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SKRIVÁN VINCZE

Titkos

elsö magyar

selyem- és nemez-kalap gyári-raktára

465 (1—3)

PESTEN.

Nagy választéku raktár, mindennemü selyem- és nemezkalapokból, nrak, hölgyek és gyermekek számára, saját és külföldi
gyártmányok , kelme-vadász-kalapok, házi- és vadász-sipkák, kucsmák, nyakkendők, utazási uemeztopankák, ugyszintén kölgyi nemcz-czipök börtnlppal, papucsok
és egészségi nemeztalpak.
Az összes formák az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mellette álló számok pontos kitétele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát kérjük
megjelölni.
Kalapok, festés, tisztitás vagy
divatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek. j | i
1. sz. vadász-kalapok, zöldek és szürkék, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
2. » félkemények, feketék és szürkék, 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
félkemények és lágyak, fehér
m. és szürke 3, 3.50, 4, 4.50,5 ftig.
» félkemények és lágyak, fehér
és szürke selyem szegélylyel 3,
3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
5.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
6. » kalapok főt. papok számára, simák 4, 5 ft., selyem-nemez, finom 4, 5, 6 ftig.
*?. » félkemény és lágy, fekete és
szürke 3.50, 4.50, 5 ftig.
8. » félkemény cs lágy, fekete és
szürke, selyem segélylyel 8.50,
4, 5, 5 ft. 50 krig.
9. » félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
10. » félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
11. » legujabb alaku félkemény 3.50,
4, 4.50, 5, 5.50 krig.

Főraktár: kigyó-tér.

12. sz. legujabb alaku vizmentes,kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50
5 ftig.
13. » legujabb alaku félkemény és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
14. » széles karimáju félkem. és lágy,
fekete és szürke 4, 4,50, 5 ftig.
15. » legujabb alaku vizm. kemény,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.
16. » kemény, fekete, sima, nemez és
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.
17. » egész lágy, fekete és szürke 3,
3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
18. » inas- és kocsis-kalap, fekete
félkemény, 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
19. » legujabb alaku félkemény és
lágy. fekete és szürke 3.50, 4,
4.50, ő ftig.
20. » legujabb alaku vízmentes kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4,50,
5 ftig.
21. » koesis-kalpag, kemény és lágy,
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
32. » kucsmák 2 ft. 50 krajczárjával,
asztrakán 5 ftig, persa prém 5,
6, 7, 8 ftig.
23. » piros török sipka 1.80, 2 ftig.
24. » huszársipka, piros és különféle
színben 3.50 4, 5 ftig.
2 5 . » inas-kalap, fekete, fél és egész
kemény 3.50, 4, 4.50, 5, 6 ftig.
Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.
számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
3 ftig, 9. számúból fekete és szürke,
selyem- és bársonyszegélylyel 2.50
3 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.50, 3 ftig. Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 3
3.50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig.

Nagybani é s darabonkinti eladás.
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SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8ft.,csinos szerkezetű s finoman lakkozva 15 ft.
KésEflietek, melyek minden árnyékizékhe* alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-caészével erős horgany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott
gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülő kádak a legerősebb
horganyérczből.
QZg* Moderateur és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
készlet » legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

353 (9-12)

MIKSITS KÁROLY,

bádogos-mester.
Haktár: rózsatér ». 8 «. a., a varosháza mögött.

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórkázban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mezö-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
447 (2—12)

Pesten, márczius havában 1869.

466 (1)
468

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egryftü: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3ft.— Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
• V " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásn&l 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppclik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 30 krajczár.

Zlatarovics

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
SW Dijazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kivánatra a gyógyszerek is megküldetnek.
390 (7—12)

az intézet pénztárába (Erzsébet-tér 2-ik sz., 1-sö emelet) befizetni.
_5T" A részvényekre teljesitett előfizetések az ideiglenes nyugta
visszatérítése mellett ezen részletfizetésbe be fognak számíttatni.

Viz által légzárolt

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

(nemi gyongoség.)

folyó évi márczius hó 20-tól 31-ig
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s tehetetlenséget

t. cz. részvényesei ezennel tisztelettel felkéretnek az elsö 30%-tóli
részletet vagyis részvényenkint: o. é. harmincz forintot
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Tizenhatodik évfolyam

Az igazgatóság.

BECKER KAROLT V.

(1-6)

kész íeliémilia és rövidáru kereskedése
Pesten, fehérhajó-uteza 1. sz.

a „fehérhajóhoz" czimzett szállodába helyeztetett át,
(ezelött Servitatér 5. sz.)

Ajánlja magát mindennemü fehérruha cs ágynemű készítési rendelések elfogadására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabásu ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi, irlandi s kreasz vászon- és
szines nyári ingekben, ugy szinte minden nagyságu gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban, és különösen czélszerü egyvarrásu férfilábbeliekben. Nemkülönben nagy mennyiségben találtatnak készen a legujabb divatu női ingek, nadrágok és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- s kötő-ezérna, kötő- és'hímzőgyapot, varró-selyem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- s gyapot-pertli, — gyapot,
ezérna- s selyem'-fuzó — varró-, hímző-, kötő- s horgoló-tű — hajtű és gombostű, s
gyüszű szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fejkötő s öltönyök, női és férfi
harisnya és minden ebbe vágó eszközük a lehető legjutányosabb áron kaphatók.

Raktára a cs. kir. kizár. szab. F0G-PAPIRMK
Faczányi II. gyógyszerésztől Pesten

rheumatikus fogfájás

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

ellen.

Most, midőn a fejedelmi látogatás örömzaja el sem hangzott a testvér Horvátország
fővárosában, és a magyar államférfiakat lelkesült éljenzés fogadta ott, hol eddig a magyar nevet gyülölni majdnem hivatalbeli
kötelesség volt : alkalomszerünek látszik
ismét megemlékezni azon férfiakról, kik a
horvátok kőzül a kiegyezkedésnek elökészitöi, lelkesült szószólói voltak. Bemutattuk
volt e lapok hasábjain b. Rauch Lévint a
bánt, a kibékülési mü lelkét; be Vakanovich Antalt, ki mint a regnicolaris küldöttségnek elnöke, felénk, Magyarország felé
képviselte a kiegyezkedést; ugy
szintén Bogovicsot, Suhajt és Zuvicsot, a horvát országgyülés kitűnőségeit s az unio létrejöttének nevezetes tényezőit. Most
Zlatarovics Róbert arczképét veszik olvasóink, ki szintoly lelkesedéssel müködött közre a nagy
czél elérésére és kiérdemelte
magának a magyar nemzet elismerését.
Zlatarovics Róbert 1818-ban
Zágrábban született; atyja föharminczados volt és érdemei folytán magyar nemességet nyert.
Róbert iskoláit szülővárosában
végezte kitünő sikerrel, s miután
1837-ben jogi tanulmányait is
befejezte, két évi patvaria után
a báni táblánál köz-ügyvédi,
1841-ben pedig Pesten a váltófeltörvényszéknél váltó-ügyvédi
oklevelet nyert. Életpályájává
az ügyvédséget választván, már
1839-ben a zágrábi nagyprépostság és vránai perjelség rendes
ügyészévé lett, egyuttal azonban
bele is sodortatott a pártharezba,
m
ely akkor Horvátországban a
kedélyeket lázas forrongásba
hozta.
Zlatarovicsot is elkapták az
ülyrismus ábrándképei, mint
akkorában a horvát ifjuság legnagyobb részét. Hogy is habozhatott volna az ifju kebel,
midőn az egyik oldalon a nemzeti nagyság,
eg/nagy délszláv-birodalom kecsegtető alakjai állottak; a másik rész pedig megnyugvást követelt azon biztos, szabad, de mindenesetre kisszerű helyzetben, melyben akkor

Róbert.

pártivá, midőn Magyarország a Bach-korszakban elveszettnek látszott. Mint a költő Bogovics, ö is át kezdé látni az absolutismus napjaiban, hogy a miért mint ifju küzdött, csak
ábrándkép volt, s az egész illyrismus, nagyszerü nemzeti ujjászületés helyett csak eszközt
szolgáltatott a bécsi kormánynak, melylyel a
magyar és horvát szabadság sirját könnyebben megáshatta; átlátta, hogy Horvátország
szabad, nemzeti létre csak Magyarországgal
kapcsolatban juthat ismét.
Az 1861-ben ujból megnyilt politikai élet
határozott unionistának találta; mikor pedig
az, kivált tisztviselőre nézve,
eléggé veszélyes dolog volt. Zágráb városának egyik kerülete
által a tartománygyülésbe képviselőül választatván, Bogovicscsal s még néhány elvbaráttal
unio-programmot szerkesztett,
mely sokban hasonlit a tavaly
létrejött kiegyezkedéshez. A terv
megbukott , a magyar-ellenes
párt győzött, és nem mulasztá el
a hivatalnok Zlatarovicscsal sokféle faggatás és boszantás által
éreztetni neheztelését.
18 65-ben uj tartománygyülés
hivatott össze. Zlatarovics ismét
megválasztatott, bár az akkori
kormány mindent elkövetett,
hogy megbuktassa. Az unió-küzdelmek azonban most is meddők
voltak, mig 1867 elején adualismus Magyarországon győzött, és
Bécsböl megszüntek szitani a
magyarellenes ellenzékeskedést.
A fordulat azonban oly váratlan
állott be, és a horvátok oly kevéssé biztak a bécsi kormány
őszinteségében, hogy midőn Sokcsevics bán — elöbb az uniónak
határozott ellenzője — a tartománygyülés hivatalnok-tagjait
felszólitá, ne ellenezzék az uniót
ZLATAROVICS RÓBERT.
és a dualismust: mindannyian
habozva,
kitéröleg
feleltek: ne kényszerítsék
kormány segitségével a magyar-illyr pártöket
a
nemzet
halálos
ellenségének, a maküzdelmet határozottan az illyrek javára
gyaroknak
kezére
dolgozni;
csak Zlatarovics
döntötte el. Zlatarovics nagy hévvel csatla—
akkor
a
báni
tábla
titkára
— jelenté ki,
kozott a zászlóhoz, melyet Jellacsics lobogtahogy
bizik
a
magyar
nemzetben,
és az unió
tott. Azonban mig a diadal még olyakat is
mellett
fog
szavazni,
melyért
eddig
is küzmegtántoritott, kik azelőtt a magyar párt meldött.
E
bátor
fellépés
felbőszité
ellene
a
lett küzdöttek: Zlatarovics akkor lett magyar-

Horvátország Magyarországgal szemben állott ? Mint buzgó illyr, az 1842-diki zágrábmegyei tisztujitásnál, pártja győzvén, megyei
elsö aljegyzővé választatott, és az maradt
1845-ig, midőn a magyar párt kerekedvén
felül, hivatalából kiesett és ismét az ügyvédségre adta magát. Ez idötájban irta horvát
és német nyelven ugynevezett „Kis kátéját
felnőtt emberek számára", melyben az illyrismus elveit, kérdésekben és feleletekben, népszerü nyelven fejtegette és megkedveltetni
igyekezett.
1848-ban fellépett Jellacsics és a bécsi
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nemzeti pártot. Macskazenét adtak neki, beverték ablakait: de mint elöbb a kormány,
ugy most a tömeg zsarnoksága sem tudta
megingatni szilárd meggyőződését.
Végre 1867. julius havában, a koronázás
után, fordulat állott be Horvátországban;
Sokcsevics helyébe b. Rauch Levin lépett,
azon határozott czéllal, hogy keresztül vigye
az uniót. Az uj helytartó az unió-párt legerélyesebb férfiait gyujtó maga körül, és
Zlatarovics udvari tanácsossá neveztetvén ki,
a horvát helytartótanács vezetőjévé, Kauchnak jobbkezévé lön; nem gondolva a rágalmak, gyanusítások egész özönével, melyet
politikai ellenfelei reászórtak, bátran haladt
a kitüzött ösvényen, és sokban neki köszönhető, hogy 1867-ben oly tartománygyülés
jött össze, mely a Magyarhomial való uniót
lehetővé tette. Zlatarovics e gyülésen ismét j
mint egyik zágrábi követ vett részt, bár a I
nemzeti párt minden erejét megfeszité meg-1
választatása ellen. Ö szerkeszté a válaszfeliratot a királyhoz, ellenére gr. Jankovics
és Zsivkovics separatistikus tendentiáinak,
oly értelemben, hogy az a kiegyezés alapjául
szolgálhatott; késöbb pedig, mint báni biztos,
vezette a zágrábvárosi tisztikar és képviselőtestület megujitását, minek folytán a mindig jó, unionista érzelmü város elveinek
megfelelő képviseletet nyert s Zlatarovicsnak
hála és bizalmi nyilatkozatot szavazott.
Zlatarovics jelenleg tevékeny részt vesz
azon munkálatokban, melyek Horvát-tótország belviszonyainak rendezésére vonatkoznak. Ugy hiszszük, a testvér országban nemsokára szerencsésen megszilárdulnak a viszonyok; végkép el fog enyészni az idegenkedés,
melylyel még némelyek a magyarra íekintenek; s ha ismét helyre állott a testvériség a
két nemzet közt, mint századokon át fennállott, e jobb korszak teremtöi közt mindig
elö fog fordulni Zlatarovics neve is. 1\ GyH

A pallos cs a kard.
JLovagterombon ékesen,
Sorban az ódonnat falon
Sok drága fegyver függu fenn, —
S szöglotben egy sötét halom.
Középen — mintegy tükörül,
— Hol ívbe ment a bolt fala —
Sugárzó fényt hintvén körül,
Egy széles pallos függ vala.
S hogy elhangzott tiz ostharang,
S sírból kikelt az éji nesz,
Toremben is csendül a hang,
S szól a pallos a többihez:
„Hallom susogni minden éjen át
Közöttetek a verseny gés szavát,
Önérdcmét hirdetvén mindenik,
Sok csőcselék, miként hetvenkedik . . .
Tőr és gyilok titokba' mit teve,
Miként repült a nyil gyors vesszeje,
Mint döngeté az izmos harczi bárd
Sok büszke várnak százados falát.
S magának adva mind az érdemet,
•Irigy kicsinyít) szemmel méreget:
Az első hely — mond — e terem falán,
Nem engemet, — őt illetné talán?! —
Oh csőcselék nép! — hitvány polyva had!
Ki önszemedben mások fénye vagy,
Pirulj el hetyke törpeségeden!
— Im elbeszélem én is életem . . .
Remegve félt hatalmasok kezén
Parancsot osztva tündököltem én . . .
Előttem, — bármi hitvány szolga vitt —
A büszke ember meghajolt porig,
Es esdekclve kérte életét,
Ki másokét kaczagva tépte szét. —
Hatalmamat rettegve milliók,
A csorda nép kezemben labda volt,
Bölcs és bolond, jó és gonosz felett,
Villogtatám én egyként élemet.
— Nézd ezt a vért! — cz hősök vére itt,
Kiket halálra leikök lángja vitt,
Kik büszke fővel láttak száz halált,
S a büszke fő — ogy intésen levált.

Majd úttörők, magas lángszellemek,
Népek merész vezéri jöttének,
Tagadva kényt, tagadva nyors eröt,
S hatalmamon a porba hulltak ők!
Do hajh ki tudná: mi van irva fel
Rám a megöltek vérbetűivel ?
Itt hitszabadság, ott joqküzrielem,
Itt lángoló sziv, örült szerelem,
Ott lelkesülés magas eszméért,
S emitt sötét bün festé rám e vért.
S élet-halállal mig igy játsztam én,
A csordanép bókolva jött felém,
És nyaldosá hizelgve, mint az eb,
Urának talpát a jámbor sereg.
Im multam ez! — és most Ítéljetek:
Van-e csak ogy is, mint én, köztetek?
Illő tehát, hogy meghajolva mind.
Tekintsetek e holy királyakint,
S ha ajkatok még felsusogna rám,
Dicséretemről szóljon az csupán!"
Szól, büszke gőggel nézve szét
A pallos a terem falán,
S bámulva őt a szolga-nép,
Hizelgve hajlong, mind a hány . . .
De zugban a sötét csoport
— Az elvetett, a rozsdamart —
Haragja zúgva, búgva forrt,
S kilépve szól — a büszke kard:
,,Onérdemod haliám mint hirdeted,
Es meghatotta lolkem e beszéd.
Bámulom én is, mint c szolgahad,
O-\ büszke pallos, nagy hatalmadat!
De nem dicsőség, — szégyen az reád.
Mit hetyke gőggel elbeszélő szád!
Bár birtokodban élet és halál,
Mások ke^én csak eszközül valál,
Rut eszközül, — szolgálva zsarnokod,
Mig népe vérén szomja jóllakott,
S ez, — megpuhitva lelke kínai:
Tanult urának bókot mondani,
Hajlongva, csúszva porban, egyaránt
Nagy és kicsiny, — hizelgő eb gyanánt,
Es szellemét kioltva, mint barom
Igába' tűrt a tarlott ugaron. . . .
Uralkodál bűn és erény felett
Bölcs és bolond remegte éledet,
S kit szive lángja elkapott, hevét
Vérével oltva, a porig vered.
S igy jót, gonoszt szolgálva becstelen,
Nadály gyanánt csüggtél az emberen !
Ez érdemed ! — oh átkok átka ez! —
Szégyen tapadva multad fényihoz . . .
Mi vérbetűkkel irva arezodon,
Nem lángoló dics az, sötét korom!
S mi voltam én? — kérd gunynyal ajakad,
Hogy ajkamon rád ilyen vád fakad, —
Mi voltam én, rút rozsdamart aczél?
Eszköz, miként te! — ah, de drága czél!
Hősök kezében küzdve népjogért,
Bennem nagy eszmék szebb jövője élt . . .
Most sziklagát, hol a bűn megtörék;
Majd életosztó fénysugár valók . . .
Remegtetém a földnek zsarnokit,
A merre hősöm büszke karja vitt,
S epedve néztek kinjok tengerén
Lelánczolt népek milliói felém.
Ah láttam én, ah láttam annyiszor.
Mint sáppadóz előttom a bitor,
S mint ing a föld a büszke trón alatt.
Ha rávetek egyetlen sugarat . . .
Es láttam a föld parány emberét,
Mi nagy, ha egyszer fölemelkedék ! . . •
Nézd ezt a vért, moly rozsdaként fereszt,
JCrrelc szivéből egy ontá ki ezt!.. .
Bérenezek ők, — s cz félisten vala, —
Csudákat tőn lelkének általa . . '.
Oh láttam annyit! — mért beszéljem el?
Eölirva rám a mult betűivel,
S ragyog fölöttem, mint az égi fény . . .
. . . A szent sznbtdsíg kardja voltam én!
Szolgálva igy nemest, dicsőt, nagyot,
Népek szivében eszménykép vagyok,
Es látni vágyik ujra fényemet, —
Mig téged borzadással emleget.
Hagyd fényedet! — letünt örökre már, —
Mig rám dicsőbb kor szebb jövője vár!. .
. . . Zsarnok hátaim' szétomló hóhalom,
De a szabadság örök hatalom /"
Ilyes Bálint.

A Pap

tava.

(Angol beszély.)
(Folytatás.)

Harmadik fejezet.
A mézes hetek elmultak; az alkalmatlan
látogatások is befejeztettek, és az orvos nejével együtt háboritlanul élvezhette a csendes
házi élet nyugalmát. Denbigh Fülöp jól
mondá, hogy Eliz az egyedül hozzá illö nő
széles e világon; s a házas élet minden órája
nevelte iránta szenvedélyét. Zárkózott és heves természete megkivánta, hogy „a női kedély lágy párnáján" pihenhessen; s habár
Eliz szelleme nem versenyezhetett is mindenben férjeével, csakhamar megkedvelt számos oly tárgyat, mely férjét érdeklé, nem
annyira önmagukért, mint inkább férje kedveért.
Es mégis, habár minden percz új meg új
bizonyitékát nyújtá férje szeretetének, habár
látta, hogy férje szeretetteljes pillantásai
folyton rajta csüggenek, s hogy lágy hangját
ép oly boldogsággal hallgatja az most, mint
hallgatta házasságuk elsö napján: mégis az
együttlét első évének végén azon meggyőződésre jutott: hogy férje, előtte ismeretlen ok
miatt nem boldog, söt hogy nem viseltetik
iránta teljes bizalommal. Mindig eltitkolhatlan aggodalommal vizsgálta az Eliznek érkezett levelek czimzetét, és a legnagyobb részletességgel és roszul titkolt nyugtalansággal
szokta nejét kikérdezgetni a felől, hogy kit
látott, s mit csinált távolléte alatt. Gyakran
történt, hogy midőn neje már rég elmondta
volt, mint töltötte az időt, ő ismét visszatért
a tárgyra és rögtöni, rövid, de határozott
kérdésekkel lepte meg, mintha félne, hogy
előtte valamit eltitkolni vagy őt megcsalni
akarná. Nem egyszer a legkisebb rendetlenség Eliz öltözetén Fülöpöt ép oly esztelen
kifakadásra birta, mint midőn Eliz a gyürüt
találta; de azután mindig annyira elszomorodott: azon hogy nejét megszomoritotta, hogy
Eliz ily pillanatoktól inkább ö miatta félt,
semmint azon múló kellemetlenség miatt,
melyet neki okoztak.
— Nem tudom, mi lelte az orvos urat —
mondá a vén Izott nyiltan kifejezett boszankodással, — hisz ez képes valakit őrültté
tenni! Nem egyszer ugy beszél, mintha én
meg akarnám csalni. Azt feleltem neki, hogy
soha sem hazudtam, még fiatal koromban
sem, most pedig nincs kedvem azt elkezdeni,
midőn ugyis már nemsokára számolásra szólit az úristen. Nem bánom, de bárki előtt is
kimondom, hogy bizony az én uram most
már félig sem oly derék ember, mint volt
ezelőtt!
De daczára az ily kifakadásoknak, a vén
Izott mégis keményen megszidta az alattavalókat, ha jelenlétében azok is ily értelmü
megjegyzéseket mertek tenni.
Egy meleg augusztusi délután, midőn a
föld az égető nap heve alatt reszketni látszott,
Denbigh gyors léptekkel sietett a háza mögött fekvő nagy réten keresztül egy gyalogúton, mely a helységnek több útját rövidítette meg, melyet azonban az orvos az utóbbi
időben igen ritkán használt. Most tüskénbokron keresztül rohant, átugrott a kertjébe
vezetö alacsony rácsajtón és csakhamar a
társalgó-szoba ablaka előtt termett. A külsö
függönyök félig le voltak bocsátva, s azok
zöld árnyéka kellemes, hüs félhomályba burkolta a szobát; a rózsák és jázminok illata
andalitólag ömlött az ablak közt levő virágcserepekből, s a virágok közt a nyitott ab
lakban Eliz ült egyszerü, de neki oly jól álló
fehér nyári öltönyében. Férjének kimerült
arczát és bágyadt tekintetét megpillantva,
kérdést akart hozzá intézni, de Fülöp félbeszakitá:

— Nem időzhetek. Csak azt jöttem mon- nyel árasztá el a kandalló tüze és a gyertyák I igen kényelmes elmélet, mely minden felelődani, hogy ma reggeli félelmem alapos volt. lángja. Az ablaktáblák be voltak zárva, séget elhárít az emberről. A mindenhatóság
Bailey gyermekei csakugyan vörös himlőt hogy a külsö borus és ködös világosság ne s mindenttudás rendezi a színjátéknak minkaptak, még pedig a legveszedelmesebb faj- zavarja az otthonosság érzetét; a karszék den jelenetét, jól és helyesen. Az ember
ból. Az egyik kis fiu már meg is halt sze- csábitólag volt a kandalló mellé helyezve, és pedig csak báb és játékszer kezeiben; tennigény, a többi négy gyermek pedig fekszik. a szép fehér thea-edény, melyet Eliz csak valója nincs: hát legyen tétlen, mozdulatlan
Bolondok! soha sem hivják idején az embert; igen ritka alkalmakkor szokott használni, néző.
Az orvos elkeseredetten és szakadozottan
izlésteljesen csillogott az egyedül e czélra
csak midőn már késő!
beszélt;
Eliz pedig elhallgatott egy pillanatra,
használt asztalkán.
— De sajnálom szegényeket.
Eliz a tüz elött térdelt s a tűz fénye meglepetve férje szavai által.
— Én is. És ebben a zárt, szorult kunyhó— Nem ismerek ma rád Fülöp, — mondá
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mig az megérkezik, magamnak kell mindent a pillanat varázsának látszott magátátengedni,
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megmentett
— Köszönöm — mondá, midőn neje Íny— De nem jöhetnél most be egy pillacsiklandó
vacsorát helyezett oldala mellé egy gyermekek életéhez.
natra? csak egy kis meleg ételt egyél. Nem?
— Már rég idö óta nem hallottalak éneHát egy kis hideg húst? vagy legalább egy másik kis asztalra — jobb szeretném, ha én
pohár bort? — mondá Eliz, aképen kiseb- szolgálhatnék neked, mint hogy te láss el kelni, — szólt az orvos. — Nem tudsz holmi
bítve ajánlatait, a mint férje azok mind- engem mindennel, de igen fáradtnak érzem régi, ünnepélyes dalokat? Ma csak ilyenekhez vagyok hangolva.
egyikére tagadólag rázta fejét.
magamat.
Eliz egy kis ideig keresgélt hangjegyei
Nem is csoda; de vajjon csak fáradt
— Sietni fogok ugyan,édesem,de azért ne
közt,
és nemsokára megcsendült kellemes,
várj reám, s mindenekfelett kérlek, ne vir- vagy és nem beteg ? vagy roszul vagy ? —
lágy
hangján
a Dies irae, e nagyszerü régi
kérdé Eliz hirtelen ijedtséggel. — Istenem,
raszsz.
dallam,
megható
szövegével, melyen hit és
— És én mit sem tehetek, hogy a szegé- Fülöp, hisz forró homlokod!
remény
egy
a
kétségbeeséshez
hasonló érzetAzt is észrevette még Eliz, hogy férje
nyek sorsát enyhítsem? Nincs szükségök
tel
látszanak
küzdeni.
csak játszik az étellel, melyet Izott nagy
semmire ?
Fülöp homlokát kezére támasztá, mialatt
— Semmire? Mindenre! Menj Charterné gonddal készitett, s nem lehet jóizü evésre
egész lélekkel figyelt a meghatóan komoly
asszonyhoz, kedvesem. Meglátod: mit nem te- birni.
— Ne nézz oly aggodalommal reám, éde- és ünnepélyes daíra.
het az asszonyi segély a szegény betegek körül, s különösen mint kell táplálni és ápolni sem! — mondá az orvos mosolyogva. — Az
Engem fáradtig kerestél,
azokat, a kiket még nem ért baj; mert az én órám még nem ütött.
Ertem kínt, halált szenvedtél,
El ne hagyj, ha igy szerettél.
— Nem tudom miért, de nem tudok meelővigyázat többet ér minden orvosságnál.
De bármi történjék is, arról el ne felejtkez- nekülni az aggódás érzetétől, — válaszolá
Boszulás igaz birája!
zél, hogy a legkisebb veszélytől is óva akar- Eliz, — ámbár ez kishitűség tőlem, midőn
Nyíljék irgalmad hazája,
lak tudni.
annyi ima száll égbe a te jóllétedért. Ha
Még nincs számadás órája.
Ezután két oly hónap következett, mely- hallanád, édes férjem, mint beszélnek rólad
En gonosz most följajdulok,
ben Eliz alig látta férjét, de hallott róla e szegény anyák, kiknek gyermekeit a halálBűn miatt arezban pirulok,
annál többet, mert emlegették igen sokan, tól mentéd meg! Ök oly háladatosak!
Könyörülj! feléd simulok!
még pedig mindig csak dicséret és áldás
— Háladatosak? segitse isten őket, sze(Fo'.yt. köv.)
kiséretében. Kemény volt a küzdelem, me- gény nyomorultakat! Bizony nem nagy dolog,
lyet a veszélyes ellenséggel küzdenie kellett, a miért irántam hálával viseltetnek. — Mit
és Fülöp e küzdelemben felhasználta a tudo- gondolsz, hányan fogják közülök oly kelleKépek Ausztráliából.
mány minden hatalmát, minden ügyességét mesnek találni az életet, hogy ezért szükséIsmét egy távoli világrész, a nekünk középs azon feláldozó buzgalmat, melyjellemének gesnek találnák oly tulságosan hálálkodni?
kiváló tulajdonságát képezte. Ámbár több
— Igen sokan, sőt meg vagyok gyözödve, európaiaknak épen ellenlábas Ausztrália felé forteher volt vállain, mint mennyinek elviselé- hogy majd mind. A legszegényebbnek is dítjuk olvasóink figyelmét, s ezuttal épen azon
mely Magyarországnak ellenlábasa: Ujsére embert képesnek hihetni: mégis senkit közülök van valamije a mit szeressen, s a pontra,
Zeoland kettős szigetére. Ha itt,hol lábunkaföldön
sem hanyagolt el, baklövést nem követett miért ennélfogva élni kívánjon. És épen mi, áll, fúrnók keresztül a földet, annak épen középel, senki sem panaszkodhatott mellőztetésröl édes férjem, mindnyájok között épen mi nem pontján át: ez átmérő vagy tengely másik vége
Vi
^gy gondatlan elhamarkodásról az orvos mondhatjuk, hogy az élet nem érdemes az Uj-Zeelandban ütné ki magát a föld tulsó oldalán.
részéröl, ki számtalan embert rántott vissza életre.
Az európai kivándorlottak egyre tovább és
a sir széléről. Ugy látszott, mintha Fülöp
— Lehet! de én részemről minden egyes tovább terjesztik hatalmukat a föld többi világ
étien, szomján és álmatlanul élne, s épen csak esetnél csodálkoznám, ha a gyermek, melye- részeiben. Több mint negyodfélszáz éve, hogy
ha máshonnan segély érkezett, akkor nézett megmentettem, életében meg nem átkozna Amerika felfedeztetett. S századok kellettek, mig
a spanyolok, portugállok, legfőkép pedig az angobe egy-egy pillanatra saját házába egy rövid a miért nem hagytam meghalni.
lok, a bonszülött vad indusokat mindig hátrábbkis ebédre, hideg fürdőre vagy egy órai al— Ej Fülöp — nem vétkes hit ez? Isten hátrább szoritva őserdeik rengetegeibe, s a folyvásra, és mindenek felett azért, ho°y nejével a ki megengedte néked, hogy öket meg- tonos irtó háborúk által egyre fogyasztva, európai
egy szót vagy egy csókot válthasson, mi — mentsed, azt bizonyosan bölcs czélból és a birtokká tették az Ujvilág legnagyobb részét
Száz éve mulik, hogy Kelet-Indiában, Ázsia déli
mint őszintén szokta mondani — több eröt ö boldogságukért tette.
részeibon az angol birodalmat Clive Kobert megnyujtott neki a legmélyebb álomnál.
— Sorsjáték az egész élet! — mondá alapitotta s Warren Hastings szervezte, irtva a
Fülöp bánatosan, — a körülmények teszik leigázva az ázsiai indus népet.
Az októberi hüvösebb napok beáltával a az embert szentté vagy vétkessé. Vagy azt
Legujabban harmadik földrészben ismétlődik
himlő dühe apadni kezdett; az uj esetek na- hiszed-e hogy Kain vagy Judás, vagy bár- ugyanezen világtörténelmi jelenet. Mióta a világponként ritkultak s a betegeknek legnagyobb melyike is azoknak, kik neveit minden go- tenger hajósai által az ötödik földrész, Ausztrália,
része lábbadozni kezdett. A lelkész neje, ki a nosznakjelzésére használjuk, csak egy haj- számos kisebb-nagyobb szigetével folfedeztotett,
lábbadozókat ápolta (mig Eliz a betegség szálnyival is roszabbak voltak, mint százan oda is ezerenként özönlenek az európaiak, s kivált
által még nem sujtották egy-részét vette és ezeren azok közül, kik tiszteletben és be- az angolok; kik itt már előre készítik magoknak
azon bizodalmat, mely kárpótolja majd őket, ha
gondjai alá) azt jelenté, hogy a betegek mind- csülésben éltek, s kiket énekszóval temet- keletindiai uralmuk is megszünik, mint ez kárpóinkább erőhöz jutnak, s hogy számosan közü- nek el. Nem! Minden csak a kísértések tolta mikor Észak-Amerikát elvesztették s az
lök már képesek rendes étellel táplálkozni. mennyiségétől és nagyságától függ, melyek Eo-yesült-Államok, addig Anglia gyarmatai, kivívEs végre elérkezett az este, melyen az orvos az ember utjában állnak; csak ettől függ: ták függetlenségüket.
Ausztrália legnagyobb szigetén, mely a szinapnyugtával haza jővén, azon kijelentéssel hogy meg tud-e állani, vagy el kell-e
o-otvilágnak
mint egy kontinense, Uj-Hollandban
örvendezteté meg nejét, hogy, ha csak külö- buknia!
moglehetősen
már az angol uralom. A földöt
nösen nem fogják hivatni, az éjjel már nem
— De csak nem akarod — veté közbe már jó formánerős
ki tudják zsákmányolni. A nagymegy sehova.
Eliz, mindinkább elrémülve, — azt állitani, szerü aranyásások, s a rengeteg mérvű juhtenyész— De azért ne gondolj az ebéddel, Eliz! hogy egészen a véletlenre vagyunk bizva ? tés a fő ipará^ik. A főváros Sidney folytonosan
— mondá, — ha már ebédeltél, nekem sok- Isten bizonynyal csak ugy és a szerint engedi és nagy mérvben emelkedik; a telepek, mindig
kal jobban fog esni egy csésze thea.— Ezzel ránk nehezedni a megpróbáltatás napjait, a bolebb és belebb a sziget kebelében, a rendre írtogatott őserdők helyén, egyro szaporodnak. A bennöltöző szobájába ment. Midőn ismét vissza- mint reánk nézve legjobbnak találja.
— Ez az emberek elmélete; ismerem; szülöttek mind szükebb helyre vannak szoritva,
jött a nappali szobájába, ezt már vidám fény-
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Egy részök megadta magát az angoloknak, szegényes foltételek mellett (csakhogy ne bántsák)
szövetséget kötöttek velök; sőt sogitnek nekik
hadakozni is, saját benszülött testvéreik ellen.
1
Egy ily „barátságos Maori fönök ' arczképét
közöljük egy eredeti ausztráliai fotográfia után,
melyet ausztráliai ismert derék levelezőnk dr.
Kempf ur szíveskedett küldeni lapunk számára. A
derék „törzs-fő" ruházata bizony hiányos ogykissé.
Uszógatya forma derék-kötője van; a többi ruházatot valami nyers bőrből készült subaforma pó-

védi magát ellenök s teljességgel nem akar beleegyezni, hogy csak ugy kiirtassék. Hogy e harczból
egy véres epizódnak tanúi lehessünk, lépjünk át a
már emlitett Uj-Zoelandba, és pedig annak északi
szigetére: Te Ika a mauira.
A mult év szeptember 8-án az emlitett sziget
Wellington-tartományában levö Wangaaui kerület
lakosait azon rémhir verte fel ágyaikból, hogy az
angol gyarmati haderő egy csapatát, a hozzá csatlakozott „barátságos benszülöttek" Pakeha-maorik
segély csapatával együtt a „Te-Ngutu-o-manu"

részében, a mi előleges, tervezett hadjáratot látszik igérni.
Nagyobb képünk, melynek eredetije szintén
ausztráliai rajz, Uj-Zeeland őserdejébe helyez át
bennünket, melynek bámulatos gazdag, buja és
változatos növényzetében a kauri-fenyő a legkiválóbb fa-egyéniség, melyet azért az uj-zeelandi
erdők királynéjának neveztek el.
Az európaiak kémcsapata, a benszülöttek segély-csapatával, már hajnali 4 órakor megindult,
azon czéllal, hogy a maorikat, kik az erdő bizonyos

Harcz a maorikkal Ausztráliában.

tolja. Mellényre, kabátra, nadrágra, csizmára, söt
még ogy szerény bakkancsra vagy bocskorra sem
jutott az angol konvenczió ből. Kalapnak, tömött
erős haja mollott, nem érzi szükségét, mindazáltal
hogy egészen hajadonfejt ne legyen, ogy pár fehér
tyúktollat szúrt a hajába. A mi a földön hever
mollette, az egy sarokba ledobott ágyneműje lőhet,
mindössze egy durva pokróczból álló. Isten tartsa
meg „ő kogyelmességét" a barátságos Maori-főnököt.
A maorik nagyobb része azonban épen nem
barátságos az angolok iránt, sőt nagyon is dühösen

erdőségeiben lakozó vad benszülött maorik (bushmen) csapata kegyetlenül megverte s a tartományi
városok is fenyegetve vannak. E szigeten a vad
benszülöttek teljességgel nincsenek még leverve, s
már több izben győztek a rendes csapatok ellenében is.
Hogy ellenségeiket nem kímélik s rabolni,
zsákmányolni és öldökölni különös előszeretettel
szoktak, azt mondani sem kell. Emberevők is; s
ilyen által legyőzetni, vagy épen elevenen esni foglyul, nem igen kecsegtető kilátás. Ezuttal a vadak
lázadása egyszerre történt a sziget északi és déli

részében magokat jó erősen olsánczolták, váratlan
meglepotéssel védhelyökből kivesse, s ha lehet, az
egész bush-ból (erdőségből) kiszorítsa a sikra, hol
könnyebb lesz elbánni velök.
A meglepetés azonban nem sikerült. A maorik
tökéletesen jól voltak értesülve az ellenség czéljáról s mozdulatairól, s ők álltak lesbe, s az idegenek
tetemes veszteséggel kényszerültek visszavonulni
a benszülött vadak elől. Alig hatoltak ugyanis be
az erdőbe s a szük hegyi uton hosszu láncz-sorban
léptettok előre, minden hegymagaslatról, sziklák
megül, fákról egyszerre sortüz adatott rájok s lát-

hadviselés módjának tökéletesen
megfelelt. Modora, melyet a körülötte kanyargó Láposvize még
érdekesebbé tesz, a regényes lovagi tetteknek igen eszményi és
alkalmas színhelyet nyujtott.
Benno és körülto magyarok laktak, mit a ma már eloláhosodott
lakosok szép termete és viselete
bizonyit.
Az erősség maga is, mint
helyzete mutatja,az ostromokkal
daczolni igen alkalmas volt; s
hogy valójában meg is felelt alkalmas helyzetének, több történelmi adat bizonyitja.
1390-ben a máramarosi oláhok vajdája fiainak.Bálk és Drágnak mogy kezökbe.
1565-bon Karácsony havában Svendi Lázár Szathmár bevétele után Báthori Györgytől
önkénytes feladás után kezéhez
veszi a Zsigmond számára.
1567-ben igen nevezetes ostKépünk oly perczet ragadja
romot állt ki, mely ostrom vilámög a csatának, mely a benszügosan bizonyitja, mily jelentőlöttekre nézve nem egészen kedségü erősség volt. János Zsigvezőnek látszik. Mint a majmok
mond Erdély fejedelme, midőn
másznak s ugrálnak a fákon s
örökségéért — mely rá atyjáról
onnan puskáznak le a katonaSzapolyai Jánosról maradt —
ságra. Egy nehány azonban leMiksa magyar királylyal hábopottyant bolőlök s a katonaság
rut folytatott, s legelőször is
martaléka lett. Egyik eldobta
Kővárt szállotta meg, a melyvagy ejtette puskáját, s mezteleben akkor Viczmándi Tamás —
nül, csak ogy patrontást akasztva
kit kevéssel azelőtt Svondi nenyakába, futással igyekszik mevezett ki, — és Zólyomi Péter
nekülni.
voltak a parancsnokok. Az ostA legszomorubb dolgoknak
rom, a lehető legnagyobb erőis van nevetséges oldala s tavol kezdődvén, sokáig tartott,
gadhatlan, hogy ez a patrontásos
mig nem végre az alsó várban
mezitolen fráter jókora adag neaz ágyulövések által meglehetős
vetségességgel bir.
rés támadt. Bebek György, ki a
gyalogságnak volt a parancsnoka, kapván az alkalmon, rohamot
parancsol, de sikertelenül, mert
Kővár.
a bonnlevőktől visszaveretik. Az
elszántság, melylyel a bennlevők
Maori fönök. — (Egy ausztráliai fénykép után.)
Nem messze Kemete^és Bermagokat védelmezték, s a vakkesz-pataka határaitól, hol a
merő bátorság, melylyel a künlevők az ostromot
A vár épitéséről bizonyos adatunk nincsen. meg-meg ujították, bámulatos volt. És mindamelLáposvize a magas hegyek közül szabad térre jut,
több magas hegy által körülvéve áll, az egykor oly Annyi igaz, hogy nagyon rég épitették, mint az lett is, hogy az ostromlók mind nagyobb nagyobb
ország szélén levő, s az ellenség beütései ellen igen rést lőttek a vár bevételében, eredményre juterős Kővár romja.
A vár ép állapotában, két részből állott felső alkalmas erősséget. Legtöbb ideig a Drágfiak birni nem birtak,
és alsó várból
mert valahány(ó és uj vár), s
—r=
"~
^ = -- - - szór a nyilasoezért kapta az
~~--_ _ ^~~_
kat megrohan„arx duplex"
" -=f=1 " ~~J\J]
ták, a benlevők
latin nevet is.
szurkot, köveA felső vár az
ket s egyéb
urasági lakterpusztitó anyameket s börtögokat löktek
nöket foglalta
alá, és azáltal
magában, mig
lehetetlenné
az alsóban a
tették a megköhivatalok s a
:^
zelitért. Végre
várörség volt.
az est beálltáA vár piaczán
val mindkét fél
még most is
nyugalomba
láthatni a köhelyezte
magát,
vezetet, melyhogy kipihenje
nek hasadékaia vószteljós nap
ban a fű buján
fáradalmait. —'•
nő. Pár lépésMély csend volt
re e kövezettől
mindenütt.
—
meglehetős nyiBenn az őrség
las látszik,moly
megfeledkezve
valami börtön
helyzetéről,
vagy pincze be nyugalmasan
süppedése loaludt, ugy anyhot.
nyira, hogy
A nép számég a vigyázd
ján kevés monhelyeken sem
da maradt fenn,
lehetett látni
m i
a Kővár
egy őrt sem.
fénykorára
Ezt két vitéz
vagy hanyatláaz ostromlók
sára emlékezközül Somogyi
tetne. A nép
Mihály ésDégi
többet nem tud,
János a vár alá
csak hogy az
lopózván,
észre
Kővár. — {Keleti Gusztáv rajza.)
a Bákócziaké
vette; shogye
volt, s hogy
szerencsés alkalom ol ne szalasztassék, jelentést tett
többször megfordultak ott; mitjleginkább bizonyit tokában volt. A legelső oklevelet 1424-ből Benkő János Zsigmondnak, ki is seregét felállítván a
egy nemesi oklevél, melyet egy román szegény József mutatja föl és ezen iratban mint Kuvár nyilt résen berohan és a várat 13 napi ostrom után
nomos család őso I I . Rákóczi Forencztől kapott, s van emlitve. (Az ő betüt akkor u-val irták.)
Fekvése mind azon kor szellemének, mind a minden veszély nélkül hatalmába keríti. Viczmándi
melyet ugy őriz, mint legdrágább kincsét.

hatatlan kezektől számosan terittettek a porba. A katonák nagyobb része még fiatal és gyakorlatlan volt, s bár a tisztek, el
nem vesztve fejőket, oszlopos
csoportosulást vezényeltek, de a
katonaság nem engedelmeskedett s kis csoportokba verődve
össze, csaknem egyes harczot
folytatott a benszülöttek ellen,
mi nagyon hátrányos volt és sok
emberbe került. A barátságos
benszülöttek okosabbak voltak,
s közülök alig is esett el egy pár.
A katonaság főtisztjei közül nehány elesett. Mindenek fölött
Tempsky őrnagy, Buck kapitány
s egy a katonasághoz nemrég
lépett hirlapiró Hastings hadnagy. A vert had kénytelen volt
visszavonulni és pedig oly gyorsan, hogy halottait sem vihette
magával. Azokat a vadak, kétségkivül, föl vacsoráltak még az nap.
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Tamás czon ostrom alatt életét veszité, Zólyomi
pedig fogságba esett.
Kővár ezután is folytonos ostromnak volt kitéve s hol egyik, hol másik hadakozó félnek került
kezére, de állandóan egyik sem bírhatta.
1601-ben Báthori Zsigmondot, hogy fejededolemnek választották,bejövetelekor többen ellenei
közül, hogy Bástát részükre megnyerjék, egynéhány várat — melyeket az oláhoktól visszafoglaltak — neki zálogul át adának, s köztök Kővárt
is. De Báthori Zsigmond, kinek czélja volt Erdélyt
a német kezére játszani, többször felment a német
császárhoz torvéről biztosítandó, hogy csak Várad,
Kővár, Huszt és Szamos-Ujvár legyen kezén,czélja
sikerülni fog. E terve részbon sikerült is, mert
az előbb emlitett várak utóbb s különösen Báthori
Gábor fejedelemségének változtával a német császár közébe kerültek.
1605-ben ujra emlitésro méltó hadicsol színtere volt, midőn Bocskay István Erdély felé győzelmesen haladva, az erősséget megszállotta, és azt
elfoglalni törekedett*). Seregében nehány nagybányai polgár volt, mint fogoly. Rokonaik megtudták, hogy Kővár alatt vannak, elmentek és
kérték Bocskayt, hogy bocsássa szabadon a foglyokat. Bocskay a foglyok szabadon bocsáttatását
meg is igérte, oly feltétel alatt, ha a várat kezére
keritik. — A nagybányaiak vállalkoztak az olejökbo szabott feltétel végrehajtására; annál is
inkább, mert a felső várban levő 150 magyarral
összeköttetésben állottak, s mert az alsó várban
levő német-őrség száma csak 32 volt. Sikerült is
nekik a magyarokat rábírni, hogy a német őrséget
elfogják; a mit végre is hajtván, a váraBocskayé
lett •*).
Mint előbb is emliteni, a vár felső részében
voltak a börtönök, melyek több nevezetes embert
is foglaltak be zord falaik közé. Ezek között volt
Zólyomi Dávid is, ki I. Rákóczi György fejedelemségre jutását erélyes közbenjárása által nagy
mérvben elősegitette. A fejedelem Zólyominak ezen
szolgálatát meg is jutalmazta, megajándékozván
őt igen szép jószágokkal, s azonfelül országtábornokságra is emelte. De Zólyomi ily sok szerencsében részesülvén, nem sokáig maradt az illem határai közt. Büszke vágyainak többet áldozott,
mint a mennyi hálával s engedelmességgel a fejedelem iránt viseltetett. Függni senkitől sem akart,
s mi több, az általa gyüjtött testőrség által több
féktelonséget követett ol. Végro a fejedelem felségárulási bün vád mellett 1633-ban Vásárhelyit elfogatta; Fogarasra vitték előleges fogságra, mig a
Fejérvártt kimondott itélet következtében Kővárba
tették át örök fogságra, a hol 1649. (mások szerint
1651.) augusztusban meg is halt 18 évi fogsága
után. — Javait a fejedelem saját fiainak adá.
1613-ban Dóczi András Szatmár vár parancsnoka Kővárt csellel veszi be a magyar király részére. De Bethlen Gábor Erdély fejedelme 1615bon egyezmény utján II. Mátyás királytól ismét
vissza ny er é.
Kővár ezután is megtartá hírnevét, 8 fontos
jelentősége még az ellenség előtt is ismeretes volt.
1662-ben, midőn Leopold és a török között a béke
feltételek kitüzettek, Köprili nagy vezér csak
azzal a feltétellel akart békét kötni, ha Kővárt,
Székelyhidat és Nagy-Károlyt átadja Leopold.
A Rákóczi forradalomban Kővár még rendületlenül áll. 1703-ban a császáriak hatalmában
látjuk. Szeptemberbon a forradalmiak keményen
megtámadják; de az ostrom alatt Rabutin megérkezik s feloldozza az ostrom alól***). Később azonban félelemből-o vagy cselből a vár őrsége a forradalmiak pártjára áll; 8 ezen átállásnak eredménye
azután az lett, hogy Kővár lerontatott . . . .
S most azon erősség, moly egykor végváraink
közül egyik legtekintélyesebb volt, lakhatatlan
rom. Csak egyes kődarabok hirdetik, hogy itt hajdan vár volt; s csak azok emlékeztetnek vissza a
mult idők viharos, de dicsteljes napjaira. Ott gyászolja most régi nagyságát, mintegy szegyeivé
magát az unokáktól, Erdély egyik büszke vára.
Az épületek helyén kisebb-nagyobb fák vannak s
nőnek; a hősök véréből vadrózsák táplálkoznak.
Hol egykor harczi zaj harsogott, most csak a nyáj
egyhangu kolompja s a pásztor bús furulyája zavarja a néma csendet.
Takács Sándor.
*) Kővári Erdély, tort. III. kot. 190. lap.
•*) Wolf. <l*i Bethlen Hist. Libr. XIV.
***) Fundgrubun von Gr. Jos. Kemény. II. 304. !.

Kazinczy Ferencz naplója
budai fogságában.
(Végi.)

Junius 5. Főhadnagy Asztleitner meglátogata. — „Nöm alkalmatlan-e az a szakái?" —
kérdé. „Nekem az az egyik kínom, — felelém —
sokszor felébreszt, mert párnám szálaiba akad."
— ,,Vesso lo hát az ur." Előhozák a borbélyt, ki
előbb ollóval levágta szakállamat, azután megborotvála.
A borotválás után András bátyám, az atyáin
testvére és Dienes öcsém hozzám vezettetének. De
velök jövö ötvös is, a Németh János adjunctusa s
vigyázott, hogy titkon ne szólhassunk.
Junius 7. András bátyám, Dienes öcsém, Szirmay Péter, Boronkay Gáspár és Szabó Sárói hozzám
jövének. Junius 8-án és 9-én ismét, de mindig felvigyázó alatt. Velök vala egy nap Sulyovszky
Sándor, a Menyhért testvére. Ez beszélé, mily
kemény hideg kegyetlenséggel beszélő velök Izdenczy József, az a mindenható status-tanácsnok.
Pálffy gróf kanczellárt szamárnak, titulázta s
midőn amazoknak lenyakaztatásukról volt szó,
ugy viselé magát, mintha az volt volna kérdés,
vajjon a fekete tyúkot ölesse-é meg a szakács vagy
a tarkát?

dától piszkot kapott. Kérdeztem, melyik ágyban
hált Hajnóczy s elfoglaltam azt.
Még mindig a Németh direktor kényétől függénk, de itt már vendégek eresztetének hozzánk a
elnézek, hogy késünk volt, — bár titokban. Én
papirost hozaték és tintát s reggeli három órától
késő estig szünetlenül dolgoztam. Bár mindjárt
akkor irtam volna mög szonvedésünk históriáját.
Mint örvendek most, hogy csak rövid jegyzeteimet
is birom.
—
Junius 30. Dienes öcsém nálam. — Sententiáink tízezer példányban nyomattattak ki Landerernél s Szlávy György azt nekem meghozá titokban. Egyébként megjelonének az ujság levelokbeu
is magyarra s németre forditvn. Abból ugyan az
olvasó keveset tanul, de nekünk kedvesebbet nem,
tehettek. Látta a világ, hogy cselekedetünk gondatlanság volt, nem gonoszság. Zsigraynak azt
vetették vétkül, hogy a katekhizmus szavait megszeliditetto, Laczkovicsnak, hogy tüzesbbeké tette..
— Példa kolle rá, hogy rettegjen az ország.
Julius 10. Királyi ügyigazgató Nyéki Németh
János elliagyá Pestet s az ő foglyai átadatának a
katonai rendnek. Megszabadulánk az istentelen teremtmény kezeiből s vele együtt elesének a porkolábság dicsőén folytatott méltóságától az igen
öreg és tompa elméjű budai senator Krammerlauf
és férfi korát elért szivtelen Bscherer is. Krammerlauf nem volt rosz, de bolond volt. „Essen Sie,
essen Sie" — igy kinálta a halálra már kitett Martinovicsot spárgával; „no csináljon semmit belőle"
(már tudniillik, hogy elüti a hóhér fejét) „egyék
jó izűen." Az a másik szép nevü német (Pserernek kell pronunciálni) bolond is volt, rosz is volt.
„Most lesz jó dolgotok, — mondá a jó, bár
csak könnyelműségből jó Novák —megmutatom én>
mint bánik a szerencsétlenekkel a katona." S jót
velünk csak azért is gyakran teve, hogy érezzük,
mennyivel van jobb sorsunk a katonák, mint az
általa is annyira gyülölt Németh alatt.

Junius 10. Főhadnagy Asztleitner azt kérdé
tőlem késő este, ha nem akarnám-é meglátogatni
Sulyovszkyt? —„Szivesen, — mondám, — sőtköszönöm a kérdést, de az hadnagy urra bajt vonhatna, s igy nöm megyek." — Bizonyossá teve,
hogy az sem reám, sem ő reá nem vonand bajt s
átmenénk.
Sulyovszky sirt, megölelt, megkövetett; csudálkozék, hogy engem oly vígnak lát; csak most
hiszi már a mit a katonáktól hallott s fogadja,
hogy levelemet örökre megtartja. „Micsoda, hát
meg van a levél?" — „Meg van." — „Ide vele
hamar, hiszen, ha meglátnák Rakics szeroncsétlen
Julius 13. Szlávy György és János testvéreklenne." Elégeténk a levelet, mert Sulyovszkynak,
hez hir érkezik, hogy anyjok, —testvére a fejevett
ki jól kéné a direktort, még gyertya is vala engodve.
Laczkovics Jánosnak és a velünk fogva tartott
Laczkovics Lászlónak — Váradon meghalt. — SziJunius ll. Viradatkor a gárdaházhoz vittek ves részt vevénk fájdalmukban. S midőn igy elfog-által s én azon szobába szállittatám, melyben Haj- lala a bánat, kapitány Novák kéteskedve egy
nóczy szenvode.
ideig, ha tudassa-e velünk ? beszéli, hogy a nádor
A g árdaépület felső sora.

E szobákban igy lakánk: 1. Szén Antal;
2. Sulyovszky; 3. én (az előtt Hajnóczy); 4. Rosty
János és Szentjóbi Szabó László; 5. Bacsányi;
6. Hirgeiszt és Szmetanovics; 9. Bujanovics Kornél
és Aszalay János; 10. Verseghy és 14. Szlávy
György. — Ezen gárdaépületre meg köll jegyoznem, hogy a nádornak tizenkét gárdistája volt a
bécsiek közül. De midőn két bécsi gárdista, Ordódi
és Csemesz 1795-ben, az év első hónapjaiban, a
magok kapitányokat Véghelyit meggyilkolták és
azért a bécsi glacin, szarvasbőr nadrágban, akasztófán vesztek el, a nádor a gárdát eltörlötte s viszszaküldötte.
Midőn Szén Károly direktor Némethnek a
Tunis, Tripolis és Algirt emlegette, itt hallgatta
ki Szlávy György a beszédet, mert az ő ajtaja a
14. sz. a. nöm vala bezárva, hogy sétálhasson. —
Egyszer a tisztek az ifju és szép szálas növésü
Szlávynét uniformisba öltöztették s éjszaka felvitték a férjéhez s mintha a nagyobb szobában kártyázni akarnának, leültek, mig Szlávy a maga
szobájában alszik. Az őr Szlávynét tisztnek ismeró
s szabadon ereszté. Azonban Szlávyné nem kártyázott a kártya mellett maradott tisztekkel.
Belépvén uj szobámba, Novák azt kivánta,
hogy a falon a kemenczo mellett csókoljak meg egy
nagy foltot. Nekem a kívánság rendesnek tetszett
s nem engedelmeskedtem. — „Meg fogod köszönni,
— mondá Novák — ha megmondom micsoda folt
az." Megcsókoltam. — A kemény télbon, a milyen
egy század alatt sincs, a fázékony Hajnóczy magára vette aszódi kék gubáját s a fal a kék bun-

(Sándor Leopold főherczeg) Laxenburgban igea
kínos halállal meghalt.
A herczeg valamely kóborgó olaszszal leczkéket adata magának a rakétli csinálásában s egy
szekér rakétával felmene Bécsbe, hogy testvérének
Amáliának neve napján tűzijátékot rendezzen. Két
vagy három szolgájával Laxenburgban dolgozék
a rakéták körül. Egy karikát kivitt és egy vadgesztonyefára szegezvén, meggyujtatá, látni akarván, nem vont-e a puskapor magába nedvet, s ol
fog-e sülni ? El nem sülvén, lekapta a gesztenyefáról s fel vivén szobájába, ágya alá csapta azt. —
A karika ott sült el s azzal együtt minden más
rakéta és puskapor, a mi csak a szobában volt. A
főherczeg ki akara szaladni, de a nagy füstben az
ajtó helyett egy nagy almáriumnak tévedvén, azt
magára rántotta. Igy veszett el maga és cselédei
huszonnégy óráig kínlódván.
Augusztus 5. General Barkó, magyarországi
fő hadikormányzó nuglátogata bennünket. A nemzet gyűlölte ezt, tudván, hogy ő a titkos policzáj.
chefjo az egész országban.
Augusztus7. Ma kapitány Fekete,ki bennünket Zemplénben elfogata, Szentjóbi Szabó Lászlóval és Erdélyi Lászlóval, — 8-án Czékus hadnagy
Szén Antallal és Táncsicsosai, — 9-én egy harmadik tiszt Bacsányival és Landererrel, — 10-én egy
negyedik magával Verseghyvel megindultak Kufstein-felé. Budán alig találának oly szekeret,
melyben Verseghy a tisztje mellett megférhete^

csavargós nagy folyamok minden évben óriás területeket döntenek árjaikkal. A kis Hollandia a
Rajna régibb áradásainak köszöni, hogy még most
is ő láthatja el Anglia piaczait legolcsóbb marhákkal.
Mind e bajt ol lehetett volna kerülni egy kis
változtatással, — ha t. i. nem feledtük volna, hogy
mig a társadalmi ujitások tekintetébon mindig
nyugatot köll szem előtt tartanunk, hazánk és nemzetünk physikai jellegének megítélésében sokszor
keletről kell a mértékeket vennünk; mert mint
magunk, ugy hazánk is, melyet talán ép ezért
választánk Európában lakhelyül, — több tekintetben még mindeddig nem hagyta el azon határokat,
melyek a keletet elválasztják az oly egészen más
typusú nyugattól.
Ha nem tűrhetve tovább a folyók rakonczátlankodásait, azokat szabályozni akartuk, csak azon
eljárásra kellett volna szorítkoznunk,
A Tiszaszabályozás befolyása a mérsékelt
melyet a hasonló fekvésü és természetü Gangos
szabályozásánál követett az angol kormány, t. i.
magyar talajra.
az árvíznek egy elég nagy, de bizonyos területű
(Vége.)
ártérre korlátozására, nem pedig annak lefolyaKazánkba vagy csak az európai hegyok által tására.
Ez eljárás megegyezett volna az ország nemesőtartalmuktól már megfosztott légáramok érhetnek a tengerről, vagy épen az oroszországi sikokról zetgazdasági érdekeivol s természeti szükségeivel.
jövö szikkasztó szelek, s idebent a 3000 D mfdnyi Ha a Paloocapa-féle terv szerint, átmetszések
sík vidéken csaknem semmi hegyeink, melyekbe nélkül, csupán a legmagasabb árszínnél is 3—5
belé ütközve lehűlhetnének legalább az itt képző- lábbal magasabb, s egymástól 400 ölnyi távolban
dött párákkal terhelt fellegek, és ne repülhetné- futó, felül is 2 öles, erős védgátak közé lett volna
nek még a Tisza és Duna felül is a messze magasba az ár összeszoritva, — a víz fentebb fejtegetett
el, a forró Alföld felett, vagy a legkedvezőbb szerepét is teljesíthette volna, s a talajvíz a magasabb víz-oszlop nyomása mellett az Alföld réteesetben is a határszélek hegyei felé.
íly ellentétek mellett természetes, hogy mig geiben is még messzebbre elhatolt volna, — ellenNémetországon alig veszik tekintetbe a vidék víz- ben az átmetszések hiányában sebesen tova nem
rajzi és esőzési viszonyait: Magyarországon, raely iramodhatván, a nyár egy részére is megmaradt
csak a középázsiai, esőtlen sivatagoknak legnyu- volna a sok vízkészletünk s a temérdek iszap, mig
gatibb nyúlványa Európában, mindenekfelett az az ár levonulása után az árterek is bár rövid ideig,
eső varázs hatalmát érzi n gazda, s Ditz szerint is de annál dusabb logolő-és takarmány-helyül szolméltán tart Anacreonnal, hogy: „udcop fú-j aocoTov"gálhattak volna.
Ellenben a Vásárhelyi Pál terve szerint a
— a viz a legjobb.
Tiszaszabályozás
a folyam útjának 107 átmetszése,
A természet adott minden ily fekvésü s ily
képződésü vidéknek ily természetü vizeket, mint igy 75 mfddel megrövidítése, s cz úton oly esés
hogy a folyó az
a mi Tiszánk volt, s midőn a vidék képződési vi- előidézése által volt eszközlendő,
előbbi
3
vonal
helyett
4
5
vonalat,
tehát felényiszonyai megváltoznak, midőn hogy ugy szóljunk, a
talaj fejlődésére, termő réteggé átalakulására nincs vel többet essék 100 ölenkint, mint 1846 elött.
szükség többé az oly nagy bőségbon csapongó
E terv felülvizsgálására Paleocapa Péter,
vizekre: akkorra már a folyók is felveszik azon velenczei épitészeti felügyelő meghivatván, midőn
szabályosabb folyamatot, mint azt nyugat Európa a Tisza táját megvizsgálta, a Vásárhelyi-féle átvizeinél látjuk.
metszéseket nem helyeselte s helyettök csak a gátaS mi, ugy látszik, épen o víztömegek elpusz- kat ajánla. Azonban az ő terve el nem fogadtatott,
títását tűztük ki az emlitett években feladatunkul. s Pasetti minisztori tanácsos közbenjárására 1856
Kiragadni bármi áron a Tiszának szeszélyes uralma után csak annyi létesittetett belőle, hogy a Vásáralól annak 217 • mfdnyi árterét, tehát ennyivel helyi által csak némely helyekre tervezett gyönmegkevesbiteni a vízfelszínt; a 24 • mfdnyi Bala- gébb gátak az egész folyam hosszára kiterjesztettont 9 —10 mfdre összeszoritani, s hullámait a tek, de csak 300 ölnyi távolban egymástól. Igy,
Fokete-tongerbe küldeni; ezeken kivül 4 0 - 5 0 • hogy ugy szóljunk, mindkét tervnek a roszszá
mfdnyi büzhödő mocsárt kiszárítani: mind ez a jó egyesittetett: a Vásárhelyi-féle átmetszések, hogy
szándékú, de nem eléggé óvatos javitni törekvés- gyorsan lefolyjon a víz, — a Paleocapa-féle erős
nek és kitartásnak máris csaknem toljoson sike- s tágas védgátak helyet, melyek a víznek csak
rült, — s hogy is ne? hiszen ily vidékeken a ter- egy határozott térre szoritását tervezték — a gyenmeszét maga is örömest kezünkre dolgozik, csak gébb és szükebb töltésekkel, melyek igy az átmetszések mellett még inkább kiszorítják a vizet, vagy
egyszer „aqui«'-t adjunk neki.
Es mit nyertünk mind ezzel?- 300 D mfdnyi ha hirteleni s nagy az ár, az átszakadástól kevésbbé
területet egy országban, melynek gyér népessége biztosítanak.
mellett erre még legkevésbbé volt szüksége, s oly
Könnyü volt kiszámítani, hogy mennyit fog
nép számára, mely különben is hajlandó a külter- a Tisza hullámai alól kiragadt kövér föld holdanjes gazdálkodásra, s melyben tehát ezzel rsak azon ként jövedelmezni, s hogy ez uton mennyi értékhajlamot erősítettük, hogy _ m j n t a z a m e rikaiak — kel lesz gazdagabb az ország. Do nem oly könnyü
gondatlanul merítse ki földét, hiszen még elég volt azt előrelátni, hogy hány ember kezében fogja
ustermő erejü vidék várakozik pusztitó kezére.
koldusbottá változtatni az ekét az inség és nyomor,
Ellenben e nyereségért elvesztettünk épen az ha a talajban történő változások miatt az ország
•év legkritikusabb szakában bőven párolgó víz- sok távolabbi része mit sem terem, s ha magán az
felszínt annyit, mely az Alföld területének csak- ármontesitett tereken is, melyek eleinte ontják a
nem tizedrészét tette. A volt 341 Q mfdnyi víz- termést, — 6—8 év mulva minden kisül.
terület helyett mostanra maradt csak 84 • m fd s
Ott terül aztán szemünk eiőtt minden felé a
5gy az összes felszínnek csak \ C6-od része a teno-'er szép fekete föld, apró darabokba felripacsosodva,
nélküli országra.
mely recseg, ropog minden lépés alatt, vagy ha
Elvesztettük másodszor azon talajvizet, mely több homok van vele elvegyülve, nagyobb s vastamint róla fentebb mondánk, épen az áradások gabb „szalonnás"-szélü darabokba repedezve fel,
nagyságával arányos mértékben itatta be a csekély mely ha a nedvet csak fölülről kapja, ha eső hull
emelkedésü Alföld legtávolibb pontjait is az oly reá, meglapúl, de át nem bocsátja azt, és melyet,
nélkülözhetlon nedvességgel, hogy igy mintegy a ha száraz, „a Wolfram-aczélból készült eke sem
mennyi kárt okozott az ár a folyók közelében, képes felhasgatni," s melyből lassanként minden
annyi vagy talán két annyi hasznot hajtson az or- növény kihal.
szágnak a távolibb vidékek bő termésében.
Kinek kellene Magyarországon most mindazt
Elvesztettünk harmadszor olyat, minek meg- fejtegetni: hogy ezek miatt azon vidéken, melyről
t en
hatá
|u
í
s á t kétségbe vonni nem jutott még a feledhetlen Széchenyi azt jövendölgeté, mieszébe még eddig senkinek, t. i. a völgyek iszapo- szerint „pár évtized mulva a Tisza völgye egy
lasat. Köztudomásu dolog, hogy Eo-yptom mostoha bájos kertté fog átalakittatni," — „a Tiszaszabáviszonyai mellett is a Nilus évi áradásai azok, lyozás előhaladásával lépést tartva apad az eső"
melyek miatt annyi ezredek óta mind o mai napig —_ mint a Bánátból Hunfalvynak irják; — hogy a
megtartotta o föld termékenységét. Az oly régóta táj felett magasan úszó könnyü fellegekben csak a
•mivolt és népes China, moly képes volt a 300 mfd dörgés, villámlás s a pusztitó vihar fészkelte mög
hosszu, északi nagy falat emelni, örömest tűri, hogy magát az áldó nedv helyett, s hogy a szép fejér
-az ország belsejében az ép ily csekély esésű és gulyák, a régi Magyarország fő kincsforrásai, me-

teste oly széles volt. Üveges hintókon vitettek minden bútoraikkal
Augusztus 20. Kazinczy József testvérem hozzám jön. Hir tőle, hogy feleségem, — még akkor
leány — elhagyta a bécsi Salésiának klastromát,
hol 1786 óta neveltetett és Kázmérban van szülőinél. — Ezt iram általa a grófnénak, ki ezt imádságos könyvében tartogatá, mig azt átvevém, mint
fogságom maradványát:
„Gütigsto Grafin! Ich habé im Geisto den
seligon Augenblick, da sie ihre zwoi lieben Kinder
an ihr Mutterherz schlieszen werden, und geniesze
diese Freudé mit." (Drága grófné! Lelkem előtt áll
a boldog pillanat, melybon két kedves gyermekét
anyai szivéhez szoritandja, s együtt élvezem ez
örömet.)
(Budai fogságom, aug. 20. 1795.J

lyekből meg lehetett gazdagodni a nélkül, hogy
kimerítettük volna földünket érte, — évről évre
tünedeznek e „víz mentesített" pusztákról, melyeken most annak egykor annyit dicsért költőisége,
a pásztor furulyák helyett, száraz avar közt csak
az ördögborda (eryngium) űzi játékait
Azonban a ki bölcsen igazságos, méltányos is.
Attól, kinek sorsát eljátszani szabadság adatott,
nincs megtagadva azt visszavívhatni. S a nagy kérdésre: vajon az embernek, ha megronthatja feje
felett a klimát — hatalmában van-e azt javithatni
is, a történelem igen-nel felel.
S ez az, mit tudnunk végtelen jól esik!
Hazánk geografiai helyzetét, az alanti sikokat,
a magas határokat, a talaj szerkezetét megváltoztatni nincs hatalmunkban; nincs hatalmunkban
eltiltani a száraz orosz szeleknek, hogy ide no
fúvjanak, s megparancsolni a nyugati felhőknek,
hogy hozzánk jöjjenek. Nincs hatalmunkban kierőszakolni a természettől, hogy o föld, melyet hazánkul választánk, ne egy sokkal délibb tájék
hőmérsékével legyen, mintegy ide átfeledve, a Földközi-tenger északi partjain.
Do hatalmunkban van kettő, mi a túlparton
is oly varázs erővel működik, a faültetés és csatornázás, s ezzel nyitva az út, jóvá tenni, mit talán
vétkezénk.
Az, mit könnyen ronthatni, könnyen is javul,
s ha oly érzékeny klimánk, hogy oly csekély érintés is felbillonthoté, mint a multi volt, — nem
kételkedhetünk, hogy ily csekély tényező is viszszaállithatja rajta a súlyegyent. Do ha mind annak,
a mi történt, nem lehetett rá semmi hatása, ugy az
erdősítés és csatornázásba vetett minden remény
is csak hiu ábránd.
Annak, ki a vízkevesbedés rontó hatását tagadja — tagadni kell a faültetés s csatornázás
javító képességét is, — megingatni az ezekbe vetett
hitet, s csökkenteni az irántok nyilvánuló buzgalmat.
Am tegye, a ki nyugodt lélekkel birja tenni
ezt. Do ne feledje, hogy a baj, melyet a még
nálunk rettegni nem tanult szóval jelelnek: klímaváltozás ép olyan, mint a többi természeti bajok,
mennél előbb halad, gyógyitani annál nehezebb, s
ne feledje, hogy hol ez erőre kapva, nem lehet már
feltartani rohanó kerekét, ott pusztitó csapásival

egyaránt elseper népet s hazát.

Dapsy L.

A hazai halászat.
(Nézetek a hazai halászat ügyében. Irta Kenessey Kálmán.
Pest, 1869. Kiadja Ráth Mór.

Ismét egy mű a nép valódi barátjától.
E lapok olvasói előtt is bizonyosan ismeretes
már Kenessey Kálmánnak eddig is szép siker által
követett törekvéso a népbankok létrehozása körül.
Nemrég egy inasig kis művét ismertetők ugyancsak e lapo.<on a munkás kérdésről Magyarországon; s most ujabban egy harmadik füzete fekszik
előttünk a „hazai halászat", illetőleg a haltenyésztés ügyébon.
Élni, mindenek előtt megélni, — eza főkérdés úgy az egyesekre, mint a nemzetekre; a dolgok
természetes menete szerint csak ezután jön, és pedig ezután magától jön a miveltség, művészet, s
szellemi felvirágzás. E természetes, és oly igen
helyeselhető irányzat az, mely a practicus angol
népnél az állam nagygyá léteiének biztos alapja
volt, s ez az,moly — alig érthető anomáliaként, —
annyira szokatlan a mi irodalmunkban. Jogok, politikai jogok, függetlenség, szabadság, a szellem
érdekei az uralkodó eszmék, melyekért eddig irodalmunkban is annyi köteteket, lapokat, és csaknem mindent áldozánk, mig a hatalom és tekintély
valódi alapja, az anyagi jóllét, a melyen egyszer
szilárdul állva, biztosabban követelhetjük jogainkat, s biztosabban is megnyerjük azokat, mert a
tekintélyes követelő elött kész meghajlani a világ,
— ezt oly kevéssé méltattuk eddig ama másik
irány mellett figyelemre.
A nemzet vagyonának egy nagy részét teszik
a vadak, a természet önkéntes productumai, melyek az ő területén tenyésznek a nélkül, hogy neki
valami fáradságába kerülne azok fentartása. E
vadak közt minden nép birtokán legfontosabb szerepet játszanak a halak, melyek sokhelyt, kivált
az ipari fejlettségnek még legalsó fokán álló nemzeteknél, majdnem egyedüli, és podig igen egészséges táplálékát képezik egy nagy néposztálynak.
Tudjuk, hogy hazánkban is még nem igen
rég mult ol az idő, midőn a Tiszára ráillett,mit egy
régibb iró jellemzőleg feljegyzett róla, t. i. hogy
benne %-adrész a hal s '/g-adrész a viz csak. S hol
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vagyunk most? Egy font hal ára 1780-bán a pesti
piaczon 1 — 4 kr., s csak a legfinomabbaké volt
9—10 kr., mig most ugyanott 50—80 krajczár,
tehát 400—500%-tel drágább; még pár évtizeddol előbb is a Tisza táján annyi volt, hogy
sok helyt állatok hizlalására használták, s most a
tohetősebbek asztalára is csak ritkább ételként
kerül fel.
A majdnem hihetlen gyorsasággal növekvő
halpusztulás vizoinkből, egyfelől a halászatnáli
oktalan eljárásnak, do másfelől főleg a vizszabályozások túlságig vitelének tulajdonítandó. Hogy
mindenki és mindenkor kényekedvo szerint fogdoshatta a halakat, ezt még kibirták nagyszaporaságu
durvább halaink , mig a több száz négyszög
mfdnyi kiöntési területek, csekély s könnyen fölmelegedő csendes pocsétáikkal mind megannyi
igen kedvező kikelési helyül szolgáltak a milliárd
meg milliárd petéknek. De nem igy áll ám a
dolog, mióta a szabályozások létrejötte után csak
az összoszoritott folyók meredek partjai közt, s itt
is a gőzösöktől zaklatott hullámok fogadják az uj
nemzedéket. Ismeretes a tény, hogy sok hal inkább
nem ívik, ha nincs jó hely orré neki, s ha ívott is,
nem sok haszon van benne, ha legnagyobbrészt el
kell veszni a petéknek.
Mind e bajon most már csak ugy segíthetni,
ha részint a nagyobb folyók mellett hagyunk ismét
természetes költő-kelyeket nehány mfdnyi távolságokban , részint a mesterséges haltonyésztés
könnyü és igen háladatos munkájára adjuk mi is
magunkat, Német-, Angol- és Francziaország
példájára, mely utóbbinak csak oz uton 7—8 millió franc jövedelme van külföldről. Ez országok a
tengerek szomszédságában fekszenek, s készlotök
talán kimerithetlennek látszanék, ha ép ezek esete
nem igazolná oly feltünően a tapasztalást, hogy az
emberi meggondolatlan gazdálkodás még a mély
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tengert és minden kincseit is képes kipusztitani.
De ép ezek még korán észrevévén a bajt, most még
a végtelen tengeren is törvények szabályozzák a
halászatot.
Nálunk is a fentebb elősoroltakon kivül jó
halászati törvény s a népnek saját érdeke iránt
felvilágosítása szükséges még, ha czélt akarunk
érni. — Ép ez utóbbi tekintet volt egyik irányadó
azon eljárásnál, hogy a földmivelési miniszterium a mesterséges haltenyésztésro ajánlott
20,000 forintot nem mind egy Pesten állítandó
nagyobbszerű, de egyetlen intézetre vélte forditandónak: hanem azt megosztva, 10,000 ftot egy
pesti, 5000-et egy keszthelyi, s ismét 5000-etegy
felsőmagyarországi haltenyészde megindítására határozott, mivel igy több ponton lesz a figyelem és
érdekeltség felköltve halászatunk iránt, s több
ponton alkalom adva népünknek, a mesterséges
tenyésztéssel gyakorlatilag is megismerkedni; mig
másfelől nem lehet kételkedni, hogy ily csekély
összegből megindítás után is magától fog e helyeken nagyobb mérvű haltenyésztés kifejlődni, mert
a szükség jó provocáló.

A mi a gyakorlati eljárást illeti, arra szerző
egy hármas függelékben a Salzburgban követett
módszert, a m. k. természettudományi társulatnak
még 1865. juniusban készült torvezetét, s végül a
csehországi halászati szabályokat közli.
Midőn tehát az elől emlitett elvek mellett e
rövid és könnyen érthető füzetkét tekintjük, lehetetlen örömmel nem fogadnunk Kenessey Kálmánnak ez ujabb művét, s lehetetlen ezt a legmelegebben nem ajánlanunk saját szavai szerint „azon
férfiaknak, kik az ország közgazdászati érdekeit
szivükön viselik."
D.

** (Angolországi választások.) Beverley két
két képviselőt küld a parlamentbe, s maga idejében
meg is választotta ezeket nagyérdemű sir Edwardban és Kennard kapitányban. A választásoknál
azonban megvesztegetések fordultak elő, és igy
panasz emeltetett a két képviselő ellen a biróság
előtt, mert Angliában az uj választási törvény szerint a választások elleni panaszok a biróság hatásköréhez tartoznak. A biróság megsemmisitette
Beverloy város két képviselőjének választásaimért
az állitólagos vesztegetések felől kellő meggyőződést nyert. A birói itélet a megvesztegetésekre
utalva, azon meggyőződésnek ad kifejezést, hogy
sir Edward és Konnard kapitány maguk nem vesztegettek; de ezen körülmény a vesztegetés tényét
nem változtatja meg, és igy kimondatott a szomoru
megsemmisítés. Azonban még ez mind nem elég; a
biróság egy méltóságteljes jelentést intézett a
parliamont alsóházának speakerjéhoz, melyben a
Boverloy városban tapasztalt megvesztegetések
hüségesen megiratnak. Ezen jelentésnek pedig az
lesz az eredménye, hogy az alsóház megvonandja
Berkley városától a választási jogot, melylyel oly
rutul visszaéltek a polgárok.
— (Mélyföld és mérföld.) Irodalmunkban a
német Meile s a latin milliarium jelenleg mérfölddel vagy legtöbb esetben mértfölddel van visszaadva. Nem vitatjuk itt és most, sem egyiknek, sem
a másiknak nagyobb jogosultságát, csak azt emiitjük
fől, hogy ez értelem egész a mult század végeig
folyvást mél- vagy mélyfölddel volt kifejezve szótárainkban s 1700-ig egész irodalmunkban is. A
legkitünőbb régi magyar irók, egy Báthori László,
Pesti Gábor, Erdősi, Melius Péter, Szenczi Molnár,
Pázmány, Pápai Páriz, Bod Péter stb. mindvégig
és következetesen mélyföldet irtak.

TÁRHÁZ.

i élvezője, a nyitrai származásu Haulik György bibornok.
A „Vasárnapi Ujság" ez évi 10-ik számának
Ki e parkot meglátogatja, miután annak ki„egyvelegében" következők állnak: „eltüntek az látásairól az egyes pontokat gyönyörről szemlélte,
aeol-hárfák parkokból, kertekből, mulatóhelyekről, s az itt csaknem olasz égalju, enyhe déli lég ámbraregényekből" stb. „A gyönyörü altensteini vár- illatát élvezte, lehetlen, hogy egy-két perczet a
ban *), melynek közelében Liobenstoin-fürdő van, vinczellérház körfolyosóján kinálkozó nyugalom1834-ben egy kiálló sziklán még volt alkalmazva nak ne áldozzon.
néhány aeol-hárfa. Ott vannak-e még, nem tudjuk."
E „vinczellérház" négy szegletén ugyanannyi
E lapok iránti érdeklődésem és az aeol-hárfá- ! aeol-hárfa függ a hozzá felfolyó szőlővesszők árnak a divatból kimente fölött kifejezett eme sajnál- ! nyas és búján tenyésző levelei közt. Füleinkhez
kozás bátorít, hogy utazásom alatti tapasztalataim- búsan öszhangzó melodiáju földöntúli hangok
nak erre vonatkozó részét ide igtassam.
hatnak; — magunk sem tudjuk, honnan jőnek e
Utazásom alatt az aool-hárfát nöm oly távol fájdalmas érzést keltö hangok, de elhatnak az emtaláltam fől, mint az emlitett czikk érinti, a thü- ber lelke legmélyebb rejtekébe, fölelovenitik a
ringi erdőben; hanem a magyar korona-országok mult emlékeit, elröpitnek a jövő ködébe, és elfogult szivünket vágy tölti el, merre még nem volegyikében, Horvátországban.
Ezen, itt látott hárfákon kivül is emlékszem, tunk, messze ismeretlen égőv tájai alá, röpülve tohogy már elébb láttam egyet, de a hely kiosott vább és tovább, — mialatt az alkony fuvalma
emlékezetemből. 1865. év nyarán a rohitsi fürdő- a hangáramot megkettőztotni siott, mindig erősben töltve nehány kellemes hotet, s Römcrbaad-ot ben, s minden oldalról hozzánk hat a négy szeglet
*'
is (Czillin alól Tüffer mollett Stoiorországban) aeol-hárfa hangja.
meglátogatva, lerándultam a közel és érdekesséKi az aeol-hárfát egyszer hallotta: nem feledi
géről sokak által emlegetett Zágrábba.
soha.
Zágráb történeti, s igen érdekes egyéb neveA jelen számitni szerotő anyagi kor már majd
zetességei elősorolása messze vinnének az aeolr elfelodteti, hogy a régi ódon kastélyok, kertek kihárfától, ezért csak a városhoz kocsin egy negyed keresett helyein ily hárfák adtak életet, kifejezést
órányira eső érseki nagyszerü parkra, „Maximir"- a természet lehelloténok, az est fuvalmának *).
re szorítkozom.
j.Vg.% Félek, hogy ugy lesz, mint irva van a „V.U."
„Maximir," melynek magyar értelmezése Miksa fentebb idézett czikkében:
kéj- vagy nyughelyénok folol meg, Alagovics, az
„eltünnek az aeol-hárfák s csak alig merészel
1880-as években elhunyt zágrábi püspök teremt- majd egy zeneszerző vagy költő művének ily neménye és Zágráb fődiszo. — Haulik György jo- vet adni: „Aeol-hárfája."
lonlegi zágrábi érsek ez elnevezést saját nevéről
Und seine H a r f am Baum hing,
„Jurjovez"-nek („György-sétány««-nak) akarta elÜber die Saiten des Windhauch lief,
neveztetni, do a park teremtője iránt hálás zágrábi
Über sein Herz ein Traum ging.
látogatók hűn ragaszkodnak a „Maximir" elneveLenau.
zéshez. — Torjedolmes park ez, berkes, gyepes,
(Hárfáját fára függesztette,
virágos táblákkal, vizcsatornával s vizvezetékekA húr a szélben raeg-megrezdül,
Szivén egy álom suhan keresztül.)
kel ellátva; kellemos pontokon nyaralók (valódi
kényelmes lakok), gloriettek, egy ujdon épült, az
Váczi Béla.
izlés egész pompájával ékeskedő kápolna, gazdag
hímzésű imazsámolylyal, térdelő vánkosokkal, kényelmes nyughelyek, ülőkék, és egyik emeltebb
helyen a sokak által látogatott „vinczellérház"
A Nibelung-ének fordításáról.
emelkednek itt, a park külön-külön részleteire
Szász Károly értekezése „a Nibelung-ének
kellemes kilátást nyújtva.
keletkezéséről s gyanitható szerzőjéről," molyot
Ezen „vinczellérház" csinos, de egyszerűn mult évi oktober 26-kán olvasott az akadémiában,
bútorozott szobájában, vagy köröskörül vonuló külön füzetben jelent meg, az akadémia kiadásáfolyosója árnyában szokta tölteni enyhóráit a dús
jövedelmü érsekség jelenlogi szerencsés és irigylett
•) Közelebbről Homonnán Zemplénmegyében tevén lá*) Szász-Meiningenben, a thüringi erdőkben.

Egyveleg.

ban. 20 lap s ára 15 kr. Átalában az akadémia
osztálybeli értekezései közelebbről mind külön és
pedig olcsó árakon, bár csinos kiállításban, szerezhetők meg.
Szász Károly értekezésének végét, mely saját
fordításáról szól, s annak némi sajátságait igazolni
igyekszik, ide igtatjuk:
„Csak saját fordításomról ejtek még néhány
szót. Nem mentségül hiányaiért, vagy apológiaképen. Senki o fordítás tökélytelenségét nálam
jobban nem érezheti. De ogy pár sajátságát megemlitni mégis czélszerünek tartom, mielőtt mások
tennének észrevételt reá.
„A magyar Nibelung-ének, oz minden olvasónak fel fog tünni, sokkal modernebb szinezetü
mint a német. Nemcsak az eredeti ó-némot szövegről, hanem a Simrock-féle s egyéb fordításokról is szólok.
„Az ódonság báját, mint az pl. Arany „Buda
halálán" oly nagy mértékben ömlik ol, egy fordításnak megadni: ez kétségkivül a legnehezebb föladatok közé tartozik, s el köll ismernem, hogy az
nokem, minden törekvésem mellett is, csak igen
kevéssé sikerült. Használtam néhol ódon szókat és
fordulatokat, de az egészen mégis nagyon érzik az
újdonság. S ez önkénytes elismerésével a tökélytelenségnek magamnak véltem tartozni, nehogy
az mondassák: nem is tudtam mint kellene, holott
csak teljes siker nem koronázta öntudatos törekvésemet.
„Fordításomban a versmérték is modernebb az
eredetinél. Az eredeti mértéko ugyanis egyenetlen,
szaggatott, darabos. Számtalan sora van, hol a
rendes mérték nincs ki, számtalan hol több van a
rendesnél. Ezt az egyenetlenséget könnyü lett
volna megtartanom. De inkább arra törekedtem,
hogy forditásom a magyarban jól és kellemesen
olvasható legyen, s ezért tartottam magamat a
Nibelung-strópha azon kifejlett s megállapodott
szerkezetéhez, melybon azt Uhland s általában az
ujabb német költők, és utánok nálunk is többen
főleg Garay, használták. Forditásom ezáltal vesztett talán külső hűségben, de azt hiszem, nyert
kellembon s folyvásti olvashatóságban. Ha hibáztam : enyhitse ezt is az őszinte bovallás!
„S most leteszem a könyvet, melylyel éveken
át, annyi gyönyörrel, a fáradság által még növelt
gyönyörrel, foglalkoztam. Átadom azt a magyar
olvasó közönségnek, mely vajha fogadja szivesen
s forgassa élvezettel; átadom, első sorban, irodalmunk s tudományosságunk leghivatottabb őrének,
togatást, láttam ismét egy aeol-bárfát Matolay Viktor úr a Tok. Akadémiának!"

birtokán.

V. B.

Melléklet a Vasárnapi ujság 12-ik száméhoz 1869. márcz. 21.
Irodalom és művészet.

szolgáltat, s az ottani népnek nöm megvetendő
j jövedelmi
forrása. Óhajtja, hogy ez nálunk is —

= (A „Gazdászati Közlöny") 3-dik füzete, a kivált a fával bővelkedő felső vidéken — moghokét elsőhöz hasonló érdekes és közhasznu tartalom- nosittassék, s a népnek üres óráiban oly foglalmal, megjelent. Első czikke Weningertől van s kozása legyen, mely mig elzárja a korcsmázástól,
arról szól, mint lehetne a földmivelő osztály részére | addig jövedelemhoz jutatja. Alkalmas, ügyes taniolcsóbb, rövid idejű kölcsönt eszközölni. Wágner ! tót könnyen lehetne szerezni, és csekély költségbe
L. az amerikai indigóval tett honositási kísérlete- | korülno egy-két rajziskola felállítása, melybon a
kot ismerteti. Szeniczey J. a takarmány fontossá- 5falusi gyermekek némi rajzolati ügyességet szerezgáról; Móricz P. a sorvetés hasznosságáról; dr.) nének. Valóban föl köll használnunk minden alKielberger a mult évi bortermelés viszonyairól; kalmat, melylyel népünk közt a munkakedvet, a
Király K. a futóhomok megkötéséről stb. érteke- jutalmazó foglalkozást terjeszthetjük, s akkor munzik. E folyóiratra folyvást előfizethetni Heckenast kássá és iparossá fogjuk tenni.
G. kiadó-hivatalában félévre 3 frt, évnegyedro
** (Virágkiáüitás) nöm lösz az idén Bartl
1 frt 50 krjával.
nyaralójában, mert az elmult években nem fizette
** (A „Borászati Füzetek") harmadik száma ki magát. Ezután csak másod-harmad évenként
megjelent. Tartalmából kiemeljük a következő czik- szándékszik Bartl kiállitást rendezni. Elég sajnos,
keket: „Azon utak és módokról, molyek követése hogy ilyennemü gyöngédebb élvekro nincs még
a\ külfölddeli versenyre képesít, egy a bor vegy- elég fogékonyság nálunk.
tanát nagyban ismertető függelékkel." (Dr. Entz** (A magyar királyi államnyomdát) egészen
től.) „Az erjesztő kamrák." „A zöld oltás." „Sző- fölszerelték Budán. A hivatalos nyomtatványok
lőfajok leirása."
ezután ott fognak készíttetni.
** („Magyar jegyző") czim alatt Ilméri Kiss
** (Uj palota.) Gr. Zichy János a muzeumIstván szerkesztő és Rudnyászky Béla nyomdász utczában a Károlyi-palotával szemközt fekvő szögápr. elejétől szaklapot adnak ki, melynek ára év- let-telken egy uj nagyszerü palotát szándékozik
negyedro 1 frt 50 kr.
épiteni, mely tetomoson emelné azon utcza szép^ (Biztositási lap) van megindulóban Rózsa- ségét.
ági Antal szerkesztése mellett.
Egyház és iskola.
** („Süket-némák szótára") fog legközelebb
Váczott megjelenni. Azt tartják, hogy elsö ilynemü
** (Pécsett) a drágaság tekintetbovételével az
munka. Tiszta jövedelme jótékony czélra fog szen- elemi tanitók fizetését 400 frtól 700-ra emelték, s
teltetni.
kimondatott, hogy a városi iskolák felekezetesség** (Beküldetett szerkesztőségünkhöz): „Iro- nélküliekké fognak átalakíttatni.
mánypéldák az uj polgári porrendtartáshoz, a per** (A zágrábi egyetemről) szóló s ő Felsége
rendtartás szabályaival." Birák, portárnokok, ügy- által szentesített horvát országgyülési határozat
védek, községi előljárók és a felek számára. Irta igy szól: 1) Zágrábban egyetem alapittatik, hitKassay Adolf. Czélszerü kézi könyv; számos a tani, bölcsészeti, jogi és orvosi karokkal. 2) Az
gyakorlati alkalmazást felette könnyítő mintán egyotom „I. Forencz-Józsof egyetem" czimet visokivül, a perrendtartás szabályait röviden, s mégis lend. 3) E czélból a jog- és államtudományok szánémileg rendszerbe foglalva adja elő. — Ára a mára 4 évi tanfolyam rendoztotik, a bölcsészeti
12 ivből álló könyvnek 1 frt 20 kr.; postán küldve karban a bölcsészeti, történelmi és philologai tan1 frt 30 kr. Megrendelhető szerzőnél Alsó-Széchén- székek felállitandók; a kormány tegye meg a kellő
kén (Váczon át utolsó posta Romhány.)
lépésokot, hogy a zágrábi érseki lyceum hittani
** („Az agg szüz titka") elő- és utó-fizotőihez karrá alakittassék, az orvosi karból pedig egyelőre
Tomor Ferencz ur Budáról egy szózatot intéz, a szülészet és állatgyógyászat tanszékei állitandók
melyben kijelenti, hogy miután azt már a „Családi fel. 4) A tartományi kormány terjeszszen elő javasKör" kiadta (természetesen más fordításban), ő e latot a horvát országgyülésnek ezen egyetem szerhelyett Schiller „Teli Vilmos"-át adja magyar vezése és költségeinek fedezése iránt.
fordításban. Teli Vilmos mintegy 10 ivet tosz, s
** (A rendkivüli statist. tanfolyam), mely
ara 70 kr. A kik az agg szüz árát egészen lefizették, keresk, min. eszközlése folytán, ősz óta egész télen
a többletet visszakapják.
át a m. kir. egyetem ogyik termében tartatott, f.
•TT (A szinésztanoda gyakorlati vizsgái) szép hó 13-kán végett ért. Ez alkalommal, az utolsó
sikerrel folytak le, hasonlólag az elméletiekhez. előadás végeztével, az országos statist. osztály
Csak az operai osztály ollón van az a kifogás, hogy vezetője Keleti Károly osztálytanácsos azon férfiak
színmü helyett hangverseny darabokat adott elő, nagyobb részének élén, kik a tanfolyamban mint
a miből megítélhető ugyan az énekes, do nem a előadók működtek, a népes terembe jött s a szószékre
szinész.
lépvén, hathatós beszéddel bucsut vett egy időre
# (Ungváron) „Denevér" czimü humoristi- a hallgatóságtól.
ko-satinkus lap jelenik meg koronkint; egy-egy
darabig megszünik, ujból föltámad és néhány száMi njság?
mot kiad.
** (A király utazása.) ő Felsége 14-én érkezett meg Fiuméba. Fogadtatása lolkos és pompás
Közintézetek, egyletek.
volt. A hajóraj kivilágitása felséges látványt nyuj** (Magyar tud. akadémia.) A philosophiai, tott. Gr. Andrássyt is lelkesen üdvözölték mintörvény- és történettudományi osztályoknak márcz. denfelé. 15-én szinházban volt ő Felsége. A közön15-kén Lónyay Menyhért elnöklete alatt tartott, ség lelkesült éljenzésokbe tört ki, melyek nem
ülését Ribáry Ferencz budai főiskolai tanár mint szüntök meg mindaddig, mig a néphymnust játvendég nyitotta meg „Babylon és Assyria őskori szani nöm kezdték, ekkor újra lelkesült „vivátok"
történelmének hitelessége" czimü értekezésével. éljonzések és élénk tapsok keletkeztek. Áz előadás
Tudományosan vizsgált adatokat sorolt elő szára- alatt ő Felsége gr. Andrássyt, gr. Festeticset, Bezon, élet nélkül. Azután Karácsonyi Mihály lov. dekovics minisztereket, Osman pasát és Togotthof
tag folytatta több izben bemutatott értekezését, admirált fogadta páholyában. Gróf Andrássy va„Etelvár történetéről." Végül a titkár mutat bé lamivel 7 óra előtt jelent meg a szinházban és
e
gy jegyzőkönyvet, a statistikai bizottság részéről, hangos éljen-kiáltásokkal fogadtatott.
mely az akadémia által megbizatván a Dona SziFiuméból meglátogatta a király Zenget, Polárd által kitüzött kereskedelmi tárgyu pályakérlát,
Buccarit,
mindenütt lelkesen fogadtatott. A
dés formulázásával, a következő pályakérdést határozta kitüzetni: „Fejtessenek ki a magasabb magyar miniszterelnök, valamint Festetics és Bekereskedelmi szakoktatás feladata, jelon állása dokovics miniszterek folyvást kiséretében voltak.
hazánkban, s a rendezése körüli teendők." E pálya- — 16-án hagyta ol ő Felsége Fiumét. A királyi
biztoshoz intézett következő sorai voltak olvashakérdés jóváhagyatott.
tók az utczaszegleteken: „Kedves Cseh! Habár
* * * (Székesfehérvárt) hitel- s takarékpénztár- rövid volt is itten való tartózkodásom, még sem
alakult 200,000 ft alaptőkével: e tőkét búcsúzhatom el innen a nélkül, hogy ezen város
. 0 forintos részvény kibocsátásával fogják és kerülete lakosságának, folyvást tanusitott hű
n1
' a /észvények felét az alapitók tartották ragaszkodásuk sokszoros bizonyítékaiért szivélyes
meg, a tobbiro pedig aláírhatni.
„Isten hozzádot," nem kevésbé szives köszönetet
ne mondjak. A legkedvesebb emlékekkel távozom
Ipar, gazdaság, kereskedés.
innen, — egyuttal azon biztos reményt vivén magammal, hogy e város, némely óhajtásainak miex , . **. (Kenessey Kálmán) figyelmezteti a közoktatási minisztert a svájczi és bajor nép közt nagyon lőbbi teljesültével, azon nagyságot és jólétet eléelterjedt fa-faragasra, mely sok apróságot, játékot rondi, melyet annak a jövő biztosit. Megbizom önt,

h ogy ezt haladéktalanul adja tudtára a lakosságnak." — 17-én Polában ő Felsége a tengerésztisztekhez beszédet tartott, melyben kinyilatkoztat á, hogy büszke a tengerészeire és mindig gondja leend rá, hogy az mindinkább kifejlődjék. A
magyar miniszterelnök 16-án visszatért Budára.
±J: (A királyné) a rosz idők miatt mig nem
tarthatott sétakocsizásokat, az udvari lovardát látogatta. Hétfőn a „Mizantróp" előadásán szin házban volt. Ugyanaznap udvari ebédot is adott,
melyen részt vettok Eötvös és Gorove miniszterek.
^ (A választások iránt) annyira érdeklődnek
ő Felségeik, hogy — mint a „Századunk" irja —
a királynak naponként kétszer jelentik táviratilag
az eredményt; a királynét pedig folyvást értesitik
a belügyminisztériumból.
# (A czimbalom), e parlagi hangszer, kezd
divatba jőni a felsőbb körökben is. Több úrihölgy
vesz leczkéket az ismertebb czimbalmosoktól. Párisban is feltünt, mint egyik mult havi tárczánkban emlitettük. Hasznát vehetik némelyek, ha
följogyezzük, hogy a föváros egyik legkedveltebb
czimbalmosánál, Bortóknál, egészen új szerkezetű
hangszert láttunk, melynek előnye az eddigiek fölött abban áll, hogy sokkal könnyebb, és felső
hangjai is kifogástalan tiszták. Bertókot különben
vidéken is sokfelé ismerik, 1861-ben Vachot Imre
kiséretében tartott konczertjoiről; általa szerezhető
ilyen új1 szerkezetű czimbalom.
-j-j- (Hangversenyzök közül) Pesten legtöbb
tetszésben részesültek mostanság Brams és Stockhauson; az első zongorista, a második énekes.
rty (Táncsicsra) 100 frt bírságot róttak lapja
kaucziója letevésének elmulasztásáért. Az „Ellenőr" gyüjtést inditott a büntetéspénz lefizetésére,
Jókai Mór pedig 99 frtot küldött Táncsicshoz
ugyan e czélból; azért nem 100-at — mint irja —
hogy egygyel adós maradjon. — Jókai mindig
elmés, még a választások küszöbén is.
** (Kegyelem.) Vasmogyo rögtönitélő bírósága
Kovács Józsefet halálra itélte. Az elitéit ügyvéde
ő Felségéhez a királyhoz kegyelemért folyamodott
táviratilag, s midőn a válasz visszaérkezett, ő Felsége kegyelmét az elnök megindult szavakkal
tudatta az elitélttel s azután „éljen a király" kiáltások közt felolvastatott a kegyelmet-adó távirat,
moly igy hangzik: „Zágráb, márcz. 13. 7 óra 50
percz. Méltóságos Széll József főispáni helytartó
urnak Szombathelyen. Ő Felsége a rögtönbiróságilag halálra itélt Kovács Józsefnek ebbeli büntetését kegyelemből elengedvén, az ügyre vonatkozó
iratok további eljárás végott a rendes birósághoz
átteondők. Gr. Andrássy."
** (Szibériából) egy elitélt magyar fog nemsokáravisszatérni. Fél év előtt gyakran emlegették
a lapok, hogy Bányász Mártont, ki a lengyel felkelésben részt vett, az orosz kormány élethossziglan
Szibériába deportáltatta. A magyar kormány közbenjárására most szabad lábra helyeztetett, s a
jövö hó elején már visszatér hazájába.
** (Szemere Máriát,) a nemrég elhunyt Szemere Bertalan leányát, ő Felsége ogy legfelsőbb
kéziratával a brünni Mária-Schul hölgyalapitvány
tagjává nevezte ki.
** (Arany-lakodalom.) Aradon f. hó 14-dikén
ünnepelte Bettelheim János arany lakodalmát 2 fia
és 13 unokájától környezve. A nászok közül is jelen
volt kettő.
** (Tisza Kálmánt) aképvisolőválasztáskorDebreczenben nagy ünnepélyességgel fogadták. Midőn
a délutáni vonattal 3 óra után megérkezett, közeledését mozsár-dörgésok jelzettek, s az igen kellemetlen esős idő daczára nagy néptömeg várta őt
az indóháznál. A várvavárt képviselőjelöltet Varga
Lajos választó üdvözölte; mely üdvözletet Tisza
röviden megköszönvén, éljenzésektől kisértetve, a
városi főkapitánynyal a város diszfogatán szállíttatott a városba, mintegy 40 főnyi bandérium és
számos fogat kiséretében. Szállása előtt ismét
fölhangzottak az éljenek. — A választó-kerület
polgárai Tisza Kálmánnak emlékül egy aranynyal
hímzett, s ogyik oldalon az ország és Debreczen
város czimerével ellátott diszes zászlót készitettek,
melyet a választás napján adtak át.
** (A volt nagyváradi püspökről.) Kihallgatásra ment a volt n.-váradi püspökhöz, a jelenleg
Nagyváradtól Kolozsvárig építkezés alatt levő
vasut vállalkozóinak ogy jogi tanácsadója, vole
nehány f öldrész kisajátítása iránt tisztába jönni, egy
négyszög ölért a szokásos kármentesítést ajánlván
neki: „Ennyiért nem adom!" mondá határozottan
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— Pest-Lipótváros. F. A. Börzei biztatásnak mega főpap — „„Do cxcellentiád, fontolja meg hogy"" Szathmár v. Pétery K., Orczy Elok, Almássy S.
.Hiába, nem adhatom?"
„Tehát hogy Hevesm. Szakácsi Dán. Zemplénm. Szilády Áron járná; de igy versbe szedve tünik ki igazán, hogy milyen
prózai.
adn:í exce.lentiád?" kérdé az ügynöü. „Odaadom Halas. Kiss Miklós Kecskemét. Szilágyi Virgil H.- rettenetes
— Lnkacsház. B. E. A korteskedés ellen mostmár
feléért, mert köztünk legyen mondva, a föld nem M-Vásárhely. Schwarz Gyula Sz.-Fehérvár. Za- egykissé késő volna szót emelni; egyébiránt mind lapunkér meg annyit, mint a mennyit ön ajánlt" mondá hornáczky B. Szepesm. Vukovics Sebő Temesm. ban, mind más lapokban ismételve történtek felszólalások e
mosolyogva a kellomcsen meglepett ügynöknek. A Plachy Tam. Nógrád. Konyovics Zombor. Babes nemzeti bün ellen.
— Papa. K. L. Küldeményét a képpel együtt föl fogmely főpap életéből ily emlékek maradnak fel, V. Krassóm. Éder Istv. Csongrád v. Mocsonyi A.
juk használni.
Popovics Zs. Aradm. Csanády S., Gáspár András,
annak távozását hivei méltán fájlalhatják.
— Csorna. K. E. „A fekete kabinet" érdekes czikk ;
** (7500 játék kártya) fogy ol Kecskeméten Móricz P., Farkas Elek Biharm. Matkovics Tiv. adni fogjuk, mihelyt sor kerül rá.
Ugy év alatt. Mindennapra esik 20—22, minthogy Veszprémm. Simonyi Ernő Baranyám, Beniczky
pedig helyben kártya csináló nincs, oz ipar éven- Ödön, gr. Kop-lrvichBéla, Jankovics Miki., Drágfi
Sand. jr\sím. Ludvigh János Szeged. Kossuth Laként kivisz 2000 frtot.
jos Kaposvár.
486-dik sz. f - Bayer Konrádtól

HIRDETÉSEK.

SAKKJATÉK.

Nemzeti szinház.

Megválasztott képviselők.
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(Olmützben.)

a

Péntek, márcz. 12. „Egy szegény ifju története. \ Dráma.
(Márcz. 9—márcz. 19.)
5 felv. Irta Feuillet; ford. Feleki.
Szombat, márcz. 13. „Ördög Róbert." Opera ő felv. ZeJobboldaliak: Lónyay Menyhért, Szlávy
szerz. Meyerbeer.
József Pozsony város. Aczél Pétor Arad v. Pászt néjét Vasárnap,
márcz. 14. „Lelencz." Színmü 4 felv. Irta
Vilmos Versecz. Ordódy Pál Komárommfgye. Szüllő Szigligeti.
<%
Géza, Prileszky Tádé, Olgyai Zsigmond, id. gróf
Hétfő, márcz. 15. „Misantrop. - Vigjáték 5 felv. Irta
Zichy József, ifj. gr. Zichy J. Pozsonm. Keményffi Moliére; ford. Szász Károly.
Kedd, márcz. 16. „Zampa" Opera 3 felv. Zenéjét
J. Esztergommegye. Majláth István, Ivánka ZsigHerold.
mond, Paczolay J . Hontm. Bánó József, Berze- szerz.Szerda,
márcz. 17. „Egyetlen leány." Vigj. 1 felv. Irta
viczy Tivadar, Bujanovics Sándor, gr. Szirmay gr. Fredro S.; ford. Radnótfáy, — „Fürdőre kell menni."
Ferencz, Dienos J., Semsey Pál Sárosm. Gajzágó Vigjáték 1 felv.; — és „Reggeli elött." drámai tréfa 1 felv.
Salamon, Simay G. Szamos-Ujvár. Éber Nándor Irta gr. Fredro: ford. Radnótfáy.
Csütörtök, márcz. 18. „Tévedt nö." Opera 4 felv. ZenéSzék. Gál János Oláhfalu. Kautz Gyula Győr v.
jét szerz. Verdi.

Sóiét.

Rónay Jáczint, Földváry Miklós Gyb'rm. Fekete
J., Petri Á. Maros- Vásárhely. Gr. Andrássy Gyula,
Moliére romok jellemvigjátéka, „A misantrop"
Kossuth Pál, Molnár István, Kazinczy István,
e héten hétfőn harmadszor adatott. Örökéletü mű,
Szirmay Ödön, Zalay István, Harkányi Károly
de melyet a mi közönségünk ugy látszik lassan tud
Zemplénm. Horváth Boldizsár, Hollán Ernő, Bemegizlolni. Különösebb még, hogy némely kritikus
zerédj László, Szabó Miklós, Széll Kálmán, Radó
is gyönge és unalmas műnek találja. Egyiknek
Kálmán, Ernuszt Kelemen Vasm. Somsoy Albori,
Alcost hibás alak, mert nevetséges. A másiknak a
Csorgó László Abaujm. B. Mednyánszky Dénes
csolekvény vékonysága ellen van kifogása. Som czéS< Imecz. Zsedényi, Fest Imro, gr. Csáky Tivadar,
a
b
c
d
e
f
g
lunk, sem elég helyünk polomizálni; do azt hiszRaisz Szilárd Szepesm. Kuliinka Ferencz, Pulszky
Világos.
szük, hogy a ki egy Shakespeare vagy Moliére
Ferencz, Muzslai Sándor, Huszár Sándor, gr. ForVilágos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.
ellen akar kardot rántani, azt könnyü szerrel nem
gách Antal Nógrádm. Budai Sándor, Pásztélyi
teheti, hanem ugyancsak jól neki készüljön. Moliére
János Beregm. Szentiványi Adolf, Madocsányi
e művével toremtotte mög az igazi magasabb vígA 481-dik számu feladvány megfejtése.
Pál Liptóm. Gr. Berényi F., Rudnay Istv. Nyitram.
játékot. Meg akarta kisérleni, hogy csattanós jele(Hein R.-től, Magdeburgban.)
Szögyéni László, gr. Zichy Nándor Fehérm. Báró
netek, érdekfeszitő bonyolulások s más segédesz- Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
Splényi Béla Kórmöcz. Tury Samu H.-Szoboszló.
közei nélkül a hatásnak, csupán csak jellemekre
1. Ba8—b8t
Veö—b8:
6. Vf2—g2f
Kb7—b6
Szabó Imro Pápa. Petrovay Akós, Nehrebeczky
lőhet-e vígjátékot épiteni. Természetes, hogy 2.Vh7—e4t
Kb7—b6
7.Vg2—glf
Kb6—b7
Ungm. Máday Lajos, Szitányi B. Trencsénm.
(kiváló erojo érzetébon) inkább is mellőzte, mint 3. Ve4—e3f
Kb6—b7
8. Ffl—g2f
Ha7-c6
Lehoczky Egyed Zt'ilyomm. Gr. Eszterházy Pál
szükség volt, azon eszközeit a hatásnak, melyek 4. Ve3—f3t
Kb7—b6
9. Fg2—c6 matt.
Veszprémin. Bohus Zsigmond Aradm. Betegh KeKb6—b7
ellen demonstrálni akart. Két száz év7 óta el van ő. VfS—f2t
lemen, gróf Bethlen Sándor B.-Szolnok. Uhlarik
Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
ismerve, hogy czélja tökéletesen sikorült. Persze,
Ján., Szilvái Kár., Kvassay László, Urbanovszky
Miskolczon: Czenthe József. — Karczagon : Kacsó Lajos.
ahoz moliérei lángész kivántatik, ily kevés cselek- —
— Csákváron: Kling Iván. — Oelsén: Glesinger Zsigmond.
E., Ocskay Rudolf, Krajcsik János Trencsénm.
vénynyol ily jó vígjátékot, vagy bárminő drámai — F. -Nyaradon: Gérecz Károly. — A pesti sakk-kör.
Justh József és Kálmán Turóczm. Perczel Béla
müvet teremteni. íly müvek, mint a Misantrop,
Tolnám. Kézsmárki Józs., gr. Zichy Manó, Ányos
örök időkig korrektivái maradnak az izlés romlá•I. Veszprémin. Tóth Vilmos Jeszenszky L., WodiaS8F* Folyó évi márczius hó végével az évnesának s a túlzásoknak. A mostani franczia vigjáncr Alb. Nyitram. Pribék Ant., gr. Buttler Sand.
gyedes
előfizetések lejárván, áprilhó l-töl uj előfiték-iskola kinőv-ései ellen ogy ily moliérei jellomUngm. Horváth Döme Kecskemét. Plachy Lajos
zetésre
hivjuk
fel a t. cz. olvasó közönséget.
vigjáték végig nézése a közönségnek, betanulása
Zólyom. Rannicher J., Kapp G. N.-Szeben. Ormós
a szinésznok valódi ellenszer. Részünkről a nemz.
S. Aradm. Molász V., Lindner G., Kőhalomszék.
szinház játékrendébon a Mizátropot és a nemsoBömchos Fr., WiichtcrE. Brassó. Onossy Mátyás
kára szinre kerülendő „Tudós asszonyok"-at valódi
Temesmegye. Horváth Mihály Szeged.
nyereménynek tartjuk. Gyakran nem fognak adatBaloldaliak : Ghyczy Kálmán Komárom v. ni, do évenként kétszor-háromszer igazi üdülésre
Tisza Kálmán, Kiss Lajos, Patay István Debre- szolgálnak. — Mi az előadást illeti: Feleki fanyar
és
czen. Andrássy Gyula Esztergomm. Kollár Antal Alcest, haragos ott, hol fájdalmasnak kellene lenEsztergom v. Irányi Dániel Pécs. Boezkó Dániol nie, s kedélye nemességét nem birja eléggé kitünB.-Csaba. Csiky Sándor Eger. Beliczay István tetni. Szerdahelyi igen jó alakot csinált a fűzfaB.-Gyula. Csernovics Péter N.-Kikinda. Gubody poéta gavallérból, a két marquis szerepébon Beneegyütt véve:
Sándor N.-Körös. Győrffy Gy. N.-Várad. Kraj- dek és Náday s az inaséban Sánta mulattattak. Do
Évnegyedre
(ápr.—jún.)
2 ft. 50 kr.
csovics F., Luksics Bódog, Nagy János Pozsonym. a koszoru Celimenet és Arsinóet illeti; amabban
Félévre (ápr.—szept.)
5 „ —„
Prielle
remekelt,
szokott
finomságával;
ebben
PauPap Lajos Kézdi-Vásárhdy. Eöri Sándor Győrm.
Három negyedévre (ápr.—docz.) . . 1 „ 50 „
lainé
volt
egészen
helyén.
Milkovics Z?., Zámori Kálmán, Ghyczy Ignácz
Komáromm. Horváth Elek, Szalay Sándor Vasm.
Szerkesztői mondanivaló.
Gr. Károlyi Ede, Pécsi Tamás, Gábriel Istv. AbaÉvnegyedre (ápr.—jún.)
1 ft. 50 kr.
tíjm. B. Podmaniczky Frigyos Szarvas. Gonda
— Árnyai. Elég lett volna csak a négy első sort beLászló Békés v. Salamon Lajos, Madarász József küldeni mutatványul. A ki a rini kedvéért a kemencze
Fehérm. Gál Péter Veszprémm. Ludvigh János helyett katlant ir és pedig enyhe katlant, s a ki, hogy a sor
Késmárk. Bobory Károly Czegléd. Császár Bálint egy szóttaggal hosszabb ne legyen kelleténél, igy hiányje- Évnegyedre (ápr.—jún.)
1 ft. 25 kr.
lez: „ifj' szerelmes" — az jobban teszi, ha nem verselget.A
Sepsiszentgyörgy. FazekasLajos Félegyháza. Oláh kötött alak nem azért van föltalálva a költészetben, hogy
U F * A lapok folytatólagos küldhetése tekintetéből
Miklós Hajdu-Dorogh. Ördög Frigyes Békésm. gondolat-ficzamitó nyüg legyen,hanem hogy könnyü és szép az előfizetések mielőbbi megtétele tisztelettel kéretik.
A pénzes levelek csak bérmentesítve fogadtatnak el.
Bónis Samu Szabolcsm. Dőry Sándor, Szluha Ig- ruhája legyen az eszméknek.
— Szeged B. J . Nem tudjuk, mit vétett önnek Gh. K.
nácz Tolnám. Ördög Fr., Táncsics Mihály Békésm..
A Vasáru. Ujság és Pólit. Ujdoiisá&ok
versébe ugy hozza bele nevét, mint Pilátusét a kréBerecz F. Gyöngyös. Böszörményi László, Kállay hogy
kiadó-hivatala.
dóba. A másik humoros akarna lenni, de sehogy se megy. A
Manó Szabolcsm. Vay Mih. Szathmárm. Kiss Ján. vétrstrófa kivált esetlen. Egvik sem közölhető.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Elöfizetési feltételek:

A VASÁRNAPI UJSÁG
Politikai Újdonságokra
A Vasárnapi Újságra külön:

A Politikai Újdonságokra külön:
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21 Vasár
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda

Katholikus és protestáns
naptár

Márczius

C 6 Viragv. p C Pnlniar.

TARTALOM.

ETI-NAPTÁR.
Görög-orosz
naptár

Izraeliták

Martius (ó)

Nizan, S.
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10 Kodrat
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S fii fi fiS fi Ifi
2 5 Csőt. N.cs. Gy.o.B.t Nagy csötör. 13 Nicephor
13
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2ü Pént
5 59 fi 54 6 18
Nagy péntek f N«*y pént. l l Benedek
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15 S. Hus k
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P- ó. P- ó. P41 10 fifi 1 10
1 l l fifi 9 10
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3 4
25
9, IS
50
13
3 34
4 34
15 4 54
fi 12
26 6 12 4 48
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Zlatarovics Kobert (arczkép). — A pallos és a kard. —
A Pap tava (folyt.) — Képek Ausztráliából (két képpel). —
Kővár (képpel). — Kazinczy Ferencz naplója budai fogságában (képpel, vége). — A Tiszaszabályozás befolyása a magyar talajra (vége). — A hazai halászat. — Egyveleg. —
Tárház: Az aeol-hárfáról. — A Nibelung-ének forditásáról.
— Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Egyház és iskola. — Mi ujság? — Megválasztott képviselők. — Nemzeti szinház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

Férfi vászon-ingek.

Titkos

betegségeket
s tehetetlenséget

Középszerűek:

Finomak:

2 ft., 2 ft. 25 kr.
simák,

3 ft., 3 ft. 50 kr.

szegélyzettek.

simák,

Egész finomak:

4 ft. 50 kr.

szegélyzettek.

(nemi gyongoség.)

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fokórházban
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 reggel 1 órától 10-ig
és délután 1 — 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
447 (3—12)

Régiségek és természetiek
irodája,

TAKÁTS! 1
„a vőlegényhez"

P e s t e n

váczi-utcza 15-ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.
tól l-ig.

Elfogad naponkint ll órá479 (1—12)
Megkereshető levél által is.

Különös figyelmeztetés

Kröczer Ágoston m. k.
gyógyszerész Tokajban.

bogarak, madárbőrök, tojások,

szemüvegek is találhatók.

473 (1—4)

Figyelmeztetés a szülőknek!
Alólirt ajánlja a t. szülők figyelmébe általa készitett

giliszta csokoládét,

mely nemcsak biztos hatása által, de egyszersmind kellemes izénél fogva felülmúl
minden ilynemü találmányt.

472 (1—2)

Háló ujjasok.

1 ft. 00 kr., 2, 3, 4 fi.

Fésülő gallérok.

2ft.20 kr., 3, 4, 5 ft.

Ára 1 dirnak 15 kr. oszt. ért.
Kagyban megrendelők méltányos
| engedményben részesülnek.

|

[ 446 (2—12)

Sipöcsslstván,
gyógyszerész Pécsett.

SKRIVÁN VINCZE
elsö magyar

selyem- és nemez-kalap gyári-raktára
PESTEN.

465 (3—3)

Főraktár: kigyó-tér.

Nagy választéku raktár, mindennemü selyem- és ncmezkalapokból, urak, hölgyek és gyermekek számára, saját és külföldi
gyártmányok, kelme-vadász-kalapok, házi- és vadász-sipkák, kucsmák, nyakkendők, utazási nemeztopánkák, ugyszintén hölgyi nemez-czipök börtalppal, papucsok
és egészségi nemeztalpak.
Az összes formák az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mellette álló számok pontos kitétele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát kérjük
megjelölni.
Kalapok, festés, tisztitás vagy
divatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészittetnek.
1. sz. vadász-kalapok, zöldek és szürkék, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
í . » félkemények, feketék és szürgyógyszerész Tokajban.
kék, 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
3. » félkemények és lágyak, fehér
és szürke 3, 3.50, 4, 4.50,5 ftig.
4. » félkemények és lágyak, fehér
és szürke selyem szegőlylyel 3,
Erdekeit bizonyitvány „Giliszta csoko3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
ládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak 5. » félkemény és lágy, fekete ea
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
vGiliszta csokoládéjának" hatása csodá- 6. » kalapok főt. papok számára, silatos nagyszerü volt, is csakugyan sajnálatos
rnak 4, 5 ft., selyem-nemez, fi
volna, ha a tekintetes urnak titka időjártával
nöm 4, 5, 6 ftig.
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani előhaladásának az után- 7. » félkemény és lágy, fekete és
szürke 3.50, 4.50, 5 ftig.
™ "-o i ^ z t a csokoládé" az önéhez képest
semmi? Most tehát ismét felkérem önt ezen 8. » félkemény és lágy, fekete és
szürke, selyem segélylyel 3.50,
i ^ U p e ' n z c I r t l m momra
o m r a „Csokolá„Csokolá
4, 5, 5 ft. 50 krig.
ik
eni sziveskedjék.
Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája 9. » félkemény és lágy, fekete á
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
lí Nagy Mihály s. k.
10. » félkemény és lágy, fekete és
Kapható Pesten: Török József és Thallszürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
mayer es társa nemkülönben könyvecském- 11. » legujabb alaku félkemény 3.50,
ben jegyzett t bizományos uraknál, ogy db.
4, 4.50, 5, 5.50 krig.
20 kr., nálam 6 darab 1 ftért. 44() (f—12)

At. szülékhez!

jék,

czimzett házban.

a szülék számára,
Gyakran felmerült eseteknél alkalmam levén sajnosan tapasztalni, miszerint ,,Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzérkedő csalók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van szerencsém a]tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam készitett giliszta csokoládénak csak aztismerje el, melynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláírva van, miat itt alább látható.
Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál eszközölni. 458 (2—12)
Kapható Pesten: Török József
és Thalluiayer és társ uraknál.

hol egy nagy választéku raktár mindeknemü
| régiségek, régi pénzek, gompok, övek
és ment* kötökből a legolcsóbb áron. ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lep-

kishid-uteza

Sugár F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,

„a vastnskóhoz"

valamint

és sulyos utóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhirü Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztositása mellett, rendel:

és mindennemü régiséget, drágakövet,
. lovagló és nyeregszerszámokat lótaka| rókkal együtt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a logmagasb áron.

Körbajok

titkos betegségek

Régi pénzeket

12. sz. legujabb alaku vízmentes, keni.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50
5 ftig.
13. > legujabb alaku félkemény és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
14. : széles karimáju félkem. és lágy,
fekete és szürke 4, 4,50, 5 ftig.
15. legujabb alaku vizm. kemény,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
6 ftig.
kemény, fekete, sima, nemez és
16.
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.
17.
egész lágy, fekete és szürke 3,
3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
18.
inas- és kocsis-kalap, fekete
félkemény, 3, 3.50, 4, ő, 6 ftig.
legujabb alaku félkemény és
19.
lágy, fekete és szürke 3.50, 4,
4.50, 5 ftig.
2 0 . » legujabb alaku vízmentes kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4,50,
5 ftig.
SI. » kocsis-kalpag, kemény és lágy,
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
2 2 . » kucsmák 2 ft. 50 krajczárjával?
asztrakán 5 ftig, persa prém 5,
6, 7, 8 ftig.
23. » pir° s török sipka 1.80, 2 ftig.
24. » huszársipka, piros és különféle
szinben 3.50 4, 5 ftig.
25. » inas-kalap, fekete, fél és egész
kemény 3.50, 4, 4.50, 5, 6 ftig.
Gyermek-kalapok kaphatók, a 3 .
számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
3 ftig, 9. számúból fekete és szürke,
selyem- és bársonyszegélylyel 2.50
3 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.50, 3 ftig. Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 3,
3.50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig.

Nagybani és darabonkint! eladás.

*#

il

^

j _ .. .

r - ^ y •T^"-V'-_'"' i\

165

164
Láczay Szabó Károly ur kova-uialoinkö-gyára S:íros-Patakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

__
márczius havi előfizetőink kéretnek megrendeléseik korán tételére, hogy a lap küldése
részükre fenn ne akadjon.
Az

Sáros-pataki

kovamalomkö-fryári egylet

Jobbra.

„ELLENŐR"

czime alatt:
Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készitett malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyanazon minőségü köveket kivántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünő voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyitványt nyujtja.
A részvény-társaság, moly Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösön oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjü kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
toljesitethessenek.
A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályu sáros-pataki kövek keményebb fajúak lévén, nagy előnynyel használtatnak gőz- és münialniokban fehérörlésre; már első fellépésüknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltok és ezek roppant árát tetemesen leszállitották, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetbon,
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.

most már a rendes évnegyed előtt állván, — megrendelhető a következő árfokozat szerint:
481 (2—2)
egy hóra (április)
1 ft. 4 0 krral,
évnegyedre (április—junius)
4 „ — „
félévre (ápril —szeptember)
. . . . . .
8 „ — „
három negyedévre (ápril—deczember) . . . 158 ,, — „
Gyüjtőknek 10 példány után egy tisztelet példány jár.
gg^S Az előfizetési pénzek bérmentesítve Hekenast Gusztáv
hírlapkiadó-hivatalába (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.) küldendők.

Legujabb párisi minták

Balra.

női vászon-készletekből,

mint:
ágynemft ingek, corsettek, nadrágok, pongyola öltönyök, fésüli) köpenyek stb. ajánl
»

vizi,

malomkövek

— végre a szesz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

Türsch F.-nél

1 legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
30'

Átméret:
Ár:

100 ft.

38'
HOft.

I-ső osztályuákból:

40

44

9éé

180 ft.
190 ft.
Il-ik osztályuákból:

44"
200

ft.

46

Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
S ^ * összeállitott
menyasszonyi
készletek 400, — 600, — 800, — 3000
ftig mindég megszemlélhetek.

48"

44

210 ft.

220

ft.

464(1-3)

44
48"
36"
38"
•
40"
42"
40'
Átméret:
160 ft.
UO ft.
180 ft.
Ár:
120 ft.
130 ft.
140 ft.
150 ft.
krral
számittatik;
alacsonyabbság
tekintetbe
nem vétetik,
A felső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még podig néhány héttel előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
történnek, egyuttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vajjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyon a kő.
j m ^ B ^ A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
•^^»
kova-malonikö-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz lizetés vagy utánvét mellett küldotnek ol a kikötött időben. — Pest, 18G9. márczius havában.
44

478 (1 - 18)

Mindennemü

Medaille de la société des Sciences
fndustrielles de Páris.

takarópapiros

Semmi ősz haj többé!

MELANOGÉNE.

Dicquemare-töl Rouenböl.
G y á r : Rouonben, rue SaintNicolas, 39.
A haj-és szakálnak pillanatjMÉLANIlGEIIin
| yi gyors, bármely árnvazatu a
bőrre nézve minden kártékony
[QIGIJUEMEREJhatás nélküli festésére.
Ezen festőszer legjobb valamennyi eddig használtak közt.
Főraktár: P e s t e n Török József
gyógysz. urnál, király-utcza 7. szám.
Ára 3 ft. 50 kr., postán 20 krral több.
332(13—18)
Heckenast Gas&táv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza4. sz.), megjelent és minden könyvárusnál kapható :

A magyar

költészet története
az ősidőktől Kisfaludy Sándorig.
Irta

Toldy Ferencz.

Második, javított kiadás, egy kötetben.
CrimUépes kiadás. (XVI. és 475 lap).
Fűzve
2 ftDiszkötésben
3 „

(jtlakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

husvéti

292

tojások

Biztos szer

(7-9)

fogfájás ellen.
Dr. Paycha-féle

alveolár-fogcseppek,

legujabb

fecskendő, bokréták,
pisztolyok, gyűrűk és
tojások
dus választékát,

1 nagy üvegcse ára
1 kisebbé . . .

-

1ft.— kr.
„ 50 „

Vipera-zsinórok,

biztos szer torokfajdalinak, lényegesen
torokgyik ellen.
Egy ily zsinór a nyakra helyeztetvén, a
fájdalmak ellen ovólag hat, s a gyökeres
gyógyulás okvetlen bekövetkezik.
1 zsinór ára 1 ft. 58 kr.
Krieger A., gyakorlati tyukszem-műtö
jónak elismert

10 krtól kezdve 20 ftig,
ajánlják

Kertész és Eisert
Pesten,

tyukszeiiiiapasza,

Dorottya-utcza
2-ik szám.

477 (1—2)

a tyúkszemek gyökeres meggyógyitás biztositása mellett.
1 nagy skatulya ára . . ÍO kr.
1 kisebbé
85 „
F ő r a k t á r Magyarországra nézve
Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél király-utcza 7. sz. a.

Heckenast G u s z t á v pesti könyvkiadónál megjelent és minden könyvárusnál kapható:

od lmi
Ráth György Német-magyar és magyar-német mftsiótara a z uj törvényhozásnak, Babos Kálmán. Közhasznu magyarázó szótár a magyar '/ f . müvekben, magán
és
hivatalos
iratokban,
hírlapokban,
folyóiratokban
és
társalgási
nyelvben gyakrab(VI., 154; II. 80 lap, nagy 8-rét) a két rész egy kötetben keményen kötve 1 ft. 50 kr.
ban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére. (VIII. és 8281 lap,
(Deutsch-ungarische und ungarischdeutsche Terminologie der neuen Gesetznagy 8-rét) füzve . . • •
•
1ft.80 kr.
gebung.)
Mólé. Uj m a g y a r - f r a n c i a és franczla-magyar szótár. A legjobb kútfők szerint
Kelemen Mór. Latin-német m a g y a r tiszti szótár. Átnézte. Dr. Ballagi Mór, tanár.
szerkesztve. Harmadik tetemesen blivitett ét javított kiadd,. Két kötet: _
1862. 92 lap, 8-rét) füzve
50 kr.
I. kötet: Franczia-magyar rész. D'aprés les meilleurs ouvrages publées jusqu a
ce jour et spéoialement d'aprés le dictionnane francais de Mólé (420lap 8-rét)
Német-magyar tudományos nifiszótár a gymnásiumok és reáliskolák számára
IL kötet: Mag'yar-fr'an'czi'a rL.'lrtaBabo, Kálmán. (5201ap,8-rétKüzve 1 ft. 60 kr.
Deutsch-ungarische wissenschaftliche Terminologie. (VIII., 862 lap, nagy 8 rét)
füzve
2ft.50 kr.
A két resz egybe kötve fél bőrbe 4 frt.

Friss

VETŐMAGVAK,

ugymint:
L ó h e r e , (valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
Réthi here, fehér hollandi.
Vadóez (Reigras), angol, franczia,
olasz, belföldi.
Hédii csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparczette).
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és ószirepeze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
417 (4—13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Burnótra (Pimpinella).
Akáczfa-magvak.
Es más inagfajok.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü.
Disznózsir, Szalonna és háj,
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete lábföld virágokhoz:

W Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer G. János,

kereskedésében Pesten.
Raktár és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival.
457 (3—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni le^biztosb óvszeréről,

a férfi in n 5 ; ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 uj forint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.
_ Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját házában.

FISCHER GUSZTAV,

színháztér, a kereskedelmi bank-épületében
Pesten,

ajánlja legnagyobb raktárát, mely áll mindennemü legujabb franczia ruhakeline-diszitményekböl minden évszakra; továbbá selyenirojtokból és paszomány-árukból, selyem-, bársony s atlasz-szalagok,
érez-,üveg-s pasmantri gombokból,— varró-, szíjgyártó- s kötöczérnákból, kötő- s stikkölö-pamutból, varró- és trama-selyemböl valamint fehér és szines mousselinek, organtin, moul, batizclair, perkál, shirting, croisé és halcsontokból; nagyszerü raktárt
tartok; továbbá mindennemü függönytartók, tükörbojtok, csillárzsinórok, redözetek, Honi ezüst- s aranyesipkékböl paszomány
és czafrangokból. Ajánlom továbbá bútor-, kocsi- s katonai paszományáruk és selyemkelinékkel ellátott nagyszerü raktáromat,
mindennemü atlasz, lustrine, florentine, mazzline patent- és selyembársonyokkal egyetemben, a legjutányosb gyári árakon. 409 (5—10)

Rock István gépgyára Pesten,
a soroksári utczában 20. sz. alatt létezik.

Ugyanott készittetnek: L o k o n i o b i l o k . c s é p l ő g é p e k , valamint tovaszállitható Ióp o s f f p e k kerekre, tisztító és zsákoló eszközökkel, a legczélszerübben módosítva. Ehhez
való járgányok (Göpel) kerekre, oly szerkezettel, hogy nem kell ezeket levenni. Igy lócséplőgépek minden nagyságban, bordázott sinekkel Hensmann rendszere szerint; továbbá amerikaiak
czövekkel és a hozzá szükségelt járgánynyal, uj módositásokkal, könnyü járatuk és tartósságuk
miatt különösen ajánlhatók.
Mindennemü ekék, szecskavágók, kukoriczaniorzsolók, répavágók, olaj és
borsajtók, zuzók, daramalmok, körfűrészek stb. Különösenfigyelemreméltók minden
nagyságu örlö-malinok göz-, viz- és széljáratra.

^

459 (2-6)

Kitünő erős szerkezetű gőzmalmok katlanokkal, teljesen felszerelve.

Szilárd munkáért és készitményei czélszerüségeért kezeskedik
gépgyár-tulajdonos.

Csak nyeremény lehetséges!!

Nem ígérvények, sorsjegyek eladása részletekben.
Hogy t. cz. üzletbarátainknak az eredeti sorsjegyek bevásárlását megkönnyithessük, — azon intézkedést hoztuk létre, hogy a legkedveltebb-féle sorsjegyeket, — eltérve a kibocsájtási araktól kisebb részletekben
adjuk el és igy megszerezhető

e g y huszadrész 1 8 6 4 - k i 1 0 0 forintos eredeti sorsjegy
e g y h u s z a d r é s z hitel s o r s j e g y

. . . .

8 forint,
10 „

Az üzlet megkötése alkalmával a vevőnek egy általunk kibocsájtott eladási levél, melyen a sorsjegy
sorozata és száma pontosan feljegyezve van — kézbesittetik, s ez időszerint a huszadrész sorsjegy az illetőnek
birtokában megy át és saját hasznára játszik.
A sorsjegy mindaddig nálunk lotéteményezve marad, mig csak ki nem huzatik, a huzás után a nyeremény felvétetik s a vevőre eső nyeremény általunk azonnal kifizettetik.
Az 1864-ki sorsjegy főnyereménye 250,000ft.,legkisebb nyeremény 160,165,170—200 ft.
A kredit sorsjegy főnyereménye 200,000 ft., legkisebb nyeremény 165,180, 185 — 200 ft.

E szerint a befizetett összeg semmi szin alatt nem veszhet el,

mert már a legkisebb nyoremény is, mint a fentebbiekből látható — a sorsjegy beszerzési árát, mely okvetlen
kihuzatik — körülbelől fedezi, s a mellett részletjegyeinket vissza is vásároljuk. Ugy hiszszük, hogy
őzen intézkedésünk által a t. cz. közönség igényeivel találkozunk annyival is inkább, — mert igy a kisebb
vagyonosoknak is, kik nincsenek azon helyzetbe, hogy maguknak egész sorsjegyet vásárolhassanak, alkalom
nyujtatik hamar kisebb mértékben is a sorsjegynyereményok előnyeibon részesülni, — ellenben vagyonosb
egyéniségek a különféle sorozatok és számok bevásárlása által nyeremény vágyaikat csak fokozhatják.
> A kisebb vagyonos, ki nyereményét remény utján akara elérni, eddig ígérvényeket vásárolt a nélkül,
hogy kiadott pénzeért neki kárpótlás nyujtatott volna, s igy pénze örökro veszendőbe mont, do ez most részlotjegyeink bevásárlása által fölöslegessé válik, mert a vevő fentebbi csekély összeg lefizetése által egyszermindenkorra a vásárolt sorsjegy minden húzásaiban a vele való játszást magának biztositja, s ehhez még
azon kellemos öntudat is járul, hogy pénzét soha el nem vesztheti. — Díszesen kiállitott részletjegyeink kuli?-,
nösen ajándékok s tiszteletdíjakul stb. ajánlhatók.

P1RNITZER TESTVÉREK,

bank- s váltóüzlete Pesten, Dorottya-utcza 10. sz. a.

Vidéki megrendelések a legpontosabban s gyorsan teljosittetnek, s az összeg utánvétele mellett
is eszközölhetők.
k
6y
4 0 6 ^_6
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Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle áíalános

SEB-TAPASZ,

im

1

I

mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind 'gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
$ bajokban. — íly ba/* jok a torokgyula•"*' das,
légcsőhurut,
bőr kés-barnaság,
i hártyásgyik (Croup,
jj angina) mindennemü megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
-; megforrózások, da:=£ rázs- vagy méhszuf íf jen Gwchwür
' " rások, konok-fekéVtsen, Croup
lyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gj'ors fájdalomcsillapítással— rögzött
daganatok, gümők,
—
—
tályogok, pokolvar
(carbunculus pustulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fckélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz: továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nó már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz 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 szabad kézzel, sebészi mütét és fájdalom nélkül,
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlon gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s logkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.

Xav. gysz. urnál (Stock im Eisenplatz) Nr. 1., dr. Girtler gysz., Freiung 7. sz. —
Aradon : Szarka J.-nál. — li.-Ujfaltin: Vass Jenö. — Ítékés-Csabán: Biener B.—
Debreczenben: dr. Kóthschnck V. E. — Duna-Földváron: ÍTádhera P. — Egerben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekújvárott: Conlegner J. — Esztergomban: Beszédes J . — Gyöngyösön: Kocianovich J . —Győrött: Lehner F.
— Hajóson: Az ottani m. k. postahivatalnál. — II.-M.-Vásárhelyen: Oblat L. —
Ilögyészen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólsván: Maiéter Alb. — Kassán: Koregtkó
A. — Késmárkon: Genarsich C. A. — Kormáromban: Grötschel S. özv. — Körmitczftn: Ncmtsek J. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-Vásárhelyt: BucherM. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G.
— Nagy becskereken: Klcszky J. — Nagy-Kanizsán: Wajdits J. — Nagyszombaton: Pántotsek lt. — Nagyváradon: Huzella M. — Nyíregyházán: Kovács S.
— Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Písztóry B. —
Rimaszombatban: Hamaliár K. —Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selnieczen: Vitkovics János. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.Györgyön: Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J .
E. és Quiriny A. gysz. — Tétsön : Héder L. — l'ngvárolt: Okoliesny J. — Vasvárt:
Árady P. és Bossás K. — Versetzen: Guist M. — Veszprémben: Ferenczy K.-nál.
Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABH K K. és GYERTYÁNFFY J, és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Zágrábban : HEGEDÜS GY., a „fekete sashoz" czimzett városi gyógvszert
Mitrowitzon: KERSTONOSt UITZ E. FIÁNÁL.
€zernowitiban: S t IIXIIU II J.-nál.
Főraktár Moldvaorszagra nézve: Jassíhan: JASSINSKI A. gyógyszer.
Brailában : Olahországban: Dr. C. C. IIEP1TES gyógyszerésznél.
Giurgevóban: FABINI E. L. gyógyszerésznél.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak; miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.
SUT" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesittetnek.
39! ( 4 _ 6 )
—

Elöfizetési

felhívás

Van szerencsém köztudomásra juttatni, hogy számos magyarországi megrendelések következtében, idő- és fuvarköltségek megkimélése tekintetéből a t. közönség
kényelmére, a már több évek óta feltalált s jelenleg a világrészek előkelőbb pontjain
a legnagyobb elismerésben részesült

Férfiassági erö-anyag
(jHannbarkeits-Substanz)

urnál Debreczenben raktárt állítottam fel, s kérem az illetőket ezentul bizalommal
hozzáfordulni; ki is nevemben bárminemű felvilágositással szolgáland a használatra
vonatkozólag, a legnagyobb titoktartás mellett.
489 (3 — 3)
Vidéki megrendelések, utánvétellel, ha tetszik, másnemü tartalom feladása

alatt, pontosan teljesittetnek. — Berlin, jan. 16. 1869.

fi
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A „Nep Zászlója' kiado-hivatala.
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x

mángorlókat
és

ruha-facsaró-gépeket,
ajánl

Loti A.és Társai

| Dorottya-utcza 2. szám a „magyar király" czimü szállodával szemközt |
385

Pesten, váczi-töltés 403. sz.
Képes árjegyzékkel ingyen szolgáltatik.

Bittner József és Társa

mü- és kereskedelmi kertészek Budán,
nádor-kert,

ajánlják dúsválasztékban mindennemü exoticus fáikat, továbbá cserjék, bel- s külföldi növényeket, régibb s legujabb fajta gyümölcsfá] kat s egyátalában minden kerti termesztményeket a lehető legjutányosb áron.
Elválalnak továbbá kertelményeket (Garten-Anlagon), melyek
a legszebbon s meglepő izléssel oszközöltetnok.
Fáink, különösen terebélyes koronájuk s délczeg szálaik által
tünnek ki, ezt azon öntudattal mondjuk, hogy mindazok, kik megrendelésoikkol megtisztelnek, azt magunknak a jövőre nézvo biztosítottnak
| tartjuk.
i
Csoportozatoknak való növények nálunk mindenkor készen találhatók, — ezek kÖ2ré tartoznak különösen tömött virágú pelargoI niáink és gyökeres rózsáink.
SUT Vidékről jövő megrendelések gyorsan és pontosan eszköízöltetnek.
408(8-12)

tekintetéből következő czikkek dús választékát ajánlják:

Tavaszi legyezők.

Lovagló szerek.

i Közönséges gömbölyűek, papírból 12 kr- Disznóbőr angol-nyergek 16 frttól kezdve
»
. »
kelméből 30 kr.
a legfinomabb nemüekig.
[ Finomabbak, kivonó előkészülettel, kelmé- Angol kantárok 2 frt 65 krtól 10 frtig.
ből, selyemből stb. 1 frt 25 krtól 3 frt »
kengyelvas szijjak 2 frt 50 krtól
50 krig.
3 frt 30 krig.
| Falegyezök,különnemükiállitásuak 25 kr.- Nyereg és kötélterhelők 2 irt 40 kr.
tól 7 frt 50 krig.
Nyeregtakarók 3—5 frt.
Kengyelvasak, nyerges feszitö zablák, s
Fa ernyő-legyezők.
minden egyéb aczél szükségletek leggy egészen uj, igen diszes neme a tavajobb minőségben.
szi ernyőcskéknek, melyek mint legye- Felcsatoló, felsrófoló és gép-lovagló sarzők is használhatók, különböző fanekantyúk 1 frt 40 kr., 1 frt 30 kr., 2 frt.
mekből készülve, simák és festettek 1 frt Lovagló ostorok, különnemüek 60 krtól
60 krtól 6 frtig.
10 frtig.

Napernyők.
I Kis fére hajtható tavaszi ernyőcskék se"
'
lyemböl, bélés nélkül 1 frt 80 krtól 2 frt
50 krig.
j Selyemből bélelve 2 frt 30 krtól 3 frtig.
Finomabb nemüek, moire antíque és atlasból, hímzésekkel diszitve stb. 3 frt
90 krtól 10 frtig.
I Középnagyságu kézi-ernyők , változatos
kiállitásuak 2 frt 70 krtól 15 frtig.
! En tout cas-ernyők, alpacca és selyemből
2 frt 30 krtól 8 frtig.
| ^Napernyők urak számára.

Rugany labdák és ballonok
minden nagyságu szürkék 10 krtól 1 frt
20 krig.
kétszinüek 12 krtól 1 frt 40 krig.
festettek 25 krtól 2 frtig.
Kirándulásokhoz igen alkalmas, felfújható,
zsebbeli ballonok 60 krtól 1 frt 40 krig.

Virágkosár- asztalkák.

Az állvány természetes törzs-ágakból, a
kosár szép fonadékból, bronzirozott levelekkel diszitve,
kisebbek
nagyobbak
nagyok
darája 6 frt,
8 frt 50 kr.,
l l frt.
Esernyők.
Finomabb nemüek, dús választékban 25
I Alpacca szövetből 3 frt 75 kr., 4 frt 50 kr.
forintig.
455 (3—6)
Tafota és selyemből 5 frt 60 kr.—ll frtig.
Kerti gyertya-tartók.
12 bordás angol selyemernyők 12 frt.
j Angol ruganyernyők 10 frt.
Gyertyákhoz valók üveg fedővel darabjaj
1 forint.
I
Rugany eső-öltönyök e's
Petroleum lámpával, üveg fedővel s a lég- I
köpenyek.
vonat befolyását akadályozó készülettel 1
Ujas öltönyök fejfedővel 10 frt 75 krtól 1 frt 70 kr.
19 frt 50 krig.
Séta-botok.
Kocsizó és lovagló köpönyegek ujakkal és
Közönségesek, különféle fanemekből 25—
fejfedővel 15 frtól 19 frtig.
80 krig.
Igen elegáns fehér eső-öltönyök 17 frtól
Befont és nád Boxer-botok 75 krtól 2
20 frtig.
forintig.
Plaid-szijjak.
Finomabb nemüek, különböző nemesfákLegjobb nemü angol 1 frt 15 kr., olcsók
ból, valódi nádból faragványokkal, ele80 kr.
fántcsont, valódi ezüst fogókkal stb.,
Valiba akaszthatok 1 frt 50 kr., 1 frt 80 kr.
felette dús választékban 1 frtól 8 frtig.
Gyermekek számára olcsók és finomabbak ryermekek és fiúk számára 15 krtól
40 krtól 80 krig.
50 krig.

Szives figyelembe vételül.

Lovélbeli megbízásoknál különös feladatunk a belénk helyezett bizalmat a rendelmény pontos eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelítő árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy mindan meg nem
felelő czikket visszafogadunk.

Tek, Fáczányi Armin
hites gyógyszerész urnak
Pesten, 3 dob-utcza 44. sz. alatt.

számára.

menyasszonyi vászonkészletek:

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és
eddigelé 8 nyelvre van fordítva.

A szerzö Baját kiadásában megjelent és Pesten az EGGENBEBGERfóle könyvkereskeddsben, valamint minden más könyvárusnál is kapható:

Iágynemű, ingek, corsettek, szokIgen tisztelt Uraságod!
nyák, stb. vászonnemüek.
Ötvenhét éves levén, majdnem 42 évig
fogfájásban szenvedtem, és olyannyira megszoktam volt már azon fájdalmat, mind más
a sorvadást, én már több száz forintot kölPesten, váczi-utcza 19-dik szám.
töttem a miatt, és mégis csak azt érhettem el,
Összes árjegyzék bérmentve.
ho«-y csupán nadályok alkalmaztatása folyvalamint
oktatások
annak
tán sok vért veszitve, időről-időre némileg a
462% (1—3)
fájdalmam enyhítve volt. - Multhéten azonban annyira támadá meg agyvelőm részeit
ismét a fájdalom, hogy kenteién voltam peMindazoknak ajánlva, kik mértéktelen kicsapongás, titkos bünök és ragály követHeckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalátroleum-gyáromat bezárni, és azt hittem soha
kezményeiben szenvednek.
ban megjelent és ott, valamint minden hitöbbé javulásnak, hanem tébolyodásnak kiAzonkivül O k t a t á s o k a h á z a s s á g
ezéljairól és kötelességeiről,
vagyok téve, vagy pedig hogy már végképen
teles könyvkereskedésben kapható:
valamint gyógyeljárás a közösülést képtelenség és terméketlenel kell vesznem. - Igy tehát noha már viség körül.
gasztalhatlan voltam mégis azon borzasztó
Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos Londonban.
fájdalom daczára magam siettem az idevaló
Schaller Károly ur gyógyszertárába, cs
Nehány ábrával.
kértem az on által feltalált és az általános
Ára
vászonba
kötve
1
f(. Postán bérmentesen küldve 1 ft 10 kr.
német „Bukaresti lapban" hirdetett logpa
Curtis könyvét „A nemzöképesség," öregnek ásfiatalnakkelpapirt: fel is bontottunk azonnal egy csoRegény 3 kötetben.
lene birnia. Ez egy kitünően irt orvosi munka, mely azon szomoru betegmagot és azon fogpapirt ott rögtön utasitás
ségek gyógykezeléséről szól, melyek már annyi számos életboldogságot tetHarmadik kiadás.
szerint alkalmaztam, a mely után legnagyobb
tek tönkre.
meglepetésemre azon legborzasztóbb engem
(8-rtít
255,
255, 253 lap) íüzve 8ft.40 kr.
48 óráig folytonosan kinzott fájdalomtól egy
pillanatnyi idö alatt tökéletesen megszabadultam. Azután 24 órányi idö alatt 10 csomagot azon fogpapirból jóbarátim közt osztottam el, és felszólitám többekot, hogy a kik
hasonló fájdalomban szenvednek, jöjjenek
hozzám, és csakugyan mindazok a kik azt
alkalmazták, szintugy mint én fájdalmaiktól
szerencsésen megmenekültek. — Kérem önt
tehát, öszinte nyilatkozatomnak hitelt adni,
én 8 gyermeknek apja vagyok, de egész családomnak kötelességévé fog válni naponta
minden órában a mindenhatót kérni ön jó
egészségeért és szerencsés életéért; azonkivül nem fogom soha sajnálni a fáradságot ön
kitünő és felülmulhatlan gyógyhatásu fogszerét nyilvánosságra hozni és mindazoknak,
a kik fogfájásban szenvednek, legjobb lelkiismerettel ajánlani. — Annak bizonyságául
egynéhány nap mulva olvasható lesz nyilvános
ÓVÁS Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melvek saját •_._...
utasitványaim*
hála nyilatkozatom az általános német Bukuresti és Moniteur czimü kormány lapban." mal wórul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen öss
— Ez alkalommal kérem fel uraságodat szí- hetők -minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidl!
veskedjen nekem posta fordultával és után- minden esves katulvát, valamint az adagok papirjai hivatalosan letéteményezett vedmarkkal vannak ellátva.
vétel mellett 6 csomag fogpapirt küldeni, a
'
igy bepecsételt eredeti katolyának 1 ft. 25 hr. - Használati utasitás minden nyejjj»' kijzött
moly szállítmányt mielőbb elvárva, maradok
porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által mmden^eddig iwnert " ^ ^ " ^
megkülönböztetett tisztelettel
Plojestben (Oláhország).
i jókban, ezivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, veriuumasuai, •;»««»» ; " " ' " ^ „ v i . a t á s t erpiW-

A nemzöképesség

Türscli F.-nél

és időelőtti csökkenésének okai
fékéletes visszaállítására.

Jókai Mór.

Egy magyar nábob.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

170(1—4)

A szepesi kárpáti flórának legszorgosabban kifürkészett s kitünőleg alkalmas gyógyfüveinek nedveiből készitett szer, mint kitünő hatásúnak bebizonyult: köhögés, rekedtség, a száj-, garat- s légzőszervek nyákhártyáinak heveny hnrntos bántalmai,
görcsös, ideges, légrekedési rohamos köhögések, szűkmellüség, oldalszurás,
idült hörghurut, tudóvész s a ttidögümösök eröfogyasztó s bő izzadásai ellen; sőt a
Negyedévre (ápril—junius)
| ft. rosz vérképződésen s tápláltságon alapuló betegségek ellen.
Hasonló hatással birnak a szepesi kárpáti nfivényelegy-thea és a szepesi kárpáti
Félévre (ápril—szeptember)
«j
növény-czakorkák (bonbons) dr Fáykisstöl.
Három negyedévre (ápril—deczember)
3
Ára egy üveg növény-kivonatnak használati utasítással
75 uj kr.
»
» csomag theának
»
»
25 »
W " Januártól kezdve teljes számu példányokkal folyvást
»
» doboz növény-ezukorkáknak »
»
35 »
szolgálhatunk.
Ezen gyógyezikkek megrendelhetők magánál a készítőnél: „gyógytár a magyar
P 0 ~ Gyüjtőknek 10 után tiszteletpéldányt; ki 25-öt, egy szép nagy képes naptárt
koronához" Késmárkon. Azonkivül kaphatók: Pesten TÖRÖK JOZSEF gyógytárban
ki 50-et, e naptárt cs Kossuth nagy arczképét kapják.
kir. utcza 7. sz., Kochmeisternél, Thallmayer. Továbbá: Alsó-Kubinban: Tyroler és
S^T* A pénz mielőbbi beküldése kéretik, hogy a példányok szétküldésében zavar Schlesinger. Breznyóbányán: Zörnlaib gysz. Debreczenben: dr. Rothschnek V. E.
és hátramaradás ne történjék.
.
, r,
,
,, . , • > • •
., 1
m T
gysz. Egerben: Schuttagh gysz, Kassán: Jerney Károly. Krakón: Szeidleczky gysz.
4
Selnieczen: Vitkovits gysz. Temesvárt: Guiriny Alajos v. gysz. Uj-Zsolyómban: Göllner gysz. uraknál.
398 (6—6)
2 3)
l'est, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.

Elöfizetési feltételek:

kereskedő és szőlők birtokosa.-

Kir. szab.

KERTESZ és EISERT Pesten,
a tavaszi idény

Sír Antal*

412 (6—6)

h W

EP ZÁSZLÓJA szepesi kárpáti növény-kivonata mell- s tüdőbetegek
szabadelvü, ellenzéki képes hetilapra.

Szőlővesszők

100 darab legjobb egri gyökeres kék k a d a r k a 1 ft. 2 0 kr.
100 „ szinte sima
„
„
— » 40 »
1H§P Megbizásokat Pesten, eredeti árakban elfogad Liedemann J . S. Frigye** nagykereskedöház.
Eger, 1869. febr. hóban.

Freiberger Heinrik s. k. nys.er.ara, „uKorra es Lzamős hányásrf bajiamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak s a l ^ r t g b S g g ^ ™ * £
petróleum-gyáros.

nyezték. - Az ez értelemben! igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl, «
^
^
& ^
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimenttetett, ez egyszerü háziszerhezfoi}
^ ^ . . ^ &^
^
egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — üz elismeroira™
és
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
sőt
gyógyszerészek és
kiknek
söt gyógyszerészek
és orvosok,
orvosok, valamint
valamint mindkét
mniara nembeli
nemoen oly
uxy egyének
ug^m,*. is
x, ^képviselyék,
j,,^.^, —
— ezelőtt
— j h a s z n á i a t a által állíttatott helyre
mm okoztak
„i j._w legkisebb
i i •„„•M,i,x„«-.r<>Vihiilést.
és kiknek
IÍIVTIPITegészségok
p.o-észséírök csupán
csunán csak
csakaa Seidlitz-poroknak
Seidlitz-t
sok sem
könnyebbülést, és
rendes u
,

Azon cs. kir. kiz. szab. fogpapir kapható
szinte főraktárba Varga L. urnál Józseftér
14. sz. Pesten, valamint a lapokban hirdetett
összes raktárokban, és majdnem minden nagyobb bel- és külföldi gyógyszertárban. Ara
1 csomagnak 1 ft,, fél csomagnak 50 kr.,postával 10 krral több, ismét eladók illendő szá\ T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
zalékban részesülnek, raktárak még folyvást
)
UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utezában.
• állíttatnak fel.
—— " A ki arról személyesen meggyőEzen czégek alatt szintén megrendelhető:
^
ződni akar, hogy csakugyan a legmakacsabb
fogfájást is egynehány percz alatt biztosan cs
tökéletesen megszüntetni lehet, az hasonló
bajban szenved, bármely idötájban is megláAra egy nagyobb üvegnek I ft. 80 kr., egf kisebbnek I ft. o. é.
togathatja a cs. kir. szab. fogpapir feltaláAz Üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. - E Í B egyetlen faj mely minden «!*£«*»
lóját és készítőjét lakásán3 dob-utczaKáczkiféle ház 44. sz. Pesten, mely alkalommal azon
alkalmazott fogpapir semmibe sem fog kerülni. Ep ugy azt szegények is ingyen kapják.
— Minthogy a fogfájás gyakran, rögtön és
éjjel is előfordulni szokott, azért tanácsos füdöbajokban, scrophuíus eV rachitis, köszvény él csúz, idült bőrkiütés, szemsyuladas, ideg- es * > £ £ £ £ £ * • > «
7
r
7
v
H | < \ |
•
A
cvóírvszerész tieot>u^",
volna minden családnak azon fogpapirt IUUUUOJ"
készletben tartani.
alkalmaztatok.
i f l U L l L d A . , „zum Storch" Tuchlauben.
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IMF* A főraktár létezik>." M l

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-majhalzsirolaj is.

Isi
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I

13-ik szám.

A jelen pesti vásár tartama alatt!

Tavaszi árjegyzék
Türsch F.-töl

váczi-utcza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett Pesten.
g>F~ Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek. "3j^í

Női-vászoiineiiiüek runiburgi vagy hollandi vászonból.

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12—18 forintig.
Nyári éjjeli ingek,
»
6, 7, 9 —12 forintig.
Vánkoshéjak
»
2.75, 3.75, 5, 6—10 forintig.
Paplanlepedök
>'
5, 7, 9, 12-16 forintig.
l
Alsólepedök varrás nélkül — % széles, 3 /e rőf hosszu, — darabja 4,
5.25, 6 forint.
Hálófőkötők hollandi vászonból 1, 1.50 2, 3, 4 forint.
Keczefőkötők szalaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4.75, 5 forint 75 kr.
Lábravalók perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.
»
parketból 3, ;i.7ő, 4 forint 50 kr.
Éjjeli köntösök "(Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 4, 6—
10 forintig.
Éjjeli köntösök parketból vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésülő-köpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.
Alsószoknyák 4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forint.
»
parketból vagy piquétből 4.25, 5.40, 6 frint.
»
fésülő-köpenvnyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forint.
Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forint.
Kemény szoknyák, fodorral vagy a nélkül 7, 8.75, 10 forint.
Pipere-'(Toillette) kendők rojttal, piquét-ből 3.25, 4.50, 5 ft. 75 kr.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forint.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30. 6.50, 8.12, 15 forint.
» nehéz batiszt
»
»
5.30, 6.50, 8, 12, 18 „
» könnyü »
»
»
15,20, 30, 36, 42
»
Szegett
batiszt zsebkendők, tuczatja 18, 24, 80, 36, 42 forintig.
Hímzett
»
»
darabja 2.50, 3.75, 5, 7, 10 »
Szines nyomott »
»
» 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalteriték, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 fttól 60 forintig.
Törülközők
»
» 6 frttól 20 forintig tuczatja.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10,15 forint és feljebb.
Fii d'Ecosse harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és feljebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Eccosse harisnya, párja 1.50, 2, 3, forint 75 kr.
Valódi rnmburgi vászon, legjobb minőségü, 1 vég, 53 rőf, 30, 35, 40, 50,
60, 80—120 forintig.
Hollandi vászon V* széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30—40 forintig.
Hollandi vászon % széles, 1 vég 50 rőf, 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon % széles, 1 vég 38 róf, 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitünö fajta '/« széles, 1 vég 14 rőf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12,
14 forintig.
Perkál, kitünő fajta, % széles, 1 vég 14 róf, 9, 10, 12.75, 14—16 forintig.
Schirting, kitünö fajta, rófe 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, rőfe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, rőfe 1, 1.40, 1,75, 2 forint.
418 (2—3)
(Folytatása következik.)

Tévedések

kikerülése tekintetéből a t. cz. vidéki közönség érdekében, s hogy hivatlanoknak bátran ellenállhassunk, kik a legnagyobb, egyedül s kizárólag a
kiállitásakon ezüst érmekkel kitüntetett

JFOCrJL

K*

pesti és bécsi

cs. kir. udvari szállítók

vászonruha-gyárának-árjegyzékét
utánnyomatni, s igy a nyilvánosság elé bocsátani — nöm átalják, — szerencsénknek, sőt czélszerünek tartjuk ujolag leszállított árjegyzékünket azon
megjegyzéssel közhirré tenni, — hogy csakis levélbeli megrendelések mindennemü vászonárukra, továbbá kész férfi-, női- s gyermek fehérruhanemüekre főraktárainkhoz

Pest, márczius 28-án 1869.

(a vászonáruk valódisága teljes jótállása)

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság; és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.

a pénzösszeg beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett lesznek
intézendök:

Pestre:

FO CL E.

.,.

,

^

Bécsbe:

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'.JNág és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenntein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 30 krajczár.

FOGL

k. k. Hoflieferant

kir. udvari szállitó

Adalékok a Martinovics-pörhöz.

in Wien,

Pesten, a váczi-utcza

Kerntnerstrasse Nr. 27,

kezdetén

Mocsonyi-féle házban,
„Maria Valéria föherczegnöhez."

Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Olvasóink elött nem lehet meglepő, hogy
történelmünk e szomoruan érdekes episódjához, elsö közleményeink után, ujabb és ujabb
töredékes adatokat nyújtunk. Oly kevéssé
volt eddig, sajátságos körülmények s főleg a
nyomott sajtó-viszonyok miatt, tisztába hozva
az egész ügy, s a reá vonatkozó adatok
annyifelé szétszórva lappanganak, hogy épen
nem csoda, ha a felköltött érdeklödés egyenként s ugy szólva adagonként hozza napvilágra az eddig rejtve volt emlékeket. Mi
pedig azt hiszszük, ily ügyekben a legcsekélyebbnek látszó adat is kiváló érdekkel birhat s becses adalék lehet
egykor a történelemhez.
Ezuttal a szerencsétlen
foglyok egyikének testi, másikának szellemi arczképe
vonásait van alkalmunk bemutatni olvasóinknak együtt,
s azonkivül nehány érdekes
apróságot Kazinczy jegyzeteiből.

Ecke der Himmelphortgasse
zum

Férfi-ingek,

„Erzherzog Karl."

(a nyak terjelme megkivántatik), 2, 3,4, 5,
6, 8—10 frtig a legjobbak.

1
>
hurokvarrásRumbargi legujabb gszabásuak,
^
sal 2 frt 60 kr, valamint sveiezi formára, *
hímzéssel 3 frt, 3 frt 50 kr, 4, 5 frt; legfinomabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és csipkével (Fantaés
sie parisienne) 6, 8—10 frtig.
belga váhosszu ujjal 3 frt 50 kr, hímzettek 5—6
frtig.
M\
éji-ingek,
szonból
, 1 frt 50 kr, 2 frt, 2 frt 50 kr, S
Férfi-gatyálí, Iff, lovag szabásra, franczia és mas i m á k

f r t8 0 kr

2 f r t

finom

gyár formára.
Angol shirding-ingek fehérek és színesek, (szebbek mint a vászonból készitettek) 2 frt, 2
frt 50 kr, 3 frt, 3 frt 50 krig.
Női-nadrágok, vászon, perkál vagy parketból 2, 2 frt 50 kr., 3 frtig, himzet-betéttel.

Ki a vivat?!

Női-pongyola vagy éji corsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 frt, 2 frt 50 kr;
vászon vagy franczia batizból, himzéssel 3 frt 50 kr., 5—6 ftig.
Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb szoknya parketból 4 frt, betételekkel 5—6 frt
és 8 frt (legujabb divat.)
Női-harisnyák vagy férfi kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak.

röpirat rigmusokban.

Megjelent s kapható Heckenast Gusztáv
hírlap kiadó-hivatalában Pest, egyetem-uteza
4-dik szám alatt.

Ára 8 krajczár, 100 példány 0 forint.

Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 frt, 3—4 frtig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, müvészetileg vart mellel (nyak terjelme megkivántatik), 6, 7,
8—10 ftig.
Flanell férfi-ingek minden szinben, 4 frt 50 kr, 5—6 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).

1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára most csak 6, 7, 8—10 frtig czérnadamaszból.

" BECKER KAROLT

Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,
10—12 frtig a legfinomabb damaszból, 12 személyre, kétannyi.

(2-6)

kész feíiémiha és rövidáru kereskedése
Pesten, fehérhajrt-utcza 1. sz.

a „fehérhajóhoz'' czimzett szállodába helyeztetett át,

(ezelőtt Servitatér 5. sz.)

30 rőf szines ágyneműre való 8, 9, 12—16 frtig a legjobb.
30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehéritetlen 8 frt 50 kr, 9 frt 50 kr,
l l , 13, 15—18 frtig a legszebb.
1 vég */« széles 30 rőfós rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 frtig.

38 rőfós kreasz vagy gazdasági vászon, 14,16, 18—20 frtig a legszebb minőségü.

Ajánlja magát mindennemü fehérruha és ágynemű készítési rendelések elfogadására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabásu ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi, irlandi s kreasz vászon- és
szines nyári ingekben, ugy szinte minden nagyságu gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban, és különösen czélszerü egyvarrásu férfilábbeliekben. Nemkülönben nagy mennyiségben találtatnak készen a legujabb divatu női ingek, nadrágok és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- s kötö-ezérna, kötő- és himzőgyapot, varró-selyem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- e gyapot-pertli, — gyapot,
ezérna- s selyem>füző — varró-, himző-, kötő- s horgoló-tü — hajtü és gombostű, s
gyüszű szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fejkötó s öltönyök, női és férfi
harisnya és minden ebbe vágó eszközök a lehető legjutányosabb áron kaphatók.

Raktára a
cs. kir. kizár. szab. F0G-PAPIRMK
a cs.
Fáczányi lI. gyógyszerésztől Pesten

rheumatikus fogfájás

Egy asztalkészület 12 személyre (azaz: egy nagy abrosz, ahhoz illő 12"asztalkendővel 10,
12, 16, 20—30 frtig a legfinomabb damasz.

ll*., «1_ (Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár Ma]igyarf UZOK.} ország és Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8—10 frtig a legújabbak varrás nélkül.
nélki

ellen.

40—42 róf kitünő takácsvászon, (finom ágyruhára 12 db. női-inghez) 14, 15, 18 22—24
frtig a legjobb.
48 rőfós belga takácsvászon 22, 25, 30—35 frtig ingekre különösen ajánlható.
0—54 rőf hasonlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
80—100 frtig.
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Levélbeli megrendeléseket
a pénzösszeg beküldése vasuti vagy postai utánvét s teljes jótállás mellett min-

Ingek, melyek a denhová elküldeni készek vagyunk. A
leveleket kérjük ekkép czimezni:
testhez nem jól állanak , visszavétetnek.
kir. advari szállítónak Pesten, váczi-

FOGL E.,

utcza 4. sz. alatt.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pestsn 1869 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

50 forint erejéig
vásárlóknak, ráadásul e g y párisi
cackemir teritövei
kedveskedünk.

A királyi tábla, 1795. május 7-ikén kelt Szmefanovicsnak egy franczia nyelvtant aditéletében, tekintetbe véve különösen a vád- tak; s ö abból, mennyire csak lehetséges,
lott fiatalságát, csak három évi börtönre megtanult francziául. Börtönszobájában maga
itélte. De a hétszemélyes tábla, hogy a kirá- volt csak, de a szomszéd szobába elzárt tárlyi kegyelemnek tért nyisson , többek — s sával, Baranyaival, a falak kopogatása által
azok közt Szmetanovicsnak is — börtön-íté- érintkezett. Ez is enyhület volt.
letét halálra sulyosbitotta. A királyi kegyeKiszabadulván, Illésházy trencséni főislem csakugyan visszaállitotta a börtön-bün- pán a jeles képzettségü ifját megyei jegyzőül
tetést.
alkalmazta; de politikai tekintetek miatt, teElőbb Brünnbe, utóbb Kufsteinba vi- hetségéhez mért előmenetele nem lehetett.
tetett. A börtön, kezdetben kivált, szigoru
Egészsége, részint a börtöni elzártság,
volt. Az olvasás élvezetét is megtiltották részint a kedélyén erőtvett búskomorság
szegény raboktól. Késöbb megengedték s miatt, nagyon meg volt renditve. 1815-ben
halt meg, családot hagyva
maga után.
Reméljük, hocv nz igen
is gyer adatokat módunkban
lesz utóbb kiegészíteni.
II.
SzentjóM Szabó László.

Kezdjük az arczképén:

Nyakgallérok, legujabb minta, 1 tuczat ára 2, 3—4 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).
1 tuczat rumburgi vászon zsebkendő 1 frt 50 kr, 2 frtig a kisebbek; 2 frt 50 kr, 3 frt 50
kr, 4, 5, 6, 8—10 frtig a nagyobbak és finomabbak.
1 tuczat ezérna batizvászon-zsebkendő hölgyek számára 4, 7, 9—12 frtig a legfinomabbak.

Utánvét mellett is megrendelhető.

Tizenhatodik évfolyam

!

I.
Szmetanovics Károly,
fiatal, jogvégzett., kiről Kazinczy azt irja: „lelke láng,
könnyebben fellobbanni senkit sem láttam." Vele a titkos társaság létezését s a
kátét Hirgeist közölte; ö —
itélete szavai szerint — két
napig magánál tartotta, állitólag másokkal is közölte,
reá tett jegyzeteivel együtt.
Midőn gyanúba esett,
Borsiczky, ki mellett talán
patvarián volt, figyelmeztette öt, hogy ha bünösnek
e
yzi magát, meneküljön, söt
ajánlotta, hogy elrejti őt s
biztos helyre szállíttatja. De
a szerencsétlen, ártatlannak
vaüa magát s az ajánlatot
nem fogadta el.

,

N

n

?l y

na

P mulva Drie-

thomáról Trencsénbe, az ott
tartandó közgyülésre mentőkben bzmetanovics elfogatott s a törvényszék elébe
állíttatott.

SZMETANOVICS

KÁROLY.

Valóban adományozott
dalköltö, de fiatal korában
áldozata lett a szerencsétlen
Martinovics-ügynek, tár ifju
életének nem pallos veté is
véget, hanem a börtön sorvasztó levegője, hol — itélete kihirdetése után alig félévvel, 28-dik éves korában
hala el.
Szentjóbi Szabó László
1767-bén született, Ottományon Biharmegyében, református családból. Tanulmányait a helybeli népiskolában
kezdte s Debreczenben folytattá. Szelid szelleme s tudományos hajlamai mintegy
természetesen jelölték ki számára a lelkészi pályát, melyen
bizonyosan disze leendett
egyházának, s talán szerencsésebb sors részese is, ha
egy körülmény, mely akkor
szerencsének látszott, el nem
térité öt választott pályájáról.
József császár a népnevelés ügyének uj lendületet
adandó, azt az egyházak és
papság sorvasztó kezéből kivenni s az állam gondjai

