zivatart a
Tengerek szilnj hullámai.
Két nemzet van egyesülve bennünk,
S mily két nemzet! a lengyel s magyar!
Van-e sors, a mely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha egy czélt akar?
Egy a czélunk: a közös bilincset
Összetörni, melyet hordozánk,
S összetörjük, esküszünk piros mély
Sebeidre, megcsufolt hazánk!
Mi ne győznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Boszuálló fénynyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga!

zctgyülés által törvényesen alkotott kormány megszűnt. Tábornokaitok egyike túlhatalomnak engedett, saz ellenséggelialkudozás által a szerencsétlen
hareznak véget vetni remélt. Ez alkuban nem vehetünk s nem veszünk semmi esetre részt. Épen
ugy nem akarunk ily tractatus létrejöttének akadályai lenni, ha a magyar nemzet megmentését ily
alkuk által vélte eszközölhetni.
Föladatott nekünk az egyetlen közlekedést,
mely Magyarhont Orsova által idegen hatalmakkal
öszszeköti, elfoglalni s fedezni. E föladatot hiven
teljesítők. Do a körülmények akkép állanak, hogy
mulhatlan szükség nyilvánul Magyarhon földét
elhagyni, s letenni szomszédaitok kezébo azon
fegyvert, melylyel egy évig ügyötökért küzdénk.
Veletek harczoltunk, tudjátok azt, nem mint
zsoldosok, nem személyes vagy önző nézetekből,
hanem a reményben, hogy szabadságtok kiküzdése s abban vett részünk egy további harcz alaposzlopait képezendik éltünk folytonos czéljának,
Lengyolhon szabadságáérti hareznak, mely nélkül
Magyarhon függetlensége sem megtartható, sem
kivihető elérésében. Ügyötökérti harezban czélunk
volt az is, hogy köztetek s a szláv és román törzsek közt közbenjárók legyünk, kik egy szeren?,
esetlen politika által elleneitekké lettek, do kik
bölcs belátás s igazság-szeretet által egykor —
bizton reméljük — álladalmatok hű. ragaszkodó
polgártársai leendőnek.
Őrizzétek meg nemes sziveitekben fenyegetett földetekre jöttünk emlékét! Őrizzétek meg,
mint mi, a haza iránti hűséget, annak jövője- s
megszabaditásábani hitet; és e nagy áldozatok nem
veszendnek el;; és jövend
idő,, midőn,
j
n, adja
ja isten,
isten,
veletek egyesülve, a szent harezot megujitandjuk.
Igazságszereteteteknél emlékezzetek akkor, hogy

A fájdalmak elviselésében példátlan türö
volt. leste át meg átlyukgatva golyótól, boII.
ntva egő sebektől; napokig hordozott uj seVisocky és Voroneoky.
beket bekötözetlenül, ha munkálnia kellett.
Bemen kivül Dembinszky, Visocky és
bok és nagy veszedelemből szabadulva,
Voronecky
vittek nagyobb szerepet szatudatlanabb nép előtt a „sérthetetlen" hirébadságharezunkban
a lengyelek közül.
ben állott, a mely véleményt maga is táplált,
m i n
na
Dembinszky
életiratát
más alkalomra
* g 7 fatalista némileg tán osztott is.
hagyván, most megemlékezünk a két utóbHadviselési tehetségéről, hadvezéri mobiról.
doráról könyveket Írtak. Gáncsolói azt táVoronecky herczeg 1825-ben született;
madják meg, hogy nem nézett a biztos siker
után, ha tündökölhetett. Az ellenség rásze- ifjú volt még, 23 éves, midőn nemzetünk
dese nagyobb gyönyört adott neki, mintha harcza mee-kezdödött. Az osztrák hadseregi ^IJ. • + i, A , r A mornmi-Tiom i mindvégig veletek maradánk. Ö-Orsova, aug.
enaes utón megsemmisíthette volna azt. i
zet
készülődéseinek
hirére Pesten
termett,
ben szolgált mint hadnagy.
A magyar
nem- jj2 ( ) _ k á n ^ 4 9 _ V{ k j g_ k t á b o r n o k . „
n e m Vezetett soha
é
en
R-s.
azéS
1lTvÍ
f*
;
P
önkéntes
légió
állításához
fogott
és
40,000
* '
'
aztrt alhtjak hogy nem is értett volna ahhoz. ypt készülődéseinek hírére Pesten termett. ;
U ma™ aligha osztá ezen véleményt. Azt forintot fordított annak felszerelésére. A
Xeni voltak egymásnak szánva.,
gáncsoló! s e m tagadják, hogy fényes tehet- ráczok elleni hadjáratban már kitüntette
(Beszély.)
seg volt, sok eredetiséggel a hadviselésben, magát csapata élén; mind hadtudományi ismeretének,
mind
rettenthetetlenségének
igen
lalalekonysága, fáradhatatlansága, merész
V.
g,
sok jelét adta. Az ellenség előtt ismeretes
J S / y ° 5 8 ,m o.z dai lta taa i mintává
i t á á emelik
lik a porvolt nagy bátorságáról; a mieinknél tiszteBarna még az nap engedelmet kért a csahadviselésben.
let tárgya ugyanazért.
ládfőtöl, hogy visszamehessen a városba. Azt
Nem egy ütközet eldöntésére volt elha- monda, hogy halaszthatatlan sürgetős ügye
hogy
•>T/> befolyással
hpfnlvííssíil vitézsége.
vitpyspo-p 1849.
1849. aug.
ímer 5-én
5-én támadt;
t á m a d t : azt
azt kell
kell intéznie.
intéznie. Nem
Nem is
is reméli,
reméli Kno-v
Mint mivelt és nagytehetségü ember, iró tározó
S n
t u d t a
a
szünidő
alatt,
mely
már
csak
10
napig
tart,
a
szöregi
csatában
is
rettenthetetlenül
hartt'' ?
becsülni a szellemi tehetséget,
e
visszajöhessen;
azért
kéri,
bocsássanak
meg;
czolt,
mint
egy
dzsidás
ezred
parancsnoka.
títcs n SY fiatal iró volt hadsegéde. Itt is
ácsatlakozott lánglelkü költőnk Petőfi A csata veszendőben volt; ő nem akart hát- Pista úrfi feltalálja öt és nem lesz semmi
es becsuleseben részesült. Bem féltve őrizte, rálni és rettenetes küzdés közben elfogatott. hiány.
Ojtozi előtt az eltávozás maga nem volt
Elfogatása után fogva volt Pesten az új
n ^ ! ! t r ! t e t t gyermekét, Petőfit; harezba
feltűnő;
feltűnővé csak a hebehurgya sietség,
bocsátani,, s ha mégis
erZ^g odament,
o e n t , épületben október 20-áig; akkor Gironnal és
a
habozó
jelentés, felettébb sok indokolás,
USzkolta
Abancourttal együtt felakasztották.
jg
g
kodásá t Vk ll lf eS Z f.
- P e t ö f i ^jongó
ragasze z é s t e tl e l
által
lett.
Ugy sem nagyon vette számba.
A megelőző este még nagy lakomát rentak
fen
J
JJ<*
< * költemények
költemények tartottartották fenn.
Ifjúi
dolog
lehet: valami kedves mulatságok,
dezett.
A bitóik alatt utolsó szavával is Magyar- vagy épen érdekes nöismeretség. Az ifjú,
még a legokosabb is, szalad az effélék után.
országot élteté.
voBarna pedig csak akkor érezte könnyebAkkor a józsefvárosi ó temetőbe dobták
testét; 1862-ben áttétette onnan egy nö a ben magát, a mikor már háta megett volt a
Négy nap dörgött
helység; akkor is olyanszerüleg még, mintha
kerepesi temetőbe.
az agya.
Négy nap diJrgött az agyú
valami
nyilvános kudarcz történt volna rajta.
A
mint
mondják,
az
a
nő
esdekelt
megVízakna s Dév a k ö z t . ö J
Le
volt
sújtva véghetetlenül: marczangolta
kegyelmeztetéseért, ott volt akasztásánál és
Ott minden t a l p a i a t ' ;
magát,
a
mért oly bárgyú volt, hogy szemeit,
azóta folyvást ápolja sirját; neve Sch . . .
Földet vér öntözött
gondolatát,
lelkét ez úri kisasszonyig emelje.
Amália. *)
Önérzettel
biró emberre nézve nincs alVisocky a lengyel légió parancsnoka
Szerencse és az isten
kalmatlanabb
a
szégyenérzetnél. Sorscsapávolt, elébb ezredes, végül magyar tábornok.
Tőlünk elpártola;
Szolgálatait hazájában kezdette és a bujdosó sok, veszteségek, csalódások, fájdalom, bánat
-Egy pártfogó maradt csak
lengyelek közé tartozott. Külsejére nézve emelnek is, a midőn nyomnak; emel az a tu
Velünk; ez Bem vala.
igénytelen, mondhatni visszataszító; de el- ] dat, hogy görbedés nélkül hordjuk tergy
Oh Bem, vitéz vezérem,
á és
é vitéz.
ié
hikt
j heiket.
Dicső tábornokom!
szántt és
vitéz.
Lelked nagyságát könyes
A lengyel légió, mely 1848 novemberé-í
A szégyenben nincs efféle vigasztalás;
ben alakult, kitünö hősiességgel küzdött ott érezzük azt minden porczikánkban, ráSzemekkel bámulom.
nehezül a gondolatra, leforrázza az érzelmeminden csatában.
Nincsen szóm elbeszélni
Szabadságharczunk egész történetét vá- ket. Brr! Olyan a szégyen érzet, mint a
Nagy hősiségedet,
zolnunk kellene, hogy ama légió és hös vezére lucskos fázás, csakhogy fokozott mértékben,
Csak néma áhitattal
Nagyot tévedett Ojtozi, midőn azt hivé,
történetét megírjuk.
Szemléllek tégedet.
hogy
Barna víg társaságokért, kedélyes hölKossuth kivonulását Visocky fedezte;
S ha volna ember, kit mint
siet úgy
azután maga is kiment, a határról következő . gyekért
„„
, a városba;. feléje
„ sem né-Istent imádanék;
bucsu-szózatot
intézvén
a
magyar
nemzethez;
\
zett
az
sem
egyiknek,
sem
másiknak:
hanem
Meghajlanak előtted
öriz e s
ba
„A
lengyel
légió
főparancsnoka
amagyar
nem|
*
.
^
j
a
falait,
vagy
barangolt
a
vároTérdem, meghajlanak.
zethez! Nem amagyar kormányhoz, hanem a magyar j son kivul, nem véve számba a csikorgó hiA* erdélyi hadsereg.
nemzothez szólunk, melylyel az oddig fennállott j deget; ugy marczangolta magát folyvást,
szolgálatkötolezettség Magyarhon szabadságharNéha, a mint forditá gondolatát, vigaszB e m a
?
szérűnk,
czaban összecsatolt. Nem a kormányhoz; mert a nem- talót- is talált Anna magaviseletében. Az még
g r é g ; bajnoka!
Boszuallo fénynyol já-«r e l ő
»7~A~V
i -i -<ÍA w i • v „ , T?mw s e m csekély fokú bizalom, hogy tőle kért taOsztrolenka véres csillaga.
) A Voroneckyröl

urnák köszönjük.

szóló adatokat vargyas Jindre
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Szerk ; nácsot férjhez menetelére nézve. De mikor
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neki nem bizalom, hanem szerelem kell! Te- vadász pajtása volt és épen ö biztatta fel
hette abból is, igy akarva fölbiztatni, hogy Bele Vinczét. Muki úrfi is haragudott, mert
nyilatkozzék. Ekkor meg azért szégyelte szerette volna, hogy leánytestvérei ne éljenek
magát, hogy oly gyáván megfutott. Megint már vele együtt a közösből. Csak Mimiké
visszatért aztán az eredeti vélemény: hogy kisasszony pittyeszté le ajkát és monda: Bocsakis a roppant nagy távolság tette lehetővé lond is lett volna, ha akármelyikhez hozzá
a leány kérdését; ugy tekinti öt,
mint a kinek eszébe sem juthat
oly magas rangú hölgy bizalmára gondolni. Hátha épen czélzatosan tévé, észrevevén vonzalmát, lehűtésül? — Ez volt a legszégyenitőbb lehetőség.
A sok között eltalálta Barna
az igazit is; csakhogy ö nem
tudta, melyik az, és tudása nem
lett volna rá nézve vigasztaló.
Annának csakugyan eszébe
sem jutott, hogy közte és egy
nevelöséggel foglalkozó ügyvéd
közt szivbeli viszony fejlődhetnék. Magára nézve azokat tartá
illetékeseknek, a kik a háznál
vendégekként megfordultak. Mikor rá gondolt leendő férjhezmenetelére, gondolata csak azok
közt válogí*tott.
Barna iránt bizalommal volt;
jól esett körében lennie; meg
volt győződve, hogy sem észjárására, sem magaviseletére nézve
nem ismer ö hasonlítható gáncstalan ifjú embert. Az is jutott
eszébe, hogy férjhezmenete után
is vágynék találkozni ez emberrel mentői többször; de az soha,
hogy mindezekből szerelem támadhasson. Epén azért volt irányában sokkal kevésbbé tartózkodó.
Máskép lett az utolsó találkozás után. Mintha egyszerre
nyiltak volna meg szemei; mintha
Visocky.
egy eddig ismeretlen és mégis
otthonos világ támadott volna
szivében.
ment volna. Inkább maradjon örökös leányElment a háztól; miatta mentjel kétség- nak, mintsem ilyenekhez menjen. Pedig ö is
telenül. És miért ment volna el, ha — ha haragudt azért, hogy nem öt kérték meg.
nem szeretné ? Vakmerő ifjú, hogyan merte Van is azoknak szemök!
rá emelni szemeit? — kedves, kedves ifjú,
Anna szegény tűrte a sok szidalmat;
milyen sokáig horda szó nélkül emésztő bánta is néha, hogy igy magára haragitá
titkát!
Annában harczolt még
sokáig az úri hölgy a szerelmes
leánynyal. A
harcznak vége mégis az
lett, hogy nagyon fájna,
élni sem kivánna, ha
Barna nem szeretné.
Nem volt ideje még a
következményekre gondolni; csak annyit tudott, hogy ö nagyon szeret és szerettetni vágyik.
Csak annyit érzett, hogy
reszket, mikor Barna jövendő megérkezésére, a
legközelebbi szünidőre
gondol, és mégis várja
azt olyan vágygyal, a
hogy nem vágyott még
soha semmire.
Bele Vincze ésTódasi
Tivadar urak megjelenCsendes-tengeri vaspálya: Vasúti vonat égő erdőben.
tek, és kosarat kapott
mindakettö.
Az öreg Ojtozi haragudt; ö tudta miért. [ családja minden tagját; de ha egyedül volt
ö tudta, hogy vagyoni állása évről évre ha-; és ábrándozhatott, mégis örült, hogy kosarat
nyatlik és nyomasztó volt gyermekei jövő- adott mindkettőnek,
jére gondolni. A jó öreg anya is haragudt,'
mert szeretett volna már lakodalmat ülni,
*•*••
nagy gonddal nevelt leányait férjhez adva I
Azalatt, mig e két ifjú sziv kétfelé epedt,
látni. András úrfi is haragudott, mert neki sóvárgott, azalatt az országot, az egész mivelt

világot fölrázó eszmék és események lettek
tárgyaivá a közfigyelemnek és érdeklődésnek.
1848 volt.
Pozsonyban folyt a magyar országgyűlés,
és látható volt, hogy nem fog eloszolni eredménytelenül, mint annyi megelőzője.
Barnának ajánlatot tett egy
főúr, hogy kisérje Pozsonyba titkárként.
Kétszeres örömmel fogadta
az ajánlatot, hogy menekedjék
szive gyötrelmétől, és hogy ott
lehessen a nemzeti élet gyúpontjában, Kossuth elragadó beszédein közvetlenül lelkesülni.
Melyik magyar ifjú nem vágyott volna 1848 elején Pozsonyba?
Az Ojtozi háznál azalatt változás történt. Bele Vincze ur,
. Anna kikosarazott kérője, egy
szomszéd helységbeli birtokos,
annyira elhatározta volt megházasodni ez év kezdetén, hogy miután Annát nem nyerhette el,
Mimikéért folyamodott — András
pajtásának biztatására, — és nem
kapott kosarat. Mimiké nem pitytyeszté ajkait többé, hanem készülődött nagy sietséggel, a busongó Annára csak egy-egy gúnyos tekintetet vetvén.
Meg volt győződve, hogy Anna
az ő vőlegénye miatt eped; most
már sajnálja végtelenül az elszalasztott szerencsét, ő annál boldogabbnak érezte magát.
A lakodalmat megülték gyorsan, és jó, hogy megülték, mert
súlyos csapások következtek a
családra. Az oláh nép izgatásairól már rég terjengett a hir, egy
és|más helyről zendülési kisérletek is hallatszottak; helyt, falun
is hasonlatos volt a felszabadult
jobbágyság a kitörésre készülő fergeteghez.
Elfeledte a régi tiszteletet; a helyett daczos
gyűlöletet mutatott régi urai iránt.
Hűségesebb cselédek utján mindegyre
szivárgott be egy-egy hir a nép szájasabbjainak fenyegetödzéséböl: hogy már ezután
máskép lesz a világ, felosztják az urak birtokait
és úr lesz a szegény emberből : a császár akarja.
Ojtoziné rég nógatta
férjét, hogy húzódjanak
valahova biztosabb helyre, valamelyik városba;
de az öreg szívós magyar
csak azért sem akart távozni. Azt mondta, majd
meglátja ö, melyik jobbágya merné rá emelni a
kezét. Nem hitt olyan
büveröben, mely a sunynyogó, engedelmességre
szokott népnek bátorságot adhatna ura ellen.
Aztán ellene a boszu sem
vezetheti, mert embertelenül nem bánt velők
soha.
A hirek azonban folyvást ijesztőbbekké váltak; már lehetett hallani
embertelen kegyetlenségekről is, a melyeket
volt földesuraik ellen az ország délnyugati
részének lakói elkövettek. Itt is beszélték,
hogy három szomszéd község népe készülődik, egyetértve Fal lakosságával, betörni
valamelyik éjjel, kiűzni a magyarságot, prédára hányni mindent.

Ojtozi most sem tudta elképzelni, hogy
kezet merjen emelni reá, vagy övéire olyan
a ki jobbágy volt addig. Hasztalan beszéltek
neki a Hóra-féle lázadásról, hasztalan más
országbeliekről: ö csak azt hajtá, hogy azok
voltak hibásak, a kik megfutamodtak a nép
elöl. A kutya is harap, ha futunk
tőle.
Felesége és leánya kivánságanak végre engedett; fürdőre
küldötte őket; ott volt nagyobbik
leánya is férjével.
Mikor elindultak és ő a kocsit
lekisérte a falu közepe felé, akkor #már láthatta, hogy nem volt.
korai a menekvés. Néhány suhancz megragadta a lovak fékét
és rendelkezett, hogy térjenek
vissza rögtön.
, Az öreget, ki hátrább ballagott
ket fiával, bámulás és a legnagyobb fbku boszankodás lepte el
e látványra. A mit nem tett istenvilág mióta, megfutamodott egy
gyerek könnyüségével; már futtában kiáltotta :„Elbocsásd ilyenolyanadta; be ne várdd, hogy
J
oda érjek."
A merész föllépésnek csakUR
t K . i V ° ! í s i k e r e : a suhanczok
tovább kullogtak. De most már a

az öreg; de abban a perezben fejszeütéssel
teritették a földre és őrjöngö dűhvel végezék ki.
ki
ték
Jertek a másikra — ordított a részeg kocsis, Mukit értvén — de a pópa lépett be és
azt parancsolá, hogy azt csak kötözzék meg,
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Voronecky Miczislav.

A csendes-tengeri vaspálya.
A művelt világ figyelmét napjainkban különösen két nagyszerű vállalat vonta magára, melyek
igon jól jellemzik az újkor merész, semmiféle természeti nehézség vagy akadály elől vissza nem
rettenő szellemét s a mellett az általános világforgalom, a polgárosodás és az egész
emberiség érdekeire nézve fölszámithatatlan jelentőséggel és fontossággal
birnak. Egyik a suezi földszoroson át
vezető tengeri csatorna, mely a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel köti
össze, s melyen keresztül az első utat
„La Leorette" franczia hadi gőzös
1,868. decz. 10-én tette meg. A másik
Észak-Amerikában azon óriási vaspálya, mely az Atlanti-tenger partjaitól, vagy szorosabban véve Omahatól — Nebraska államban — a Sziklás-hegyeken és a Sierra Nevadan
keresztül a Csendes-Oceánhoz vezet.
Ha előre bocsátjuk azon tényt, hogy
csendestengeri vaspálya Omaha-tól
Sacramento - City-ig (Felső-Kalifornia) 1725 angol vagy 375 földrajzi
mértföld hosszú s egész útjában még
lakatlan és művelés alatt nem lévő
pusztaságokon, erdős és hegyes vidékeken visz keresztül, melyek többnyire közvetlenül az örökös hó szomszédságában feküsznek, főképon a
Sziklás-hegyek és a Sierra Nevada
kopár bérczei között — ha mind e
körülményeket kellő figyelemre méltatjuk, — eléggé jellemeztük e vállalat merészségét és óriási terjedelmét. E vaspályát még a polgárháború
előtt tervezték, de kiviteléhez csak
a béke után foghattak s az egész
tisztán részvénytársulati vállalat,
melyben az egész állam részt vesz. A
terv kivitelét két társaság vállalta
magára, melyek körül az egyik kelet
felől Omahától, a másik pedig nyugot
felől Sacramento-City-ből indulva ki,
egy bizonyos pont fölé irányozza az
épités folyamát, s mintegy versenyeznek egymással, hogy melyik éri el
hamarább e pontot.

A nehézségek és akadályok, melyeket e kolosszális építkezésnél le
' °gy ne féljenek, elment And- szállítsák ugy a tribünhöz; jó jutalmat kell győzni, majdnem loirhatatlanok. A vad inr á q .
*Z\tT u-' e g P e d i § n a gyobbik fiával vissza- kapnak.
dián törzsek a vaspályaépitők esküdt ellenségei,
mert érzik, hogy a vasút naponként uj települő
sietett, h l v a t á a bírót és megparancsolta,
Szegény
Muki
akkor
dörgölte
ki
az
álmot
fi
ogy azokat az ellenálló suhanezokat veresse szemeiből, a zaj miatt boszankodva, mikor a karavánokat szállif e műveletlen vad népek eddig
senkitől bo nem járt vadászterületeire és az ezáltal
g
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részeg kocsis már átölelte. Roppant erővel folytonosan terjedő miveltség a vörös embert hi%ad/á°k
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löké el magától; de tizen-huszan tolultak be; hetetlen rövid idő alatt kiszorítja vagy megsemAnn
aésazöregaszfe
misiti. A természeti fekszony k ö n y e s s z e m e k .
vés leküzdendő nehézsékel t e k m t g e t t e k v i s z .
~gei oly roppant nagyok
szafele; minden pontés az épités folytonosan
ról, mely emelkedetelőbbre nyomuló ponttebb volt, nézték a hájainak távolsága a pálya
számára dolgozó ipar- és
zat, a kertet; keresték
gyártelepek központjaitól
nincs-e künn, nem latoly
megmérhetetlen, hogy
szik-e aa öreg.
az épités fáradságos és
Mintha érezték volnehéz volta ezáltal csakna, hogy nem látják
nem a végtelenig fokozótöbbé.
dik. De az amerikai nem
A
h
törődik efféle csekélysé,,.
°gy mentek,
gekkel. Gro ahead! Csak
láttak is itt-ott, a szőrajta! Előre !Nyakra-főro!
lőhegyeken, az erdők
ez az ő jelszava s a végtövében nagyobb csozet kérlelhotetlenségével
port embereket. Az
törekszik azon czél után,
melyet egyszer fejébe
mind rósz jel volt,
vesz.
mind erősité az ő vég1865 óta alig telhezetes sejtelmeiket.
tik el egy hónap, hogy
Éjfél körül megaz amerikai lapok valami
kondult a vészharang
szerencsétlenségről ne irFalnak mindkét tornának, melyet a vaspálya
mellett foglalkozó földayaban; Ojtozi feléb[Csendes-tengeri vaspálya: Utvezeték egy mélység fölött.
mérőknek s munkásoknak
j-edt és kitekintett;
va0 8 8
é s ha
a kóbor indiánok okoznak;
J í t í Uí l?e i t M^i r e »gos zavart lárma Uté leverték, megkötözték, és ütve-rúgva szálli- a kétségbeesés vakmerőségével néha a tehervona2
öltözete, vagy fegyvere
tokat is megtámadják útközben, a szolgaszomélyták a tribün elébe.
a bird T* V ° l n a ' a J t a J a b e volt törve; elöl
zetet
lelődözik s a vonatot addig űzik lóháton, mig
Reggel szél zúgott át az Ojtozi-ház ablaW U n i Í ^ ^ P e l s z i d o t t suhanczok és saját kain. Az elvihetöt elvitték; a mi ott maradt, megáll, s akkor kirabolják és szerterombolják. De
az amerikai ezzel sem sokat gondol; mit bánja ő,
kocsisa! közül egyik, a kit leghívebbnek
Béthi Lajos.
azt összerombolták.
hogy ma például egy tehervonatot rohantak meg
(Vége köv.)
és raboltak ki, tegnap egy hidat égettok le vagy
„Mit akartok itt gazemberek!" - kiáltá
egy iszonyú hógörgeteg onnan felülről, a Sierra
A
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vén közelgető halálát, az ifjú nőt a kegyes pap
Novada kopár tetőiről a vaspályatöltést sínéivel szája vallomása szerint a gyülekezet előtt ünnepé- gondviselésére bizta. A király, nője halála után
együtt két-három angol mérföldnyi terjedelemben lyesen ki nem nyilatkoztatja. — A felnőtteknél a szabadon érezvén magát, bűnös szenvedélyeit korteljesen tönkre tette — a mi ma szét van rombolva, gyülekezetbe való végleges felvétel, mint mond- látlanul elégítette ki, s kegyetlenségét leányával is
holnap már újra helyreállítja, fültarthatlanul épit ják, szintén a keresztelés, illetőleg a teljes bomeri- érezteté.
tovább, mindig előbbre nyomulva, lényének egész tés által történik; az illetőnek azonban fedhetetlen
A kétségbeesett herczegnő, hogy becsületét s
erkölcsösséget, az új hit tanaihoz tántorithatlan,
megtörhetetlen szívósságával és akaraterejével s
szilárd ragaszkodást kell tanúsítania a gyülekezet életét megmentse, szembeszállva az utazás ismeretnom nyugszik, mig a kitűzött czélt el nem értő. előtt, mielőtt ezen szertartás rajta véghez vitetnék; len veszélyeivel, a kegyes pap kíséretében elszöTudja, hogy az épités bevégzésére és a kész pálya neki arról, hogy lelkileg újjá született s őtot a kött a királyi palotából, s Kempenland pusztáira
rendszeres forgalmára szüksége van, ha e javítha- szent lélek megszállottá s ezáltal méltó arra, hogy menekült. Remélte, hogy itt fog élni, s meghalni
tatlan vörösbőrüekkel mielőbb tisztában akar lenni a gyülekezet tagjai közé felvétessék, a hívőket istentől látva, az emberektől elf'eledtetve. De a
és e beláthatatlan termékeny mezőségeket rövid tökéletesen meg kell győznie. — Hogy a kereszte- boszu után szomjazó atyja elől még Belgiumban
idő alatt népes virányokká s munkás, kitartó, előre lés nálok bemerités által történik, erro nézve hal- sem talált biztos menhelyre, mert fölfedeztetvén,
törekvő czivilizált emberek millióinak lakhelyeivé lottam egy esetet, mely egyik alföldi városban elfogattak, s a király parancsára a pap halálra ítélakarja átvarázsolni.
ezelőtt pár évvel történt, s meglehet azóta több- tetett. A szolgák végrehajtották az ítéletet, do
A képek, melyeket e nagyszerű vállalat egyes ször ismételtetett. A gyülekezet tekintélyesebb elborzadván a király természetellenes kegyetlenrészeiről mutatunk be olvasóinknak, némi fogal- tagjai a felveendőkkel együtt néhány kocsira fel- ségétől, vonakodtak ama parancsát teljesíteni, hogy
mat nyujhatnak mind a területi fekvés nehézsé- rakodtak, lementek a várostól mintegy félórányira a herezegnőt is legyilkolják. A könyört levetkezett
geiről, mikkel az épités igen sok helyen küzdeni eső Tiszára, s annak vizébe azokat bementették király sajátkezüleg ontotta ki leánya vérét. Az ily
kénytelen, mind az elemi veszélyekről, melyek a épen ugy, mint az az első keresztyéneknél történt, szentek emlékezete fenmarad, s azon hely, hol élt,
munka folyamát hol megakasztják, hol pusztitva s ez által az illetők az új egyház valóságos tagjai szenteltté s áldotta lőn az emberek előtt. Az egykisérik, mind az amerikaiak merészségéről és köny- közé folavattattak. Ezen cselekvényt azonban éjjel, szerű kápolnához, hol a szerencsétlen leányka imádnyolmüségéről, melylyel az ily akadályokon ma- a legnagyobb titokban viszik végbe, hogy abban kozni szokott, ezeron és ezerén zarándokoltak.
gukat tultéve,épiteniszoktak. Tartós ésjpompásin- őket senki ne akadályozza.
Többek között számos elmebetegek keresték föl e
dóházakról, várótermekkel, áruraktárakkal és venkegyeletes helyet, és sokan teljesen kigyógyulva
A házasság nálok ugy történik, hogy a férfi tértek vissza családjukhoz. Szent Dimphna, a kinek
déglőkkel stb. ellátott állomásokról, melyek más helyekon oly kényelmessé teszik az utazást a vaspályá- és nő a gyülekezet tagjai előtt ünnepélyesen kije- •;ulajdonittatott ezen csodálatos gyógytehetség,
kon, természetesen szó sem lehet, s egynéhány évig lentik kölcsönös vonzalmukat, s hogy ők egymással assanként az elmebetegek őrangyalaként tisztelmegelégednek faszinekkel és deszka bódékkal is; házasságra akarnak lépni; erre a felek kölcsönös ;etett. — Kápolnájához mindinkább több elmebevalamint holmi szilárdabb épitészetü töltésekre és fogadást tesznek arra,— mert esküdni nem esküsz- teg zarándokolt, s kisebb vagy nagyobb eredményhidakra is kár volna még egyelőre gondolnunk, nek, azt vallásuk tiltja, — hogy egymást örökké nyel tértok onnan vissza. Nemsokára a kempenlandi
mert azok előállítása ilyen esszeveszett sietség hiven szeretik, holtok napjáig egyik a másikát el pusztaság a kápolna körül életet nyert, s több
mellett nem is képzelhető. E részben is rnegelé- nem hagyja, sőt mindenbon sogitő társa 1 sz, osz- szerencsétlent hozzátartozóik az ottani lakosság
gesznek egy darabig az olyanszerü faállványokkal, tozni t'og örömében, bújában stb. Erre a gyüleke- kezelése alá biztak, ugy hogy kevés idő múlva a
milyeneket képeink ábrázolnak. Egy későbbi, zet valamelyik tekintélyesb tagja rajok adja áldá- falu az elmebetegek átalános menhelyévé változott
nyugalmasabb kor feladata lesz, mikor már a pá- sát, mely után a házasság befejezett tény. Hogy által, s itt senki által sem háborgattatván, vagy
lya némi nyereséget is hajt be, hogy e fából rög- pedig a polgári hatóságnak se legyen semmi bele- kigyógyultak, vagy a falusiak gyöngédsége által
tönzött állványokat, hidakat és töltéseket soli- szólója ezeu házasság érvénytelensége ellen, az leköteloztctvo, békés nyugalomban töltötték ol
dabb, kő- vagy vasból készültekkel cserélje fel, olőtt is bejelentik tudomás vétel végett.
egyhangú napjaikat.
A temetkezés szintén a legegyszerűbb módon
melyeknek építésében az amerikai mérnökök és
így szól az ős hitrege. A kicsiny falu még most
épitészek épen oly nagy mesterek, mint az euró- megy végbe. A halottat felöltöztetik tiszta fehérbe, is létezik, s mai napig is az elmebetegek menhelye.
paiak. A fődolog még eddigelé csak az, hogy a belefektetik egy simára gyalult fehér koporsóba. Uj nevoG/ieeZ; Belgium egyik szélén fekszik. Nemvaspályát a lehető leggyorsabban, egyszerűbben Midőn eljön a temetés ideje, felteszik egy kocsi régiben egy orvos töltött ott el egynéhány'napot,
és olcsóbban állíthassák elő, hogy minél elébb derékba, gyakran még ponyvával is lotoritik, hogy közleményei, melyeket egy franczia újságban
megnyíljék a közlekedésnek, s akkor a személy és a koporsó ne lássék ki. Elől ballag öt-hat férfi bocsátott közre, annyira érdekesek, hogy mi som
teherszállítási forgalom naponkénti növekedése kapával, utánok a holtat vivő kocsi, ezt követik tartottuk fölöslegesnek a nevezetesebb részletek
mellett — minthogy a pálya mentében keletkező a megboldogult rokonai, ezek után megy még
helységek népessége is gyorsan fog szaporodni — néhány nő, s ennyiből áll az egész kisérot. Halkai, fölemlitését.
Ghoel lakosságának főfoglalkozása emlékezetet
saját jövedelméből, mintegy önmagától fejlődjék csendben vonulnak végig az útezán, nem hallik
meghaladó
idők óta kizárólag az elmebetegekkel
egyetlen
egy
zokogó
hang
sem,
nem
ejt
senki
még
tovább. Az amerikai minden ilyetén dologban
ezen elismerésre méltó elvnek hódol: Előbb a csak egy könyet se, mert szerintök a halottat való bánásmód. Mindegyik lakos, ki jó magaviseszükséges, azután a hasznos és majd csak azután siratni hiábavalóság; sorsuk nem szánakozásra, sőt lete s tapintatos bánásmódja által orvosi engea kellemes! És ez az elv segiti őt legjobban előre. inkább irigylésre méltó, niort ők már ott vannak délyre tehetett szert, föl van hatalmazva egy vagy
Jézusunk jobbján, színről szinro látják az Urat, két beteg elfogadására. Egy betegtől naponként
övék a mennyeknek koronája.— A temetésre papot hatvanöt vagy nyolezvanöt centimé jár. Erre azt
vagy kántort nem hívnak, megadják nekik az illető mondhatnók, hogy a lakónak élelmezése is kerül
A nazarénnsokról.
taksát, csakhogy őket no háborgassa senki. Még ennyibe. Hát oly gyakorlati befolyása van szont
eddig külön temetőjök nincs, mindogyik halottat Dimphna emlékezetének, vagy az emberbaráti sze(Vége.)
azon vallásfelekezet temetőjében helyezik örök retet oly erőre vergődött e szegény földmivesokHátra volna még megemlítenem, hogy a főbb nyugalomra, melyhez valaha a megboldogult tarnél, hogy készek magokat szerencsétlen embertárszortartások s a vallási szentségek kiszolgáltatása tozott.
saikjólléteért föláldozni? Nem; s itt megjegyzendő,
körül miben térnek el a többi keresztyén felekezehogy a csoda miként veszité el természetfeletti jelAtalában
a
nazarénusok
a
legszigorúbb
puriztektől; ennek némi földerítésére szolgáljanak a
legét, mert nem csodálatos-e az, hogy ily emberek
mus
elvét
követik
mindenben.
Ha
ő
utánok
indulkövetkező sorok.
készek ilyen szerencsétlen lakókat magokhoz válnánk,
sok
olyasmit
fel
kellone
áldoznunk,
melynek
Hogy az úri szent vacsorával, mely szin alatt,
lalni ily csekély dijért?
kivivásáért
az
emberiség
évezredeken
át
fáradt,
hol és mikor élnok; továbbá, hogy kinek van joga
Gheel falu a szent Dimphna vallásos tiszteltemunkált.
Szerintök
a
művészet
majd
minden
faja,
azt kiszolgáltatni, sőt hogy kiszolgáltatják- o vagy
tésének
köszöni eredetét, hol a lakosság csaknem
a
tudomány
s
annak
legtöbb
vívmánya
olyan,
sem? arra nézvo nincsen biztos tudomásom. Annyit
egy
ezredév
óta hozzászokott az elmebotegekkel
melyet
semmivé
kellone
tennünk,
mint
a
melyek
gyanítok, hogy a felekezetökbe már teljesen befogadott egyének élnek vele. Mórt meg kell jegyez- nem szolgálnak egyébre, hanem hogy az emberek való bánásmódhoz, s ennek következtében minden
nem, hogy a nazarénusok felekezete két egymástól szivét istentől elhajtsák. Az ő szemeikben korunk előítélettől szabadok voltak. Hozzá kell még éhez
lényegesen különböző, alkat - elemből áll. Az legnagyobb eszméi, melyek izgalomban tartják, tennünk azt is, hogy a ghccli lakosoknak világos
egyikhez tartoznak azok, kik hajlandók ugyan a lelkositik a népeket, nem egyebek hiábavaló em- nyereségök van akkor, midőn más oldalról másokjó útjára térni, de még tusakodnak folyvást a beri találmányoknál, melyekben nincsen állandó- kal tesznek jót. Mert ezen szorencsétlen elmebetesátánnal, s eddig nem bizonyos, vájjon képesek ság, melyek nem szereznek az emberek örök gek, kik saját házi körükben valóságos teher gyalesznek-e azt legyőzni. Az ilyenek eljárnak ugyan üdvöt, örök boldogságot. Ök nem ismerik, mit tesz nánt tekintetnek, Gheelben a házigazda anyagi
rendcsen a gyülekezetbe, ott énekelnek, imádkoz- ez a szó: haza, mit tesz ez a szó: nemzetiség; nem jóllétének előmozdítására jelentékenyen befolynak.
nak s hallgatják a biblia-magyarázatokat, de az lelkesülnek sem egyikért, sem másikért, ü k csak A kis birtokos, ki már a kicsiny gyermeknek is
összes hitágazatokba nincsonok még beavatva. A í egyet ismernek, egyért lelkesülnek, nem! — rajon- hasznát veheti, igen előnyösen hasznosítja az elmemásikhoz pedig azok tartoznak, kik már vették a i ganak; ez az egy: az isten országa, az örökké való beteg munkálkodást ösztönét.
Dr. Neuschlor egész családokat látott a gheeli
szent lélek ajándékát, lelkileg újjá születtek s ez | boldogság. Ezért élnek, ezért imádkoznak.
Kiknek kezében fekszik az ügy, jó lenne, ha szántóföldeken munkálkodni. Épen burgonyaszeáltal a hívők gyülekezetének valóságos tagjaivá '
lettek. — Ezek azután hagyakorolják is az omlitet- egyszer meggondolnák, hogy a kicsiny sebet is a dés ideje volt, egészségesek és betegek látszólag
tem fontos cselekvényt, aligha amaz előbbiek jelen- durva bánásmód gyakran még inkább elmérgesiti. egyenlő érdekeltséggel s szorgalommal szedték a
létében, vagy ha igen is tudtokkal történik, az Nem szigorral kell elejét venni, uraim, a bajnak, burgonyát. Néha az istáp mellett, olykor-olykor
magokban, vagy egy gyermek kisérete mellett dolegészről hallgatnak s nem árulják el, minthogy az hanem neveléssel és felvilágosítással!
—k—y>
ilyesmikben szeretnek titkolódzni.
goztak az elmebetegek, s csak nagyon figyelmes
szóm vehette volna észre, hogy ózok az élet legnaA keresztelésrc nézve azt tartják, hogy mig
gyobb kincsét, az értelmet nélkülözik. És a dolog
az illető hitében nem elég erős, addig azt rajta
Az elmebetegek telepitvénye.
nem erőltetve ment; a kényszer nehoziti a munkát.
véghez vinni nem szabad, ezért gyermekeiket nem
Régesrégen
egy
pogány
király
uralkodott
az
— Otthon a házban szintén kedves látomány tűnik
keroszteltctik meg. Majd ha eléri a gyermek azt a
kort, midőn különbséget tud tenni a jó és a rósz irek országában. Az istentelen rósz királynak egy elő. A munkaképtelen betegek a tűz körül üldöközt, midőn képes felfogni a vallásbeli igazságo- csodaszép leánya volt, kiben a szépség a jósággal gélnek az öregekkel, nőkkel s kis gyermekekkel,
kat, akkor meg lehet és meg is kell őket keresz- párosult. A királynő, kit egy Gerrobert nevű jó de egészen tétlenül még sem szabad lenniök. A
telni, do előbb semmi szin alatt, minthogy addig pap a keresztyén vallásra téritett, a herczegnő szi- ház körüli teendőkben segítségül vannak, mulataz a csclokvény ugy is érvénytelen, sőt káros, mert vébe is nemes és tiszta érzetnényeket oltott. A tatják a kicsinyoket, vagy a háztartás nélkülözhetelőre nem lehet tudni, akar-e ő az Ur választott gondos nevelés, s a benső szelid hajlam Dimphna len kellékére, a malaczra ügyelnek föl. Mások a
népei közé számiáltatni vagy sem, mig azt saját herezegnőt szinte szentté tették. A királyné érez- boldogabb időkben tanult mesterséget folytatják.

Szabók, czipészek, ácsok, kovácsok műhelylyé ala- mulatsága a madár-szelidités volt, órákat töltött
kitják a szállásadó földmives lakását, a nő:<; pedig el madarai mellett, s ezek elvégre annyira hozzáhorgolnak, kötnek, varnak. Mindig éber fölügyo- : szoktak, hogy minduntalan mellette röpdöstek s
let van rajok, do ugy, hogy azt a betegok észre ! kezeiből ettek, későbben az udvarra is kieresztette
nem vehetik; fölkeltik bonnök a gyermekkel is őket, maga pedig őrt állott, nehogy kedveaczeit a
közös utánzási ösztönt, s oz valóban csodákat macska falja föl. S mily boldog öröme volt, ha egy
fejt ki.
pár nótára betanithatá egyik vagy másik madarát.
A házigazda megengedi, hogy a jó magaviseNeuschler emliti, hogy egy gazdászati kiállíletü lakó hetenként egy fél frankot sörre és do- tás alkalmával a gheeli termény-osztály irodájáhányra elkölthessen. Némelyek pedig a szabad ban egy művelt tébolyodott egyén volt alkalmazva,
órákon a magok kezére dolgoznak.
ki előzékenyen s hozzáértőleg felelt a hozzá intéDe nemcsak szabadságban s munkálkodásban zett s szakmájába vágó kérdésokre.
részesülnek a szegény telepítettek. Az érzelmek
Dr. Bulkens egy szerencsétlen ifjú esetét hozza
nemesítésére is kiváló gond fordittatik. Zenekaruk föl, kit atyja tulszigora vetkőztetett ki értelméből.
is van, melyet egy tébolyodott zonész alapított. A Gheelben annyira megtisztult elsötétült elméje,
zenész arczképo azon szobában füger, hová hazafiui hogy gazdája már kertész gyanánt alkalmazta savagy vallásos dalok éneklése vége°tt egybe szoktak ját házánál. Mikor azonban a természetellenes apa
gyűlni. A szent Dimphna védőrségo alatt lévő megjött, hogy meggyógyult fiát hazavigye, a gyerkápolna még most is nyitva áll a szerencsétlenek mek visszaesett elébbi keserves állapotába. A háziszámara. Rendes isteni tisztelet is tartatik benne, gazda fölszólította az atyát, hogy hagyja továbbra
azonkívül mindig szabad bejárat van, s elmereng- is az ő gondjai alatt a fiút, s igyekezzen minél táhet ott az a tébolyodott, ki elvoaultságot keres.
volabb tartani migát tőle. Az atya nem is látta
Az emberszoretet s gyermeki gyöngédség szép többé gyermokét, ki teljesen meggyógyulván, kajeleire találhatunk oz elszigetelt helyen. Ha a tonává lett, s most a belga hadseregben tiszti rangheeli gyermek valamitől megijed, a tébolyodott got nyort. Szabadság idejét mindig Gheelben tölti,
lakó karjai közé menekül, tudva, hogy ez örömmel s ilyenkor ünnepély van házigazdájánál.
s büszkén védelmezi a kicsikét, érezve, hogy mégis
Az a szívélyes kapcsolat, mely a család s tévan valaki, ki raja szorul. Amint a gyormek növe- bolyodottak között létezik, nagyot változtat a dolog
kedik, ösztönszerüleg s önkénytelenül is elsajátítja természetén. Sok helyen a szegény őrült a ház terho,
ama gyöngéd bánásmódot a szerencsétlenek iránt, Gheelben a lakosok jobbkeze. Egy szegény német tamelyet szüleitől látott, s ezen falu egyik különös kács a feletti bujában, hogy véginségbenkell meghaljellege, hogy itt nem tapasztalhatni, mit csaknem nia, elvesztette eszét. Gheelben egy mesterembernél
minden helyen láthatunk, hogy a neveletlen em- talált ápolásra, ki elkövetett mindent, hogy a szeberek s gyermekek ingerelnék az őrültet vagy rencsétlen visszanyerhesse értelmét. Mielőtt azonöargyut. — Hogy mily ügyesen tudnak bánni ban elérhette volna nemes czélját, a halál olszólitá,
a gheehek lakóikkal, bizonyítja a következő eset özvegyen hagyván nőjét, s árván gyermekeit. A nét
, c ! f s e m ő J é t szoptató nő épen egyedül met takács a legmélyebb rokonszenvvel érzette át
8Zobaba
« egy őrülttel, mikor erre az őrült- környezete keserves helyzetét, s az napságtól fogva
munka-ösztöne fölébredt. Ugy érezte, hogy a csat
Erezve
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lád jólléteért csak ő felelős, éjet-napot egygyé tett,
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ő r ü í t
o ! i a m a
álta
v0
* " hogy rajtok könnyítsen; a háznál ő lett a kenyéran
s á
T ' * mitva a tébolyodottaknak a
g y e k iránti előszeretetére, a csecsemőt a dü- kereső. A gyermekeket jó nevelésbea részelteti, s
hoskodo beteg kezébe tette, s ő maga a szobából ki- | megragadó látvány, a mint vasárnaponként a gyermtott. A szeretet szelid érzeménye lelohasztotta a j mokeket oz a hatvannyolcz éves aggastyán a temroiiamot, smikorára az anya visszajött, nem lehe- plomba vezeti.
tett semmitől sem tartani, mert a szegény beteg j
A falu mellett közvetlenül fekszik egy kórház
S ? ? V T ^ a l m o z t a ol> s z o l i d szavakkal altatta a ; is, de már maga a berendezés is tanúsítja, hogy
Kisdedet. Kétségkívül ezen ösztön csatolja okot a ! nem igen veszik igénybe. Ezen épületben van az
fpj11 a b i z o t t h t o k h o z is, melyek fölött a i orvosrendőri hivatal. Itt állanak a tébolyodottak
legnagyobb _ szelidséggel őrködnek. S a házigaz- öltönyei is. Leginkább használják a fürdőt a gyódák nem fojtják
el, hanem ellenkezőleg kifejteni gyuló félben lévő s még ki nem épült betegek.
a tebol o<
Nem régiben nagy tisztességben részesült az
8ns™."
i
-i
y
3ott juhászoknak emez ösz- ;
CTU ha
Jlamait. Egy tébolyodottnak kedvencz ; egyszerű Ghoel falucska főorvosa Bulkens, a mony-
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hóval 200 frankot adott, melyet saját tagjai között
gyűjtött össze. — Az egylet évenként két magyar
vendégséget is tart, az egyiket márczius 15-kén, a
másodikat Szilveszter estvéjén, amaz nemzeti és
nyilvános ünnepély, emez házias és magán jellegű
ostély. Ezen estélyekre a külföldi egyletek, —
melyekkel a magyar egylet rendszerint a legjobb
viszonyban áll — megvannak híva. A legközelebb
múlt szilveszteri estélyen a német, longyel és olasz
egyletek küldöttségei tiszteltek meg bennünket
látogatásukkal. A német egylet elnöke a magyar
egyletre, a lengyel egylet elnöke Deák Ferencz és
J Kossuth Lajos nagy hazánkfiaira, az olasz egylet
elnöke az egyetértés további fennmaradására mondott zajos tetszésben részesült pohárköszöntést,
de moly tetszés korántsem hasonlítható azon elragadtatáshoz, mely az ezeket megelőző, a hazára
magyar nyelven tartott pohárköszöntést minden
oldalról követé.
*

Ily számosan lévén itt a maevir
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Nem tartom czélszorütlennek, ha nom is az
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^
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egylet tagjainak neveit, legalább azok születéshelet -ot.mely minden évben újra alakul, g
mn]°L lyét felemlitni. Az egylet 51 tagja között van 18
jelen évben is 51 tagja van egyetemi é 8 m £ y e - pesti, 4 ves/prémegyei, 4 aradmegyei, 3 pozsonytemi hallgatókból. Ezen egylet igyekszik t a í a i megyci, 2 győrmegyei, 2 szepesmegyei, 2 heveshozott az igaz magyar szellőmet ébren tartani a ., I megyei, 2 közép-szolnoki, 1 abaujmegyei, 1 koinámagy a r név becsületét a külföld előtt e m l i V j rommegyei, 1 baranyamegyei, 1 liptómegyei, 1
I gömörmegyei, 1 sopronmegyei, 1 temesmegyei, 1
S n S g i Í T f oh^-^oUt, van kis könyvtára | Csongrád megyei, 1 borsodmogyei, 1 nyitramegyei,
ajándékokból és saját szerzeményéből. Társas ösz- 1 árvamegyei, 1 krasznamegyei, 1 kolozsmegyei, 1
S
tal ÜlésOkCt tart mÍnden zágrábmegyei.
melv
,'
ek - mivel egészen más, nemeAntal Gábor, egyleti jegyző.
sebb í
** mint a német földön annyira eltor-
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nyibon a szerencsétlen Sarolta császárné gyógyítása
ő reá bizatott, ki teljesen a gheeli rendszer nyomán bánva magas botegével, a legnagyobb mértékben elősogitette a javulást.
Sok elmebetegtől környezőik a legdrágább
kincset fosztják meg, ugy mint a szabadságot s
isten szabad levegőjét. Hány áldozat kuezorog
négy szűk fal között, holott Gheelben teljes szabadságot élvezhetne, sőt a mi több, a társadalomnak hasznot is nyújthatna. Azok is, kik gyöngédebb
ápolásban részesülnek, e telepitvényon boldogabban
élhetnének.
Az orvosi fölügyelő bizottság az olyan betegeket, kiket gyakori rohamaik miatt több izbon
erősebb féken kell tartani, nem engedi családi
ápolás alatt; de nem koll ido soroznunk minden
dühös őrültet, mert bármily különösnek tűnjék is
föl, a gheeli családok előtt az ilyenek szivesebben
látott vendégek, mert az a testi s erkölcsi erő, mely
őket olykor-olykor dühös indulatba hozza, hí józanul s bátran vozetik, a leghasznavehetőbb mim
kasokká változtatja őket át.
Az olyan őrülteket sem fogadják föl a gheeliek, a kik szökési kísérleteket tesznek, mert ez
világos jole annak, hogy sorsunkkal elégedetlenek.
A fölvigyázat sokkal több fáradságba kerül, s a
munkás családot elfogná a dologtól. Kirekesztetnek továbbá a nagyon beteges, vagy nyavalya törős tébolyodottak is.
Orvosi kimutatás szerint Gheelbon évenként
száz beteg közül harminczkettő teljesen kiépül, s
tetemes azoknak számuk, kiken jelentékeny javulás észlelhető. És ezt mind a családias bánásmódnak, az ott élvezhető szabadságnak, s ezzel egybekötött munkásságnak lehet tulajdonítani.
Bezárhatnék most már ez érdekes telepitvény
ismertetését, de nem tehetjük a nélkül, hogy föl
ne említsük, miszerint hazánkban is, habár nagyon
kicsibon, találhatunk egy ily kis falucskát, hol már
körülbelől egy század óta a tébolyodottak hasonló
menhelyre találnak, Postmegyc Perog helységébon
— a ráczkovi gőzhajó-állomáshoz egy negyed
órányira — van a Vojtek testvérek lakása. Itt
időről időre hol a szegényebb, hol az előkelőbb
osztályból találhatni betegeket, kik a családdal
együtt élvén, a gyöngéd bánásmód következtében
többen teljesen kiépülve, a legnagyobb rész tetemesen javulva távozott el. Már magának a tájéknak egészséges levegője rendkívül sokat tesz az
elmebetegek kedélyének fölhangolására, s a romlott testszorvezot gyógyítására.
K. T. K.

A holienlieiini magyar egylet.

örömmel tudathatom, hogy a külföldön lévő
A wiirS V 1\?
, é v b e n hav<>nként 2 0 frankkal. magyar egyletek száma egygyel szaporodott. MiuA s.ajczi vizkárosultak javára már ezelőtt két tán a hohenhoimi gazdászati és erdészeti akadémián

a magyar ajkú hallgatók száma évről évre növekedik, szorosabb társas összeköttetést véltünk elérni azáltal, ha egyletté alakulva, szaktudományunk
mellett a magyar szellemet is ápoljuk.
Az alapszabályok, megvitatás titán, Werner
igazgató úrnak bo lettek mutatva és általa a legnagyobb készséggel megerősittettek, s igy nov. 25-én
az egylet rendszeresen megalakult. Az akadémiai
igazgatóság azonfigyelemmel,mely szerint már évek
óta járat egy magyar politikai lapot az olvasó torom részére, szükségtelenné tette egy ily közlöny,
költséges megszerzését, és igy egylotileg következő lapokra történt előfizetés: Gazdasági Lapok,
Vasárnapi Újság, Regélő és Üstökös.
Az egylet czélja és szervezete az alapszabályok következő pontjaiból tűnik ki:
I. §. Az egylet czélja a hohenhoimi gazdászati
intézetet látogató magyar ajkú hallgatókat egy
társas-körré egyesíteni, moly tagjainak képzettsége
szerint főleg a szaktudományt, azután az irodalmat,
dalt, egyáltalában mindent,ami jó, szép és hasznos,
csekély erejéhez képest honfiúi kötelessége érzetében pártolni, előmozdítani, gyakorolni fogja.
IV. §. Belszervezd. 7 pont. Az egylet hetenként egyszer valamelyik rendes tag szállásán — ki
aztönkényt felajánlja — fogja összojövoteleit tartani,
melyeknek czélja első sorban a gazdasági szaklapban megjelent czikkek ismertetése és megvitatása.
Az elnök az általa kitűzött czikk ismertetésére
tagot fog kinevezni, kinek azonban jogában áll, a
kinevezést visszautasítani; ekkor az elnök önkénytest szólit. Ha senkisem jelentkeznék, tartozó kötelessége az elnöknek az ismertetést személyesen
véghoz vinni.
10 pont. Az egylet mint ilyen som külső jelvénynyel nem bir,sem nyilvános helyen evés, ivással összekötött összejöveteleket nem tart.
Az egylet ügyeit az elnök és titkár vezetik.

ban levő maradékot 23 franks 30 centimes, az egy- Károly. Könyvtárnokká: Medgyessy Gábor. Bizottmányi tagokká: Bóka Péter, ki egyszersmind
let összes vagyona 894 franks 80 centimes.
Az egylet részére adakoztak ez évben: Diósy alelnök, Tálas Ferencz, Steiner Gábor, SinJcovich
Miklós 25 frank. Kardos István Debreczenből 10 Lázár, Csete Gyula, Guttmann Mór. — Kelt
frank. Kardos Kálmán 11 frank. Szarvady Frigyes Parisban, januárius 4-én 1869.
A egylet helyiségében: Boulevard Beaumar20 frank. Alzoni Gábor 5 frank. Bárdos János 2
frank. György József 13 frank. Összesen 86 frank. chais 33. Café Pillon. — Az egylet határozatából
Biró Sándor, jegyző.
Ez évben megválasztotta tiszteletbeli tagnak közzé teszi
az egylet Dr. Gruby Parisban lakó hazánkfiát, az
egylet irányában oly sok izben tanúsított jótékonyságaiért, Vásárhelyi Imre orvos urat az egylet
Egyveleg.
alapitása körül kifejtett ernyedetlen buzgalmáért,
© (Gözhajózási utvonalok.) Az utas- és teherLiptay Pál és Kulifay Albert urakat az egylet
szállító hajók, melyek Európa és Amerika között
könyvtára gyarapitása körüli érdemeikért.
közlekedtek, mindig bizonyos irányt követtek az
Az egyletnek volt ez évben 78 tagja.
Ezek közül elutazott és kimaradt 30, belépett Atlanti-tengeren keresztül vivő utjokban, azon
Hohcnheim, ileczember 31-kén^ 1868.
helyeket és vonalokat választva ki, melyeken legmint
uj tag 18, jelenlegi létszám 48.
Rösszler Akos, egyleti titkár.
Ez egyletnek volt ez évben 10 lapja, u. m. a kevesebb veszély érheti őket. A gőzhajók jelenleg
„Hon" és esti lapja; „MagyarÚjság"; „Budapesti 7 útvonalon járnak Anglia és Amerika között,
Közlöny";
„Vasárnapi Újság"; „Magyarország és melyeket a jó tengerészeti abroszokon rendesen
A párisi magyar egylet működésének a nagyvilág";
„Képes világ"; „Üstökös"; „Ludas kijelölve láthatunk, és e hét vonalon a hajók évenkimutatása 1868. évről.
Matyi"; „Pester Lloyd és Ungarischer Lloyd." ként összesen 1322-szer járják meg szokott utjokat.
© (A zsidók elterjedéséről) a különböző orE két utóbbi lapot az egylet egészen ingyen
Ez egylet czélja — mint már a hazai lapokban
szágokban
a legújabb statistikai számitások a kötöbbször említve volt, a Parisba érkező magyar kapta; úgyszintén a Buda-pesti Közlönyt is; a
vetkező
eredményt
mutatják fel: Lengyelországban
ifjak között kölcsönös ismeretséget, barátságot Hon, M. Újság, Magyarország s nagyvilág, Ké7
lakosra
esik
egy
zsidó, Ausztriában 33-ra, Oroszhozni létre, művelődésüket előmozdítani, egymást pesvilág és Üstökösért csupán a postabért fizette,
országban
42-re,
Hollandban
52-re, Törökországkölcsönösen segíteni, részint tanácscsal, részint miért is az egylet a fennt emiitett lapok szerkeszban
61-ro,
Németországban
105-re,
Belgiumban
tőinek és kiadóinak legőszintébb köszönetét nyilpénzzel.
333-ra,
Olaszországban
412-ro,
Angliában
446-ra,
Az egylet tagjai különféle iparágakban fog- vánítja.
Francziaországban463-ra, Svájczban 595-re,SvédTovábbá az egylet köszönetét nyilvánítja volt és Norvégországban 664 lakosra jut egy.
lalkozván, az itteni viszonyokat lassanként megismerik, igy az újonnan érkezetteknek, kiknek elnökének Irányi Dániel urnák azon tapintattel© (Nap-gép.)~E*vÍQ,sormak. ugy
nagyobb része a franczia nyelvet
nevezett napgépo, mely a nap menem beszéli, utasitással szolgállegét mozgató és hajtó erő kifejhatnak s ezeknek igen sok esettésére forditja, nem pusztán terv
ben foglalkozást is keresnek.
többé. A föltaláló azon jelentést
A kölcsönös művelődést az
küldé be a lundi (Svédország)
egylet számos hazai lapok járabölcsészeti karnak, miszerint naptása és könyvtára által mozdítja
fény öszpontositó készülékei köelő, mely ez évbon a t. Liptay
rül tett újabb felfedezései őt kéPál és Kulifay Albert urak által
pessé tevék arra, hogy egy négya hazában gyűjtött könyvekkel
szöglábnyi terület tizedrészén 489
gyarapodott, közöttök a magyar
köbhüvelyknyi kigó'zölgésnél jóirodalom több jeles termékei; ezek
val kedvezőbb eredményre jusmost díszesen bekötve a tagok
son, és igy már most olyan műrendelkezésére és használatára,
ködő géppel rendelkezhetik, mely
állanak. A könyvtár köteteinek
egy perez alatt 150 fordulatot
száma jelenleg 454.
tesz és a szükségelt gőzmennyiA pénzsegélyezés történik réség köbtartalmának megmérésére
szint kölcsönadás, részint teljes
szolgál. A nap melege és a víz
segély által. — Az egylet minden
olyan olcsó két anyag, hogy, ha
hónap első vasárnapján tartja gyűsikerül e kettő által használható
lését. Minden tag 1 frank 50
gőzerőt kifejteni, e fölfedezés
centimest fizet tagsági díjul. E
egyike lesz az emberiség jóllétét
havi dijak összegéből fizeti az
előmozdító legnagyobbszerü és
egylet a lapokat, segiti a szükséglegfontosabb találmányoknak.
ben lévő tagokat, fedezi egyéb
(Amerika első felfedezői
kiadását és az ezen felül maradt
khinaiak
voltak.) A „New-York
összeggel
neveli
alaptőkéjét
Methodist"
irja: Neumann Károly
mindaddig, mig azon helyzetbe
müncheni
tanár,
ki évek óta fogjön évek multával, hogy ennek
lalkozik
a
khinai
régiségek és
kamatjából saját szobát bebutokönyvészet tanulmányozásával, a
rozhat és fentarthat.
Csendes-tengeri vaspálya: Vasúti hid.
„mennyei birodalom" (Khina)
Az egylet czélja felé töreré<n évkönyveiben azon kétségbe
kedvén, ez évben sikerült egy
vonhatatlan tényt fedezé fel, hogy Amerikának
már régen érzett égető szükségen segiteni, me- jes működéseiért, melyet ez egylet ügyei vezetése Kolumbus által lett fölfedeztotése előtt mintegy
lyet eddig a legjobb akarat mellett is_ az egylet körül egy éven által kifejtett. Köszönetét nyilvá- 1000 évvel több buddhista pap hagyta el Khinát,
gyenge anyagi állása miatt nélkülözni kénytole- nitja a t. adakozó uraknak, kik az egylet kitűzött kik hóval, fagygyal és viharral daczolva, Alaskán
nitteték. Ugyanis megkezdte a franczia nyelv- czéljainak előmozdítására pénzzel és könyvekkel keresztül Amerika mérhetetlen szárazföldére jutanítást, mely egyelőre a 6 téli hónapra október— járultak. Köszönetét nyilvánítja az egylet könyv- tottak és a Csendes-tenger partjait megvizsgálták.
márcziusra állapíttatott meg. A tanítás, molyon tárnokának Medgyesy Gábor úrnak, a könyvek- Ott egészen a „Fuzang földéig" hatoltak. Fuzang
minden tanulni kívánó tag részt vehet, az egylet beköttetése, számozása és berendezése körüli buz- földének nevezték pedig ők a mexikói aloe khinai
helyiségében történik, minden vasárnap és csü- galmáért.
Az egyletnek több száz frankra menő pénze neve után e növény hazáját— Mexikót.
törtökön estve. Tanítóul az egylet egy már hosz** (Hogyan él a hal a vizben?) A jgrignoni
szasabb idő óta itten levő hazánkfiát, Glazer több volt egyleti tagnál van, kik ezt kölcsönképon
Emanuol urat nyerte meg; de mivel ő sok más felvették, és ennek visszafizetésére az egyleti sza- gazdasági intézet közelében egy halastóban csakteendői miatt kénytelen volt visszavonulni, helyét bályok értelmében magokat irásilag is kötelezték, hamar egymás után több száz kilogramm hal dögezentúl egyleti tag és tanárjelölt Steíner Gábor de Parisból el és haza utaztak, a nélkül, hogy kö- lött ki. (Egy kilogramm valamivel több mint 1 '/ 2
telezettségüknek mindeddig eleget tettek volna; font.) Ennek okát keresvén, az találták, miszerint
ur tölti be.
a békalencse oly mértékben szaporodott el a vizA mi az egylet ez évi bevételét illeti, ezek a miután az egyletnek kötelessége saját vagyonát
lehetőleg védeni, minden ilynemü visszaélések el- szinén, hogy azon át a napsugarai nem hathattak
következők:
len : a gyűlés határozat folytán ezennel felszólítja a viz tömegébe, s e miatt aztán a tó fenekén élő
1. Havi dijakból bevétetott 627 franks. — 2.
mindazokat, kik e pont által magokat érintve ere- növények nem tenyészhetve, a halak által kilehelt
Ajándékul bevétetett 86 franks — 3. Másnemű zik, hogy elfeledett kötelezettségeiknek folyó év szénsavat fel nem szívhatták s viszont oxygént
bevételek összege 447 franks 80 centimes. — Osz- április 1-igjlegyenek szivesek eleget tenni, az illető sem fejhettek ki, a mint azt a vizben tartalmazott
azosen 1160 franks és 80 centimes. — Az egylet összeget az egylet pénztárába beküldeni, ellenkező lég elemzése mutatja, mely szerint a vizben találkiadásai következők voltak: 1. Mint kölcsön kiada- esetben az egylet az ily visszaélőkre csakis erköl- tatott : szénsav 41—387,/, nitrogén 59—62%,
dottatao-oknak 190 franks. — 2. Mint segély kiada- csi hatást gyakorolhatván, a jövő negyedévi ki- oxygén 0—0%. E szerint a halak kiveszésének
tott 22 szükségben lövő hazánkfiának 120 franks. mutatással neveik, születéshelyük, és volt itteni oka az oxygén-hiány miatti megfulás volt,^ a mit
— 3. A lapokért fizettetett 201 franks 75 centimes. foglalkozásuk a hazai lapok által nyilvánosságra azon későbbi tapasztalás is bizonyit, hogy midőn a
4. Könyvtárára kiadott az egylet összesen 122 fognak hozatni.
vizszinét elfedő növényeket aztán elhárítva tárták,
franks 95 centimes. — 5. Egyébnemű kiadások
A januárius 3-án tartott évi választó gyűlés- a halak ugyan e tóban ismét jól tenyésztek. Tehát
427 franks 10 centimes. Az összes kiadás tehát:
ben, az egylet hivatalnokai megválasztottak: El- az álló vizeknek, melyeknek a léggel vegyülésre
1137 franks 50 centimes.
nökségre több itten tartózkodó, önálló hazánkfia nincs ugy alkalmok mint a folyó vizoknek — a
A kiadástlevonva a bevételből marad az egy- ajánltatott a tagok által, kiknek e hivatalra fel- fenekökön tenyésző növényzet kölcsönzi éltető kélet kézi pénztárában 23 franks 30 centimes.
kérésére egy bizottmány neveztetett ki. Jegyzővé pességöket az állati organismusra nézve.
Az egylet takarékpénztárba letett tőkepénze választatott: Biró Sándor. Pénztárnokká: Csiky
870 franks 50 centimes, hozzá téve a kézipénztárAz egylet alakulásánál a fő érdem Gamauf
Vilmost illeti, ki is egyhangúlag elnöknek választatott ; a tagok száma tiz. A félévenkénti dij 4 ftra
határoztatott, azon megjegyzéssel hogy a téli félév
díjaiból fedeztessék a fent cmlitett lapok évi előfizetése, mig ellenbon a nyári félév pénzösszege
könyvtár megalapítására lesz fordítandó.
De miután a tagok száma aránylag mindig
csekély, a könyvszerzés csak lassan fog haladhatni;
miért is tiszteletteljes bizalommal felkéretnek Magyarország hazafias kiadói, hogy ifjú egyletünket
szives adományaikkal megörvendeztessék.
A küldeményeket „Ungarischer Vérein in
Hohenheim bei Stuttgart" czim alatt kérjük intézni.
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Irodalom és művészet.

nyozása" czimű értekezése. Második tárgyul Akin felsége, a honvédség főparancsnoka előterjesztésére
fölolvasása következett a phisikai teremben meg- már kinevezte a honvédségi főparancsnokság
_ ** (A nemzeti színháznál) most tizennégy
inditott munkálatokról. Toldy nem tartja helyes- törzsszemélyzetét.
színmű van előkészületre kitűzve. Eredetiek: „A
nek , hogy Akin felolvasást tarthasson, miután
** (A honvédség szervezése folytán,) mint egy
miniszterelnök bálja" s a „Kedv és hivatás," Szigliszékfoglalóját még nem tartotta meg. A többség a bécsi lap irja, a közös hadügyminiszter felszólítást
geti-tol;Shakespaere-tői: „Othello,"„III. Richárd"
s „A tévedések vígjátéka," (uj forditásban); Mo- mostani értekezést székfoglalóul tekinti. Akin intézett a tettleges szolgálatban nem levő összos
liere-tőh a „Mysantrop" és „A tudós nők;" Pon- megjegyzést tesz Toldyra, mire az és Ballagi el- tisztekhez, hogy a honvédségi szogálatra magukat
sard-tóh „Galilei" és „Pénzes becsület;" Feuillet hagyják a termet. Rendre utasittatván, csendesen bejelentsék.
** (Kinevezések.) Gr. Széchenyi Gyula sopronUctáv-tol: „Delik," továbbá „Egy szegény nő folytatta felolvasását Akin.
** (Csengery Antal, Szutmáry Lajos, Morócz megyei főispáni helytartói állomásától fölmenteiéit
törtenete" s „Egyik olyan, mint a másik," frunczia szerzők-tői; „Szakasztott mása," anooZ viajá- István és Lukács Antal) két-két száz forinttal az ő Felsége elismerése mellett; helyébe Horváth
Antal volt képviselő neveztetett ki. Horváth Péter
irói segélyegylot alapitói közé léptek.
ték; „A békebontó," Benedix-től.
** (A nemzeti szinház nyugdíjintézetéről) ki- Varasdmegye főispáni helyettesévé neveztetett ki.
_** (A nemzeti színházi zsebkönyv) 1869. évről
m egjelent. Ebből latjuk, hogy a szinház 1867-68- mutatást olvasunk a nyugalmazott tagok névsorá- A horvát minisztériumba dr. Suhay Imre miniszval és az évi nyugdij-illetménynyel. Itt következik. teri tanácsossá, Czar János és Busnov Antal oszí e I ü S f e t e V!O°l t 6 Á3 'Z5 Ö"SfSrz te s1 0 kr> naPÍ b e ^- A mostanig nyugalmazott tagok névsora évi nyug- tálytanácsosokká, KrestichGyörgy és Sztankovich
^ífo/?
személyzet dija: dijakkal: Balogh István, színész 453 ft. 60 kr. Dániel miniszteri titkárokká neveztettek ki.
lv- t - j f r t 9 2 L k n o r e d e t i m üvek szerzői tisztelet- Bártané, színésznő 529 ft. 20 kr. Benza magán** (Petőfi diszkardja), melyet a nagy költő
díj fejében 3,832 frt 91 krt kaptak, mi az eredeti
énekes 840 ft. Fügedi Katalin, a karból 184 ft. kecskeméti tisztelőitől kapott, jelenleg Abrudbá6 é y8zamát tekintve is
csekél
di
TVt
öt , i
ig^
y i- 80 kr. Füredi magán-énekes 840 ft. (jayor János, ! nya környékén van. A kard lapjára be van metszve
zenész 433 ft. 32 kr. Gobbiné, a karból 403 ft. 20 az évszám is. Érdekes volna tudni, mily utakon
A 230,237
frt
menő
v
4 26
8 0 fél
f r t krra
10 és fél
kr összes
kiadástbevételből
a ma
kr. Gózon a karból 301 ft. Gózonné a karból 420 jutott e diszkard jelenlegi tulajdonosának birtot
radék 15D frt 8V3 kr. 1867 decz. 16-tól 1868. decz. ft.'Hubcnai Jánosné, színésznő 840 ft. Hubenai kába.
** (Suvich Ilma kisasszonynak,) Suvieh Józs.
15-ig szmre került 7 eredeti dráma és 3 dalmű; F-né, a karból 327 ft. 60 kr. Kovácsné, szinésznő
ezek
Adelburg „Zrinyi"-o.
Az eredeti drá- 604 ft. 80 kr. Kövérné, szinésznő 840 ft. László, a horvát képviselő leányának, Deák Ferencz egy
mák kozott
^
s z e
E j g z a k y
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színész 840 ft. Latkócziné, szinésznő 840 ft. Perrei sajátkezüleg készített levél-nyomót küldött ajánÖd0
{fZ
" ' E?k°si Jenő és SzigligetiEdvivd, tánezos 245 ft. Schiroki, zenész 302 ft. 40 kr. Szi- dékba. „Deák F. ajánlja ajándékát Suvich Ilmáselve V l g j a t e k k a I é s e gy tragoediávaí van képvi- lágyi Pál színész 630 ft. Telepi, színész 630 ft. nak" van belé vésve.
Marék, zenész 115 ft. — Segélyzettek: Egressy
** (Tisza Kálmánt) Debreczenben nagy kitünK y )
felfedezte a hires Her- Gáborné 400 ft. Fáncsyné 210 ft. Minthogy a tetéssel fogadták, 48 főből álló bandériummal,
. S . h u s z á r -inclulóját 1805-ből, mely- nemzeti szinház most épen azon korában van, mi- fáklyás-zenével, diszlakomával.
Íyel
14
T ? * * c s ^ b a , m i d ő n Ulmnál dőn a kezdetben belépett tagok tömegesen lépnek
jjf. (A bálok) Pesten is megkezdődtek. Frohk i a
nyugalomba, országos segély nélkül nem birná nor adott nyitányul egy álezást a vigadóban. Jó
iSionyTerirdekí^
meg a nyugalmazásokat.
kedvvel készülnek mindenfelé a jó hirben álló
Mihálv /, v>ereklye
birtokába Karácsonyi
** (A „szegedi ifjúsági önképzö Jcör") Deák jogász-, a hajós-egyleti, miniszteri hivatalnoki s
8
8 y
J á n o s
jutott k u f í t ° T l
hétszemélynök által
Forenczet, mint a kör védatyját, múlt hó 31-kén más tervben levő mulatságokra.
Eerőteíeí '
•' h a s z n á l » t végett átengedték.
tartott közgyűlésére meghiván, tőle a következő
** (O Felségeik) a farsangon nem fogják fők a r r a a l k a l m a z z a z e
levelet
vette:
„T.
ez.
Czinner
Lajos
elnök
urnák
városunkat
meglátogatni. Legfölebb február köBérettel , »
,
"
hanirver««wví'
* zenekedvelők legközelebbi Sajnálom, hogy a körnek decz. 31-kén tartandó zepe fölé jöhetnek Budára.
** (O Felségének) Schrecker fényképész által
ngversenyeben már alkalmunk lesz azt hallhatni. közgyűlésére le nem mehetek, egészségem állapota
számáhaV, L ? T »Av™ir National") t. hó 7-ki a téli utazást meg nem engedi. Az ellen, hogy a készített arczképe váczi utczában a Sárkány boltja
J Ó S Í k a Mikl
Maevaror '
^
° * - ' A c s e hek társulat „szegedi ifjúsági öuképző Deák-körnek' előtti kirakatban kitéve látható. Kitűnően sikerült
nevezze ezentúl magát semmi kifogásom, s én arczkép, mely a csinos kidolgozással is magára
f g S r S ^ Í l n Ü «****«* közlését, jeles abba beleegyezem. De ezen változtatást a kör vonja a figyelmet. Jan. 12-én Schrecker magán
előtt.) Heidelbergből Írják legközelebbi gyűléséből a kormánynak is be kell kihallgatáson volt Ő Felségénél, mely alkalommal
é l ó I a át NT ^ Ö z l 5 n y " - e k , hogy Deák Ferencz jelenteni. Isten áldja meg önt s barátait! Őszinte szerencsés volt átnyújthatni ő Felsége arczképét,
olvassál f ^ o r s z á g o n már az 5-dik kiadásban barátjuk Deák Ferencz."
mely a legmagasabb tetszésben részesült, s néhány
* olasz ; ; e í v g r y e a j e z iefordittatott angol, franczia
nap az osztrák múzeumban lesz kiállítva.
** (J. kaposvári kerület) egyik helysége egy
Ipar,
kereskedés.
gazdaság,
.TJ
f y ) „Par
aranytoll átnyujtásával akarja Somsuich Pál iránt
** (De Ville-Massot) nevű franczia, kérvényt
tjak, sőt az első nyomatott
ivek
tiszteletét kimutatni.
l l a t h Mórhoz
> k i igen disze- nyujta be nemrég a városhoz, mint a párisi „So— (Nyilatkozat.) E napokban a lapok azt a
k á H t t a t n L
A
k
cieté du credit generál" felhatalmazottja, a Eeiter
fo
™gyar ^ d á s egy
hirt közlötték, hogy én Post városa tanfelügyelő6
aZered
« t melyft B r e^l b e"n
e t i franczia kiada's- csatorna kivitele végett. Sokan örültek már, hogy jéül volnék kiszemelve. Tudtommal az illotő köíme van egy dús franczia társaság, mely e nagy
•* >£ , ? , T Sd tehet8(
nyomatnak,
rökbon szó sincs; de ha volna is, ki kellene jelenvállalatot minden kamatbiztositás nélkül viszi ki.
listáinké^Sl Í V n e V 0 %esb
fiatal
journatenem, hogy én oz idő szerint nem vagyok oly
a szé
olvasói előtt t A k t n
PÍrodalmi lapok A város azonban irt a társulatnak is, mely azt fe- helyzetben, hogy akárminemű hivatalt elfogadóta ismeretes t O b b e l b e í ^ l é s é r ő l már néhány év lelte, hogy ő de Ville-Massot urat semmivel sem hassak.
Ballagi Mór m. k.
hirdet előfizetést ° A i n O k " C lZ vÍ rmeŰ t be re 8 ze éd lőv mf i iűz é r é r e bizta meg, s esze ágában sem volt soha a pesti
**
(Szabadságharczunk
egyik áldozatának,)
fizetési ára 1 frt' m i
J
t ö - csatorna kivitelébe fogni.
Giron
Péter
német
legióbeli
alezredesnek,
örökö** (A kereskedelmi miniszter) a „P. Ll." szevéiben kér e hó'vé^i ef fZei;ZÖ b é ™entesitett lesei azzal keresték meg Csehországból a „Ilon"
I a k a s
r
5. szám) küldeni, ^ f n
? ^ ( P e s t , szerb-uteza rint két jelesb képzettségű fiatal szakembert küld szerkesztőségét: szólna a magyarországi közönlenül megjelen diszes ^J,/.1:?1"^1-közepéig okvot- külföldre, hogy a chemiai és állatgyógyászati tu- séghez, hogy a kinek Giron Péter házassági ködományokban magukat kiműveljék.
példányra egy t i s i t e l c t S í * " 1 ; G ^ ? k l i e k 8
rülményeiről egy Prochaska leány özvegy Stumpl &l
"(Veszprémben) £ ^ ^
^S follnéről bármi csekély tudomása van, különösen
Közlekedés.
tóban égv hetilap j o l e T ^ 0 " 0 1 : ^ r o l y kiadápedig a ki arról értesíthetné, hogy mikor és hol
»Veszprémvármegyei Közlöny" " " " , V i l s í ? a P
x* (A kolozsvári indóház) alapköve f. hó 7-én történt esküvőjök, szíveskedjék ezt az örökösök
aetési dij Cgy évié 6 frt.
* ° Z l m a l a t t ' E l ö f i - lőn letéve. Az idő oly kedvező, hogy az építés a érdekében tudatni. A hátramaradt testvér és fiu
19 éven át, a nálok mint nálunk egyaránt uralkolegnagyobb gyorsasággal foly.
(„lemesmeqye államraizrívr,u
" A 1871. d e c . végéig k ü l d e n d ő X
** (A posta) mely Európában az államoknak dott elnyomatás miatt kutatást nem tehettek, a
Pam h i v a t a l á h o z r l j j o b b 250 .
milliókat jövedelmez, az egyesült államok péna- mit legközelebb tettek, az czélhoz nem vezetett,
a második 60, a harmadik 40 aranyit
tárának múlt évben 7 millió dollárba került. Oka annálfogva bizalommal fordulnak most a magyar
kézirat a szerzőké marad. - A . í e l b í
ormok az, hogy az egy. államok kormánya még a közönség szívességéhez. Kiindulásul egyebet nem
"Jgye nyomatja ki ezer példányban
legtávolíabb és alig lakott vidékeket sem akarja tudnak mondani, mint hogy az esküvés gyanithaulajdonjog
j
a szerzőé.
'
megfosztani a posta előnyeitől. Aztán még az, tólag a forradalom idején történt. — Felszólítunk
hogy ott a magánvállalatok nagyban versenyeznek tehát mindenkit, hogy ha ez ügyről valami tudoA
i
(Budenz)
egy
finn-magyar-német
d
másuk volna, különösen pedig a tisztelendő és
olgoz lk s első füzefe nem sokára megjeln?^™11 az állami postával.
** (A helybeli posta-hivatalnál) új év előtt tiszteletes urakat, kik a házasulok könyvét veze° - k l a s s i k a i irodalomhoz," akadémiai ér- egy héten át a forgalom oly roppant volt, hogy tik, hogy ha abban az érintett esküvésnok nyomát
némely postamenetoknél a kocsiposta küldemények találták, azt mielőbb tudatni szíveskedjenek.
száma 1500-ig ment, a beérkezett utalványok szá** (Találékony csaló.) Szentesen egy őrmesma pedig naponkint 2000.
ter járt házról házra bejelenteni, hogy a rablások
** (Az ungvári távirda-hivatal) megkezdette miatt Szentesre is katonákat fognak szállásolni.
működését. Az első sürgönyt a megye főispánja Mindenütt 8 embert jelentett be, de kérések és
intézte Gorove miniszterhez, melyben köszönetot különösen ajándékok által könnyű volt vele megKtízintézetek, egyletek.
mondott e megye közönsége nevében a távirda- alkudni. Egy házi urnák mégis feltűnt a dolog,
ia) január 11-kén vonal kiépittetéseért.
elöntést tőn és kisült, hogy az őrmostor egy álrutartott m S
l
d Ö k Ö l
hába bujt deák volt, kinek egy kis farsangi pénzre
thematikai
Mi újság?
volt szüksége s azt ily módon akarta összoszerezni.
v
v
- A fol,^ • • volt-.bzabó József rondos
* (A pesti városliget) fenntartására 1867-ben
* (A honvédség szervezése.) Mint „P- N."
. „A fehérvári gránitod kőzettani tanulmá- értesül, 6 Felsége a honvédelmi miniszter és ó kir.
következő összem-k forílitsittak: Napszámosok

iS5í í«% 2'. ?

-

' -

mk: 5932 frt 93 kr. Hattyúk eltartása: 98 ft 89
kr. Epületek font. 1695 frt 45 kr. Első részlet a
pávasziget kiváltására 7012 frt 50 kr. A régi körjáték kiváltása: 5065 ft. A főutak és a fasor világitása 823 frt 65 kr., nagyobb földmunkálatok
1305 frt 1 kr. Az utak és fasorok fentartása 3402
frt 22 kr. Ezeknek öntözése 5838 frt 65 kr. A tó
kiásatásacrt fizetett utolsó részlet: 6541 ft 12 kr.
Több kisebb kiadás: 805 ft 40 kr. Összesen 38,520
frt 82 kr. — A bovétel 13,299 frt 5 kr; s igy kiadási többlot 25,221 ft 77 kr.
** (Oorove minisztert) a pesti távirdatisztok
egy nagy jelképies szinos rajzzal tisztelték meg,
melyet egy távirász festett.
** (A bécsi lapok irják:) „A csehekkel való
kiegyozkedés ismét napirendre kerül s nem ogy
könnyen fog félro tétetni. Prágában már a legközelebbi napokban a „kivételes állapot" meg fog
szűnni. Ilenninger báró a cseh helytartóság alelnöke és Straub rendőrigazgató Prágából Bécsbe
jöttek e tekintetbon nyilatkozni. Hcnninger. báró a
császártól magán kihallgatáson fogadtatott."

— A huszárok kardot fogtak, a dzsidások — széket
és asztallábat — míg segítségük jött dzsidával felfegyverezve. A huszárok is segélyt kaptak, nemsokára a pisztolyok is elsültek és a két fegyvernem
elkeseredett dühvei vágott egymásnak, míg a dzsidások vitéz ezredese megjelent, meztelen karddal
a viaskodók közé rohant és békét erőszakolt a
harezos felekre. Két huszár súlyosan, 11 huszár és
1 dzsidás könnyen megsebesült.
0 (Napóleon császár) a klérus újévi üdvözletére következő szavakkal válaszolt: „A papság
szeroncsokivánatai engem mindenkor mélyen meginditanak. Az által, mi történik, mindenki láthatja, mennyire szükséges, hogy az erényre tanítsanak bennünket, miszerint szerencsésen éljünk, s
a halhatatlanságra, hogy boldogul haljunk meg."
** (A B ibtj-féle rablóbanda) utolsó tagját is
elfogták f. hó 8-án Szentes táján, Törkő Laczi
személyében.
— (Halálozás.) Távirati tudósítás jelenti,
hogy Drágfy Sándor, Vácz kerülőt országgyűlési
képviselője meghalt.

** (Gr. Eszterházy Pál arája) éá leendő neje,
ki húsvétkor Budára jön s állandó lakását fővárosunkban fogja tartani, árva, s jelenleg gr. Grrün e
cs. k. fölovászmester gyámsága alatt áll. Hozománya állampapirokban 102,000 frtot tesz. A fiatal
hg a budai palotán s a lokenhauseni uradalmon
kivül 30,000 frtnyi évdijat kap. A hgné az értékes
drágaságokon kivül apósától gombostűpénz gyanánt évenkint 50,000 frtot húz, s azon esetben, ha
férjét túlélné, özvegyi tartás fejében 25,000 frtot

Nemzeti színház.

nyer.
** (Süketnémák.) Statisztikai kimutatások
után bebizonyult, hogy 1846 óta, az egész
világon, kivéve Sinát, 546,000 süketnéma él, tehát minden 1556-ik ember süketnéma. E bajnak
legfőbb oka, hitelt érdemlő kimutatások szerint
azon házasságokban rejlik, melyek közel rokonok
közt köttetnek. Sinában, hol ily házasságok feltétlenül tiltva vannak, süket-némákat igen ritkán
lehet találni.
© (A szegények ünnepe.) Hugó Viktor a guernesey szegény gyermekeknek a múlt karácsonkor
is nagy örömet okozott, mennyiben a szokásos karácsonfával ezúttal gazdag ajándékokban részesité
okot. Hugó Viktor az ez alkalomra összegyűlt
apró seregnek vigasztaló és örömet okozó szavakat mondott, és következőleg végzé beszédét:
„akárminők legyenek éltünk fájdalmai, nom törődöm velük, ha az emberi dicsvágy legnemesebb
föltételeit teljesithotem. E két legnemesebb dicsvágy rabság és szolgaságban öszpontosul: legyen
az ember saját lelkiismeretének rabja, és a szegények szolgája."
** (Viz okozta károk Svájczban.) Noha a bizottmány, melynek feladata a vizáradás okait kifürkészni, jelentését még nem nyújtotta be, mindamellett máris kiderült , hogy főleg az erdőfák
feldöntése által egyes vidékek rendkívüli pusztításokat szenvedtek. A károknak a hírlapokban nem
rég közzétett becsértéke 14 miliő franknál jóval
többre rug. Tessinben a magaslatokról alárohanó
vizomlások épen semmi ellenállásra nem találtak.
Egész falvak temettettok el vagy romboltattak
szét, sőt a bizottmány véleménye szerint több község még jelenleg is végromlással van fenyegetve,
minthogy az első nagyobb légköri leTerődés veszélyes hegyszakadást idézhet elő.
** (Égő szekér.) F . hó 6-án ogy budavidéki
paraszt a hetivásárról ittas állapotban ment haza.
Útközben elaludt s égő szivarát a szekéren levő
szalmába ejté, mely csakhamar sziporkázott és a szél
folytán lángra kapott. A szekér s talán gazdája is
porrá égtek volna, ha egy pár ellenébe jövő vándorlegény meg nem állítja a lovakat, egyszersmind
felköltvén az alvó parasztot is.
** (Huszárok és dzsidások verekedése.) A
bécsi józsefvárosi kaszárnyában január 8-án lovascsata volt. Egy tánczmulatságnál a dzsidások nem
akarták engedni, hogy a zenekar csárdást húzzon.

Péntek, jan. 8. „Howard Katalin." Szóm. játek 5 felv.
Irta Gottschall; ford. Szigligeti.
Gottschall, ki ez öt felvonásos, hosszú tragédia szerzője,
mint költő és kritikus kitűnő helyet vivott ki magának az
ujabb német irodalomban. Szabad szellemű költeményeit ismerik mindenfelé az apró és nagy zsarnokok ama széles
hazájában s szava, mint kritikusé, igen sokat nyom a mérlegben. Magyar szinpadon most láttuk az elsőt számos szinmüve közül: Howard Katalint és meggyőződtünk felőle,
hogy mégis csak nagyobb kritikus ö, mint költő. A darab
a kéjencz VIII. Henrik, angol király ötödik feleségének, a
szerencsétlen Howard Katalinnak sorsát tárgyazza. A király
megszereti a fiatal leányt, noha még szent kapocs köti
negyedik feleségéhez, a kövér hollandi herczegasszonyhoz,
kinek fejére Ilollbein ecsetje által félrevezetve tette a koronát. Katalin azonban már szeret egy ifjú lovagot: Derham
Arthurt, egy szerencsétlen hőst, kinek alakját ezer regényből és drámából ismerjük. Midőn Norfolk, Katalin bátyja,
a koronával kecsegteti húgát, egy szikráját látjuk a leány
keblében ébredni a nagyravágyásnak; de ezt a tragikai motívumot rögtön egészen elejtette Gottschall. A história
beszéli, hogy Howard Katalin történetének katastrofjára
vallási rajongása is befolyt. K körülményt se akarta kiaknázatlanul hagyni a szerző. Derhamet vezérévé tette egy kis
pápista csapatnak, mely fegyvert fogni készül a király ellen
ki szakított az egyház fejével és a németországi uj vallás
titkos híveinek: Cramner, canterburgi érseknek és Cromwellnck tanácsára hajt. Katalin megszenteli az összeesküdtek zászlaját egy holdvilágos éjen egy régi templom tornyai
közt. Azonban Enlepepper, egy hig eszü lovag, kérője
Katalinnak, elárulja az összeesküdteket, kiket elfogat Cromwell. Életük forog koczkán, Katalin a király lábai elé veti
magát és a kegyelmért Arthur számára, kezét nyújtja Henriknek, íme harmadik motívuma a tragikumnak: szerelemből
tagadni meg a szerelmet. De egyik sem olyan közülök hogy
látnánk bennök azt a végzetszerü lépést, mely után megállapodni nem lehet, meg kell tenni a többit, meg az utolsót,
mely az örvénybe buktat. Ez a szétforgácsolása a motívumoknak olyan, mint egy kép, melynek minden részecskéje
megint külön dolog, melyek együtt valami egységeset akarnak alkotni. Ugyan ki gyönyörködnék igazán az effélében.
De kövessük a mese fonalát. Katalin királynévá lesz, a holland horczegasszony haza mehet. Rögtön szövetségre lépnek
ott ellene lady Rochefort, kit nem akart udvarmesternőjének
elfogadni, Enlepepper, a visszautasított kérő és Cramner,
az új hithez szitó érsek. Ki látja már ezekben és az indokokban, melyből cselekcsznek, az örök végzet, az erkölcsi rend
amaz eszközeit, kik meg fogják buktatni Katalint, ki a sorsot kihitta maga ellen. Olyan aprólékos, szétforgácsolt,
hatásnélküli valami az egész szövetség, melyben alig hiszszük, hogy a királyné bukásának lépcsője készült. De nem is
ezek buktatják meg Katalint, hanem egyszerűen az a körülmény, hogy Arthur, kivel egyszer utoljára még szólni akart,
egynéhány perczczel tovább marad nála, mint kellene. Nem
tudja szökésre birni a királynét. Henrik, ki férfiszót hallott,
fegyveresekkel közeleg. Arthur elrejtőzik. A király durván
sérti Katalint, ennek büszkesége fellázad, elárulja magát,
szerelmese is előlép és viszik őket a vérpadra. Ez a katastrof, mely oly hosszura van nyújtva, hogy a közönség türelmét egészen kimeritette. A jelenetek közül legsikerültebb
az első felvonás vége, mikor Henrik álarezosan szerelmet
vall Katalinnak s felüti sisakrostélyát; az alakokon alig
gyönge nyomára akadunk az egyénitésnek. Legszerencsésebb a király, ez a vallásos zsarnok, ki annyi ellentétet
egyesit magában. Jól is játszotta Fcleki, kivéve azt a jelenést, mikor előbbi feleségei emléke üldözi. Felekiné tanulmánynyal játszotta Katalint, de az erősebb momentumokhoz
nincs hangereje. Meg kell még dicsérnünk Szerdahelyit
Enlepepper és Paulait Summert, a bolond szerepében, kiben
ha annyi természeti tehetség volna, a mennyi igyekezet,

gond és tanulmány, jó színész lenne. A közönség különben
nem egyszer érzékenyeden el a szomorú jeleneteken.
Szombat, jan. 9. ,,.4 boldogság első napja."' Víg opera 8
felv. Zenéjét szerz. Auber.
Vasárnap, jan. W. „Házassági három parancs." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Szigligeti.
He'tfö, jan. 11. „Howard Katalin." Szóm. játék 5 felv.
Irta Gottschall; ford. Szigligeti.
Kedd, jan. 12. „Von Carlos." Opera 5 folv. Zenéjót
szerz. Verdi. — Botter k. a. mint szerződött tag föllépte.
Szerda, jan. 13. „Rang és szerelem." Vigjáték 3 felv.
Irta Legouvé; ford. Feleki.
Csütörtök, jan. 14. „ 4 sevillai borbély." Víg opera 2
felv. Zenéjét szerz. Rossini.

17

18
19
20
21
22
23

f. p.
o. p. 6. p. f- PJanuár
297 26
46 4 34 348 28
5 E Theophant 5
0 4
Vasár, j € 2 Jéz.sz.nev. V 2 R. Antal 6 Kplpl»a" í a
298 27 46 4 36
6 Gedeon
Hétfő Péter rom. szűke Piroska
299 28 46 4 37 11 56
7
7 Ker. János
24 1
Kedd Marius
í Márius
300 30
8
8 György
36 28
Szerda Fábián és Sebest.' Fáb. Özséb
9 Xyloph. 301 30
9 Polieuctus
49 7
Csőt.
Ágnes szűz
J>; Ágnes
10 Habakuk 302 31
10 Naz. Gergely 11 S. Jiszra 303 32 7 41|4 43 62 14
Pént. Anaztáz, Vincze | Vincze
Theodoz
Szonib. 1?. Assz.
21-én 1 óra 42 perczkor reggel.
negyed

Sebat R.

<5.
10
10
10
11
11

P6
29
54
19
46
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WALSEü FEilENCZ

Perfeail, shirting, moll,

brüsseli túli, blondfond, clüiiyszövet minden áron

harangöntö,

Tiirsch F.-nél Pesten,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEN,

Szerkesztői mondanivaló.
— T. M. A „hegymögi" szót mi is igen gyarló faragványnak tartjuk, nem is használtuk soha, nem is fogjuk
használni. De az ön által javasolt „tulhegyi" sem jobb. Mig
valami szemcsésebb szó nem találtatik az ismeretes fogalom
kifejezésére, legjobb lesz a mindenki által megértett „ultramontán"-nál maradni.
— T.-Becs „A pallos és kard" közöltetni fog; legfölebb kissé terjedelmes volta okozhat pár heti késedelmet;
ez esetben egy kis türelmet kérünk.
— T.-Füred. M. B. Az érdekes naplót, miután most
már rajzaink is vannak hozzá, februárban közölni fogjuk.
— Kis-Ujs/.állas. II. L. A czikk folytatását mielőbb
kérjük. A lappal tévedés történt a nyomdában, de helyre
van igazítva s már megy.
— Disznajó. Cs. K. A marburgi Erzsébet-templom
rajza s leirása aligha fogná nagyon érdekelni olvasóinkat.
A képeket ennél fogva, kivánata szerint, vissza fogjuk
küldeni.
— Orosháza. Gy. V. Az ígéretre még folyvást várunk.
Ne várjuk hiába!
— Kajdocs. Cs. Zs. A küldött történeti rajz terjedelmesebb, mintsem lapunk annyi irányban igénybe vett tere
megbirhatná közlését.
— Satoralja-Ujbely. F. I. Az illető beteges; a hozzá
intézett levélre való felelete néhány napig azért halad ; de
mihelyt teheti, válaszolni fog.
— Békés. Sz. S. A „P. ü . " vidéki rovatában felhasználandjuk.
— Pest. T. Gy. Irály gyakorlati kísérleteknek megjárják, de a közöltetés mértékét bizony egyik sem üti meg.

váczi-uteza „a nagy Kristóf" mellett.

! 4 V Himzett szélek, betétek stb.
j
253 (6 — 6)

ajánlja magát a t. ez. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagyságú s tiszta egész összhangzatu
Szabadalmazott vaskalap legújabb
szerkezetű.

Azénti

valamint a legújabb szerkezetű

Al

^*-*«©»iáLeim.€lOJi.

tgr a régiebb szerkezet
korona.

x

készítésére.

ltok a le Z gnaevohh á u 0 * m ó d J a . s z e " n t megújított és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas k a l a p p a l ellátott haran
elónvt n u
ha'ván a haran
y Jtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható es igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat
zott surlodásinpnt 8 1 6
l, , l e i l e t e t l e n s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkívül az újonnan szerkesztett és szabadalma
sem rontália m " , " e r 8 e l v , * " « 1 5 mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdsága
kilóditani l é C t
(""ií11 , g á s a á l t a l a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesei
g i se
konKas Deli*
T • í 7a
S e ' S 2 ; e n kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly ijeszti
Kívánatra , t o k e l e t ^ s e n k l n em láditható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.
7 (11-12)
a öreg Harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legiutányosb áron.

SAKKJÁTÉK.
477-dik sz. f. — Schumoff-tól

Revolverek.

(Heydebrand v. d. Lasa urnák ajánlva.)

H

Sötét.

;:

i

minden áron ajánl

Tiirsch F.-nél Pesten,
| váczi-utozn ,,a nagy Kristóf'' mellet.
HP"* Árjescyzék bérmentve.
3)
X

Legnagyobb választékban nálam, következő árak mellett kaphatók u. m.

^

& l j

6 lövéssel 7 millimetternyi
ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimetternyi

!/

^i/y f-x••••••-'

•-••

"

'

'

%

17 fttól 25 ftig.
20 „ 35 ,,

22 „ 40 „

ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi

* s ^ b r e v o l v e r (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható
ikivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

.

.

10 ,, 20 „

f Nem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.
b

331 (7-8)

c

d
e
Világos.
Világos indul s a 5-dik lépésre mattot mond.

V d 'k

A 372-dik számú feladvány megfejtése.
(Healey F.-től, Londonban.)
Világos.
Sölét.
1. Be8—e2
Kh5—g4
2. Ba6—g6 f
tetsz. sz.
3. Hf3— vagy h3 — ad matt.
Helyext'ii fejtették m e g : Vexzprémben:Fülöp József.
. Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe József. — Londonban: Gorgias Viktor.— Csákváron :
Kling Iván. — Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Petécsén:
Rády György. — Karczagon: Kacsó Lajos. — JászkisérenA pesti sakk-kör.
j Galambos István

Lengyelek a magyar szabadságharezban (három arczk énnel) — Nem voltak egymásnak szánva (folyt.) — A
nyűg.
3 o s - t e n g e r i vaspálya (három képpel) - A nazarénu
ó. p. sokról (vége). - Az elmebetegek telepitvénye. — T a r h a z .
T u S itfc a zürichi magyar egyletről. - A hohenhexm,
9 14 magyar egyletről. - A párisi magyar egylet működésének
10 45 kTnfutatása 1868-ik évről. - Egyveleg.- Irodalom és mű11 13 vészet. - Közintézetek, egyletek. - Ipar, gazdaság keresregg.
kedés. - Közlekedés. • Mi újság? - Nemzeti színház. 0 15
Szerkesztői mondanivaló. - Sakk-játék. - Heti-naptár.
1 18
2 23
! Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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Unschuld Ede,
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fegyverkészitő és kereskedő Pest, váczi-uteza „a levélhez".

r<> i megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.

Biztos szer

(4-9)

fogfájás ellen.
Dr. Paycha-féle

Előfizetési felhívás

atoolár-fogcseppek,

\1 k" l ?s

b

v
üvegcse ára
bbé

.

.

.

.

| ft. - \ r .
- „ 5 0 ,

Vipera-Zsinórok,

>zto 5 s Z er t o r o k f á j d a l m a t , lényegesen
t o r o k g y i k ellen.
v
^
•• -sinór a nyakra helyeztetvén, a
ellen ovólag hat, s a gyökeres
nyúlás okvetlen bekövetkezik.
1 zsinór ára 1 ft. 5 8 kr.
' 8 e r A - > .gyakorlati tyukszem-műtő
jónak elismert

1 kisebb

ára

70 kr.
35 „

Gyakran felmerült eseteknél alkalmam lévén sajnosán tapasztalni, miszerint „(iili»zta c s o k o l á d é " név ;i!att
ismert, kitűnő hatású szeleteim üzérkedő esiiok által utánoz tatunk, s az
ál-szer Sijátoairól vett minta szerinti
utasítás mellett terjesztetik; van szerencsém a {tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam készitett gilisztacsokolidénak csak azt ismerje el, melynél a mellékelt utasitáson
navem nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláirva van, mint itt alább iát ható.
Egyébiránt legczélszerübb a megrendüléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál eszközölni. 215 (9—12)
Kapható Pesten: T ö r ú k József
és Thallmayer és társ uraknál.

Báli-ruhák és legyezők,

1 kisebbszer u

a

a szülék számára.

! tárlatán, íllusion, csipke stb.

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-

1 Revolver

Különös figyelmeztetés

gyógyszerész Tokajban.

tosabbak.

TARTALOM.
Január (ó)

HIRDETÉSE

első magyar katonai hetilap

ezentúl képekkel díszítve.

fíkíoria-Gréme.

Az általunk feltalált „Viktória C r e m e "
izépitő-szer, eltávolit gyorsan, biztosan a
siker tökéletes jótállása mellett fekélyt,
pörsenést, börszennyet s a börkdtegek
minden nemeit. E felülmulhatlan Créme
asználati módja nagyon egyszerű, s hathaósága bámulatosán gyors. — E valóban
zilárd eltávolitó-szernek rendkívüli elterjedése sok utánzásra fog alkalmat nyújtani;
minélfogva efféle hamisítványok megvételétől óvjuk a t. ez. közönséget, s tisztelettel
kérjük a főfigyelmet arra fordítani, hogy
minden valódi „ V i k t o r i a - C r é m e " szelensze, le van pecsételve s ezégünket beégetett írással magukon hordják. — Megvizsgálva s engedményeive az orvosi hatóság
által Lipcsében.
349 ( 1 - 0 )
Eredeti szelenczékben használati ufasi;ással ellátva ára 1 ft 2 0 kr. és 1 ft. 80 kr.

Kamprath és Scbwartze

illatszer- és pipereszappan-gyárosok
Lipcsében.
Egyedüli raktár Pesten: Vértessy Sándornál Krittóftér a „Venushoz" és Lnefl'
W . váczi-uteza 21. sz. a „Minervához."

Bőrbajok
valamint,

titkos betegségek

Előfizetési feltételek:

és súlyos Utóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhírű Ricord (egj kori párisi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, íendel:

t^^,
Példány jár. A előfizetési pénzek bérmentes levelekben az
alulír kiadó hivatalhoz Pe-itre (egyetem-uteza 4-dik szám), legfölebb deczember végéig beküldendők.

a korona kávéház mellett.

Egeszevre (január-deczember)
6 ft. - kr.
Félévre, (január-június)
,3 „ — „ 8ugál* F. orvostudor stb.
Negyedévre (január-márczius) . . . . . 1 „ 5 0 „
Lakása Pesten,
WBÉtt" At. gyűjtőknek minden 10 példány után egy tisztelet
váczi-uteza 15-ik szám alatt,
Heckenast Gusztáv.

A „Honréd" kiadó-hivatala.

tót l-ig.

Elfoqad naponkint H órd340 (5-12)
Megkereshető levél által is.

41

40
i

Forty orvos-féle átalános

betegségeket

SEB-TAPASZ.

é*

nemi gyengeséget

nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez"
u-

Egy
Egy
Egy
Egy

a következő igen jutányos árakon, u. in.:
szimpla fegyver vascsővel
duplafegyver vascsővel és pateii*e*>avarral keményen forrasztva
duplafegyver drótcs^vel (Ruban)
•
duplafegyver zsiiióicsővel vagy finom damasztcsővekkel

8 fttól
15 ,,
25 „
33 ,,

10 ftig.
18 ,,
27 „
60 ,,

Lefaucheux-féle kettőscsövü és hátultöltő vadász-fegyverek,
a legfinomabb puskamüves munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 20, 80, 100
és 120 í íjával;
további: bővaltozatosáágban találhatók franc/Ja Lefaucheux-iegyverek a leghíresebb fegyvergyárakból

(Lefaucheux módszer) 6 lövéesel egészen tökéletes önfelhuzásaal 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.
JPSF* Minden fegyver Iöképességeért kezeskedem. "Wl
íW" Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljfcsittetnek.
Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik.
79 (35—35)

i

It. -*i

József-tér !1-ik szám alatt, Grosz-féle házban.
g^T" Kendéi hétköznapokon délelőtti U —12-ig és délután 2-4 óráig. —
|Szegé>>yek számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban.
203 (11 —12)

Legújabb és legszebb hazai képes folyóirat.
Előfizetési felhívás

TARKA VILÁG
és

ESS

m

KÉPES REGÉLŐ
czimü

számos képet és érdekes szöveget tartalmazó folyóiratra.
K i a d ó i

szó.

Hogy a jeles tartalomhoz méltó legyen a külső is, minden intézkedést megtettünk már.
Az előfizetési árt, hogy a szerényebb körülméuyek közt éló magyar családok is
megszerezhessék a ,,Tarka vlláft"-ot, fölötte olcsója szabtuk:

Egész évre . . . 0 ft. | Félévre . . 3 ft. | Negyedévre 1 ft. 5 0 kr.

ajánl a

minden évszakra
dúsan ellátott

ie^ujsbh bel- és

níii-ilivalani
301 (3-6)

hires thea-kereskedéséből Récsben,

Egyedüli raktár

889(8—8)

_

_

T

u

4 frt. — kr.
4 „ 50 „
5 „ — „

r* • '

-•

Unschnld Edenel,

P e s t e n , v á c z i - u t c z a „a levélhez."

szerez diadalt,
Előfizetési

felhívás

NÉP ZÁSZLÓJA
szabadelvű, ellenzéki képes hetilapra.
A „Nép Zászlója" előfizetési ára a régi marsd :

Egész évre (január—deczernber)

4 forint.

A iniílnp csomagolásáért 50 kr. küldendő.
Félévre (január—június) . .
2
S3W Kik 10-et gyűjtenek: azoknsk tU/Je ktpéldánynyal,kik 25-fit: „A forNegyedévre
(január—márczius)
1
radalom költészete" czítnü becses művel, kik 50-t't: azoknak a nálunk megjeleüt
nagy falképek: Ko«sutll, Jósika, Jókat, Arauy stb. bármelyikével kedveskedünk.
Gyűjtőknek 10 után tiszteletpéldányt; ki 25-öt, egy szép nagy képes ni>tárt, ki
I W A két legtöbbet syöjtft részére külfln meglepetést tartunk tön, mely- 50-et, e naptárt és Kossuth nagy arezképét kapják.
nek minősége fölött az log hntaroznl: hölgyet vagy férfit fog-e illetni az érté£t3t* A két legtöbbet gyűjtő pedig egy-egy gyönyörű eziit serlekes emlék?
(2-3)
get
kap,
belevésve neve, az előfizetők száma s koszorúban >z 1848.
A pénz Ileckrnast Gnszíávlioz (Pe^t, e^yetem-utcza 4. sz.) küldendő, ha lehet
A pénz mielőbb Heckenast Gusztávhoz (Pest, egyetem-muza 4-ik sz.külcUndó.
még e hó végéig, hory a január l-én szétküldendő füzetet azonnal postára tehessük.

A „Tarka Világ és Képes Regélő" kiadó-liivatala.

-~
jok a torokgyulalégcsőhurut,
b ő r k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindennemű megsértések,harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforró zások, darázs- vagy méhszu
rások, konok-fékélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapítással — rögzütt
daganatok, gümők,
tályogok, pokolvar
(carbuneulus pustulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjfe'reg, körömméreg,
vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a
szülés folyt áni lábfelfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy márgenyes nói mell. —
Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülheti en életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabadkézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos> se különös
kivánatra bármikor felmutatható bizonyitványai által már régen a
xu i u e b b e n e l i s m e r t e t e t t - rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál e's fe'tünó sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretaek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul í jazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnái király-uteza 7. sz a.
k a
^V'th\Á
P h a t ó P e 8 *en: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
udv és bcholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Fteiier J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz",— Rndán: Fichler Gyózö
királyi udvari gyógyszerész és a Krisztinavárosban Wfaschek B. gyószerész
— Aradon: Szarka J.-nál. — Békés-Csabán: Bienor B. — Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. — Dana-Fo!dvnron: Nádhera P. — Egerben:
Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Ersekujvarott: Conlegner J. — Esztergomban: Beszédes J. - Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner
t. — H.-M.-Vásárhelyen: Oblatt L. — Jólsván: Maiéter Alb — Kassán: Koregtkó A. — Késmárkon: Genersich C. A. —Komáromban: Grötschel S. özv. —
KörmSczön: NemtsekJ.— Léván: Boleman Ede. - Makón: Weil M. — Marosvásárhelyt: Buoher M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J . - Mohácson:
Kreitl G. — Na^yhecskereken: Kleszky J. — IVasy Kanizsán: Wajdits J . —
wagyszoiníiatoa; Pántotsek R. — Nagyváradon: HuzellaM. — Nyíregyházán:
Kovács S. — Pakson: Malatinszky S — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban:
Pisztóry B — Rimaszombatban: Hamaüár K. — Rozsnyón : Hirsch J N.
helmeczen: Vitkovics János. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott:
Braun J. — Sz.-IJyőrgyön : Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. - Temesvárott: Peeher J E — Tétsőn: Tamássy A. — UnjKhvárott: Okolicsny J. -Vasvárt: Árady P. és Rossás R. — Versetzen: Guist M. — Veszprémben:
*eren<:7.y K, nál.
Kolozsvárott: KIKDKR K.. gyógyszeresnél.
Brassón: FABU K E. és GYÉRtíYÁNFFY J és FIÁNÁL.
Hátszege,,; MATÉFI B. gyógyszerésznél.
^agrabban: HEGEDŰS GY., a „fekete sa< hoz" czimzett városi gyógyszert.
Mifrowitzon
KERSTO\OSCIIITZ E. FIAINÁL.
J," l ?« w i í *»»»fi
SCIIMRtH J.-nál.
r Moldva
«P»M h*
o r s z á g r a nézve: Jassiban: JASSINSKI A. gyógysz.
nmii.inan Olahorszáitban:
»r. €. C HEPITES gyógvszerésznó;.
t
A A " ' ' ' ' " • L. gyogysztíresziiel
6
i
- i r f" ,Pt SyszeTész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lenncu^k iel»£óhtt,atnak mi S í e r i n t e r é f J z b e n i ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez H>RTY I.ASZLonoz - ! z ; m e z r e : Budára beküldeni szíveskedjenek, ki
megrendeléseket is pontosan teljesít.
. , S f T , , V Í d é k Í b é r m e n t e s levelek általi megrendelések az árnak készpénzL
bem beküldése, vagy posta1 utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljeáttétnek.
2 1 7 ( 5 _6)

Pesten, József-tér 10-ik sz. &.„

1 font Sansinsky (orosz családi thea)
1 „ Liinsin (virág-thea) . .
1 „ Mandarin (igen erős thea)

A „Nép Zászlója" kiadó-Mvitala

Il b

rUKI I_

THEA

l)r. Groswiann, szem- és fölorvos Pesten,

2

'; T T Í D T v I s H i F o n T í í C * T ^ ° «

(előbb Böhm és Kánya)

A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányosabb áron kaphahatók,

RÍ

: v bajokban

KáNTAJÓZSEF

45, 50, 00 és 10 ftjával.

JTEEVOLVEREK^Í

mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosabb,s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközölkülönnemü

katonai és polgári korházakban sikerrel használt egyszerű m~d»zerre! bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J. gyak orvon es szülész, az
itteni c«. kir. scnrniwonfökórhnzbaii
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktariás, mint a
(jvógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-ufcza 38.
sz. l. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemene1
a lépcsőn, naponkint reggeli 1 órától
lf)-ig és délután 1 — 4 óráig
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről i,»
gondoskodik.
317(14-24)

Vadászfegyverek és revolvereket

Magyarországi, ez. közönségéhez.

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Titkos

! 1

Uj-pesíi takarék-pénztár.

Az uj-pesti takarék-pénztár üzíetét 1869. január 5. megkezdi
Az intézet alapszabályszerü hatásköréhez következő üzletek tartoznak:
1. Az intézet 25 krtól fogva beteteleket 5 százalékos kamatoztatás mellett elfogad.
2. Előleget ad:
a) magyar és osztrák állam- és iparpapirokra, valamint sorsjegyekre is, melyek a
pesti tőzsdén jegyeztetnek;
b) arany, ezüst és drága kövekre.
3. Leszámítol:
a) idegen és saját váltókat, melyek három váltó képes égvén aláírásával vannak ellátva kiknek legalább egyike állandólag Uj-Pesten lakik.
4. Kölcsönöz:
a) fekvősegekre általában és különösen uj-pesti házakra és telkekre, valamint városi
házakra és birtokokra.
b) községeknek oly közhasznú, az illetékes politikai hatóság által helyben hagyott
czélokra tett adósságok törlesztésére, mely a község összes tagjainak hozzáiárultával.
eszközlendő.
Alapszabályszerü kellékekkel bíró kötelezvények az intézet által eneodménv utián
is átvállaltatnak.
5. A takarék-pénztár magának egy a kölcsönösségen alapuló hitclcgylétnek alapítását fentartotta, és annak bizonyos meghatározandó összegig előleget adni fog.
Kelt Pesten, 1808. deczomber havában.

5

(3-6)

Az igazgató választmány.

a legnagyobb s évek hosszuaorán át mint legsziiárdabbnak elismert

vászonrulia-gyárának-vezetösége
BÉCSBŐL,

(Karntherstrasse Nro 27.) „zum Erzherzog Kari"

Iparmükiállitás.
1867.

Több kitüntetések
tulajdonosa.

tisztelettel jelenti, hogy gyári raktára mostantól fogva

Pesten, a váczi-utcza kezdetén Ufocsonyi-féle 4. sz. a.házhan létezik,

s ajánlja, már is szépazámnak Örvendő t. oz. nagybani és kisebb mennyiségbeni vásárlóinak, következő — s minden versenyzést kiálló — legolcsóbbra szabott fogyasztási áruezikkeit.
( a nyakterje'.me megkivántatik), 2, 8, 4,5,
_ 8 ftig a i j b b
6

R IIIlliknr*<yí
A l U l l I U U l £g»l

liUní ín»ypt simák 1 ft. 80, 2 ft.; finom hurokvarrással
I11U1 lIIgCA, 2 ft. 50 kr., valamint sveirai formára, s leg1 ujabb szabásuak, hímzéssel 3 ft., 3 ft 60 kr., 4, 5 ft.,legfino' mabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és csipkével 6—8
ftig. (Fantasie parisienne.)

és
belga vá- Nöi éji-ingek, 5™ u j jja l 8 ft'ö0 kr"'himzettek
i ig
szonból f
1 ft. 50 kr , 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
Férfi-gatyák, J ^ .

lovag szabásra, franczia és magyár formára.
Női-nadrágok, vászon, perkál vaary parketból 2 ff. 50 kr.( S ftig, hímzés betéttel.
Női-pongyola vagy éji-corsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 ft., 2 ft. 50
kr.; vászon vagy franczia batizból, hímzéssel 3 ft 50 kr., 5 — 6 ftig.
Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb parketból 4 ft., betételekkel 5 —6 ft. és 8 ft.
uszálylyal (legújabb divat).
Női-harisnyák vagy férfi-kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8 — 10 ftig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 ft., 3—4 ftig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, művésze; ileg vart mellel (nyakterielme meekivántatik) 6 7
8-10 ftig.
' ' '
Flanell férfi-ingek minden színben, 4 ft, 5 >kr ,5 -6 fríg (nyakterjelme megkivántatik).
Nyakgallérok, legújabb minta, 1 tuczat ára 2, 3 4 ftig (a nyakterjelme megkivántatik).
1 tuczat rumbu"gi vászon zsebkendő 1 ft. 60 kr. 2 ftig a kisebbek; 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50
kr., 4, 5, 6, 8 — 10 ftig a nagyobbak és finomabbak.
1 tuczat <:zérna batizváazon-zsebkendő hölgyek számára 5,7,9 12 ftig a legfinomabb.
1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára most csak ö, 7, 8—10 ftig a ezérnadamasz.
Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 anros? s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,
10—12 ftig a legfinomabb damaszból.
Csipke-függönyök ára egy ablakra o, 8, 10 —12 ftig-.
30 rőf ezines ágyneműre valu 8, 9, 12-16 ftig a legjobb.
362 (6 -6)
3(t rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehéritetlon 8 ft. 60 kr., 9 ft. 60
kr., 11, 13, 15—18 ftig a legszebb
1 vég V* széles 30 rőfös rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 ffig.
( D a [ n e n m ' e ^ e r ) ( a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár Magyarors z ág és Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8—10 ftig a legújabbak varrás nélkül.
38 rőfös kreasz vagy gazdasági vászon, 14, 16, 18—20 ftig a legszebb minőségű.
40—42 rőf kitűnő takác? vászon, (finom ágyruhára vagy 1 2 db. női inghez) 14, 15,18
22 — 24 f'ig a legjobb.
18 rőfös belga takácsvászon 22, 25, 30—35 ftig; ingekre különösen a ánlható.
50—54 rőfös hasonlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
80—100 ftig.

Levélbeli megrendeléseket
a pénzösszeg beküldése vasúti vagy posfai utánvéts teljes jótállás mellett mindenhová elküldeni készek vágjunk. A
leveleket kérjük ekkép czimezni:

Ingek, meJyek n
testhez nem jól állanak, visszavétetnek.
gj'ári raktárának Pesten, vaczf-ufeza
4. szám alatt.

F O G L E.,

50 forint erejéig;
vasárlóknak, ráÍHIÍMUI 6 db. asz-

talkendővel kedveskedünk.

Heckenattt Gusztáv

könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem utczaé. sz.) megjelentek és minden
könyvkereskedésben kaphatók:
Asbóth Lajos. Görgei. Czáfolat Assermann honvédezredes és miniszteri
titkár vádiratára. Függelék: Észrevételek Görgei: „Gazdátlan leveleire. (32 lap, n. 8-rét) fű zve __-_
40 kr.
A forradalom költészete. Költemények és közlemények az 1848—49-ik
szabadságharcz idejéből. Szerkeszti és kiadja Áldor Imre. (8-rét
358 lap.) Petőfi S. arczképével. Fűzve 2 ft. Diszkötésben . . 3 fi
Kossuth Lajos országgyűlési beszédei. Második kiadás. Kossuth
aczélmetszetü arczképével. 1867. (304 lap, nagy 8-rét) fűzve
2 í't_
Pap Dénes. Okmánytár Magyarország függetlenségi harcszának történetéhez 1848—1849. Első kötet (424 lap, 8-rét) fűzve . . 3 ft
(Második kötet snjtó alatt).

42

Hecken«8í Gu8z(áv könyvkiadó-hivatalában Peslen, (egyetem-ulcza 4. sz.) meg-jelent és minden
könyvárusnál kaphatók:

Tizenhatodik évfolyam.

az 1869. évre szóló általánosan kedvelt dús tartalmú

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

I

j II

IAPTÁ

Vasárnapi Ujság^Politikai Ujdonságok

úgymint:

1869-dik évi folyamára.

István bácsi naptára,

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. - Számos eredeti képpel Mustrálva, s rendkívüli mellékletekkel bővítve.)
Kiadja

Szerkeszti

Nagy Miklós.

HeckcnaMt Gusztáv.

Lapjaink hazafias és szabadelvű szellemét, minden irányban megőrzött teljes függetlenségét, a maradandó és napi érdekű rovatok beosztását s a taitalom gazdag változatosságát továbbra is fenntartandjuk.
A „Vasárnapi Újság" újévtől kezdve

összefüggő képben tüntetik elő mindazt, mi a hét folytán a hazai és külföldi
politikában figyelemre méltó történik. Az országgyűlés szünetelése alatt a
vidéki és megyei élet mozzanatait s az uj választásokat szintoly figyelemmel
kisérendjük, mint a törvényhozásnak újra megnyíltával minden hetilap
közt legteljesebben adjuk ismét az országgyűlési tudósításokat. A fontosabb beszédeket és okmányokat ezentúl is Országgyűlési Beszédtárban közöljük külön mellékletül.
Végre a „Vasárnapi Újság" mellett jövőre minden félév végén
fog megjelenni, úgyhogy a napi érdekű rovatok egészen a félives mellékletre
esnek, s ez által lehetővé lesz a főlapban a szépirodalmi részt és a murendkívüli képes mellékletet
lattató tái'í'za-rovatot éiezhetőleg növelnünk, a nélkül, hogy a történelmi, fogunk adni, melylyel kiadónk a „Politikai Újdonságok" külön előfizenépismei, természettudományi s más közhasznú közlemények legkisebbtőinek is kedveskedik.
rövidséget is szenvednének.
A lap eddigi olcsó ára a terjedelem emelkedése s egyéb előnyök
A „Politikai Újdonságok" hetenkint egyszer czélszerü beosztással, mellett is vált zatlan marad.

jelentékenyen nagyobb terjedelemben

I

vagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak. népnevelőknek, hely- ;
ségelőljáróknak, iparosoknak és foldmivelőknek való képes-kalendárium.
Szerkeszti Majer István. XIV. évi folyam. Ára 50 kr.
'

Csupán

1

t •

- f>

A magyar nép számára. Szerkes,ti Áldor Imre. II. ?vfoly.a,. Ára 60 kr. l

mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek,
üzérek és utazók számára. Kemény kötésben 1 ft, 20 kr.

Népzászló-naptár.
i

Csupán

magyarr nép számára. — Szerkeszti
^M« Áldor Imre. — Első
t:

V a s á r n a p i
Ú j s á g :
Politikai Újdonságok:
Politikai Újdonságok együtt:
Egész
évre
(január—deczember)
.
.
.
(»
frt.
Egész
évre (január — deczember)
5 frt. — kiv
E g é s z évre ( j a n u á r — d e c z e m b e r ) . . . 1 0 frt.
F
é
l
é
v
r
e
(
j
a
n
u
á
r
—
j
ú
n
i
u
s
)
3
Félévre (január—június). . .
Félévre (január-június)
5
2 ., 50 „

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám.)

Magjar olrasmány kfdrelöi siámára, ajáulfa

Lauffer Tivadartól

Szerkeszti Beniczky Iram. — Első évfolyam. — Ára 60 kr.

A magyar gazda

gy g

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példáliyiiyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A múlt félévi czimszelvényekböl egy-egy darab szíves beküldését kérjük.
(3 — 3)

Határidő-naptár,

Honvéd naptár

és

IT5

Don L a d w i ^ Hevesy III. 3a(>rgang ^Pcei§ 5 0

Szerkeszti Ballagj Mór, tanár. XV. évfolyam. Ára 50 kr.

postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Újság

für lín^nrn itnír $ubenbnv$ei\.

Protestáns képes-naptár.

Előfizetési föltételek:

ifl

9lmcv ilínftxixUx

S

"

tárcza-naptára.
t k a a i

"«S'y S«nd.r. III. évf.ly,m. Klü,7

Jó

r

L e g ú j a b b

Buda-Pesti képes naptár

vá, z „„k 8 , &be „ 1 ft.

barát.

a magyar n4p számára. — Szerkeszti Tatár Péter.

Kis gazdák naptára.

, képes naptár.

i és ismeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszti,
"•""" képpel. A hon minden lakója számára. Szerkeszti Réthi!
Laje- vi~« x..r-i
' * - ' '•

Minden nemzet irodalmának legjelesebb
termekei 30 ív óta rend.-zeresen ősszetéve.

238 (3 5-16)

i.

Dr. Pattison-féle

köszvenj-vászon.

A valuta jobbulása az ármérséklést lehetővé tevén, mely által most már mindenkinek
a kalom mujtatott, bogy e jótéteményt magukévá trgyék. — A ItAszvény-vatta. évek
óta leghathatósb gyógyszernek, átaláoosan
el van ismerve

Köszvény és csúzok

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzeit gyógyszertár Bécsben.
8

Ó V Á . Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-hetök. — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porok

minden e£yes katnlyat, valamint az adagok papirjai hivatalosan letéfeményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti kafulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasítás minden nyelven.
K porok, rendkiviili s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levőhálairatok a legrészletesebbén tanúsítják, hogy e porok rö^zött szorulásoknál, emésztéshiány és gyoniorbévnél; továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, csazus fogfájdalomnál, végül
liysteriára, b n k ó r r a és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s alegtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségüknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, fimitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselyék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségiik csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

minden nemei, u. m.:
!SF* A főraktár létezik: ""^f
arcz , mell-, torok- és fogfájás, — íejTÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-dik szám alatt.
kéí- és térdköszveny, — ta^szaggatas
I I I L JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utczában.
$erinc£- s áKyékfajdalmak s tb. ellen. —
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :
Minden más kó«Evénv-vatták csak utánzottak s hamisítottak. Ára egy egész cso
magnak 70 kr., félcsomagé 40 kr., é.«
Ára egy nagyobb üvegnek 1ft.80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.
kapható Pesten: a „szent lélekhez" czim
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimentő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltéselőtt
zett gyógyszertárban, király-utcza 7-dik vegytanilag megvíVgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschkezelés alá
sz. alatt; Temesvárit: Pecher J. E, gysz.; haláknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés
"'•* nem vonatott,
-1--"
Ol a természet
Makón : Weil M.; Bndán: Piohler V. udv. hamm a b< p < t e l e l i íivégrkbVn levő folyadék eges/.en épen es azon állapotban van, miként a z k< zvHIci
nyujtatott. — E valódi Dorseh-májhalzsirolsij Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyóg. yszer a mell- és
gysz.; Veszprémben: Tüszkan M.; Zom- által
Sbb niás bajokban
ttidöna'jokban scropliulus és i'achitis, kös/.tény és CM'IZ, idtilt börkii'ités, «z<>mti\ul;i<l;is. iiieg- és töbt
gyógyszerész 15 é c s b e n,
borban: Ileindlhofer R. uraknál.
alkalmaztatik.
„zum Storeli" Tuchlauben.
262 (39—50)
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a. ircniJUH g^ors mérsélr .iU A

hasonnemü betegséírek ellen!!

llBlld József urnái Pest v á0 s h,! Í,7 alkalmával
czélszeriinek tartjuk, —az egyedül
«n létező (tüfenyü) erdei " ya ; " ug tyc z a i a „zöld-koszomhoz"
czimzett kereskei k raktl
l
f
^
* r á r a ujolag
figyelmetessé
yy
önöf,^P°*kov
lkov gyártmányaink
fzozo
; íivártvvüínvfiJnWhrtl
L-«i«..?
raktárára
uiolaff fisrvelmetessé
.f™
felette
előnyös
és
hasznos
czikkeket,
u. m. mellénykék, nadráir»k hLJnyny .f™ bb felette előnyös és hasznos czikkeket,
^ é t t l k mell-,
l l Ust-,
Ut térdt é ds k
melegiföinket, vatta stb. a z o „ Z2* * e s s J' a^ét-talpak,
kar
czikkek a t. vevőket tökéletesen ki y ^ k ? . J á n l a n i , — hogy fentebb érintett jeles
nem fogják.
^ ^eg^em, s értük adott pénzüket megbánni
Bátorkodunk ezúttal azt is f e ] n r n r t •
(tüfenyü) erdei gyapot-olaj valamim s í r " / '
- y &Z e l t í b b e m l i t e t t raktárban
bántalmazott testrészek bedörzsölésére a \?X-?-lt
\?X-?*-lt
~ k é s ? l e t buu ell ttn bb etalálható,
mely a
Uno
n e k bb ii zz oo nn
e
s
runkban, számtalan fenfekvő teki{itélv e 8 „ ,, U n o , n e k ms
>'
! s mely raktáZ
f égek
é s avatlanok
k l k hiteles
i l
bizonyitványai által támogattatik, s melyet Zi
eg>'f
á U a l minde
á f • •# í ' i
« k o r megtekinthetők

Hcckenast Gaszfáv könyvkiadó-hivatalában Pesten » ,
lentek.és ott, valamint minden hazai könyvwfv
I ^ f *kaphatók:
t '\ *
^kereskedésben
T

IZRAELITA KÖZLÖNY
••

hitfelekezeti érdekű hetilapra.

Jj3gÍ* Van szerencsénk a t. ez. közönséget arról értesíteni, hogy a
kongresszus tartania alatt lapunk hetenkint 2 vagy 3-szorfogmegjelenni. Uj előfizetők, kik most belépnek, a lapot mostantól fogva rendelhetik meg — mely időért (deczember végéig) 1 forinttal több leszen fizetendő, s igy az előfizetési feltételek a következők:

Az eddigi előfizetők számára:
Évnegyedre (deczember—február)
Félévre (deczember—május)

1 ft. 5 0 kr.
3Jy — } J

Uj előfizetők számára,

a norvégtól Bergen városhói való valódi Dorscli-májhalzsirolaj is*
MOLL A.,

Rendkívüli elöíizetéii felhívás

kik a lapot ez időtől fogva járatni akarják:

Évnegyedre (deczember —február) . . . .
Félévre (deczember—május)

2 ft. 5 0 k r .
4„ _ „

H^jT A pénzes levelek bérmentes kéldése kéretik.
Velmpapxron, finom kötésben, arany vágással tokban ' . ' 5 , ! " ! ,

(3—S)

Az Izraelita Közlöny kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

44

4-ik szám.

Az ala/anosan jónak elismert valódi n egészen Iriseii érkezett

NOVENY-ALLQF

KOHN PHILIPPS
t>p« és tar*a genli órások tanítványának jóhirü |

RA-RAKTÁRA
PESTEK,

Dorottya-utcza 2. sz. a , a „magyar király"-hoz czimzett |
gzállod»val szemközt,
ajánlja legkitűnőbb, jó é» olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát. 2 évi jótállás mellett az alább kővetkező árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvó, vagy bármely j
állapotban levő,
általam a legponlosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
í Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
:
zsebórát hosszú ideié; rendes állapotban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt, |
melyszerict az orak, « uaporak szerint igazíthatok, — tisztei! vevóiinuek ingyen j
adatik
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . .
10-11 forint
„
arany-foglalvánnyal, rugóra.
12 — 18
„
höljcyek szamara
. .
14-15
8 rubinra
14—15
.,
kettős födéllel
15-16
„
kristály-üveggel
. . .
. 1 5 — 16
h o r g o n y - ó r á k 16 r u b i n r a . .
• 16 — 18
„
kettős födéllel
18, 20, 22
angol'horgony-órák kristály-üveggel
19,22,26
22, 24
horgony tábori órák kettős födéllel
28—30
valódi remontoir órák (kengyelénéi felhúzandó) . . . .
85-88
ugyanazok kettős födéllel
S0-32
Arány henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
34-36
„
arany-köpennyel .
•P5—28
órák hölgyek sr.ámára 4—8 rubinra
hölgyeknek, zománcz és gyéaiánttal
40—45
,,
kristály-uveggől
42 — 45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40 — 45
zománcz és gyémánttal
55-57
horgony-órák 16 rubinra
36—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel
45—50
horgony-órák kettős födéllel
. 55-58
ugyanazok arany köpennyel
• . 66, 7C, 80, 90, 96
kristály-üveg s arany köpennyel .
. . . .
60 - 75
horgony-ónte hölgyeknek
36-4;
ugyanazok kristály-üveggel
48-53
horcony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50—55
remontoir-órák
70,80,90,100
ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 130, ,50, 160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, iO, 22, 24
39
óra és félóránkinti ütőre
~^?
óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55
Havi regulatorok
«" a£
Montre-Prcletaire (munkás órák) a kergyelnél baira feibxzva, lapos üveggel 14 ft. |
Ébresztők órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ltig.
Legfinomabbak franezia modorú 8, 8 ft. 50 kr., íí, 10, lóftig.
Hosszú nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.
g ^ ~ Vidéki megbízások az illeték beküldés?, vagy utánvétel mellett, legpontosabban teljeeittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomagolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.
314 (10 -1 •)
áHF" Javítások, önalkotta eszközök és gépei segítségévei 6 évi, Genl.
Brúnoel és Paris legjobbhirú óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek ét olcsón számíttatnak. Urak, melyek nom
tetszenének, kicseréltetnek. — Emlitendő, hogy Posten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a foh ton újuló megbízások bizonyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy-javításokat legjobban]
véqfehesaek é* csak jól szabályzóit órákat adjak el; ar.ért szíves pártfogásért esd |

I

tisztelettel

mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhög^s, mells/.orcngas, elnyálk'ísodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen,— mindenkor t'ris minőségben kapiiatóí
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Seuirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Sehwarzineyer J. gyógyszerész urnái.
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Győrgyőn: ötvös P.
Aradon: Probst F. J
gyógysz.
Körmöczön: Draskóczy gy.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Karolyfehérvár: FischerE Sopron : Voga és RuppRaján: Klenautz J.
recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kubiíiban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-U.jhelyen : DeutschJ.
bick és Jekflius gysz.
Sasvár: Müeke A gy.
Lngoson: Arnold J.
Battonyán: Bignio K.
Sejfesvar: Missrlhacher J.
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner IC.
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz Sernjevobaa. GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Miskulczon: Spuller-J.
Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. ülitrovicz: Krestonosüics A Szombathelyen : MitterMohács: Pyrker Gyula gy.
mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
Marosvasárhely: Jeneygy. Székesfehérvár : Say R
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson: Gröttier L
gyógysz.
Csúton: Borsay F. gysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J. 'Szafhmáron: Juracsko D.
Qcésen: Krémer S
Szent-Miklóson: Ha'uiehka
Oeftán: Braunmüller J. gy. Nezsiderben: Fuchs J.
sz
Deveeserben: Hoffmann B. Nyitran: dr. Láng E.
P- g y g y Eszeken : Kawilowicz gysz Nyíregyházán: Hönsch Ede Szarvason: Réthy V.
fiperjesen: Zsembery Ign
gyógysz.
Szentesen: EissdorferG.gy.
Krsekn jvár: Con'it-gner Igu. Nagy-Becskereken: Nedelés Prohaszka Gyula.
Kgerben: Wessely gyszkovics és Haidegger.
Temesvár : Kraul és Rotk
Eszéken : Thürner tiai és j Nagy-Kanizsán : Welisch
gyógysz.
és Lovack gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Dessáthy gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordán: Welits és Wolf.
Győrött: Brunner F.
Nagykikinda: Komka A. J. Tatán : Niertit F. gysz.
Gyulán : Lukács gysz.
Török-Szent-Miklós: PiU
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
lösz M.
Hátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombaíban: Pantotschek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A. gy.
Ipolyságon: Mikulási T.
Orosházán : Vangyel M,
Unghvartt: Telendy gysz.
Jánosházáu: Kuna gysz.
Pancsován : Graff gysz.
és özv. Benesch P.
Jolsván : Maleter gysz.
Újvidéken: Schreiber F.
Kaposvártt: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz. Varannón: Elizárgysz.
Kőszegen : Strehle gysz.
Putnokon : Szepessy gysz. Veszprém: Freaimel.
Károlyvartt: Benich J
Kis-Martonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon : Tragor A.
Varazsdon : Halter gysz.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysz.
Rosnyon : Posch J. gysz.
Kassán: Eschwig E
Késmnrk: Genersich C és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Ziinony : Ivánovics és fia.
Zalrttnan : Mégay Gyula.
Humán: Milutinovitz S.
Kecskeméten: Papp M.
Karansebesen:Weber A. gy. H ékason : Boromi K. gysz. Zombor: Stein fia Mark.
Károlyfrhérvártt: Fisciier Szászvaros : Sándor R. gy. Zsámbokrét: Neumann M
Szabadkán: Hofbauerl.gy. Zentáti: Wuits testvéreknek
Ed. gyógysz.

Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-uteza 2. sz.

Előfizetési felhívás

Közlöny

(1800)

..Falusi Oazda^cziniüidoszaki lap 9. évi folyamára
Kiadó-tulajdonos:

Heckenast Gusztáv.

Felelős szerkesztő:

Wagner László,

a m. k. Józsefműegyetemi tanár stb.

A „(iazilászati Közlöny" megjelenik nogyedrétü 5 ívnyi havi füzetekbon számos képpel, minden hó 15-én.
A «az iaközön*ég<>t érdeklő hirdetéseknek lapunkban külön
rovatot nyitiuidiuik.

Egészévre
l
Félévre
Negyedévre

Előfizetési

ár:

3
1

(Pesten
menyek
. ,„ „
(Posten, báívány-utcza 18-ik szám a.) kérjük beküldeni.
/g

3)

ft. — kr.
50

A „Gazdászati Közlöny" Wadó-liívatala

Tizenhatodik évfolyam.

297 (4 — 6)
Egy Qveg ára 1 forint 26 krajezár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
, 'alddi gyógyszeri
Legjobbféle

Lobry és Parton-tólütrechtben, a skrofulak
s börkütegek sat. gyógyitására. Egy üveg
ára 1 ft.
S c u m i d t cs. kir. föorvostó!, egy skatulya
ás a 23 kr.

Dr. Behr ideg-extractusa,

az idegek erősítésére s a 'est edzésére ára
70 kr.

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

Uie „Zeitschrift fiir ^erichtliche Vkdicin, ölfentliche
p ^ e und Medicina! («esctzy;t'I»uníí' bringt in Xi". 48 voiu 21.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:
„üer aus Alper krautern bereitete ,,Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittntr in Glog^nitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén haiaribalischen und rntzHndlic.hen Krankheiten der Kespirations-Organe ein
vorzügliches Unter9tützunpsmittfl Er mildert besser a!s allo anderen Syruparten jeden
Ileiz im Kehlkopfe und wird bei aouter und chron'scher Heiserkeit, bei empfindliohen
Afl'ectionen der Schlingwerkzeuge, b> im Lungen-Katarrh, dem Keuchbusten u. s. w
wegen seiner vorzüglichen «inhüllt>nden, besSnftigenden und reizmildernden Eigenschafteu mit günstigem liesultate angewendet."

Főraktár: B I T T N E R fSYULA gyócyszerészn-íl Gloggnitzban.

Az első budapesti férfiruha-csarnok

fennállásának rövid ideje alatt rendkívüli jutányosság, szilárd és igazi szolgálata
folytán a tisztelt közönség által jónak ismert nagy

ruha-tára
§agr U Wurm-advar 1-sö em. U ^ p f l

ajánlja dústartalma választékban bel- és külfö'di szövetekből legújabb
szerint csinosan és szilárdul készített rnbált
Öszi felöltöny
Öwijaquot
Őszi öltöny
Bársony jaquet
Vadász öltöny
U i köpeny

bámulatos olcsó árakon.

szabás

10-85 frt. Téli öltöny
18-60 frt.
10-25 „ Téli nadrág
6-12
15-85 „ Téli mellény
4-8
12-35 „ Salon-öltöny
Í4—46
8-20 „ Házi és iroda-öltöny . . . 4—lü
13-40 „ Pongyola-öltöny • • • • 10-80
Papi «l?«ny 1 8 - 4 0 ft.
Ajánlja továbbá ntazó-btinda- é» rnha-kölcHÖn-iníezelét a legelfogadhatóbb
föltételek mellett; és minden VÍHÍH ruha n.ijal kicseréltetik.
fPP" Megrendelések vidékekről a beküldött mértük szerint gyorsan és gondosan véghezvittetnek.
85-t (7—12)

(Pesten, egyetem-uteza
szám alatt).
Kiadó-tulajdonos
HerkenaM4-ik
Gusztáv.
— Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza é-dik szám alatt).

Pest, január 24-én 1869.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 6 ft
l^snpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési díjak, a
igtatásnál csak 7 krba számittatik
minden igtatás után 30 krajezár.

l

S éS

o l k i k a i

- V f** . ^
Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
o-mvatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön

Kerkapoly

Károly.

A honvédelem szervezése, melynek gyors gát is képeznie lehessen. Mégis találta; mert
Az absolutismus szomorú napjai alatt
keresztülvitelét s nemzeti alapokra helyezénemsokára alügyészszé lett kineveztetése visszavonulva, egészen a tudománynak s
sét, pártkülönbség nélkül minden hazafi
után, a dunántúli reform, egyházkerület tanszékének élt. Tanult s tanított. E sorok
forrón óhajtja, oly mélyenható jelentőségű s
pápai főiskolájába a bölcsészet rendes taná- irója is szerencsés volt tanítványai közt
egyszersmind kiváló érdekességü is, hogy
rául
hivta meg. Mielőtt azonban rendes tan- lenni; s meg van győződve, hogy Kerkakedves szolgálatot vélünk tenni a „V. Újság."
székét
elfoglalta volna, 1847. tavaszán meg- poly hallgatóinak mindenike, vele együtt
t. olvasóinak, ha közöljük azon férfiú arczlátogatta
a hallei egyetemet, hol a következő mindig élénk lelki gyönyörrel emlékszik
képét s rövid életrajzát, kinek e szervezésben,
ev
tavaszáig
maradt. Ekkor az egész Euró- vissza a derék tanár erőteljes, tömör, eszazon állásnál fogva, melyet a Felség számára
pát
mozgásba
hozott s a hazában is nagy medús előadásaira. Az elvont bölcseimi eszkijelölt, kiváló szerep jutott.
mérvre emelkedett mozgalmak hirére ö is mék az ő előadásaiban kézzelfogható alakE férfiú Kerkapoly Károly, a honvédelmi visszatért, s egy ideig Pápán a váltótörvény- zatokká domborultak, melyek szemlélete az
minisztériumhoz legközelebb kinevezett álszéki ülnökké kinevezett Zádort helyettesité, észt erősité s a kedélyt az igaz eszméjeért
lamtitkár.
— később pedig, midőn a szabadságharcz lelkesülni tanitá.
Kerkapoly 1824-ben május
Az irodalom terén, nem em15-kén Veszprémmegye Szentlítve
ifjúsági kísérleteit, iskolai
Gál községében született, közdolgozatait,
s egy gazdasági
becsülésben álló birtokos szüpályamunkáját,
melylyel 300
léktől. Elemi oktatást születésezüst
húszas
dijt
nyert, melhelyén nyert, majd 1834-ben
lőzve
egyéb
apróbb
dolgozatait
szülei Pápára, az ottani reform,
is,
1859-ben
lépett
fel
nyomafőiskolába vitték, hol a gymnatékosabban,
észtanilag
előadott
siumi tanfolyamot végezte s
„Világtörténelmé"-nek első kökésőbbe jogot is hallgatta. Az
tetével,
melyet a tudományos
1844-ki pozsonyi országgyűlés
világ nagy figyelemmel fogaaz ottani jogakademiára vonzá;
dott, a magyar akadémia pedig
de csakhamar súlyos betegség
azzal üdvözölt, hogy szerzőjét
folytán kénytelen volt elhagyni
még
azon évben levelező tagaz akadémiát; visszatért tehát
jává
választotta meg. Akadéa szülei házhoz s utolsó évi
miai
székét:
„A világtörténejogi tanulmányait honn fejezte
lem
s
az
emberiség
faj-különbbe, s a vizsgákat magántanulóségei"
czimii
nagy
hatású
érteként Pápán tette le. Jogi takezéssel
foglalta
el.
nulmányainak elvégezte után
Ez idötájban (1859.) adaegy ideig Barcza Sándor, akkor
tott
ki a prot. egyházi autonózalamegyei főügyész, jelenleg
miát megsemmisítéssel fenyeelső alispán oldala mellett joggetett
császári pátens. A hatagyakornokoskodott, hol először
lom
a
protestánsok
féltékenyen
nyilt alkalma Zala s az ország
őrzött
autonómiáját
nem nyilt
nagy fiát Deák Ferenczet is
erőszakkal,
hanem
a
csábigéremegismerhetni; 1846-ban ügytek
lépveszszöjével
próbálta
védi oklevelet nyert s még ez
kézre
keríteni;
s
a
veszély
anévben Zalamegye tiszteletbeli
nál
nagyobb
volt,
mert
akadtak
alügyészévé neveztetett ki. Mintöbben, kik a tál lencseért hajdenesetre oly kitüntetés egy
landók
lettek volna ősi örökséifjúra, mely keveseket engedett
KERKAPOLY KÁROLY.
güket
koczkára
vetni. E válsávolna megválni a megyei élet
gos
pillanatban
Kerkapoly félcsábító kilátásaitól!
,
megkezdődött, mint nemzetőr a Dráva mel- ben hagyta „Világtörténelme" második köteDe ö másként gondolkozott. — Előbb lett tett szolgálatot. — A függetlenségi harcz tének sajtó alá rendezését, s a prot. egyházanyagot, ismereteket akart gyűjteni, s csak szerencsétlen kimenetele után, megnyílván alkotmány lényegének kifejtése s megismerazután jelenni meg a politikai élet küzdho- újra az iskolai előadások, pápai rendes tan- tetése végett „Protestáns Egyházalkotmány"
mokján. Kisebb körre szorítkozó s a világ székét foglalá el s egész 1865-ig, mint a czim alatt nagybecsü müvet irt, mely akkor
zajától távol esö életpályát keresett hát, hol bölcsészet rendes, nyilvános tanára mü- '' az eltántorodottak megtérítésére igen sokat
a köznek használni, de egyszersmind önma- ködött.
i tett, s jelenleg is mint forrásmü használható.

