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koczkáztatás nélkül is nyerhetünk.
Az eddig legelőnyösebb, s egyszersmind koczkáztatós nélkül a legnagyobb nyereséget nyújtó,

legbiztosabb tőke-elhelyezés érhető el a

ISnegyedévenként 5 ft., vagy havonként 3 ft. lefizetése mellett. ugyam
évenként 3 8 húzásra

játszhatunk az Ausztriában létező valamennyi állam- és magán-sorsjegyen, és pedig:
1 darab 250 ftos 1854-ki sorsjegy.
1 » hitelsorsjegy.
1 » 100 ftos 1860-ki sorsjegy.
1 » 100 » 1864-ki »
% rész 1839-ki (Rothschild sorsjegy.)
1 Como jövedék-jegy.
1 Rudolf sorsjegy,
l darab 100 ftos trieszti sorsjegy.
L » 50 » » • »
1 gözhajőzási »

Minden vevő részt vesz a küszöböli álló, következő húzásokon:

1 Salm sorsjegy.
1 Clary »
1 Genois »
1 Pálffy »
1 budai »
1 Waldstein »
1 Keglevich »
1 Windischgrátz sorsjegy és
1 badeni 35 ftos sorsjegy.

Badeni sorsjegyek, húzás auguszt. 31-kén, főnyeremény 40.000 írt. ezüstben,
1860-ki „ „ „ l-jén, „ 300,000 „
1864-ki „ „ szept. l-jén, „ 200,000 „

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 2 2 negyedévi 5 ft. vagy 36 hónapos 3 ftos részlet lefizetése áfán megszrtnik a társasbirtoklás, a sorsje-

gyek a napi árfolyam szerint eladatnak, a bevett, összeg 20 egyenlő részletben fog felosztatni.
Mindenki magánosán léphet a társaságba, s a többiekkel nincs mit törődnie.

SJST" S V * Minden nyerés tudatva lesz. "Wfá "Wf& 570 (4—4)
Bélyegdij fejében minden résztvevő 94 krt. fizet le egyszer mindenkorra.
Legnagyobb előleg kapható mindenféle állam- és magán-papirokra.

PORGES LAJOS váltó-üzlete
Pesten, Dorottya-utcza 12. sz. a Lloyd épület közelében.

Teljes egészség.
Számtalan bizonyitványok tanúsítják,

hogy Cauvin párisi gyógyszerész Ízletes'
növény labdacsai oly erővel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze túlhaladja,
s hogy azok minden más gyógyszernél na-
gyobb kegyben állnak a közönség előtt.

Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett be-
tegségekben tanúsított, ha nem volna az meg-
erősítve magasállásu és részrehajlatlan férfiak
levelei által.

Ezen labdacsok által gyógyított beteg-
ségek a következők: Szorulás, májbetegsé-
gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetlen-
ség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások, étvágyhiány s
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.

Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organismust, s meggyógyitnak oly beteg-
ségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és ideg-
izgatottság, máj- és ágyékfájdalmak, kösz-
vény, valamint számos más bajok, melyek a.
szervgyengeségből származnak.

Egy doboz ára 1 ft.
Főraktár Magyarország és melléktarto-

mányai részére Pesten TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza 7. szám.

J. P. CAUVIN,
581 (1—6) gyógyszerész Parisban,

585 Birka eladás.(1-3

Tiszatarján, u. p. Csat, 730 darab
finom kétnyirésü fiatal birkanyáj, ju-
tányos áron oladó É. A.-nél.

Az ezelőtt 3 évvel — egy kies völgyben — épült pntnoki fürdő (Gömörbcn) ez
idén május 15 én nyílt meg.

Különösen ajánlható ez: csúzos, kAszvényes és görvélyes bajoknál, idült bér-
kütegeknél, nóbántalniiiknál: továbbá máj-, lép- s átalában mirigy daganatoknál.

Június l-jétől egy czélszerüen és csinosan berendezett gőzfürdő is áll a t. ez. kö-
zönség rendelkezésére. 590 (1—3)

Ugy kényelmes lakásokról, valamint annak idejében szőlö-curáról is gondoskodva van.
Alulírott egyátalííban mindent elkövet, hogy a t. ez. közönség tökéletes megelégedő-

• ét magának kiérdemelje. " s i | | O 8 S í m u e I f f U r d ö t u l a j d o n o s .

Mindennemű

tűzi- s kerti fecskendők,
melyek 16 év óta több műkiállitáson 1-ső jutalomdijakkal tüntettettek

ki, készen kaphatók

HOFFMANN J. B.
szivattyú és tiizi-fecskendök gyárában Pesten, dohány-uteza

11-dik szám alatt.

Ü-^N*

sg^Tr. 14

1. szám. Angol szekér-fecskendők, kurta nyomáraddal s oldalmózgóval, szűk
térre s gyors hajtásra alkalmas

akótartalom: 6. 8. 10. 12.
oszt. ért. forint 380.

Szekér-fecskendők, hosszú nyomóruddal
akótartalom: 6.

550. 750.

10.

850.

12.

oszt. ért. forint 400. 600. 750. 900.
Kézi szekér-fecskendők, 4 akóra 300 ft.
Kézi taliga-fecskendők, kettős müvei 3 akóra, ház körül és

cséplőgépekhez alkalmas 150 »
Kéri taliga-fecskendők, egyszerű müvei házkörül, kertöntözés

és cséplőgépekhez alkalmas 90 »
Targoncza-fecskendők, 2'/» akóra 95 »
Hordozható fecskendők, kettős művel 8 akóra 130 »
l'uftony-fecskendők, l'/a akóra 60 »
mankó-fecskendők 25 »

Készen kapható továbbá házi kutak, 3 " öntött csőből,
_ol hosszú: 1. 2. 3. 4. 5. 6". ?• 8. 9. 1Q.
""oszt. ért. forint 54. 63. 71. 81. 90. 99. 108. 117. 126. 135.

® ^ * Mindennemű szivó- és nyomó-szivattyuk a szükséglethez képest
gyorsan elkészíttetnek.

JtW Menrendílések, a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett
azonnal foganatosíttatnak. 568 (3—6)

••••'••••••MaHi

Lefaucheux-töltények,
(valódi franczia-geveiot)

a legjutányosb árért kaphatók u. m.:

1000 darab 16 kalib 16 ft 30 kr
1 0 0 0 ' ' ' ' " '
1 0 0 0

573 (2—3)

2 0 „ 4 0 „

Unschuld Ede,
fegyverkészitő s kereskedőnél Pesten, váczi-uteza

a „levél"-hez.

Liebig tanár
hűs-kivonata Dél Amerikából (Fray Bentos).

Liebig-féle Ms-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 kitüntcttetett az 1807-iki párisi-, 1868-iki havre-i

kiállításon.

Részletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:

- f fngsn f°r % angol font % angol font % angol font
a frt. 80 kr.,. 3 frt., f frt. 70 kr., 92 kr.

&W Kapható: minden előkelő kereskedések s gyógyszertárakban. 556 (7—52)
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thallmayer és társánál Pesten.
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Hirdetmény.
A magyar jelzálog; hitelbank immár teljesen szer-

vezve lévén, az alapszabályaiban foglalt mindennemű jelzálogos
kölcsönadási, közvetítési és törlesztési üzlet eszközlését elvállalja.

gÜ^* Bővebb értesitést a Bank hivatalos helyiségében
(Pest, váczi-ut 8. szám alatt) nyerhetni.

Pest, 1869. július hóban.
A magyar jelzálog hitelbank vezénylcf

584 (i-3) igazgatósága.

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

Tizenhatodik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. — Fél évre S ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

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

Nem az állandó katonaság sokaságában
mondja egy államférfiu — fekszik az ál-

lamok biztositéka, hanem a nemzet összes
erejében, ennek kell az állam feletti őrkö-
dést fenntartani, megtámadás esetében ez
vívja ki a győzelmet és szerzi meg a békét.
Az eddigi védrendszer nem a nemzetre ma-
gára, hanem annak egy elkülönített osztá-
lyára, a sorkatonaságra bizta a trón és a
haza védelmét. A honvédség felállításával
azonban a nemzetre magára lesz bizva sorsa
fölött őrködni a bel- vagy külveszély nap-
jaiban. A mi politikánk a békeség politikája,
de azért mégis figyelemmel kisérjük a hon-
védség" szervezkedését, mely által bizto-
sítva látjuk bel- és külbékénk megszilár-
dulását.

Többször szólottunk már a honvédség
szervezése-, tiszti kinevezéseiről, és több
törzstiszt arczképétés életrajzi vázlatát már

H o n v é d t ö r z s t i s z t e k . II.
be is mutattuk olvasóinknak, — s most újra
három derék honvédezredes arczképét és
életrajzát ismertetjük.

4. Pongrácz Sándor,
m. k. honvéd huszárezredes és pest-kerületi parancsnok.

A Pongrácz család egyike hazánk legré-
gibb családainak. Egyik őse Pongrácz János,

Mátyás király alatt vajdaságot viselt,s 1460-
ban az Ali vezérlete alatt betört török ha-
dat Temesvár alatt székely hadával tönkre
verte.

Az 1848/9-ki szabadságharezban 33 Pon-
grácz vett részt, kik közül ketten, Lajos és
István, Sándor testvérei, mint kitűnő törzs-
tisztek szolgáltak, s most mindketten az uj
honvédséghez is kineveztettek: Lajos alezre-
dessé, István őrnagygyá.—Sándor, az ezredes
és pest-kerületi parancsnok, született 1824-
ben Hontmegye Felső-Túr helységében, atyja
birtokán.

Iskolai tanulmányai bevégezte után
1839-ben az olmützi hadapródi intézetbe
lépett, honnan a 2-ik számú gyalog-sorezred-
hez osztatván be, majd ismét a 2-ik számú
könnyű lovas-ezredhez tétetett át, s 1846-
ban hadnagygyá neveztetett ki Krakóban,

HORVÁTH JÁNOS.

Honvéd törzstisztek. II.
P O N G R Á C Z SÁNDOR.

I N C Z É D Y SÁMUEL.

32-ik szám.

Pest, augusztus 8-án 1869.
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a hova ezrede a lengyel forradalom el-
nyomására volt vezényelve, s ezután ott is
maradt.

Az 1848-dik év Lengyelországban érte
Pongráczot, távol hazájától, az orosz biroda-
lom határain, s ö igen keveset tudott a honn
történt dolgokról, s arról tudnia nem is volt
szabad.

1 850 elején már a Lichtenstein huszár-
ezredben mint alszázados szolgált; 1859-ben
örnagygyá lett. s a határőrvidékre Paneso-
vára a felállítandó könnyű lovasság szerve-
zésére rendeltetett; ez a villafrancai béke- |
kötés után feloszolván, ö mint őrnagy az
Olaszországban fekvő 10-ik számú huszár-
ezredhez tétetett, honnan 1861-ben az újon-
nan alakult 2-ik számú önkénytes, jelenleg
14-ik számú Pálny huszár-ezredhez helyez-
tetett át.

180o-ik év február havában, mint határ-
örvidéki parancsnoka 14. gyalog és 4. huszár-
századdal Lengyelországba a rzesowi kerület

előléptetés utján csak 1848-ban lett száza-
dossá.

Ezrede, mely ekkor Morvaországban állo-
másozott, parancsot kapott a hazajövetelre,
s itt a horvát mozgalmak elöhirére a horvát
határszélre rendeltetett.

A mint a bécsi kormánynyal az ellensé-
geskadés megkezdődött, s a honvédelmi mi-
niszter a magyarországi katonai csapatok
felett megkezdte rendelkezését: a Miklós
huszárezredes Görgei táborába osztatott be.
Horváth 1848. nov. havában örnagygyá ne-
veztetett ki, s mint ilyen Görgei által több-
nyire mindig különálló, kisebb portyázó
csapatok vezérletével bizatott meg. 1849
januárban alezredessé neveztetett ki, június-
ban pedig ezredessé s a Sándor huszár-ezred
parancsnokává lett, s részt vett ezredével
Görgei minden hadjárataiban. Görgei sere-
gében egy, az ellenség mozdulatainak kikém-
lésére s megzavarására rendelt száguldó
dandár létezett, melynek Horváth volt a

határán fekvő San és Viszolo helységek j parancsnoka, s mint jeles huszártisztet Görgei
majd minden hadi csínjainak kivitelére öt
alkalmazta, száguldó dandárával.

A világosi fegyverletétel után Aradon
halálra Ítéltetett, ítélete azonban kegyelem
utján 18 évi nehéz várfogságra enyhittetvén,
Olrnützbe vitetett; honnan hat évi szenvedés
után, s miután még egy évre Pozsonyba bel-
lebeztetett, szabadon boesátatott. Azóta több
magántársulatnál részint mint igazgató, ré-
szint mint pénztárnok működött.

A honvédegyletek alakulásakor a köz-
ponti honvédegylet bizottmánya alelnökké
választotta s később Beniczky Lajos halála
után elnökké.

A honvédegylet gyűléseit mindig a leg-
nagyobb rendben és a kellő higgadtsággal
vezette, s a sokszor már-már kitörő félben
levő szenvedélyek hullámait tapintatos eljá-
rásával újra vissza tudta terelni a mérsékelt-
ség medrébe.

Horváth igen jeles, magas katonai kép-
zettségű, vidor kedélyü férfiú, kit egyformán
tisztelnek barátai és alárendeltjei.

Június 18-kán kineveztetett a pozsony-
kerületi parancsnoksághoz ezredessé, s bizo-
nyosak vagyunk benne, hogy kerülete öröm-
mel fogadta a Sándor-huszárok vitéz ezre-

mellett állitatott fel. Ekkor vívták a lengyel
felkelők elnyomóik az oroszok ellen az élet-
halál-harczot; s az északi kolosz túlnyomó
ereje által vagy legyözetvén, vagy pedig
kiszorittatván: számos csapataik a legköze-
lebbi osztrák területre, a rzesowi kerület
határaira menekültek, Pongrácznak mint
ottani főhadparanesnoknak lerakták a fegy-
vert, ki a szerencsétlen szabadságharczo-
sokat a legemberségesebb bánásmódban ré-
szesité.

18(.)(}. márczius havában, a kitörendő po-
rosz háború előtt, mint alezredes, huszár
ezredével Slézia határait örzé, a honnan
júliusban már mint ezredes indult Cseh-
országba.

A königgrátzi csatában, midőn már az
egész ausztriai hadsereg hátrált, egy kitűnő
rohamot intézett Pongrácz a 4-ik számú
sléziai huszár-ezreddel, miáltal a császári
seregnek az Elbén átvonuló részét a poroszok
üldözésétől megmenté, s e fontos szolgálata
elismeréséül a katonai érdem-kereszttel ju-
talmaztatott. Ezen huszár-rohamot maga az
ellenség hivatalos lapjában, mint tökéletest
és győzelmest einliti, Pongráczot azonban
mint parancsnokot a holtak közé számítja,
szerencsére tévesen, mert öés lova épségben
tértek vissza a sikerült rohamból, s csapatja
45 porosz lovat hozott magával diadalje-
lül, a lovak gazdái az ütközet terén ma-
radván.

1866. augusztusban a nikolsburgi béke-
előzmények után, ezredével gyors menetek-
ben Olaszországba vezényeltetett, de már
Stájerországban megállapodási parancsot
vett, minthogy a két ellenséges hatalom közt
a béke meg lön állapítva.

1869. april l-jén ö Felsége által pest-ke-
rületi honvédparancsnokul, és a később fel-
állítandó tanosztály s lovasság felügyelőiéül
neveztetett ki.

Pongrácz a vörös sasrend és az osztrák
érdemjel tulajdonosa, kitűnő és magasabb
képzettségű katona, kitől a honvéd lovasság
szervezésénél a legjobb, és az ujabb harczá-
szati viszonyoknak megfelelő intézkedéseket
bizton várhatjuk.

5. Horváth János,
m - k. honvédezredes a pozsony-kerületi parancsnokságnál.

ron 1815-ben született. Bevégezvén tanul-
mányait Pozsonyban, atyja, miután látta
fiának katonai hajlamát, 1832-ben az akkori
Frimond, utóbb *íí-ik számú Miklós huszár-
ezredbe mint kadétot beadta. Az akkori bé-
keséges idők folyama alatt az előlépte-
tés nehezen haladt s Horváth bár kitűnő
és szenvedélyes lovaskatona, a fokozatos

(> Inczédy Sámuel,
ra.k. honvédezredes a kolozsvár-kerületi parancsnokságnál.

Született Kolozsvárt 1811-ben febr. 1-sö
napján; szülői voltak Inczédy László kor-
mányszéki tanácsos, és báró Kemény Ka-
talin , kik a leggondosabb nevelésben ré-
szesiték.

Atyja szónoki képességet sejtve benne,
lelkészi pályára szánta. De az iíju több haj-
lamot mutatott a katonai pályára, miért
is atyja, engedve fia hajlamának, a Sán-
dor gyalog-ezredhez kadétnak adta, ro-
konának, Récsey tábornoknak gondjaiba
ajánlván.

Az ezred ez időben Dalmátiában, Zárában
feküdt, s ezredese, a később oly fényes szerepű
Hesz Henrik vala, ki az általa szervezett
kadet-iskola növendékei közé Inczédvt is
fölvette. — Az ifjú kadét itt annyira elemé-
ben érezte magát, hogy nemsokára a legki-
tűnőbbek közé tartozott, s 1830-ban V. Fer-
dinánd koronázása alkalmával az ezred

Horváth János Pozsonyinegyében Zava- Pozsonyba rendeltetvén, midőn a fenyegető
franczia háború számos előléptetést és kine-
vezést idézett elő, ö is a legelső kinevezettek
közt volt, s így január 1-én 1831-ben tisztté
lett.

A várt háború kitörése elmaradván,
Inczédy 8 évig maradt hadnagy; 1839-ben
lett öhadnagy, s mint ilyen anyja és testvérei
látogatására Kolozsvárra jővén, itt megis-

merkedett Mohai Katalinnal. Hogy vele egy-
bekelhessen, beadta lemondását, s 1840-ben
már polgári állásban és nős vala.

Ez időtől 1848 nyaráig Nagy-Enyeden,
vagy ennek közelében szent-benedeki birto-
kán élt visszavonulva. Ekkor azenyedi nem-
zetőrség szervezésével foglalkozott, s ez év
júniusában már megkapta a 4-ik (pozsonyi)
zászlóaljhoz századossá lett kinevezését, s
elhagyva családját , rendeltetése helyére
sietett.

Zászlóaljával Komáromba, majd Eszék
alá ment. Később a 4-ik és 8 dik zászlóalj,
melynél testvére László is szolgált, Szt.-Ta-
másnál részt vett Mészáros sikertelen táma-
dásában. E közben testvére, László örnagygyá
a 14-dik zászlóaljhoz kineveztetvén, — ö is
Erdélybe leendő áthelyezését szorgalmazta,
mit megnyervén, egészen véletlenül egyszerre
Enyeden termett.

Enyed ez időben legszorongatottabb hely-
zetben vala, a környékbeli falvak oláh tábo-
rokkal voltak tele, és a városban két század
kétes magatartásu császári katonaság. —
Inczédyt mint védangyalt fogadta a nép, s ö
megfelelt emberül a közbizalom nyilatkoza-
tának.

Enyedröl a magyar táborral Inczédynek
is Kolozsvár felé kellett vonulnia a csúcsai
táborba, hol Bem Inczédyt a 11 -ik jeles zász-
lóalj őrnagyává nevezte ki.

A csúcsai szorosnál Inczédy a Bánfi-Hu-
nyad felőli szoros utat az ellenség ellen dere-
kasan védelmezte. E csaták és Bem hirte-
leni előnyomulása Dézs felöl azt eszközlék,
hogy a csúcsai tábor karácsony másodnap-
ján ellenállás nélkül bevonulhatott Kolozs-
várra.

A 11-dik zászlóalj részt vett minden er-
délyi hadi mozgalomban, — többi közt a ne-
vezetes piski-i csatánál Inczédy zászlóalja a
legfényesebb jelét adta vitézségének.

Inczédy zászlóalja Bem ügyes hadi csin-
jeiben mindig a legnehezebb megbízáso-
kat kapta, s azokat a szó legszorosabb ér-
telmében katonásan hajtotta mindig végre,
vitézsége jeléül a zászló érdemjelt, —- a
zászlóalj pedig a veres-sapka viselhetését
nyerte.

A kapusi csatánál Inczédy megsebesült,
de azért sebesülten is rohamra vezette zász-
lóalját. Az ellenség előnyomulván, Bem e
kedvencz alezredesét M.-Vásárhelyre szállit-
tatá, honnan később a nagyváradi fürdőkre
vonult.

Teljes felgyógyulása épen az oroszok be-
törésével esett össze, s Inczédy azonnal
visszasietett Erdélybe és jelentkezék Bemnél
mint szolgálatképes. Részt vett még néhány,
az oroszok túlnyomó ereje ellen tett végső
kísérletben, mig a katastrófa bekövetkezésé-
vel a kard az ö kezéből is kihullott Zsibónál.
— Besorozták, s előbb Csernoviczba, majd
Brünnbe szálliták, mig régi ismerőseinek sike-
rült öt kimenteni.

Ekkor (1850.) hazajött s előbb Kolozsvárt,
majd falusi jószágán élt visszavonulva, mig
az utóbbi idők élénksége újra a közügyek
sodrába vonta; Alsó-Fehérmegye főbírójává
választá, mely minőségben kapta meg ápril
18-án ö Felsége által az erdély-kerületi pa-
rancsnoksághoz lett kinevezését.

Inczédy mint erdélyi ember, mint jeles
hazafi és katona nagy nyeremény az erdélyi
honvédségi parancsnokságnál. A. S.
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A mi házunk.
Jó ősi ház, melyben talán még
Apámnak apja lakhatott!
Itt vagyok, ha nyugtot találnék,
Ki vakmerőn tengerre szállék
S az út meghányt, megzaklatott.

A nagy világ nekem nem éden,
Hideg, bár fényes ott a lég;
Oh fogadj ugy mint régen-régen,
Midőn anyám áldó ölében
Boldog, vidor fiú valék.

Oh volt lakásom nagy, magas lak,
Fényes, világos, tiszta volt;
De bár szerettek, simogattak,
Tán érdememnél többet adtak,
Egy névtelen vágy visszavont.

Fent a madár nyugtot talál-é,
Bár útja fényes, szép, magas?
S oh míg benne van a királyné,
A kis méh másik házba száll-é!?
Bármily szerény, kopott a kas.

— Oh istenem! hát mért is épül,
Ha nem: pihenni benn', a ház!
S a nagy világban mennyi készül
Csupán aljas nyerészkedésbül!
— De benn' küzdés, zaj, gond tanyáz.

Ezt a lakók egymásra hagyják
S míg áll, száll kézről kézre le
És áldja mind apját, nagyapját,
Ki e hajlék első alapját
Isten nevében tette le.

— Itthon vagyok; szép csöndes éjen
Tudom váratlanul jövék!
Késő az est, nincs senki ébren —
E házba' vájjon lesz-e részem
A jóknak álma, mint övék!

lm hold és csillag óva nézi
S reá védőn borúi a lomb,
8 ki mindezt áldással tetézi
Az úr a szívet ugy vezérli,
Hogy édes itt a nyugalom!

Dömötör János.

Paris Amerikában.
(Vége.)

Azt hiszszük a közlött két mutatvány
elég Laboulay müvének, irányának s szelle-
mének ismertetésére. Csak röviden érintjük
még: hogy doktorunk egy esküdtszéki tár-
gyalásban mint rögtönzött államügyész sze-
repel; azután tanuja az amerikai jótékonyság
felséges csodáinak; majd az iskolákat láto-
gatja meg s bámulva szemléli azok rendsze-
rét és eredményeit. f ,

Azonban kitör a háború, Dél és Észak
közt; férfiak, ifjak, félig gyermekek, hazafias
lelkesedéssel sietnek a harezba, az elválás
meginditó jelenetei közt. Az egész világ nem-
zeteiből s fajaiból összecsödült Amerikában
az áldozatkész hazafiság e rajza talán még
me<nnditóbb, mint volna oly népnél, melyet
hazája földéhez régi megszokás köt, mit
nemzedékek nemzedékeknek adtak át azon
föld iránt, melyben őseik csontjai porlanak.

A háborúnak azonban nem vagyunk már
tanúi. A varázsló, ki a raü kezdetén elaltatta
volt, most doktorunkért jő, s öt a tenger
fölött hajmeresztő léguton haza szállítja.
Haja egy fürtét fogja s ugy röpül vele. De !

az utón összevesznek s a doktor, hogy meg-
mutassa, mikép tőle megszabadulni^ képes,
hirtelen elvágja a fürthajat, melynél fogva
amaz tartotta s hanyathomlok zuhan alá

Ágyában ébred föl. Körűié párisi
családja s charlatán orvosa, a korlátolt és lel-
ketlen Olybrius. Az állítják, hogy a kuruzsló
ópiumot itatott vele s ö egy hét óta öntudat-
lanul, félrebeszélve, agylázban fekszik ágyá-
ban. Ö ellenben amerikai élményeit valóság-
nak tartja s ujon szerzett meggyőződéseihez
szilárdul ragaszkodik.

Az egész könyv czéljának és szellemének
kulcsát e mesteri fordulat adja kezünkbe. A
régi, előítéletes Parisban őrültnek tartják
azt, ki a kormányzat s politika előítéleteitől
szabadulva, az egyéniség érvényesülésének
az állammal szemben s a szellemek és az
intézmények szabadságának vallja elveit. De

j az, ki az amerikai szabadság levegőjét meg-
' ízlelte, kit az ottani élet a valódi szabadság
becséről meggyőzött, semmiért sem cserélné
föl e meggyőződését s régi előítéleteit nevet-
ségeseknek és gyülöleleteseknek tartja.

Orvosunkat tehát betegnek, őrültnek ál-
lítják. Hisz, hogy is ne! Azok után, a miket
Amerikában látott (ha csak lázbeteg álmá-
ban is), levetkőzte európai szükkeblüségét,
párisi előítéleteit; elragadtatott csodálójává
lön Amerika intézményeinek ; hogy ne tar-
tanák e társadalomban, hol az államot, az
ugy nevezett közjót az Astaróttá teszik,
melynek mindent el szabad nyelnie, hogy ne
tartanák őrültnek azt, a ki az egyén jogaiért
rajong, s a szabadságot az egyéniség szabad
kifejlődésében és akarata érvényesülésében
keresi!

A szerencsétlent félig erővel, félig csellel
egy magán örültházbaviszik, melyet Olybrius
orvos tart. Családja, mely öt őszintén őrült-
nek tartja s különben is csak párisias szere-
tettel ragaszkodással viseltetett hozzá, nem
igen sajnálja. S ö elhagyatva, önmagára
hagyva, elmélkedhetik börtönében, melyet
elmebetegek gyógyintézetének neveznek. Mily
szépek ez elmélkedései!

— „Sorsom eldőlt; veszélyes játékot ját-
szottam az előítélet ellen, vesztettem. Egy
tökfilkó, a ki orvosnak nevezi magát, őrült-
nek nyilvánított, jó barátaim örömmel meg-
erősítették a tudatlanság ítéletét. S most el
vagyok zárva és örökre. Kiolthatom-e agyam-
ban azt a lángot, a mely benne világol?
Megtagadhatom-e az igazságot? Nem! megis-
mertem a szabadságot, megizleltem ajkam
hegyével az ittasitó mézet, megpillantottam
ez örök eszményt, örült vagyok! nem akarok
meggyógyulni!

— „A francziákban még több szellem
van, mint a mennyit maguknak tulajdoníta-
nak. Elcsukni azon embereket, kik gondol-
koznak, okoskodnak és beszélnek, ez oly
többségi fogás, a melynek sikere csalhatat-
lan. A hol az erő, ott a közvélemény. Rajta,
boldog juhok! legeljetek csendesen, és bégetve
ismételjétek egymásnak kölcsönösen, hogy
ti vagytok a világ urai; pásztoraitok nem
fogják tőletek ez ártatlan mulatságot meg-
tagadni. Mulassatok, örüljetek az életnek,
semmitől sem kell félnetek; az esztelenek zár
alatt vannak, zavarnák nyugalmatokat, minél
bölcsebb az ember, annál többet nevet.

— „Nem, nem megyek vissza e hiu tár-
saságba, mely fél az igazságtól, és a melyet
tükörrel fognak meg, mint a pacsirtát, az
által, hogy elvakitják. Ha a tömeg eltaszit,
én száműzöm őt nyugalmas lakásomból; az
egyedüliség visszaadja szabadságomat. Itt
akarok élni és meghalni, vigasztalva az evan-
gélium által, és környezve ama régi és min-
dig hű barátimtól, a kik soha nem hazudnak:
Sokrates, Demosthenes, Cicero, Dante, Cer-
vantes, Louis de Léon, Milton. Költők, szó-
nokok, polgárok, titeket is megvetettek,
átkoztak, üldöztek, börtönre vetettek és
meggyilkoltak az emberek. Bolondok, lázadók
voltatok éltetekben, bölcsek, hazafiak let-
tetek holtotok után. A világ az áldozatoknak
emel oltárokat, a kiket megfojtott. Az embe-
riség történelme — a mártírok történelme.

— , Miért ne legyen meg nekem is ke-
resztem? Ha nem vagyok is nagy ember,
nem voltam-e nagy ügynek védője? Ki tudja,
váljon hazám, megundorodva ezen izetlensé-
gektöl, a melyek elsatnyitják, nem fogja-e
megbocsátani erőszakosságomat és élessége-
met? Minden orvosság keserű, mondja a
közmondás; s ez illik az igazságra is. De
egészséges, mint a füvek és fák lehellete s
mint a szellő, mely a havasokon és tengeren
leng; a ki ezen éles léghez szokott, megful-
lad a lapályban és mocsárok között.

— „Lehetetlent remélek; örült vagyok.
Ha bölcs volnék, ugy tennék, mint az okos
emberek, lemondanék és ordítanék a farka-
sokkal. De nem vágyóké szomorú örömökre;
inkább szeretem börtönömet és álmaimat.

„Szerény szobácskám magányában
minden reggel egy látomány jő vígasztala-
somra. A távolban fehérlő csúcsokat látok;
ez a kelő hajnal, egy oly nap hajnala, a
melyet én már meg nem érek; de mit bánom
ezt. Mi e fényes pont, mely a láthatárra tolul
és a futó árnyékot látszik üldözni ? Ez az uj
Jeruzsálem, a jövő városa. Itt minden meg-
változott; a pogány állam utolsó nyomai is
elenyésztek; az egyén parancsol, ö a király.
Tisztelve mindenkitől, a mint ö tisztel min-
denkit, egyedül ura saját tetteinek, egyedül
felelős életéről; nem kell félnie csak a tör-
vényektől. Az egyház visszanyerte evangé-
liumi szabadságát, szétzúzta azt a természet-
ellenes bilincset, a melyet a világ szerencsét-
lenségére Constantin rakott reá. Visszatérve
isteni férjéhez, zabolája, vigasza és remény-
sége lesz minden léleknek; az evangélium a
szabadság chartája. A nevelés, mindenüvé

i elhatva, megnyitja a sziveket az igazság szá-
| mára; a jótékonyság, mindnyájunk közös
ügye, pályát nyit azon egyesülési ösztön,

! azon közös cselekvés vágya előtt, a mely a
í társadalmak nagyságát alapítja meg. - A
' vidék visszanyeri régi erejét; a kisebb haza
| szeretete erősíti és megkétszerezi a nagyobb-
I nak szeretetét. A község szétzúzta az őt nyű-
gözve tartó kötelékeket; él és cselekszik;
magához vonzza és csatolja gyermekeit. Nem
a Times lesz már Francziaország közege; a
sajtó szabad; mindenki megmondja, a mit
gondol, s azt gondolja, a mit mond. Az
állam határai közé visszaszorítva, csak áldás
lesz. Kifelé az ország kardja lesz, befelé
a törvény, sem több, sem kevesebb. Igazság,

I jogszolgáltatás, szabadság, ti fényletek békés
csillagzatokként ez uj égen; fényetek el-
nyomta az öreg Európa csapásait: az erösza-
kot, cselszövényt és hazugságot. Francziaor-
szág, boldogan és büszkén, bőségben és
békében fejlődik, és a népek példányképe és
irigységének tárgya lesz; ekkor lesz szép az
élet; ekkor lesz édes a halál.

— „íme, ez álmám; fogságomba oly vi-
dám fényt vet, hogy lelkem felmelegszik
tőle. Mily szép lesz az a nap, a melyen az
álarezok lehullnak, a bolondok bölcsek lesz-
nek, a bölcsek bolondok lesznek! Ekkor
majd 2000 év körül, jámbor zarándokok
fogják hangya mennyiségben meglátogatni
azt a szobácskát, melyből én , az uj Dániel,
hirdettem a jövendőt. Ugyanekkor néhány
kiváncsi, néhány tudós azok közül, a kik
mindig dolgoznak és semmit sem tesznek,
fogja a múlt omladékai közt kutatgatni,
hogy mik lehettek a tizenkilenczedik század
francziái közt azok a sajátságos fajok, a
melyek, mint az Öselefánt, örökre kivesztek.
Kérdezni fogják, hogy mik lehettek azok a
jezsuitafalók, a katonák, a centralista íajok
feltalálói, vagy a mindenható állam imadói.
És a családatyák a természetrajz! múzeum
termeiben járkálva, meglepett gyermekeik-
nek egy óriási palaczkot fognak mutatni, a
melyben eczetbe eltévé keresztjeivel és okle-
veleivel együtt fog nyugodni az utolsó Olyb-
rius.

„Ámen, Ámen, ÁMEN, ÁMEN !"

A könyv e befejezése az örültek házában,
a mily költői, ép oly megható. Mert &
mi ezentúl hátra van, az csak utóirat. Olyb-
rius doktor egy levele az, Lefebvre asszony-
hoz, melyben kimondja, hogy a beteg gyó*
gyulását reményleni nem lehet. Mily nagy s

szép igazságot mond akaratlanul, levele vég-
szavaiban :



„A szerelem őrültségéből kigyógyul az
ember, ha fiatal; a vének belehalnak; a becs-
vágy őrültsége meghódol néha a kornak és
az emberek megvetésének; a szabadság őrült-
ségéből nincs gyógyulás!"

Futólagos ismertetésünket, melynek nem
volt egyéb czélja, mint kedvet ébreszteni
olvasóinkban az egészszel való megismerke-
désre, — ismét egy rövid idézettel zárjuk
be a magyar kiadás előszavából:

„Az amerikai szabadság, a mint korlát-
lan nyilvánulásában a vele ismeretlent meg-
rettenti, de a kor-
látlanságában

rejlő veszélye-
kelepen korlát-
lansága által or-
vosolja, teljes,
életerős műkö-
désében tárul

elénk. Az egyéni
szabadság és az
önkormányzat

egész valóságá-
ban, ellentétben
Európa atyás-
kodó kormány-
zataival, a kor-
látlan sajtósza-
badság, a zajos
választási moz-
galmak magá-
nak a választás-
nak csendes mél-
tósága mellett,
a tökéletes val-
lásszabadság és
szabad egyhá-
zak, a szabad is-
kola, az ameri-
kai közigazga-
tás, bíróság és
végül még a sza-
bad és önkény-
tes honvédelem
képe, mindez és
mindebben az

egész amerikai
közélet hatalmas
és megragadó
vonásokban és
mindenütt a sza-
badság legtisz-
tább szereteté-
töllelkesült han-
gon vázoltatik
elénk.

„Most, midőn
hazánk a legát-
hatóbb reformok
és úgyszólván
társadalmi és

politikai újjáala-
kulásának kü-
szöbén áll, két-
szeres kötelessé-
günknek tartjuk
megismertetni

olvasó közönsé-
günkkel e mun-
kát, mely a szabadságnak nagy és nálunk
még forrásban lévő kérdéseire néhány toll-
vonással nagyobb világot vet, mint ezt egész
hasábnyi értekezések tehetnék; — és pedig
— a mi egyik legfőbb előnye — ezt oly
mulattató és vonzó regény alakjában teszi,
a mely az iró magasztos tanait a szoros
politikai tanulmányokkal nem foglalkozó
szelesebb Urü olvasó közönségre nézve is
élvezhetőkké és megközelithetokké teszi."
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A siiezi bazár.
Bizony csak felfordult világot élünk mostaná-

ban ! Eddig a szép, egészséges és minden tekintetbon
kedvező fekvésű hely hordozta magával a városok
építését, s ha véletlenül valamoly vidék, a hova
ezelőtt kitudja hány századdal egy várost va^v
falut találtak épiteni, az idők folytában kietlenné
lett, a_ lakosok fölkerekedtok és ott hagyták régi
tanyájokat. Annyi bizonyos, hogy abból a város-
ból vagy faluból soha sem lett valami tekintélyes
helység. Nem ugy történt ez Suozzel. E kis város
fekvésének fontosságát s a világkereskedelemre a
legrégibb hajdankortól kezdve gyakorolt jelenté-

Suezi bazár.

kény befolyását elvitatni lehetetlen, hanem kör-
nyéke kietlen pusztaság volt eleitől fogva és a város
maga épen ezért csak tengődött, de soha sem tudott
fólvirágozni. Most már a világnak még nagyobb
szüksége lesz Suezre, mihelyt a tengeri csatorna
mognyílik, s gondoskodni kell arról, hogy sivatag
vidékét lakhatóvá, sőt nemcsak lakhatóvá, hanem
termékenynyé, paradicsomivá tehessék. A tengeri
csatorna ^ vállalkozói ezért látták szükségesnek
legolébb is az édes vizű csatorna készitését, mely
Suezt és környékét iható vizzel ajándékozza meg.
A többi aztán magától is megjön lassacskán.

Az iható viz hiánya és az élelmi szerek drá-
gasága, melyekot Kairóból kellett ide szállítani,
vagy pedig a Nilus partvidékeiről, Suezt a lehető

leglakalytalanabb tartózkodási helylyé tette a föld
kerekségén egész az utóbbi 4—5 évig. Lakóinak
száma, mely most már 20—25 ezerre megy, még
azután is, mikor Kairóval és Alexandriával vas-
pálya-vonal kötötte össze, egy jó darabig alig
haladá meg a négyezerét. Hanem aztán az édes
vizű csatorna elkészültével, mintegy varázsütésre,
oly rendkivüli változáson ment át az egész város
és kietlon vidéke, hogy alig lehet ráismerni. Lakói
száma szemlátomást szaporodik; a csatornaépítés
tisztességes foglalkozást, kereskedést, mesterséget
s a mellett gazdag jövedelmet nyújt számukra. A
szebbnél szebb kikötők, rakpartok, raktárak, ven-
déglők, boltok és magán paloták egyre-más-

ra emelkednek, a
gyors virágzásnak
indult városkában.
Az élet, a folyto-

nosan nyüzsgő
sürgés-forgás leír-
hatatlan élénk s
oly tarka vegyü-
letü, melyhoz ha-
sonlót a világnak
nem sok helyén ta-
lálnánk. De leg-
mozgalmasabb ké-
pet nyújt itt is,
miként minden ke-
leti nagyobb vá-
rosban, a bazár, a
keletiek vásárhe-
lyisége. A suozí
bazárnak az az
előnye van többi
társai felett, hogy
itt a föld minden
országából és min-
denféle nemzeté-

ből találhatunk
egykét embert; a
szó legszorosabb
értelmében világ-
piaczezá lett az
néhány év óta; hát
még azután?

Képünk egy
jelenetet mutat a
suezi bazárban. A
mennyire a sár,
piszok, legyek,

szúnyogok, festői
csoportok tarka-
b árka tömeg, épülő
és omladozó félben
levő falak stb. egy

• • művész igényeit
kielégithetik,e he-
lyen azt mind fel-
találhatja bősége-
sen. E régi helyi-
ség körül egyre-
másra emelkednek
föl az európai ho-
telek, paloták s
más épületek, me-
lyek ez afrikai

városnak egészen
czivilizált, nyuga-
tias kinézést köl-
csönöznek. Mig

ellenben az a része,
melyet képünk

ábrázol a bazár-
ral, azok a sötét,
szűk utczák, apró,
erkélyü magas há-
zaikkal , félreis-
merhetotlenül el-
árulják Sueznél a
keleti, mohamme-

dán épitészetü, czélszerütlenül berendezett hely-
séget. S. L.

Egy hajótört naplójából.
(Vége.)

3. Az uj telep.
üj lakásunk elkészülvén, most már be kellett

azt bútoroznunk. Musgrave, Alick és György ismét
elmentek a „Grafton" fedélzotére deszkáért, s
ugyanakkor egy nagy ládát is hoztak magokkal,
mely a hajószobában volt. E láda beltere két egyenlő
részre volt felosztva, fedele pedig viaszos vászonnal
vala bevonva. Kényelmesebb asztalt kívánni sem

lehetett volna. Mi pedig, én meg Musgrave, iro-
dánkat rendeztük be. Az épület északi felén helyez-
tük el azt, egy kis üveggel ellátott ablakforma
nyilas alá, mely a falba volt alkalmazva. Ide akgat-
tuk fel az órát és tengerészeti műszereinket, könyv-
tárunk pedig egy kis állványon lelt helyet. — A
könyvtár mindössze három-négy kötetből, t. i. egy
bibliából, Milton „El-
veszett paradicsomjá-
ból, s vagy két angol
regényből állott, mely
utóbbiaknál néhány le-
vél hiányzott. Egy kis
tükrünk is vala, melyet
a falhoz erősítettünk.

Az irodától jobbra
és balra, szobánk szeg-
leteiben helyeztük el
ágyainkat. Fölbe vert
ezövekekre egy szál desz-
kát szegeztünk s arra
szénát raktunk, melyet
időnként ujjal cserél-
tünk fel. Ez vala éjjeli
nyughelyünk.

Most már nagyszerű
telepünknek nevet is kel-
lett adnunk, hogy em-
léko az utóvilág előtt
annál tovább fenn ma-
radhasson. Ez eszmét

Musgrave pendítette
meg. Mindenikünk ta-
lált ki egy nevet, mely-
nek helyes és találó
voltát aztán teljes ere-
jéből igyekezett a töb-
bivel elhitetni. Láttuk,
hogy igy nem sokra
megyünk. Leirtuk tehát
mind az öt nevet külön
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előállottam velők barátaimnak valamint azzal a
tervvel is, melynek megvalósulása, — hitem szerint
— az egyenetlenségnek még árnyékát is elűzné
körünkből. Javaslatom abban állott, hogy válasz-
szunk magunk közül — nem urat, sem főnököt —
hanem egy „családfőt," ki szép hivatalának tekin-
télyét egy atya vagy jobban mondva egy idősebb

papírdarabokra, és bele
rakván egy kalapba, jól
összeráztuk azokat. Azután sorsot húztunk. A
papiron, mely legelőbb kijött, e szó állott: Epig-
wait, a mi az amerikai vorosbőrüek (indiánok)
nyelvén annyit jelent, hogy: a folyó mellett, vagy
is inkább: a nagy vizek mellett. Ez] elnevezést
mindnyájan elfogadtuk.'

Vadász-kirándulásainkat mindennap megtet-
tük, hogy ele-
ségben hiányt
ne szenvedhes-
sünk. De mind- = =_
ez még koránt - ^ =

sem volt elég _- = ~-_
az üdvösségre. =_ - _z •=_ ~
Az anyagi jól- -~—-^=_
lét mellett — ~ = "

ha jóllétnek _=_ __r J ^
mondhatjuk - _=.

azt, hogy fedél 1- ^_ = = w > ^ . __
alá jutottunk s ^__ __ _
nem haltunk -_^_

meg éhen — a
szellemit sem
volt szabad el-
hanyagolnunk.
Jóllehet, hogy
még oddigelé
mindig a leg-
nagyobb egyet-
értésben éltünk
egymással,mint
valóságos test-
vérek, mégis

megtörtént már
nem egyszer,

hogy a társal-
gás és vitatko-
zás néha tul-
ment a mérsé-
keltség határán
s néhányszor az
ingerültség szí-
nezetét ölté ma-
gára. Már pe-
dig ha hevessé-
günktől vagy

épen haragunktól csak egyszer is elragadtatni
engedjük magunkat, akkor örökre vége lesz kis
társaságunk barátságos békességének. Mert min-
den erőnk az ogyességben állott;meghasonlvaegy-
mással menthetetlenül elvesztünk volna.

E gondolatokat régóta forgatám agyamban
niajd minden éjjel. Egy reggel aztán csakugyan

Egy hajótört naplójából: Musgrave visszatérése Auckland szigetére

testvér jóakaratával és gyöngédségével mérsékelje.
E családfő kötelességei következők lennének : 1.
Szelidséggol, hanem egyszersmind erélyesen fön-
tartani köztünk a békét s egyetértést. 2. Bölcs
intéseivel s buzdításaival elejét venni vagy locsen-
desiteni minden oly vitatkozást, mely czivódássá
fajulhatna. 3. Kigyenleteni minden véleménykü-

Bivaly-szekér. — (Greguss János eredeti rajza.)

lönbségot avagy ezivakodást, mely távollétében
támadt — azok segélyével, kik abban részt nem
vettek. Ha valamelyik fél nem akarja elismerni
hibáját, megintetik, ha ekkor is ellenszegül, kizá-
ratik és száműzetik a kis társaságból — de nem
örökre. 4. Kötelessége rendezni a vadászkirándu-
lásokat s egyéb teendőket is; ő osztja fel a munkát

a többiek között, de saját részletének teljesitésére
azért ő is kötelezve van. 5. Komolyabb jelentőségű
kérdésekben a többség határoz. — E pontokat
barátaim egyhangúlag helyeselték s elfogadták és
csak még a következő hozzátoldást kívánták a
rögtönzött alkotmányba fölvétetni: 6. A község
leteheti a családfőt s mást nevezhet ki, ha talán

az előbb választott visz-
szaélne hatalmával,vagy
valamely ügy elintézése-
kor némi részrehajlást
mutatna. — Ez utóbbi
nagyon felesleges előre-
látás volt; soha sem kel-
lett alkalmazásba ven-
nünk azt.

E pontokat leirtuk
egy fehér lapra, melyet
bibliánkban találtunk;
minden imádkozás előtt
elolvastuk azokat s ke-
zünket a szent könyv-
re téve mindannyiszor
megesküdtünk az alkot-
mányra.

Első családfőnek
Musgrave-t választot-
tuk meg egyhangúlag,
mint legidősebbet kö-
zöttünk ; az elnök min-
dig az asztalfőnél ült.
Kicsiny háztartásunk
fáradalmait és gondjait
is megosztottuk egymás
között atyafiságosan; kö-
zülünk mindenik rendre
volt „hetes," a ki t. i. a
háztartás teendőit egy-
egy hétig viszi, mint mi-
kor egy családban több
nagy leány van. Leg-
először én voltam a he-

tes; nem olya n könnyű
dolog ám az, mint a milyennek első tekintetre
látszik. Imo a teendők sorozata: mosogatni és
mogsurolni kést, villát, kalánt, s két-három csé-
szénket és nagy vasfazekunkat. Ezekkel csak
lehetett boldogulni, mert vasból voltak, s igy nem
is lehettek nagyon törékenyek, de a tálak és tányé-
rok! Isten mentsen még a gondolatától is, azok

mind cserépből
voltak, s mint-
hogy csak öt da-
rab tányérunk

volt, mindig
= életvoszedelom-

mel járt a mo-
,___ sogatás — már

^1T~'~Z7 " t . i. rajok nézve.
" " ^ .=.-__ - Roppant szeren-

_- __ ___ esetlenség lett
- __' = ^ Z = volna ám az, ha

~5?5~ vagy egyet el-
=^f- törünk b előlök.
-.== De büszkén 8
_ "_> dicsekedve

mondhatom el,
hogy férfi lé-
tünkre is, noha
mindennap há-
romszor moso-
gattunk , még
csak egy árva
csésze sem tört
el kezeink kö-

zött , pedig
egyik tányé-
runk meg volt
repedve!

Találékony-
ságunkutoljára
tul ment min-
den határon.

Azt nem is em-
litem, hogy a
hosszú esték, vi-
haros és esős
idők unalmait

bibliaolvasással,
elbeszélésekkel ás hasznos elmélkedésekkel igyekez-
tünk elölni; hisz ez természetes volt. Hanem egy-
szer csak az a gondolat szülemlett meg agyamban,
hogy alakítsunk ogy esti iskolát, melyben egymást
kölcsönösen oktassuk, tanitsuk. Harry és Alick sem
irni, sem olvasni nem tudtak; mi tehát, akik tud-
tunk, erre tanítottuk meg őket; ők pedig minket
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saját nvelvökre oktattak. A tanitást György kez-
dette inog a matheinatíkával; én francziául tanítot-
tam társaimat. Mondanom is felesleges talán, hogy j
ajánlatomat alognagyobblolkesültséggel fogadták;
kölcsönösen tanító és oktató működésünket meg
is kezdettük azonnnal.

Tudván pedig azt, hogy a jóból is csak sok, a j
mi sok, és ha szüntelenül komoly dolgokkal foglal- |
kozunk előbb-utóbb megunjuk életünket, azon kez- j
dottom törni a fejemet, hogy vahni játékot szeroz-
zek vagy találjak ki magunknak. Az olső játékot,
melyet kitaláltam, „romete-játék"-nak neveztük
el; azután egy darab deszkára ostáblát festettem;
később dominót s kártyákat készítettem. Hanem
az utóbbit meg is bántam azonnal. Musgrave egy-
szer játékközben — azt hívén, hogy rövidséget
szenvedett — haragra lobbant. Mindjárt észrevet-
tem, hogy a kártya nem nekünk való; fogtam
tehát magamat és az egész játékot a tüzbe dobtam;
8enkisem szólt érette semmit. A kártyalapokat régi
újságokból csirizzel raggattam volt össze. A csiriz
maradékokat megkóstoltuk s oly kimondhatatlan
jól esett az; majdnem azt hittük, hogy kenyeret \
eszünk — azért ízlett az nekünk oly pompásan.

4. A szabadulás.
így éltünk át egy valóban hosszú és kínos

telet Aucklaiul szigetén, a déli Jégtenger szóm- !
szédságában. Szenvedéseink leírásával nem untatom i
olvasóimat. Úgyis elképzelheti azokat mindenki, I
ha némi kevés fogalma van arról, hogy milyen
lehet egy szigorú tél egy lakatlan, puszta sziget
közepette, kényelmes lakás és rueleg öltözet nélkül.
Isten mentsen minden jóravaló lelket annak még
a gondolatától is. . . .

A szükség lassanként minden mesterségre
megtanított; ruháink s különösen saruink nagyon
elszakadoztak már a folytoaos barangolásban és
hurezolódásban; egymásután lettünk tehát szabók,
tímárok, csizmadiák. A bőrt annak rendje és módja
szerint megcsoreztem és kikészítettem; azután
meg a csizmavarrás nemes mesterségét is magamra
vállaltam. Egy szóval minden kitelt belőlünk; jól
mondják, hogy a szerencsétlenség nagy mester.

Hón;\pok teltek el küzdelmes helyzetünkben,
de szabadulás nem igen mutatkozott sehonnan
sem. A szigot mindon magasabb csúcsára lobogó-
kat, vészjelokct állitottunk, hogy a netalán arra
czirkáló hajók észrevehossenek bennünket.

A tél augusztusban már vége felé közeledett,
mert megjegyzendő, hogy földünk déli felén meg-
forditva épen akkor vari tél, mikor nálunk tavasz
és nyár. A fókák is kezdettek visszaszállingózni
szigetünkre. Ah de mit ért az nekünk, a kiknek
lelkét a kétségbeesés szállta meg, ha elgondoltuk,
hogy itt kell maradnunk továbbra is, vagy talán
örökre, rideg sírunkban elevenon eltemetve és
elfeledve! El vnlánk csüggedve mindnyájan; bá-
torságunk s eddigi lankadatlan kitartásunk helyét
a reménytelenség foglalta el. így szenvedtük át
szeptembert. Végre októberben ismét remélni kez-
dettünk; bátorságunk visszatért. A tél szigorúbb
részén tul valánk; itt volt az idő, mikor Sydney-
ből az egyesség szerint, okvetetlenül hajót kolle
küldeni ottani társainknak föl keresésünkre; vagy
ha talán a kormány küld is —az nekünk mindegy,
csak szabadulhassunk. Természetes, hogy várako-
zásunk nagy vala. . .

November is megérkezett, hanem az oly eped ve
várt hajónak som híre, sem hamva. Néha keserű
szemrehányásokra és vádakra fakadtunk sydnov-i
társaink ellen s helyzetünket a legborzasztóbb
föltevésekkel és gyanitgatásokkal tettük még
tűrhetetlenebbé! Néha meg iámét biztatóbb és
bátoritóbb gondolatoknak adtunk helvet.Ki tudja?
Hátha épen most van útban a várt hajó? Meglehet,
hogy némi sérülést szenvedett s valószínűleg most
épen Uj-Zeelandban javitják. Ez esetben csak pár
napig, legfeljebb néhány hétig késhetik.^

Mikor aztán deczember is vége felé járt s a
szabadulás reménye, mind jobban-jobban tünede-
zett lelkűnkből, dühvei és őrültséggel határos
kétségbeesés rohanta meg mindenikünket. Kedé-
lyünk egészen elborult s könyörögve kértük halá-
lunkat. Ekkor fogamzott mog agyamban az eszme,
hogy magunkat megszabadítsuk, börtönünket, élő
sírunkat odahagyjuk. Épen karácsony estvéjén
jöttem a gondolatra, az általános öröm és boldog-
ság estvéjén, mely ránk, szegény elhagyatottakra
nézve, a legnagyobb, a legsötétebb fájdalom és
szomorúság estyéjo vala. Tervomet haladéktalanul
közöltem társaimmal, de bárminő hévvel ajánlot-
tam is íizt nekiek, s bármily nagy volt is vágyuk e
számkivetést oda hagyni, még sem fogadták azt
lelkesült seggel. Megijedtek tőle; azt'mondták,
hogy az merész, kivihetetlen.

Elhatároztam, hogy tényekkel fogom őket
meggyőzni, melyek mindenféle okoskodásnál hat-
hatósabban beszélnek, s hozzáfogtam, egyedül
csak magam, tervem kiviteléhez. Egy bárkát vala
szándékom építeni, mely elég nagy és erős legyen
arra, hogy minket Uj-Zeelandra szállíthasson. Ez
okból ismét egy rakás uj mesterséget kellé beta-
nulnunk; legelsőben is ács lettem s a sziget fáiból,
de még inkább a „Grafton" romjaiból kifaragtam
a leendő csolnak farészoit; azután szenet égettünk
s végre, miutin előbb egy hatalmas fúvót készí-
tettünk fóka-bőrből, kovácsoknak állottunk be és
a hajó fenekéről kiszállított vasból összekalapáltuk
a szegeket, kapcsokat s egyéb szükséges vasesz-
közökot is.

Végre miután csolnakunkat a „Grafton" szi-
vattyújával és iránytűjével is fölszereltük, egészen
készen volt az, csak tengerre kellett bocsátni. A
bárka 17 láb hosszú és 6 láb széles volt; a vizbe
egy méternyire sülyedt alá. Miután újdonsült
jármüvünket roppant fáradsággal a partról a ten-
ger felé beljebb tuszkoltuk, a legközelebbi dagály
alkalmával csakugyan a vizhátán libegett az;
most már csak indulni kellett. Épen jul. 12-evolt;
karácsonytól ez ideig folytonosan épitettük azt.
Képzelheti az olvasó, hogy minő szerszámok áll-
hatták rendelkezésünkre, ha egy ilyen egyszerű
bárka épitéso is ogy fél esztendőnél több időt
vett igénybe.

Közösen megegyeztünk abban, hogy Harry
és György, társaságunk e két legfiatalabb és leg-
erősebb tagja, ott maradjanak a szigeten; Harry
különben is kijelentette, hogy ő ,,e vakmerő vál-
lalatot" nem helyesli s abban részt sem akar venni.
Elindulás olőtt összegyültünk a kunyhóban s kér-
tük az Istent, hogy veszélyes utunkban legyen
velünk atyai segitségo, és azokat se hagyja el, kik
e kietlen sziklán visszamaradnak. Azután testvé-
rileg elbúcsúztunk s a következő perezben már fol-
vontuk vitorláinkat, Musgrave, Alick meg én.

Utunk a lehető legveszélyesebb és logfárad-
ságosabb volt; még a tongeri betegség is utolért
bennünket, podig már csak megszokhattuk volna
régen a vízen utazást. A vihar is folytonosan ül-
dözött. Csolnakunkat az iszonyú hullámok három-
szor is felforditották; do mivel fonekét kővel s
egyébbel jól mognohezitettük, ismét csak vissza-
fordult ; mi podig olyankor mindig szorosan meg-
fogództunk valamihez, csakhogy természetesen
mindannyiszor megáztunk mint az ürgék.

Leirhatatlan sokat kellett szenvodnünk, inig
végre 1865. jul. 24-én Uj-Zoolandnak „Port Ad-
venture" nevű kikötőjét elértük. Az erdők, szán-
tóföldek, ültetvények és kertek látása örömmel s
boldogsággal tölté el szivünket. A parton ogy
fehér ember sétált, egy közeli ház udvarán podig
egy csoport maori guggolt. A fehér ültetve nyes
csolnakunknak s az abból kiszálló kisértetszerü
alakoknak láttára rögtön a parthoz futott; a ben-
szülöttek, férfiak, nők és gvormekek, bámulva kö-
vették. Kiszálltunk; a lázas erély, mely eddigi
>zenvodésoinkben fönntartott, itt elhagyott ben-
nünket; Alick elájult, Musgravenek a nekem alig
volt erőnk a hozzánk intézett kérdésekre felelni s
gyászos történetünket elbeszélni. E közben gyalog
hintókon az ültetvén) «s lakába értünk —

Az utazás, a 19 havi folytonos nélkülözés, meg
az utóbbi öt nap alatti tökéletes bőjtölés, egészen
tönkre totték egészségünket. Musgrave és Alick
— kiválóan erős testalkattal lévén megáldva —
csakhamar felgyógyultak, de én komolyabban oda
voltam ; több héten át csak bot segítségével voltam
képes járni. Házi gazdánk, Cross ur, ki oly szive-
sen látott bennünket, kérelmünkre útnak inditá
,,Flying-Scud" nevű gőzösét szerencsétlen társaink
f ölkeresésero, miután o részben az ottani kormány-
zóság minden segélyt megtagadott. A derék Mus-
grave feledve kiállott végtelen szenvedéseit, önként
ajánlkozott, hogy barátaink után ő is visszamegy
Aucklandra.

Hét hosszú, kinos hétig vártunk v.swijöve
telökre félelem és remény között. Végre csakugyan
megérkezett a „Flying-Scud" a kikötőbe. Bátor,
elszánt barátunk megjelent a fedélzeten György-
gyei és Harryval; a parton állók leikosült éljon-
zésekkel fogadták őket. Mily nagy volt örömünk
és boldogságunk, mikor mind az öten ismét együtt
lehettünk! Mily őszinte indulattal borultunk egy-
más köbeiére! . . .

A hosszas bolyongásnak és a robinsoni szen-
vedéseknek, melyek minket is, miként annyi száz
mog száz szerencsétlen hajótörtet, a tengerészet
martyrjaivá avattak fol, végre tehát vége volt.
Ismét emberek közé, ismét a világba korültünk
vissza. Sötét, szerencsétlen multunkra fátyolt ve-
tettünk, melyen csak önzéstelen, hű barátságunk

boldogító sugarai csillámlottak át. A szerencsét-
lenség őszinte jó barátokká tett s egyszersmind
arra is megtanitott, hogy reményt veszteni, olcsüg-
gedni az élet legkétségbeejtőbb perczeiben som
szabad; a kinek hite, reménye és akaratereje van,
az soha semmiféle körülmények között sincsen
egyedül.

Néhány hó raulva ismét Szerte szórt minkot
az élet szeszélyes vihara; de most már kit-kit
valódi rendeltetése s életczélja felé. Magam epedvó
és türelmetlenül vágyván szeretett hazámat és
családomat viszontlátni, felgyógyulásom után Mol-
bourne-ban hajóra szálltam Sydney felé. Alig
indultunk ol s máris borzasztó vihar támadott;
a máskor ] 5 napi úttal három egész hónapig kellett
vesződnünk. — Musgrave egy gőzösön még előbb
elutazott s én már Melbourne-ban találtam őt, hol
a tengerészeti hivatalnál volt alkalmazásban, bol-
dogan élve nőjével és gyermekeivel. Azóta — a
mint hallom — Amerikába vonult vissza. — Alick
továbbra is tengerésznek maradt, György podig
Uj-Zeeland aranybányáiban próbált szerencsét. —
Harry Ausztráliában lakik szülőivel, kik juh-
tenyésztést folytatnak. — A mi végre csekély-
magamat illeti, nohány havi nyugalom után Syd-
noy-bon ismét hajóra szálltam s hála Istennek!
most már kedves hazámban, Francziaországban
vagyok. Épen most húsz éve, hogy elhagytam azt

Raynal után francziából Sámi Lajos.

Képek a hazai népélftbő).
A bivaly-szekér.

Mikor a kis béres a szekerén ol-elalszik, s
csak azon voszi magát észro, hogy a jószág már
eltért a rondes útról: akár az öregbéres, akár gaz-
dája, azonnal arra a gondolatra jőnek, hogy a gye-
reknek alkalmasint valami baja van; bizonyosan
szerelmes! — Nom is igen csalódnak benne. A
nyári nap akármilyen hosszú is, do viradattóí
naplementig folyvást van munka, s a kik egymás
felé vonzódnak, csak is este láthatják egymást s
az a pár óra, a mit az alvásból ogymás kedveért
elrabolnak a nyári rövid éjszakából, mindenesetre
szükséges annyira a testnek, hogy az emberen
erőszakkal is visszapótlódik: elalszik nappal a
csendes munka mellett. Az igás jószág, ha egyszer-
kétszer megtett valamely utat, magától is eljárja
azt akármeddig, az ember pedig utoljára megunja
a sok egyhangúságot s kivált ha jó puha széna
van a szokéren, s amultéjjol ki sem aludta magát:
nagyon könnyen elszendoredik.

Az igás jószág nem szokott bajt csinálni, szé-
pen kitér a szembe jövők elől s odább ballag a
maga útján. Hanem a bivalyoknál van egy baj, a
mi kivált az ilyen kánikulai melegbon nagyon fon-
tos, s ez az, hogy a bivalyok nagyon szeretik a jó
hideg vizet, s ha a béres elalszik, letérnek az útról
s tóba, folyóba, mocsárba,, akár sekély, akár
mély a viz, beleviszik a szekeret, nagyot isznak,
megállnak, csapdosnak farkukkal, mog-megrázzák
testöket, s ha kedvök tartja és a fürdő kellemesen
esik testüknek: meg is hentoregnok. Ez veszedel-
mes állapot, s a bérest sokszor nagyon megzavarja,
mikor aztán fölébred.

A bivalyok nem igen gondolkozó állatok, 3
nőin veszik figyelőmbe, hogy a viz fenekén süppo-
dékes holy is lehet, a hol a terhes szekér inogsü-
lyed, vagy a part olyan hirtelen meredek, hogy a
szekér a vizbe beledőlhet, vagy hogy hentergés
közben a jármot összetörhetik: a csöndes bivalyok
mindezzel nagyon keveset törődnek, csak azt az
egyet érzik, hogy a viz felől jövő szellő igon kel-
lemesen hűsíti oldalukat s csak azt tudják, hogy
ilyen nyári hőségben dolgozni alkalmatlan, de
fürödni nagyon kellemes. E természetök a szelíd
bivalyoknak a basákéval nagyon rokon, s ha egy-
szer az élvezőiben bonne vannak, nem egy köny-
nyen engedik abban magukat háborittatni. A
rövid, vastag, ökölnyi csomókká kötözött ostor
pufogása vagy a vasvilla csiklandós döfése, vagy
más ilyon természetű biztató szórok által is
nagy nehezen birja a béres kényelmükből, kedvte-
lésükből felriasztani.

Különben e türelmes s nem könnyen ingerel-
hető állatok természetében, mint a phlegmaticuso-
kéban áltáljában, a két szélsőség találkozik : nagyon
is jámborok s szerfölött dühösek. Ha a bivalybika
egyszor beketürését elveszti, keresztülmegy min-
denen, tör, ront, zuz, szemét elfutja a vér, dühében
vakon rohan, s a mi ölébe akad, azt döfi és tiporja.
Mint a csendes türelmes állapotban, ugy ez indu-
latos rohamban som vezeti a bivalyt valami meg-
fontolás. Nem arra szokott leginkább dühös lenni,
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a ki leginkább bántja, hanem arra, a kin valami
veresét lát. Veres kendő, veros nadrág, veres szok-
nya, szóval bármi veres szín a bivalybika olőtt
elegendő, hogy jámbor-magából kikelve, eszeve-
szetten üldözzo azt, a kin "0 szint látja. Iskolás
gyermekek tudják ozt és sokszor meg is lakóinak
értő. A bivalyok általában nagyon igénytelen
állatok is, dolgozni sokat megbirnak, s eledelök
mégis csekélyből kitelik, e tekintetben csaknem
olyan kevésbbé kerülnek a gazdának, mint a szama-
rak. Hanem a természetök bon nyilatkozó szélsősé
geket még egyszer ismételnünk kell: nyárban
túlságosan melegök van, télben rendkívül fáznak.
Nem is csoda; melegobb tájéki oredetök mellett a
mi telünk, miután még mégis vedlenek, sokszor oly
szigorú, hogy meleg istállókban is ugy dideregnek
szegények, mintha hideglelésben volnának; néha
a tehenek elvetélnek, néha maguk a vének is el-
döglenek.

Feketeségök, lassúságuk, idomtalanságuk s
több ilyen nem épen ékes tulajdonságuk miatt van,
hogy a hol először megtolepitik, sem tejét nem sze-
retik, holott igen tápláló, sem vele bánni nem szo-
rotnek s mollé cselédnek szegődni senki sem akar,
holott igen könnyen bánható állat a bivaly. Leg-
többször a lassú, együgyü, semmivel sem törődő
emberek szoktak bivalyosoknak szegődni, s hogy
e foglalkozás mily fogalmat kelt idegenekben a
bivalyos iránt, eléggé mutatja az urasági tisztek-
nek ama tapasztalata, hogy bivalyos béresnek száz
esetben egyszer akad csinos leány szeretője. A
bivalyborju annyira lenézott állat, hogv a magyar
nép példabeszédeiben sokszor az otromba rútság
netovábbjának mondja, s csak hosszas megszokás
után tudják az emberek magukat a bivalytartásra
rászánni. Különben tőjének becsét és jóságát a
nép is tudja, mórt az álomország, az Eldorádo le-
írásában „bivaltéj áll a tócskában," holott a logvá-
logatottabb finom ételek és italok vannak ott mind
egybe halmozva.

A >ni fiatal emberünk jármosaí, mig ö a szé-
násszekér tetején jóizüen alszik, letértek a hídról
a a vizbe mentők, hogy egyet igyanak. Nem látszik
rajtuk, hogy egyéb szándékuk volna az ivásnál,—
különben nem tudni. Itt most csak annyi igaz, hogy
a vizet szürcsölgetve megállottak, s mig tovább
nom indulnak, én a magam részéről, nem tudok
róluk többet mit mondani. — r — s .

. Egy magyar zenész külföldön.
Loudun. július 24.

Angliában már évek óta közkodvességben
álló zenész hazánkfia, Kálózdy János távoztával a
múlt hétfőn még ogy búcsú zene-estélyt adott a
magyar munkások egyletének helyiségében. Itt
élő hontársainkat alig érhette volna kellemesb
meglepetés, mint moghivatásuk ez alkalomra. A
britt és magyar nemzeti zászlókkal diszitett nagy
terom csakhamar megtelt vendégekkel, kik közül
megemlítendő Goldsmith Augusztus, a magyarok
ismort pártfogója. Volt tapsvihar egész a túlzásig
és még több bámulás a megjelent idegenek részé-
ről. Az élvezőt, melyet Kálózdy hegedűjével
nekünk szerzett, annál nagyobb volt, mert ritka
alkalmunk van itt ily zamatos magyar zenét hall-
hatni, s Kálózdyról itt el van ismerve, hogy a mily
lelkesedéssel húzza eredeti csárdásait, ép oly
ügyességgel csalja ki húrjaiból a különféle dalmű-
veket is. Most, 20 évi távollét után, Kálózdy
János innét ismét Magyarhonnak vetto útját, hogy
Pesten megtelepedjék, s otthoni zenekedvelőinknek
nemsokára alkalmuk leend számos uj zeneszerze-
ményeit hallani.

Ezen, egykor annyira kedvelt és hiros zenész
hazájába térve vissza, tán alig fog találkozni vala-
kivel, kinek emlékezetében még él. De nem hiszom,
hogy lenne magyar, ki zenéjét ne szeretné, — és
azért bízvást remélőm, hogy Káiózdy zenéje lelke-
sedéssel fog a magyar közöngség által fogadtatni
és régi jó hírét is rövid idő alatt sikorülend visz-
szavivnia, a mihez neki londoni honfitársai szi-
vükből szerencsét óhajtanak.

Talán lesznek néhányan, kiket ezen művészük
viszontagságos életo érdekelne, a miért is megkí-
sértem külső körülményeinek rövid vázlatát adni:

1849-ben Posten utolsó három zene-estélyét
a magyar nemzeti színházban adta; azután társa-
ságával külföldre inenvén, először Bécsben játszott
huzamosb ideig, s aztán Drezdában az oporafölvo-
nások között, midőn a hires primadonna Lagrange
asszony énekelt a „Prófétában"; Lipcsében szintén
a színházban; Berlinben a király előtt, mely alka-
lommal Meyerbeer „Prófétá"-jának partitúráját
nyújtotta neki át, kinek azt néhány nappal később
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nagy megelégedésére játszotta el. Későbben: Köln,
Düsseldorf, Bonn, Magdeburg, Hall és Jénában
adott koncerteket, Jénában pediga számos deákság
fáklyás-zenével tisztelte mog. Továbbá Dessauban
az operaszínházban, és Weimárban a herczeg olőtt,
hova Liszt Ferencz — Szerdahelyi értesítése folv-
tán — megérkezvén, tiszteletére nagy bankettet
adott, mely alkalomnál Wolf festesz K. J.arczképét
élethűen festette lo. Ezen képeta weimari herczeg
vetto meg Wolftól, és még most is annak képtárá-
ban van elhelyezve.

Koburg-Gothában szintén a herczeg előtt
játszott, hol a horczegnő kívánatára a Rákóczyin-
dulót is előadta, és magyarul kellett beszélnie. Itt
K. J . ogy magyar — a herczcgnőnek ajánlt —
szerzeményét nyújtotta által.— Onnét Hamburg,
Elberfeld és Aachen, s később Hollandia főbb
városaiban, s ujolag Brüsselben adott hangverse-
nyokot. InnétPárisba a „Varietéé" színházba szer-
ződtették előadásokra.

Napóleon császár a Tuilloriákba rendelto tár-
saságával játszani, s Napóleon maga és összes
jelonvolt udvara tetszéseikkel halmozták el Kálóz-
dvt. Parisból Londonba érkezvén, itt hat hónapig
a „St. Jamt's" termekben, s azután a Strandi
Adelaide színházban adott hangversenyeket, hon-
nét Lord Palmerston ogy este egész társaságával
házához vitette, kinél igon válogatott közönség
előtt és rendkivüli nagy tetszéssel játszott. Lon-
donból a többi főbb városokba és Skotiába lett
szerződtetve, de különösen Irlandban fogadtatott
nagy lelkesedéssel, a hol a magyar zene azon idő
óta a szó teljos értelmében népszerűvé vált. Irland-
ból visszaérkezvén Londonba, ekkor társaságának
logjolesb tagjai — kik az évok hosszú során valódi
művészekké fejlődtek alatta — részint más kar-
mestorek által csábittattak el tőlo, részint pedig
egyesek szerveztek magoknak külön zonetár-
saságot.

Kálózdy J. elpártolni látván társait, magát
egy angol könnyű lovasság ezredébe mint karnagy
szerződtotte, mely minőségbon működött az utolsó
8 év folyama alatt. Most, mint emiitettük, hazá-
jába tér vissza. S. S.

Az Alföld befásitása.
i E fontos ügyre vonatkozólag a „Gazdasági
I Lapok" egyik közelebbi számában a következőket
! olvassuk:

„Fájdalom nemrég volt, midőn az 1863-iki
aszályos év édes hazánk legnagyobb részét, külö-
nösen pedig az Alföldet oly kegyetlenül sújtotta ;
s utána felhangzott az átalános óhaj : Az Alföldet
be kell fásítani, — öntöző csatornákat kell épit-

I tetni, hogy ezáltal hasonló aszálynak részint egész-
ben eleje vétessék, vagg legalább a baj enyhittessék;
— s máris itt van az 1869-i>i száraz év, mely
uoylátszik, legalább nálunk sokban nem fog az
1863-iki évtől különbözni.

Io-az ugyan, hogy l864-ik évben a in. királyi
helytartótanács életbeléptette néhány alföldi me-
gyében az úgynevezett köz-illtetményi felügyelöket
— máskép befásitási inspoctorokat, kiknek azon
üdvös feladatuk volt, hogy minden községben
szakavatottságuknál fogva igen szép faiskolát te-
remtsenek, s a kiültetésre alkalmas fát községi bir-
tokosok közt díj nélkül kiosztván, az Alföld befá-
sitása mihamarább meg - alósuljon.

Hofry pedig ezen intézkedés mily czélszerü
volt, mutatja azon sok szép faültetés, mely azon
idő óta kisebb birtokosok által foganatosíttatott.

Mindezen, — a kezdett nehézségei daczára
meglepő eredmény után most, midőn oly sok

szép fa áll készen a kiültetésre, — veszszük azon
io-azán leverő hirt, hogy a m. királyi kereskedelmi
miniszter ur a bofásitási inspoctoratusokat meg-
szüntette, s a virágzásnak indult faiskolákat
mintegy gazdátlanul hagyva, Alföldünk szépen
neki indult befásitását — isten tudja hány évre

| vetette vissza!
' Nem czélom a ra. kir. kereskodolmi miniszté-

rium eljárásáról addig Ítéletet hozni, mig nem
látom, szándékozik-e a volt közültetményi felügy e-
lőségoket más üdvösebb intézménynyol helyette-
síteni; — mindazonáltal csekély véleményem sze-
rint bátran ki merem mondani, hogy:

Az Alföld befásitása máskép ol nem érhető,
mint:

1-ször. Ha a már jelenleg mindon községben
felállított faiskola gondosan tovább is neveltetnék,
és nagyobbittatnék.

2-szor. Ha ezen faiskolákra folytonos, éber és
igazi szakértelemmel párosult felügyelet fordittat-
nék — mert tudni való dolog, hoav a falusi bírák

nem nagy barátjai a faültetésnek, azon balhitben
élvén, hogy a hol fa van, ott veréb is van, a pedig
megeszi minden terményét.

3-szor. Ha a községi faiskolákból mindenki
díj nélkül nyugta mellett kapna fát, jót állván
azok földjébe olültetése és ápolásaért.

Ily módon, de csakis ily módon hiszem, hogy
az Alföldön a faültetés nagyban gyarapodnék.

Hogy pedig a faiskolákban leginkább gyü-
mölcs és eperfákat kellene nevelni, az már ugy
hiszem kétségen felül áll."

A hold.
E lapok hasábjain nemrég záródtak be a

sorok, molyokben az ékes, könnyű tollú Jules
Verne műve után: „Utazás a földről a holdba"
czim alatt ogy vakmerő vállalattal ismerkedtek
meg olvasóink, melynek czélja volt lőgyapot segé-
lyével egy óriás löveget röpíteni a holdba, s ebben
embert szállítva oda, halandókkal mognépesiteni
e szomszéd égi testet.

Hogy e vállalat valamint az egész mű is
csak az O3zmedús iró képzelet-szülötte és semmi
más, a nélkül, hogy valósággal csak az első lépés
is megtörtént volna o tárgyban, — azt ugy hisz-
szük, nem szükség itt mondogatnunk. De az érdek
utoljára is, mint az egész világon, ugy e lapok
olvasóinál is, fel van költve a hold iránt; ugy vél-
jük azért, nom lesz érdektelen, ha földünk e kísé-
rőjéről most komolyan, a tudomány jelen állása
szerint is fogunk mondani egypár szót.

A hold valamennyi égi test között legköze-
lebb van mi hozzánk, t. i. mig a legközelebbi
bolygók, Vénus és Mars is több millió mérföldre
esnek földünktől, a hold tőlünk csak körülbelül
50,000 inértföldnyi távolban végzi földünk körül
pályáját. Ezon távolság, ha még elég nagy is a mi
gyenge szemeinkre nézve, mégis olyan, hogy lát-
tani eszközökkel, távcsövekkel annyira lehet ki-
sebbíteni, hogy foliiletén már meglehetős csekély
tárgyakat is felismerhetünk. Mig ugyanis legerő-
sebb távcsöveinkkel a napon csak egy olyan tár-
gyat lehet kivenni, melynek átmérője legalább 10
mértföld, a holdon már olyan tárgy som kerüli ki
figyelmünk, mely alig 100 négyszög ölnyi területű.
Ezon körülménynél fogva méltán állíthatjuk, hogy
felületének azon része, melyet alkalmunk van
vizsgálni, ismeretesebb előttünk, mint földünknek
sok része.

A holdat vizsgálva, mindenekelőtt két dolog
ötlik szomünkbo. Először t. i. az, hogy az mindig
C3ak egy és ugyanazon oldalával van fordulva mi-
felénk; nekünk mindig csak ugyanazon zöldes-
szürke, bágyadt fényű foltokat mutatja, melyekot
a régi csillagászok tengereknek neveztek; — má-
sodszor, hogy az ogész látható holdfelület •— ha
azt jó távesővel telantjük — mindenütt óriási
tölcsér alakú hegyekkel van boritv:;.

De még egy más körülmény is van ezon ki vül,
mi magára vonja figyelmünket. A hold képe a leg-
kisebb részletekig mindig egyenlő tisztaságban
tűnik fol távcsövünk előtt; soha a legparányibb
felhő sem vonul el eme hegylánczok felett, semmi
jel, miből a holdon a viznok jelenlétére következ-
tetni lehetne. Azt kell feltűnnünk tehát, hogy a
hold ezon részén, mely örökké földünk felé van
fordulva, vagy egyatalaban nem, vagy csak igen
alacsony mérsékletü jég alakjában létezhetik
valami csekély viz.

Másfelől podig a levegőnek legkisebb nyomát
som lohetott eddig a holdon találni, mert a csilla-
gok, melyeket haladása közbon előlünk elföd, el-
tűnnek a nélkül, hogy azon rendetlenségeket mu-
tatnák , melyek sugártörés által származván,
kétségtelenül mindig a légkör jelenlétét mutatják.

Mindezen emiitett viszonyok oly olütők, oly
szokatlanok a mi földünkön, hogy csak meglepő
lehet reánk nézve, ha az eltévedt Columbiád
helyett phantasiánk szárnyain a holdba emel-
kedve, megpróbáljuk képekké egyesítve adni
olvasóink elé a fentebbi, magokban talán csak
igen halvány vonásokat, kiegészítésül mellékelt
képünkhöz.

Az óriási hegyektől köritett tájakon mindig
csak egy szűk kis tér a láthatár, a mely egyszer
élőnkbe tárul, a morre csak a szem tekint, min-
denütt ugyazon szomorú, kietlen látványnyal ta-
lálkozunk. Hegy hegyre tornyosul itt mindenütt,
még pedig kopár ormaikkal" oly magasan, hogy
még a mi alpi-seink legmagasabb csúcsait is jóval
túlhaladják.

Ezen hegyeknek majd mindenike krátereket
képezv inelyok a legkülönbözőbb nagyságban ásit-
nak előttünk; s e borzasztó tájképhez még csak az



hiányzik, hogy ez elhagyatott, kihalt sziklavilág
fölött nem is a mi vidám kék egünk mosolyog,
mint itt biztiitólag, hanem örök sryász-szemfödő-
ként sötétlik ott az, mivel — a mint tudjuk — az
égnek gyönyörű azúrkék szine nálunk csak a
vastag rétegekben kéknek látszó levegő által
idéztetik elő, a világtér pedig magában mindig
sötét oly égi test felett, melynek — mint épen a
holdnak is — nincsen légköre.

Ezen fekete égboltozat azonban, — daczára
annak, hogy a nap még magasan áll a látkör felett,
szüntelen csillagokkal van borítva, melyek még a
nap közvetlen közeiébon is tisztán Kivehetők. A
nap maga sugaraitól megfosztva, csak egy kimond-
hatatlan erős fényű korongnak látszik ott, hanem
a helyett a holdról tekintve a világot, egy rendkí-
vül meglepő tüneménynyel találkozunk. Egy és
ugyanazon helyen, mintha oda volna szegezve lát-
szik ragyogni egy hatalmas gömb, mely körülbelől
13-szór akkora, mint a nap tányéra előttünk. Ez
a föld, mely különben ép oly phásisokon megy
keresztül a holdra nézve , mint az mi előt-
tünk. Épen azon idő alatt, melyben a hold fény-
változásain áthalad, a földkorong is el-elváltozik,
csakhogy ha a földön ujhold van, a holdon föld-
tölte áll be, és megfordítva, ha nálunk a hold teljes
fényében áll az égőn, akkor sötétül el a holdról
nézve a föld korongja, jelenlétét csak azáltal
árulva el, hogy a helyen, hol a föld szokott állani, a
csillagok időről időre hirtelen eltűnnek s csak hosz-
szabb idő múlva jelennek ismét meg látszólag az
égnek más-más helyén.

Néha — ámbár ez
már csak nagyon ritkán,
— a nap maga is eltű-
nik az elsötétült föld
tányérja mögött és
akkor a holdon napfo- •
gyatkozás van, de az
aztán nom tart csakúgy
pár perczig, mint miná-
lunk, hanem néha egy
óránál is több idő telik
bele, mig a fényes ko-
rong ismét előbuvik a
sötét ernyő mögül.

Hogy mindezen meg-
lepő tüneményeket, —
melynek ha a Colum-
biád által a hold meg-
népesülhetne, napon-
ként tanúi volnánk —
csak kevéssé is megért-
hessük: földünk e hű
kisérőjénok kell élet-
rajzát futólag átlapoz-
nunk.

A hold földünk
egyetlen gyermeke.Volt
idő, mikor még ennok
méhe nem volt viselős,s
anya és leány, a föld és
hold csak egy tömeget
alkotva, futották pályájukat a nap, a bolygók közös
nagy anyja körül. Rég volt, igaz! ez ifjú szűzies kor,
midőn földünk, távol attól, hogy csontosult homlo-
kára felvésték volna az életforradalmak mély
barázdáikat, a hegyek s völgyeket, lágy hajlékony
tetemével csak egy fehéren izzó óriási tömeg volt,
mely a mint lassanként kihűlt és önnek következ-
tében kisebb tért foglalt cl, mind gyorsabban és
gyorsabban kezdett tengelye körül forogni. Ha
pedig egy gömb alakú folyékony test gyors for-
gásba jő, az ki fog dudorodni azon helyeken,melyek
legtávolabbra esnok a forgási tongolytől, — azaz:
az aequatoron. Ezon tünemény végre a földön is
beállott, mindinkább nőttazogyenlitőnek ezon ki-
emelkedése, mig ez végre mint teljes gyűrű elvált
az anyatesttől, és ezzel megszületett a hold, habár
azután még sok évig tarthatott is, mig o gyűrű egy
helyen elszakadt és gömbbé alakult. A többi na-
gyobb bolygók rendesen bírnak holdakkal, sőt
Jupiter és Saturn egy egész holdserogtől vannak
környezve, melyhez Satumnál még 3 gyűrű járul,
molyek szintén nem maradhatnak meg örökké jolen
állapotukban, hanem okvetetlenül holdakká fognak
átalakulni.

Mivel a hold oly közel esik hozzánk, földünk
behatásának igon nagy mértékben ki van tévő,
valamint megfordítva nálunk is a hold közeledése
földrengésekben és vulkanikus kitörésekben nyil-
vánul, ugy szintén ez idézi elő a tengornek azon
mozgását is, melyet az árapály tüneményének ne-
vezünk. Az ő vonzása következtében tornyosul a
tenger vize is több ölnyire a hold felé; ezen von-
zásnak enged a földnek még tüzos folyó belső
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anyaga, és ezért nyomja a vékony szilárd földkér-
get, — miáltal a földindulások és vulkanikus
kitörések idéztetnek elő.

Ha már a mi földünkhöz képest oly csekély
kis holdnak, mely a mi bolygónknak alig '/75-dét
teszi, ekkora hatása lehet a földre : képzelhetni,
hogy ennok,megfordítva, mennyivel nagyobb lehet
ereje, melyet törpe kísérőjére gyakorol. Ennek
folytonos vonzása következtében a hold, mikor még
folyós állapotban volt, azon oldalán, mely most
"felénk néz, kidudorodott, még pedig annyira, hogy
ezen kidudorodás egyszersmind a föld vonzódásá-
nak aztán mintegy fogantyú gyanánt szolgált,
molynek segítségével a hold eredetileg sokkal na-
gyobb forgási sebességét addig csökkonté, mig ez
oly lassúvá lett, hogy most épen egyszer fordul
meg azon idő alatt, melyben földkörüli pályáját
végzi, s ez az oka annak, hogy mi most a holdnak
csak mindig egyik részét láthatjuk.

Ezen viszonyokból most már azt is könnyen
meglehet értenünk, hogy miért oly szörnyen szag-
gatott a hold felülete; hogy miért vannak azon
tűzhányó hegyek oly tulnyomólag. Mindezek közös
oka, t. i. a hatalmas tömegű föld közelsége.

Az ember nem foglalkozhatik semmivel a nél-
kül, hogy mindent saját mértékével ne mérjen. Ha
az égi testek, a csillagok fönséges világát szemléli,
nem állhat ellent a gondolatnak, hogy vájjon lak-
nak-e azokon is „oly tökéletes lények, a minő ő."
Vannak jámbor lelkek, kiknek a világ hiányosnak
látszanék e nélkül, s roszul esnék leiköknek, ha

Tájkép a holdról. (A hold kráterei.)

azon számtalan világtesteket, melyek bennünket
környeznek, lakatlanoknak kellene tekinteniük.
Azonban a tudomány, fájdalom! nem vehet be ily
aggodalmakat, s bár örömest hagyja, hogy legyen
a kegyes hitnek a magáé, — az ő rideg itélő-
széko o kérdésre jelen ismereteink alapján nem
fölélhet igennel, mert földünkön és talán még a
Marson kivül nem léteznek bolygórendszerünkben
még más oly világtostek, melyeknek physikai
viszonyai megengedhetnék, hogy rajtuk hasonló
szervezetü lények megélhetnének, mint föl-
dünkön.

A mi a holdat illeti, annak mint a föld gyer-
mekének, viszonyai — legalább egy régibb korban
— kétségkivül annyira egyezők voltak a mieinkkel,
hogy méltán fol lehet vonni, miszerint volt idő,
mikor ott is szorves lények éltek, — s tán épen
hozzánk hasonlók, — de másfelől az is bizonyos,
hogy mind ez életnek a holdon már régen végot
vetett a kihűlés, mely a holdnál sokkal hamarább
ment végbe, mint a sokkal nagyobb földnél, ugy
hogy akkor, mikor az emberiség itt a földön létre
jött, a holdban már csak egy rég kihalt világra,
egy óriási sírkertre tekintett. Kicsoda pedig az, ki
egy temetőben lakni szeretne?

A Jules Verne gondolata a holdban megtele-
pedés, két oknál fogva lehetlen:

1. mert a holdba jutni,
2. mert a holdban élni nem lehet.

Heller.

E g y v e l e g .
— (Lesseps, a suezi csatorna tervezője,) hit

szerint egy uj tengert akar létrehozni; ugyanis a
vizsálódások kiderítették, hogy a Sahara puszta
hajdan tenger volt, s felülete ma is 80 lábbal alan-
tabb áll, mint a Veres-tenger; Lesseps tehát 15
mértföldnyi csatornát torvez, a melylyel a Saharát
és a Veres-tengert összekötné, s oz által a legké-
nyelmesebb körlokodésutat állitaná elő Közép-
Afrikával.

— (A világ körülutazása) néhány napi meg-
állás és késedelem ideszámitásával jelenleg 80
napot igényel. Parisból New-Yorkba (vasút és
gőzhajó) 11 nap; New-Yorkból San-Franciscóba
(vasút) 7 nap; innen Jokohamába (gőzhajó) 21
nap; Jokohamából Hongkongba (gőzhajó) 6 nap;
innen Kalkuttába (gőzhajó) 12 nap; innen Bombayba
(vaspálya) 3 nap; innen Kairóba (vasút és gőzhajó)
Í4 nap és Kairóból vissza Parisba (vasút és gőz-
hajó) ti nap. Az egész utón csak 140 angol mértföl-
det nomlehet gőzzel megtenni,AllahabadésBombay
között, de már itt is készitik a vasutat.

— (Kormányozható léghajó.) San-Francisco-
ban jul. 3-án tartottak próba-menetot egy uj szer-
kezetű léghajóval, mely szivar alakú, két szárnya
van, és ezeket gőzerő mozgatja, a szükséges gázt
pedig szcszláng fejleszti ki. Maga a léghajó tafota
része csak 84 fontot nyom, s 1360 köblábnyi gázt
képes befogadni. A próba sikerült.

— (Az esztergami székesegyház) egyike u
magyar-osztrák monar-
chia legnagyobb tem-
plomainak. Alapkövét
Rudnay hgprimás tévé
le 1822-ben. A székes-
egyház építését Kopá-
csy és Scitovszky primá-
sok folytatták, az építé-
szek időközbeni válto-
gatásával, a mi a styl

magatartására nézve
hátrány nélkül bizo-
nyára nem maradt. A ko-
losszaiis épitmény anya-
ga nem igen jó, az épü-
letkövek éretlenek, sok
bennök az anyagtarta-
lom s könnyen szétmál-
lik. A dom föntartására
tehát e végből évenként
nagy összeg szükséges,
s minthogy erre még
mindeddig nincs alapít-
ványi tőke, mindig az
időnkénti prímás gon-
doskodik a dómról s fö-
dözi a kiadásokat saját
jövedelméből. E székes-
egyház építése ez évben
vaíahára be fog fejez-
tetni az óriási propyleum
elkészítésével. A propy-

leum 24 öl hosszú, 8 öl mély, homlokzata 10—12
öl magas és 7 láb s 6 hüvelyk átmérőjű oszlopon
nyugszik. Az oszlopok korinthiai Ízlésben épitvék.
Az építést 1867-ben Simor hgprimás vévé át s
folytatta nagy pénzáldozatokkal — két év atatt
mintegy 160,000 frt. — olyannyira, hogy a külső
építkezések már ez évben be fognak fejeztetni. A
propyleum alapjának lerakása alkalmával szorke-
zoti hibák mutatkoztak, s e miatt a jelenlegi épitési
felügyelőnek ezen tárgy kivitelét vasszerkezettel
kellé biztosítani, hogy végre az épitkezés befojez-
tothossék. Mihelyt bevégzik a székesegyház épí-
tését, azonnal a primási palota építéséhez fognak,
a palota a székesegyházzal egybe fog köttetni. A
érsekek, mihelyt az úgynevezett várat, melyben a
székesegyház építtetett, átvették, kötelesek a domb
jobb felén a király, bal felén az érsekek számára
palotát építeni. A székesegyházban már megvan a
két oratórium, melyekkel egykor mindkét palotát
egybe fogják kapcsolni.

— (Midhat basa) Törökországban érdemeket
szerzett magának az archaeologia körül. Bagdadba
monvén, megállapodott az egykoriBabylon helyén,
itt ásatásokat rendelt el, melyek oly nagyszerű
eredményekre vezettek, hogy az archaeologicus
világ magánkivül lösz örömébon. Felfödözött t. i.
egy palotát, mely egészen tele van régészeti kin-
csokkel. Többi közt említenek egy könyvtárt, mely
rendkiyüli finomságu palákból áll. E palákon
vagyis inkább kőlapokon lövő betűk, mint maga
Midhat irja, tisztán olvashatók.
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Irodalom és művészet.
** (Tompa Mihály összes költeményeinek) uj

kiadását már nyomatja Ráth Mór s hat kötetben
az őszön fognak megjelenni. E gyüjtomény három
első kötete Tompa lyrai költeményeit, a három utolsó
pedig az elbeszélőket foglalja magában. A szer-
kesztők a boldogult szerző jegyzeteit is felhasz-
nálják a kötetek végén az egyes költemények
magyarázatára.

** (Orbán Balázs munkájából), mely a Szé-
kelyföldet ismerteti s melyet az egész irodalom
oly örömmel fogad, most jelent meg a 3-ik kötet:
mely Háromszék leírását tartalmazza. Volt már
alkalmunk e munkáról szólni, most csak ismétel-
jük, hogy e kötet is gazdag tárháza a Székelyföld
régészeti, történelmi, természetrajzi, nép- és hely-
ismei leírásának, mely Háromszéket toljesen elénk
tárja. A „B. P. K." melegen ajánlja, mit a szerző
fáradságáért s lelkiismeretes utánjárásáért s áldo-
zataiért meg is érdemel, s többek közt igy szól
róla: „Kevés ily müvet mutathat föl eddig a ma-
gyar irodalom. Nagy ritkaság az, hogy valaki
egy-egy tárgyban ily önálló és részletes, annyi
fáradsággal és költséggel járó, az akaratnak és
kitartásnak annyi erejét kivánó vizsgálatra adja
magát. Ily vizsgáló és ily mű az óriási franczia és
angol irodalomban is, hol mindenokfolett az önálló
vizsgálatnak van becse s abban számosan tűnnek
ki, — kétségkívül nagy elismerésre találna. Nagy-
érdekü volt a mű két első kötete is; de kétség-
kivül legérdekesebb az előttünk fekvő harmadik.
A Székelyföld legszebb részét, a székelység lelkét
és magvát tárgyazza ez."

A 4-ik kötet Marosszéket tárgyalja, s erre is
kiadta a szerző a külön előfizetési felhívást.

** (Zichy Antal budapesti tanfelügyelő) pályá-
zatot hirdet Postalozzi életét és hatását röviden,
tanulságosan és népszerűn ismertető műre. Pálya-
dijak 100 frt és 20 frt. Csak a budapesti tankerület-
ben alkalmazott, vagy ide folyamodó képezdét
végzett egyén pályázhat. A mű csak 5 nyomott
iv lehet.Beküldési határidő nov. 15.

** (Kápolnay István) jeles hadtani irónk, —
mint az ,,Ellenőr" irja — e hó 15-től tudományos
katonai heti közlönyt fog megindítani. Kápolnay
neve annyira ismeretes a magyar katonai irodalom
torén, — sőt a külföld előtt is, hogy lapjának
ajánlgatására nincs szükség. Megjegyezzük, hogy
e lap — minthogy kizárólag szaklap lesz, —
minden politikai kérdést mellőz, s csak egyedül
katonai tudományokkal foglalkozand.

= (A pest-budai könyvnyomdászok) előfize-
tést nyitnak egy havonkint kétszer megjelenő
illustrált élczlapra, mely „Revisio" czim alatt
magyar és német nyelven f. évi szeptember l-jén
fog megjelenni. Szerkesztője Angyal Gyula, kinek
néhány czikke a „Tipographia" czimü szakköz-
lönyben nyomdász körökben f öltünést okozott. —
Előfizetési ár : két hóra(szopt.—okt.)50kr.; négy
hóra (szept.—decz.) 1 frt. Az előfizetési Sógor
Györgyhöz, mint kiadóhoz (Athenaeum-könyv-
nyomdába) küldendő.

** (A németországi zárdák átkutatására)
Bartalus István e héten utazott el Pestről. Nagyon
szigorú és lelkiismeretes kutatásokat fog tenni.
Óhajtjuk, hogy kutatásai ne legyenek eredmény-
telenek s a zárdák és kolostorok titkaiból minél
számosb érdekes rejtelmekot hozzon napfényre, a
magyar zenotörténelem számára. 0 ugyanis régi
egyházi magyar zeneműveket kutatni ment, hogy
magyar zene történelmét— molynek megírására a
kormánytól ösztöndijat is kapott — eddig isme-
retion okmányok alapján írhassa meg. Bartalus
egyszersmind nyilatkozatot intéz a közönséghez,
tudatva, hogy a „Magyar Orpheusnak" már utolsó
lapjai sajtó alatt vannak, de tőle nem függő aka-
dályok miatt szeptember vége előtt szét nom küld-
hetvén, türelemre kéri előfizetőit.

Közintézetek, egyletek.
** (Az erdélyi múzeum-egylet) az idén ünne-

pélyesen megüli fennállása tizedik évfordulóját. Ez
egylet részletes és kimeritő évi tudósítást is adott
ki az 1866 —67-dik évekről, molyet Finály Henrik
egyl. titkár szerkesztett. E kimutatás szerint a
múzeum-egyletnek van 930 részvényes tagja, az
adakozók sorozata pedig 1691 számig halad. Elén

T Á R H Á Z .
olyan emberek állanak, mint gróf Mikó Imre elnök,
Dr. Szabó József alelnök, Brassai Sámuel igaz-
gató, Szabó Károly könyvtárnok, Finály Henrik
régiség- és éremtár őre stb. Kivánunk a derék
egyletnek nagyobb mérvű támogatást 3 még virág-
zóbb életot.

— (A magyar történelmi társulat) 1869-diki
kirándulásának helyéül Hontvármegyét válasz-
totta a honti főispán meghivása következtében. A
kirándulási határidő tart szept. 19-étől 28-áig;
szept. 20-án a megyeházánál lesz az alakuló nagy-
gyűlés , moly után a kutató bizottságok megala-
kulnak. Az első, a sági bizottság, helyben marad
a megye levéltárának átkutatása végett, a kékkői
bizottsága kékkőibr.Balassa-félo és a zsélyi Zichy-
féle levéltárakban kutat, a szent-antali a Koháry-
féle levéltárat, és a kér-bagonyai a Majláthok
Semberyek, Géczyek, Nyáryak és Jánokyak levél-
tárát buvárolja. A társulat 1870. évi kirándulása
helyéül alkalmasint Győr-Pannonhalmát fogja
választani.

** (Országos meteorológiai észleldét) akar a
közoktatási miniszter felállítani, s már készen levő
tervezete szerint összeköttetésbe akarja ezt hozni
a legnevezetesebb (londoni, párisi, bécsi stb.) ész-
leldékkel. Schertzl Guidó, ki már Magyarország
nagyon sok vidékein tett észleleteket, az ország
többi vidékeit is be fogja ily czélból utazni, s ada-
tai nyomán fiók-észleldéket is állítanak az ország
különböző vidékein. A Pesten felállítandó intézet
tisztán tudományos tekintetben szorves kapcsolat-
ban van a magyar akadémiával, máskülönben pedig
önálló, közvetlenül a közokt. minisztérium alatt
áll s állami intézet rangjával bir. Személyzete: egy
igazgató (1800 frttal), egy igazgató-segéd (1200
írttal), egy assistens (7—800 frttal). — A köz-
ponti intézeten kivül vidéken is állíttatnak fel
észleldék, melyek a központival összeköttetésben
állanak, s műszereiket államköltségen nyerik. A
vidéki állomások száma egyelőre 50-re határozta-
tik skövetkező helyekon lesznek ily fiókészloldék:
1) Kalocsa, 2) Félegyháza v. Kecckemét, 3) Szol-
nok, 4) Eger, 5) Losoncz, 6) Solmeczbánya, 7)
Győr v. Pannonhalma, 8) Veszprém, 9) Komárom,
10) Nyitra, 11) Pécs, 12) Zombor, 13) Szeged,
14) Békés, 15) Debreczen, 16) Miskolcz, 17 Rozs-
nyó, 18).Beszterczebánya, 19) Szakolcza, 20) Po-
zsony, 21) Soprony, 25) Keszthely, 23) Temesvár
v. Arud(?),27)Bártfa, 28) Késmárk,29) Zsolna, 30)
Árvavárallya, 31) Újvidék, 32) Eszék, 33) Fiume,
34) Zágráb, 35) Ogulin, 36) Zimony, 37) Pancsova,
38) Oravicza, 39) Kukabány(?), 40) Nagybonya,
41)Mármaros-Sziget. — Erdélyben: 42)Marosvá-
sárhely, 43) Kolozsvár, 44) Nagy-Enyed, 45)
Nagy-Szeben, 46) Brassó, 47) Besztorcze, 48)
Csíkszereda, 49) Segesvár.

— (A pesti Rókuskórház kimutatása 1868-ról)
1867-ről átjött 980 beteg, 1868-ban hozzájött
13,763. — Az ekép 14,743-ra menő számból fel-
vétetett: ezéhek és társulatok költségére 2032, a
vasúttársaságokéra 90, a dohánygyáréra 53, a
gőzhajótársaságéra 211, a téglaégotőkére 72, ala-
pitványokra 31, a városi ker. főorvosok utalvá-
nyára 11837, a rendőrségére 317. — Gyógyultan
elbocsáttatott 10,581, javultan 1565,meghalt 1647,
benn maradt 950 beteg. Legtöbben szenvedtek
bujakórban 2637, (meggyógyult 2220), továbbá a
légző szervek bajában 2471 (meggyógyult 1171,
meghalt 720); hagymázban 1059 volt. A tüdő-
gümősödés 1121 számmal szerepel, (halálarány
54" 0 ) . A sebészi osztályon 1003 műtét volt. — A
betegek közül ingyen gyógyittatott 12,380. — Az
ápolási napok összes száma 258,855. — Pesti volt
6685, a magyar korona országaiból 6471, az osz-
trák-német koronaországokból 1324, Galicziából
141, külföldről 113.— Cseléd volt 3264, kéjhölgy
1211, csavargó 1203, a tulajdonképi munkások
száma 3440, kik közül 431 varrónő, 321 szabó,
301 asztalos 211 gőzhajózási munkás, 198 kőműves
stb. — A rendszeres bevételek összege 146,279 ft.
a rendszeres kiadásoké 174,004 frt.

Egyház és iskola.
— (A m.-szigeti helv. hitv. lycevm) igazgató-

sága a következő értesítést közli:
Köztudomásra hozatik, hogy a mármarosszi-

geti helv. hitv. lyceum párt fogóságának f. év július
3-án tartott nagygyűlésében kelt határozata folytán

a lyceumban a jogi tanfolyam, mely 1837-től
kezdve, a dicső emlékű Buttler János gróf kizáró-
lagosane czélratett alapítványából 1853-ig 16 éven
át fennállott és virágzott, ez utóbbi év augusztus
havától fogva azonban a körülmények szigoru-
sága miatt egész mostanig szünetelni kénytelenit-
totett, a jogi tanulmányok mostani igényeihez
mérve és a hazai királyi jogakademiák jelenlegi
tanszorvezetéhez alkalmazva, három éves tanfo-
lyammal viszont felállittatott.

Ezen örvendetes körülményről azon megjegy-
zéssel értesittetik a t. közönség, hogy az ekképen
fel-, illetőleg visszaállítandó jogi tanfolyamnak,
molynek visszaállításáról a nm. m. kir. oktatásügyi
minisztérium is értesittetett, első évi folyama a most
jövő 1869/70-dik tanévre már szeptember hó elején
határozottan megnyittatik, a második és harmadik
évfolyam pedig a közvetlenül következő tanévek-
bon egymásután folytattatni fog.

Az olső jogi évfolyamra, miként az egész lyce-
umban is, beirási időül 1869. szeptember hó 1—5
napjai akképen tűzetnek ki, hogy a tanitások szept.
6-án már okvetlenül megkezdetnek.

Ezen első jogi évfolyam tantárgyai lesznek, a
magyarországi jogakademiák szervezete szerint, 1.
Magyarország történelme, figyelemmel egyfelől a
jogi fejlődésre, másfelől Ausztria történelmére. 2.
Magyarország közjoga, a történeti fejlődésre tekin-
tettel. 3. Jogi és politikai tudományok encyclopa-
diája. 4. Római jog. 5. Bölesészoti tudományok, s
ezek közt különösebben az észjogtan.

Az első évfolyamban az egész évi tandíj 20 ft
o. é. Kelt M.-Szigoten, július hó 20. 1869.

A lyceumi pártfogóság meghagyásából,
az igazgatóság.

** (B. Eötvös miniszterről) a P. N. azon hirt
közli, hogy szeptemberben körutat készül tenni
Erdélyben, hogy személyesen szerezzen magának
ismeretet az ottani iskolai állapotokról. A minisz-
tert ez utján Molnár Aladár osztálytanácsos fogja
kisérni. A miniszter ez alkalommal az ipar egy
szerény nemének meghonosítását kisérlendi meg
a hegyeken lakó székelyek közt: az u. n. Schnitz-
waaren, faragványok, schwarczwaldi órák stb. ké-
szítését. E czélból szándéka a Schwarczwaldból
néhány ily faragót és órást behozatni.

**' (Tórák Aurél és Máchik Béla) orvostudo-
rok, kik eddig a pesti egyetemen voltak tanárse-
gédek s magán tanárok, a kolozsvári orvossebészi
tanintézethez nyilvános, rendes tanárokká nevez-
tettek ki. tt

— (O Felsége) a nyitramegyei Kopcsány köz-
ségnek temploma felszerelésére 200 frtot adomá-
nyozott.

— (A közoktatási miniszter) a tolcsvai izraeL
hitközségnek temploma építésére 200, a jolsvai izr.
hitközségnek pedig egyházi czélokra 500 frtot
engedélyezett az izr. egyházi ezélok előmozdítására
rendolt ez évi államsegélyből.

** (A beszterczebányai püspökségre) az egy-
házmegyében — a „Sz. E." szerint — a magyar
érzelmű Mihulka György apátot emlegetik.

** (Beküldetett szerkesztőségünkhöz:) 1. A
premontrei kanonokrend kassai főgymnasiumának
programmja az elmúlt tanévről, mely valóban a
most mogkivánható részletességgel mutatja ki a
derék intézet minden ügyét. A növendékek száma
573,1 s ebből aránylag sok, 236 volt tandíjmentes.—
2. A pécsvárosi nyilv. alreáltanoda értesitvénye
szintén részletes adatokkal mutatja ki az intézet
állását a lefolyt iskolai évben.

— (Az első vasárnapi és esti ipariskola,)
mely az országos iparegylet tervezése folytán lé-
pett életbe, vasárnap tartá vizsgáját. Be Volt
jegyezve 300 iparossegéd, de csak föle járt ren-
desen. Ennek daczára azonban a vizsgán kitűnt
eredmény után várni lehet, hogy ez iskola, mely-
ben jó tanerők adják elő az iparosnak nélkülöz-
hotlen ismereteket, általánosan fölkaroltatik a
posti iparüző polgárság által. E vizsga alkalmával
10 jutalmat is osztottak ki a legkitűnőbb ered-
ményt tanúsított tanulók közt.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A magyar államménesek) végleges szerve-

zése ügyében ő Felsége elnöklete alatt miniszter-
tanács tartatott, melyben gr. Andrássy Gy., Go~
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rove I., b. Wenckhoim Béla miniszterek s Mengen
ezredes, volt ménes-főfoliigyelő vettek részt. Hir
szorint e tanácskozásban a katonai szervezet meg-
tartása javasoltatott; a gazdászati ügyek azonban
a magyar föklmivelési minisztor alá fognak tar-
tozni. A magyar méneseknél alkalmazott katonai
személyzet ogy felügyelő parancsnoksága alá he-
lyeztetik, mely utóbbinak székhelye Pest lesz; a
felügyelő törzstiszti ranggal birand, a személyzetet
a közös hadügyi s a magyar f öldmivelési minisz-
torek javaslatára nevezi ki ő Felsége. Minden
szakdolog, gazdászati intézkedés, valamint a gaz-
dászati szakban levő tisztviselők feletti rendelkezés
a magyar minisztert illeti; a katonai személyzet
magyar ruházatot nyerne. Továbbá megengedik,
hogy fiatal gazdák, kik magukat kiképezni óhajt-
ják, ezt a moző hegy esi, bábolnai és kisbéri minta-
gazdaságoknál megtehessék.

** (Az állam-vaspálya-társulat) jelentékeny
összeget szavazott meg lakások előállítására saját
munkásai számára. E czélból hallomás szorint
12,000 négyszögölnyi telket szereztek meg az
indóház közvetlen közelében, melyon mintegy 100
kétoinelotes lakház építtetnék. Ezen munkás-házak
mindegyike saját udvarral és korttol fog birni, s
az egész telopitvény közepén nagyszerű vendéglőt
épitonének.

** (A szegedi „forgalmi bank") szerdán tar-
totta alakuló közgyűlését Dani Ferencz idoiglenes
elnök vezetése alatt. Elnökké választatott Dani
Ferencz, alelnökké Neumann Miksa.

Balesetek, elemi csapások.
— (Szent-György) pozsonymegyei kir. város

aug. 1-én leégott. Száz háznál több lett a lángok
martaléka. Somogymegyei Bábonyban pedig jul.
31-én 27 ház égett meg.

** (Brassóban) közelebbről aratás alkalmával
a munkások harmadfél ölnyi mélységű moderszerü
üreghez jutottak. Egyike a munkásoknak kíván-
csiságból az üregbe szállott, s nem is jött onnan
ki. Erre ogy másik munkás ereszkodett kötélen alá,
hogy társát a mélységből kihozza, de ő is majdnem
áldozatává lőn morényletének. A üreg romlott
levegője ugyanis oly beteggé tette, hogy kórházba
kellett őt vinni, hol nemsokára felüdült. A másik
munkás élettelen tostét csak nehezen lőhetett az
üregből kivenni. Az üreg levegője meggyujtott
szalma által kitisztittatván, kiderült, hogy régi
gabonás kamara volt, mely azonban századok óta
használatlan állapotban hever.

Mi újság?
** (Király ö Felsége,) mint hirlik, Szt.-István

napját Budán akarja tölteni.
** (Az országgyűlést,) hir szerint, egybehiv-

ják szeptember elejére, de csak egy pár napra,
hogy a kormány a jövő évi költségvetést előter-
jeszthesse.

** (A Tóth Lö'rincz és Almássy-féle) ismeretes
ügyben — az igazságügyér rendeloto folytán —
vizsgálat foly, s ezzel Bónis Sámuel van megbizva,
ki már visszaérkezett Karlsbadból.

= (A nagy-igmándi r. kath. temetőben) egy
reform, lelkésznek állítottak legközelebb síremlé-
ket. E reform, lelkész az a Szikszay János csák-
berényi pap, ki ugyancsak csákberényi r. kath.
plebánus Mansbart Józseffel ogyütt 1849. július
12-kén hadi törvényszéki ítélet következtében —
állítólag, mivel híveiket a bevonuló oroszok ollen
lazították — főbe lövetett. A holt testoket Mester
István n.-igmándi r. kath. lelkész ur csak később
temottethette el, s akkor is minden szertartás nél-
kül. Mansbartnak már korábban állítottak sírem-
léket, Szikszaynak csak most állíttatott egy sze-
rető nőtestvére.

** (A borosjenöi régi várromokat) Atzél Péter
orsz. képviselő és aradi polgárnagy fölépitetni
szándékozik s egyúttal átalakíttatja lakásul a Bo-
rosjenőben állomásozandó honvédzászlóalj szá-
mára. Annál olismorésro méltóbb szándék, mert a

hasznos czél mollett még egy gyönyörű hazai
emléket ment meg az enyészettől.

** (Medetz József pesti kereskedő,) kit Pesten
nagyon ismertek, tiszteltek és szerettek, a király-
utczán egy kocsiról leszállva, elcsúszott s két kocsi
keresztül menvén rajta, lábát eltörte. A törés
annyira veszélyes volt, hogy lábát lo kellett vágni,
minek következtében f. hó 3-án meghalt.

** (A Lipóttemplom felépülése) tehát mégis
csak a mellé épitendő boltok árából fog létesülni.
Elcsúfítják egy időre, hogy valaha aztán szép le-
hessen. 64 boltot épitenok s ezt is kölcsön vett
pénzből, melyet előbb letörlesztonek a a jövedelem
csak akkor lesz a templomra fordítható; tehát
három-négy év múlva.

** (A krakói rémtörténet) nemcsak a fölvilá-
gosultság barátait szólitotta munkára, hanem az
irodalmi és művészeti kupeczeket is. Különösen a
pesti német zugirodalom izzad a munkában iratok
s képekben ismertetni a történetet és — kizsebelni
a publikum kiváncsiságát. Közölték a szerencsét-
len apácza f'elfedeztetésének rajzát a küldöttség
által — fénykép után, s falragaszok ugyanakkor
hirdették, hogy másnap meg fog jelenni Ubrik Bor-
bála mostani és fiatalkori arczképe. Meg is jelent,
s a publikum egymás kezéből kapkodta a lapokat;
az mit sem tett, hogy a hány lapban megjelent az
arczkép, annyiféle volt, — a legtöbb rég olhasz-
nált fametszvényekhez hasonlít. Egy zúgiró rém-
regényt készit oz esetről, a másik rémdrámát, a
harmadik „Apáczanaptárt" hirdet s így tovább.
— E sok üzérkedés közt egy adakozó ember ne-
vére is akadni a lapokban, ki nem keres pénzt oz
esetből, sőt maga küldött be a P. Napló-hoz 50
frtot az eset fóljelentője megjutalmazására, a sze-
rencsétlen Borbárának podig a levél szavai szerint
„roppant nagy szenvedései és gyötrelmei folytán
táplált részvéte jeléül és kedélyének némi felde-
rítése végett" 6 darab 68-ki aranyat és 6 darab
magyar ezüst forintot. Ez adakozó ember neve:
Zsámbokréty József (Nyitra-Zsámbokrétról.)

** (A magyar orvosok és természetvizsgálók
fiumei nagygyűlésére) eddig következő közlekedési
vállalatok jelentették ki, hogy féldijért szállítják a
vendégeket: a magyar északi, a déli, az állam, a
cs. k. Ferdinánd, a cs. k. Erzsébetvaspálya, to-
vábbá a dunagőzhajózási s a magyar gőzhajózási
társulatok. — A bejelentési határidő aug. 20. E
határidőig a részvevési nyilatkozatok a 6 frtos tag-
dijak melléklése mellett Dr. Rózsay J. pénztár-
nokhoz, (Post Országút 54. sz. bérmentvo) kül-
dendők, A nagygyűlés napirendje következő lesz:
szept. 3. 4. és 5. napjain beirás (Fiúméban), 6
megnyitás, 7. szakgyülés, 8. kirándulás, 9.10. szak-
gyülések, 11. bezáró közgyűlés.

•* (A pesti egyetem rektorává) Kőnek Sándor
jogtanár választatott; a bölcsészeti karnál pedig a
dékán Nékám Sándor lesz a jövő tanévben.

** (Halálozások.) Paczolay József, magyar
rétfalvi (Slavoniában) reform, lelkész, május 19-én
meghalt. — Özv. Komócsy Jánosné, szül. Karove
Anna, Komócsy József irótársunk édos anyja, m.
hó 20-án életének 60-ik évében Szatmárott meg-
halt. — Oltványi István, a csanádi székesegyház
nagyprépostja és kanonokja m. hó 21-én 82 évos
korában elhunyt. — Gábriely Kálmán, orvos- és
sebésztudor, s a pesti kir. orvosegylet titkára, élte
34-ik évben, jul. 21;én agykérlob s szélhüdés foly-
tán meghalt. — Ábrahám Ádám volt honvéd-
őrnagy, f. hó l-jén Dobroczenben 74 évos korában
meghalt. — Idb'sb Tamássy Károly, ki már 1815.
franczia háborúban jelen volt, azóta több huszár-
ezredben szolgált, s 1848-ban honvédhadnagy
volt a Kossuth huszároknál Erdélyben — két havi
betegség után f. hó 3-án Budán az irgalmas-rend
koródájában meghalt.

— (Adakozás.) A „Vasárnapi Újság" szer-
kesztőségéhez múlt héten gróf Brunswick Teréz
emlékszobra javára gróf Waldstein János ur Pest-
ről 25 frtot küldött be.

-- (Fölhívás a szülékhez.j^Egy magyar iró
Pesten óhajtana házi növelésre és tanításra, saját 7
éves leánykája mellé, még 2—3 leánykát magához
venni. — A nevelés és tanítás az író nője közvetlen
és folytonos folügyolete alatt történnék, ki német
és franczia nyelven kivül a gazdasszonykodáshoz
és a női munkákhoz kitűnően ért, és házonkivül
dolgoztatni nem szokott. — A nevelés és tanítás
egészen a mai kor szellemében vezettetnék. — Fel-
világosítást a „Hon" szerkesztősége adhat.

Nemzeti színház.
Péntek, jul. 30. „Reggeli elölt." Vigjáték 1 felv. „Sza-

kasztott mása." Vigj. 1 felv. és „Egyik olyan mint a másik."
Vigjáték 1 felv.

Szomlat, jul. 31. „Hunyadi László.'1 Eredeti opera 4
felv. Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.

Vasárnap, aug. 1. „A tudós mó'fe." Vigjáték 5 felv. Irta
Moliere; ford. Arany László.

Hétfő, aug. 2. „Gyöngéd rokonok.11 Vigjáték 3felv.Irta
Benedix; ford. Radnótfáy.

Kedd, aug. 3. „Lammerrnoori Lucia." Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Donizetti.

Szerda, aug. 4. „Misantrop." Vigjáték 5 felv. Irta
Moliere; ford. Szász Károly.

Csütörtök, máj. 5. „Borgia Lucretia." Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.
— M.-Sziget. V. G-. Az értesítést vettük és siettünk

azonnal közleni.
— A „Máramaros" szerkesztőségének megrendel-

tük a cserepéldányt.
— Pest. B. I. A „Szilágyi" története nagyon is isme-

retes ; a kidolgozás egyébiránt elég kedélyes s ha lapunkba
kissé hosszú nem volna, tán közölnők is. Kisértse meg
kegyed ama társulattal, melyet levelében emlit. Mi azzal
semmi összeköttetésben sem állunk s azt sem tudjuk, vállal-e
ily kisebb terjedelmű müveket.

— Pest. —1—n. A „Vihar" bizony nem üti meg a
mérteket. Hosszura van nyújtva s kevés érdek van a nagyon
is egyszerű vagy inkább együgyü mesében.

. — Buda. Z. E. Z. A beszély nem nekünk való. A kér-
dezett vasuttársulatról pedig semmit sem tudunk. S így
sajnáljuk, hogy egyik kivánatának sem tehetünk eleget.

— Vatta. D. L. A küldeményt köszönettel vettük s'
elvárjuk a másikat is.

— Rimaszombat. P. L. A bordal nem használható

SAKKJATÉK.
506-dik sz. f. — Gérecz Károlytól

(F.-Nyárádon.)
8&tét.
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Világos.

Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.

Az 501-ik számú feladvány megfejtése, P
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)

Világos. Sötét.
1. Ve2—e3 Ff7—e8
2. Ve3—e6:t Hg5-e6
3. Fg4—f 3+matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József i
• Miskolezon: Czenthe József.— Gelsén: Glesinger Zsigm.
- Csákváron: Kling Iván. — A pesti sakk-kör.

Hónapi-és
hetlnap

8
y

10
H
12
13
14

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikus és

H
protestáns

naptár

Augusztus
Cl*B.As«z.h.
Román, Afra
Lörincz vért.
Zsuzsanna sz.
Klára szűz
Hippolitus vért.
Özséb, Ath. 3> \

Cll Czirjék
Ernőd
Lörinez
Tiborc, Földi
Klári,Hilaria
Ipoly, Kasián
Özséb

Hold változásai.

E TI-NAPTÁR.
Görög-orosz

naptar
Július (ó)

27
28
29
30
3]

1
2

E 3 Pantal
Prochus
Kallinie
Szilas
Eudocimns
Aag. Ist. sz.
anya böjt k.

Izraeliták
naptara

ElulRos.
lElulRos.
2 Rebekka
3 Selihot
4
5
6
7 S.Softiu.

N
hossza

f.
135
13fi
137
138
139
140
141

P-
51
49
47
44
4 9
39
37

Első negyed 14-én 1 óra 57 perczkor

1

ó.
4
4
4
4
4
4
4

i p
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p.
50
51
53
54
55
57
58

nyűg.

6.
7
7
7
7
7
7
7

délután

P-
21
19
17
16
14
13
12

H o
hossza

f.
143
158
m
185
202
216
230

P-
7
0

54
97
18
86
35

l d

kél

ó.
5
fi
8
9

10
11

P-
18
45

3
31
35
50

este

nyűg.

ó.

7
8
8
9
9

10
10

P-
36
23
57
?.f>
55
24
57

TARTALOM.
Honvéd törzstisztek (három arczkép). — A mi házunk.

— Paris Amerikában (vége). — A suezi bazár (képpel). —
Egy hajótört naplójából (vége, képpel). — Képek a haza.
népéletből (képpel). — Egy magyar zenész külföldön. —
Az alföld befásitása. — A hold (képpel.) — Egyveleg. —
Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek.

Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti szin-

| ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-
j naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21 sz.)

HIRDETÉSEK.

Hirdetmény.
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára

Bécsben, Rothethurmstrasse 29. sz.
bátorkodik a t. ez. közönséget azon igen előnyös alkalomra figyelmeztetni, melynél

fél becsáron

1
1
1
1
1
1
1
1

» 30
» 30
» 30
» 38
» 40
» 46
» 50
» 50

18—20 »
16—18 »
24—28 »
30-36 »
28—32 »
30—36 »
34—38 »
40—48 »

. »
»

»

»

» 9—10
» 8— 9
» 12-14
» 15-18
» 14—16
» 15—18
» 17—19
» 20—24

50
52—60

60-80

26—30

30—40

és biztositék mellett hibátlan vászon és meglepő szép uri és női fehérneműt sze-
rezhetni. 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 nyújthat, mi a következő árjegyzékből is látható:

Vászon árjegyzék.
1 db. 30 rőfós fehéritetlen vászon,becsára 12—14ftig., most csak 6— 7 ft. a legfin.
1 » 30 » feheritetlenjó kézi-

szövet vászon »
fehérített creas-vászon »
jeles sziléziai vászon »
kitűnő rumburgi vászon
irlandi ezérnavászon »
rumburgi ezérnavászon »
tiszta fehér orosz lenvászon 34
finom irlandi szövés becsár 40—48
hollandi szövés legal-

kalmasabb uri ingekre
brabanti szövés legfino-

mabb, legjobb és leg-
tartósabb a mi csak lé-
tezik

Rendkívüli nagy választéka a legnehezebb rumburgi. szövéseknek 24, 28, 30,35,40,
45, 50—60 ftért darabja, melyek azonban kétszer annyira beesülve vannak.

1 db. 30 rőfös ágy-kanavász mindenféle színekben csíkozva és koczkázva, becsár
14—18 ft., most csak 7—9 ft. a legfinomabb.

1 » 30 rőfös igen finom és tartós pamutszövetü atlaszgradli, becsár 18—24 ft. most
csak 9—12 ft.

1 » 30 rőfös angol shirting (chifon) igen finom, s oly tartós mint a vászon, becsár
18—24 ft., most c?ak 9 — 12 ft.

1 szegésnélküli lepedő, 2 rőf széles, 3 rőf hosszú, csak 3 ft.
1 szegésnélküli lepedő 2, egy négy. 3 rőf széles, 3 rőf hosszú, most csak 3 ft. 50 kr.

4 fiig fcjgellebb.
1 damaszt asztalkészlet 6 személyre (1 asztalterítő hozzáillö 6 asztalkendővel) most

csak 5, 6, 7, 8—10 ftig a legfinomabb.
1 damaszt asztalkészlet, 12 személyre (1 asztalterítő, hozzáillö 12 asztalkendővel)

most csak 10, 12,14, 16—20 ftig a legfinomabb. 554 (6—6)
1 tuezat konyhatörlő, most 2 ft. 50 kr. 8 ftig.
1 tuezat asztalkendő, vagy törülköző, különösen tartós, ára csak 4 ft. 50 kr., 5, 6, 7,

8 ft. a legfinomabb.

Zsebkendők árjegyzéke.
1 tuezat vászon-zsebkendő 1 ft. 20 krtól 2, 2.50 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
1 tuezat nagy rumburgi vászonzsebkendő, 3, 4, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 tuezat legfinomabb fehér franeziabatisztzsebkendők ajour szegessel 8,10, 12—13ft.
1 tuezat színes vászonzsebkendő burnóthasználók számára, igen finom és tartós,

becsár 8—12 frt., megszerezhető 4—6 ftig a legfinomabb.
1 tuezat 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 kitűnő rumburgi vagy hollandi vászonból finom sziv- vagy keresztalaku

hímzéssel, most csak 2, 3, 3.50, 4, 5 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitűnő rumburgi vagy irlandi vászonból, legelegánsabban elkészítve, (az

úgynevezett Erzsébet császárné ingek), most csak 5, 6, 7, 8 ft. a legfinomabb.
1 női éji felöltő (corsette) kitűnő szép, most csak 5, 6, 7 ft. a legfinomabb.
1 Eugénia császárné éji corsette díszes 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 legújabb és legelegánsabb e nemben, 15, 18, 24, 30, 35 ft.
a legfinomabb.

Női nadrág finom shirtingböl, vagy vászonból apró szegésekkel, vagy himzéssekkel
kitűnő kiállítás, most csak 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.

Uri ingek, gallérral vagy anélkül, fodrozott mellel vagy simán kitűnő finom chifon-
ból, mely épen oly tartós mint a vászon, fehéren és szinezve, most csak 2.50, 3
ft. a legfinomabb.

Uri ingek, legjobb rumburgi vagy irlandi vászonból, gallérral, vagy a nélkül, simán,
vagy fodrozott mellel a legújabb 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 tuezat uri inggallér a legelegánsabban, és legújabb divat szerint, most csak 2 ft. 50
kr., 3, 4 ft. a legfinomabb.

1 tuezat uri kézelő a legelegánsabban és divatosabban kiállítva, most csak 4 ft. 50 kr.,
5, 6 ft. a legfinomabb.

k i k 2 5 f t i 8 vásárolnak, egy finoman himzett batiszt-kendót; 50 ftig, egy
^ csodaszép kávékészletet, t. i. kávé-abrosz hozzáillö 6 kávékendővel, 100

ftig vásárlók egy igen finom cachemir-asztalteritőt kapnak ráadásul.
F[" Ingek vagy uri gallérok megrendelésénél ,a nyakbőség kiteendó. "WS
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, az oly fehérnemükért, melyek nem jól álla-

nak 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 czimezni: Meth S. Bécs, Rothe-
thurmstrasse Nr. 29.

Mindennemű

fl/ii-s kerti fecskendők,
1 melyek 16 év óta több műkiállitáson 1-ső jutalomdijakkal tüntettettok

ki, készen kaphatók

HOFFMANN J. B.
|Sszivattyú és tíizi-fecskendök gyárában Pesten, dohány-uteza

11-dik szám alatt.

1. szám. Angol szekér-fecskendők, kurta nyomóruddal s oldalmőzgóval, szűk
térre s gyors hajtásra alkalmas

akótartalom: 6. 8. 10. 12.

2.
oszt. ért. forint 380. 550. 750. 850.

Szekér-fecskendők, hosszú nyomóruddal
akótartalom: 6. 8. 10. 12.

oszt. ért. forint 400. 600. 750. 900.
Kézi szekér-fecskendők, 4 akóra 300 ft.
Kézi taliga-fecskendők, kettős müvei 3 akóra, ház körül és

cséplőgépekhez alkalmas 150 »
Kési taliga-fecskendők, egyszerű müvei házkörül, kertöntözés

és cséplőgépekhez alkalmas 90 »
Targoncza-fecskendők, 21/* akóra 95 »
Hordozható fecskendők, kettős művel 3 akóra 180 »
Puttony-fecskendők, V/s akóra 60 »
Mankó-fecskendők 25 v

9. 10.

oszt. ért. forint 54. 63. 71. 81. 90. 99. 108. 117. 126. 135.
Mindennemű szivó- és nyomó-szivattyúk a szükséglethez képest

i gyorsan elkészíttetnek.
i fsW" Megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett
! azonnal foganatosíttatnak. 568 (4—6)

Az ezelőtt 3 évvel — egy kies völgyben — épült putnoki fürdő (Gömörben) ez
idén május 15-én nyilt meg.

Különösen ajánlható ez: csúzos, köszvényes és görvélyes bajoknál, idült bőr-
kütegeknél, nőbántalmaknál; továbbá máj, lép- s átalában mirigy daganatoknál.

Június l-jétől egy czélszerüen és csinosan berendezett gőzfürdő is áll a t. ez. kö-
zönség rendelkezésére. t 590 (3—3)

Ugy kényelmes lakásokról, valamint annak idejében szőlő-curáról is gondoskodva van.
Alulírott egyátalában mindent elkövet, hogy a t. ez. közönség tökéletes megelégedé-

sét maeának kiérdemelie. fc:;.«*»Q h^.'........i n -.. , . •.
h J Sípos sanmel, fürdő tulajdonos.

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
egy cs. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerre

gyertya-alakban.

Egy darab ára 50 kr. a. é.
Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSKF gyógyszerész urnái,király-uteza

7-ik sz. — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai. —
Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy Ist-
ván. - Győrött: Lehner F. — Jassenováhan: Dedovits J. — Kassán: Novelly A.

| — Keszthelyen: Wünseh F. — Kolozsvártt: Wolf ,T. — Lúgoson: Kronetter J.
j — Rí.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
í Bermüller. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Rimaszombatban: Maleter S. és Ha-
I maliár C. gysz. — Soborsinban: Franké A. — Sopronban: Pachhofer L. — Seges-
j várt: Teutsch J. B. — Tisza-Ujlakon: Roth Ign. — Ujvidéken: Schreiber F.

— Varasdon: Dr. Halter A. — Verőezén: Bész J. K. uraknál. 589 (2—7)

VALÓDI PAGLIANO-SYRÜP.
Pagliano Girolamo

flórenei professortól egyenesen ide szállítva, különböző mennyiségben kapható

Tftrök Jóaseí
gyógyszerész urnái Peston, király-uteza 7-ik szám.

Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. Egy t«czat ára 14 ft., fél tuezat 7 frt.
I W - Az ismételadók igen kedvező engedményekben részesülnek. -^@
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és meg-

javitja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, me-
lyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt. — Ép most érkezett meg egy
friss szállítmány, melynek valódiságáért kezeskedtetik. 578 (2-6)

Pl
il



444

nagy választékban, a legjobb rendszerszerint., szilárd puskamüves munka

saját készítmény
finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel ttO. 10 . 8 0 . 9O, 100

120 forintig-, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,
a leghíresebb franczia gyárakból -|*». 45. 50. OO fgész 115 forintig; mindennemű

csappantyus-fegyverek. mint
Egy szimpla vadász-fegyver vascsővel 7 —10 ftig.
Egy dupla fegyver vascsővel és patentesavarral köményen forrasztott . . 15 —18 „
Egy dupla fegyver drótcsővel (Ttubans) lüttichi 22—28 „
Egy dupla fegyver, zsinór vagy finom damaezk csővel 30—50 „

E 5 ^ Revolvereket "Í£LSI
Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,

15, 18, 20. 25. 30, 40, 50, 60 forintig.
P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

í'lobert p sztoly és puskák,
faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

UNSCHULD EDE,
fegyverkészito és kereskedő

Pesten, váczi-ntcza a „levél"-hez.
MiS* A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szaba-

^ . ^ tos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
síi, 14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.

Vidéki megrendelések lemcyorsahlian teljesít tétnek.

Börbajok
valamint

s betegségek
] és súlyos olóbaja! ellen, sok évi tapasz-
! talás s a világhírű Rtcord (egykori pá-
I risi tanárának) módszere után, siker
I biztositása mellett, rendel: *

^IJ^ál* h\ orvostudor stb.
'. Lakása Pesten,

\áczi-utcza 15-ík szám alatt,
a korona kávéház mellett.

Elfogad naponkint 11 órá-
' Ö60 (6—12)

Megkereshető levél által is.

PIL0L18 DE HAÜT.
Ezen

növényi hashajtó szw
I az. moly Prancziaországban legáltalánosab-
i ban használtatik. Ellentétben más hashajtó-
I szerekkel, ez csak akkor működik jól,
ba igen jó tápláló étkekkel és erösit*
italokkal, u. ni. bor, kávé. thea, jó hus-
leveMsel stb. vétetik be és emésztetik meg,
Hogy az embernek ezen pilulák által hastisz-
tulása legyen, választhatja azon órát és evési
időt, mely étvágya vagy foglalkozásával
leginkább megegyez. (Lásd a kézikönyv nta-

(sitását.) 576(2-6)
i
I Egy doboz ára 1 ft. 50 kr.

Főraktár Magyarországra nézve: TÖ-
RÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái Pesten,
király-utcza 7. szám.

s

32
O
>•,

•%~<

•sl

© 3

4<?

131

s

Hatodik kiada»

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet
titka! s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi be-
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 546(11-12)

Függelékkel a bujakor! ragályzásról j
és Dr. R o d e t, lyoni orvos
ragályellcni le^hiztosh óv-

szeréről.
* férfi és nfii ivarszerek bonezUni nbrAiv*].

Ára: 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 számú
saját házában.

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el éa
eddigrlé 3 nyelvre van fordítva.

A szerző wjút kiadásában megjelent ^ Pesteu a/. E G O E N B E R O E K
féle könyvkereskedésben, valamin; minden más könyvárusnál ÍB kapható :

A neinzőképesség
és időelőtti csökkenésének okai

valamint oktatások annak

c
ífa i

E

*jinrr*. kik mérttktíltn kie»apongáí, ti'.kos bönök i» ragály korét
kwményeib«n szenvedjük.

Aíonkivül oktatások a h á z a s s á g ezéljairól és kötelességeiről.
valamint gyógyeljárás a közSsülésl képtelenség és terméketlen-

ség körül.

Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos LondoTiV)an.
N é h á n y á b r á v a l .

Ára rász«nba ketre 1 ft. Postau bérmentesen kfildre 1 ft 10 kr.
Curtis könyvit „A nemsöképesség," öregnek és fiatalnak kel

lene bírnia. E* egy kitűnően irt orvosi munka, mely azon szomorú beteg-
íégek gyógykezeléséről szól, melyek már annyi számos életboldogságot tet
tek tönkrp.

A neheznyavalya
(Epilepsie)

gyógyítható.
Utasítás, mely szerint a neher.nya-

valya (epileptikas K«rcsök)egy,nem
gyógyszeres átalános szer által rövid
idö alatt gyökeresen meggyógyitható.
Kiadta Qnante F. A. ^yárbirtoko§
Warendorfban Westfaliában, több
diszjelek tulajdonosa, melyek egyszers-
mind a szerencsés és sikeres gyógyítá-
sokról Európa csaknem összes államai-
ból, valamint Amerika. Ázsiából stb.
számtalan —részinthivatalosanmeK-
állapitott, illetőleg esküiét; igazolt
bizonyítványok s köszönó-iratokat tar-
talmaznak. Bérmentes megrendelésekre
fentebbi utasitvány a kiadó által ingyért
s bérmentve küldetik meg. 669(3—S)

Titkos

betegségeket
még makaes és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyultmód szerint, sokszor a nélkül,
hoiry a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-só emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1 —4 óráig.
$JV Dijazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

579 (2-12)

Hcckenast línsztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megje-
lentek és mindenhiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.

Szinnyomatu czimmel.
(8-rét 320 lap) fűzve t f t . 50 kr., vászonbi

kötve 3 f . fiO k . diszkiadásban 5 ft.
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Teljes egészség.
Számtalan bizonyítványok tanusitják.

hogy Canvin párisi gyógyszerész Ízletes
növénylabdacHai oly erővel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze túlhaladja,
8 hogy azok minden más gyógyszernél na-
gyobb kegyben állnak a közönség előtt.

Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett be-
tegségekben tanúsított, hanem volna az meg-
erősítve magasállásués részrehajlatlan iérfiak
levelei által.

Ezen labdacsok által gyógyított beteg-
ségek a következők: Szorulás, májbetegsé-
gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetlen-
ség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások, étvágyhiány s
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.

Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organismust, s meggyógyitnak oly beteg-
ségekot, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és ideg-
izgatottság, máj- és ágyékfájdalmak, kösz-
vény, valamint számos más bajok, melyek a
szervgyengeségből származnak.

Egy doboz ára 1 ft.
Főraktár Magyarország és melléktarto-

mányai részére Pesten TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza 7. szám.

J. P. CAUVIN,
•581 (2—6) gyógyszerész Parisban.

44Ö

Revolverek,
A t. ez. vidékiek és utazók személy-biz-

tositására ajánlhatom legjobb rendszer sze-
rinti és jól kipróbált revolvereimet, me-
lyekkel ogy perez alatt 6 orős és biztos lövés
tehető; ugyanannyi idő alatt pedig újra meg-
tölthetők. Ily revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiz-

tosabbak. XMifr " //
Legnagyobb választékban nálam, követ- ^

kező árak mellett kaphatók n. m.
1 Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi H fttól 25 ftig.
1 , ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimetternyi . * J ' »» "
1 , ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi . . . 22 - 40 •
1 kisebbszorü zsebrevolver (Faust-Eevolver), mely zsebben kényelmesen hordható . . 1 0 . 20 »

Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.
® ^ Nem tetszés esetiben á fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

UnschuldEde,
4 9 4 {' ' fegyvorkészitő és kereskedő Pest, váczi-uteza „a levélhez."

Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek,

1869.

szeptember l-jén

1864-diki
cs. kir.

oxitrik sorsjegyeknek.

20-ad részvéiijjegyek,
érvényes mlndeB hozásra egész 1918-dik é?ig,
darabja 8 forint
9 darab 70 „
20 darab . 155 „ |
e g é s z r é s z l e t j e g y e k 1 2 h ó r a é r v é n y e s e k d a r a b j a . . 1 4 „ <
fél r é s z l e t j e g y e k 1 2 h ó r a é r v é n y e s e k d a r a b j a . . . I „

Rothschild cfr C
591 (1—4) Wien, Postgasse, Nr. 14.

omp |!

Nyári idény 1869.

omburgi ürdö
M. Frankfurt meiictí,

A hombursi források gyógyereje mindazon betegségekbon érvényesíti nagyszerű hatását, melyek a
ffvomor é« altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakorolnak s a megrongált ozir-
kulácziót'tcvékenynyé teszik, s az emésztő képességet rendezik; mirigy s altesti idült bajokban különösen a maj és
, - Sjj r s íí» sáir s köszvényre nézve csodaszerü hatást gyakorolnak, s oly nemű betegségekben is, melyek az ideg-
rendszer tulfeszitett izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással birnak.

A fürdoházban nemcsak egyszerű édesfúrdők, hanem orosz-gőzfürdők, valamint sós- és tűfenyii-fiirdők,
anyalág, korpa, kén- és fürdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül - szolgáltatnak. _ .

Idiill börbajok ellen, néhány év óta kitűnő oredménynyel szappannal vegyített ásványkátrany-fiirdők
is alkalmaztatnak. . ,. .. .. , , „„

A már évek hosszusorán át fenálló hidegviz-gyogyintézet, (a pünkösdi kutnal) a t. ez. közönség számara
ugy mint ezelőtt, ugy most is nyitva áll. Ezenkivül oly betegek, kik a hidegvíz gyógymódot rendesen használni
akarják, azok dr. Hitzel úrral, ki kizárólag a hidegviz-gyógymtézet vezetésével van megbízva, —mint az intézetben,
mint saját lakásán naponként értekezhetnek. ' i^ i t tnt ik s

Savó a svá]'czi Alpensennen-ből, (Appenzeli kantonban) keesKetejből kettős elválasztás által készittetiJc, 8
reggel a forrásoknál'a szükséglethez képest; vagy magában, vagy vegyítve különnemü ásványvizekkel-szol^altatik^

A nasvszerü társalgási ház, egész évei, át nyitva áll; magában foglal pompásan d.szitett helyiségeket,
ezek közt egy nagyszerű bál- s hangverseny-terem, egy étkező- B kitűnő szellőzetü bilhárd-temn. több ízletesen •
díszített iátszó-termok. kávé és dohányzó szoba. .

A nagyszerű olvasó-kabinét a t. ez. közönség számára minden díj nélkül folyvást nyitva áll ellátva: a
legolvasottabb német, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás
étterem, melyben étlap szerint lehet étkezni, a gyógykort szép aaphalt erkélyére yezet; a konyha a hírneves
Chevot-re van bízva Parisból. A gyógy-zonekár, mely 40 kitűnő tagot számlál, naponként háromszor u. m. reggel
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s este a bálteremben játszik. . . .

Augusztus 7-től szeptember végéig az idő, ismét a kedvelt olasz opera által fog betoltetm a hírneves Orsim
karmester vezetése alatt, melyre az ünnepelt primadonna Patti AdHin* van ujolag megnyerve, haaonlókép ÍWolini,
Agnesi, Verger stb. kitűnő énekesok. , , , ,

A t. ez. közönség mindezeken kivül, egy, itt meg soha nem létezett mulatsággal tog meglepetni; _ ugyanis a
párisi palais-royal szinház, szükséggé vált javítások miatt rögtön bezáratván, eszmhaz tagjai egyidőre szabadságoltat-
tak, mi közben a gyógyintézet igazgatása nem mulasztá el e kitűnő és 38 személyből allo társaságot megnyerni és
10 előadásra - mely július 3-tól augusztus 3-ig tart - szerződtetni. E művészek előadásai, mint tudva van, igen
szeszélvesek s kedélyesek, s mit sem fognak mulasztani, hogy a. t. ez. közönség tetszésnyilvánításait, kiérdemeljék.

' A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasúthálózat bevégzett, építésével, Európa kellő közepén foks»k.
Bécsből U, Berlinből 15, Parisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 ora alatt érünk oda, (közvetlen
vasúti összeköttetés lévén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (ide 6 oda) a
közlekedést, - utolsó menet 11 órakor - s a vendégeket fél óra alatt szállítja, moly által alkalom nyujtatik
Frankfurt nevezetességeit, színház, hangverseny s> más egyéb esti mulatságokat meglátogatni. S i 4 '"-1™(8—10)
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Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
ltíggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü

dás, légcsöhurut,
b ö r k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindenne-
mű megsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
megforrózások, da-
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (eon-
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással — rögzött
daganatok, gümök.
tálvogok, pokolvar

(carbunculus pnstulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad-
hús, 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 elkerülhetlen "életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.

Ve'gre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben meg-
próbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbe-
vonhatlanul igazolja.

A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezö raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész

urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovils M. a „magyar királyhoz" czímzett kir.

udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz," Botka és társánál a nagymezö-
utcza 45. sz. a. — Budán: PicllI*T GJ'AKÖ kir. udv. gyógysz. a Krisztinavárosban
Wlascllfk K. gyógysz. és a császárfürdői dohánytözsdében. — Becsben: Plebán F.
Xav. gysz. urnái (Stock im Eisenplatz) Nr. 1., dr. (xirtler gysz., Freiung 7. sz. —
Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Ují'nlun: Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B. —
Debreezenbtn: dr. Róthschnek V. E. — Duna-Ffildváron: Nádhera P. — Eger-
ben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekujvárott: Conlegner J. — Esz-
tergomban: Kégl László. — Gyöngyösön : Kocianovieh J. — Győrött: Lehner F.
— Hajóson: Az ottani m. k. postahivatalnál. — H.-M.-Vásárhelyen: Oblat L. —
Hősyesz<'n:özv.Fischer Kr. gysz. — Jólsván: Maiéter Alb. — Kaposvárit: Schrö-
der S. — Kassán: Koregtkó A. — Korrnároinban: Grötsehel Zsigm. — Léván:
Boleman Ede, — Makón: Weil M. — Maros-Vásárhelyt: Bucher M. — Miskol-
ezon : Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G. — IVa^y-Kanizsán: Wajdits J.
— Nagyszombaton: Pántotsek K. — Nagyváradon: Huzella M. — Nyir-Bátho-
ron: Sztruhár J. Nyíregyházán: Kovács S. — Pakson: Malatínszky S. — Pécsett:
Sipőcz J. — Podolinban: Fayx József. — P ozsonyban: Pisztóry B. — Rimaszom-
batban: Hamaliár K. — Rozsnyón: Hirseh J. N. — Selmeczen: Vitkovics János.
— Szathmáron: Jurácsko I). — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.-Györgyön:
Mersits J. — Szoboszlón: Beszédes J. — Szombathelyen: Pillieh F. — Temesvá-
rott: Pecher J.E. és Quiriny A. gysz. — Tétsön : Héder L. — l'ngvárott: Okolicsny
J. — Vasvárt: Árady P. és Rossás R. — Versetzen: Guist M. — Veszprémben:
Ferenczy K.-nál.

Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABIIK E. és GYERTYÁNFFY J. és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Czernowitxban: St IIN1RÍ II J.-nál.
Főraktár Moldvaorszagra nézve: Jassihan: JASSINSKI A. gyógyszer.
Brailában: Olahországban: Dr. V. V. HEP1TES gyógyszerésznél.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók

lennének, felszóüttatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő-
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni szíveskedjenek, ki meg-
rendeléseket is pontosan teljesít.

SfF" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénz-
beni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban tele-
sittetnek. 567(4—6)

Szaniócza-paiánták, szőlővenyigék és vjrág--liag)inák
a nyári- és őszi ültetéshez ajánlom:

10 faj legújabb és legnagyobb szemű szamó- 100 db. 12 db.
cza-plánták • • • . 8 ft. 1 ft. — kr.

1 „ mindégtermő ananász 10 „ 1 „ 20 „
12 „ igen nagy szemű és uj szamócza . . 5 ?> — jf 70 }I

2 „ mindégtermo indával és indátlan . ^ )} — ; ) 30 n

kevert név nélkül 2 „ _ „ 30 „
valódi harleemi virághagymák, és tovább a legújabb és legne-
mesebb csemege és legfinomabb borfajokból, gyökeres szölő-
vesszök 150 fajban, öntermesztés és meddig a készlet tart 100
ezer igen leszállitott áron.

Az árjegyzék bérmentve átküldetik.
Jflarc Ferenci,

mag- és fakereskedés és a m. gyakorlati kertészeti egylet ügynöke
572 (4—4) Pesten, kigyó-uteza 6. sz.

Sturzenegger Gottlieb
altesti sérvkenöcse

Herisau-ban (Sveicz).
Ezen hathatósságra nézve egyátalában ártalmatlannak bebizonyult s jelesnek

elismert sérvkenöcs valódi minőségben megrendelhető a feltalálónál Herisauban,
vagy Formágyi F.< „szent anyához" czimzett gyógyszertárában Pesten.

E jeles szerről több ezer bizonyítvány tanúskodik.

1 tégely ára használati utasítással együtt 3 ft. 20 kr.

Levélkivonat: Tiz éven át szenvedtem e makacs sérvbajban, mely három év
óta oly nagy fokban lépett ki helyzetéből, hogy fájdalmaim miatt dolgozni képes nem
valék. Ösztönöztetve mások által: sérvkenőcséből néhány tégelylyel utasitványa sze-
rint felhasználván, s most — hála az égnek, egészséges vagyok. Találmánya méltány-
lást s köszönetet érdemel. — Jory le temple, Paris közelében, május 3-án 1868.

491 (8—io) Franz Anton von Euw.

Liebig tanár
hús-kivonata Dél Amerikából (Fray Bentos).

Liebig-féle liús-kivonat-társaság Londonban.
N a g y m e g t a k a r í t á s h á z t a r t á s o k s z á m á r a .

Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.

Készítése s megjobbitása a levesek, mártalék s vékony étkeknek stb. <

Erősítő anyag gyengék s betegek számára.

Aranyéremmel kitüntettetett az 1807 iki párisi-, 1868-iki havre-i
kiállításon.

A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig
tanár és dr. Pettenkofer M. aláírással ellátva vannak.

Részletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:

1 angol font '/s angol font l/t angol font '/s angol font
5 frt. 80 kr., 3 frt., 1 frt. 10 kr., 92 kr.

SUT" Kapható: minden előkelő kereskedések s gyógyszertárakban. 556 (8—52)
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thallinayer és társánál Pesten.

Helgoland tengerifürdő.
Június 17-én veszi kezdetét egy idejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gözhajó-

zás, mely mint az Élbe, mint pedig a Weser folyóból kiindulva fentartja a rendes
• közlekedést a szárazföld és Helgoland közt, s bezáratik október 15-én.

Ezen összeköttetés két nagyszerű vas tengeri gőzhajó által eszközöltetik, melyek
ezelőtt 4 évvel egyedül személyszállításra építettek, s a tengeri utazók számára kényelme-
sen berendezve s nemcsak csinos szalonokkal, hanem egyszersmind különválasztott női s
magánykajüték és kitűnő éttermekkel vannak ellátva.

A gőzhajózás igazgatóságai által a következő menettervek állapitattak meg:
A Bremerhaien-Geestemünde és Helgoland közt az északnémet Lloyd

társaság tulajdonához tartozó gőzös tartja fen a közlekedést.

Északi tenger
kapitány Putscher J.

Menetek:
Június 29-től július 7-ig minden kedden és szombaton.
Július 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 Brernerhafen-Geestemündébe vissza: minden reá kővetkező

napon, mégis vasárnap Helgolandba időzve.
Indulás Helgolandba az első brémai személyvonat megérkezte után; a visszamene-

tek 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 állo-
másokon valamint Düsseldorf, Hamm, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover, Leipzig,
Magdeburg, Oschersleben, Potsdam és Erfurt állomásain, Helgolandba és onnan vissza
közvetlen személy- és málhaszállitás eszközöltetik.

Hambnrg és Helgoland közt a hambnrg-amerikai nyalábhajó-részvény-
társalat gőzhajója tartja fen a közlekedést.

Cuxhaven
k a p i t á n y L ü h r s J. A.

Menetek:
Június 17-től július 15-ig minden hétfőn és csütörtökön.
Július 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.
HelgolandbOl vissza Hamburgba minden reá következő napon reggel, de soha reg-

geli 7 óra előtt.
E hajó, mely e menetben gyorsaságra nézve még egy gőzhajó által sem szárnyaltat-

ván tul — e vonalat 6—7 óra alatt, — a voltaképeni tengeri utat pedig 2—3 óra alatt
teszi meg. _ 531 (7—8)

Minthogy Helgoland sziget jelentősége, mint gyógyerejü tengeri fürdő s mint enyhe
éghajlati gyógyhely úgyis eléggé ismeretes, még csak azt emiitjük fel, hogy tehén-savó és
ásvány-vizek szolgáltatnak, és a fűrdöház mindennemű hideg s meleg fürdőkkel van be-
rendezve. A társalgási ház gyönyörű salonjaival, bálok, hangversenyek, színház, tengeri
qéták evező- és vitorlahajókon, versenycsonakázás, vadászat és halászat által, valamint a
maganemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilágositásaival a fúrdővendégek-
nek vonzó és változatos időtöltés nyujtatik. Végül köztudomásra juttatík, hogy a táyirda-
összeköttetés jelenben a kormány részéről ismét helyre fog állittatni.

Megrendeléseket lakásokra elvállal az alólirt igazgatóság, valamint dr. Aschen fürdői
orvos, orvosi tudakozásokra utasitásokkal szolgálni késznek nyilatkozik.

d, ápriiban 1869. A tengeri fürdő-igazgatéság.

A nyári idényre, nyári-lakok, kirándulások és utazások számára
a következő alkalmas czikkekei

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
a következő alkalmas czikkeket ajánlják

Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király"
czimtt szállodára! szemközt.

gépek,
Kis dézsa alakú gépek,

határozottan a ltgkitünőb-
bek, segítségével 10 perez
alatt oly fagylalt állittatik
elő, mely kószitéskőzben
egy azokban alkalmazott
kanál alakú készület által
folyvást átkevertetvén,
finomságra s keménységre
nézve kívánni valót nem
hagy hátra. Egy gíp,tnelyben
2 itezét vagy tetszés szerint

(Dézsa alakn gép.)

kevesebbet készíthetni, ára Henger alakú gépek, » hasz-
Ifi ft 'ifi fcr Nncrvnhh 94 liiati utasítás Mennt, 8 nag~sa-
l b Í t OU kr . JNagyobb, ii. g u k l l 0 z képest 10—20 perc* alatt
itezéig használható neme-
ket gyorsan megszerzünk.

.é-súteuek jó fagylaltot, bensejök
pléhből készülve , 1 itezénok 8
Ít 80 kr, 2 ilczének 13 ft SO kr,
finom cziíinból 1 itezének 13 ft
&ü kr, 2 itezénok 18 ft.

, drótfonadékbői, 7-12" 35, 40, 50, 60, 70, 80 kr.
H U s i t ő m e d e n c é k 2 ft 50 krtól 5 ftig.
K e r t i f f y e r t y a t a r t ő l f , széimentesek 1 fttól 2 ftig. Petroleum lft70kr.
Sa j t- é s y a j ' t & n y é r o k üveg fedővel, 1 ft 6"> krtól 5 ftig.
Salata- lcésas le te l í pus/.pángfábó! és szaruból 30 krtól 3 ft 50 krig.
E c e t - éss olai-t»»*t01í és rnenagérek 1 fttól 15 fiig.
Pol inr- l ior t ló lc , sodronyból fénymázoltak stb. 6.) krtól 14 ftig.
P e z s g ő t fugry-HBztó gfíípeú 15 ft.
H a b v e r ő jarépelc 1 ft bO krtól 2 ft 90 krig.
-A.nj£ol k é z i - l á m p á s o k 60 krtól 6 ftig.
A m e r i k a i r i s -sssa lmn ützobn* <"»* ; f í í j

1 ft 15 krtól 1 ft 30 krig. K 6 z i - s o | > r ö o s k 6 k 60, 6.1, 70 kr.
A.szrtal-£e<lök, fából és viaszvászonból 30 krtól 4 ft 50 krig.
Vir»íf-:ko!Sí».rak 6 fttól 27 ft ; 0 krig.

jí fíiífí£Ö k o s a r a i t , ablakbavaiók, 1 f 50 krtól 6 ftig.
Asztali és uzsonna-evőkészletek, kávé- és pohártá'czák, evő- és kávéskanalak,

Vas "esor

KNEPPLER MÓR ezüst inggombjai gyári raktára, tuczatja 70
krtól 1 forintig.

1LiGgye>x
Kerekalaku legyezők, különféle kiállitásuak, pnpir-, vászon-, battiszt- és se-

lyemből készülve, 12 kr, 30 kr, \ ft 25 kr, 3 ft 50 kr.
Zsebbeli összetoló legyezők, 30 krtól 2 ft 50 krig.
Fa-legyezők, változatos kiállitásuak, 25 krtól 8 ftig.
Báli „ „ , 1 fttól 30 ftig.

I?a ernyő-logyezők.
Egy uj, igen diszes neme fából készült oly ernyőknek, melyek legyező gya-

nánt is használhatók, külöifoözS kiállitásuak, 1 ft 63 krtól 6 ftig.

Kis kézi napernyők, félrehajthatók, bélés nélkül 1 ft 80 kr, 2 ft 50 kr, se-
lyembéléssel 2 ft 30 krtól 3 ftig, finomabbak, Moire antique- és atlasz-
ból, hímzésekkel stb. 3 ft 90 krtól 10 ftig.

Középnagyságú kézi-ernyők, felette dús választékban s a legkényesebb Ízlés-
nek is megfelelő kiállitásuak 2 ft 70 krtól 15—18 ftig.

Világos nyers selyem nyári ernyők 7 ftig.
Bn tout-cas, vagyis nagyobb, nap és eső elleni ernyők 3 ft 50 krtól 9 ftig.
Uri napernyők, nagyok, 3 fttól 7 ftig bélelve.

Esernyők.
Alpacca-szSvetből 3 ft 75 kr. 4 ft 50 kr. Taffetas- és selyemből 5 ft 60

kr. 11—12 bordás angol selyemernyők 12 ft, angol ruganyernyők 10 ft.
Rugany eső-öltönyök és köpenyek.

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

_E 9,-OHU.OKj

JN 01 í
XT/T -Po ; ;

Noi fa-o

c- (Soda) viz készítő
A szik- (Soda) víz, 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 nagy-
városi lakosra nézve is előnyős, mivel velők minden
magánzó kevés fáradság mellett sokkal olcsóbban,
jobb minőségű és mindig fris vizet készíthet.

Belföldiek II és 12 ft. Legjobb franczia készítmény 14 és 15 ft.
A n g f o l jífrt. l e é r t i í o c s l c o n r t ö k , bármily vizedónynyel minden to-

vábbi előkészületek nélkül használtathatván, egyszerit használati módjuk e
erős hatásuknál fogva meglepők. Darabja 1U ft 80 kr.

A n g o l r u h a f o f j a s o k 1 ft 80 krtól 3 ft 50 krig.
„ l í ü v ö - ö r l ö l c 2 ft 80 kr, 3 ft 20 kr, 3 ft 60 kr.
„ s z é n n e l lias-^.n&lli&tó v a s a l ó k 4 ft.

p é n z S i e e l í r Í M i y l e é l i , vasból készültek, osztáryly»l, 8" 4 It,
9" 4 ft W kr. 10" 5 ft 25 kr, 12" 6 ft 50 kr, 14" 8 ft, 16" 12 ft.

, a s z t a l i css«ngrölc:, uj nyomó-keazülettel, 1 ft 80 kr, 4 ft. Kö-
zSnségesek 65 kr: angol a j t ó - c s e n g f ö l c 3 ft.

„ p a t e n t <li i j jőlni '^óli 1 ft 90 kr, közöns. 15 krtól kezdve.
fíolvó alaVu l<íWépöi-l<ölöl< 2 ft 80 krtól 8 ft 50 krig.
E x c e l l * M i « liíWéíÖ!rö-sr©p©ls 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ft, csésze feketé-

nek 3 ft 60 kr, 4 ft 30 kr, 5, 6, 7 ft, 8 ft 25 kr, 9 ft 50 kr.
é s fTirrtö h é v m é r ö k 60 krtól 2 ftig.

:<i í répoi ir 75 krtól 2 ft 20 krig.
(> p n p i r 25 kr, perzs ia i féregpor 20 kr.
- n y ö - á l l v á u y o k 3 ft 7& krtól 6 ftig.

f<">íf» kitűnőek 1 ft 50 kr.
M í M l á j r - U a l i t U á l í , íüsrgSk fis as/.talkákon 1 ft 80 krtól 21 ftig.
kenyérkosarak s egyéb, ebédlők, kávéházak stb. berendezéséhez szükséges tárgyak.

Ixéiaj-fiiiies kert i székek 3 fttól 5 ftig.
Séta-botok.

Közönségesek, különféle fanemekből 25 krtól 80 krig; befont és nád boxcr
botok 50 krtól 2 ftig; finomabb nemüek, különböző nemes fákból, va-
lódi nádból, halcsontból, faragványokkal, elefántcsont- és valódi ezüstfo-
gókkal stb felette dús választékban 1 fttól 8 ftig.

Dohányzó-botok 2 ft 50 krtól 10 ft 50 krig, gyermekbotok 15 krtól 50krig
Befont súlyos vasbotok 2 ft. Angol zsebboxerek 1 ft 40 krtól 2 ftig.

IMI tl l .EL't ' tf l ' t&S'U.l.
Legújabb és legjobb szerkezetű „ V E L O C I P É D E K , " me-

lyekről szívesen szolgálunk árjegyzékekkel és használati utasitásokkal.
] \ £ e l o d i o n s i p l á d á k 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.

U . n g a . r i y l a b d . á k é s " b a l l o n o k , minden nagyságúak, szür-
kék 10 krtól 1 ft 20 krig, ketszinűek 12 krtól 1 ft 40 krig, festettek
25 krtól 2 ftig. Kirándulásokhoz alkalmas felfújható zsebbeli ballonok
6') krtól 1 ft 40 krig.

F"lot>ert-féle czélpisztolyok és puskák, a lö-
vésnél nem durranván, szobában mint szabadban nagyon mulattató gya-
korlást nyújtanak a ezéllövészetben. Pisztolyok 9 ft, 13 ft 50 kr. Pus-
kák 19 fttól 25 ftig. Kész töltvényeknek száza 85 kr.

Ezekhez czéltáblák vasból, tölthető mozsárral és kiugró bohóczczal 9 ft 80 kr.
borszeszszel használhatók, 35 krtól l ft 60 krig

Halászó-botok' l fttól 2 ftig. K é s z Ixalászó-lior-
gok 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.

ÜRDÖSZEREK
olcsók, osztály nélkül, 24" 3 ft 80 kr, 3G" 6 ft 50 kr.

"1, kSzópfinomak és finomak, osztálylyal 26—42" 6 ft 50
*J krtól li) frtig.

legfinomabbak, többrendbeli kalapoknak, piperéknek
y szánt titkos osztályokkal 31 fttól 3") ftig

XT i -ÍV. ,*;-n A Xlr nagyobb utakra igen czélszerüek , 10 ft 50 krtól.12

U n ia-oncioK, forintig.
TT—•! X-r. ^1Xlr- vízmentes kátrányszövetből, borjú-, tehén-, disznó- és ba-
Uri-OIl(lOK,g a r iabőrböl 24-30" 5 ft 60 krtól zö ftig.

Női és uri kalapdobozok.
"f/~Arri t\-r\f\i\\z vízmentes kátrány-szövetből, borjú-, tehén-, disznó- és ba-
J\-CZ1"UI1UUIV garia-bőrból 16-22" 2 ft 75 krtól 15 ftig.

EGYÉB TXTIKÖZiBEüSr SZÜKSÉGES
Berendezett étkező-kosarak és szekrények.
Evő-készleteket tartalmazó tokok 4 ft 20 krtól 7
üti tintatartók, irószekrénykék é> mappák, 80 k

30 ftig.
Vasúti ágyak 7 ft.
Eugany ülő-, nyak- és fejvánkosok 3 ft o) krtól 7 ftig.
Utazó-tükrök 36 krtól 5 ft 60 krig.
Uti-táska- és önd-lakatok.
Ajtó-csavarok és biztossági kulcsok.
Esernyő- és bot-tokok 2 fttól 2 ft 75 krig. , _ .„ w ^ l v „, „ . . . o „

LOVAGLÓ- D&S KOCSIZO-ESZKÖZÖK:

dús váiaszískLan, melyek felől kivánatra kimerítő és rajzokkal ellátott árjegyzékekkel szolgálunk. f

Táguló kézi-öndök és taskak,
ki tói 25 ft 50 krig.

TT'farjA +óol7-ól7- legkülönbözőbb nagyságúak és kiállitásuak, 10—24"
V L d Z O - l d S K a K , 2 ft 9i krtól 18 ftig,

Kézi- és fürdő-táskák, Lttf.h61gyek BIámára> 2 f t tó110

Valiba függeszthető táskák £&£"*•* ft » krW18

Berendezett uti-táskák, 21 ftt6165 ftig.
Uti-toilettek, szekrénykék és tekercsek,

üresek és tökéletesen berendezve 1 ft 60 krtól 40 frtig.

ft

rtól

Szappan, hajkenócs, fogpor.
Szelenczék, .llatszer- és olaj-üvegesek.
Reggeli czipök és papucsok.
Plaicí-szíjjak tryermekek számára, szinte ilyen na-

gyok és vállbaakaszthatók 90 krtól 1 ft 80 krig.
Testhez fekvő aranypénz-övek 3 ft 70 kr.
Kis és nagyobbszerü látcsövek 2 fttól kezdve.
Minden nagyságú kulacsok 1 fttúl 5 ftig.
Zsebbeli ivópoharak, bőrből 30 kr, érczból lft20kr.
Angol szivartárak, 25—100 darabnak, vállha akaszt-

hatok, 3 ft 30 krtól 9 ftig-

Lefaucheux-revolverek, dús r4sa»ltéktan, 10 fttál60
forintig.

Egy- éB kétcsBvü ssebpisitolyok párja 2f»*i
Mosdó-szivacsok.
Szivacs-táskák. . -,,
Külőnnemü angol d5rzsöl8-kesaty4k, l « * »

kSz&k és lepedők.
Usíó-eapkák és fejkStök. . .
Rugany uszó-övek 6 forint 60 krajozárffl 7 formt

50 kajezárig.
Fürdő-hévmérők.

L O V A G &S K O C S Z K Ö Z
Angol disznóbőr-nyergek, urak, hölgyek és fiuk számára 15 fttól kezdve. LOVaglÓ-SarkantyÚk, szabályszerűek 80 kr, feUréfoUk 1 ft 80 ht, fücsa-
A l k t á k ól fi k y e l v a S S Z Í j j a k 2 50 kól ft tlók 1 ft 40 któl 2 fti képpel 2 ft„,„„ *, j , „„ „,,,„„ M„ j„y, . ^ . . a j JJ— ™, „ ,» • tolók 1 ft 40 krtól 2 ftig, sarok-géppel 2 ft.

nyereg- és kötélterhelők 2 ft 40 kr, köiöfékek 2 frt 25 kr,! Angol lótisztitó-kesziyűk, lószörböi, párja 3fl°° "*•
k a r ó k , ar,goi lemezből és szövetből 3 fttól 5 ftig. j „ lóvakarók 85 kr. Rugany lólábmentök 2 fi JO kr.

ÓI 2 ft 50 krig párja. Nyerges-zablák 1 ft 75 Lovagló-ostorok 80 krtói IB ftig- Hajto-ostoroK, *«- és négy fogatnák 55
iliÍ7ahlál/ „Arir. A fttÁl fí ftia. Feszitő 7ahláls 9 ' krtól kezdve. Anarás7n-ost0rok 3 fttól 10 fltg.

Angol kantárok 2 ft 65 krtói 10 ftig, kengyelvas-szíjjak 2 50 krtói 3 ft
30 krig, _ '
nyeregtakarók

Kengyeivasak 1 ft 50 krtói _J— ...... r„.„ J..a. ,_ . . _. „
krtól 3 ft 75 h-ig. KocsMózablák párja 4 fttól 6 ftig. Feszítő zabiák 2! krtói kezdve. Agarászó-ostorok
fttól 3 ftig. Állkapcza-iánczok 75 kr, négykar kás zabiák íft 70 krtói Lómértékek 75 krtói 1 ft 75 krig. Lo-szivacsoK.
'2 ft 20 krig. ; Istálló-lámpások, tüz és törés ellen mentesek, 1 ft 90 krtól 2 ft 60 krig.

^ S i í f í i P ^ ^ A jelenleg oly olcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kívánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és itónvét^meHett^küldhetni,
igyekezetünk'oda irányul, levélbeli megbízásoknál a belénk helyezett bizalmat, a'rendel menyek gyors és pontos eszközlése által

megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.
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Jobbra

Lárzay Szabó Karolj ur kova-n»a1onikfi-gy*»ra Sáros-Patakon, melynek
készítményei a Londoni világkiállításon jutalom-érmet nyertek, átment egy részvény-

társulat birtokába

Sáros- pataki

kovamalomkö-f yári egylet
czime alatt:

Már Laczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készített malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyan-

azon minőségű köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyítványt nyújtja-

A. részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjű kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyon, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.

A kövek kétféle minőségüok, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályú sáros-pataki kövek keményebb fajuak lévén, nagy olőnynyel hasz-

náltatnak göz- és mümalniokban fehérőrlcsre; már első fellépésűknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltek és ezek roppant árát tetemesen leszállították, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetben,
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.

goz
Balra.
és münialtiiobnál,1 Il-ik osztályú sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, éa mindennemű

vizi szel és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségű rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jon e o és az abból készült
mTlómkbvek mindennemű gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. - Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésre párjuk nincsen;
— végre a szesz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen ktresettek.

A legkelendőbb maiomkö?ek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák ertekben.
I-sö osztályuakból:

Átméret:
Ár:

Átméret!
Ár:

36"
100 ft.

36"
VIft U

3§"

no :i.

38"
13O ft.

40" 42"
180 ft. 190 ft.
II-ik osztályuakból:

40" 42"
140 fi. 150 ft.

44"
200 ft.

44"
16O ft.

46"
210 ft.

46"
170 ft.

48"
220 it.

48"
180 ft.

A felső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,

történnek, egyúttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vájjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyon a kő.

flntfP" A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchonyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
1^^& kova-malonikö-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövsk r.sak kÁuzn^nz fiz»t<>a vam utánvét mellett kiil-

dotnek ol a kikötött időben. — Post, 1869. márczius havában.

A kövek csak készpénz fizetés vagy utánvét mellett kui~

478 (9-18)

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEM,

ajánlja magát a t. ez. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagysága s tiszta egész összhangzatu

Csak alapos gyógyítás bizto.
sit atóbajok ellen.

3V G-OK.
Szabadalmazott vaskalap legújabb

szerkezetű.

tt"»LHR JL—
valamint a legújabb szerkezetű fskalap vagy a régiebb szerkézül

korona.

készítésére.
Az en találmányom módja szerint megújított és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott haran-

gok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koroníjuk, azaz kalapjuk fordítható és igy a harang nyelvének felutesi helyet megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosit tátik, azonkivül a* nj«»nnan szerkesztett es szabadalma-
zott snrlodásinent persely által, melv igen könnyen fordul, a harangozás is itfen kevés erót igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé s-m ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kllóditani lehet, mely által a hang is egészen kitolni, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart nann es az oly ijesztő
kongás pedig, mely tökéletesen ki nem lóditható hírangoknál e'ófordulni szokott, teljesen elmarad. 48o (7-12)

Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssét láttatna* el a legjutánycsb áron.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget

(férfi gyengeség.)
! katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
W^eiss J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórbázban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktarfás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-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
j bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
| ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
[gondoskodik. 532(11—12)

585 (3-3)Birka eladás.
Tiszatarján, u. p. Csat, 730 darab

finom kétny irésü fiatal birkanyáj, ju-
tányos áron eladó É. A.-nél.

Heckeiiaszt Cnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten,(egyetem-utcza 4. sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kaphatók:
Carey Heinrik. A társadalmi tudomány kéaikOnyve. Szerző „principles of social | Kant Immánuel paedagogiaja vagy nevelésről irott könyve, melyet dr. RinkFridrik

aeienca" czimü munkájának átdolgozata. Angolból fordította Halasz Imre. (XVI,
W6 lap, nagy 8-rét) fűzve • • . 4 ft. 50 kr.

Hotfmann Pál, közönséges és magyar részszertt katholikns egyhazjog alapvona-
lal. Második kiadás. (268 lap. 8 rét) fűzve 1 ft. 20 kr.

Horváth Mihálv. A magyarok története rövid előadásban. Negyedik javított ki-
adás. (568 lap, 8-rét) velinpapiron, angol vászonba kötve . 4 ft. 60 kr.

Tódor németül kiadott.'Magyarra fordítva 3 függelékikel megtoldva id. Mándy
Péter által (VIII, 112 1-8-rét) fűzve 80 kr

Kogler N. J. Általános vagy elméleti államtan. (VIII, 232 lap, Nyolezadrét)
fűzve 1 ft. 60 kr.

Hlbáry Ferencz. Magyarország oknyomozó történelme. A lyceumok és középta-
nodák felsőbb osztályai számára. (IV és 432 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 80 kr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok e«yött : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit 8or vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

„Húsz esztendő! az idő hogy eljár!" sóhajt
föl Petőfi, legszebb költeményei egyikében.
A gyermekből férfi lesz ennyi idő alatt; a
férfiból aggastyán! Húsz év, mondják, ha-
bár sok egy ember életében, de nemzetek
életében vajmi kevés! Igaz, átalánosságban.
De van húsz év, mely a nemzet életében is
sok, csaknem századokkal ér föl. S a köze-
lebbi 20 évet ilyennek mondhatjuk, hazánk,
nemzetünk életében. Mennyi változást hozott
két évtized, 1848-tól 1868-ig! Mily fordula-
tait a jó és balsorsnak, a magas dicsőségnek
s mély leveretés- és megaláztatásnak! Mint
törtük szét annyi százados rab-
lánczainkat egy napon, mint
küzdöttünk jogaink-, alkotmá-
nyunk- és függetlenségünkért
másfél évig, mint verettünk le a
túlnyomó hatalom által a föld
poráig, mint vérzettünk, szen-
vedtünk ̂ s hallgattunk, gúny tár-
gyul az idegennek! s végre mint
forditá meg ismét, az isteni —
vagy mondjuk : a történelmi
igazság ügyünket, s adta meg az
oly soká megtagadott elismerést
nemzeti létünknek s alkotmá-
nyunknak. S mindez, ama rövid
húsz év keretében váltakozik,
gyorsan követve, űzve egymást
ellentétes jeleneteivel.

A leggyászosabb pont két
tizedes évfordulójára értünk épen
e napokban. A függetlenségi
harezunknak oly dicstelen véget
vető világosi gyásznap évfordu-
lója volt az. 1849. augusztus 13-
kán tette le a magyar hadsereg
zöme a fegyvert az oroszok előtt.
A megelőző napokat nagy csapá-
sok s vereségek jegyzék már
meg véres és fekete betűkkel.
Július 31-kén a segesvári csata
veszett el s vele erdélyi haderőnk,
Bem dicső serege tönkre volt
téve, szétzúzva. Augusztus 2-án
volt â  debreczeni szerencsétlen csata, mely
Görgei seregének utóhadát tette csaknem
semmivé. Augusztus l-jén már Dembinszky
is átkelt a Tiszán s kardcsapás nélkül hagyva
oda a szegedi erőditvények sánczait, a legsze-
rencsétlenebb lépést teve, mit csak tehetett:
az ellenséges kézben levő Temesvár alá

Emlékezések húsz év előttre.
vonult, hogy ott adjon döntő csatát, hol
megveretés esetében nincs mihez vetnie há-
tát. S aug. 10-én elveszett a temesvári nagy
ütközet, s utolsó nagyobb fegyvertényünk
balra dőltével, be volt tulajdonkép fejezve
bukásunk.

A világosi gyásznapot ezek előztek meg.
S mi követte ? az önkény dühöngő tombo-
lása a letiport haza száz sebből vérző testén,
az iszony és rémület korszaka, a hazafiak
üldöztetése, az aradi és pesti gyásznapok, az
Uj-épület s Olmütz, Josephstadt és Kufstein-

Szomorú emlékek, melyek ma is — a sze-

N A G Y - S Á N D O R J Ó Z S E F .

rencsésebb idők fordulata után — oly mély
sóhajt sajtolnak kebelünkből; szomorú emlé-
kek, melyekből ma is csak gyászkoszorut fűz-
hetünk e húsz éves sírok emlék-kövére.

Az augusztus 2-diki debreczeni csata, a
bukófélben levő függetlenségi harcz végjele-
neteinek egyik legszomorubbika, elvesztője

Nagy-Sándor tábornok, az aradi áldozatok
egyike, forradalmi háborúnk szerencsétlen,
de rokonszenves alakjai közé tartozik.

Nagy-Sándor József, kinek érdekes arcz-
képét Thán Mór jeles festészünk természet
után vett vázlata nyomán közöljük, Bihar-
megyében Nagy-Váradon született 1803-ban
vagy 4-ben. Fiatalkorában a hadseregbe
lépett, de a forradalom előtt néhány évvel
mint nyugalmazott százados lépett ki abból
ismét. A forradalom kitörése a 44 éves erő-
teljes s tettvágyó férfiút a haza szolgálatára,
a szabadság zászlói alá szólította. Mint őrnagy

lépett a honvédseregbe, s mind-
járt a ráczok ellen küldetett az
alvidékre, hol már javában folyt
a harcz. Első csatáiban csakha-
mar kitüntette magát s gyorsan
lett alezredessé, majd ezredessé
előléptetve. Október 6-kán ritka
ügyességgel s tapintattal nianöv-
rirozott egy, a vezénylete alatt
állónál jóval nagyobb osztrák
csapat ellen, s ha az elég korán
futásnak nem veszi a dolgot,
körülkeríti s elfogja vala. Ugyan-
azon hó 13-kán300 nemzetőrrel
hátban támadta meg a ráczok

^ nagy csapatját, mely Kikinda
x ellen ment, s az őket elölről tá-
; v madó Pikettivel egyesülve, a

nagy tömeget diadallal vissza-
nyomták.

A téli táborozás kezdetétől
fogva legtöbbnyire Görgei had-
testében szolgált; s a fővezér őt,
ismerve ritka merészségét, s a
lehetetlenre is vállalkozni kész
teljes odaadását, (mely tulajdo-
naiért már april elején tábor-
nokká is neveztetett ki), gyakran
rendelte a legveszélyesebb, sőt
egészen kétségbeesett pontokra.
De juttatott neki részt ott is, hol
a vállalat sikerültére lehetett
kilátás. Június 15-én (1849.) az

osztrákokat Sopornyáról és Patáról kiűzte és
Semptéig nyomta; másnap a semptei erdős
dombokat szuronynyal vette meg; Sempte
már egészen meg volt szállva általa, mikor
az osztrákoknak véletlenül érkezett segély,
Nagy-Sándort röppentyűivel kényszeritette
a /visszavonulásra, bár soká makacsul tar

33-ik szám.

Pest, augusztus 15-én 1869.


