odajutás igen nehéz volt, — ina félóránként, épen e czélra készült viseli és a tervezők szakértelmét s izlését bizonyitja, mely a legcsekélyebb tárgynak is bájt tud a ezélszerüség mellett kölcsönözni.
két csinos kis gőzös (Klotild és.Nádor) szállitja ki a vendégeket.
Lépjünk egyikére e gőzösöknek Pesten a Vigadó irányában,
Visszafelé a sziget bal partján indulunk. Igen jó karban tarés tegyük meg zeneszó mellett a rövid vizi utat, mely lő perczig tott, egymással minduntalan ölelkező, keresztül kasul vont kerti
tart. A sziget délkeleti csúcsán kiszállva, legelőbb is a kikötővel utak vezetnek sürü bokrok közt, zöld lombok árnyában, a Máriaszemközt fekvő nagy vendéglöhez jutunk, melynek izléses modora templom és zárda romjaihoz. E hépehupás hely egyike a legérdemindjárt eleve igen kellemes hatást tesz, s melynek oszlopsoros kesb helyeknek a föváros környékén. A hajdankor tiszteletre méltó
verandájáról gyönyörü kilátás esik a fák lombjainak nyilasai közt képe ez: omladozó falak, melyek az idö kezének nyomait viselik
a méltóságos Dunára, a roppant lánczhidra és az óriási léptekkel ugyan, de azért még repkény és vad szőlő befutotta romjaikban isi
haladó Pest városra. Emlitést érdemel ez épületben a terjedelmes a góth styl szépségeiről tesznek tanuságot. — A romok közt s az'
és csinosan diszitett étterem.
utak mellékein elegáns kerti székek kínálkoznak, s n hely annyira
A nagy vendéglő budai oldalán, a lóconatu vasut könnyüszerü rejtelmes, hogy noha látogatókból soha ki nem fogy, folyvást csend;
€gy lovas nyilt kocsijába ülve, folyvást lombárnyékban haladunk környezi, melyben andalitólag hangzik a bokrok közt rejtező füla balpart hosszában felfelé. A sziget közepe táján egy rom olda- mile éneke.
lához épitett nyaraló, körülte gyönyörü terepélyfák tömege kínálE romoktól széles ut vezet a Mihály-kolostor romfalához,'
kozik szórakozással, üditéssel, — azonban czélunk az artézi kut. | melyet már a lóvasuti kocsiról észrevettünk. E ma^as barna rom8 ezuttal nem engedünk a csábitásnak, hanem tovább haladunk j falhoz tágas épület van ragasztva: a boldogult Jozsef nádor kedmindaddig, mignem a hatalmas kútfő erős locsogása és a körülte vencz nyaralója. Egyszerü épület az még ma, de tervben van a korállongáló néptömeg értesit, hogy a czél hoz eljutottunk.
; igényeihez képest átalakítása a tulajdonos főherczeg használatára.
A meleg viz erős sugárban sz'ókell ég felé, aztán tajtékozva
E nyaraló elött egész csoportja áll a legszebb fáknak, minőket
hull a tőidre vissza, és a pár lépésnyire fekvő Dunába siet. A kút- szem valaha látott: hársak, platánok, vadgesztenyék, melyek óriási
főtől keletre, nehány lépés távolban, virágokkal diszitett csinos! terepélyei üditö árnyat nyujtanak az alattok járókelőknek. Különös
kioszk áll, hol egy vizi nimfa kezében tartott virágedény szolgál figyelmet érdemelnek itt a tulipánfák, melyek faja nálunk különgyógyvízzel. Nem messze innen szökőkut ontja langyos vizét, mes- ben sein mindennapi, de az itt levö példányok méc általában véve
terségesen alakított szirtekre, melyekre kúszó növények kapasz- is ritka nagyságúak és szépségüek.
kodnak.
Az egész sziget tele van természeti szépségekkel. A ki benne
E szökőkut mellett terül el a kisebb fürdőépület, mely még az jár, gazdag tenyészetben látja a ritka szép fákat, galagonya-bokrokidén elkészül és jövö tavaszszal közhasználatra bocsáttatik. Ez! tól körülvéve, és kúszó növényekkel ölelkezve, — a ki pedio- bárépület általában igen nemes stylü, közepén oszlopokra nehezkedö !mely ponton partjaira lép, felséges kilátásban gyönyörködhetik.
kuptetejü előcsarnok, fülkéiben szobrokkal. A csarnokból nyilnak a Fenn a Duna medrének mintegy öreképen a váczi és visegrádi
fürdőszobákba vezetö folyosók, melyek felülről kapják a világos- hegyek, jobbróf a vén Ó-Buda, a vár és a budai hegység; balról az
ságot. A fürdőszobák — számuk körülbelől 50-re megy — három \erőteljes, ifju Pest, délnek pedig a lánczhid, a világ egyik legnagyosztályba sorozvák, falaik márványnyal és porczellánnal vannak i szerűbb építménye. Lábainknál a Duna morajlik és eröködik a
fedve, és halvány ablaküvegeken át félvilágosságot nyernek kivül- a kővel kirakott partokból egy-egy darabot elszakitni, és csinos
ről.E helyiségben mindenféle ásvány vizek, valamint kecsketej, savó tamariszk-bokrok mosolyogják e hiu eröködést.
stb. lesz kapható.
Nincs ember, a ki kellemes benyomást ne vigyen haza e muA fürdöházon fölül a gőzgép gépháza áll, melynek rendeltetése, latóhelyről , mely valódi áldás a tömött és poros főváros lakóira
hogy a fürdőket a szükséges hideg vizzel ellássa, és az utak és nézve. És miután a pár évre tervezett épitkezések közt, melyeknek
növények öntözéséhez szükséges vizet, a szigeten keresztül kasul csak igen kis részéröl emlékezhettünk e czikk folyamán, svájczi
vont vizvezetés csöveibe nyomja. A gépházzal gőzmosó-intézet is stylü nyári lakások is nagy számban találhatók, — kétségen kivül
van összeköttetésben, mely a fürdő- és asztali ruhák mosását lehető áll, hogy Budapest lakosai nemsokára részint lakók, részint látokímélettel, s mégis gyorsan és pontosan végzi. A vizes ruhát hason- gatókképon nélkülözhetlen helyül tekintendik a Margit-szigetet; s
lókép a gőzgép facsarja ki és szárítja, sokkal gyorsabban és czélsze- biztosan mondhatjuk, hogy Európának egyetlen fürdője sincs, mely
rübben, mint kézzel és közönséges meleggel lehetne. A gépházon akár czélszerüség, akár természeti szépség s a berendezés nagyszemagán is, bár egészen gyakorlati rendeltetésű, bizonyos kellem és rűsége tekintetében csak távolról is versenyezhetne a Margit-sziget
izlés ömlik el, mint a szigeten általában minden a csin jellegét fürdőjével!

Heckenast Gusztar. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik sziím alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

30-ik szám.

Pest, julius 25-én 1869.
Elöfizetést föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonsaiíok e s j ű í t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 lt.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr
g
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság 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 szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.— Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Gróf

Brunsvick

Teréz.

(1775—1861.)

Minél ritkább jelenség, annál tiszteletreméltóbb, hogy egy főrangu hölgy, kinek az
élet örömekkel, a társadalom kitüntetésekkel
kínálkozik, kit fény, rang, gazdagság környez minden csábjaival, mégis ne ezek után
nyúljon, hanem megvetve s eltaszitva ajkaitól az életörömek arany csészéjét, a jótékonyságban s abban keressen magasabb
gyönyört, hogy másokért s a közjóért élhet,
szenvedőket vigasztalhat, kicsinyeket és elfeledetteket ápolhat, s mint Krisztusról mondá
az irás: „megüresiti magát s szolgál másoknak."
A női és keresztyéni erény
ily ritka és magasztos példáját
tisztelte nemcsak egy kis kör,
hanem egész hazánk, söt a müvelt külföld nagy része is gróf
Brunsvick Terézben, a főrangu
és gazdag hölgyben, ki kora ifjúságától kezdve a nemes jótékonyságot tüzte ki életfeladatául; az
eszközöket, melyeket kezébe a
kedvezö szerencse adott, mások
nyomorának enyhitésére használta fel, s különösen az által
szerzett halhatatlan érdemeket
magának, hogy hazánkban a kisdedóvás emberies és hasznos eszméjét meghonosította s az óvodák alapját megvetette.
Méltó egy bár futó, de meleg
tekintetet vetnünk e nemes keblü
hölgy életfolyamára, mely buzditó s követendő példa gyanánt
áll a nemesb természetek elött.
Hosszura, 85 évre terjedt életpályája nem annyira külsö eseményekben, mint belsö életben
gazdag, s az ilyennek mozzanatait vagy lélektanilag kell kifejteni, vagy csak érinteni lehet.
Korompai gróf Brunsvick
Mária Terézia Pozsonyban született 1775-ben. Atyja gr. B.
Antal, anyja Seeberg báróné
volt. A kis Teréz már zsenge
korában ritka észtehetségek mellett rendkivüli nemes és érzékeny szivet
árult el. Mint a főranguak leányai rendesen,
a szülői háznál nevekedett és pedig gondos
s természetszerű józan nevelésben részesült,

tisztasággal és könnyüséggel írt és beszélt.
Sajnos, hogy a hazai nyelv nem volt ezek
közt. Aristokratiánk azt akkorban számüzve
tartá a maga köréből. S Brunsvick Teréz később, már ért korában, maga elhatározásából s a haza és nyelve iránti szeretetéből
tanult magyarul, de anyanyelvét tökéletesen
elsajátítani s könnyen beszélni soha sem
volt képes. Szive annál magyarabb volt. De
elsö nevelése idegen voltának okát, az akkori
társadalmi viszonyokon kivül, abban is kereshetjük, mert anyja német nő
volt s a család többnyire Bécsben és morvaországi birtokain
időzött.
Mi volt mint fiatal leánynak
már szellemi iránya, egy kézirat
mutatja, mely naplójából, baráti
kéz által megtartva, fönmaradt.
„Teréz eszménye" ez irat czime.
Ez „eszmény", mely a fiatal grót
leány szivét és elméjét egészen
elfoglalta, s melyet csaknem a
szenvedély tüzébe mártott ecsettel fest le, nem egy szép és deli
udvarló, nem fényes palota, gyönyörökben ringó élet: az erény
és tökély képe az, a nöiség hüvös
fátyolával bevonva; s eszmény
bár : a gyakorlati lehetőség s
a tettre való erős elhatározás
nyomja reá bélyegét. „Teréz"
mondja a többi közt: „a mit
tenni fog, tökéletesen fogja tenni,
s nem vállalkozik arra, a mit
létesíteni képtelen, vagy a minek
eredményéről biztositva nincs.
Mindent tökéletesen iparkodik
tudni. Nem kiván egyebet, mint
a mit maga képes magának megszerezni. Egész élete minden gazdagságát önmagában fogja föltalálni." — „Komolysággal párosult nyájasság honoland külsején, egész valója tiszta, mind
a mi környezi, mind a mit tesz.
Tisztán beszelendi anyanyelvét,
GRÓF B K U N S V I C K T E R É Z.
öltözete, lakása tiszta 'leend.
ismeretböségnek és sokoldalú müveltségnek, Tiszták lesznek érzelmei, gondolatai, tiszta
melyet sírjáig sem szünt meg öregbíteni. imádsága. Tartózkodni fog mindattól, a mi
Páratlan könnyüséggel tanult mindent; többi aljas, nemtelen és köznapias." — „Cselédeit
gyermekeinek tekintendi; szigoru lesz, de
közt a nyelveket is s négy-öt nyelven egyenlő

mely nem ficzamitotta ki természeti hajlamait, nem növelt benne ferdeségeket;
minek tanuja, hogy tizennégy éves korában,
mikor más leányka már pipere után eped,
ő legszivesebben a szabad ég alatt, a nagy
kertben mulatozott, virágokat vagy a homok kagylóit szedegetve, melyeket nagy
szenvedélyekkel gyüjtött s determinált s
kivált a füvészet iránti hajlamát késő koráig megtartotta.
Élénk elméje korán megveté alapját azon
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igazságos, szelid, barátságos, emberséges.
Tudja, hogy munka erösiti a testet és lelket
egyiránt." — „Gyűlöl mindent, a mi szük.
Öltözete bö leend, szobája teres, szive tágas,
szelleme magas, tervei nagyok, intézkedései
átalánosak, mindenki használhatja azokat s
mindenki számára jó az, a mit elintéz. Szereti <>
" az egész emberiséget; tudja, hogy a
föld mindenkié; mindenkinek van itt levegője, napja, s joga van táplálni magát, ha
táplálékát elöteremteni nem rest."
Ez idézet s kivált a legutóbbi csaknem
anachronismusnak látszik, e század elejéről
egy német nevelésben részesült magyar
mágnásnö naplójában. S pedig hűbb képét
sehol sem találhatnánk, mint e saját alkotásu
szellemi tükörében.
Atyja e század elején meghalván, özvegy
anyjával majd Magyarországban, majd Bécsben lakott. Férjhez menetelről nem gondolkodék, bár a szép és dús hölgynek kérői nem
hiányoztak; családjának az emberiséget tekintette. Az „emberiség nevelése" ez volt
egyik, mind erősbbé váló, gonolata. Nővérével özv. Deym grófnéval s ennek két fiával
Olaszországban cs Svájczban utazván, emitt
Pestalozzival, a nevelés e páratlan apostolával ismerkedett meg. Közös eszméik, rokonos
lélekii'ányuk, némi bensőséget szerze közöttük s levelezésük megható és felemelő képét
nyujtja a szellemek e nemes viszonyának.
A dús grófliölgy elhatározta, hogy „nevelöné" lesz. Emlitett növére gyermekeinek
nevelését vállalta el, s velök, morvái birtokukon, elvonulva, egyedül nevelésüknek élt.
Ezt bevégezve, Budán anyja házánál települt meg ismét, de rokon leánykákat vont
körébe folyvást, azokat oktatva, nevelve.
Egy eszme, mely Brunsvick Teréz agyában már rég zsibongott, melyet Pestallozzival
szóval és levelekben nem egyszer érintettek,
<le mely megvalósítva még nem volt sehol, a
gyakorlati Angliában érvényre jutott: a kisdedóvodák eszméje. Teréz sajátjára ismert e
nemes eszmében, szenvedélyesen karolta föl
azt, s mielött Német-és Francziaország ráért
volna: követni az angol példát, ö már lángszavakkal hirdette hazánkban az uj tant s
igyekvék népszerűsíteni azt. Előtte, mint a
kisdedóvás eszméjében általában, a Pestalozzi
nevelési s bánási rendszere lebegett, az egyedüli, mely a kivánt sikerre vezet. De nálunk
azt vajmi kevesen fogták még föl akkor! Az
i820—30 közötti években volt ez. A politikai küzdelmek már megkezdődtek; de a
társadalmi átalakulástól a szellemek ide^e-

dozzék" — s Brunsvick Teréznek, midőn a
népnevelés szükségét, társadalmi körökben
minden alkalommal sürgette: „A népnek —
mondák — engedelmességre, nem nevelésre
van szüksége.''
Öt azonban akadályok vissza nem riasztották. Meglátogatta Angliában a spitalsfieldi
kisdedóvodát, mely a derék Wilderspin vezetése alatt állott, hiszen az óvodákról kiadott
könyve e tárgyban tökéletes vezérfonalul
• .szolgált. S visszatérve, egy hasonlónak felállitásáni azonnal szövetségeseket keresett.
Báro Foirayné (gr. Bruusvick Julia), báró
Mednyánszky Alajos a mivelt szellemü föur,
Schedius egyetemi tanár voltak szövetségesei
s az eszmének végre is sikerült, ha nem is
népszerűséget nyerni, legalább némi kétkedő
elnézést — t.gy kísérletre. A főherczeg nádor megadá az engedélyt, s az elsö kisdedói-odn hazánkban az ugynevezett: „Angyalkert," lSi'K. jún. 1 H - M I ? Burián a Krisztinavárosban szerencsésen megnyttatott. A bejáró
kisdedek száma eleinte csekély volt, de az
alapitó grófnö fáradhatlan buzgalma szün-

teleni biztatásai, sürgetései, a Németországról
behivott tanitó (Kern Máté) ügyessége, rendre
mind több-több szülő figyelmét ragadták
meg, s a gyermekek, egyszer átlépve az
„Angyalkert" küszöbét: azután örömmel
sereglettek oda.
Brunsvick Teréz czélját érte. A kisdedóvoda, a népnevelés az elsö alapja, meg volt
honosítva hazánkban. Most azt minél népszerűbbé tenni, minél szélesb körben terjeszteni, minden vidéknek, majd minden
helységnek óvodát teremteni, ez volt a nagy
feladat, mely egy ember erejét felülmulja,
melyet a közérzületnek, az egész nemzetnek
kell fölkarolnia. De Brunsvick Teréz buzgalma az elsö sikerrel nem volt kielégítve
és mitsem lankadott. Az eszmét minél szélesb körben terjeszteni s megkedvelteim,
tettleg alkalmazni és gyümölcsöztetni, ismerte feladatául. Buzdított mindenütt óvodák felállítására. Társadalmi s egyesületi
uton izgatott e nemes czélra. —- Egyes sikereiről részletesben szólani, nem engedi
terünk. Már 1834-ben megalakult Pesten a
kisdedóvási egylet, s alapitó levelének legelőbb a nemes grófnö mint szerzetes hölgy
(Stifts-üame)irta alánevét. Képző és példányintézet alapittatott, Tolnán előbb, gróf Festetich Leo buzgalma folytán, de késöbb
Pestre tétetett át, s ö azt folyvást buzgó
figyelemmel kisérte, irányozta. Neki, a nemes keblü hölgynek, köszöni lételét az aradi,
budavári, krisztina- és vízivárosi, Pest-bei,
Iipót, terézvárosi, beszterczebányai, nagyszombati, pozsonyi, világosvári s több óvoda;
neki, közvetve, az ö irányadó szellemének,
valamennyi hazánkban!
íly fáradozások közt töltötte hanyatló
élete végéveit. E nemes, buzgalom- és szeretetteljes életnek, 85-dik évében 1861-ben
vetett véget a halál. Utána nemes lelkének
s tevékenységének maradandó emlékei maradtak; s emléke fölött áldás lebeg: a kicsinyek öntudatlan áldása; s a inivelődés szellemének , a népnevelés dicséi eszméjének e
valódi deniokracziára vezetö egyedüli utnak
jótékony hatása az ereznél maradandóbb emlék, melyet ő magának állitott. —-á—r —
B ii c s ii.
(1.S55.)

Iston hozzád, édös hazáin,
Még egyszer!
Iíton hozzád utoljára,
Isten hozzád ezerszer!
Búval hagylak, búdban hagylak
Nehezen:
Lesz-e kedvem, földerülsz-e,
Avagy immár soha sein?
Idegen nép közt bolygók majd
Egyodül.
Honvágy búja, honfi búja
Kettősön rám nehezül;
Elbirora-e ezt a törhet,
Istenem!
Köd homályuk hegyen-völgyön,
Köd homálya leikomon.
Ködbe sülyedt, édes hazám,
Határod!
Iston hozzád, vándor fiad'
Talán többé nem látod!
De födjön bár külföld hantja,
Távol sir,
Lelkem hiven hozzád tér meg,
Veled örül, veled sir.

__

Gyulai Pál.

Páris Amerikában.
Mult számunkban jelentettük már Laboulay Eduárd hirneves franczia iró ily
czimü müvének megjelenését. Nem tagadhatjuk meg magunktól azon örömet, hogy
ez ép oly tanuságos, mint mulattató s rend-

kivül szellemdús irányinüröl valamivel részletesebben is ne szóljunk olvasóink előtt s
azt egy pár mutatvány közlésével is meg ne
izelittessük.
A szerzö „Párisi Doctor Lefébvre René"
álezáját veszi magára, hogy egy sajátságos
és phantastikus előadás keretében Amerikát
és intézményeit, köz- és társadalmi életét a
vén Európával s különösen Francziaországgal és Parissal párhuzamba tehesse. A doktor egy kuruzslóhoz megy, ki öt delejezés és
kábitó szerek által önkívületbe ejti s csodálatos módon áthelyezi Amerika Massachusetts
államába. Áthelyezi vele egész környezetét
is, családját, házát, szomszédait, egész Párist.
De minden amerikaivá változik körüle; háza
amerikai kényelemmel van berendezve, píirisiasan'hiu és léha családja kedélyes, munkás, szeretetteljes yankee családdá változik,
szomszédai megannyi tősgyökeres amerikai
gyakorlati s üzlet-emberekké és polgárokká
változnak. Egyedül a doktor tartja meg párisi franczia természetét, jellemét, előítéleteit,
ferde fogalmait. S mivel az egész történetet
és amerikai tapasztalatait maga beszéli el,
Amerikát s intézményeit egy telivér párisi
franczia szemüvegén látjuk. Az elbeszélés
rendkivül gunyoros; az amerikai élet, társadalom, intézmények, párisi szempontból élesen vannak megtámadva, de ezáltal csak
jobban kitünik jelességök s életrevalóságuk.
Kétséget nem szenved, hogy a kép, melyet Laboulay Amerikáról rajzol, némileg
túlzott,anélkül hogy valótlan lenne. Amerika
intézményeinek szellemét hiven, csakhogy
eszményítve tünteti föl; megtisztítja salakjaitól, miket az emberi természet, egyiránt
gyarló tengeren innen és tul, rak reá; de a
szabadság megtisztító lehellete, s az állam
és társadalom által el nem nyelt emberi
egyéniség erőteljes zamata van a képen, mely
az amerikai életet oly magasra emeli a korhadt Európa fölé. A szabadság és az egyéniség tisztelete vonul át Laboulay könyvén,
mint Amerika összes intézményein, s oly jól
esik lelkűnknek szabad és fris levegőben lélekzelni, tele színi tüdőnket e kissé éles, de
üditő fü valómmal, s felejteni Európát, a
gyámkodó állam nyűgeit s a korhadt és képmutató társadalom ferdeségeit.
Nem képzelünk egészséges lelkialkatu
embert, ki magas gyönyör nélkül tudná
olvasni e müvet s bele ne kivánná élni magát
hacsak képzeletben is ez erőteljes és fris társadalomba, melyet Amerikának neveznek.
Óhajtjuk, hogy olvasóink nagy része is közvetlenül ismerkedjék meg ez élvezettel. S
figyelem-ébresztésül adjuk csak Laboulay
könyvének rövidre összevont vázlatát, hogy
a száraz fonalra, gyöngyként, egy pár mutatványt felfűzhessünk.
Az Amerikában felébredt doktor, megváltozott házában különösen találja magát.
Csöngetésére néger szolga, az együgyü, jólelkü Zámbo jelen meg, ki csodálkozva utasitja urát a hálószobájában található minden
kényelemre; mit Párisban a házon kivül keresnek, Amerikában mind kéznél találnak az
emberek. Családjára s szomszédaira alig
ismer. Neje házias, otthon ülö, munkás, szerető s gyöngéd nö. Leányát hozomány nélkül, tiszta szerelemből kéri a szomszéd fia,
ki nem államhivatalnok, hanem esze s munkája által milliomossá lenni készülő iparos.
Fia 15 éves korában már pályát választ
magának, önálló életet kezd s minden tehetségeivel rajta van, hogy ember legyen belőle.
Cselédjei kegyes, vallásos, a családhoz igazán
ragaszkodó lények.
Tüz üt ki. A doktor csodálkozva látja,
hogy nem zsandármok és hivatalos tüzoltók,
hanem polgárok sietnek a vész helyére, köztök szomszédai s saját fia is. Neki is, mig

természeti törvényeket felismeri és tiszteli, az felismeri és tiszteli az igazságot, vagy jobban mondva
magát az Istent, a mint az mindenható akaratával
e világban jelen van.
— Kedves Truth, feleltem egy kissé felizgatva
e szóáradat által. Humbugnak igaza van, ön prédikálásra született. De a tapasztalat hosszu idő
alatt megtanított rá, hogy a gyakorlat ellenkezik
az elmélettel. Hány igazság van, mely távolról bámulatot kelt, és közelről vizsgálva szétfoszlik.
Naponként hallom ismételtetni, hogy az emberek
testvérek, hogy a nő egyenlő a férfiuval, hogy u
kormányok a népekért vannak . . .
— És ön kétkedik mindebben ? — szólt
Truth.
— Nem, nöm kétkedem bennük elméletileg,
de kisértse meg ön e szép elveket gyakorlatilag
alkalmazni, hová jut velük ?
— Az evangélium országához, — szólt a journalista különös komolysággal. Ha van önnek nemesebb eszménye, nevezze meg azt; de ha mitsem
tud ezok helyébe állitani, no játsza ön Mephistopheles szomoru szerepét. Az emberiségnek szüksége van hitre és reményre.
— Nos, drága doktorom, a ki nem hisz az elméletben, kiáltott fel Humbug inpertinens arczczal;
ha szól valamit, tudja mit beszél? ha betegeinek
orvos-szert ad, tudja mit cselekszik ? Ne boszankodjék; ha tudja, akkor valódi elméletet üz ön,
és ha nem tudja, akkor mi oka van büszkének
lenni rá?
Karszékembe mélyedtem, lábaimat és karjaimat keresztbe vetettem és Humbug szeme közé
nézve, igy szóltam:
— Uram, hallgasson reám komolyan, ha egyáltalán képes a komolyságra. Elméletben — mégegyszer ismétlem — szeretőm az igazságot, szeretem annyira, mint akár önök; de a sajtó nem az
igazság. A szenvedélyek, bántalmak és hazugságok oly vegyülete van abban, mely egy gyengéden érző szivet fellázit. Azon vad szabadságot,
mely ez országban uralkodik, nem szeretem; sokat
gondolkoztam már e tárgy fölött, s ha méltóztatik
meghallgatni, elmondom önnek, hogyan lehet a
sajtót szervezni, az igazságot bölcsen igazgatni, a
bűn lehetőségét is megszüntetni, és csak a jóra
való szabadságot hagyni meg.
— Akadályozza meg, hogy a kutyák ugassanak — szólt Humbug felkaczagva — és a kör
négyszögitését feltalálta.
— Foltéve, — foly tatám figyelemre sem méltatva ez ostoba élezet, — feltéve, hogy a kormány
felvilágosult, erkölcsös, atyáskodó és csak alattvalói javára gondol . . .
— Doktor, ez elmélet!
— Nem, uram, ez gyakorlati észlelőt. íly kormányban^ értelmes miniszterek vannak.
— Értem, folytatá a türhetloa elménczkedő,
felvilágosult, erkölcsös és atyáskodó miniszterek, kik csak a kormányzottak javával törődnek.
— Igon, uram, és e miniszterok parancsára
néhány ezer ügynök áll . . . .
— A kik mind felvilágosultak, erkölcsösek
és atyáskodók, szóval, valóságos angyalok légiója,
fekete ruhában.
•— Az ég nevére, Humbug, hallgasson, kiáltott fel Truth. Hadd fejezze be tündérmeséjét. Ugy
tetszik, mintha ogy franeziát hallanék, a ki azt hiszi, hogy okoskodik, mivel egy csomó paradoön, hogy roánk emberekre nézve, az igazság az xont füz össze és számtalan szót ragaszt egymás
élet, és a hazugság a halál. Tekintsen azon orszá- után.
— Truth ur, feleltem szárazon, az ész^ és
gokra, melyekben jólét, folvilágosultság, becsület
és felebaráti szeretet uralkodnak: nöm ott van-e tapasztalás szólnak belőlem; hallgasson meg. Ezen
oz, a hol mindenkinek jogában áll az igazságot,^ bölcs kormánynak, a mely mindent tud, mindent
teljes igazságot kimondani tekintet nélkül szemé- lát, mindent hall, a melynek sem előítéletei, sem
lyekre "előítéletekre, kiváltságokra vagy visszaélé- szenvedélyei nincsenek, ennek kezeibe teszem en
sekre. És tekintsen ön azon országokra, melyeket le az igazságot; nem mintha egyedarusagot akarnyomor, tudatlanság és erkölcstelenség jellemez- nék neki rá adni, én szeréten a szabadsagot, hanek: nem ott van-e ez, hol különféle alakban a nem hooy azt szabályozza, korlátozza es erkölcsöhivatalos hazugság uralkodik? Nézzo ön Anglia sitse. Leszállítanám tehát a nyomdák szamát anynagyságát, Amerika gyarapodását és Ausztrália nyira, hoay a nyomdászat csak bölcs es óvatos
növekedő jólétét. Mely orő emelte nyolczvan év ! censura és" mintegy konservutiv papság maradna;
alatt azEgyesült-Államok lakosságát három millió- I azután korlátoznám a hirlapok szamát és csak néról Harminczegy milliora ? Az igazság. Hadd emel- í hányat hagynék meg, ezek azonban valódi tanszéjenek a politikusok uj rendszereket, találjanak ki j kei volnának az illemnek es mérsékletnek. A jouruj kormányformákat:Ön vizsgálja inkább a szabad j nalisták azok volnának, a mik a papok, vagyis az
népek intézményeit. Iskolák, társulatok, a szószék, igazság szolgái, a kik a kormánytól kapnák hivaa sajtó, mi mindez, ha nem mind megannyi eszköz i tálukat és hitvallásukat. Es ha az állam bölcs be,
gy
á t tterjeszszük
j k
éés számár
áára
arra ho gy az igazságot
minden lelket megnyerjünk? számlálja meg ön egyy
nép hírlapjait, és ismerni fogja azon rangot, melyet
igazság megtestesülése iránt, akkor is nem az esa czivilisáczió fokozatában elfoglal;ez oly hévmérő,
küdtszékhoz fordulnék, melynek keze nagyon nemely soha nem csal. Es miért? Mert az igazság
hézkes és körmei közöl a kétes ártatlanság nem
azon törvény, mely az erkölcsi világot kormányozegyszer kisiklik; nem, hanem a mindig atyáskodó
za; mert az emberekre nézvo ép ugy vannak természeti törvények, mint a dolgokra nézve. A ki e és őrködő kormányzásra bíznám, hogy a hazugsá-

észre venné,valami tüzoltó szerszámot akasz- j Humbug tréfás komolysággal, az eb tekintete, az
tanák a nyakába s magokkal sodorjak. Az , eb szaglása, az eb szemtelensége, az eb bátorsága,
és az eb hűsége legyen meg benne. Az ob tekinátalános veszély és lelkesült segély közepette, tete, hogy a gazemberek féljenek tőle; az eb szagö is ember lesz párisiből, s egy kis gyermeket lása, hogy azokat távolról megérezze ; az ob szemment ki a lángokból. Még haza sem ért, mi- telonsége, hogy azokat arczfintoraik és fenyegetéseik
kor roppant falragaszok hirdetik dicső tettét daczára is megugassa; az eb bátorsága, hogy tors a „Páris Telegraf" czimü roppantul elter- kon ragadja őket; és az eb hűsége, hogy meginmegálljon és visszajöjjön az igazság első
jedt hírlap 100,000-nél több példányban duljon,
hivó szavára.
viszi szét az Unióban tette hirét. Még az nap
— Hirdetményigazgató ur, szóltam türelmetegy tüzkárbiztositó társulattól s egy gyer- lenül, nem hittem, hogy ily élénk és önzetlen
mekkórháztól előnyös felhívásokat kap or- rokonszenvvel viseltetik az igazság iránt.
— És mért nem, bölcs Aesculáp? felelt az
vosi állomásokra.
A nyilvánosság s közszellem hatása bá- tréfás hangon. Azt hiszi talán, én nem tudom, hogy
mulatba ejti. Másnap meglátogatja ama lap- kétszer kettő négy? Mi emeli a hirdetmények árát?
Az olvasók száma. Mi hozza az olvasókat? A közszerkesztöségét mely neki ily jó szolgálatot vélemény. Vajjon az által nyerjük-e meg e közvétett. A szerkesztőség fő tagja Truth és Hum- leményt, hogy megcsaljuk? Az igazság, ez a lap
bug urak. Neveik jellemzik az amerikai lap teste; a hirdetmények csak akrinolin, a nevetséges
irodalmat, melyet a „Páris-Telegraf" szemé- öltözet, mit a hazugság ea hiuság ad rá. És mi
lyesít. Truth annyi mint Igazság; Humbug ennek oka? A közönség szelleme és jó izléso.
— Uram, feloltom a burnótszelencze forgatáZaj-ütés. E két elv teszi nagyhatalommá az
sával kölcsönözve sulyt szavaimnak, minden igazidőszaki sajtót. Truth a főlapot szerkeszti, ságot nem jó kimondani. Vannak igazságok, meHumbug a hirdetési rovatot, mely nem ke- lyek a társaságot felzavarják és szétszaggatják.
vésbbé fontos a főlapnál.
— Igen, kedves doktor; az igazság forraA szerkesztőségben a doktort elég közö- dalmár.
— Végre, kiáltottam fől, bevallja ön.
nyösen, bár elég jól fogadják. Ö köszönni
—
Kétségkivül. Ime a reformáczió mily áron
jött, de ott nem tartanak igényt semmi köszabaditotta
fel a lelkiismeretet?
szönetre. Beszédbe ereszkedvén Truth urral
— Igen, igen, szóltam botommal a padlóra
a megvesztegethetlen derék hírlapíróval, az ütve, én is azt mondom.
igazság bátor bajnokával, ennek alkalma
— És az ovangolium, folytatá Humbug. Mily
nyilik, a hírlapirodalom vezéreszméit, irá- felforgatás! Egy czivilisáczió romba dől, Jupiter
nyát, fontosságát, magasztos hivatását kifej- trónjától megfosztatik, a Casárok megvottetnek és
teni. ,.Becsületes emberre nézve, mond Truth elbuknak. Mily szerencse lett volna, ha ez igaza többi közt, a hírlapíróé a legszebb állás. ságot, mely egy világot megölt és egy ujat szült,
mindjárt csiráiban elfojtották volna! Nos, kedves
Van-e szebb hivatás, mint ember társaitajog Hippokrates,
ön mitsem szól? Es a franczia forraés igazság utján vezérelni? A hirlapiró fog- dalom ?
lalkozását távolról nem sokra becsülik; de
— Uram, szóltam, ne nyúljunk szent dolgokközelről — nem tudom miért — minden- hoz. A kiváltságos osztályok ellcntállása okozott
kinek kedve kerekedik azt megizlelni. A hir- minden roszat. Vallja be ön, végre, hogy vannak
lapiró a szinészszel egy családból való; meg- igazságok, melyektől megborzadunk.
— Igen, mint a tolvajok a világosságtól.
vetik és irigylik öket. Ez embereknek van
—
Vannak igazságok, melyeket gyülölnek
szellemük, és hozzájuk dörgölőzve kevésbbé
azok, a kik hallják.
érzi magát az ember nyárspolgárnak. Nincs
— Igen, men zavarják az ittasságot, vagy
szép nö, a ki nem volna boldog e nagy hó- furdalásokat okoznak.
ditó körében, és nincs államférfiu, a ki néha— Vannak igazságok, melyek veszélyesek
néha ne hizelkednék e firkászoknak, hacsak azokra nézve, kik azokat hirdetik.
— Igen, ha rabszolgák vagy szolgalelküek.
szerényen még maga is be nem áll ujságiróHátat
fordítottam e szemtelen sophistának, a
nak." — A szerkesztő (beteges levén) szeretne
ki nem félt megtámadni a legbölcsebb előítéleteket
fölhagyni a hirlapirással s részét az üzletés megrázni azon vánkosokat, melyekon a világ
ben fölajánlja az orvosnak. Ez nehéznek kétezer év óta nyugodtan alszik; Truth-hoz fordultartja a hirlapirást. — „Nem, feleli Truth, tam, aki ismét hozzáfogottmetélgetéseihez, esnem
misem könnyebb ennél. Üljön le mellém, is igon látszott reánk hallgatni.
— Mire gondol ön, kedves betegein? kérdezmaradjon itt két óráig és ismerni fogja e
mesterség titkát. Tulajdonképen az egész tem, — beszélgetésünk untatja önt talán?
— Doktor, föleit ő mosolyogva, bocsássa meg
csak azon egy szabályból áll: igazat monön fantásiámnak e gonoszságát; Pilátusra gondoldani, csakis igazat mondani, és az igazat tam. Hallottam, a mint e komoly kormányzó azt
egészen megmondani '• És igy tovább. Truth kérdezé Krisztustól: Mi az igazság? és kiment a
ur egy mellgörcs - rohama társát Humbug nélkül, hogy a feleletet megvárta volna. Tiberius
urat is beszólitotta a szobába, s a következő császár idejében kitünő' judeai kormányzó lett
beszélgetés, melyet csaknem egész terjedel- volna on.
— Hogyan, folytatá élénkebben, nem érzi-e
mében adunk, már hármuk közt folyt:
Vélemények az igazságról.
Midőn a roham elmult, és a beteg ismét szabadon lélegzett, Humbug az asztalra, könyökölve
erőltetett derültséggel igy szólt:
— Kedves Truthom, no álljon ellent továbbra
is valódi hivatásának; legyen lelkipásztor. A bűnök nagyon jó tésztából vannak; mindent eltűrnek
szó nélkül. Minden vasárnap hatalmasan megosto
rozza az ember őket folebarátjai hátán, és ezután
nvuwodtan reo-ffcliz és ebédel. De a két lábúak,
kik embereknek hiszik magukat, mert csak ket
patán járnak, ózon kerek kalapu farkasok, szemüveges rókák, nyakravalós majmok és feketo ruhás ludak, nem érdemolnek meg többet, mint hogy
nevessünk kegyetlenségükön, kapzsiságunkon, gyávaságukon és ostobaságukon. A ki komolyan veszi
őket, annak szive megszakad.
— Imo utódom, — szólt Truth, kezemet megfogva — kedves Humbugom, a doktor jó társa
l<>sz önnek.
— A doktor, — szólt Humbug, — az lehetetlen, hisz ugy néz ki, mint egy őzike.
— Nos tehát, szóltam, — mely állatfaj szolgáltatja a hirlapirókat?
— Hosy valaki jó hirlapiró lehessen, szólt
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got megbélyegozze, sőt ha szükséges, elfojtsa, még hanyatlás, melytől a keresztyénség sein tudta a vessünk az igazság szobrára és a hamis törvénymielőtt megszületnék. A bölcs, felvilágosult és világot megmenteni.
szerűség árán is megmentsük az országot ?
önzéstelon kormány legjobban tudja, mi alkalmas
— Doktor, ön nagyon hajlik Pilátushoz. Ut
— Bocsásson meg, feleltem meglepetve a
neki és mi bántja őt; a kormány sujtandja a vak- fordulat által, melyet beszélgetésünk vett, én nem sem állitotta meg a hamis törvényszerűség; inkább
merőséget és tudatlanságot, és elfojtandja a kelet- állítom azt, hogy feltaláltam a bölcsek kövét a po- elitélt egy ártatlant, hogysem állását koczkáztassa.
kező ellenzéket, mint Herkules bölcsőjében a kígyó- litikában. Minden rendszernek megvannak saját ü igen okos ember volt, nem is tudom miért oly
kat. Ez eszélyos berendezés folytán a lapok ártat- hiányai, és csak az a kérdés, mily nagyok azok? kegyetlen iránta a világ.
lan táplálékká lesznek,orvosszerré méreg helyett; Vallja be, hogy lapjaik borzasztó hangon beszél— Hová vezet ez ? folytatám én mindinkább
a sajtó fáklya lesz a kormány kezében és nem kell nek, és hogy nem lehet rettentőbb baj, mint ezek felindulva Truth hidegségén. Tiz tizenöt hirlap ura
tűzveszélytől tartanunk ; kimélni fogják a hasznos szemtelen szabadossága.
a közvéleménynek és a köztársaságnak.
előítéleteket és bölcs tévedéseket, az igazságot az
— Doktor, ön tudja mint mond az evangélium:
— Tizenöt hirlap! szólt Truth bámulva, mit
állam szükségeihez és a nép felfogásához mérik; gyümölcséről fogjátok megismerni. Mutasson nekem akar ezzel mondani? nekünk háromszáz hírlapunk
és ha valami uj tan keletkezik a külföldön, bevár- oly országot, hol több felvilágosodás, több keresz- van, és ez is kevés másfél millió emborre. Bostonják, mig az ott hasznosnak bizonyul, mielőtt vele tyéni szeretet és nagyobb anyagi jólét van, mint ban száz van alig kétszázezer lakos mellett; igaz,
a nyugalmas és csak nyugalomra vágyó lelkeket Amerikában.
hogy Bostonban, e puritán városban, máskép fogzavarnák. Ime elméletem, Humbug ur, mit szól ön
— En csak botrányt látok mindenütt, mon- ják fel a szabadságot és civilisatiót, mint Párisban.
hozzá ?
dám én. Még a társaság alapjai is elvesznek ezen
— Háromszáz lap! kiáltottam fel meglepve
— Folytassa doktor; ön mulatságosabb mint futó homokban, mit önök demokratiának neveznek. e roppant szám által; ki uralja és irányozza akkor
hiszi! Do Isten önnel; a lapot kell már összeálli- Mit tisztelnek önök? A vallást? no, csak legyen a közvéleményt ? Bármely jött-ment, minden hivatani, az idő pénz; ön tönkre juttat!
egy pap könnyelmü vagy ne toljesitse egészon kö- tás nélkül prófétává és törvényhozóvá teheti maTruthszal magunkra maradva, őt kérdeztem telességét, azonnal husz lap kezdelkaczagni, mint gát; bármely álmadozó beszélhet azt, a mit akar,
meg, vajjon rendszerem mélységéről nincs-e épen Noé méltatlan fia, ahelyett, hogy fátyolt vetnének és véleményét a tömegre kényszeritheti. Ez iszonyu
ugy meggyőződve, mint én; vajjon az amerikai e gyengeségre, melynek szégyene az egyházat éri. despotismus.
sajtó zavarosságát és rendetlenségét lehot-o csak
— A szégyen, szólt Truth, azon egyházat
— Kedves barátom, szólt Truth csendesebb
összehasonlítani is azon szabályos inechanismussal, érné, mely ügyét a vétkesével azonosítaná és nem hangon, hogy ongem is kovésbbé lármás hangnembe
a mely rövid idő alatt a világ
vigyen át, ne kezdjen ujratréleghevesebb népét is megféfálódzni, ez mulattatja Humkozé, és mérsékletre és ártatbugot, de nekem roszul esik.
lan szabadságra szoktatá.
A hol minden ember beszél— Doktor, szólt ő gyenhet, ott nincs küldetés, nincs
géden, én Humbug vélemépróféta, nincs jöttment; ott
nyén vagyok; azt hiszem, ön
csak oly jog van, mely minden
csak együgyüségünkkel elpolgárt megillet, és a melyet
ménczkedik. Ezen tant, meminden polgár saját egyéni
lyet ön uj találmány gyanánt
érdekében, vagy közérdekben
mutat bo, már régóta ismerem.
használ. Ki gondolt valaha szaEz az inquisitió dogmája, melybad népnél arra, hogy a közszerint az igazság hivatalos
véleményt uralja vagy irádologgá— instrumentum rogni
nyozza? Yankee volna az, a
— lesz és az egyház és állam
ki maga nem szabná meg elegyedáruságába jut. Három
járása módját, és a ki a dolgot
századja, hogy Luther e veteljesen megismerve pártot, és
szélyes chimerákat romba dönzászlót nem választana ? A
tötte és minden keresztyénnek
sajtó csak viszhang, a mely
lelkiismeretét és jogait visszamások eszméit ismétli, semmi
adta. Az igazság a világ első
több. — E számtalan lapnak
napjaiban Pandora szolenczéjénincs más ^iolga, mint összeből jött elé számtalan más
halmozni a tényeket, tanulsájóval egyetemben, a melyek
gokat és eszméket, sokszorozni
azonban ügyetlen kezek közt
és terjeszteni a világosságot!
mind roszakká változnak; az
— Minél több van, annál töbigazságot keresni, ez mindnyábet olvashat, elmélkedhetik és
junk kötelessége, de hatalmába
ítélhet maga minden polgár.
keríteni senkinek sein áll joAz igazságot mindenkire nézve
gában. Ne játszunk szavakkal.
hozzáférhetővé tenni, ez a mi
Kormány, miniszterek, hivabecsvágyunk, és a lapok ugytalnokok, mik ezek, ha nem
nevezett despotismusa csak az
egyszerü emberek, a kik ép
ön képzeletében létezik. Inugy nem csalhatatlanok és nem
kább volna ez lehetséges ott,
tudósabbak, mint mi ? Ezeket
hol egy roszul értesült koraz igazság osztogatóivá tenni,
mány a sajtót saját kárára
hiú álom; az igazság az egész
monopolizálva, mindössze tiz,
világé, mint a levegő és a vitizenöt lapot tűrne meg, és ez
lágosság; legfeljebb azt tehetáltal a természetüknél fogva
nék vele, hogy elfojtják, hogy
széttörekvő elemeket szövetaz emberekot nem ugyan a
ségre kényszerítené önmaga elgondolkozástól, do legalább a
len. De Amerikában, a hol
beszédtől eltiltják. De kinek
két - három ezer lap van és
használna ez utálatos találnaponkint ujak és ujak szüRétfalvi népviselet Sopronmegyében. — (Fénykép után Jankó.)
mány? A felsőségnek? Ez
letnek, a zsarnokok nagy
y l ő áld g
száma nyakát szegte a zsarnokságnak.
lenne első áldozata. Megcsalnák lépten-nyo- azon egyházat, mely a mogromlott tagot eltaszitja
mon; egy maroknyi csolszövő elég volna arra, magától.
És igy tovább. Mindez végre a franczia
— Vagy kímélik önök az igazságszolgálta- centralisatio és sajtóhatóság korlátaihoz szohogy a legbecsületesebb hivatalnokot félrevezesse
és a legesztelonebb kalandokba bonyolitsa. Nem tást? Csak tegnap támadott meg lapja cynikus kott doktort dühbe hozza. Azonban mielőtt
veszi különben észre, hogy ön teljes hatalmat ad a élességgel egy birót, a ki rosz szeszélyében kemékormánynak roszat is tenni, miholyt kedve van nyen bánt valami kópéval. Hogyan kivánhatja ön, kitörhetne, jőnek a szerkesztőségbe többen s
magát ily roszra elhatározni ? Vagy a polgárok hogy tiszteljék a birákat, ha azok nem csalhatlanok ő tanuja lesz ama „Pokol-konyha" müködésének, melyben a hirlap készül. Érdekes
nyernének általa? Azon pillanatban, midőn a köz- többé?
ügy megszünt az ő ügyük is lenni, megfosztotta
— Az igazságszolgáltatás van a vádlottért, párbeszédet tartanak még „azon elvről, mely
ön őket attól, a mi az életben legnemesebb , leg- felelt Truth, és nem a vádlott az igazságszolgál- szerint a magán élethez nyulni nem szabad."
szebb és legnagyobb: a honszeretottől és szabad- tatásért.
(Folyt, köv.)
ságvágytól. Szüntesse mög a szószék és hirlapok
— Ha egy alsóbb hivatalnok, foly tatám, véműködését, és a társaság álló viz lesz, melyből csak letlenül megfeledkezik a törvényről, vagy tévedésromlás és halál árad szét. Vagy biztosítaná talán ből ártatlant fog el, azonnal tiz lap vonít zsarnokKépek a hazai népeiéiből.
legalább az anyagi jólétet, az egyetlen csalétket, ságról, mint midőn az ebek a holdat megugatják ;
mely után a tömeg kapkod? Épen ellenkezőleg: lángba boritják az országot a legnyomorultabb
Rétfalvi népviselet Soproiiint^yébeti.
a gazdagság a szabadság gyümölcse. Biztonság, ember miatt, mit tudom én, talán egy koldus vagy
vagyon, kereskedés és ipar csak oly országokban tolvaj miatt, kit a formák szigoru megtartása nélRétfalu (Wiosen) az ország szélén fekszik,
vannak, hol azon lapok tenyésznek, melyeknek kül találtak börtönre vetni.
regényes völgyszorosban Soprontól északnyugot
hangja annyira bántja önt. A hallgatás az ostobák
— Jól teszik, válaszolt Truth, a legnyomorul- felé mintegy 21 2 mérföldnyi távolságra.
diadala: az éj nem a becsületes emberek birodalma; tabb ember szabadsága is mindnyájunk közös ügye.
Lakói németek, s arról nevezetesek, hogy
hagyja inog nékünk a világosságot, a zajt, azéletet. Ha a törvényes formák megsértetnek, ha egyetlen ritkán találni őket odahaza. Do nem henye időEmlékezzék vissza, hogy Rómában szintén kiabál- polgár is jogtalanul érintetik, mindnyájan fonye- töltésből utaznak, mint a nagy urak szokták. A jó
tak a tribünök caacsogása ellen, hogy Sulla — a getve vagyunk. A ki ezt nem érzi, az nem tudja, rétfalusiak az év minden részében utazni járnak
józan gondolkozásuak nagy örömére
vé"re ol- mi a szabadság.
szerteszét mindenfelé az osztrák-magyar birodahallgattatá őket, és hogy akkor kezdődött el azon j
— Vajjon nem szükséges-e néha, hogy fátyolt lomban, s a hol csak gyümölcs kapható, azt össze-

síromból maga nat, hanem a végén ugy el voltam
gyengülve, hogy alig birtam lábaimon állani s
, mellem is mintha össze lett volna zúzva. Valahogy
I mégis csak elvánszorogtam lakásomra, de a bányá' szatot abba kellett hagynom és visszatértem Sydney-be, hol kerek nyolcz hónapi
ápolásra és nyugalomra volt szükségem, a mig teljesen helyreállottam.
Végre bele untam ebbe a folytonos kalandozásba és világfutásba,
s különben is legyőzhetlen vágy
ébredvén lelkemben szeretett hazám s különösen kedvos családom
viszontláthatására, elhatároztam,
hogy Ausztráliát oda hagyom, s
már épon az elindulásról gondolkodtam, a mikor ismét egy oly
ajánlattal kinálták meg, mely terveimet megváltoztatá s engem ujból a véletlen és ismeretlen szeszélyes játékára bizott.
Egy jó barátom és honfitársam
ugyanis, ki akkor Sydney-ben tartózkodott s üzlettársával együtt
posztókereskedést folytatott, egy
tervet közölt velem, a melyet még
eddig a legnagyobb titokban tartogatott legbizalmasabb emberei
előtt is. Egy ezüsttartalmu gazdag
ólombánya fölkereséséről vala szó,
moly — szerinte — Campbell szigetén, Uj - Zeelandtól délre, az
ausztráliai Nagy-Oczeánban volna
feltalálható. E vállalat vezetőjéül
— mint mondá — engem szeretne
megnyerni. Minél előbb el kellene
indulnom, hogy a szigetet még a
kedvező évszak tartama alatt kifürkészhessem s ha talán a bányát
nem sikerülne is fölfedeznem, legalább fókát (tengeri bornyu) kaphatnék eleget, melyeknek zsírja és
bőre nem épen megvetendő értéket
képvisel. Egyik vagy másik iparág
Egy hajótört naplójából.
mindenesetre megérdemli a fáradságot s lehet, hogy egyszerre mind
1. A hajótörés.
a kettőre nézve beüt a jó szerencse.
Az ajánlat csábitó volt; ha re1863-ban történt. Ausztráliáményeink
füstbe mennek is, legban voltam, hová, miként mások is
A hajótörés után.
feljebb csak hazautazásom terve
oly sokan, szerencsét próbálni menszenvedne három havi halasztást; ha pedig teljetem, és a hol tizenegy álló esztendeig folytatám a bányászok fáradságos és kin- aknáját vizsgálgatám, hogy megtudjam, ha vajjon sülnek, akkor elértem azt a kényelmet és jóllétet,
teljes életét. Sok mindenféle kalandon és meg- szükséges-e uj oszlopokkal támogatni falait, az melyet keserves tizenhét esztendő óta oly hiába
próbáltatáson mentem keresztül; nem |egyszer akna boltozata rám szakadt s engem romjai alá kerestem hazámtól s kedveseimtől távol, idegen,
álltam a halál torka előtt is. Ausztrália szárazföl- temetett. Hiába kiáltottam, embereim sokkal
ismeretlen világban.
dére kiszállásom sem
Az ajánlatot elfogadigen volt szerencsés.
tam.
A hajó, mely engem
. ~
~
Minthogy
pedig
Molbourne-ba, Victomagam a hajózást s küria tartomány (Délr
lönösen egy nagyobb
Ausztrália) fővárosába • _hajó vezényletét megvolt szállitandó, egy
|U.
lehetősen elfeledtem,
estve a sürü sötét ködjgr
jónak láttam kijelenben egy sziklához csa&°- _teni Sarpy-nak (igy
pódott s az összeütkö'}
nevezték
vállalkozó
zés ereje oldalára fekhonfitársamat) és üzteté azt. A tenger,
lettársának, hogy okomely rémitően háborsan cselekednének, ha
gott, óriási hullámaiegy tapasztalt és ügyes
val több izben végig
tengerészre tennének
sepré a fedélzetet; két
szert, ki a vállalatot a
emberünket el is ratengeren vezesse; én
bolta, kik a vizbe fulmegelégszem a vitak. A hajó előrészen
zen a második rangcsakhamar széles ut
gal is — elég, ha majd
nyilott a viznok s a
a szigeten én leszek a
jármű elmerült. Sze
parancsnok.
rencsére a tenger feVéleményemet elneke nöm igen volt
fogadták. A választás
mély e szomoru heMusgrave kapitányra,
lyen ; a főárboeznak
egy igazán tapasztalt,
egyrésze az árboczkofolytonosan a tengesárral együtt kiállott
reken élt, amerikai szüa vizből; fölmásztunk
letésü férfira esett, kitehát arra és ott manél alkalmasabbat e
radtunk egész éjen át.
vállalatra keresve sem
Roppant nagy hullákaphattunk volna.
mok rohantak időnMásnap ketten,
ként menhelyünk felé
Kufstein vára. — (Tyrolban.)
Musgrave meg én, els minden perczben elindultunk hajót kenyeléssel fenyegettek.
resni
és
hosszas
lótás-futás
után csakugyan kapVégre a nap megjelent, s egy gőzös észrevévén messzebb voltak, hogysem hangomat meghallhat- tunk is egy kedvünkre valót. A „Grafton" egy
siralmas helyzetünket, fölszedett és Melbournoba ták volna. Azt hivom, hogy ott kell meghalnom, ügyes kis naszád vala, nem nagyon hosszu, de
bebörtönözve, megfuladva. Szerencsére a föld,
szállitott bennünket. annál szélesebb, ugy hogy 1500—1600 mázsa
Nem akarom hosszadalmasan előszámlálni mely rám omlott, puha és könnyen morzsolható árut megbirt. Fenekére valami 500 mázsa tervala.
Nagy
bajjal
^
fáradsággal
tehát
kiástam
mindazon veszélyeket, melyeknek e nomád élet

vásárolják nyerészkedés végett, s a hol egy fülomile vagy énekes madár található, azt ha csak
szerét tohetik, elfogják a rétfalvi hires madarászok,
hogy aztán jó pénzért eladhassák.
Néha megtörténik, hogy az igy összefogdosott hernyópusztitó énekes madaraknak a bécsi rendőrség éber
figyelme adja vissza az elrablott
szabadságot, a midőn az ártatlan
madarak egytől egyig szabadon bocsáttatnak, nemcsak, hanem helyettök a madarász kerül fogságba. E
vidéken mérföldekre sem lehet egy
'•
':
csalogányt vagy egyéb jóravaló
énekes madarat csattogni hallani,
mert a szivtelen rétfalusiak talán
már évszázadok óta fogdossák öket,
s fájdalom, ennek megakadályozásában honi törvényhatóságunk nem
jár el a kellő szigorral.
Esernyőkkel felszerelt rétfalvi
németjeink — mint rajzunkon látható — hihetőleg ismét utra készülnek, vagy talán most érkeztek
meg vándorutjokról. — Nincs nagy
város vagy fürdőhely Ausztriában,
hol rétfalusi gyümölcsárusokkal ne
találkoznánk. — Mint tourista egy
izben Stájerország fenyves hegyei
közt barangolt e sorok irója, s egy
szűk hegyi ösvényen egyszerre csak
eoy kis csapat rétfalusi suhanczot
és leányt talált elő, kik hangyatojás-gyüjtéssol foglalkoztak.
Egy szóval, a jámbor rétfalusi
atyafiakban annyira második természetté csontosult ez a kóborló
üzlet, hogy :tán nem lehetne erőhatalom, a mi azt belőlök kiirtsa.
Tehát csak hadd járják a világot,
a mig birják!
Kápolnai B.

küzdelemteljes évei alatt a véletlen kénye-kedve
szerint szüntelenül ki voltam téve. Mintha csak
valami ellenséges végzet üldözött volna, bármihez
fogtam, semmin sem volt isten áldása. Egyszer,
midőn gyengén fizető aranybányám egyik oldal-
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het raktunk régi öntött vasból, mert jól tudtuk, talán estik föltalálhatjuk. Bár soha se jöttünk keressenek, melybe élelmi szereinket a folytonosan
hogy veszedelmes tengeri viharoknak nézünk volna e szerencsétlen gondolatra !
szakadó oső elől elrejthessük. Engemet, mint a
elébe, mely hajónkat, ha jól meg nem nehezitValóban Auekland környéke csak ugy hem- kinek egészsége leginkább meg volt rongálva, ott
jük, dióhéj gyanánt fogja idestova hányni-vetni. zsegett a sok fókától. A sziget délkeleti szegleté- hagytak a tűz mellett, hogy azt kialudni ne enAzonkivül vagy 20 kádat is erősítettünk a hajó bon egy pompás öbölre találtunk, mely annál gedjem; ez borzasztó szerencsétlenség lett volna
f nőkét elzáró vastag deszkázatra; e kádakat, szélesebb lett, minél tovább hatoltunk rajta befelé. ránk nézve.
melyekbe a t'ókazsirt fogjuk tartani, egyelőre viz- Akkor aztán egy hirtelen kiszökellő félsziget egéEgyedül, saját magamra hagyatva, képzelheti
zel töltöttük meg, hogy azok is nehezítsenek szen összeszoritotta, és itt a tenger zajlása és hulaz
olvasó,
hogy minő szomoru tépelődéseknek és
valamit.
lámtörődése oly heves és oly erőszakos vala, hogy minő kétségbeesett gondolatoknak lóvék martaSzándékunk volt az utunkba eső Macquarie, csak a legnagyobb életveszélylyel közeledhettünk léka. Családomra gondoltam, ama kedves lényekre,
Zöld cs Auekland szigeteket is minél körülmé- a partokhoz, a hol nehány napra horgonyt akar- kiket e borzasztó helyzetben megkettőztotott szenyesebben kifürkészni s meggyőződést szerezni a tunk vetni. S podig akaratlanul is közelednünk retettel ölelt át lelkem. Egy megmérhetetlen félfelől, hogy vajjon vannak-e ott fókák elegendő kellett, mert a tenger iszonyuan háborgott s kelet világ terült el köztem és közöttök. Hogy és mikor
számban, melyeknek zsírjával és bőrével az első felől valóságos orkán tört ki, mely kis hajónkat szabadulhatok ki ez ismeretlen szigetkéből, mely
minden pillanatban a part szikláihoz szándékozott a tenger beláthatatlan síkján, az emberektől népeutazás költségeit fedezni lehessen?
Miután hajónkat élelmi szerről s egvéb szük- csapni. A vihar dühe nem engedte, hogy hajónkat sített világ határain kivül mintegy eltévedettnek,
ségletekkel négy hónapra bővon elláttuk s két ismét a sikra kormányozhassuk, mert közvetlenül elveszettnek látszik? Meglehet, hogy soha! Leirmatrózt és egy szakácsot fogadtunk, Musgrave-vel mellettünk egy roppant nagy és veszélyes szikla- hatatlan keserüségü kétségbeesés ragadta mt>g
együtt búcsúzni mentünk üzlettársainkhoz. Hiába zátony volt, mely menthetlenül tönkre tette volna lelkemet! Szivem elszorult, lélegzetem elállt; szetitkoltuk volna egymás előtt, ugy is mindenikünk a „Graftont." Ott kellé tehát maradnunk éjszakára meim elborultak s kőnyeimet nem tudtam többé
jól tudta, hogy vállalatunk életveszcdelemmel jár, e veszedolmes helyen. A horgonyokat lebocsátot- visszafojtani; sirni kezdettem, mint egy haszonmert utunk a tengernek legviharosabb, leo-veszé- tuk s gondoltuk, hogy reggel, mikor a dagály talan gyermek.
lyesobb vidékcin visz keresztül. Abban egyeztünk ugyis több vizet fog hajónk alá hajtani, valahogy
Ekkor, mintegy önkénytelenül, ajkaim o szót
tehát mög, hogy ha négy hónap mulva nem kerü- csak tovább mehetünk. Ezalatt besötétedett. A
rebegék:
Isten. —Eszembe jutott e végtelen, minvihar
folytonosan
dühöngött
és
ostromlá
hajónk
lünk elő, sem hirt nem adunk magunkról, barádenható
lény,
ki a világ felett uralkodik. Térdre
oldalát,
s
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óra
tájban
a
zápor
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neki
fogott.
taink hajót küldjenek fölkeresésünkre, s ha ez nem
borultam
a
nedves
földön s égető fájdalmaimat
Egyik
lánczunk
elszakadt.
Ez
már
igazán
komoly
állana módjokban, a kormány tigvelmét is hivják
imába
öntvén
ki
az
egek ura előtt, egész buzgóveszedelem
volt.
S
valóban
a
megmaradt
egy
horfel ránk.
gony nem vala képes hajónkat erősön tartani és sággal esdekeltem atyai segitségeért a magam és
Bitrátáink e föltételeket elfogadván, Mus- elkezdett az ide s tova ingadozni, hánykódni a szerencsétlen társaim számára . . .
gravo pedig nejétől s gyermekeitől elbúcsúzván, partok felé.
(Folyt, köv.)
fölszedtük a horgonyokat s elvitorláztunk CampAz első ütés-okozta rázkódást éjféltájban érezbell szigete felé. Jónak látom itt megjegyezni,
hogy ogy kétcsövü vadászpuskát, körülbelől két tük. Nem volt erős, do már a reá következők mind
Börtön-krónika.
font puskaport, valami 10 font ólmot és lőkupa- hatalmasabbakká lettek azon mértékben, a hogy a
sziklához
közeledtünk.
Egy
darabig
a
vihar,
mintha
csokat is vittem magammal, hogy majd a szigete- I
Kufstein.
ken, ha kedvem tartja, nehány vadréczét lőhessok. legmagasabb dühét elérte volna, csendesülni kezSejtelmem som volt róln, hogy e fegyver és lőszer- dett. De, fájdalom ! a helyett, hogy végképen
Hajdu Lajos ur, a „Vasárnapi Ujság" cz évi 17,
készlet egykor milyen jó szolgálatot fog tenni lecsillapult volna, nehány percz mulva kétszeres és 18. számaiban e czim alatt közölte az olmützi és
dühvel és erővel fogott romboló munkájához. Egymindnyájunknak.
szer
csak ismét egy összeütközést vettünk észre, josefstadti várbörtönökben az ötvenes években
Mikor utnak indultunk, oly rohamos déli szél
de
a
mely már sokkal erősebb vala, mint a többi; szenvedett politikai államfoglyok névsorát. Ez
fujt, hogy időnk som igen volt hajónkat annak
az
ütést
borzasztó recscsenés követé. A szeren- érdekes, bár szomoru történelmi emlék olvasása
elfogadására előkészíteni. Mig tehát a vihar bencsétlenség
, melytől annyira rettegtünk, meg- engem is arra ösztönzött, hogy hasonló névsort
nünket labodázni (hajónkat a szél ellen ide s tova
forgatni) kényszerit, engedjék meg szives olvasóim, történt ! . . .
közöljek a kufsteiui foglyokról.
Hajónk gerincze egy sziklához csapódott,
hogy útitársaimat bemutathassam.
Nagy-Váradról, egy évi előleges várfogság
mely annak egy részét kiszakitá s a tenger kezdé
Musgrave Tamásról, a kapitányunkról, már elfoglalni a „Grafton" belterét. A hajó e percztől után, mint két évre elitélt, de egy évre kegyelbeszéltem, ki csakhamar nemcsak joles tengerész- kezdve nem is mozdult helyéről. Alig maradt
nek, hanem egyszersmind igen értelmes és becsü- annyi időnk, hogy élclemszcreinket — a mi kevés mezett politikai várfogoly, 1851. január 2-dikán
letes embernek is mutatta be magát előttünk. volt — s tengerészeti eszközeinket és egyéb hol- indíttattam el, kilencz katona fedezete alatt a
Harris György, egyik matrózunk, husz éves angol minkat a fedélzetre szállithassuk. Mindent jól Tyrolban levő kufsteini várba, hova, vasut nem
fiu volt, egyszerü, naiv gyerok, épen oly bátor mint megkötöttünk és beboritottunk, hogy a hullámok levén, s átél is nehezítvén az utazást, Pesten, Béerős, ki mesterségét már tökéletesen betanulta. el no rabolják, s azután magunkat is egy kátrá- csen, Linzon, Salzburgon s Bajorország egy sarkán
Másik matrózunk, Mac-Larren Sándor, kit mi nyos vászon alá vonva, átázottan, kimerülten lefeát, csak fobruár 25 én jutottam el, s helyezkedtem
Alick-nak neveztünk, 28 éves norvég születésü, küdtünk, hogy a hajnalt megvárjuk.
be szomoru lakásomba. Foglyok közt, a közös
hallgatag ember volt; nevetni soha sem hallottuk,
Hiába is kisérteném meg leirni azt a borzasztó ügyért közösen viselt szenvedés hamar barátságot
irni, olvasni nem tudott, de tanulékony, engedelmes és a mellett kitünő tengerész vala. Forges Hen- fáradságot és kimondhatlan sok veszedelmet, szerez ; én, e barátság emlékét magamnál külsőleg
rik, a szakácsunk, a kit mi sohasem neveztünk melyek között másnap gyönge és a mellett felette is megörökítendő, felkértem fogoly társaimat, hogy
máskép, mint Harry, portugál fi volt, 23 éves, kis terjedelmü csónakunkon magunkat s megmazömök, alacsony s egy betegség által iszonyuan ol radt holminkat a partra szállítottuk. Igy is csak neveiket számomra sajátkezüleg följegyezni szivesvala rutitva. Szakács minőségével a szolgáét is az Alick ügyességének köszönhettük, hogy én és kedjenek. Igy jött létre a jegyzék, melyet alább
egyesité s szükség esetén a hajózásnál is tudott Musgrave, a tengerbe nem vesztünk. A vihar okkor ogész terjedelmében közlök.
is csak ugy dühöngött, mint az előbbi napon.
segiteni.
Kufstein az Inn folyó partján, egy sziklacsúMinthogy csolnakunkra nagyon kevés holmi
Öten valánk tehát, mindnyájan különböző
cson
épült kisded vár, hetven ölnyi magasságban
nemzetiségűek; hanem azért igen jól megértettük fért, csakis a legszükségesebbeket vihettük ma- a viz fölött. A politikai foglyok a kaszárnya épügunkkal, t. i. az élelmi szerekot és konyhaeszközöegymást, mert mindenikünk tudott angolul.
ket. A sorozat nem igen hosszu. Összes készletünk letek szobáiban, s az ugynevezett császártoronyban
Folytonosan viharral küzdve és nem egyszer valami 100 font kétszersültből, 50 font lisztből,
a legnagyobb életvoszedelemben forogva na?y ne- körülbelől 2 font theából s 3 font kávéból, egv voltak elhelyezve. Ezeken kivül 37 sánezmunkára
elitéit rab volt két kaszumatában, kik a vármunkáhezen végre kikötöttünk Campbell szigetén?
kevés czukorból, nehány font sós husból, egy font
Alig hogy megérkeztünk, azonnal szerte indul- borsból, ogy fél üveg mustárból, nehány font sóból, kat végezték, do kikkel nem érintkezhetvén, neveitunk a szigetben, legelőbb is, hogy fókákat kores- (i font amerikai dohányból, nehány kés-, villa-, ket s itélotök indokait és polgári állásukat megsünk, mórt élelmi szereinket kímélnünk kellett kalán- és tányérból, s végre egy kis vasfazékból nem tudhattam. Ezek nem foglaltatnak az alábbi
azután meg hogy arról is minél hamarább meg- állott, melyben Harry, a szakács, édes vizet szokott névsorban.
győződést szerezzünk, ha vajjon azok a hires forralni theának.
Midőn 1851. február 25-dikén a várba érkezólombányák csakugyan léteznek-e vagy l l e m y
Többi tárgyaink: nehány tarisznya só, Mus- tem, a várparancsnok Lanczarovich volt, ki a
Kutatásunk mindkét tekintetben eredménytelen
grave utiböröndje s az enyém is, egy láda, mely
volt.
foglyokkal általában igen rosz albánt; ezért panaMinthogy a déli nyár kellő kőzepében va- asatali edényeinket s többi evő készleteinkot tar- szok adattak bo ellene, vizsgálat rendeltetett s
lánk, a fókák hihetőleg hüvösebb helyre vonultak talmazá, s végre egy nagy vasfazék, melyben a
a nap hove elől s csak tavalyról maradt nyomaikat fókazsirt akartuk kiolvasztani — mind a „Graf- annak folytán el is mozdittatott. Helyére márczius
vége felé Nehiba ezredes neveztetett ki, ki épen
fedezhetők fel a part homokjában. A bányának ton" fedélzetén maradtak.
Most már minden áron tüzet kellett volna ellentéte volt elődének, 3 emberi és nemes bánáspedig se hire, se hamva. Csakhamar átláttuk tehát
* példabeszéd igazságát, hogy „a hol nincs, ott ne szerezni, mert tegnap óta folytonosan áztunk s módjáért köztisztelet- és szeretetben állott.
keress!" Campbell szigetén pedig semmi sem volt, fogaink vaczogtak a hideg miatt. Harry talált
Fogoly társunk volt egy ideig a derék Czuczor
zsebében nehány darab gyufát, hanem azok is uo-y
a mit kerestünk.
mög voltak ázva, hogy sehogy sem akartak meg- Gergely is, négy évre elitéivé a Riadó miatt, melyet
Elhatároztuk, hogy odahagyjuk a szigetet,
mert már az évszak is nagyon előre haladott, ugy gyűlni. Végre az egyik lángra kapott s egy marok Róka kanonok s fogolytársunk fölszólitására, gyakhogy nem vala többé tanácsos még lejebb hatolni száraz galylyal csakugyan sikerült is tüzet rak- ran elénekeltünk előtte; bár ő mindig csak annyit
del tele. Jobb lösz, gondoltuk magukban, ha vissza- nunk. Alick sietett egy közel csergedező patakban mondott reá: „Hagyjátok ol fiuk!" Ö május 26-án
térünk öydney-be a eféle kalandos vállalatba többé a kis tazakat megtölteni s egy negyed óra mulva kiszabadult, s ez az oka, hogy neve az itt közlött
pompás theát szörpölgetve s kétszersültet oddenem bocsátkozunk.
gélve melengettük merev tagjainkat a barátságos sorozatból, mely augusztus 20-án iratott, hiányzik.
Auckland_szigetét mindenesetre utba szándé- tüz mellett.
Im itt a névsor, egészen ugy, a mint eredetileg
köztünk ejteni, remélve, hogy a mit Campboll
Kissé helyrehozván s kipihenvén magunkat, készült:
szigetén hiába kerestünk, t.i. a fókákat, ott mégis j barátaim elmentek, hogy valahol egy barlangot

Első pillanatra azon gondolat támad bennünk:
hogyan van az, hogy ez alkotására gyönge, alakhol itéltetett
Katonai, polgári, illetőleg egyházi
Név
jára óriási hidépitmény önmagától vagy egy orőSzületés h e h
el?
állása
sebb szélrohamra össze nem roskad? A lognagyobb
építészi tökély és az angol vakmerőség notovábbját ismerjÜÁ fel e csodálatos áthidalásban. A legSzeged
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11. honvédzászlóalj őrnagy parancsn. száz meg száz ember dolgozott rajta.
Nagy-Szeben
7 Szigethy -Miklós . . .
Chions, provincia LIdine
possidente
Treviso
8 Girolamouob.de Panigai
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12 Szontágh Frigyes . . . .
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megrakott szekér is egys/.erre végig mehet A
13 Reviczky László
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Bécsben
14 Angyal Antal
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18 Szél József
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Baróth, Erdélyben
11-ik huszárezredben kapitány
N.-Szebenb.
szor száz mázsányi terhet is vontatnak ki a völgy
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31 Johann Polifka
Benesehau
Wien
1(1
Tambour Majeur
hosszanta hajmeresztő állásban munkájukat, sőt
Következnek a császártoronyban volt polit. foglyok nevei, kikkel közlekedésben n;m lévén, némelyek, különösön az angolok, ha a hid valamely részében bármely csekély romlást vesznek
feljegyzetté őket Benedek Lajos, régibb fogolytárs, emlékezet után:
észre, macska ügyességével kuszuak fel a sima
Baden
12
32 Wilhelm Ehrlich .
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»
12
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>,~
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18
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Al-Torja, Erdélyben
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12
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Dr. der Rechte
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csétlenség felette ritkán történik.
Giuterdorf
Prága
ö
39 Wenzel Sturm . . .
Troppan
10
40 Franz Oppler . . .
A völgy betöltésének egyik legnagyobb akaChwalovics
41 Adolf Bandiseh . .
dálya lett volna a föld hiánya; hogy a kellő menyGinterdorf
5
42 Franz Hampel . . .
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V
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10
431 Eduard Hartmann
Prágai tanulók ló —16 évesek.
V
óriási munkához kezdottok. A hegyet fogják átváMariaschein
15
44' Wilhelm Ast . . .
V
Autcha
45 Josef Köcher . . .
12
gatni, mely alatt ez alagút megy végig. Bámulatos
K
46 Heinrich Poland .
Klattau
10
műértelemmel van ez tervezve; az erőket ugyosz47 Franz Mraczek . .
iienakovicz
10
ták be, hogy csak is e módon képzelhető: eljutni
48 August Hirsch . . .
Hirschberg
»
10
a legkönnyebben a nagy czélhoz. A mintegy 120
A fentebbi foglyok közül Thunis Adolf elkü- Farkas , g Niczky,
y Benedek Ltijos
j és több egy
gy öl hosszu alagútba fölülről alá több töltsér van
á á á b
é l l is
i volt
l ásva, melyek az alagútba nyúlnak alá. Minden ily
lönözve, egvodül volt bezárva, és vele soha senki osztályban levőkk társaságában
sokk élvezettel
sein társaloghatott. — A többi foglyok , kik ogy egybekötve. — A kufstoiai lakosok sok részvéttel töltsérnél számos munkás dolgozik, csákányokkal,
folyosón voltak, naponként •délelött is, délután is viseltettek a foglyok iránt, az érkezőket megven- ásókkal vágják, hányják a föidet, mely az alagútegy társaságban voltak, és együtt sétáltak a bás- dégelték, az elmenőket pedig, ha pénzök nem volt, ban, a töltsérek alsó nyilasához illesztett szeketyákon, Nehiba ezredes parancsnoksága alatt, — pénzzel ellátták,— különösen a magvaroknak maga rekbe hull alá; a megtelt szekereket kivontatják a
mert azelőtt csak egy szobabeliek látták egymást a város adott 50 —60 frtig, de dr. Fretsner utján a hidra, s innen ürítik a völgy mélyébe. Ez igy megy
és sétáltak félórát 3—4 katona közt. Hírlapokat nőegylet is gondoskodott a szabaduló magyar fog- éjjel-nappal; mindig több száz munkás kéz dolgoszintén ez időben lehetett csak rendckii, valamint lyok uti költségeiről.
zik, csodálatraméltó hangyaszorgalommal. Az éjjeli
kést s egyéb eszközöket tartani. — A magyarorÁtalában, mint már emlitettem, a mily szigoru munkások ogész napon át alusznak, még pedig
szági jótékony nőegylet is tartott könyvtárt Dr. volt a foglyok állapota Linczarovich alatt, annyi- azért, mert nappal, a dolog természeténél fogva,
Fretsner kufsteini orvosnál, honnan könyveket val jobbra fordult az Nehiba ezrodes parancsnok- ugy som lenne mindegyiknek elfoglaltatása. Mindkaphattunk, egyszersmind a szegényebb sorsú fog- sága alatt, ki maga is magyar levén, mint nyugal- amellett is azonban, a völgy betöltése lassan halyok havonként 10 frtot kaptak, ezenkivül minden mazott ezredes csak azért fogadta el — mint mondá lad, alig 2—4 öl magasságra tudták azt eddig
szükséges ruházatot. — Az olvasáson kivül, több — a várparancsnokságot, hogy a mennyire lehet, fölemelni; ugy értesültünk, hogy még egy teljes
fogoly különféle kézimunkával, többi között alul- honfiai, s átalában a hazáért szenvedő foglyok esztendő kell arra, hogy a jelenlegi erélylyel
írott és laktársai, Niczky Kristóf, Szabó Farkas állapotán segíthessen. — Hiszem, hogy mint én, dolgozva, a betöltés egészon befejeztossék. Hogy
harrászból és selyemből készitett kendők tűzésével ugy a többi már rég kiszabadult fogolytársak is mennyire szaporátlan munka ezen óriási töltés
rövidítettük a lassu időt, moly egyébiránt a min- elismeréssel ernlékeznok meg róla.
készitése, kitetszik abból is, hogy 4—500 szekér
dig jó humorú Róka kanonok, Klampaczky, gzabó
Közli: Somogyi József. •föld, mi a völgybe hányatik, a fennmaradó nagy
völgyületbon olybá tünik fel, mintha valaki egy
kup is üvegbe tiz csöppet töltene.
Sok érdekest lehetne még irni a sztánai nagyoső végénél 20 öl mélységü és 400 lépés hosszu
Vasuti építkezés Erdélyben.
völgy tátong, közepén csörgedező patakkal. Ezazon szerü földmunkálatok apróbb részleteiről: a sziklák
Vasut hegyek, völgyek és erdőségek köze- völoy, melyben keresztül kell vezetni a vasutat. lőporral való szétrobbantásáról; a különböző csipette, — ez a laikus előtt majdnem lehetetlenségnek Ki°a helyszinén van, csak az foghatja fől: mily gák, emeltyűk és más mechanikai, ugy phisikai
látszik. Azonban a praktikus angol pénz, tudomány merész a keresztülvitel gondolata s mekkora küz- eszközök használatáról, — azonban e lapok szük
-és szorgalom által legyőz minden természeti aka- delembe kerülond az. Honnan vegyenek annyi terénél fosva, azokkal hosszasabban nem foglaldályt, a magas tölgyeket kiforgatja gyökereiből, földet, hogy e mélységet egyenlő színvonalra tölt- kozhatunk ; elég annyit megemlitem hogy az
a hegyekot átfúrja, a völgyeket betölti, s százado- sék fel a szembon fekvő hegygyei s a tulsó olda- építészet eme gyakorlati mesterei a tudomány
kig büszkén égbe emelkedő sziklákat — a pará- lon levő alagúttal ? miként lehessen oda hordani minden ágát felhasználjak czéljaik elérésére es
nyi ember ezéijaihoz képost tetszése szerint ido- ama tömérdek anyagot? honnan teremtsenek oly nem kiméinek sem pénzt, sem faradságot a legroppant munkaerőt, hogy a titáni miivet a kisza- drágább idő páratlan értékesitésére.
mítja, áttöri, levágja, széthányatja.
°Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül azon reA kolozsvár-nagy váradi vasútvonalnak Bánii- bott időre elkészíthessék?!
Hunyad közelében a sztánai tetőn kell átmennie
Érdekes lesz megkísérlem annak részletezé- mek csatornát, moly a leendő földtöltés alatt
é.-nyugatról d.-keletre, s csaknem félkörbe kanya- sét, hogyan akarják az angol mérnökök az ember- vonul végig és már nagyjában készen van. A hid
hossza mintegy 15—20 öl lesz, belüregének szérodással. Mig a vonal Egerestől eddig elkészül, felettinek látszó feladatot végrehajtani.
Képzelhetjük, mennyiro lassu és fáradságos lessége pedig nagyobb 1 ölnél. Méltán nevezhetjük
temérdek természeti akadálylyal kell megküzdeni;
a számos hegyi patak, apróbb folyók, kikerülhetlen munka lett volna a mély völgybe talicskánként ezt iíaz építészet remek müvének. Minden darab
töltések és bevágások miatt. Azonban Sztánánál hordani annyi földet, mennyi a feltöltésre szüksé- kő, tégla-alakulag van faragva, s oly gondosan,
van a legnagyobb természeti akadály, melynek le- ges. Ennélfogva a völgy, az alagúttól kozdvo a akkora pontossággal összeillesztve.hogy még levegő
győzése a tudomány és szorgalom egyik legna- szombe lövő hegy oldaláig, mintegy 400 lépés som férhet az egyes darabok közé. Folyvást vizhosszu és 2 (ölnél szélesebb hiddal lőn összekap- hatlan (hydraulitos) mészszel dolgoznak és százagyobb diadala lesz.
csolva,
mely közepén több mint 20 öl magas. Óriási dokra szóló előrelátás- és óvatossággal. A csatorA sztánai hegyen át, mely mintegy 25 öl
magas, még a mult évben kezdettek alagutat fúr- egy alkotmány ez, vékony gerendákból összeállitva nák építésénél szükséges is a gondosság, mert a
ni, mely már csaknem egészen készen van. Az s vas kapcsokkal megerősítve. A szemlélőt némi ki ismeri a királyhágóntuli rész hegyes-völgyes
vidékeit, jól tudja, hogy minő veszélyes árvizek
alao-út hossza mintegy 120 öl. Ennek kelet felé borzadály lepi meg, ha reá tekint o kolosszusra.
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szoktak néha rombolni völgyeinkben: néha a legkisebb patak is akkorára dagad, hogy házakat seper el, fákat szaggat ki gyökerestől.
Ez érdekes sztánai munkálatnak naponta számosabb bámulói vannak, elannyira, hogy gyakran
százra is fölmegy a nézők száma, kik között nem
egy idogon akad, ki külföldről, vagy más távoli
vidékről épen a végett tett költséges utazást.
(K. K.)

Egyveleg.
— (Külföldi magyar egyletek.) Külföldön
tizenhat magyar egylet létezik. Ezek a következők: a bécsi „Magyar társaskör" 1862 óta az
Alsergrundon, könyvtárral; a bécsi „Müegyetemi
magyar kör," 1867-től fogva; a bécsi „Magyar iparosok egylete," csinos könyvtárral; a „Berlini magyar-egylet," mely 1846 közepén alakult, s könyvtárral és segélypénztárral bir; a „Jénai magyar
kör," mely l l év óta áll, s könyvtárában 400
kötet van; a „Hallei magyar kör," mely tavaly
alakult; a „Hamburgi magyar egylet," 1867. szept.
7-dike óta létezik, kereskedő és iparos tagokkal;
a „Hohenheimi magyar egylet," az idén alakult a
gazdasági tanintézet növendékeiből, keletkező
könyvtárral; a „Zürichi magyar egylet," hat év
előtt alakítva műegyetemi tanulók által, szép
könyvtárral; a „Párisi magyar egylet," 1865. márcziusában alapítva, jelenleg tiz hazai lapot járat s
500 kötetre menő könyvtára van; a „Londoni magyar egylet" ez idén alakult, kölcsönös segélyzésre; Bukarestben a „Hunnia" (1857 óta) s
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München, juliusban.
Első levelemben tett Ígéretemhez képest szándékom a következő sorokban: München szellemi
életéről, tudományos s művészi intézeteiről szólani;
ily nagy terjedelmü tárgynak rövid keretben szorítása szolgáljon a sietség és felületesség vádja
ellen mentségül.
München kiválólag művészi és tudományos
város, mig kereskedése és ipara jelentéktelen, — az
elébbinek nagyrészét Dél-Németországban Nürnberg, Augsburg, a pénzkereskedést Frankfurt, a
könyvkereskedést Stuttgart ragadta magához. A
rendes, minden nagyváros bolforgalmához szükséges iparterményeken kivül alig produkál München
valamit; jelentékenyebb kiviteli czikkei csupán a
sör, de itt is a helybeli fogyasztás jóval fölülmulja
a kivitt mennyiséget. Szóval a müncheni nép nem
iparos, nem munkás, nincs meg benne az a szorgalom, kitartás, mi az észak-németországi polgárt
jellemzi, — a mesterember több időt tölt a sörházban, mint műhelyében. E magában szomoru képnek
két örvendetes visszoldala van : a müncheni élet,
különösen a szállások olcsósága (csak az idegen
utazót huzzák lehetőleg), s proletáriátus nem léte.
Ebből következik az is, hogy a müncheni életmód
fényre s luxusra nézve nem mérkőzhotik más fővárosokkal, — nincs pénzaristokratiája, mely fitogtassa gazdagságát, a születési aristokratia podtg
meglehetősen elaprósodott s elszegényedett.
De ha ipar s gazdagság dolgában nem: annál
kiválóbb holyet foglal el München a tudomány s
művészet terén, s e tekintetben nemcsak mérkőzhetik Németország bármely városával, de a legtöbben felül is áll. Fussuk át röviden a művészetek
egyes ágait, s vizsgáljuk át a müncheni iskola
befolyását s állását Németország művelődési történetébon.
Az idegen, ki nem épen angol közönynyel
ballag végig München utczáin, — rövid vizsga után
meg fog győződhetni, hogy határozottan kifejezett
épitészeti irányt hiában keres München épületeiben.
A főirányok majd mindenikéből talál s nem egy
remekmüvet, — de az egész nem egyöntetű, hanem
összegyűjtött, mint egy muzeum vagy kiállitás tárgyai, —. belsö összefüggés, szerves egység nélkül.
Hát még a Miksa király által megkisérlett uj
irány melyet Lübke az épitészet mixtum compositumának nevez, s mely — néhány épületen kivül
— toremtőjo halála után minden utóhatás nélkül
yisszamorült _. honnan jött - a theoriák homályába I Legszebben az olasz renaissance van képviselve fokonkint; fejlődésében, az 1800 lépés hosszu
Lajos-utcza e tekintetben páratlan s méltó a királyhoz, ki e remek épületekben maradandóbb
emléket magának, mint München városa a Widn-

„Magyar iparos ifjak egylete" (1863-tól;) a „Kairói magyar egylet," mely tavaly alakult kereskedők s iparosokból; a „New-yorki magyar egylet" 1866-tól kezdve, jelenleg 50—60 taggal; a
„Buenos-ayresi magyar egylet," az ott lakó osztrákok és magyarok által alapitva.
— (Hírlapirodalom Észak-Amerikában.) Az
észak-amorikai Egyesült-Államok 31 milliónyi népe
óriás erőjét polgárai magas foku általános műveltségének köszöni, ezt pedig főleg tulgazdag hirlapírodalma fejloszté ki. Az ottani lapok összes száma
5102, melyek három negyedrésze politikai tartalmu. S ezek kiadója nem a főváros kizárólag,
hanem 1923 különböző város és helység. NewYorkban magában 300 lap jelenik meg. A lapok
kolotje is oly mesés nagyságu, hogy arról hazánkban fogalmat is alig alkothatunk. Vannak és pedig
igen nagyszámban lapok,melyek naponként 5000től egész 275,000 példányban terjednek el az
olvasó közönség közt. Minél torjedtebb aztán
valamely lap, igen természetesen, annál többot
kell fizetni hirdetésekért, igy az első amerikai
politikai lapban, a New-York Héráidban, egy
hirdetmény minden kis rövidke sorának fölvételéért 2 ft. 65 krt kell letenni, innen magyarázható
meg azon meglepő eredmény is, miszerint egy ily
elterjedt napilap csupán a hirdetmény dijakból
400—700,000 ft. tiszta jövedelmet huz.
** (Utazás velocipéden.) E napokban velocipéden egy Croix nevü fiatal franczia érkezett Párisból Kiewbe. Utjában érintette Bécset, Krakói,
Lemberget és Zytomirt. A fiatal utazót mindenütt
nagy bámész tömeg fogadta; de sehol sem bámul-
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tak annyira, mint a muszka kisebb városokban és
falvakban, hol a zsidók és parasztok boszorkánynak
és megtestesült ördögnek tekintették. Először
május 18-ánKrestchasikon keresztül mentKiewbe:
a tömeg utána futott; a bérkocsisok mindenhol
követték, s Croix örülve, hogy oly nagy figyelmet
ébresztett, egy locomotiv sebességével haladt s
bámulatos könnyüséggel igazgatta jármüvét.
— (Charles Dickens) egy társaságban azt
vitatta, hogy az ember nem jöhet oly helyzetbe,
hogy más ember iránt részvétre no gerjedjen. „No
lássuk"— mondja a társaság egy tagja — „tegyük
azon esetet, hogy önt a vosztőholyre vinnék a kivégeztetésre." A találékony regényíró azonnal
talált rá feleletet: „Egykor két szerencsétlent
akasztani vittek. Egyszerre két dühös bika ront
tajtékzó szájjal a tömeg közé, mely a vesztőhelyet
körülállja. „Lám!" — mondja az elitéltek egyike,
látván a szétszaladó nép rémületét, „mily szerencsésok vagyunk mi, hogy nyugodtan lehetünk idefönn az emelvényen."
** (Svájczi iskolák.) Svájczban 2700 népiskola van, ugy hogy 360 főre esik egy iskola, ezenkivül 47 gymnasium és ipariskola 500 tanitó vál. A
közoktatásügyi költségek évenként mintegy 500
millió frankot tesznek, a mi a másfél milliónyi
lakosságra elosztva, egy-egy lakosra 2 frankot
eredményez. Ha ugyanezen arányban akarnánk iskoláink iránt bőkezűek lenni, a közoktatásügyre
évenként mintegy 12 millió forintot kellene forditanunk.

T A R H A Z.

mann által készitett lovagszobor által. A müncheni
építészi iskola főképviselői: Gartner, Klenze, Ziebland, Ohlmüller, Voit.
Midőn a szobrászat nagymestere Thorwaldscn,
fényes pályája után maga és művei számára nyughelyét koresett, már-már hajlandó volt Münchent
választani, midőn hazájában, Dániában külön
muzeumot épitottek számára, s ez áldozat által az
ujkor legszebb szoborgyüjtoményo Kopenhága
részére lőn megszerezve. Ha Thorwaldsent el is
veszté München,— megtartotta tanítványait, meg
müvészeti irányát, mely mester-műveivel nem
szoritkozik szükebb hazája határai közé, hanem
mint a nemrég nálunk felállított József nádor szobor
is tanúsítja, nagyobb körbon találja fel piaczát. A
tulajdonképi müncheni szobrászok leghiresebbiko:
Schivanthaler, ki méltó végrehajtója Lajos király
fenkölt eszméinek s alkotója oly műveknek, melyek
bármely iskolának diszére válnának, — honfiai
közül talán csak Rauch és Sehadow által tulszárnyalva, — remekművekkel halmozta el München
közhelyeit s gyűjteményeit. Rajta kivül még Widnman, Halbig, Brugger érdemelnek emlitést. De
nem hagyhatjuk szó nélkül a hires rézmű-öntődét,
mely tán az ipar szempotjából, de mindenesetre
művészi vezetés és czélok •mellett a legvirágzóbbak
közé tartozik.
Térjünk át a festészetre, mely téren München
Németországban, a düsseldorfi iskola mellett, a
legfontosabb s mindenesetre a legsajátságosabb s
legjellemzőbb holyet foglalja el. Alapitója a nagy
mester Cornelius. Az ő szelleme vezeti ma is az
iskolát. Nagyszerü lángeszü felfogás jellemző rajz,
ragaszkodás a természetszerűhez, s bár kevésbbé
gondos, de meglepő színezés jellemzik az irányt,
melynek hivei közé tartoznak nagyrészint hazánk
jelesebb festészei is. A müncheni festészeti iskola
központja a művészeti akadémia, melynek igazgatója jelenleg Kaulbach. Corneliusnak, ki néhány
évvel ezelőtt bekövetkezett halála eiőtt- Berlinbe
költözött volt át, — ha nem is leghivebb, de leggeniálisabb tanitványa. Ki ne hallotta volna hirét
a berlini muzeum lépcsőterme óriás képei, a hunnok csatája, a Shakespeare-illustratiók stb. lángeszü teremtőjének ? S mily nevek ragyognak oldalán: Piloty, Schwind, s mások, kiket elősorolni
feladatunk körén kivül esik, de kiknek nevei méltó
helyet foglalnak ol a közép- és ujkor nagy képzőművészei mellett.
E holyen nöm mellőzhetjük, hogy München
újjá teremtője s leggondosabb ápolója az üvegfesteszetnek, a középkori művészete megkapó, sokág
mellőzött jelenségének. Emlitést érdemel porczollánfestészete is.
A Münchenben való mulatást különösen kellemessé teszik a kitünő szinház s hangversenyek.
II. Lajos királynak szenvedélye a zene, mint nagybátyjáé a képzőművészetek voltak — s ez kezes-

kedik a dalmű jóságáért. Csalatkozik, ki azt hinné,
hogy Münchenbon a Wagner Richárd iránya a
tulnyomó, noha a szinház első karmestere, a hires
zongoraművész, Bülow, egyike Wagner apostolainak; a közönség egy része, különösen a volt
karmester Lachnor körül csoportosulva, határozott
ellensége ez iránynak, s [talán ez az oka, hogy a
mult téli idényen Wagner dalművoi közül a „Meistersinger"-eken kivül csak „Tannhauser"-t s a
„Repülő hollandi"-t adták egyszer. A szinház vezetése egy valóban műértő intendáns kezében
levén — a klassikus angol és német dráma s franczia vigjáték is kitünő előadásra talál. Merem
állitani, hogy München operája jobb a bécsinél,
drámája jobb aj berlininél, hangversenyei versenyeznek a leghiresebb lipcsei hangversenyekkel.
A legujabb idő terményei közé tartozik: a
királyi polytechnikum, melynek pompás épületét
az idén szentelték fől. A zürichi s carlsburgi műegyetemek mintájára főiskolaként van szervezve,
s máris sürün látogatják mindenfelől. Igazgatója
a hires Bauornfeld.
Végre pár szót az egyetemről, melyet hazánkból kevesen, de annál többen látogatnak szomszédunkból Szerbiából, s mely Tübingán kivül az
egyetlen egyetem, hol a régi 4 fakultás mellett
az államtudományok számára külön fakultás van
szervezve, a mi által némileg szakított a philosophíai fakultás ősi hagyományokon nyugvó, s a
scholasticismus fénykorából származó bábeli zavarával. München a tudományok majd mindon sza^
kában nagy neveket bir felmutatni. Ki ne hallotta
volna a vegyész Liebig s társa Pettenkofer nevét,
amannak fontos fölfedezéseit a mezőgazdasági és
szerves, emezéit az egészségügyi vegytan terén.
Melyik romanista ne hajolna meg tisztelettel Würdscheid neve előtt, s ne ismerné a befolyást, melyet
művei az ujabb római jogi irodalomra gyakoroltak.
Ott tanit Riehl, a miveltség-történet hires tanára,
Pözl a szorgalmas gyűjtő az államtudományok
körében; ott van Dbllinger a hires theológus, és
sokan mások. S mindamellett különös, hogy épen
a müncheni egyetem legkevésbbé foglalja el német
társai közt azon holyet, moly köztük megilletné s
inkább csak bajor, mint egyetemes német egyetem;
a külföldiek, s a többi német tartományokból idejött tanulók kis csoportja egészen elvész a belföldiek, sőt mondhatni müncheniek mellett. Talán a
nagy város, talán a szokás vagy talán a müncheni
egyetem tulnyomólag katholikus szellemének tulaj donithatjuk o jelenség okát ? Nem a mi dolgunkmi csak a tényeket konstatáljuk.
München miveltség-történolmi jelentőségének
méltatásánál nem hagyhatjuk emlités nélkül, hogy
e város mindig gyülpontja volt a boaux esprits-nek
ugy a poézis mint a próza torén, s az ujabb német
költők és irók jobbjaiból még ma is soknak tartózkodási helye.
T. L.

Melléklet a Vasárnapi ujság 30-ik számához 18S9. júl. 25.
országgyülésen, de fennmaradván, roppant becsü es Értelem-gyakorlatok" czimü, egészen ujonnan
történelmi emlék, s kiváló érdeket nyer az által, dolgozott műve, Gáspár János nagyenyedi tanitó— (Révész Imrej jeles történet-tudósunk s a hogy az országgyülések hiányait, gyengéit leple- képezdei igazgató s ujabban szintén tanfelügyelő
prot. egyházi és tanügy fáradhatlan bajnoka, köze- zetlenül feltárja. „Az országgyűléseinken megfor- „Olvasó-könyve" a IL elemi osztály számára, Gönlebbről a „Sárospataki Füzetek"-ben megjelent s duló idegenek — ugymond — csak azt látják, hogy czy Pál teljesen uj ABCzé-jwés Nagy József nagy„Adalékok a magyar protestáns iskolák autono- kiabálással, czivakodással, viszálkodással és a fel- kőrösi orgonista énektanitási munkája, melyek két
miájának történetéhez" czimü terjedelmesb dolgo- háborodott elme más ilyen kifakadásaival veszte- szigoru, hosszu vizsgálat és vitatkozásokkal járó
zatát külön nyomatkép önálló füzetbon is kiadta. getjük el az idő nagy részét, — a véleményeket bírálaton menvén át, a népiskolák ügyére nézve
A figyelemreméltó elveket fejtegető dolgozat bizo- is nem annyira mérlegelvén, mint számlálván." S sok jót Ígérnek. Ugy halljuk az egész pályázatról
nyosan érdekelni fogja az iskolaügy minden barát- viszont e tárgyról: „eddig, mint mindenki tudja, indokolt jelentés is fog közzététetni.
ját, első sorban a protestánsokat. Az 1868-diki hiábanvaló akadékoskodással, czivakodással s más
** (A kath. autonómiai gyülés) által kiküldött
népiskolai törvény életbeléptetése országszerte ily szóharczokkal húztuk ki az országgyülés ide- bizottság elkészült a választási statútum tervével,
élénk mozgalmat keltett az iskolaügy körül, s ez jének legnagyobb részét, még pedig annyi költ- s azt kinyoinatván, a gyülés tagjainak megküldi.
a körülmény a mint léteit adott Révész Imre dol- ségpazarlással, alkalmatlansággal és kölcsönös bo- Összes ülést a primás hirdet annak idején a szagozatának , ugy kétségkivül kiváló érdeket is szantásokkal, hogy utoljára is belefáradván és bályzat megvitatására.
kölcsönöz annak. Figyelmeztetjük rá az érdekel- beleunván, nehogy azt mondják, hogy hiában jöt** (Felekezet nélküli iskolák.) Ujabban Bateket.— Szintén Révész Imrétől megjelent Robers- tünk ide, az utolsó napokban inkább csak futólag ranyamegye tizennégy községe iskoláit községiekton angol hitszónok egyházi beszédeinek szabad és nyakra-főre vetettünk papirosra nehány tör- nek nyilatkoztatta ki.
átdolgozásából a III. gyüjtemény. E remek, ép oly vényczikket, ramdcii rend, minden szabatosság és
** (Az egyetemen) a jogi és államtudományi
alapos és mély, mint lángoló ékesszólásu egyházi minden megvitatás nélkül. A roszul szerkesztett tanfolyamok kétfelé választását tervezik. Igy kebeszédek a világirodalom e nemű termékei közt a és mé^ roszabbul megvizsgált törvényezikkekot vesebb idő alatt fognak végezhetni azok is, kik
legjobbak közi! tartozóknak vannak elismerve, s a tűvel-íiogygyel fölnyalábolván, mintha meggyűlt törvénykezési pályára készülnek. Természetesen
jeles szónoknak egyházi irodalmunk köszönettel volna az országháza, nehogy mindenünk velünk volnának akkor is közösen hallgatandó tárgyak.
tartozik, hogy azokat a maga erő- és kenetteljes, oda égjen, haza siettünk, megitéltotve magunkat
** (Kubinszky Mihály) kalocsai kanonok lemagvas nyelvén ülteti át nyelvünkre.Az illetőket, mind ő Felségénél, mind a külföldön. Sőt a mi mondott a pesti központi papnövelde igazgatósákik e beszédeket eredetiben, vagy Révész két több: sokan kétségbeesésből, mivel jövedelmök gáról. Némelyek szerint lemondásiak egyik oka az
előbbi gyűjteményét ismerik, nem szükség bőveb- meg nem birta a sok költséget, az országgyülés a nyilatkozat, melyet növendékpapság közlött a
ben figyelmeztetnünk. E füzet ára 1 frt; mig az előtt eltakarodtak." íly és sok más baj (minő pl. „Magyar Állam" ellen egyik nagyon kedvelt
előbbié 80 kr.
a kisebbek közül a szállások osztogatása a bizto- egyetemi tanára védelmére.
sok
által „a ki jobban győzte ajándékkal jobb
** („Szabad, Egyház") czim alatt folytatja
** (A magyar gazdasszonyok) árvaloánynöpályáját e hó 15-kétől kezdve az eddigi „Auto- lakást kapott, a ki nem akart semmit adni, a nél- veldéjében f. hó 17-én volt az évi rendes vizsga s
nomia", miután azon értekezlet, melyet a kath. kül maradt") miatt irta Eszterházy javaslatát, a nemeslelkü pártfogónők egész serege volt jeautonomia érdekében számos szabadelvü katholikus mely 19, többnyire érdekes és jellemző pontot tar- len. Az eredmény bizonyságot nyujtott ugy a
képviselő tartott, egy ilyen lap szükségét elismerte talmaz, melyek közt előfordul az is, hogy ,,a kö- tanítványok szorgalmáról, mint a tanitók s a fel8 a „Szabad Egyház"-at a szabadelvü katholikus vetek napi diját meg kell szabni," s hogy az or- i ügyelet kitűnőségéről. Mondják, hogy esztendőre
párt közlönyévé tette. Alapitói, illetőleg támoga- szággyülés tagjait olőre kell kötelezni, még pedig ! fizetéses növendékeket is fölvesznek a tanotói mindazok, kik ezen értekezletben részt vettek. esküvel, „hogy sommit egyebet nem fognak szem dába.
A sok név közül elég legyen a következőket előtt tartani a közjónál s igazságnál," mert ha a
[par, gazdaság, kereskedés.
felemlíteni: Horváth Mihály volt csanádi püspök, birák kötelesek eskütételre: mennyivel inkább
Hoffmann Pál, Bartal György, Bezerédj László, tartoznak azzal a törvényhozók is. Hasonló esküvel
** („Gutenberg") czim alatt uj könyvnyomda
Kautz Gyula, Királyi Pál, Szentkirályi Mór, Toldy kell megkötni a királyi hivatalosak tapasztaltabb- részvény-társulat alakult, s alapszabályait a mijait
is.
Ezek
fiatalabbjai,
mint
a
királyi
tábla
Ferencz stb. A lap álláspontjának feltüntetésére
niszterium már helyben hagyta. A részvénytársuelég legyen arra utalnunk, hogy az a magyar püs- ujonczai, se szavazattal, se véleménymondás jogá- lat eddigi részvényeseinek legnagyobb része
val
ne
birjanak
s
ne
is
eskettessenek
meg.
—
A
pöki kar által 1848-ban megállapitott elveket
nyomdász, s a társulat egyik czélja, hogy a nyomválasztja programmul. E„katholikus napilap" fele- második értekezést dr. Kőnek olvasta dr. Vécsey dai munkások is minél nagyobb száramai vegyenek
Tamás
eperjesi
jogakademiai
tanártól
a
„Fogyaszlős szerkesztői: Prih-szky Tádé és Hatala Péter.
tási egyletekről." Pontos különbséget von ez érte- részt a részvények aláírásában, miután azon
Ara évnegyedenként 5 frt.
kezés a részvénytársulatok, jótékonysági egyletek, demokratikus czél is lebeg előtte, hogy a munka
' — (A „Sárospataki Füzetek") cz. prot. folyó- népkonyha stb. között. .A fogyasztási egylet az és munkás becsét, becsültetését, felszabadítását és
irat, melyet Erdélyi János alapitott tanártársaival, önsegély magasztos alapján épül; nöm irgalims- jobblétét 'elősegítse, mely czélt már azon tény
s melynek már 13-dik évfolyama járt, megszünt. ságra, hanem önerőre támaszkodik. íly egylet által is igyekszik megközelíteni a társulat, hogy
Valóban kár érte, mert sok jeles dolgozat jelent először Stuttgartban keletkezett. Először csak tagjai nagyobb részt épen magok a munkások
meg benne, s egy időben csaknem egyedüli közlö- munkások voltak tagjai, de később minden osz- legyenek, kik igy o vállalatnak nem napszámosai,
nye volt a prot. egyh. történelmi és jogi adatoknak, tálybeliek részt vettek benne. Magyarországon | hanem részvénytulajdonosai lesznek. Tagja lehet a
de mint a szerkesztő mondja: ők „irók és Maece- először Budapesten keletkezett ily egylet 1863- „Gutenberg" könyvnyomda részvénytársaságnak
nasok egy személyben nem lehetnek." Tehát ez is ban, hivatalnokok, honorácziórok s ezek özvegyei midenki, a ki akár nyomdászattal foglalkozik, akár
a pártfogás hiánya miatt szünik meg, mint annyi számára, hanem a közöny megbuktatá. Később azzal rokon anyagi vagy szellemi téren müködik,
más derék vállalat.
azonban „Munkás-egylet" név alatt, de más alak- mint iró, könyvnyomdász, könyvkereskedő, kő** (Megjelent az „Erdészeti Lapok") szakköz- ban, ujra föltámadt. Vannak még ily egyletek nyomdász, betűöntő, könyvkötő stb. A társulat
löny ez idei folyamának VII. füzete. Tartalma: A Pécsett, Brassóban, Eperjesen, Resiczán s még né- nagyon óhajtja a nyomdatulajdonosok részvétét is.
községi erdők érdekébea. Kirándulás Erdélybe. A hány helyt hazánkban. — Végül Toldy Ferencz A vállalat alaptőkéje 50,000 forintra van szabva,
lombfának erdei fenyü általi helyettesitésének be- tett jelentést a Nagy István-féle könyvtárról, mely mely 500 darab 100 frtos részvény által fedeztefolyása a vizterületre. Erdőipari részvénytársaság irodalomtörténeti tekintetben nagy becscsel bir. tik. Mihelyt 20,000 forint a részvényekből be lesz
Bécsben stb.
10,400 frtra becsülték, s megvételét országos fizetve, a társaság azonnal megkezdi működését.
— (Jámbor Pál regénye) „A művészek," mely költségen ajánlják a nemzeti muzeum, akadémia, Minden egyes részvény után az aláíráskor 10 frt
előbb a „Magyar Polgár" tárczájában látott nap- az egyetemi könyvtár; továbbá a kassai és pozso- fizetendő, azontul hetenkint 1 ft vagy 50 krajczár.
világot, most önállóan is megjelent. Kiadta Ko- nyi jogakademiák számára. B. Eötvös o sorozatba A nagyobb részletben vagy egyszerre lefizetett
lozsvártt K. Papp Miklós. Ára 1 frt.
harmadik helyre az erdélyi muzeumot kivánta részvény után 5 százalék biztosittatik. Részvénye— („Késő szerelem") czimü egy kötetes műro tétetni, miután Kolozsvárott a történelmi buváríat ket alá lehet irni az ideiglenes igazgató bizotthirdet előfizetést Bornemissza Bertalan. Az előfi- terén sokkal élénkebb mozgalom tapasztalható, mánynál (a pest-budai nyomdász önképző-egylot
zetési pénz (füzött példány 1 frt, diszkötésü 2 frt) mint Pesten kivül bárhol is.
! helyiségében, országut 38. sz.) vasárnap d. u. 2— 5
augusztus végéig szerzőhöz Eperjesre küldendő.
óra közt. A vidékén történő aláírások u ide kül** (Magyar-román szótár.) Többen érezhették
** (A pesti egyetemi joghallgatókat segélyező- dendők.
már egy ily segédkönyv hiányát, figyelmeztetjük egylet) beküldötte szerkesztőségünkhöz évi jelen*• (A mesterséges haltenyésztes) napról napra
tehát azokat, a kiket érdekel, hogy Baricz György- tését. E jelentésből látjuk, hogy az egylet, moly több helyen kelt érdeket. Az állatkerti társulat
tői Brassóban, e napokban egy kimeritő magyar- már nyolczadik éve érezteti a szegénysorsu joghall- elhatározta, hogy a kereskedelmi miniszterium
román szótár jelont meg, melynek ára 3 frt 20 kr. gatókkal jótékonyságát, az idén hat és fél hónapon föltételeit a haltenyészdére nézve elfogadja. Az
át segélyezésre forditott 2306 frtot, és pedig élel- ! ó-budai 900 holdas tavat szintén mesterséges halmezésre 360 forintot, készpénz segélyre 1946 frtot. tenyésztésre veszik bérbe a halászok.
Közintézetek, egyletek.
Alkalmazást a segélyegylet utján nyert 22 jog** (A magy. tud. akadémia) júl. 19-én tartott, hallgató. Az egylet alaptőkéje 16,594 frt 44 kr.
.Vi ujság?
törvény- és történettudományi ülésén b. Eötvös
** (Szabó Imre) miniszteri tanácsos az irói seJózsef elnökölt. Szilágyi Sándor olvasta Salamon gélyegylet alapitói közé lépett.
** (A honvédtisztek felruházását) a Harapat
Ferencz értekezését „Rendi országgyűléseink jelczég kapta meg, ugyanaz, mely a legénységet is
lemzéséhez" czimmel. III. Ferdinánd király 1637.
ellátja. A tisztek részletenkint fizetnek, tiz részEgyház és iskola.
szept. 21-kére összehiván az országgyűlést, midőn
letben. A honvédtisztek havi fizetéséből 6%-kot
az egypár hónappal utóbb összeült, minden jel azt
** (A népiskolai könyveket) biráló bizottság levonnak nyugdíj- és kölceön-alapra, mely a mi»t
mutatta, hogy az országgyülés nagyon viharos mind külön, mind a tervező bizottsággal együtt számítják, 20 év alatt egy milliora fog nőni. Ez
lesz, miután a rendek több más kérdésen kivül a tartott üléseit már bevégezte. Eredménye a mun- arra a czélra szolgál, hogy a tisztek 6%-s kölcsönt
vallásos ügyek fölött is meghasonlottak. Hogy kálkodásnak nehány, pár nap mulva már sajtó alá vehetnek belőle, az özvegyek ea árvák elláttatnak,
ennek eleje vétessék, Eszterházy nádor egy ter- kerülendő derék munka, mint Nagy László nagy- 8 végre a veszélybe jutott felszerelési hátrányok
vet készitett, a tanácskozások nyugodt folytatását kőrösi képezdei igazgató s ujabban Tolna-Bara- ebböl fedeztetnek. — A honvédelmi miniszter a
akarván ezzol elérni. E terv ugyan mellőztetett az nyába kínevezett tankerüloti felügyelő „Beszéd- honvédség számára tiz milliótfiZté*szállitása végett
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szerződött dr. Goldmarkkal, ki nehány héten át
Pesten tartózkodottjGyára azonban még nemiévén
egészen felszerelve, az első negyedtel millió darab
szállításával egy bécsi czéget bizott meg.
** (Honvédorvosok.) A hivatalos lap közli a
pályázati hirdetményt a 82 honvédzászlóalj orvosi
állomásaira. Tekintve azt, hogy nem sok dolguk
lösz, a fizetés 300 írtban van megállapitva. Az
orvosok főhadnagyi és másodkapitányi rangban
fognak állani.
— (Réthi Lajos,) lapunk volt belmunkatársa,
e napokban utazott el Pestről Erdélybe, uj hivatása körébe, hol mint Brassó és Fogaras vidékek
s Felső-Fehérmegyo tanfelügyelője fog működni.
A nevelés terén szerzett elméleti és tapasztalati
ismereteitől o téren is hasznos szolgálatokat várhatunk. Lapunktól mint belmunkatárs megválva,
igéretet birjuk, hogy testvérlapjainkat ezután is
föl fogja keresni dolgozataival s a székely és szászföldről kétségkivül érdekes közleményeket várhatunk tőle.
** (A magyar vasutak,) melyek jelenleg tényleg át vannak adva a közforgalomnak, 350 mföldet
képviselnek, 246 millió frt befektetett tőkével.
** (Pestvárosa törvényszékénél) ezentul a polgári perek is nyilvánosan fognak tárgyaltatni.
** (Az ujabban felállított semmitőszék) mult
szombaton tartott összes ülésében elhatározta,
hogy saját kebelében döntvénytárt fog vezetni, s
az abban foglalt elvi Ítéleteknek és határozatoknak
közlése a lapoknak szabadságában álland.
** (A magyar delegáczió tagjai) hétfön gr.
Festetich Györgynél gyültek össze fényes lakomára, melynél a Bécsben mulató magyar minisztereken kivül gr. Beust és Becke is megjelentek. A
köszöntések sorát gr. Festetich kezdte meg ő
Felségükre, utána gr. Majláth a közös miniszterekre stb. Majd gr. Beust emelt poharat s magyarul éltette a delogácziót, hanem felköszöntésének „a delegáczió tagjait Isten éltesse" —
harmadik szavát csak bajjal tudta kimondani, a
többi vendégek derűlt támogatása mellett. Még
Becke b. is magyar felköszöntést mondott.

s pénteken — orvosság gyanánt — egy itezo vö- ;
Szerkesztői mondanivaló.
rös bort hozatott, melyből azonban alig ivott vala- !
— Debreczen. R. I. Mindkét becses munkát köszömit. A bort tehát szombaton este az őröknek adta
nettel vettük. A megbízásban örömmel jártunk el.
oda, kik meg is itták. Megszökésük után egy leve— Kassa. M. V. A csinos képet s magyarázatát köszölet találtak Madarász szobájában, melyet ő irt a nettel vettük s igyekezni fogunk a rajzot ügyes kézre bizni.
fogház-igazgatónak, s ebben az volt, hogy a tör- A lap elmaradása hibánkon kivül esett; talán az előbbi
vénytelen fogságnak ők magok vetnek véget, s helyre ment. Utána nézünk, s ha még lehet, rövid időn
mire e sorokat olvassák, már védve és biztos helyen pótolni fogjuk a hiányt.
— Tolcsva. G. K. A beszély nem illik be lapunk kerevannak. Az őröket — ugymond a levél — semmi tébe. Átadjuk a megjelölt helyre.
gyanu sem terhelheti, mert azok ópiummal vannak
— Füzes-Gyarmat. S. Gy. A küldött czikk a magyar
elaltatva és semmiről sem tudnak sommit. A levelet szinészet előkorához érdekes adatokat szolgáltat.
— B.-Gyarmat. H. A költemények valóban nem ütik
aztán — tisztelvén az igazgatót — mindketten
aláirták. E levél állitása, s az egyik őr azon vallo- meg a közölhetőség mértékét. A másik küldeményből valamit fölhasználunk.
mása folytán, hogy vasárnap reggel fejfájást érzett,
— Laczháza. K. T. K. ,Az ujabb küldemény is megvegyészileg megvizsgálták az üvegben hátramaradt jött; s a szorgalmi kitünö bizonyitványt szives készséggel
csekély bort, de az ópiumnak semmi nyomára sem kiszolgáltatjuk. A kivánt folyóiratból ujabb füzeteket azóta
akadtak. Mind Madarász, mind Asztalos a szoba nem kaptunk.
ajtójának závárját tőrtek ki. A négy őr éjjel két
külön szobában mélyen aludt; nem lévén szokásban az éjjeli inspectió, csak reggel tudták meg a
szökést. Aszökevények nyom nélkül eltüntek, még
504-dik sz. f. - Bayer Konrádtól
hir sin<* felőlük, hogy merre mentek. A ható(Olmützban.)
ságok táviratilag vannak figyelmeztetve.
Sötét.
** (Könitz Miksát) a pestvárosi törvényszék
másfél évi börtönre itélte. A tárgyalás közben a
Friodenthal képviselője kijelentette, hogy a bankár
ház 800 frtot ad Könitznek, mikor börtönéből kikerül, hogy azzal uj, becsületes életet kezdhessen.
** (Macsvánszky
Maxim)
rablógyilkosról
ujabb hirek érkeznek Zomborból. F . hó 6-dikán
egyik elfogott rablótársa nejénél jelent meg Parabutyban, s hogy az ellene semmit fel ne jelenthessen , két kis gyermekével együtt megkötözte,
szájokat betömte s a házat rájok gyujtotta. Ugyan
o hó 13-kán Philipován lőtt agyon egy jómódu
lakost, lö-kén pedig Zomborban volt s egy módos
kereskedőre rálött, de sikertelenül, éjjel pedig az
őrjáratot lövöldözte sebesen rohanó kocsijáról.
© (Egy franczia lap) irja: „Ollivier Emile
egyszerüen, de hideg erélylyel visszautasitott
minden minisztori tárczát; magának akar élni!
Tehát igazán önzéstelen volna Ollivier? Tehát
nem aspirálna egyébre, mint egy Deák szere** (A lánczhid-téren) fekvő gyönyörü Nákó pére?"
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házat, melyre most ismét egy emeletet raknak, — }
a „M. Állam" szerint — egy pesti váltóüzlet tuVilágos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.
lajdonosai, a Báron testvérek vették meg.
** (Török Jánosnak,) az egykori ,,Pesti HirA 498-dik számu feladvány megfejtése.
nök" szerkesztőjének s a „Magyar Állam" egyik
(Klett Fülöptől, Stuttgartban.)
igazgatójának, a pápa sz. Gergely lovag-rendjét
Világos, a) Sötét.
Világos.
Sötét.
küldötte meg.
és
1. Hb5-c8
Kd2-c8:(a) 1.
Hhl-f2:
** (Ör. Cziráky János kir.fb'kamarásmestert,)
2. Hd7-e5
Kc8-d4:
2. Bf6-f2:f
etc.
a pápa a Szent-Gergelyrend nagykeresztjével diszi3. Vbl-b4f Kd4—e5:
ha sötét más ellenhuzást csitette fől. — Azt is hirlik, hogy Simor János her4. f2—f4f
Keö—f6:
nál, következik 2. Vbl—dl
czegprimás bibornoki kalapot nyerne.
5. Vb4—f8 matt.
(„Országgyülési
Beszédtár"-ral
s
más
rendkivüli
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
** (Kolárcsik István) rozsnyói püspök o hó
— Miskolczon: Czenthe József. — Sopronban: Gorgias
mellékletekkel.)
18-án meghalt. — E szerint most már három
Viktor. — A pesti sakk-kör.
püspöki szék: a szombathelyi, beszterczebányai és
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva:
rozsnyói van üresedésben. A magyar kormány
A 499-ik számu feladvány megfejtése.
megalakulása óta a most emiitettekkei már 10
(Lehner Zsigmondtól.)
püspöki szék uj betöltése következett be.
félévre (júl.—docz.)
5 ft. — kr.
Világos.
Sötét.
** (Sz. Mátray Laura,) a kolozsvári közön1. B h l - c l
Ke4-d5
ség kedvencze jelenleg Nyíregyházán vendégsze2. Hd3—b2
c3—b2:
repel a Nyiri György színtársulatánál. — Mint félévre (júl.—decz.)
3 ft. — kr.
3. c2—c4 matt.
onnan irják: a kedvelt müvésznő előadásai, daczára
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp Jóaz aratási időszaknak, mindig zsufolt ház előtt
zsef. — Miskolczon: Czenthe József. — Sopronban: Gorgias
folynak.
félévre (júl
decz.)
% ft. 50 kr. Viktor. — Duna- Vecsén : Deutsch József. — A pesti
** (Madarász és Asztalos megszökése körülméFölhivjuk a t. közönség figyelmét azon körül- sakk-kör.
nyeiről) az „Ellenőr"-ben kövekozőket olvassuk: ményre, hogy f. évi január eleje óta e lapok térje
A fogház szemközt fokszik az országos fegyintézet- delme tetemesen növekedett, s e mellett a kiadó
tel; hátsó részét kert veszi körül, melyből idegen minden félév végén ugy a „Politikai Újdonságok",
udvarokra lehet jutni, és csak azontul szabad mint a „Vasárn. Ujság" előfizetőinek rendkivüli
Különösen figyelmeztetjük a közönséget Porutczára. A fogház sajtóvétségért elítélteknek lévén
ges Lajosnak „Koczkáztatás nélkül is nyerképes melléklettel szolgál.
szánva, semmi börtönszerü berendezése nincs, s az
8 ^ " * Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek tisztelet hetünk" czimü hirdetésére, lapunk mai számában.
ajtók, zárak egyszerűk. Madarász ée Asztalos csak példánynyal kedveskedünk.
ideiglenesen voltak ide zárva s oly nyugodtan viJPIT" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
— (Filaky Károly) ur ujolag jolonti, hogy
selték magukat, hogy a fogház őrének (ki már 18
gf£$* Teljes számu példányokkal még „Egy érdekes per" czimü munkájára előfizetéseket
év óta szolgál a fegyintézetben) legkisebb gyanuja
1 forintjával olfogad. A könyv megjelenési idejét
sem lehetett ellenük, s az igazgató is megbizott folyvást szolgálhatunk.
most oktober hóra tüzi ki.
bennük. Madarász betegség ürügye alatt minél
V Vasarn. Ujság és Pólit. Ujdonságot*
több sétára, meg templomba járásra kért engekiadó-hivatala.
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvédélyt. Utóbbi napokban betegnek mondta magát,
nyek irányában vállal felelősséget a
Szerk.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

SAKKJÁTÉK.

Elöfizetési feltételek

A VASÁRNAPI UJSÁG
Politikai Ujdonságok-ra
A két lap együtt:

Csupán Vasárnapi Ujság:

Csupán Politikai Újdonságok:

Nyilt tér.*)

H E T 1 - N A P T Á R.
Hónapi-és
hetinap
25
26
2V
28
29
30
31

vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikus és protestáns
naptár

Julius

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Julius (ó)

Ab Ros.

TARTALOM.
Gróf Brunsvick Teréz (arczkép). — Bucsu.
N ip

hossza
f.

P-

ti 10 Jakab ap. C 9 Kristóf 13 E 5 Aquilles 17
122 27
Anna b. a. anyja Anna
14 Czirjék
18 Böjt lám- 123 25
Pantaleon
15 Athincz
19 [pa kial. 124 9,9,
Pentele
Incze pápa
16 Marina
20
19
Sámson
Mártha szüz
17 Jáczint
21 Kis faun. 126 17
Vilmos
Abdon, Sennen Juda Julietta 18 Sisoas, Emil 22
127 14
Lojol. Ignácz (g. Ignácz
19 Makrin
23Sab.EkeI 128 l l
Hold változásai. £ Utolsó negyed másod izben 31-én 6 óra 20

kél

a.

nyüg.

H ö Id
hossza kél

ó. P- f.
7 41 323
4
7 39 335
4
4
7 38 348
0
4
7 36
7 35 11
4
4 3Q 7 33 23
4 40 7 32 35
perczkor este.
P32
33
35
37
38

p.

6.

8
9
9
10
IR 10
10 10
13 l l
29
38
33

Páris

Amerikában. — Képek a hazai népéletből (képpel). — Egy

nyüg.

hajótört naplójából (képpel). — Börtön-krónika (képpel).

V- ö. P55 6 1
9,9, 7 3
47 8 4
19 9 3
33 10 5
56 l l 5
25 délb.

— Vasuti épitkezés Erdélyben. — Egyveleg. — T á r h á z :
Németországi levelek. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Mi ujság? — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Nyilt tér. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L.magyar-uteza 21 sz.)

HIRDETÉSEK.

Hirdetmény.

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ,

legnagyobb vászon és fehérnemü gyári raktára

mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
bajokban. — íly bajok a torokgyuladás,
légcsöhurut,
bőr k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindennemü megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrózások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapítással — rögzött
daganatok, gumók,
tályogok, pokolvar

Bécsben, Rothethurmstrasse 29. sz.

bátorkodik a t. cz. közönséget azon igen előnyös alkalomra figyelmeztetni, melynél

ÜSgF* fél becsáron *^PK

és biztositék mellett hibátlan vászon és meglepő szép uri és női fehérnemüt szerezhetni. A pamutnak előnyös beszerzése és olcsó munkaerő következtében azon
kellemes helyzetben van nevezett gyár jelenleg (mig a készlet tart), hogy e tekintetben
jutányos árra nézve, rendkívülit nyujthat, mi a következő árjegyzékből is látható:
Vászon árjegyzék.
1 db. 30 rőfös fehéritetlen vászon,becsára 12—14ftig., most csak 6— 7 ft. a legfin.
1 » 30 » feheritetlenjó kézi. szövet vászon
»
18—20 »
»
» 9—10 »
»
1 » 30 » fehéritett creas-vászon »
16—18 »
»
» 8 9 »
»
1 » 30 » jeles sziléziai vászon »
24—28 »
» >' 12 — 14 v
»
1 » 30 » kitünő rumburgi vászon
30—36 »
»
» 15 — 18 »
»
1 » 38 » irlandi ezérnavászon »
28—32 »
»
» 14 — 16 »
»
1 » 40 » rumburgi ezérnavászon»
30—36 »
»
» 15—18 »
»
1 » 46 » tiszta fehér orosz lenvászon 34 — 38 » ' »
» 17—19 »
»
1 » 50 » finom irlandi szövés becsár 40—48 »
»
» 20—24 »
»
1 » 50 » hollandi szövés legalkalmasabb uri ingekre » 52—60 »
»
» 26—30 »
»
50 » brabanti szövés legfinomabb, legjobb és legtartósabb a mi csak létezik
» 60—80 »
»
» 30—40 »
»
Rendkivüli nagy választéka a legnehezebb rumburgi szövéseknek 24, 28, 30, 35, 40,
45, 50—60 ftért darabja, melyek azonban kétszer annyira beesülve vannak,
db. 30 röfös ágy-kanavász mindenféle szinekben csikozva és koczkázva, becsár
14 — 18 ft., most csak 7—9 ft. a legfinomabb.
» 30 röfös igen finom és tartós pamutszövetü atlaszgradli, becsár 18—24 ft. most
csak 9—12 ft.
» 30 röfös angol shirting (chifon) igen finom, s oly tartós mint a vászon, becsár
18—24 ft., most csak 9—12 ft.
1 szegésnélküli lepedő, 2 rőf széles, .3 róf hosszu, csak 3 ft.
1 szegésnélküli lepedő, 2 egy négy. 3 rőf széles, 3 rőf hosszu, most csak 3 ft. 50 kr.
4 ftig legfeljebb.
1 damaszt asztalkészlet 6 személyre (1 asztalteritő hozzáillő 6 asztalkendővel) most
csak 5, 6, 7, 8—10 ftig a legfinomabb.
1 damaszt asztalkészlet, 12 személyre (1 asztalteritő, hozzáillő 12 asztalkendővel)
most csak 10, 12,14, 16—20 ftig a legfinomabb.
554 (5—6)
1 tuczat konyhatörlő, most 2 ft. 50 kr. 3 ftig.
1 tuczat asztalkendő, vagy törülköző, különösen tartós, ára csak 4 ft. 50 kr.. 5, 6, 7,
8 ft. a legfinomabb.
Zsebkendők árjegyzéke.
1 tuczat vászon-zsebkendő 1 ft. 20 krtól 2, 2.50 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő, 3, 4, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 tuczat legfinomabb fehér franczia batisztzsebkendök ajour szegessel 8,10, 12—13ft.
1 tuczat szines vászonzsebkendő burnóthasználók számára, igen finom és tartós,
becsár 8 — 12 frt, megszerezhető 4—6 ftig a legfinomabb.
1 tuczat batiszt vászonzsebkendő, fehér vagy szines szegélylyel csak 5, 6, 7, 8, 9, 10
ftig a legfinomabb.
Férfi s hölgy fehérneműk árjegyzéke.
1 női ing jó vászonból 1 ft. 50 krtól 2 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitünő rumburgi vagy hollandi vászonból finom sziv- vagy keresztalaku
hímzéssel, most csak 2, 3, 3.50, 4, 5 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitünö rumburgi vagy irlandi vászonból, legelegánsabban elkószitve, (az
ugynevezett Erzsébet császárné ingek), most csak 5, 6, 7, 8 ft. a legfinomabb.
1 női éji felöltő (corsette) kitünő szép, most csak 5, 6, 7 ft. a legfinomabb.
1 Eugénia császárné éji corsette diszes kiállítással, most csak 4, 5, 6, 7, 8 ft. a legf.
Női alsószoknyák 100 különféle párisi minta szerint, ugy szintén a most általánosan
kedvelt szegbe vágott szoknyák hímezve, varrott szegessel, most csak 3, 4, 5,
6, 7, 8 frt a legfinomabb.
Hölgy pongyolák a legfinomabb batisztból, valódi valoncienni csipkével és csodaszép
" hímzett betétekkel a legujabb és legelegánsabb e nemben, 15, 18, 24, 30, 35 ft.
a legfinomabb.
Női nadrág finom shirtingből, vagy vászonból apró szegésekkel, vagy himzéssekkel
kitünő kiállitás, most csak 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.
Uri ingek, gallérral vagy anélkül, fodrozott mellel vagy simán kitünő finom chifonból, mely épen oly tartós mint a vászon, fehéren és színezve, most csak 2.50, 3
ft. a legfinomabb.
Uri ingek, legjobb rumburgi vagy irlandi vászonból, gallérral, vagy a nélkül, simán,
vagy fodrozott mellel a legujabb divat szerint erősen varrva, most csak 2, 2.50
3, 4, 5—6 ft. a legfinomabb.
Uri ingek legfinomabb batiszt mellbetéttel, legelegánsabb, a mi csak létezik, most
csak 6, 7, 8, 10—12 ft. a legfinomabb.
Uri gatyák igen jó és tartós vászonból, félig magyar szabással, most csak 2.50, 2 ft.
a legfinomabb.
Uri gatyák, igen jó és tartós vászonból magyar szabással nagy üleppel, most csak 2 ft.
2 ft. 50 kr. a legfinomabb.
1 tuczat uri inggallér a legelegánsabban, és legujabb divat szerint, most csak 2 ft. 50
kr., 3, 4 ft. a legfinomabb.
1 tuczat uri kézelő a legelegánsabban és divatosabban kiállitva, most csak 4 ft. 50 kr.,
5, 6 ft.
a 2legfinomabb.
k i k
5 fti
S vásárolnak, egy finoman hímzett batiszt-kendőt; 50 ftig, egy
^ csodaszép kávékészletet, t. i. kávé-abrosz hozzáillő 6 kávékendővel, 100
ftig vásárlók egy igen finom cachemir-asztalteritőt kapnak ráadásul.
^ * Ingek vagy uri gallérok megrendelésénél ,a nyakbőség kiteendő. ' W S
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, az oly fehérnemükért, melyek nem jól állanak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem tetszenek, az értők fizetett ár bérmentve
visszaküldetik. — Kivánatra a készletben levő vásznakból minták bérmentve küldetnek.

A leveleket kérjük czimeznir Meth S. Bécs, Rothethumistrasse Nr. 29.

(carbunculus pustulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, 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
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetien 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 műtét és fájdulom nélkül
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelességs leghitelesebb egyének
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünő sikerdús eredményeinéi fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 5 0 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezö raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
udv. és Schultz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz," Botka és társánál a nagymezöutcza 45. sz. a. — Budán: Pichler Gyözö kir. udv. gyógysz. a Krisztinavárosban
Wlaschek E. gyógysz. és a császárfürdői dohánytözsdében. — Bécsben: Plebán F.
Xav. gysz. urnál (Stock im Eisenplatz) Ur. 1., dr. Girtler gysz., Freiung 7. sz. —
Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Újfalun: Vass Jenö. — Békés-Csabán: Biener B. —
Debreczenben: dr. Eóthschnek V. E. — Duna-Földváron: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy.— Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekújvárott: Conlegner J . — Esztergomban: Kégl László. — Gyöngyösön : Kocianovich J . — Győrött: Lehner F.
— Hajóson: Az ottani m. k. postahivatalnál. — II.-M. -Vásárhelyen: Oblat L. —
Hogy észen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólsván: Maiéter Alb.—Kaposvartt: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. — Kormáromban: Grötschel Zsigm. — Léván:
Boleman Ede. — Makón :.Weil M. — Maros-Vásárhelyt: Bucher M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G. — Nagy-Kanizsán: Wajdits J .
— Nagyszombaton : Pántotsek lt. — Nagyváradon: Huzella M. — Nyir-Báthoron:Sztruhár J . Nyíregyházán: Kovács S. —Pakson: Malatinszky S. — Pécsett:
Sipőcz J. — Podolinban : Fayx József. — P OKsonyban: Pisztóry B. — Rimaszombatban: Hamaliár K. —Rozsnyón: Hirsch J . N. — Selmeczen: Vitkovics János.
— Szathmáron: Jurácako D. — Sz.-Fehérvárott: B r a u n j . — Sz.-Györgyön:
Mersits J. — Szoboszlón : Beszédes J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott : Pecher J . E . és Quiriny A. gysz. — Tétsön : Héder L. — Unttvárott: Okolicsny
j , —Vasvárt: Árady P. és Eossás E. — Versetzen: Guist M. — Veszprémben:
Ferenczy .K.-nál.
Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYÉRTYANFFY J. és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Czernowitzban: SCHNIRCII J.-nál.
F ő r a k t á r Moldvaországra nézve: Jussiban: JASSINSK1 A. gyógyszer.
B r a i l á b a n : Oláhországban: Dr. C. € . HEP1TES gyógyszerésznél.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnat miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez F O R T Y LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.
fP^~ Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént e's legpontosabban teljeö 6 7
sittetnek.
(2~6)

Liebig tanár

hús-kivonata Dél Amerikából (Fray Bentos).
liebig-féle hús-kivonat-társaság Londonban.
Nagy megtakarítás háztartások számára.
Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
Készitése s megjobbitása a levesek, mártalék s vékony étkeknek stb.
Erősítő anyag gyengék s betegek számára.

Aranyéremmel kitüntettetett az 1867-iki párisi-, 1868-iki havre-i
kiállitáson.
A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig
tanár és dr. Pettenkofer M. aláírással ellátva vannak.
Részletes á r a k egész Magyarországra nézve tégely s z á m r a :
1 angol font
V» angol font
>/, a n g o i f o n t
y g angol font
5 frt. 80 kr.,
3 frt.,
1 frt. ?0 kr.,
92 kr.
P ^ ~ Kapható: minden elökelő kereskedések s gyógyszertárakban.
556 (6—52)
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thalimayer és társánál Pesten.
#»
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' Revolverek,

Körbajok
valamint

A t. cz. vidékiek és utazók személy-biz-

tositására ajánlhatom legjobb rendszer szerinti és jól kipróbált

f%

áiÉflfli
*S?^

revolvereimet, me-

JJ

í v.„ . ^ . - í s - y

lyekkel ogy percz alatt 6 erős és biztos lövés
íly revolverek

az

Lakása Pesten,

önvédelemre

minden eddig föltalált fegyverek közt lcgbiztosabbak.

-

-vgs^-w ,<•

Legnagyobb választékban nálam, követ1
1
1
1

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

^Ugár F. orvostudor stb.

tohető; ugyanannyi idő alatt podig ujra megtölthetők.

titkos betegségek

'"''

kező árak mellett kaphatók u. m.
R e v o l v e r 6 lövéssel 7 millimetternyi
>
•
ismét nagyobb 6 lövéssol 9 millimetternyi
•> ismét még nagyobb (> lövéssel 12 millimettornyi
kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható
Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

.

1? fttól
20 »
22 »
.'10 »

2 5 ftig35 »
40 »
20 »

Nem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

Ueschuld Ede,

váczi-utcza 15 ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint ll őri560(4—12)_
Megkereshető levél által is.

JHindennemíi

takarópapiros

fogyvorkészitő és kereskedő Pest, váczi-utcza „a levélhez."

Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.

Valódi Pagliano syrupt

Lefauclieux-töltények^
(valódi francKÍ«i-»evelot)

logjutányosb árért kaphatók u. m.:
1000 darab 16 kalib

16 ft. 30 kr.

1000

20 „ 40 „

„

12

„

Unschuld Ede.

fegyverkészitö s kereskedőnél Pesten, váczi-utcza
a „levél"-hez.

573 (1—3)

Hatodik kiadás

Folytonos panaszok, s hamisitott syrupok megvizsgálás végetti hozzám intézése, —
hogy váljon azok folyadékos tartalma az általam készitettekkel azonosok-e, inditatva érzem magamat ezennel kinyilatkoztatni, hog3* vevőim vannak Ausztria s Magyarországban,
kik ugyan általam láttatnak el a vértisztitó xyruppal, de hogy nem haviisitják-e azt maguk
is meg = mert az utánzottak olcsóbbak S I az ellen vitatkozni nem akarok, s minthogy
ismert czégek ellen is feküsznek előttünk panaszok s továbbá hogy syrupom iránt jogtalan
eladók által a birodalom meg ne ingattassék, kinyilatkoztatom, s fájdalom ! ismert dolog
előttem, hogy olasz ágensek, mint Benwenuti E., Steining er egykori titoknokaim, nevem
alatt megrendeléseket fognak el, s bizományosaikat hamisitottakkal látják el! melyek az
én üvegcséimmel ugyan hasonlók, de melyek a testnek s egészségnek felette ártalmasak.
E tekintetben, s a t . cz. közönség megnyugtatására, az általam készitett valódi Pagliano
syrup egyedüli főraktárosát Oiergl István kir. szab. kártya-gyárost egész lelkiismerettel
ajánlom s mutatom be, (lakása „Deák Ferencz'" utcza 6. sz. Pesten,) hol a szenvedő emberiség számára üvegeséje 1 ft. 40 kr. folyton kapható.
P a s r l í l i n O t i Ve
Ó59 (5 — 5)
tanár Flórenczben

Mindennemü

T i t k o s

A nemi élet

titkai s veszélyei*

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
546 (9—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

I

melyek ljj év óta több "rnűkiállitáson I-ső jutalomdijakkal tüntettettok
ki, készen kaphatók

MIM J. B.

szivattyú és tüzi-fecskendök gyárában Pesten, dohány-utcza
11-dik szám alatt.

a férfi és nói ivarázerek boncztani ábráival.
Ara: 1 ujforint.
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.

A nehéznyavalya
(Epilepsie)

gyógyitható.
Utasitás, mely szerint a M
valya (epileptikus görcsök)egy,nem
gyógyszeres átaláaos szer által rövid
idö alatt gyökeresen meggyógyítható.
Kiadta Quante F. A. gyárbirtokos
Warendorfban Westfaliában, több
diszjelek tulajdonosa, melyek egyszersmind a szerencsés és sikeres gyógyításokról Európa esaknem összes államaiból, valamint Amerika, Ázsiából stb.
számtalan -részint hivatalosan megállapitott, illetőleg esküleg igazolt
bizonyítványok s köszönó-iratokat tartalmaznak. Bérmentes megrendelésekre
fentebbi utasitványakiadó által ingyért
s bérmentve küldetik mög. f,f,9 (2—8)

Csak alapos gyógyitás biztosit ntóbajok ellen.

ttn-8 kerti fecskendők, betegségeket

(magyar nyelven harmadik).

ragályelleni le^&iztosb ovől

kaph&tó Pesten, egyetem-utcaa 4-ik sz.

1. szám. Angol szekér-fecskendők, kurta nyomóruddal s oldalmózgóval. szűk
térre s gvors hajtásra alkalmas
akótartalom:
6.
8.
10.
12. _
oszt7ért. forint 380.
550.
750. 850.
Szekér-fecskendők, hosszu nyomóruddal
akótartalom:
6.
8.
10. 12.
oszt. ért. forint 400.
600.
750. 900.
Kézi szekér-fecskendők, 4 akóra
Í500 ft.
Kézi taliga-fecskendők, kettős művel 3 akóra, ház körül és
cséplőgépekhez alkalmas
150 »
Kézi taliga-fecskendők, egyszerü művel házkörül, kertöntözés
és cséplőgépekhez alkalmas
90 »
Targoncza-fecskendók, 2l/s akóra
95 »
Hordozható fecskendők, kettős művel 8 akóra
130 »
Puttony-fecskendők, 1 Vi akóra
60 »
Manko-fecskendök
25 »
Készen kapható továbbá házi kutak, 3 " öntött csőből,
öl hosszu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
9.
10.
oszt. ért. forint 54. 63. 71. 81. 90. 99. 108. 117. 126. 135.
,.__. ' Mindennemü szive- és nyomó-szivattyúk a szükséglethez képest
gyorsan elkészíttetnek.
$MF~ Megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett
azonnal foganatosíttatnak.
568 ( 2 - 6 )

s tehetetlenséget
(férfi gyöngeség.)

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 fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest. kis inező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 3 órától 10-ig
és délután 1 — 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
,
532 (9—12)

Régi pénzeket

és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótakarókkal egyöt** arany, ezüst és drágakövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választéku raktár mindeknemü
régiségek, régi pénzek, gompok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék , bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók.
560 (4—4)

koczka/,la! a s nélkül is nyerhetünk.

H8F* Üreges fogak, fotein-daganatok
és rheuma ellen felülmuluatian szer.

A leghevesebb

fogfáj dal inak

*Az eddig l e g e l ő n y ö s e b* b*, s egyszersmind
l e g b i z t o s a b b t ő k e - e l h e l y e z é s érhető el a

J

T
I-.Í~±«*.Í« nélkül
nííIViil a
a llptf
koczkáztatás
e g nnaíf
a g yvonbhbh

nnyveerree s é g e t

negyedévenként 5 ft., vagy havonként 3 ft. lefizetése mellett. Ugyanis

minden nemeit
eltávolítja azonnal (ugy, hogy a fájdalmak egy év tartama alatt vissza sem
térnek).

évenként 38 húzásra

játszhatunk az Ausztriában létezö valamennyi állani- és ma^án-sorsjegyen, és pedig:
1 darab 250 ftos 1854-ki sorsjegy.
i
1 Salm
Salm
sorsjegy.
Clary
»
1
» hitel sorsjegy.
Genois
»
1
» 100 ftos 1860-ki sorsjegy. Pálffy
1
» 100 » 1864-ki
»
budai
»
Vs rész 1839-ki (Rothschild sorsjegy.)
.. Waldstein »
1 Como jövedék-jegy.
Keglevich »
1 Rudolf sorsjegy.
. Windisehgratz sorsjegy ég
1 diirab 100 ftos trieszti sorsjegy.
badeni 35 ftos sorsjegy.
1
» 50 »
»
»
1 gőzhajózási
»
Minden vevő részt vesz a küszöbön álló, következö hnzásokon:

A hires párisi arkanum

„Liton"

biztos eredmény, ha más szer nem használ! |
Kapható Török József gyógyszerésznél Pesten, király-utcza 7-ik sz. a.
Ü@F~' Egy üvegcse ára 70 kr. postai
küldéssel 80 kr.
523 (9—9)

Salm-sorsjegyek. huzás julius 15-kén, fönyereménj' 31.500 frt..
21,000
Waldstein „
„
„ 15-kén,
„
ezüstben,
40.000
Badeni
„
„
„ 30-kán,
300,000
I86O-ki
„
„/ auguszt. l-jén, .
„
atF^rmF „

Különös figyelmeztetés

s a bekövetkező nyeremények azonnal készpénzben fizettetnek ki.
A társaság 20 részvevőből áll, kik közül az első részlet lefizetésénél mindenki egy részjegyet fog kapni, melyen
valamennyi sorsjegy meg van jelölve, melyek kihúzása után az őt megillető részt azonnal meg fogja kapni.
A 32 negyedévi 5 ft. vagy 36 hónapos 2 ftos részlet lefizetése után megszünik a társasbirtoklás, a sorsjegyek a napi
árfolyam szerint eladatnak, a bevett Összeg 20 egyenlő részletben fog felosztatni.
Mindenki magánosan léphet a társaságba, s a többiekkel nincs mit törődnie.
,
mF~ ÜRT" Minden nyerés tudatva lesz. " ^ f § " U I
.
.
©70 (2—4)
Bélyegdij fejében minden résztvevő 94 krt. fizet le egyszer mindenkorra.
Legnagyobb előleg kapható mindenféle állani- és magán-papirokra.

G-yakran felmerült eseteknél alkilmam lévén sajnosan tapasztalni, miszerint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitüső hatásu szeleteim üzérkedő csalók által utánoztatnak, s au
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van szerencsém a tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam készitett giliszta csokoládénak csak azt ismerje el,me!ynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláírva van, mint itt alább látható.
Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. búo mányosoknál eszközölni. 458 (12 — 12)
Kapható Pesten: Tőrök Jozsef
Thallmayer és társ uraknál.

PORCÍES LAJOS válté-flzlete

a -c

1

gyógyszerész Tokajban.

t. szülékhez!

nyujtó, s al
j

üil

< "3

S, -s -e

Érdekelt bizonyitvány „Giliszta csoko& c
ládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
-véú.
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta csokoládéjának" hatása csodálatos nagyszerü volt, is csakugyan sajnálatos
ÓVA9. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlltz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimvolna, ha a tekintetes urnak titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
I ^ónil s/óra azonosak és saiát nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetévesztvegyészet nagybani elöhaladásának az után- WJAV _ minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy azxáltalam készitett Seidlitz-porok
zót „Giliszta csokoládé" az önéhez képest minden egyes katulyát, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.
semmi? Most tehát ismét felkérem önt ezen
Áru egy bepecsételt eredeti kiitulyának 1 ft. 25 kr. - Használati utasitás minden nyelven.
ide mellékelt pénzért számomra „Csokoládét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
v
,„k rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája
ÍJ poron, ic
f^o-lnlfák el- — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom mmden részeiből került s kezeinknél levö
tagadhatatlanul az eko ^ t f o g l j ^ el
mmt azt ^o
^ o r u % S o k r . á l , emé S zt t . S hiány es gyomorhévnél; toyábbá: görNagy Mihály s. k.
o k o z t a ffif
Kapható Pesten: Tfirök József és Thall- hála.ratok a ^ ^ ^ ^ l ^ ^ S i r Á o b S ^ ^ ^ ^ S
«.' ó s n á 1 ' ^tódnlásnál, csOZ»s fogfájdalomnál, végül
h
ó
n
á
r
a
t
^
^
^
u
^
h
^
S
^
S
í
k
w
J
l
rtbf.
legjobb
sikerrel alkalmaztattak s a legUrtósb gyógyhatást eredmémayer és társa, nemkülönben könyvecskémhjsteriara ftuKorra e
kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl, kik miután nálok minden.
ben jegyzett t. bizományos uraknál, egy db
erte e
j ~ p a t h i k u s gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, én ebben rongált
20 kr., nálam 6 darab 1 ftért. 440 (12—12) nyezték. - Az ^ ,
ísára oly soká eredménytelenül keresett gyógvszert meglelek. — Ez ehsmeróiratok szerzői között a társadaKrotzer Ágoston m. k.
osztályai u m munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
gyógyszerész Tokajban.
^Tivóírvszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselyék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrás<« g y g y ^ ^ ^kisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidhtz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

Medailie de la société des Sciences
industrielles de Paris.
Semmi ősz haj többé!

MELANOGÉNE.

Dicquemare-től Rouenből.
Gyár: Rouenben, rue SaintNicolas, 39.
A haj- és szakálnak pillanatnyi gyors, bármely árnyazatu a
.bőrre nézve minden kártékony
hatás nélküli festésére.
Ezen festőszer legjobb valaImennyi eddig használtak közt.
Főraktár: P e s t e n Tőrök József
gyógysz. urnál, király-utcza 7. szám.
Ára 3 ft. 50 kr., postán 20 krral több.
pwmr"
' '
545 (8—12)

D U C T P F 1 V
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J L L J ^ A. MJJW

_

A főraktár létezik: _ _

? TÖRÖK. JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
)UHL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégiai Bergen városból való valóul iorsch-májlialzsirolaj k.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1ft.o. é.

•1 vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. - E* az egyetlen faj mely minden töltés elött
atlk és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.-Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschetybetyütése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalán semm. vegytani ^ z e és alá nem vonatott,
vffiben levö folyadék egészen épen él k o n állapotban van, miként az kedvetlenül a termeszét
által nynjtatotril'E" vafódi Dersch-májhaksirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb ^ógyszer a mell-••
£baIokban, t sero E pb a uío d s és raebit.s, köszvény ésesúz, idült bőrkiütés szemgyuladas, «d^- s ^ b b ^ ^ b a j o k b . n
alkalmaztatik.
503(12-50)
BWLáld
A . , „zum Storch" Tuchlauben.

Heckenaszt Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten,(egyetem-utcza 4. sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kaphatók:

Carey Heinrik. A társadalmi tudomány kézikönyve. Szerző principles of social l Kant Immanuel paedágogiája vagy nevelésről irott könyve, melyet dr. Rink Fridrik
Tódor németül kiadott. Magyarra fordítva s függelékkel megtoldva id. Mándy
science" czimü munkájának átdolgozata. Angolból forditotta Halász Imre. (A Vi,
Péter által. (VIII, U2 1., 8-rét) fűzve
80 kr.
576 lap, nagy 8-rét) fűzve . .
4 ft. 5» Kr.
Kogler N J Általános vagy elméleti államtan. (VIII, 282 lap, Nyolezadrét)
Holfinaiin Pál, közönséges és magyar részszerti katholikus egyházjog alapvonaX
kT
füzve • .j_
•
JJÜZ
lai. Második kiadás. (268 lap, 8-rét) fűzve
•: • • •
^^Z '
Ribáry Ferencz. Magyarország oknyomozó történelme. A lyoeumok és kö z |P*»Horváth Mihály. A magyarok története rövid előadásban. Negyedik javított kinodák felsőbb osztályai szamára. (IV és 432 lap, 8-rét) füzve . . • * «• e " kradás. (568 lap, 8-rét) velinpapiron, angol vászonba kötve . . . . 4 fc. 60 kr.

A nyári idényre, nyári-lakok, kirándulások és utazások számára

-íly
oo

I

VETORINI-BALZSAM.

a következö alkalmas czikkeket
czikkeke ajánlják

KEHTÉSZ és EISERT Pesten,

Dorottja-utcza 2. sz., a „magyar király"
czimü szállodával szemközt.
HÁJ2T-AJRT-Á.S C Z I K K E I :
g - é p e l c , magánzók részére.
- (Soda) viz liéss-eitő gépel*:.

Kis dézsa alaku gépek,

határozottan a legkitűnőbbek, segitségével 10 percz
alatt oly fagylalt állittatik
elö, mely készitésközlien.
egy azokban alkalmazott
kanál alaku készület által
f o l y v á s t átkeyertetvén,
finomságra s keménységre
nézve kivánni valót nem
hagy hatra. Egy gép,melyb en
2 itciót vagy tetszés szerint
kevesebbet készíthetni, ára Henger alaku gépek, . ha„-

(Dézsa alaku gép.)

1K ft Vi _* N»<Tirn)>K 9_
lb lt DU Kr. JNagyobb, -4
ítczeig használható nemeket oryorsan
meirszerzünk.
6
*

Ezen a leghathatósb növény részeiből készitett, több orvosi kar által helybenhagyott és a magyar kormány által eladási engedélylyel ellátott szesz külsőleg
ideggyöngeség, görcs, csuz, rheuma, fejköszve'ny, fülzugás, fogfájás, suly, szájbeli és
égetés által történt sebzések, vizzel keverve mindennemü és a foghus betegségei ellen
sikerdus katással használtatik. Szintugy kitünő füstölőszerül is szolgál.
Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. o. é. postánküldve 10 krral több.

A í-ik- (Soda) viz, egy ép oly egészséges mint
kellemes ital, csakhamar általános használatba jött.
Nagyobb városok gyárak által láttatnak el vele,
vidéken ezen gépek nem csak tökéletes sikerrel
használtatnak, hanem azoknak megszerzése a nagyvárosi lakosra nézve is előnyös, mivel velök minden
magánzó kevés fáradság mellett sokkal olcsóbban,
jobb minőségü és mindig fris vizet kószithet.

kizár, szabad., hires és közelterjédesben részesült

szépségi harmatié (Schönheits-JIaithau)
a bőr kiegyenlítésére, a szeplő kiirtására, a redök kiegyenlitésére s a bőrkütegek,
a nap és szél által barnitott bőr és más az arczot, a nyakat és mellett elboritó tisztátalanság eltávolítására.
Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. o. é. postán küldve 10 krral több.
IPBP Főrakhely Magyarországon TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál P e s t e n ,
királv-utcza 7. szám alatt'
517 (6 — 6)

Belföldiek ll és 12 ft.
Legjobb franczia készitmény 14 és 15 ft.
°" > u »l»i»t4» szerint, s nag'sA- A n g o l p u t . k e r t i f e c s k e n d ő k , bármily vizedénynyel minden to_
t
j
o
.
o
perei
»I.tt
gaVhot
épeS
vábbi előkészületek nélkül használtathatván, egyszerü hasznalati módjuk a
ké-siteuek jó fájlaltot, benseiök
erős hatásuknál fogva meglepők. Darabja 10 ft 80 kr.
piciiből készülve, l itc«ének 8
lt SO kr, a itcieaek 13ft60 kr, A n g o l r u h a f o g r a s o k 1 ft 80 krtól 3 ft 50 krig.
finom cziuoból 1 itcwuek 13 ft
„
k á v é - ö r l ö k 2 ft 80 kr, 3 ft 20 kr, 3 ft 60 kr.
SO kr, 2 itczenek 18 ft.

„
s z é n n e l h a s z n á l h a t ó v a s a l ó k 4 ft.
í_t©lfe«löl-, drótfonadékból, 7-12" 35, 40, 50, 60, 70, 80 kr.
„
p é n z s a s e k r é u y k é k , vasból készültek, osztálylyal, 8" 4 (t,
H & s i t ő m e d e n c é k 2 ft 50 krtól 5 ftig.
9" 4 ft 60 kr, 10" 5 ft 2& kr, 12" 6 ft 50 kr, 14" 8 ft, 16" 12 ft.
K e r t i g ^ y e r t y a t a r t ó l c , szélmentesek 1 fttól 2 ftig.Petroleum Ifi70kr.
,
a s z t a l i c s e n g ő k , uj nyomó-keszülettel, 1 ft 80 kr, 4 ft. K8S a j t - é s -vttj-t&x-yérolc üveg fedővel, 1 ft 60 krtól 5 ftig.
iSnségesek 65 kr; angol a j t ó - c s e i i g ö k 3ft.
Saláta-lcéssBlotolc puszpángfából és szaruból 30 krtól 3 ft 50 krig.
p
a t e n t d u g ó h ú z ó k 1 ft 90 kr, közöns. 15 krtól kezdve,
Já-c;«t- é s o l a | - t a r t ó l e és menagérek 1 fttól 15 ftig.
Oolyó alaku k á v é p ö r k ö l ö k 2 ft 80 krtól 8 ft 50 krig.
_?oliar-Hor<lól_, sodronyból fénymásoltak stb. 65 krtól 14 ftig.
s* k á r é f ö z ö - g é p o k 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ft, csésze feketé_?«íz;£»íföt Htjj'yas-stó gféi>«l_ 15 ft.
'
nek 3 ft ÚÚ kr, 4 ft 30 kr, 5, 6, 7 ft, 8 ft 25 kr, 9 ft 50 kr.
H a b v e r ő g é p e k 1 ft SO krtól 2 ft 90 krig.
S z o b a i o s fTir<lö h é r m é r ö k 60 krtól 2 ftig.
A-ujjol l c é z i - l i i m p a s o l - 60 krtól 6 ftig.
LéjKyíosfó g é p e l f 75 krtól 2 ft 20 krig.
A m e r i k a i ris-szalma szoba- é s
J L é g y i r t ó p a p i r 25 kr, perzsiai féregpor 20 kr.
1 ft 15 krtól 1 ft 30 krig. I_é-!Í-sepröosUél_ 60, 65, 70 kr.
"Vas e s o i ' n y ü > ó l l v n n y o k 3 ft 75 krtól 6 ftig.
Asüetal-feelölí, fából é» viaszvászonból 30 krtól 4 ft 50 krig.
L e g u j a b b e g e r f o g ö i c , kitünőek 1 ft 50 kr.
V i r á j j - k o s a r a k 6 fttól 27 ft f0 krig.
M a d á r > k a l i t k á k , füsrgik es asztalkákon 1 ft 80 krtól "21 ftig.
fíigfjfö k o s a r a i . , ablakbavalók, 1 ft 50 krtól 6 ftig.
Asztali és uzsonna-evőkészletek, kávé-és pohártálczák, evő- és kávéskanalak, kenyérkosarak s egyéb, ebédiők, kávéházak stb. berendezéséhez szükséges tárgyak.

Szamócza-palántök,szőlővenyigék és virág-hagymák

KNEPPLER MÓR ezüst inggombjai gyári raktára, tuczatja 70 Legujabb kényelmes lserti szétceli 3 fttól 5 ftig.
krtól 1 forintig.

Ssíé t a - b o t o l t .
H-eg-yesíól-.
Közönségesek, különféle fanemekből 25 krtől 80 krig; befont és nád boxer
botok 50 krtól 2 ftig; finomabb nemüek, különböző nemes fákból, vaKerekalaku legyezők, különféle kiállitásuak, papir-, vászon-, battiszt- és selódi nádból, halcsontból, faragványokkal, elefántcsont- és valódi ezüstfolyembó'l készülve, 12 kr, 30 kr, 1ft25 kr, 3 ft 50 kr.
gókkal stb felette dús választékban 1 fttól 8 ftig.
Zsebbeli Összetoló legyezők, 30 krtól 2 ft 50 krig.
Dohányzó-botok 2 ft 50 krtól 10 ft 50 krig, gyermekbotok 15 krtól 50 krig
Fa-legyezők, változatos kiállitásuak, 25 krtól 8 ftig.
Befont súlyos vasbotok 2 ft. Angol zsebboserek" 1 ft 40 krtól 2 ftig.
Báli „
„
„
1
fttól 30 ftig.

y

g

y

Egy uj, igen diszes neme fából készült oly ernyőknek, melyek legyező gya
nánt is használhatók, különböző kiállitásuak, 1 ft 60 krtól 6 ftig.
Kis kézi napernyők, félrehajthatók, bélés nélkül 1 ft 80 kr, 2 ft 50 kr, selyembéléssel 2 ft 30 krtól 3 ftig, finomabbak, Moire antique- és atlaszból, hímzésekkel stb. 3 ft 90 krtól 10 ftig.
Középnagyságu kézi-ernyők, felette dús választékban s a legkényesebb ízlésnek is megfelelő kiállitásuak 2 ft 70 krtól 15—18 ftig.
Világos nyers selyem nyári ernyők 7 ftig.
En tout-cas, vagyis nagyobb, nap és eső elleni ernyők 3 ft 50 krtól 9 ftig.
Uri napernyők, nagyok, 3 fttól 7 ftig bélelve.

p

Esernyők.

Alpacca-szövetből 3 ft 75 kr, 4 ft 50 kr. Taffetas- és selyemből 5 ft 60
kr. l l — 1 2 bordás angol selyemernyők 12 ft, angol ruganyernyők 10 ft.

Rugany eső-öltönyök és köpenyei.:.

Ujjas öltönyök, fejfedővel, 10 ft 75 krtól 19 ft 50 krig.
Kocsizó és lovaglá köpenyek, ujjakkal és fejfedővel 15 fttól 19 ftig.
Igen elegáns drapszin eső-öltönyök 17 fttól 20 ftig

Legujabb és legjobb szerkezetű „ V E L O C I P É D E K , " melyekről szivesen szolgálunk árjegyzékekkel és használati utasításokkal.
T M e l o t l i o n s i p l á c t ó l i harmonium hangokkal, táncz- és egyéb
zenedarabokat játszók, gyermekeknek a szabadban igen sok mulatságot
szereznek, 4 darabbal 9 ft, 6 dbal 15 ft, 5 dbal és contrabassal 16 ft.
B u g a n y l a b d a Is: é s t > a l l o n o l £ ? minden nagyságúak, szürkék 10 krtól 1 ft 20 krig, kétszinűek 12 krtól 1 ft 40 krig, festettek
25 krtól 2 ftig. Kirándulásokhoz alkalmas felfújható zsebbeli ballonok
60 krtól 1 ft 40 krig.
Flotoert-íéle czélpisztolyol- és p u s k á k , a lövésnél nem durranván, szobában mint szabadban nagyon mulattató gyakorlást nyujtanak a ezéllövészetben. Pisztolyok 9 ft, Í 3 ft 50 kr. Puskák 19 fttól 25 ftig. Kész töltvényeknek száza 85 kr.
Ezekhez czéltáblák vasból, tölthető mozsárral és kiugró bohóczczal 9ft80 kr.
borszeszszel használhatók, 35 krtól 1 ft 60 krig.
H a l á s z ó - b o t o k 1 fttól 2 ftig. K é s z h a l á s z d
g o k 12 krtól 50 krig.
Croquet-játékok, gyermekek és nagyok számára 1 ft 30 krtól 15 ftig.
Volans, dobó-karikák és botok, lepkefogó hálók, botanizáló szelenczék s
egyéb a szabadban használható és mulattató játékok dús választékban.

UTAZÚ- ÉS FÜRDÖSZEREK

Fa-öndök, olcsók, osztály

TVT/íi
_^HJ»1
"IVT/iJ
J3IU1

dús választékban, melyek felől kívánatra kimeritő és rajzokkal
ellátott árjegyzékekkel
szolgálunk.
j
jgy
g

nélkül, 24" 3 ft 80 kr, 36" 6 ft 50 kr.
középffnomak és finomak, osztálylyal 26—42" 6 ft 50

fa-.YnrlrtLr
ía> V-J.U.U1V, k r t 6 1 1 9 f r t j g
íVi í i n r l í i l r 'egfinomabbak, többrendbeli kalapoknak, piperéknek
I d U11UAJIY, s a á n t t i t k o g o s 2 U i y o k k a l 31 f t t ó i 3 & f t i g
utakra igen czélszerüek , 10 ft 50 krtől 12

Uri fa-öndök,
U

rizmentes kátránysiövetből, borju-, tehén-, -is.nó- és ba-

r i - O j g;ariabörb51 24-30" 5 ft 60 krtól .5 ftig.

Női és uri kalapdobozok.

yizmentes
kátrány-szBvetböl,
borju-, tehón-, disznó- és baí
kátá
garia-bőrból 16—22" 2 ft 75 lírtól 15 ftig.

Táguló
kézi-öndök és táskák,
kitöl 25 ft 50 krig
g

és kiáliitáauak, 10-24"

Utazó-táskák, fff
urak és hölgyek számára, 2 fttól 10
Kézi- és fürdő-táskák, forintig.
Valiba függeszthető táskák £_*_?•*• *ft " krtól 8
Berendezett uti-táskák, 2i «u«i 65 *%
Uti-toilettek, szekrénykék és tekercsek,

ii

Lefaucheux-rerolverek, dús rásaaitókban, 10 ftt<H60
forintig.
g
Egy- és kétcsövü zsebpisstolyok nijja 2itól
íosdó-szivacsok.
M o s d ó i k
S-ivacs-táskák.
Különnemö angol dör_söl6-kesity_k fcefók, töífUközök és lepedők.
Uszó-sapkák óa fejkötők.
Rugany uszó-örek 6 forint 50 krajczártdl 7 Sotint
50 kajezárig.
Fürdő-hérmérok.
_

KOCSIZÓ-ESZKOZÖK:

Angol disznóbőr-nyergek, urak, hölgyek és fiuk számára 15 fttól kezdve.
i Lovagló-Sarkantyúk, szabályszerűek 80 kr, felsrófolok 1 ft 30 kr, fúcsaAngol kantárok 2 ft SÖ knói 10 ftig, kengyelvas-szijjak 2 50 knói 3 ft i tolók 1 fi 40 krtól 2 ftig, sarok-géppel 2 ft.
30 krig, nyereg- és kötélterhelők 2 ft 40 kr, kötőfékek 2 frt 25 kr,! Angol lótisztitó-kesztyűk, lószörböi, párja 3fisö kr.
nyeregtakarók, an,joi lemezből és szövetbői 3 fttól 5 ftig.
\ n levakarok 85 kr. Rugany lólábmentők 2 ft 20 kr.
Kengyelvasak 1 ft uo K-MI 2 ft 50 h-ig párja. Nyerges-zablák 1 ft 75 Lovagló-ostorok sö krtól 15 ftig. Hajtő-ostorok, két- és négyfogatuak 55
krtól 3 ft 75 krig. KocsÜÓZablák párja 4 fttól (i fiig. FeSZÍtŐ Zablák 2' krtól kezdve. AgaráSZÓ-OStorok 3 fttól 10 ftig.
fttól 8 ftig. Aükapcza-lánczok 75 kr, négy kar kás zablák ifi 70 knói Lómértékek 75 krtól 1 ft 75 krig. Ló-szivacsok.
2 fi 20 kng.
Istálló-lámpások, tüz és törés ellen mentesek, 1fi90 h-tól S ft 60 krig.
A jelenleg oly olcsó postai vitelbér lehetségessé tevé.i, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldhetni,
igyekezetünk oda irányul, levélheti megbízásoknál _a 'belénk helyezett bizalmat, a rendelmények gyors és pontos eszközlése által
megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

végeladás végett
"N

^

'

á t vászonáruk
á
á
ks kész
k é férfif é f i s női
ő i fehérnemüek
f h é ü k raktára
k t á aő
d
fele ááron átvett
csődtömeg képviselőjének eladási boltjában
Bécsben:
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cs. kir.utlvari szállitó
Bécsböl.

k. k. Hoflieferant

in Wien,

Mocsonyi-féle házban, (^WW^m^3^^3i
„Maria Valéria föher-

Ecke der Himmelphortgasse

«__ Levélboli megrendelések az alább következő áruezikkekre a legnagyobb lelkiismerettel s a vászonáruk valódiságáért kezeskedve, vasuti,
postai utánvét vagy a pénzösszeg közvetlen hozzánk küldése mellett gyorsan s pontosan mintegy magyar földön születetthoz illik eszközöltetnek.
Az alábbszállitott szabott árak, még az áruezikkekhez nem értőknek is
biztosittatnak, s lelkiismeretes eljárásra számithatnak.

a nyári- és őszi ültetéshez ajánlom:
10 faj legujabb és legnagyobb szemü szamó100 db. 12 db.
cza-plánták
8 ft. 1 ft. — kr.
1 „ mindégtermö ananász
10 „ 1 „ 20 „
12 „ igen nagyszemü és uj szamócza . .
5 „ — „ 70 „
2 „ mindégtermö indával és indátlan
.
2„ — „30 „
kevert név nélkül
2 „ — „ 30 „
valódi harleemi virághagymák, és tovább a legujabb és legnemesebb csemege és legfinomabb borfajokból, gyökeres szölővesszök 150 fajban, öntermesztés és meddig a készlet tart 100
ezer igen leszállitott áron.
UJjT* Az árjegyzék bérmentve átküldetik.
UI arc Ferenc*,

Női-alsószoknyák, 4 frt, betéttel 5—6 frtig.
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Női-harisnyák vagy férfi félharisnyák tuczatja 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak.

4)

mag- és fakereskedés és a m. gyakorlati kertészeti egylet ügynöke
Pesten, kigyó-utcza 6. sz.

Helgoland tengerifürdő.

Junius 17-én veszi kezdetét egy idejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajózás mely mint az Elbe, mint pedig a Weser folyóból kiindulva fentartja a rendes
köz'lekedést a szárazföld és Helgoland közt, s bezáratik október 15-én.
Ezen összeköttetés két nagyszerü vas tengeri gőzhajó által eszközöltetik, melyek
ezelőtt 4 évvel egyedül személyszállításra épitettek, s a tengeri utazók számára kényelmesen berendezve s nemcsak csinos szalonokkal, hanem egyszersmind különválasztott nöi s
magánykajüték és kitünő éttermekkel vannak ellátva.
A gözhaiózás igazgatóságai által a következö menettervek állapitattak meg:
A Bremerhafen-Gee%temünde és Helgoland közt az északnémet Lloyd
társaság tulajdonához tartozó gőzös tartja fen a közlekedést.

Északi tenger
kapitány Putscher J.
Menetek:
Junius 29-től julius 7-ig minden kedden és szombaton.
Julius 10-től szeptember 15-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 18-tól október 4-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton október 9-én.
Helgolandból Bremerhalen-Gccstcmfludé''« vissza: minden reá következö
napon, mégis vai-árnap Ilelgolandba időzve.
Indulás Helgolandba az elsö brémai személyvonat megérkezte után; a visszamenetek akép rendeztetnek, hogy a megérkezés idejekorán a keresztülvonuló vasut-vonatokkal
történjék. — Továbbá szolgáljon köztudomásul, hogy a kölni m. frankfurt-, dresda-és
berlini vonalokon át, melyek via Brema-Geestemünde Helgolandba vezetnek, érintett állomásokon valamint Düsseldorf, Hamm, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover, Leipzig,
Magdeburg Oschersleben, Potsdam és Erfurt állomásain, Helgolandba és onnan vissza
közvetlen személy-és málhaszállitás eszközöltetik.
...... Á n
Hainburg RS Helgoland közt a hambnrg-amerikai nyalabnajo-reszvenyliirsulat gőzhajója tartja fen a közlekedést.

Cuxhaven

kapitány Lührs J. A.
ütlenetek:

üresek és tökéletesen berendezve 1 ft 60 krtól 40 üág.

Szappan, hajkenöcs, fogpor.
Szelenczék, illatszer- és olaj-üvegcsék
Reggeli
czipök és papucsok.
R
k
Plaid-szíjjak gyermekek
k k számára, szinte ilyen nagyok
és
vállbaakaszthatók
90 krtól 1ft80 krig.
kO
Testhes fekvő aranypénz-övek 3 ft 75 kr.
Kis és nagyobbszerü látcsövek 2 fttól kezdve.
Minden nagyságu kulacsok 1 fttól 5 ftig.
Zsebbeli ivópoharak, bőrből 30 kr, érczből 1ft20kr.
Angol s.ivartárak, 25—100 darabnak, vállba akaszthatok, 3 ft 30 krtól 9
ftig.

ajánlja magát az R . . . Nep. János rumburgi vászon-gyára csődtömegéből

Á r j e g y z é k .
fÁt»fí i l i a a l / ( a n y a k terjelme megkivántatik) 1 ft. 80 kr., 2, 3, 4, 5, 6,
l ü l ll-llI^CIií 8 ftig a legszebbek.
^______ s i m á k 1f r t 8 0 kr

>2 f r t

h i m z é s s e l 8 frt

>3

frt

mabb 6—8 frt, melyeknek ára máshol kétszeres.

Vászon féríi-gatyák, 1 frt,

Angol shirding-ingek (a vászonnál szebb) fehérek és szines 2 frt, 2 frt 50 kr, 3 frt, 3 frt
50 krig.
Női-nadrágok, vászon és perkálból 2, 2 frt 50 kr., 3 frtig, himzett betéttel.
Női-pongyola vagy női-corsettek, finom perkál vagy parkéiból 2 frt, 2 frt 50 kr; vászon
vagy franczia batizból, himzéssel 3 frt 50 kr., 5—6 ftig.

Nyakgallérok, legujabb szabásuak tuczatja 2, 3 - 4 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).

EGTSTÉIB UTKÖZBEN S Z " Ü " _ B : S : É I G K E S T_ÁJR<3-"_T_---.-E__-

Berendezett étkező-kosarak és szekrények.
Erő-készleteket tartalmazó tokok 4 ft 20 krtól 7 ft
75 krig.
Uti tintatartók, irószekrénykók ó« mappák, 80 krtól
30 ftig.
Vasuti ágyak 7 ft.
Rugany ülő-, nyak- és fejvánkosok 3 ft 50 krtől 7 ftig.
Utazó-tükrök 36 krtól 5 ft 60 krig.
Uti-táska- és Snd-lakatok.
Ajtó-csavarok os bietossági kulcsok.
Esernyő- és bot-tokA 2 fttól 2 ft 75 krig.

Legjobb alaptökéül

Junius 17-től julius 15-ig minden hétfőn és csütörtökön.
Julius 17-től szept. 16-ig minden hétfőn, csütörtök és szombaton.
Szeptember 20-tól 30-ig ismét minden hétfőn és csütörtökön.
Továbbá csütörtökön október 7. és 14-kén.
Indulás Hamburgból reggeli 8 órakor.
.
Helgolandbcl vissza Hamburgba minden reá következö napon reggel, de soha reg* E^haió mely e menetben gyorsaságra nézve még egy gőzhajó által sem gzárnyaltatván tul - e vonalat 6 - 7 óra alatt, - a voltaképeni tengeri utat pedig 2 - 3 óra alatt
teszi meg.
.
.
531(6-8)
Minthogy Helgoland sziget jelentősége, mint gyógyerejü tengeri fürdő s mint enyhe
éghajlati gyógyhely ugyis eléggé ismeretes, még csak azt említjük fel, hogy tehén-savo es
ásvány-vizek szolgáltatnak, és á fürdőház mindennemü hideg s meleg fürdőkkel van berendezve. A társalgási ház gyönyörü salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház, tengeri
séták evező- és vitorlahajókon, versenycsonakázás, vadászat es halászat által, v a l a ^ n t , a
maganemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilágositásaival a fürdóvendégeknek vonzó és változatos időtöltés nyujtatik. Végül köztudomásra juttatik, hogy * tárirdaösszeköttetés jelenben a kormány részéről ismét helyre fog állíttatni.
Megrendeléseket lakásokra elvállal az nlólirt igazgatóság, valamint dr. Aschen furdöi
orros, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.

€6

1869.

A tengeri fördö-lgaigatóság.

1 tuczat rumburgi vászon-zsebkendő 1 frt 50 kr, 2 frtig, kisebbszerü 2 frt 50 kr, 3 frt 50
kr, 4, 5, 6, 8-10 frtig.
1 tuczat ezérna batiz-zsebkendó nők számára 5, 7, 9—12 frtig a legfinomabbak.
1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára csak 6, 7, 8—10 frtig czérnadamaszból.
l~vászon asztalgarnitura 6 személyre (1 abrosz 6 hozzáillő kendövei 5, 6, 8, 10—12 frtig,
finom damaszból, 12 személyre kétszer annyi.
30 rőf szines ágynemű vászon 8, 9, 10, 12—16 frtig a legjobb.
30 rőf kézifonal-vászon 7 frt 50 kr, 9 frt 50 kr. l l , 18, 15—18 frtig a legszebb.
(Damenmieder) hirtgyek számára (a váll terjelme megkivántatik); párisi
főraktár Ausztria- s Magyarországra nézve, 2, 3, 4, 6, 8 frt, legujabb minta
varrás nélkül.
40 rőf kitünő takácsvászon, (finom ágyneműre vagy 12 női-inghez) 14, 15, 18, 22—24
frtig a legjobbak.
^
48 róf belga takács-vászon 22, 25, 30—35 frtig, ingekre valo.
50—54 rőf hasonlithatlan minőségü rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, SO, 85, 40,
50, 60—80 frtig, melyeknek ára máshol 50%-tel több.
550 (6—6)

Azon árnezikkek,
melyek nem tetszenének, [visszavételnek.

Levél
czim:
POGL E.
Bécsböl,

magyar kir. udvari szállítónak „Mária
Valéria" főherczegnöhez Deák- s vácziutczai szöglet-házban Pesten.

50 forint erejéig
vásárlóknak, egy
csinos párisi eacliemirteritövel
ingyért kedveskedünk.

v

Az

angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány -elt
eddigelé 8 nyelvre van fordítva.
—

—

—

•

el és

—

A szerzö saját kiadásában megjelent és Pesten az EGGEJÍBEBOEIIféle könyvkereskedésben, valamint minden más könyvárusnál is kapható:

A nemzőképesség

és időelőtti csökkenésének okai
valamint oktatások annak

tökéletes visszaal iifására.

Mrnda_o_nak ajánlva, kik mértéktelen kiesapongás, titkos bünök és ragily követAzonkivül oktatá-ok a h á z a a S á g czéljairól és kötelességeiről,
valamint gyógyeljárá. a közö«ttlesl képtelenség es terméketlenség körül'

Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos Londonban.
Nehány
ábrával.
Ára raszanba kötre 1ft.rostán bérmentesen küldve 1 ft 10 kr.
Curtis könyvét „A n e m z ö k é p e s s é g , " öregnek ésfiatalnakkellene birnia. Ez egy kitünően irt orvosi munta, mely azon szomoru betegségek gyógykezeléséről szól, melyek már annyi Bzámos életboWogsiigot tettek tönkre.

Tizenhatodik évfolyam.

31-ik szám

420

ÁRJEG

LEGUJABB MAGYAR KÖNYVEKNEK
melyek

kiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-dik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Gróf Pongrácz Károly. Harcztan (Taktika). A Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohászok és

imák. Hölgyek számára olvasó- és imakönyvül. Kis 8-rét (XII. és 334 lap) füzve
2 ft. 20 kr. Angolvászonba kötve aranyvágással ;! ft, 40 kr. Franczia bőrbe
kapocscsal
5 ft.

szerzö által a magy. kir. tud. egyetemen elöadva. Elsö kötet. 8-rét IV, 187 fűzve 1 ft.

K n o r r Alnjo*. A birói ügyvitel

.

.

á.

(18lia april ?9 rtl k e l t i g a z S g

ügyminiszteri rendelet) és átmeneti intézkedések (1869. márczius 30-ról kelt igazságügyminiszteri rendelet) kérdés és feleletekben. (8-rét 112 lap) füzve
80 kr.

Csutak Kálmán, aradi fogságom alatt irt adatok

Pest, augusztus l-jén 1869.

az 1848/49 évi szabadságharcz, különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjárat

ról. (8-rét XXIV, 213 1.) füzve)
'
1 ft. 60 kr.
Deák Farkas. Fogságom története. (8-rét 190 1.) füzve 1 ft, 40 kr.
Hamary Dániel. Komáromi napok 1849-ben Klapka Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának
György honvéd tábornok alatt. (8-rét VIlI, 135 1.) fűzve

történetéhez 1848-1849. Közli Pap Dénes. I. kötet. (227 okmánynyal. Nagy
8-rét 424 lap) füzve 3 ft. Második kötet. (31 ő okmánynyal. Nagy 8-rét. 564 í.
''^ve
'
5 ft. 60 kr.

1 ft.

Dr. Lieber. Polgári szabadság és önkormányzat.
A szerzö hasoneziinii könyve után szabadon aiagyariták Scholcz Viktor és Vajda
János. (8-rét VII. 158 1.) füzve
1 ft. 40 kr.

f
m

Szerkesztik Kunsági és Potfinkin. 2 kötet (VIlI, 176 lap,
8-rét). Színezett borítékba fűzve
'
9 ft.

Dr. Wundt Vilmos. Az ember élettanának kézi- Szilágyi Sándor. Vértanuk a magyar történetből.
könyve. Második teljesen átdolgozott kiadás. Magyarra forditotta dr. Török
Aurel. 47 szövegbe iktatott fametszvénynyel. Első rész 8-rét 320 1.) fűzve

Történeti tanulmányok. 8-rét. (VII. és 495 lap) füzve

3 ft.

siában. Színezett és fekete fametszvényekkel.
f
»zve

Gróf Cziráky Antal Mózes. A magyar közjog alap-

r

Weber György. A világtörténet tankönyve. Te:

vonalai. A szerzö nyomán irta Hegedüs Lajos Kandid Második bővítet t kiadás.
(8-rét 400 1.) fű/ve
'
- ft-

Dr. Schilling Frigyes Adolf. A természetjog vagy

M

1

Nagy 8-adrét (X. és 399 lap)
3 ft. 50 kr.

adomákban. Összegyüjté egy BachKautz Gyula. A nemzetgazdasági eszmék fejlődési A Bach-korszak
huszár. (8-rét 200 1.) füzve
go k .
története és befolyása a közviszonyokra Magyarországon. A m. tudományos akadémia
által a Fáy-alapitványból koszoruzott pályamü. (8-rét XVI, 602 1.) füzve 4 ft. 40 kr

bölcseleti jogtudomány kézikönyve összehasonlító tekintettel a tételes jog intézkedéseire. A szerzö után dr. Werner Uudolf által. I. kötet: A bevezetést, általános
részt és magánjogot tartalmazva. (8-rét VIII, 3081.) Második kötet. A természeti állam- és nemzetközi jogot tartalmazva. 8-rét, VIII, 380 1.) Ara két kötetnek fűzre 5 ft.

leintettél a műveltségre, irodalomra és vallásra. A X-ik bővített kiadás után. N. 8-r.
I. kötet: Az ó-világ története. (501 lap)
2 ft. 40 kr.
II.
»
A népvándorlás és az egyistenhivés megalapítása. A középkor
>
(400 lap)
_ f t . 40 kr.
III.
»
Ax njkor törtenete a franczia forradalomig. (379 1.)
2 ft.
IV. »
Aa uj és legujabb kor története a franczia forradalomtól a mi időnkio(1865). (392 lap)
2 ft. "
V.
»
A. német és magyar irodalom története vázlatba és az egész műre vonatkozó
tárgymutató. (432 1.)
"
9 ft. 4 0 k r

Mihály. A magyarok története rövid előFiedler Ignácz. A telekkönyvi törvény gyakorlati Horváth
adásban. Negyedik javított kiadás. (586 lap, 8-rét) füzve
2 ft. 50 kr.
alkalmazása. A telekkönyvi törvény mindazon részeivel, melyek a feleketérdeklik,
okirati és kérvényi mintákkal felvilágosítva, és azon rendeletekkel is, melyeknek
közvetve a telekkönyvi ügyekre befolyása van. A felek és ügyködök használatára.
Második Erdély telekkönyvezésire va|ó tekintettel átdolgozott és bövitett kiadás.
(8-rét Vllf. :U il.) füzve
2 ft.

Vászonba kötve 3 ft. Diszkiadásban velinpapiron, angol vászonba kötve 4 ft. 50 kr.

Maár P. P. Előadások Magyarország történelméből.
Kereskedelmi s ipariskolák számára és magánolvasmányul, I. füzet (8-rét 134 lap)
füzve 80 kr. II. füzet (8-rét 175 lap) fűzve 80 kr. III. füzet (8-rét 136 1. füzve 80 kr

Knorr Alajos. A polgári törvénykezési rendtartás

Carey Henrik. A társadalmi tudomány kézikönyve.

(1868. 54-ik t. cz.) kérdések és feleletekben. (8-rét VIII. 204 l.) füzve l.ft. 20 kr.

Dr. Matlekovits Sándor. Pénzügytan.

Szerzö „Principles of social science" czimü munkájának átdolgozata. Ano-Olból
ford. Halász Imre. Nagy 8-adrét (XVI és 576 lap). Ára füzve
4 ft. 50 kr.

(8-rét 2021.) 1 ft. 50 kr.

Tompa Mihály. Virágregék. Negyedik diszesenkiál-Zeissl Ármin. Az alkati bujasenyv tankönyve örlitott kiadás. (8-rét VIII, 320 l.) füzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve aram-vágással I
3 ft. 60 kr. Diszkötésben
5 ft. I

vosok és orvostanhallgatók számára. Magyarra forditotta idösb Purjesz Zsigmond
(8-rét VI, 552 1.) füzve
A <y

Jókai Mór.
lór. Az uj földesur. Regény, két kötet. | Wágner László. A természettan elvei alkalmazá(Képszer
eru k.adás 44-47). Második kiadás (16-rét 221, 243 1.) fűzve 1 ft. 60 kr.

Jókai Mór. Szegény gazdagok. Regény. Az utolsó
budai basa. Történeti elbeszélés. Három kötet. (Népszerükiadás 48—53.) Második
kiadás.
(16-rét
239, 163, 269 l.) füzve
2- lft.
Kiauas. v
i^ - - < " ' * • « " . ^>u i.j t ű z v e
t . I40
U kr.
Kr.
l u

1

Jókai Mor. A magyar eiöidökböl. (Népszerü kiadás",
54, 56) Második kiadás. (16-rét 267 1.) füzve

go kr.

J Ó S l k a M i k l Ó S A rom titkai. (Uj ölcsó kiadás. 27. 28. köt.) Második kiadás.
Két kötet. Kis 8-rét. (226. 190 lap.) Füzve
t tt,

Jósika Miklós. A hat U d e r s z k y leány.

Reg6av

;

nég) fe(H tlK11

(Uj olcsó kiadás 29—32.) Második kiadás.(Kis 8-rét 250, 246,°244, 247 1.) fuzv •_» ff

Jókai Moritz. Bilder ausdem ungarischen Freiheitskampfe 1848 und 1849. Aus <lera Ungarischen überseUt. Zweite Auflage. (8°
262 S.) Geh.
! ft,

Vezércsillagok, vagyis velős mondatok és költői

gondolatok honi és külföldi remekírok müveiből. 12-rét (;i91 lap), füzve 1 ft. 50
kr. Diszkötésben
2 ft. 40 kr.

s u k b a

n a gazdászatra, különös tekintettel Magyarország gazdasági viszonyaira A

;^^(f^~^
Ballagi Mór. A magyar nyelv teljes szótára, melyben az egyes szók különböző értelmeinek körülírás általi szabatos meghatározásán
kivül különös figyelem van fordítva azoknak szójárásos, közmondási, irodalmi stb.
használatára, valamint a szaktudományi és iparbeli műszókra is. Nélkfilftzhetleii
segédkönyv minden rangu és rendű magyar ember számára. Megjelenik körülbelül 12 hatives füzetben. Füzetenkint
50 kr.

©BT Eddig megjelent lü füzet.

Kálmán •

m a g y a r á z ó szótár a magyar irodalmi művekben

i l
iiratokban,
k b
hhírlapokban
í l k b
éés társalgási
t á l
magán és hivatalos
nyelrben gyakrabban
iban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére. Nagr
8-rét (VIII és 828 lap), füzve 1 ft. 80 kr. Vászonba kötve
2 ft. 40 kr. "

Selkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat
és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet. Tiz kötet: A —Zwingli. Ára
°gy-egy kötetnek 1 ft. ö t kötetbe vászonba kötve
1 2
ft
r \zái\
ntlilST
mely huszonhat nagy földképen egész földünk egyes
r K e Z l - d l l d S Z , r é s z e i t ábrázolja, az állanék jelen területi viszonyai
viszonyai
szerint. Hunfalvy János felügyelete alatt kiadva
12 ft.

Figyelmeztetés a t. rz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincs.
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fenneveiett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést
pontoisan posta-uton eszközlendö, ée pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összego legalább 2 ftot tesz, bérmentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatulhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

«•—» «i<„«u* •.«,...

Heckenast Gusztáv kOnyvkladó-Mvatala.

H«ck«n«ftt Ga«ctav. — Nyomatott saját nyosadajában Pesten 1869 (egyetem-utcM 4-dik sr.An alatt).

Elöfizetési fdltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok evsy&tt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

«—•> Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnálesak 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-díj kulon
minden igtatás után 30 krajczár.

Lesseps

2 ft. 50 kr.

Képes játékkönyv. 300-nál több mulattató foglal- Vámbéry Ármin. Vándorlásain és élményeim Perkozás, példák, talány és tréfa. Mindenkorit fiu- és leány-gyermekek számára hasontartalmu müvek után átdolgozva. 122 a szöveg közé nyomott képpel és ábrával.
8-rét 152 1.) füzve
1 ft.

U f

A békésebbik, de szintén felette nagy
fontosságu „keleti kérdés" megoldása, t. i. a
suezi tengeri csatorna teljes bevégzése és
megnyitása, mely a kereskedelmi s átalában
a müvelt világot épen oly lázas izgatottságban
tartotta eddig, mint az a „másik" az európai
politikát és diplomácziai, óriás léptekkel közeledik végleges megvalósulásához. Az az átalános érdekeltség, melylyel e nagyszerü vállalat mozzanatait ugy szólván az egész czivilizált emberiség kisérte, eléggé bizonyitja
annak világra szóló fontosságát. E csatorna
megnyílása uj lendületet fog adni a keleti
kereskedésnek. Az utolsó kapavágással, mely e csatornát megnyitja, 600 millió
ember egyszerre, mintegy
varázsütésre 2200 mérfölddel jön közelebb hozzánk.
Mily fölszámithatatlan nyeresége lesz abból Európának!
S alig van állam, a mely
a suezi csatornából nagyobb
hasznot volna képes meríteni, mint Magyarország és
Ausztria, ha t. i. tengerészetünk és alkalmas vasuti
összeköttetéseink volnának.
Két legjelentékenyebb kereskedelmi ut, mely nyugatot kelettel köti össze, épen
hazánkon megy keresztül.
Ez utak pedig a csatorna
megnyitásával világfontosságra fognak emelkedni, és
igy alkalmat nyujtanak arra, hogy a világkereskedelem terén mi is tevékeny
szerepet vihessünk. A suezi
csatorna erre ugy szólva
kényszeríteni fog, ha nem
akarunk az életről végkép
lemondani.
A suezi csatornának, ez
óriás münek tervezőjét s fáradhatatlan megteremtőjét,
Lesseps Ferdinándot mutatjuk be ez alkalommal, kit praktikus föltaláló esze s tervei kivitelében tanusitott lankadatlan erélye korunk elöhaladásának egyik
legtiszteletreméltóbb bajnokává emelt.
Lesseps Ferdinánd 1805-ben, nov. 19-én
született Versaillesban. Atyja kitünö diplo-

Ferdinánd.

mata volt a maga idejében s a franczia kormány ügyvivöjeként müködött Marokkóban, Cadixban, Egyiptomban, Livornoban,
későbben Korfuban, Philadelphiában, Syriában s utoljára Tunisban, hol az 1830-diki
algiri franczia expeditió sikerülhetését nagy
mértékben segitette elő. Lesseps Ferdinánd
maga is a diplomácziai pályára neveltetett
s hazáját, mint konzul, egymásután szolgálta
Kairóban, Rotterdamban, Malagában és Barcelonában.
Az utóbbi helyen, mikor a várost 1842ben a spanyol felkelés alkalmával ostromol-

LESSEPS

FERDINÁND.

ták s a későbben bekövetkezett események
alatt is, különösen kitüntette magát. Kedvezőtlen és felette kényes helyzetében igen
czélszerü intézkedésekkel gondoskodott honfitársai biztonságáról. Sőt nem egy életveszélylyel fenyegetett spanyolnak is nyuj-

tott franczia államhajókon a menekvésre
alkalmat. Egy szóval, mindent elkövetett,
hogy e népes és iparüzö városról a nagyobb
szerencsétlenséget elhárithassa. Mig ellenei
azzal vádolták, hogy tevékenységét Espar
tero kormányzósága ellen irányozza, addig
őt az idegen kormányok elismerő kitüntetésekkel halmozták el. A franczia kormány
főkonzullá nevezte ki s továbbra is meghagyta Barcelonában. Az 1848-iki februári
forradalom után a köztársasági kormány
franczia követe volt Madridban. 1849-ben
pedig a franczia köztársaság rendkivüli küldetésben Rómába, Mazzini
köztársasági kormányához
küldé, hogy ott közbenjárása által Mazzini és a pápa
között egyességet eszközöljön , még pedig oly módon, a hogy azt az alkotmányozó nemzeti gyülés
óhajtotta. De a szabadelvü
Lesseps a római köztársaság embereit és viszonyait
kedvezőbb szinben láttá,
mint küldői szerették volna,
és igy kiesett a franczia kormány kegyéből.
Néhány évvel azután,
1854-ben, visszament Egyiptomba, hol az akkori alkirálylyal, Said pasával, igen
bizalmas barátságba lépett.
Itt érlelődött meg agyában
óriási tervének eszméje, s a
tengeri csatorna tervezetét
fejedelmi barátjának is bemutatá. Az öreg alkirály
tetszését e nagyszerü terv
azonnal megnyerte. Az eszmének rá nézve sok ingere
volt. A gondolat, hogy a
régi Pharaókkal, kik szintén
több izben megkísértették
e csatorna építését, versenyre
kelhet; a remény, hogy nevével oly müvet hagy hátra,
mely örökös leend, s a kilátás, hogy ezáltal is
szabadabbá teheti magát s utódait az európai
befolyástól, annyira eltölték az alkirály lelkét, hogy tüstént aláirta az engedélyt. Hanem ezzel sok bajt is szerzett magának.
Tiltakozások egész özönével boritották el öt

