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JL O v i forintért

menyasszonyi készletek
ugymint:

12 iiij?. 6 lábravaló, 6 hálónjjas, 0 szoknya, 12
zsebbeli, 12 par harisnya, 12 törülköző, 12 asztalkendő abroszokkal, 6 paplan. 6 alsó lepedő, 6 párna,
1 kávés abrosz és 12 csemege-kendő.

TAKÁTSI A.

a „vőlegényhez" uri-utcza a párisi-utcza sarkán.

Elöfizetési felhívás

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

Régiségek és természetiek
irodája.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai
s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
801 (10—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

a férfi és nói ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következd
czim alatt:

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 850 (3—4)

polititkos gmiyos napilapra.

Dr. Eiber V. P.

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

Elöfizetési felhívás

A Lámpás megjelenik mindennap.
Elöfizetési á r a : egy évre 6 ft., félévre 3 ft., negyedévre 1 ft. 50 kr.
Az elöfizetés küldendő postai utalvány mellett: a „Lámpás" kiadó-szerkeszrSW
töségéhez,
papnövelde-uteza 7. sz.. Pesten.
852
d)
A „Lámpás" szerkesztője: SZ IM KÁROLY.

VASÁRNAPI UJSÁG

Több faju kotlos-tyukíojás eladása.

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1870. második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti képnél illusztrálva s „Országgyülési beszédtár"-ral s más rendkivüli mellékletekkel
bővítve.)

^ Midőn ismét közeledik azon időpont, melyben olvasóink-, illetőleg előfizetőinkhez kell fordulnunk, t. i. a félévi előfizetések ideje: merőben felesBittner Gyula.
legesnektartjuk, hosszu és hangzatos programmal lépni elé. Olvasóink évek
790(11-11)
gyógyszerész Gloggnitz-ban.
hosszu során át változatlannak ismerték a „Vasárnapi Ujság" és „Politikai
Újdonságok" szellemét, irányát, modorát és beosztását — szóval egész programmját, sőt egész mivoltát.
A valódi nemzeties szabadelvü politika volt e testvérlapok jelszava
mindig. Igen is politika; s e szó alatt nemcsak a szorosan vett politikát
Van szerencsém ezennel a t. cz. közönségnek tudomására hozni, misze- ertjük, melyet testvérlapjaink egyike a „Politikai Újdonságok" képvisel
rint a Bauhofer és Jármay czég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egy- — hanem azon szélesb értelemben vett politikát is, mely abban áll, hogy a
átalában friss árukkal ellátván, ezentul is főfeladatomnak tekintendem, a t. cz. nemzet értelmi látkörét szélesítsük 8 őt, nemzetisége megőrzése mellott, az
közönség becses bizalmát jó,olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni. európai miveltség színvonalára emeljük nemcsak egyeseiben, hanem egész
tömegében; s a „Vasárnapi Ijság" szerény körben, korlátolt eszközökkel
Ennek következtében ajánlani
e politikának szolgál, fennállása óta máig s akar szolgálni folyvást ezután is.
Testverlapjaink egy közös szellemtől vezérelve, tervszerüleg s egyönjóféle s tisztaizlésti
tetüen müködnek kitüzött czéljokra. Függetlenség minden irányában,
valódi szabadelvüség az eszmék és események irányában, világosság az előadásban, ininel szélesb ismeretkör felölelése, kiterjeszkedés a politika es közélet eseményeinek részleteire s áttekintése egészenek — ime törekvéseink, melyeket egész szerkesztésünk által valósítani,
5 font
mindkét lap beosztása, számos rovatai s ugy önálló, mint napi érdekü
Portorieo-kávé .
. 3 ft. 40 kr. Plant-Clylon-kávé . . 4 ft. 20 kr. sczikkei
által közvetitni következetesen igyekeztünk.
Arany-Java-kávé
Cuba-kávé egész finom 4 „ 40
Mily
mértékben sikerült ez: egyedül a közönség Ítélheti meg. BizaLaguayra-kávé .
Gyöngy-kávé egész fin. 4 M 50 "
lommal nézünk most is, itéletének uj nyilvánulása elébe; sokkal régebb istovábbá:
merősek vagyunk, mintsem még tartanunk kellene kölcsönösen, akar hogy
Czukor, brasiliai-rhum egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai mi a közönségben csalódjunk, akár hogy az bennünk.
E bizalommal bocsátjuk ki jelen előfizetési fölhívásunkat, egészen az
rhum, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék
eddigi elöfizetési teltételek mellett s az eddigi előnyök igéretével.
a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Füszerkereskedés megnyitás.

kávé csak 2 ft. 80 kr.

Heckenast Giisstáv.
kiad

(ezelött Banhofer és Jármay,)

°-

Nagy Ilf ik(ós.
szerkesztő.

Elöfizetési fölfételek:

« két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
| f Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
804 (9—12)
•BÉ-\Sm- A t. cz. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott táj rajz
nmiv i lánczhidtól vesii kiindulási pontját!
'

Pest, julius 3-án 1870.
Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi ujság és Politikai Újdonságok t^jött: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat öletöleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
M__
Sbbssörí igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppflik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haascnstoin és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

és

Jármay Armin-ná!

postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt:
Félévre (julius—deczember)

• 5 ft. — kr.

Csupán a Vasárnapi Ujság:

Félévre (julius—deczember)

Csupán a Politikai Újdonságok:

Félévre (julius—deczember)

,

3 ft.

kr.

2 ft. 50 kr.

* T P dMfrttpétotovrB. gyűjtőinknek egy tisstelet-példánynyal szolgát
- A pénzes levelek bermentes küldése kéretik. - Az e d d i g i c z inf s z fi v é n y eJkből
£y-egy darab szives beküldését kérjük.
*

,

elunk.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala,
(2—8)

Tizenhetedik évfolyam.

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

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

czimü

Alólirottnál, következő legnemesebb fájta
tyúkoktól kotlus- tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve. 1 tuczat kot los-tojás
sveiczi tyúkoktól, fehérazürke s fehér búbbal
12 ft.
1 tuczat kotlós-tojás arany 8 ezüst szinvcgyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búbbal, Brahma Pootra szürke-fehérrel, valamint
törpe tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések
utánvét mellett is eszközölhetők.

27-ik szám.

(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

• a ó-tulajd„„O(1 H*cfeen«„t <.»»*(«» - Nyomatott eaját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

Mihálovits
A zágrábi érseki szék miként s kivel
leendő betöltése Haulik bibornok érsek
halála. óta folyvást feszültségben tartotta
mindazokat, kik e nagyfontosságu, politikai
ugy mint egyházi tekintetben kiváló jelentőségü pont iránt érdeklődtek. Sokan, kivált
Horvátországban, kétségkivül azt várták,
hogy Strossmayer püspök fog e fontos állomásra kineveztetni, azon fényes tehetségü a
nagy politikai sulyu férfiu, ki Horvátországban kivált a túlzó nemzeti
párt elött a legnagyobb népszerűséggel bir és közelebbről Rómában a csalhatatlansági kérdésben követett magatartása folytán a szabadelvüek tiszteletét nagy mértékben kivivta.
A legnyomatékosabb politikai tekintetek nem engedték azonban a magyar kormánynak, hogy Strossmayer
püspök kineveztetését a zágrábi érseki székre, ö Felségének ajánlhassa. Köztudomásu
dolog, hogy Strossmayer a
horvát-magyar kiegyezésnek
nem barátja s azon szoros
történeti kapcsolat megszilárditása
ellen müködött, mely
a
z anyaország és társországa
között, most már mindkét
ország érdekeinek megfelelőleg s mindkettő jobbjainak
óhajtása szerint szerencsésen
létrejött. Öt a zágrábi érseki
székbe ültetni tehát annyi
lett volna, mint a létrejött
kiegyezést ismét veszélyez* e t n i, s az ö tagadhatlan nagy
folyásának módot nyujtani,
n
°gy a Magyar- és Horvátorf^g közt annyi gonddal és
Kölcsönös engedékenységgel
s eszelylyei ismét sikeresen
megkötött békességet, tulzó
nemzetis elszakadási igények
által ujra megzavarhassa.
A magy ar kormány azért
ép oly erélyes, m i n t b ö i C 3 elhatározás"t tett,
midőn btrossmayer mellözésével oly férfiut
ajánlott a zágrábi érseki méltóságra, ki a
horvát és magyar hazafiságot egyeztetni

József.

Elemi tanulmányait Tordán s Nagybecskereken, a felsőbb iskolákat Temesvártt és
Szegeden, a theologiai a temesvári papnöveldében kitünö előmenetellel végezvén,
1834-ki október hóban a nagynevü Lonovics
József csanádi püspök által püspöki tollnoknak hivatott be; 1836-ki aixg. hótól kezdve,
mikor áldozárrá szenteltetett, egy évig mint
Temesvár - belvárosi segédlelkész, egyszersmind egyházmegyei igtató müködött oly kiváló szorgalommal s ügyességgel, hogy 1837-ben püspöki
szertartó s szentszéki jegyzővé, 1841-ben titkárrá s sz.széki ülnökké, utóbb irodaigazgatóvá neveztetett. Mint
temesvári segédlelkész különösen érdemet szerzett magának, illyr ajku fegyenczek
lelki üdvére illyr nyelven
tartott reggeli oltárbeszédei
által, melyek horvát hazafisáofának s emberszeretetének
megannyi tanúbizonyságai.
1848-ki február hóban Ferdinándkirály csanádi kanonoki
czimmel ékesitette föl.
Lonovics oldalán közel 15
évig hivataloskodván, legszebb alkalma nyilt: tapasztalás, tanulás, figyelem és
gondoskodás által itéletét edzeni. Ekkor fejlődött ki keblében a józan haladás és reform
ügye iránti szeretet, melyekhez egész életében, egyházi
és polgári téren, egyaránt hű
maradt. Kezdettől végig jelen
volt püspöke oldalán azon három nevezetes országgyülésen
(1839/40, 1843/44, 1847/48),
m ely Lonovics életében korszakot alkot, szónoki és törvényhozói pályájának fénykorát képezi. Innen merítette
Mihálovits szónoki tehetségének, erős logikájának, kifejezési szabatosságának kincseit,
M I H Á L O V I T S J Ó Z S E F.
melyeket késöbb alkalma volt
a
köztéren
értékesiteni.
Itt kötötte széles
István, a szeplőtlen jelleme, példás vallásosismeretségeit,
többször
megfordulván
nagysága s emberszeretetéröl ismert uradalmi
nevü
püspökével
a
külföldön,
Budapesten
tiszttartó, egyszersmind Torontálmegye tábés Bécsben, a kormány és a nagy világ leglabirája, 40 évig hivataloskodott.

tudja, s eredetére nézve horvát levén, a
magyar korona egységének ép oly határozott barátja, mint saját nemzetének.
E férfiu, kinek kineveztetését zágrábi
érsekké közelebbről hozta a hivatalos lap,
Mihálovits József, kinek arczképét olvasóinknak ezennel bemutatjuk, kisérve azt életrajza főbb vonásaival.
Mihálovits József, született 1814. január
16-án Tordán, Torontálmegyében, hol atyja,
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Kitalálod a mit gondol,
tekintélyesebb köreiben. Temesmegye köz- doskodott; mult évben a Temesvárott fel- •
S mit nöm gondol ember-agy . . .
gyűlésein már 1841-ik évben kezdett szere- állítandó reáliskolára 3000 frtot ajándéSzemeidnek nyitva minden,
pelni, 1849-ik évben pedig a csanádi egy- kozott, kieszközölvén azt is, hogy a teS te a titkok titka vagy!
házmegyének a magyar hadsereg védelme mesvári elsö takarékpénztár, melynek ö elOh bűvésznő! — gyarló ajkam
alatt állt részein, a szabadságharcz legveszé- nöke, ugyanezen czélra szintén néhány ezer
Még
beszélni sem meri:
lyesb szakában közel fél évig, mint törvé- frtot megajánlott. Országos, megyei s egyéb
Mint az urnak, van hatalmad
nyesen kinevezett püspöki másodhelyettes, jó czélokra, nemkülönben a szegényeknek
Semmiből teremteni!
. .
egyházi s hazafiui kötelességeinek megfele- mindenkor bökezüleg adakozott.
Szárnyad is van és sebesebb
Háza tüzpontja volt a megyei s városi
lőleg, szintoly ügyességgel s tapintattal,
Mint a sasnak szárnyai .'. .
értelmiségnek.
Mihalovits
szépen
tudja
szemint példás önfeláldozással müködött.
Egy határról más határra
Percz alatt tud szállani.
A magyar szabadságharcz elnyomatása mélyében párosítani a jó polgárnak a szabad
után, mint „forradalmár" a temesvári cs. kir. országban két lényeges kellékét: tisztelni s
De azért csak bőregér vagy,
hadb iróság elé állíttatván, 1849. nov. 17-én eltürni mások meggyőződését s szabadságát,
Bújsz a naptól szerfelett . . .
hivatala, czime s vagyonátóli megfosztás és élni tudni saját szabadságával. Élénk részt
Mert az éjnek vagy szülötte,
mellett 4 évi vár-fogságra itéltetett, melyből vett a megyei s városi köztanácskozásokban;
S mert hazugság jár veled! —
harmad fél évet Lipotvárban le is töltött. — szónoklatai higgadtság, egészséges zamat és
Illyés Bálint.
Deportáltatása elött három hónapig együtt a logikának s érvelésnek alapossága által
volt elcsukva a temesvári 14-ik számu kaza- tüntek ki. Mert mindenkinek megadta a
Ez a z é l e t . . .
matában boldogult Murányi Ignácz temes- magáét, méltán birta még az ellenfél tiszteletét
is.
Mihalovits
mint
emelkedett
gondolmegyei főispán, Róka József kanonok, Szlávy
Ez az élet valóban egy
József jelenlegi miniszter, Ormós Zsigmond kozásu, engesztelékeny, de független jellemű
Komédia, nem más,
És mi benne mind megannyi
alispán, Radványi Imre alispán, Zsigmondy munkás polgár és hazafi, Temesmegyében
Jámbor komédiás . . .
mérnök, Parcsetich Hugó és más kitünö fo- ugy mint Temesvár városában és a csanádi
golytársakkal. Bajtársai tanusága szerint j egyházi megyében kétségkivül a legnépszeNevetünk a más kedvéért,
nyugodt kedélylyel türte a sors legsulyosb j rübb, legtiszteltebb , legbefolyásosabb egyéBárha szivünk reszket, —
Átkot mondunk minden szentre,
csapásait, és egyike volt azoknak, kik a fog- i nek egyike volt.
A
temesvári
elsö
takarékpénztári
egylet,
S hányjuk a keresztet.
ház falai közt vigasztalták, felvidították a
melyben
minden
nemzetiség,
vallásfelekezet
bent lakozókat.
Sírunk is a más keservén,
A mig örül lelkünk,
Harmadfél évi szenvedés után amnesz- és politikai színezet képviselve van, MiháloMégis hiszünk köny s mosolynak,
tiáltatván, Lipótvárról 1852-ik évben haza- vitsot 7 év óta, évenként egyhangulag megA mit mástól nyertünk. —
tért szülőföldére, Tordára, hol az akkori választotta elnökének. Közlelkesedéssel megválasztott
elnöke
volt
a
Temesvár-gyárvárosi
kormány rendelete nyomán az egyházmePedig a mig ámítunk mást,
Más meg minket ámít. . .
gyei hatóság által köteleztetett segédlel- polgári kaszinónak, elnöke a Temesmegye
által
az
árvaügy
rendezésére
kiküldött
albi— Bölcs az embor, szent igaz! — de
készi minőségben müködni, a belebbezési
zottmánynak
és
a
városi
hivatalnokok
fizetéKréta nélkül számit.
korlátok szigoru megtartása mellett. Es igy
Illyés Bálint. '
sének
szabályozása
végett
megválasztott
harmadfél évig szolgált mint helyettes segédlelkész azon uj szentegyházban, melyet az- városi bizottságnak; tagja a temesmegyei
elött három évvel mint kanonok és püspöki központi iskolai tanácsnak és számos más biA magyar és hazája.
helyettes az istenitiszteletre ünnepélyesen zottságoknak részint elnöke, részint tagja.
.Patterson Arthurtól.
Több éven át müködvét) mint kerületi
felavatott. Végre 1854-ik évi oktober hóban
esperes,
tanfelügyelő
és
a
lugosi
gymnasium
Csajághy Sándor püspök, a kormány engeII.
delmével öt német-besenyői plébános-helyet- mellett mint püspöki biztos, az egyházi, közDebreczen
után
Szegedet
ismerteti angol
tesnek nevezte ki. Még mint ilyen is egész nevelési s polgári téren kifejtett buzgó te- utazónk.
1856-ig szigoru^ rendőri felügyelet alatt vékenysége s szerzett bokros érdemei tekinValaminthogy a „széles utczáju" Debrevolt. Csajághy püspök, az egyházi s tanügyi tetéből 1868>-ban Vaska-sz.-mártoni valóságos czent, — irja Patterson —legjobban át lehet
téren kifejtett példás buzgalmát s tapintatos apáttá, f. é. márczius hóban pedig dulmi cz. tekinteni a nagy kálvinista templom tornyámagatartását méltányolván, öt 1859-ben püspökké lön kinevezve.
Temesvárról távozása elött közfelkiál- ból, épen ugy a „széles utczáju" Szeged
kerületi esperes- és tanfelügyelőnek kinevárosának is legteljesebb madártávlati képe
vezte. 1861. május elején Bonnaz Sándor tással városi diszképviselővé választatott.
Sorainkat azon óhajtással fejezzük be : fog élőnkbe tárulni, ha szép csöndesen fölpüspök felterjesztése folytán királyi kegyeballagunk a városház lépcsőin az emeletbe.
lemből kano:ioki czimét visszanyerte, s hogy a reá bizott nagy feladatnak megfelelni, A két város meglepően hasonlit egymáshoz,
ugyanazon évi junius hóban Temesvár vá- az ég szellemi és testi erővel ruházza fel!
de azért, ha jól utána nézünk, lehetetlen,
p. e.
ros közgyülésében nagy szótöbbséggel, s
h°gy egy-két feltünö különbséget is föl ne
mint a közgyülési jegyzőkönyv mondja:
fedezzünk közöttök. Debreczen egy nem
A ll í r.
„hosszantartó éljenzések közt" Temesvár
nagy emelkedettségü homok fensikon fekgyárvárosi lelkészszó választatott meg. —
szik, távol a Tiszától és annak minden
Bűvésznő! varázsbotoddal
Bevonulása Temesvárra valóságos diadalKi uralgsz a földtekén, —
mellékfolyójától. Ellenben Szeged a Tisza
menethez hasonlított.
Látva büvorőd hatalmát:
nyugoti partján terül el, majdnem átellenFéllek és csudállak en!
És ezzel Mihalovits életében uj fordulóben azzal a ponttal, a hol a Maros kelet
pont állott be. Múltjához és képességéhez illö
felől beleszakad.Debreczennek vízszükséglete
• • • Te a könnyü lenge pelyhet
állást nyerve az egyházmegye ;*zékhelyén,
Sziklává varázslód át,
mélyen a homokba ásott kutakból kerül ki;
müvelt közönség közt, nemcsak papi hivatáOrkánná az enyhe szellőt,
mig ellenben Szeged utczáinak szerfölött
Bérczczé a rónák porát!
sának jutott kellő hatáskör, hanem a hazai
sajátságos kinézést kölcsönöznek azok a
állapotok jobbra fordultával a, megye és
számtalan apró fabódék, melyekben a tökéKezeidbon nincs kicsinység,
város tanácstermei is megnyíltak előtte.
Mely no nőne nagyra fel;
letlenül megszűrt folyóvizet árulni szokták.
Temesmegye bizottmányi taggá, TemesvárA mi tegnap czérnaszál volt,
Az utóbbi város négy részre van osztva,
Holnap már hajókötel.
város polgársága városi képviselővé váugymint Palánkára, két felől a Felső- és
Alsó-várossal, és a Rókus nevü külvárosra.
lasztá meg.
É s a nagy-g, oh a nagyság!
Még könnyebben bánsz vele —
A piacz, vagyis a nagy vásártér, — s valóban
Lelkészi beigtatása után első gondja volt
Reggel égbonyuló czédrus,
elég nagy is az — Palánkában fekszik, a
a Temesvár-gyárvárosi szentegyházat az adaLste — a fűz vesszeje.
folyótól legtávolabb esö részében a városkozások utján befolyt és sajátjából tetemesen
házával s ezzel átellenben egy várral vagy
növelt gyűjteményből díszesen felékesiteni s
Es előtted nincs titok lenn
erősített épülettel.melyről azt beszélik,hogy
A korokvilág alatt:
gazdagon felszerelni, ugyszintén az elhanyaSzemeidnek lángsu^ára
a törökök épitették volna, de a melynek mai
golva volt paplakot helyreállitani. A közneAltaljárja a falat. °
napság a lehető legkevesebb hasznát vevelés előmozditásakörühnind helyben, mind
szik. *) Palánka nevét a palánkoktól száresperesi kerületében kiváló tevékenységet
Latod a férj és feleség
maztatják, melyekkel a török háborúk alatt
fejtett ki, s a hol szükséges volt, nem késett
Nagy titokba' mint porel;
meg
volt erősitve.
áldozataival is hozzájárulni. W többek közt
Látod azt a tiltott csókot,
Mely
sohasem
csattan
el.
Temesvár-gyárváros külsö részein lakó szeA város még tán magánál Debreczennél
gényebb sorsú magyar gyermekek nevelésére
Látsz te annyit, látsz to mindent,
is rendetlenebbül van épitve, és — ha emlényilvános gyűjtésekből és saját áldozataiból
A mi megvolt, s megleszen . . .
egy 5000 frtnyi értékü tágas iskolát s taníLátod a mit a sziv érez,
*) Akkor még nem volt olyan diszes lakossága, mint
jelenleg a gr. Ráday jóvoltából.
Közlő.
S mit nem éroz sohasem.
tói lakot épitett és a tanitó fizetéséről gon-

pasztalatokból, melyeket szegedi polgárok
kezetem nem csal — sokkal nagyobb tért | hogy nehány hétig Szegeden akarok tartóz- kai folytatott beszélgetéseim közben szerezfoglal el, mint Debreczen, söt nagyobbat kodni, nemcsak hogy bókokkal halmoztak tem — e város elöljáróságát csak most,
annál is, a meunyire jó nagy népességéről el e jó ízlésemért, hanem arról is biztositot- aránylag véve nem igen rég requirálták
egyelöre következtethettünk volna. Óriási tak, hogy ott bizonyára meg fogok hizni. északi Magyarországból. Ennek okát pedig
terjedelmü piacza s a kiválóbban feltünő, Ezt pedig előre is hüségesen a viz erejének nem kell a messze távolban keresnünk. Szemondhatnók uralgó nagy épületeknek, a és jóságának tulajdonították. Az egészben ged épen a kellős közepén feküdőtt annak az
milyenek például Debreczenben a nagy csak az a furcsa, hogy nekem Debreczenben országrésznek, melyet a törökök oly sokáig
mondták. Igy hát némely kéttemplom és kollegium, teljes hiánya Szege- is ugyanezt
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elfoglalva tartottak, s igy leginkább ki vala
det még rendszertelenebb kinézésüvé teszik, kedök ezt az eredményt, már t. í. a meg tu- téve csapataik pusztításainak. E kósza rabzást, nem a viznek, hanem a tulságosan
mint a milyennel Debreczen bir. Hanem a
kövér konyhának tulajdonitják, mely az lók elöl tova menekült müveltség, jóllét,
mi a mindennapi élet rendes kényelmét
alföldön divatban van, s némileg annak az rend — szóval minden jó elhuzódott mész-"
illeti, e tekintetben Szeged nehány év óta
egykedvü, tétlen életmódnak is, melyet a szire észak felé. Mikor végre a törököket
igen sokat haladott. Mondják, hogy ezelőtt
magyar alföld lakói a nyári hónapok alatt kiűzték, az általok kisajtolt és elpusztított
csak nehány évvel egy tehén teljesen elsüfolytatnak. Természetesen itt csak a jómódu föld nagy részét nyomorult parasztság foglyedt és oda veszett a feneketlen sárban a
osztályról beszélek. Az alföld paraszt népe lalá el, és igy barbarismusba, tudatlanságba
nagy piacz kellő középen. Az igaz, hogy én
physikai erö tekintetében Magyarországnak és szegénységbe siilyedett az. Sok helyen a
igen száraz nyári évszakban jártam ott. de
bármely másvidéki lakosságával bátran falvak nem voltak egyebek földalatti kunyhók
nem is hiszem, hogy ez a história hitelre
inegmérközhetik; a mi pedig magukat a csoport ainál— mondhatnók: emberi vakondtalálna, ha ugy beszélné el valaki, hogy
túrásoknál. Idö folytával azonban az elmemostanában történt. Aztán meg Palán Ra szegedieket illeti, ezek meg épen kiválóan szép nekültek visszatért utódai és a részint idegen
némely főbb utczája ma már holmi kövezet testalkatu emberek
országokból,részint Magyarország boldogabb
Hogy a síkságon a konyha miért kövé- részeiből odaszármazottak a polgárosultság
formával is dicsekhetik, a mi különben —
az igazat megvallva — nem nagyon régi rebb,- mint a hegyes vidékeken, máig sem
hatalom elemeit vitték oda magukkal,
ujitás Szeged városában. A külvárosokban tudom magamnak megmagyarázni. Hanem és
az ország eme részében mily ritka
Ugy áll,
an, az
a* tagadhatatlan;
uttgiiuuououiau,| * ^ w —
máig is látható a járdák legprimitívebb j hogy a ÜQLO£ ugy
o .
pótszere, mely hosszu vékony deszkaszálak- j annyi bizonyos, hogy az egy vidéken élö j madár volt akkor a „nemes ember", már
ből áll, az utczák szélein szép sorjában a családok nem örömest fogadnak fel más vi- csak abból a hallatlan esetből is elképzelhetsárra fektetve. Mikor aztán a paraszt ember dékekröl jövö szakácsokat. Minthogy Szeged j jük, hogy szolgobiróuá* vagyis judex nobiegy-egy posztókabátos úriemberrel találko- közvetlenül a Tisza mellett fekszik — e j lium-mk a szomszéd Csanádmegyében egy
embert voltak kénytelenek megzott e különös trottoir-on, lelkiismeretes folyóról pedig a példabeszéd azt mondja, nem-nemes
1
hogy
több
a
hal
benne,
mint
a
viz
—
a
|
tenni
.
Pedig
hát a magyar „nemesek" egyik
kötelességének ismerte kitérni s oldalfélt a
város
különösen
hires
halász'
é-]ávö\.
E
spelegsarkalatosabb
joga abban állott, hogy
sárba lépni, noha ez udvariasságnak rendecziális*
ételnem
olyan
huslevesforma
eledel,
csak
hozzá
hasonló
emberek,
tehát „nemesek"
sen az lett a következménye, hogy csizmaszárig, söt a mint némelyek nekem mondot- melyet a Tiszában található mindenféle faj-1 hallgathatták ki és Ítélhették el.
Szeged ma mar tisztán magyar város,
ták, néha még azon felül is bele merült a táju halakból készitenek, forró lében megfőzve s* a nemzeti vörös borssal (paprika) kivéve a csekély számból álló szerb közönhig habarékba.
amugy becsületesen megfűszerezve, és a mely séget, mely azonban máris mind jobban-jobA várost a Tisza látja el a szükséges
meglehetősen hasonlit a bouülabaisse nevü ban pusztul és apad. Hallottam ugyan bevizzel. Ezt csak igen tökéletlenül szűrik
franczia ételhez, mely annyira dicsőítve van szélni holmi német eredetről is, de nem tudmeg és apró kunyhókban vagy bódékban
Thackeray ismeretes balladájában. Különö- tain kipuhatolni, hogy vajjon csakugyan.
árulják az utczákon imitt-amott, korsóját sen szerencsés körülmény Szeged jó népére voltak-e valaha Szegednek ős német lakói
egy krajczárért. Egy ökör vagy ló megita- nézve, hogy ugy haldús folyó partján élnek, vagy nem. A ivnyi azonban tagadhatatián,
tásának is egy krajczár az ára. Mikor elő- mert ök, ellentétben Debreczen cziviseivel, hogy igen sok szegedi polgárnak, a kik jelenször Szegedre érkeztem s egy vendéglőben többnyire mind igazhivö katholikusok.
leg mind tiszta magyarok, német neve s nészállást fogadtam, az ivó vizet, melyet nekem
Mondottam, hogy a városháza a legte- met származása van.
adtak, igen zavarosnak találtam. A kávéháA szabad kir. városok — irja tovább
zakban épen olyan rosz volt. Nem túloznék, kintélyesebb épület Szegeden. Története igen Patterson — nem igen érdemelték meg a
'o
ha föleresztett sárnak neveznem azt. De érdekes, a mennyiben élénk világot vet a szabad nevet, és nagyon ritkán vagy
épen
utoljára mégis ugy vettem észre, hogy nem régi magyar alkotmány sajátszerűségére. Az soha sem fejtették ki a koronával szemben
egészségtelen,s inkább csak a szemet bántja ugynevezett szabad kir. városokat mindig azt a függetlenségi szellemet, melynek a
mint az inyt. Mondták nekem, hogy mikor pecuHum regis-nek, a király tulajdonainak megyék annyiszor tanujelét adták. Egy
a folyó ki van áradva és partjain tulcsap, tekintették, s mint ilyeneket egész 1848-ig, Wohlfahrt csakis ritka kivétel volt. Másfelől
ha vizét vegyelemz^s alá veszszük, ugy folytonosan in statu pupillari, gyámság mög a társadalmi egyenlőségnek sem voltak
találjuk, hogy 10 perczent föld van benne. alatti állapotban tartották. Nem volt szabad annyira bölcsői, mint a hogy tölök várni
Mikor a zavaros viz miatt a szolgának rendelkezniük 60 frtnál nagyobb összegről, lehetett volna. A korona, hogy alárendelt
panaszolkodtam, fajának egykedvüségével ha csak erre ^helytartótanácstól (Consilium állapotban tarthassa öket, szabadéivütlen
• igy felelt: „E viz sokkal kövérebb, hogysem I Locumtenentiae), mely Budán székelt, enge- konstitucziókat erőszakolt rájok. A polgárok
megtisztulhasson, pedig kétszer is leszűrik, j délyt nem nyertek. Történt pedig a mult nagy tömege csak névleg volt polgár. A
egyszer a közszürödében, azután itthon a században, hogy Szeged városának egykissé várost egy magamagát önkényesen választó
magunkéban is,"—a mi különben hihetőleg különb városházra lett szüksége, mint a mi- testület, az ugynevezett Communitás (közkicsinált hazugság volt, mert később magán- lyen a régi volt. A polgármester ez idötáj- ségi tanács) kormányozta. De a helytartólakokban akárhányszor ittam ragyogó tisz- ban bizonyos Wohlfahrt nevü ember volt, tanács még ebben a népszerütlen testületben
taságú folyóvizet. Az alföld égalja igen ki Felső-Magyarországról vándorolt oda, s sem bizott annyira, hogy tanácsnokait fölszáraz, s mind az odavalóknak, mind az ide- mint neve is mutatja, német származásu vala. tétlenül engedte volna megválaszthatnia,
geneknek igen sokat kell inniok. Hanem í E férfi tehát fogta magát s kérelmet adott mert a korona itt is fenntartá veto-jogát, s
"aztán a magyarok, kivált a müveltebb osz be a helytartótanácshoz, hogy engedné meg az a községi alappal sem rendelkezhettek a
tályból, értenek is ám a jó vizhez, s e tekin- uj városház építését. Ez pedig az engedélyt nélkül, hogy ellenőrzés alatt ne álltak volna.
tetben még a spanyolokon is tul tesznek, kereken megtagadván, Wohlfahrt sem jött És igy a polgárjog, a helyett hogy politikai
a
kik pedig hasonlóan híresek vizismeretök- zavarba, hanem hozzá kezdetett az építéshez hatalom és befolyás forrása lett volna azok
r
Öl. Szerencsémre nekem is olyan természe- a saját szakállára. Ekközben azonban ismét számára, kik azzal birtak, csak is bizonyos
tem van e részben. Azok, a kik a Tisza vizét megujitotta kérelmét, bővségesen kifejtvén személyes kiváltságokra szorítkozott, mely
iszszák, ezek pedig többnyire Szeged leg- a további okokat is, melyek az építést mul- talán becses lehetett az egyes burgereke
lökelöbb osztályához tartoznak, igen büsz- hatatlanul szükségessé teszik. Mig e korres- nek, de magának az országnak nem sokat
kék pompás italukra, biztositván az idege- podenczia folyamatban volt a polgármester
d e t , hogy az nemcsak a forrásvíznél, de és a helytartótanács között, az épület egé- használt.
Nehány szot a par excellence „magyar
raég a Duna vizénél is jobb. Meg kell válla- szen elkészült. Ekkor azután a kormány elismerte
a
bevégzett
tényt
s
meghagyá
az
uj
tolvajokéra
is veszteget Patterson. Leirja,
n0
«i, hogy kezdetben „lanyhának," „izetlen városházat,mely pedig nem egyéb, mintr élö, hogy mily nagy divatban van a lólopás Szenek" és" hasznavehetetlennek" tartottam vagy legalább is álló tanúbizonysága a teged környékén Elbeszéli hogy mit neveznek
azt, de ne
nehány napi veleélés után tökéletesen kintélye ellen elkövetett, sikeres ellentál- a magyarok „bitang állat"-nak, és hogy mi
kibékültem vele, s most már némi sajnálkofolytatja:
a z a „marhalevél?" Azután igy
íak.
zással emlékszem vissza e kedves italra, ha lásnak.
Egyébaránt nemcsak épen a lólopás divaWohlfahrt nevének említése egy különös tozik oly nagyban Szegeden. Mig ott voltam,
összehasonlítom azt a hegyi források éles és
tényt juttat eszembe, azt t. i., hogy — ha egy városi hajdu volt a mindennapi szolgám.
emészthetetlen vizével.
Mikor kijelentettem abbeli szándékomat, ugyan szabad következtetnem azokból a ta1 0
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Nem győzött eléggé figyelmeztetni, hogy ha
elmegyek hazulról, ugyancsak jól bezárjak
ajtót, ablakot, mert a városban igen sok tolvaj lézeng. „Mégpedig magyar tolvajok" —
tévé hozzá nyomatékkal, mint a kiktől jobban kell félni, mint a másféléktől. Példának
okáért egy ujabb esetet beszélt el, mely szerint egy szegény embert ugy loptak meg,
hogy sár kunyhójának oldalán lyukat ástak
és ugy törtek be hozzá. Ez csak egy volt ama
sok példa közül, melyek engem élénken emlékeztettek egy s másra, mit a keletről olvastam. A lopás és rablás hasonló nemére
czéloz több helyen az Ótestamentum, valamint igen sok
hindu legenda
és dráma is;
mig a görögök
az ilynemü rablásokra egész
külön kifejezést
találtak fel, toi-

forgatott. — E tény azt jolölte, hogy a kéz üros,
támadás vagy árulás nincs készülőben. Ha egymás
jobbkozét megrázzák, akkor azt tartják: a fegyverforgatáshoz szokatlan balkézzel nem törnek egymís ellen, ezt csak alattomos gyáva teheti, ki
barátságot szinlelve, sujtja áldozatát. A kézfogás
csaknem minden népnél a barátság s jóakarat
hallgatólagos jele, mig a csók már forróbb szenvedélyt tanusit.
A nők, mint azt számtalanszor észrevehettük,
ritkán vagy sohasem ráznak férfi isan kezet, még
egymás között is tartózkodóbbak. Ennok igen
természetes oka van. A tisztelgés őket illeti. Ha a
másik nem iránt épen ugy fejeznék ki üdvözletöket, ez félreértésre adhatna alkalmat, s ezt csak
akkor tehetik, ha az illető egyének hozzájok köze-

Kézfogás.
Előre is ki kell
jelontenem, hogy
jelen kis czikkünk
nöm a lakadalmat
megelőző kézfogást ismerteti, ebbe ugy is bele tanul könnyen az
illető, mi most a
kéz-szoritásról
történelmi s lélektani elmélkedést akarunk tartani, hogy emberismoretünk ez által is gyarapodjék. Sokan a kaponya alkotásáról
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ják veled, hogy azt az eröt, melyet kézszoritásuk
által tüntetnek ki, ha téged veszély környéhez,
melletted s védelmedre ajánlják föl. De midőn az
ily látszólagosan derék omberek ugyan ezen szivességet tanusítják olyanok iránt is, kivel először
találkoznak ez életben, s alig félóra óta ismerősök,
rögtön sejthetjük, hogy ez inkább szokásból, mint
a sziv jósága áradozásából ered.
Az ilyen embereket, a mennyire lőhet, ol kell
korülni. Heves kézrázásával azt jelenti, hogy téged
őszintén tisztel, de mihelyt hátat forditasz neki,
elfeled, vagy a mi még roszabb, ismerősei ölött
téged ócsárolni fog- Az a rögtöni bizalmas közlékenység tanítson mög téged a távolodásra.
Másik, még ennél is visszataszitóbb kézfogás
az, midőn a kezetnyujtó, nem engedi át közét egészen, mintha attól tartana,
hogy tenyerét megégeti kezod. Az
ily üdvözlés, jobb
lonne, ha elmaradna, mert megvetést fejez ki.
Inkább egy ellenség, kitől őrizkedhetünk, mint az
oly ismeretség,
kit nem nevezhetünk barátnak. —
Azonban az is
megesik gyakran,
hogy az ily kézszorítást nem a
kevélység, hanem
az illető szerénysége eredményezi.
Ha egy tulszerény
férfi nöm ád ugy
kezet, hogy a másik azt barátságosan megszoríthassa, az saját hibája,
s jollemgyöngeséget árul ol.
Kiállhatlan kézfogás az, midőn
valaki csak egy
ujját méltatja a

Az uj Themse-alagut átmetszete.
betűzik le a jellemet, mások a külmagaviselotet veszik fől olég hiányos zsinórmértékül;
vannak, kik általok soha sem látott egyen jellomét vélik kiolvasni kéziratukból, hat abban
nem lehet-e valami igazáig, hogy sok embert már
kézszoritásánál fogva is megismerhetünk. Az arczisme még a legalaposabb, de nem tagadható ol,
hogy már a kézfogási mód sok tekintetben nagyon
jellemző. Egy kézfogás, s meghatározhatjuk, hogy
kezetadó vagy elfogadó őszintén, hidegen, teta
tetve bánik-e az illetővel.
A kézfogás eredotét kinyomozni nem nehéz.
Hajdan, midőn mindenki saját birája volt maga
magának, s Önmaga őrködött biztonsága fölött, a
szövetkezni óhajtó egyének, jobbjaikat nyujták
e»ymá&nak, — azon kezet, mely támadott és védett mely kardot, tőrt, baltát vagy más fegyvert

lebbi kötelékkel vannak kapcsolva. Ekkor azonban a kézfogás inkább mellékos, az ajakak kedvesebb kötolosséget teljesíthetnek.
Mindenki természetéhez képest fog kezet,
legyon bár kevély vagy alázatos, tartozkodó vagy
tolakodó, őszinte vagy tettető. A jellem finomabb
árnyalatait ez uton nem fedezhetni ugyan föl, de
a vérmérséklet s egyéniség kiválóbb pontjai észrevehetőleg emelkednek ki.
Sokan csupa jóakaratból, s tetszelgésből ugy
megszorítják kezedet, hoo-y szemedből könyek
törnek elő, ők pedig mosolyognak, mint valami
szolid óriás, ki nem látszik ismerni erejét, s nem
is véli,'hogy a kézszoritás fájdalmat okoz. Az
ilyenek derék jó becsületes emberek lehetnek, s
az a kinzó szoritás a tiszta szívesség érthető, illetőleg érezhető kifejezése. Mintegy éreztetni akar-

másik tenyerébe jutásra; az ilyennel nem lehet szivesen barátságot kötni, ha ugyan van bennünk az
önérzetnek némi nyoma. Ez az egy üjj az egész
embert megismerteti velünk.
A balkéz nyújtása barátságos üdvözletül
udvariatlanság, mit néha szándékosan felsőbb
rangban állók követnek el alattvalóik iránt. A
valódi férfi sohasem használja ez eljárást felsőbb segé előtüntetéseül- A szegény balkéz hitelét a
szokás rontotta lo. A jobbkéz forgatta a fegyvert,
az volt olső mindonben, a balkéz csak szolga,
segéd maradt, ügyetlen, ugy hogy példabeszéddé
elfogadott szólásformává változott, hogy a „bal"
ügyetlenséget fejezzen ki, azért mondjuk ma is
„balgatag, balul cselekszik," ezért ültetjük jobb
folől azt, kit megtisztelni akarunk.
Keztyüs kézzel szoritani kezot nagy udva-

riatlanság, mit csak nagy siettség vagy szórakozottság igazolhat. Ez eszme bizonyosan onnan
származott, hogy a keztyü alatt valami rojtett
fegyver lappanghat. Innen van aztáa, hogy az
őszinte tisztelet s barátság kimutatása végott
puszta kézzel kell jobbot szoritani.
Mennél nyiltszivübb s önérzetesebb valamely
nemzet, a kézszoritás
annál inkább el van
terjedve.
Egy szives kézezoritás több embert
nyerhet meg gyakran, mint a pénz. —
Követek s tisztviselők
választása alkalmával
legnagyobb kelete van,
6 a kézadás csaknem
egyenlő hitelű a becsületszóval. »Csapj
kezet," azt teszi, légy
hivom.
A kézfogást nem
is lehet kárhoztatnunk.
Jól ősik egy becsületes
férfi vagy nő kezét
érintve, azt nyilatkoztatnunk ki, hogy köztünk szellemi rokonszenv létezik, de vigyázzunk, hogy a kézfogás pusztán gépies
szokássá ne fajuljon
el, hanem legyen az
mindig a sziv belső
érzeményének tiszta
és hű tolmácsa.
K. T. K.

Az uj Themse-alagut Londonban.
r

E gépek egyszersmind arra is szolgálnak,
hogy a közlekedést az alagut végei és a föld
szine között létesítsék. Ugyan az alagut mindkét
végén e«y 60 láb magas nyilas vezet a fold felszínére és az részint kőfallal, részint egy vascsővel
van kirakva. Ebbon egy föl- és lejáró kocsi mozog,
melyben hat egyénre van hely. Hogy pedig keveJ
• sebb erőfeszítéssel hozhassák mozgásba, meg= _ ^ = — -=-=__
felelő suly van rá kb't" r ^ ^ _" ^=^=L_-.___ v e . A mi a suly beosztást illeti, az egész- -2nek a szerkezete kö---_-- ^ ~^Z'_=-\
rülbelől olyan forma,
~ "" " -."-_=
mint a budai gőzsik_ - - Z:
lóé. A mozgást a már
-_"-~^ _
emlitett, alant fölállitott négy lóorejü gőzgép eszközli. A netaláni szerencsétlenségek kikorülhetése végetc itt is, mint a budai gőzsiklónál, igen
ügyesen van gondoskodva és igy som a
lánczok, sem a kötelek
hirteleni elszakadása
nem okozhat bajt.
Átmenetnél mindkétfelől egy kis házacska van épitve; itt
jegyet vált az ember,
beül a leszállító kocsiba, leereszkedik s
alájutva legelébb is
ogy kis várótorembo
lép, hol ülőhelyek is
vannak s azután az
omnibuszba ül, mely
vendégeit az alagut
másik végére szállitja,
hol aztán ismét fölvoCzegei kastély (Erdélyben).
nathatják magukat. A
föl- vagy lemenet 25 másodperczet, az oniniművet teremtett. Az alagut mintegy 22 labnyira
fekszik a Themse ágya alatt; a középen termé- busz-ut° padig 70 másodperezot vesz igénybe,
szetesen valamivel mélyebben. Az egész ogy vas- n „ ? hoo-y ha valahonnan el nöm késünk, két
csőből áll, melynek roppant nagy darabjait vas- percz afatt a TWer-Hilltől a Vine-Streetbe jutkapoáok tartják Össze. Talaján vasut van lerakva, hatunk. De még a legroszabb esetben mm kell
melyen egy nyolcz kerekü vas omnibusz közlekedik, ez úthoz 5—6 percznél több, mert az omnibusz
12 személyre" készitve. E kocsit egy hozzáerősitott mindkét állomásról minden negyedik perczben
indul. Mint.
hogy fel-vagy
lemonetkor
csak félannyi
embor juthat
a kocsikra,
mint az omnibuszra, igy ennek kétannyiszor kell járnia, mint am- azoknak. —
Előbb az olső
osztályu, 2
pence-t fizető,
s azután pedig
a második osztályu,lpence-t
fizető utazókat viszik át.
Nemrég nálunk is volt
szó a Duna
ágya alatt épitendő alagutról, do miután
lánczhidon
a
kivül még két
uj hid épitése
van tervben,
ezokbizonyára
sok időre feleslegessé tesznek egy ily
költséges és
nehezen kivihető vállalatot.
S.L.
Czegei tó (Erdélyben).

Tower-Hill-től Vine-Street- és Tovloy-Street-be
mogy, körülbelől % ang. mfld hosszúságú ea jóval
szerényebb arányokban van épitve, mint a régi.
Hanem aztán elkészítéséhez 12 hónapnál több
időre és 18,000 font sterlingnél több pénzre nem
is volt szükség, s Barlow, az épitő sem dicsekhetik, mint egykor Brunel, hogy csodálatra méltó

, "A Brunel által épitett alagutat Londonban a
a Thomse alatt sokáig páratlan építménynek tartották a maga nemében, és habár jelentősége a
világváros forgalmát illetőleg távolról sem felelt
is meg a roá forditott idő- és költségpazarlásnak,
de
legalább
hatalmas bizonyitékot
-' " ' 7 "
szolgáltatott
genialis építőjének merészségéről, kitartásáról és
ügyességéről.
Tizennyolcz
évi munkába
került —s ezalatt is a vállalatmindegyre veszélyeztetve volt a viz
betörései által, és e szerencsétlenségeknél hét
munkás vesztette életét,—
mig az alagut
annyira elkészült, hogy
1842. augusztusában a két
iv közül, melyekből áll, az
egyiket a forgalomnak át
Ehetett adni,
»we aztán a
következö év

márcziusában
* másik ivis
elkészült. Az
egész váll a l a t
összes költségei 600,000 font sterlingre rugtak (6 millió
forint).
Legujabb időben egy második alagutat a
Themse alatt sokkal kevesebb költséggel állitottak
e lő. Az uj alagut is természetesen a két part között óriásivá növekedett forgalom és közlekedés
könnyebbitésére törekszik. Az uj tunnel, mely

A czegei kastély és a Czegei tó.
sodronykötél vonja, moly az alagut végein egy
pár csigán fut keresztül, s ezekot ismét az ott
Az egyik képünkön látható épület a k ö r ü l t |
felállított gőzgépek hozzák mozgásba. Minthogy
terjedő szép kerttel a Czegei gróf Wass család
az alagut a közepe felé alá ereszkedik s ugyanazon
ősi kastélya.
arányban ismét fölszáll, nem nagy erő szükségelCzege a mezőség nyugoti szélén Dobokametetik az omnibusz megindításához; az allo gépes
gyében
fekszik, Szamosujvártól mintegy másfél
mindenike is csak négy lóerővel bir.

.„,.*«a

'ó'ób

órai távolságra; lakosai nagyobb részint oláhok,
kevés református magyar. A falu os fészke 8 jelenleg is lakhf lye a gróf Wass családnak, mely
család faját 117(i-ig viszi fel, s első őse Lob, ki a
mondóit évi on a görög császár segitségére állitott
magyar táborban derekasan hatczol. Ez a Lob,
testvérével Tamással több falut nyert a királytól,
mit a kövitkező király 1230-ban uj oklevéllel
orő-itett nio!.'. Lobnak fia Emich és Chama. Emichnek fia János és Miklós, kik a Vas melléknevet
kezdik felvenni. Miklós fiai Pál és István, kik
1363-ban Nagy Lajostól pallosjogot nyernek
Czégére. Erdély történetében növök ez idő óla
állandólag szeropol a kitünő hivatalokat viseltek, s

Még egy adat Batthyány 1849-ki
teoietéséről.

Herrn Dr. v. Hausmann tft geftattet bte Stttte mtt
eíncm Setcfmamc juv SBeftattung bíefeé fret ju paffom'
M . 7. Oft. 1849.
KKoUer>

Gróf Batthyány Lajos tetemének 1849-ben a
Ferencziek sírboltjába történt oltakaritása, egy
szemtanu, Szántoűy kanonok nyilatkozata után
— moly előbbi adatainkat, jelesen a Dank Agáp
előadása után feljegyzetteket nagy részben megerősiti — eléggé föl van már derítve.
Mi a holti estnek dr. Hausmann által átvételét s a Rókusba szállitását illeti, az eddig közlötteket a leghitelesebb helyről nyert értesüléseink
folytán még a következőkkel egészitjük ki.
Az elitélt miniszterelnök családja, mikor már
a kivégzés bizonyos volt, oktober 6-án gróf Károlyi Lajost kérte föl közbejárásra, engedélyt
eszközölni arra, hogy a holttest eltemetés végett
a végrehajtás után a családnak kiadassék, s e
czélból azt dr. Hausmann a család házi orvosa
átvehesse. Gróf Károlyi Lajos, ki a magyaroknál
volt fogva Komáromban s onnan épen csak az
imént szabadult volt ki, a legalkalmasabb egyén
volt arra, hogy ily szomoru kedvezményt a császáriaktól kieszközölhessen. Dr. Hausmann a
következő (rémeiül fogalmazott) felhatalmazást
nyerte töle;

Subst. ©ürcjermetfter. (L.S.J
(Dr. Hausmann urnak megongedtetik, hogy
egy holttesttel, annak eltakarítása végett, a vonalon szabadon átmehesson. Pest 1849. október 7.
Koller F. helyettes polgármester.)
(P. H.)
A pecséten e magyar körirat olvasható:
Pest. szab. kir. város tanácsi pecsétje.
A további történteket: mikép vitetett ki atest, okt. 7-kén este, kegyes cselből a sorompón,mikép hozatott vissza s helyeztetett el a ferencz-"
rendiek sirboltjában, előbbi közleményeinkből már
ismerik olvasóink.

György ága kihalt; de-Ádám két fiától lejövőleg jelenleg a család két ágban él s van kilenc-: érfi tagja.
A képünkön látható kastély, gróf Wass Jenő
tulajdona, egy emeletes szilárd épület négy szögletbástyával. Az épületről az momlatik a családi
levéltárban látható adatokban, hogy 1698-ban
épült, ezt mutatja egy alább közlondő, ujabb
keletü felirat is, de ha a/, ember a pinezét meg- |
járja s am.ak várak aljára illő vastag falait, '
faragott kőből s művészien elkészitett ajtait és
ablaknit látja: azonnal bizonyossá le*z, hogy az
épület alsó része sokkal régibb a 17-ik századnál,
s a kör- és csucs-ives kőfaragványok sokkal régibb időkre s különösen az átmeneti korszakra
utalnak, mely a Czegei Wass család emelkedésének
idejével majdnem egy időre esik. Ezenkivül, ha
látjuk a szomsaéd északi halmokat, melyek alatt
terjedelmes, öt-hat század nemzedékét magukba I fcojj 9?orjet'c(er ttefeS Dr. Hausmann beauftragt feí
foglaló sírboltok vonulnak — lehetetlen elhinnünk, j ten Seídjnam Ité ©vafeit Louis Batthiány »on ter
hogy csak a 17-dik századba építettek volna ez 1gra« ©rciftn Tóni Batthiány rtací) bev Execution
erős lakot. Valószinü tehát, hogy a jó Wass (xyörgy j $u überneíwen unt ta« 9li3t^ge jur 33eert>tgung ju
f
csak nagyban renovált.
>peft, ben 6. Dft. 1849. ''
Az épület keletre fekvő homlokzatán az erkély felett ogy kőbe a következő ódon modoru
3m Sluftrage ter grau ©raftn
sorok vannak vésve:
(L. S.)
Batthiány
„V./.ev kileiK'zvoiinyolcz hatszáz esztendöben,
©raf Louis Károlyi.
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Irta DICKENS KÁROLY.

I-ső fejezet.
Az bizony, ilyenformán történt :
Azonban, a mint tollammal kezemben
itt ülök, reá tekintgetve e szavakra : ugy
rémlik előttem, mintha ezek a következén-,
dökkel látszólagos ellentétben, mintegy félbeszakításban, állanának. De ha mégis e
szavakat ki nem törlőm, tanuságot tesznek
arról, hogy mily nehezemre esett megkezdeni
nyilatkozatomat. Sajátságos bekezdés, de
mit tehetek róla, ha jobbat nem találok.

H-clik fejezet.
Az bizony, ilyenformán történt :
Azonban a mint ama szavakra tekintgettem, s összehasonlítani az előbbi bekezdéssel, ugy tapasztaltam, hogy megint ugyanKz a ház Wass György által épült elsőben ;
Annak fia László nemzett magzatokat,
azokat
ismételtem. Ez annál boszantóbb reám
(Bizonyitvány
De halai kiviínja csakhamar azokat.
nézve,
mivel most már egészen más összeWass Dániel ágon igy Wass Miklósé' lön
arról, miszerint az előmutató: dr. Hausmann van függésben alkalmazom. Mert őszintén kj
S l$ái..Ily Krisztináé, kit a gróf társul vön.
megbízva, gróf Batthyány Antónia által, hogy kell nyilatkoztatnom, hogy a képzeletem
Miklós holta után egy bástya lediile
gróf Batthyány Lajos holttestét a kivégzés után
Es ugy épitéshez az özvegy készüle.
Ezer hétszáz hetven folytán felépüle
átvegye s az eltakarításra nézve a szükségeseket elébe tolakodó bekezdést mindenképen kiEz formában, s hogy az isten segitette,
megtegye. Pest, 1849. okt. 6-án. Gr. Batthyányné küszöbölni akartam, s azt egy teljesen másÁldassék szent neve örökké érette.
neművel szándékoztam fölcserélni, életem
megbizásából. Gróf Károlyi Lajos.)
(P. H.)
Ki már gróf Wass Farkast itt oly fővé tegye
elébbi korszakán kezdve megismertetéseKitöl izről izre ez ház urát vegye."
E fölhatalmazással dr. Hausmann lóhalálában
met. Neki vágok hát még egyszer, de e máA házépittotő Wass György arról is neveze- sietett, a bérkocsist nyaktörő sietségre unszolva,
|
tt s, hogy élete folytából, mely a Rákóczi forrada- a kivégzés helyére. Közel volt már, midőn a vég- sodik bukásomot sem törlőm ki, hogy lássa
; meg mindenki, miszerint nem czélom sem
lom idejére esett, kötetekre menő naplót hagyott
zetes lövéseket eldördülni hallotta. S a vesztőholy értelmi, sem érzelmi gyarlóságaimat eltithátra, mely azonban még kiadásra vár.
•
A kényelmes épületet olülről kis park s hátra körül több rendboli sorban felállított katonai négy- kolni.
felé terjedelmes nagy kert veszi körül; és az szögöt a legnagyobb nehézséggel áthatolva, az
III dik fejezet.
udvartól közvetlen kelet-délre térül el Erdély áldozatot, mint egy lelőtt nemes vadat, vérében
Most hát már nem vágok neki egyenesen'
legnag\ obb tava a Czegei tó. A mezőség kopár, heverve, halva találta a földön. A kivégzés végrehogy mindez, miképen történt, csak majd
erdőtlen hegyei közé benyúlva s mintegy az erdős
hegyeket azokkal összekötvo terjed e szép tó hajtó parancsnokához intézett kéréseinek, melye- lassacskán megyek messzire. Mindenekelőtt
Czege alsó végétől Novaj, Szent-Gothard és ket egy általa jól ismort s ott szintén jelen volt | a természetes renden tartsuk meg, mert
Gycke felé. A tó terjedőimé mintegy 2000 hold, s fiatal lovastiszt Frankenstein is a legmelegebben csak igy jöhetünk a dolog sorára.
nyári időben közepe táján majd egész hosszában a támogatott, sikerült végro kinyernie, hogy a holtSzüleimnek a legnyomorultabb életmód
viz mélysége 10—12 láb. A tó nagy része sürü
nád erdővel van körülvéve — de azért pompás test neki átadassék, de csak miután a katonai jutott osztályrészül, s magam is gyermeksétükroi is vannak, a legnagyobb tükro Czego mel- vésztörvények szerint három óra hosszant illetet- gemben velök együtt Prestonban egy pinlett; a szélein a viz iszapos, mocsáros, libák, ru- lenül hevert a földön, ott a hol épon elbukott czelakban tanyáztam. Még most is fülembe
ezük, malaczok kedvencz tanyája, de közepe felé vala. A katonai négyszög folyvást szigoruan őrizte cseng Lankashire atyus fapapucsának az utkristály tiszta, zöld szinü, fenekén finom fövény
czakövezeten keresztül hatoló dübörgése,
a testet s bomlatlanul állott.
terül el s a legkellemesebb fürdés esik benne.
mert ugy dübörögni rajta kivül senki nem
Ezalatt
tökéletesen
setét
este
lett.
A
holttestet
A parti nádasok telve vannak ezer meg ezer
|
vadruczával, szárcsávái, gémekkel, néha Vadlu- akkor a legközönségesebb létrás szekérre tették, s tudott; jól emlékezem még most is, hogy
dak kai és oly szép fényes mellű búvárokkal, me- mire a roppant néptömeo- is szétoszlott, a katonai | midőn anyám a pinczelépcsön lefelé jött,
lyekhez hatonlót eddig elő sehol sem láttam.
négyszög is engedett, hat kürasszirtól kisérve a i legelőször is lábain kezdtem észlelni kedélye
A tó hallal is nagy mértékben bővelkedik, kocsi a Rókusz-kórház felé megindittatott. Mogér- IKállapotát, azután térdein, mellén, s végre
1
s télen át rajta mindig nagyszerü halászatokat j
arcza tünt elö, s fejezte be a kémlelés jó
kezvén
oda,
a
vasasok
eltávoztak
s
ezzel
a
katonai
tartanak a birtekos gr. Wass-család tagjai. A
vagy rosz, de mindig bizonyos eredményét.
t<> alsó részén fűz- és egerfák közé rejtve egy felügyelet megszünt.
Ez\árom tényt világosit föl, azt nevezetekis malom áll s tis-zta nyári estéken, hallgatva a
A kórházban a holttest a leggondosabb orvosi
malom kerekek méla csörömpölését s nézve a vizsgálat alá vétetett; a sebok holye,száma,mély- sen, hogy én nagyon félénk voltam, továbbá,
hogy a pinczelépcső meredek, s végül a behegyek mögött emelkedő tele holdat a mint
csillogó fényét a tó rezgő hullámain szétönti, — sége, iránya szigoruan megállapittatott; samony- járás nagyon alacsony volt.
nyire az idő rövidsége és a helyzet kényszere
egyike a legszebb természeti látványoknak.
A szegénység ugyancsak bele vágta
Czoge határán és a tó körül s a szomszéd falvak, engedte, a test — futólagosan legalább — némi hosszu karmait anyám arczába, egész termefőként Göcze környékén folytonosan találnak régi bebalzsamozásban is részesittetett.
tébe, de különösen az ö hangjába. Szavait
fcgyverdarabokat, római és <*örötf császári pénCsak másnap, oktober 7-ike folytán sikerült rikácsolva ejté ki, mintha harapófogóval
zeket s mas apróságokat. A tó partja 1282-ben ongedélyt eszközölni ki, hogy a holttost a józsefhuzták volna ki száraz torkából, s a pinczécsatatér is volt. Az Oldamur vezérlete alatt csavárosi
tometőbe,jeltelen
egyszerü
sirba
letetessék.
ben
ugy jártatá köröskörül szemeit, mintha
tangoló kunokat ugyanis Kun László és Loránd
erdélyi vajda itt keményen megverték.! A kunok Ennek folytán Pestváros akkori ideiglenes polgár- folyvást azért zsémbelödnék, hogy sovány
egyrésze fogságba esett a többi kiszaladt Erdélyből. mestere Koller F. a követkoző engedélyt állitotta és éhes . . . . No már ezt meg kell adni,
hogy apám hősiesebben viselte magát; a
ki dr. Hausmann részére:

görnyedt vállú öreg kényelmesen henyélt
a háro.nlábu széken, anyám azonban türelmetlenül rántotta ki alóla a széket, sürgetve
őt, hogy akárhonnan pénzt kerítsen. Akkor
kedvetlenül lépdelt fölfelé, én pedig Összehuzva magamat, a szegletbe hunyászkodtam,
nehogy anyám keze a hajamba tévedjen.
Anyám minduntalan gonosz kis ördögnek nevezett engemet. — Ha azért sírtam,
mert féltem a sötétben, ha a hideg rázott,
vagy éhség kinzott, ha a tűzhelyhez kuporodtam, vagy mohón ettem, ha volt valami,
anyám mindig ezt ismételgette: „oh te gonosz
kis ördög." Ebböl természetesen az következett, hogy utoljára csakugyan elhitettem
magammal, miszerint én t.stestől lelkestől
gonosz ördög vagyok. Hát nem gonoszság
volt e tőlem, ha szerettem a jó meleget, ha
éhes voltam, ha sóvárog vá tekintettem azon jó
falatra, miből én egy morzsát sem kaphattam.
Néhanapján mindketten elmentek munka után látni, mikor is engem egykét napra
bezártak a pinczébe. Ekkor már igazán gonosz ördög voltam. Mindent kívántam, csak
a nyomort nem, ohajtám anyám apjának
halálát, ki Birminghamban gépész volt. Még
régebben hallottam anyámtól, hogy nagyapám halála után „ha pörét megnyerheti",
egy egész udvarház birtokába jut. S én gonosz kis ördög hideg meztelen lábammal
kevélyen lépdeltem a tört téglán, mintha
nagyapám hulláját taposnám, már képzeletemben a sok házat ételért, italért s csinos
ruháért adogattam el.
Elvégre sötét pinezénkben is történt változás. A mint az átalános változás le ér a
polezig, ugy fölér odáig is, hová csak emberi
erő fölküzdheti magát, s több változást eredményez.
A pincze legsötétebb zugában valami
rongyféle halmaz volt, mit mi „ágynak"
neveztünk. Ez ágyon feküdt anyám három
nap óta, s csodák csodája! egyszersem kelt
föl, s a mi több, időnként elkezdett nevetni.
Ha azelött valaha hallottam volna ez aszszonyt nevetni, sajátságos kaczagása megfagyasztotta volna véremet, igy is megreszkettem arra, de apám még jobban megijedt,
s koronként vizzel kínálta meg. Azután egyszer jobbra, másszor balra forgatta fejét, és
dalolt, dalolt torka szakadtából. Nem lett
jobban, sőt azután apám is ledőlt, együtt
nevettek, daloltak, én pedig mindkettőjöknek vizet adtam, ugy aztán mindketten nevetve, dalolva aludtak el; hidegek voltak
mint a jég, nem ébredtek föl.
(Folyt, köv.)

Kaliforniai képek.
VII.
Sötét képek.
Kalifornia népét a szőnyegre hozott chinai
kérdés megoldása jelenleg komolyan foglalkoztatja; vannak,kik pálczát törni akarnak a mennyei
bevándorlók fejei felett, de más nézetű polgártársaikban ép oly szenvedélyes chinai védőkre
találnak.
Azon kérdés: vajjon eltűrjék a chinait, a
fehér ember társadalmi körében, vagy ne? a század felvilágosult szelleme, s a keresztyén szeretet
5*aai szerint, minden legkisebb habozás nélkül
'genleges megoldást kell hogy nyerjen. Hogy
Pedig a z u j államra az olcsó munkából háramló
előnyök,kárpótolandják-e azon állitólagos erkölcsi
(
-*s kozeg eszS( igj gülyedést, mi a chinai beköltözés
e
lenérvéül használtatik, azt a jövö fogja megmutatm,
, ,^ n élkül hogy czélom volna a minket kevesse érdokiő mongol faj viszonyait részletesebben taglalni, j o l e n i e g i cz ikkem feladatául tüztom a sötét függönyt fellebbonteni, s a chinait
ugy mutatm be a magyar olvasónak, a miut az
valóban szemlélhető a nyugoti félgömbön.
Mindamellett, hogy a nehezen kiaknáz

ható chinai nyelv a kaukázi fajt bárgyu _együ- legpánczélozottabb gyomra keresztyén orrát is
gyüségében „barbár" czimmel tiszteli, s saját ha- annyira sértik, hogy öntudatlanul menedéket
zája
zaja lakosait „hold fiai", „a mennyei birodalom keresve — az első emeleten találja magát. Ezt
szülöttei" s több ily ékes czimekro méltatja, — ki csaknem kizárólag opium-kereskedők, szatócsok,
életmódjukat, szokásaikat erkölcsi életöket, s ma- vendéglősök s főbb orgazdák ésezinkosok lakják ;
gát túlélt sajátságos czivilizácziójukat, habár nem állitólag ezen szobák némelyike valóságos tolvaj saját hazájokban is, tanulmányozhatja : szives barlang, mivel lakosaik nappal éjjeli álmot aludva,
örömmel lemond az ily- chinai mennyei jogról, este denevérkép repülnek ki a prédt után.
A felsőbb két emeletbe durva, szemetes,
s szerencsésnek vallja magát, hogy nem a virágos
szennyes
falépcső vezet; mindkettő ép oly szű< és
mennyei birodalomban született.
A chinai bevándorlás indoka ugyanazon for- visszataszító szobákká van osztva, mint az alsó
rásból ered, mint a fehér emberé; a vonzó de- rész s csupa nő személyektől van nópssitve, hol
lejtü: az annyi csáberővel biró kaliforniai arany. a szerencsés kártyás, a siker-jutalmazott tolvaj, a
A külföldi barbárok hazájában, a szülőföldén élni fortunától kegyelt kereskedő tartja magán-hárealig tudó chinai széles alkalomra talál, helyzetét mét. A vásárolt rabszolganők nagyobb része az
javitani, sőt nem ritkán gazdagságra vergődni. importáló társulat ügynökeinek ellenőrsége alatt
A chinai Kaliforniában a messze terjsdő gazdá- bocsátja magát áruba, s tölti alegelvotemedettebb
szati és bányászati üzletekben van szétszórva; szivü Nábob erszényébe a szennyes keresetmód
szorgalma, józan élete, csendes szerény maga- szégyenfilléreit.
A chinai társadalmi fogalmak szorint a nőben
viselete példabeszéddé vált, s meglopó az ily
látszólagos jó magaviseletű egyénekben a legna- semmi nemesebb, magasztosabb erkölcsi ér/.etet
gyobb ellentétet, a logfoslettebb szenvedélyessé- nem lehet keresni;o szerencsétlenek valamennyien
állatias, aljas nézetekben neveltetve, semmi más
get találni fel.
Egy népet sem Ítélhetünk meg mig külcse- kilátással s magasabb életfeladattal nem birnak,
lekményeit, szokásait, életmódját nem ismerjük. mint magukat külsőleg minden áron vonzóvá tenni,
A fehér ember a chinai életszabályait csak is s minden legkisebb vonakodás nélkül engedik mamegközelitőleg képes felfogni, annak nyelve, ter- i gukat, kereskedolmi czikkekül eladatni. Ez azon
mészete, vallása, nézetei a mieinktől annyira olté- sors, a melyre — chinai nevelésmód szerint — hirők, hogy mi őt som kellőleg nem méltányol- vatva vannak, s ha a körül mények, hiúságuknak hihatjuk, sem tökéletesen fel nem foghatjuk: az zelgő gazdag ember birtokává tehotik, roményeik
egész chinai nép még napjainkig bizonyos rej- notovábbját elérve, sorsukkal teljesen meg vannak
telmesség sötét leplébe van burkolva, s mi csak elégodve.
A chinai nőnem szokott divatot Páristólkölarról hozhatunk itéletet, a mit látunk. Mielőtt
ehhez fognánk, tekintsünk utána, mint él a chinai | csönözni, a pillangó szárnyakat s madár búbot'
a nyugoti kereskedés metropolisában; e végre a j jelképező hajék ezredévek hagyománya; akármin
chinai városnegyedben kell egy kis kellemetlen, pirosra festi a viaszszinü arczot; csillogó üveg
haj-, nyak- és fül-ékei, s a vagyoni állás szerint
de szükséges sétát tenni.
Hány ozer konfuczista lakja azon kerületet, szövet vagy selyem köntösök változatlanul megazt pontosan kipuhatolni nagyon nehezen lőhet; tartják régi alakjuk és szabásukat; a piczire szoriaz ez évben bevégzett czenzus a város népességét tott lábat teknő talpú, ékesen hímzett papucs fedi;
170,000-re tevén, ez Ö3szogből 15,000-et nagy az ily többé vagy kevésbbé tarka és kirivó mezbe
kérdőjellel számit a chinaira, e szám oly változó, burkolt chinai nő teljésen meg van elégodvu, s
hogy lehetetlen valódi létszámukat meghatározni. s korlátolt elme-láthatára nem csapong elérhetleA szorgalmas méheket és hangyákat utá- nek után.
A chinai férfiban a honszeretet egy "szikrája
nozva, csapatokban élnek, s ép oly kiváló szeretettel vannak a zsúfolás iránt, mint a bolyban a sem ég, vallása s hagyományos szokásai azonban
hangyák; a térességet, szabad lejárást megvetik, arra tanitják, hogy csontjai Konfuczius földében
s ugy látszik mintha, a mennyei kényelmet csak kell hogy nyugodjanak, ő csak ideiglenesen vesz
ott lehetne Iegkedélye3ebben élvezni, hol a leg- bucsut hónától, s reménye, hogy életbon tér haza,
szükebb térben a legnagyobb számu halandó van törhetlon; ha azonban számításában csalatkozik is,
összepréselve. Hogy mily tökélyre viheti a chinai j meg van győzödve, mikép bárhogy s miként, hamvai
ezen sajátságos emberi összezsákolást, erre a j az ősök sirja mellett fognak nyugodni.
Ha egy chinai férfi hal meg, ennok hült tetoJackson-utczában levő Mc. Evoy-féle épület a I
legbeszélőbb tanúbizonyságot szolgáltatja. Az épü- • mét bármi áldozattal is haza szállitják élő honfilet három emeletes, közepén tágas, nyilt udvar- j társai, a nőkkel könnyebben veszik a dolgot, öket
ral: homlokzat hossza 68', 2 láb, mig az erre füg- j alacsonyabb teremtéseknek szokták tekinteni, s
gélyes vonal hossza 137'/2 angol lábat tesz ki. ha egy ily szerencsétlen kimül, e szomoru eset csak
Ezen épületbon jelenleg több mint 600 emberi lény I annyira illeti meg a chinait, mint egy kedvencz
lakik, s volt idő, midőn azon födél 1000 eh inait ! ló, vagy elkényeztetett öleb halála
Egy chinainak sincs eszében Kaliforniát álárnyazott.
A bemenet az udvarra vezeti a látogatót, landó lakásául választani, nejét vagy kedvencéét
melynek minden oldalán alacsony ajtók, ép oly ! Chinában hagyja, s ott pénzbeli tehetsége szerint
kicsiny, alacsony és sötét szobába vezetnek. Ezek | vásárol nőt, ki ideiglenesen a hátrahagyottat káregyike mintegy 12 láb hosszu és 8 láb széles, ! pótolja.
A chinai társulatokat képviselő kalmároknak
melynek közönséges neve „Ópium don"; o haj- i
lékban az ópium él vezet barátja csekély 10 centért i 3as szemük lévén az üzleti dolgokban, már régóta
nagy szippantásokat tehet ezen test- és lélekrontó I átlátták, hogy a nőkkel való kereskedés roppant
bóditó szerből; az egyik szögletben egy-két láb • osztalékokat nyujt; mivel pedig Chinában mi sem
magas emelvény áll, s a gyékénynyel teritett pa- | olcsóbb mint a nő, mig Kaliforniában csaknem
dolaton ezen fontos vállalat elnöke ül s nyújtózik j egyenlő sulyu aranynyal fizetik ez áruezikket, mimandarini méltósággal egész naphosszant; körü- I hamar megkezdették a chinai nő nagyban való
lötte a mámor boldogító kellékei: sulyos fazokak, I behozatalát. Minden Chinából érkoző gőzös szápipák és kiolthatlan lámpa képében hívogatják zakra menő ily szerencsétlen rabszolganőket hoz
élvezetre a chinait, az üres fanyoszolya kényelme a piaczi szükséglet fedezésére. Egy ily szomoru
azonban uj 10 centért vásárolható csak meg. Az jelonetet ,,A chinai gőzös megérkezte" czim alatt
ily egyszerü bútorzattal ellátott szobiban gyakran közöltem már e lapok hasábjain. *)
30 személy v a n összeékelve a mámorosodás
A megrendelő különböző czégek könnyü
stádiumában; a végletekig jutottak egész testök szerrel s jó nyerességgel szabadulnak meg ez élő
hosszában nyujtódznak az ajtó előtt összevissza, áruozikkektől. A szállitmány legkiválóbb része,
vagy olr formán összokuezorodott csoportot ké- az ebven, friss, erőteljes nők, kiilon rendeletek
peznek, miut nálunk a szalma-aljazatou nyugvó szerint, gazdag kereskedők s jó módú szatócso i
sertések téli napokon. Az egész kép a legfestőiet- részére már előre le vannak foglalva. Az import
lenobb színezetet nyujtja, s undorral fordulunk el többi része, részint a chinai közönség, részint
ezen helytől, mindamellett , hogy ez a m iga fiók intézetek, vagy egyesek által 200-500 dolnemében a legelőkelőbbnek tartatik, s több száz lárjával vásároltatik mög fejenként, ifjuság,
más alacsonyabb hisonfajta chinai intézet kozott csinosság, szeretetreméltóság, s egyéb bájaik arávezérszerepet játszik.
nyában.
;
Az udvar ellenkező oldalán egy olc3Ó „chiMint minden áruban, ugy itt is van rosta-alj;
nai laczikonyha" tölti el orr- és szemsértő bűzzel de hova lesz az ilyes: azt áthatlan sötét lepellel
az egéaz udvart; gyalulatlan deszka darabokon takarja a tött szennye.
félig füstölt, valami gyanus mázzal bevont sertésMikép értelmezi a chinai a könyörületet és
negyedek, vese pástétomok, máj darabok, különös kegyeletet: azt egy úgynevezett cbinai kórhi/. híbefőttek, rejtélyes tésztás sütemények ragyogóra irásából legjobban fogja belátni az olvasó.
firnájszolva, egész üst főtt rizs társaságában, «gy
Gyertyavilággal kezünkben, a léghitlanul
troncséni drótos tisztaságú ezopfos mennyei szakács
•) A „Vasárnapi ujság" f. évi 20-dik számában.
étvágyüző műkirakatait bámultatják. A látottak a
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elzárt, penész és szeméttől csaknem eltorlaszolt soha nöm hallottak — tulhaladja korlátolt képeskeskeny folyosó végén egy alig 5 láb magas durva ségüket, s a jövő élet büntetése és jutalmában
faajtóhoz, s ezt felnyitva, 9 láb hosszu s mint- sehogy sem akarnak hinni. Képtelen lévén a chinai
egy 7 láb szélos szobába érünk, ennek neve „hos- növendék a keresztyén vallás elveit méltányolni,
pital", hová a már használhatlan és gyógyithatlan az abból kifolyó erkölcsi kötelességet is szintoly
betegek vitetnek meghalni. A hely a legrondább, alaptalannak tartja.
a fal hosszában, mintegy 3 lábra a mocskos padoA chinai városnegyed feletti őrködéssel Woodlat felett 4 láb széles faemelvény vonul el, mire raf rendőr tiszt van különösön megbizva; s az ő
két^elavult rizsszalma gyékény van teritve; asztal-, szives barátságának köszönhetem a sötét régiókba
szek-, ablaknak semmi nyoma, a legtolakodóbb való bopillanthatásomat s az ő védszárnyai alatt
napsugár sem volna képos éltető szikráját idö lehetett ChinátSan-Francziskóban megtekintenem.
téveszthetni, a légkör zárt, pangott, nyomasztó,
Sarlay Pál.
büzös, kór és ragály csiráját hordja éltető éleny
helyett.
Ezon helyro hozatnak azon teremtmények,
Egyveleg.
kiket a kór annyira lesujtott, hogy többé nem haszonhozók, s a birtokló egyénnek vagy társulatnak
0 (A szakái viszontagságai.) Közelebbről
terhére válnak: ezen nyomoru barlangban, barát egy kisebb rendű német államban a kormány
és tulajdonostól elhagyatva, senki segélyére sem megtiltotta hivatalnokéinak a szakálviselést, vagy
számithatvn, a földi kísértés végporezében minden legalább is nagyon megszoritotta. Némelyeknek
isteni vigasz reménye nélkül végzik be a szeren- épen sommifélo pofaszőrt nem szabad viselni,
csétlenek szánandó földi pályafutásukat.
másoknak podig csakis bizonyos meghatározott
Mielőtt azonban az élet e s.'ámkivetési he- szabályok szerint, s csak igen csekély ama boldog
lyére hozatnának, elébbi lakásaikon egy chinai emberek száma, kiknek tetszésök szerint szabad
orvos látlelete mondja ki a gyógyithatlansági viselni azt a diszt, melylyel a jó isten arezukat
végitéletet, minek folytán a halálórája megér- moglátogatá. E különös rendelet régi idők emlékezte felől tudósitják a szerencsétlen áldozatot; két idézi vissza lelki szemeink elé, mikor az ilytudva, hogy tiltakozás, könyörgés mit sem hasz- szerü intézkedések még infloribus állottak.
nál, ez minden legkisebb ellenmondás nélkül nyugÁtalában a szakállnak és bajusznak az ó-tosszik meg sorsában. A
beteget a hospitálba
hozzák, az ajtón beerőszakolják, s a gyékényre lefektetik; oldala mellé egy fazék
viz, egy más fazék
rizs, 8 egy égő lámpa
helyeztetik, az ajtó reá
záratván a szerencsétlen igy sorsára hagyatik, s meghalni
kény szeri ttetik.
Az élet s az elitélt
közé egy mentő kar
som ajánlkozik segélyt
nyujtani, a chinai törvénynek mindenki vakon engedelmeskedik.
Az egész mongol fajban sokkal gyengébb
a részvét, szánalom és
kegyelet érzete, semhogy az ily borzasztó
itélet ellen,ha egyszer
kimondatott, sikra koljert.
Néhány nap mulva
a lámpa kialszik, rizsés vizes fazék üres és
száraz. Kiknek a bünholy felügyelőtökre
van bizva, már eleve
tudják mikor alszik
ki a lámpa tüze, s miAz uj Themse-alagut Londonban: Az omnibusz belseje.
dőn az időpont elérkezett, az áldozat hült
tetemeit elviendők, a zárt ajtót felnyitják; ren- tamentomi parancsoktól olkezdvo, melyek a zsidesen jól számitották, mert éhség vagy öngyil- dókat a szakái megnövesztéséro kényszeritették,
kosság hullát juttat kezeik közé. Néha azonban ogész korunkig igOn változatos és viszontagságos
az élet nem repült el, az orvos életszikrát talál története volt. Ez alkalommal azonban csak arról a
a vélt hullában: ez eset az Ítéleten azonban mitsem forradalomról teszünk emlitést, melyet Nagy
változtat, ők holtat keresnek s soha sem távoz- Péter muszka czárnak egy szakálrendeleto a bonak a nélkül. Ha az áldozat beléptükkor élne, zontos képü muszkák között előidézett. Persze ma
rövid néhány percz alatt holt testet visznek ki; képzelni sem tudunk muszkát szakái és pálinka
a sziv nem dobog, a lélokzés megszünt, a szen- nélkül, de volt idő, mikor az előbbiről kénytelevedés sárházából a lélek kirepült. Hogy cselek- nek voltak lemondani s csak az utóbbiban keresszik ezt? vért eresztnok-e, megfojtják vagy meg- hettek vigasztalást neki keseredett szivöknek.
mér "ezik az áldozatot? ezt csak a titokba ava- Nagy Péter kimondotta hogy: „Boroda lichnaja
tottak tudják.
tiagoza, — a szakáll haszontalan kényelmetlenség"
Egész tuczat ilyszerü kórház lehet ezen ke- s ő maga simára borotváltatá magát s az oroszoknak
resztyén és a felvilágosodás zászlaját magasan is ugyanezt parancsolá. E miatt borzasztó ribillió
lobogtató városban; a rendőrség által felfedezettek keletkezett. Az Ivánok és a Péterek, a Sasnak ea
ritkán vagy soha sem használtatnak, hogy azon- Anasztaziusok kétségbeesett orditással marban több ilyféle intézetek léteznek, és folytonos kolták meg azt az őserdőt, mely állukat fedezé,
Izrael gyermekei rettenetesen jajveszékeltek s a
használatban vannak, a felől alig lőhet kétség.
A szabad Amerika évenként milliókat áldoz torzonborz kozákok kereken kimondották, hogy
a pogányok megtérítésében fáradozó missionariu- inkább éltöktől válnak meg, mint álluknak o
sok segélyezésére, távol nyugoti partjain azonban drága függelékétől. De a császári parancs kérszemet huny a keresztyénségo-el ennyire össze lelhetetlen volt és csakis az tarthatta meg szakálát, a ki azért bizonyos taksát fizetett. A
nem férő büntettekro.
Tagadhatlan, hogy a chinaiak ügyesok, szor- szt.-pétervári nagy uraknak, udvari emberekgalmasak, jo felfogásnak, a nem könnyü angol nek és gazdag keroskodőknek évenként 100 rubelt,
dyelvet sikerrel és gyorsan tanulják meg a rendes kiskereskedőknek és más polgároknak 60 rubelt,
iskolázás folyama alatt; azonban a keresztyén Moszkva férfi lakóinak 30 rubelt, a parasztoknak
vallás elveit sem méltányolni, som felfogni nöm 3 garast kelletett fizetni. A hivatalnokok, a kik o
tudják, a láthatlan istent imádni ~ kiről eddig taksa fölszedésével voltak megbizva, nyugtául egy

rézjelvényt szoktak adni, melynek egyik felén egy
orr volt nagy bajuszszal és hosszu szakállal, a
alatta e szavakkal: „Boroda lichnaja tiagoza" —
másik oldalán pedig orosz nyolvon ez voltfölirva:
„A szakáitaksát lefizette". Következés pedig az
lett, hogy a gazdag emberek ugyan fizettek drága
szakállukért, de a parasztok többé felé se mentek
Moszkovának és Szt.-Pétervárnak, s igy a két főváros lakói panaszkodni kezdettek, hogy a piaczon
semmit sem kaphatnak, mert a parasztok nem visznek. Utoljára is meg kellett engedniök a föld népének a szakál-visolést. E szakái rendszabályok
többi részei a nagy czár utódai alatt is jó sokáig
érvénybon maradtak és csak II. Katalin szüntette
meg azokat.
** (Beszélni nem mindig ezüst.) Lucca Paulina asszonynak legutóbbi sz.-pétervári vendégszereplése alkalmával a hires primadonna (Bismarkkal való Í3moretségéről is hires) képezte az
ottani társaság beszélgetése tárgyát. Egy Pétervárról kiinduló vasuti vonat másodosztályu coupéjában is élénk társalgás folyt a hires énekesnő
felől, ki az előtti estén vett bucsut a közönségtől
az „Afrikai nő"-bon. Egy hölgy nagyon csipös
kifejezésekben nyilatkozott Luccáról: „Nagyon
öreg már szerepéhez, sőt átalában a szinpadra is;
rég vissza kellett volna már vonulnia; régebben
érhetett valamit, de most nincs mög benne a klaszszikai nyugalom, s még a mellett milyen csunya
is!" Azután egy mellette ülő idegen urhoz
fordult a beszédes aszszonyság: „Nos, uram!
ön mosolyog és nem
szól. Hát nincs igazam? nem elviritott-e
már Lucca?" „Ugyan
kérem — válaszolt a
kérdezett — mondja
ezt meg Lucca aszszonynak magának;
szemközt ül önnel."
Kinos pillanatok állottak be a társaság közt.
A beszédes hölgy minden ily helyzetben kigondolható mentegetőzéseket fölhoz. „Bocsánatot esdek — szólt
dadogva —tegnapesti
roszullétem lehet az
oka, — aztán meg csak
egy kis részét hallottam a szerepnek. Az
ember könynyen itél.
Aztán meg a „Vossische Zeitung"-ban melyet járatok, mindig
csak ócsárolni hallottam kegyedet. De az a
kritikus, az a tudatlan
ficzkó, bizonyosan valami vakmerő és utálatos ember lesz." „Nem
mondaná ön azt meg
egyenesen neki ? — válaszolt Lucca asszony, finom mosolylyal mutatva
az idegen urra, — épen ön mellett ül."
0 (A hirdetés hatása.) Ha azoknak a gyakran nyegléskedő és humbugszerü hirdetéseknek
semmi hatásuk sem volna, bizonyára nem pazarolnának rájok oly nagy összegeket épen a legszorgalmasabb és legkapzsibb üzletemborek. Azt a
sajátságos hatást, melyet egy hirdetés az újságolvasóra gyakorolni szokott, egy amerikai hirlapiró következőleg határozza meg: „A hirdetés
először jelenik meg nyomtatásban. Az olvasó észre
sem veszi. — Másodszor jelenik: az olvasó észre
veszi, de nem olvassa el. — Harmadszor jelenik
meg: az olvasó elolvassa. — Negyedszer: már a
hirdetett áruezikk ára _ után néz. — Az ötödik
megjelenésnél nejének is előhozza. _ A hatodik
beigtatás után elhatározza, hogy a hirdetett áruczikkből venni fog. - Végre a hirdetés hetedik
megjelenése után csakugyan vásárol is a hirdetett
áruból." E definiczió meglehetős eredeti, de van
valami igaz is benne.
*% (Ellenméreg.) Francziaországban nemrég
ogy egyén 200 szál gyufa fejével meg akarván
magát mérgezni, hogy a hatás annál gyorsabb
legyen, még egy jó adag terpentinszeszt, s erre
vizet ivott. Mi történt? Egy kis gyomor- és fejfájás
után mintegy két napig hatalmas vizszomjat érezott, mely után visszanyerte teljes egészségét.
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Irodalom és művészet.
** („Történeti tanulmányok és jellemrajzok."
Csengery Antaltól.) Első és második kötet Pest
1870. Kiadja Ráth Mór. Csengery Antal történelmi és irodalmi kisebb munkáit, melyek az
utolsó előtti évtizedben elszórva láttak napvilágot,
részben e két kötetben összegyűjtve találja a magyar olvasó közönség. Irójok érdemeit akár a közélet, akár az irodalmi munkásság terén ma már
dicsérni felesleges. Csengery is ama — fájdalom
— kevés férfiaink egyike, kik minden téren,
melynek müvelésére életöket szentelik, maradandót képesek alkotni. E két kötet, mely Csengery
kisebb müveinek csak egy részét foglalja magában,
honi történelmi irodalmunk gyöngyei közé tartozik.
Tartalmuk közérdekessége, a rendkivüli és sokoldalú tudomány, mely bennök visszatükröződik,
az eszmogazdagság és a gondolatok ujdonsága,
mely őket kitünteti — az irodalom legszebb
termékei közé sorozza azokat. De van e tanulmányoknak egy más oldaluk is, mely miatt valóban
megérdemlik, hogy az ujabb nemzedék alapos és
folytonos srtadium tárgyává tegye s példányképül
tekintse. Es az ama mesteri stylus, melyben egytől-egyig irva vannak. — Az első kötet öt nagy
essayt foglal magában, melyek mindenike az
őskori történelem egyes fontosabb mozzanatával
foglalkozik s noha mindogyik egészen önálló, a
tárgy rokonságánál fogva mégis mind az öt közeli
összefüggésben áll egymással. Szerző — mint
előszavában irja — az ötvenes években „az
emberi mivelődés történetét" szándékozott megirni s ez értekezések akkori tanulmányainak
gyümölcsei. — A második kötet tartalma már
sokkal közelebb áll korunkhoz. A 48 előtti idők
és események vezérférfiait mutatja be szerző bennök. Nyolcz akkori igen előkelő államférfiuról
és íróról, — kik közül többen még ma is szerepet
játszanak, — ad jellemrajzot. Nagy Pál, Boőthy
Ödön, Szentkirályi, gr. Dessowffy Aurél, b. Eötvös, Szemere Bertalan, s levelezéseik által gr.
Dessewffy József és Kazinczy Ferencz jellemképeit találjuk itt életrajzi adatok s közpályáik
leirása mellett.— A könyv kiállítása diszes és izletteljes. Az első kötethez van csatolva a szerzőnek
kitünően sikerült fényképe. Ára a két finom angol
kötésű, vastag kötetnek: 6 ft.
** (Szemere Bertalan) „Utazás Keleten a világosi napok után" czimü nagybecsü munkájának
2-ik, s utolsó kötete jelent meg Ráth Mór kiadásában. Mohammod életrajzát és a koránt, a jeles
iró gondolatait a török birodalom jövőjéről, s
Görögország klasszikus helyeit, Athént stb. ismerjük meg belőle. Mily kár, kogy e mű a görög
ünnepi és népszokások rajza-közben félbenmaradt.
A 18 ivre terjedő kötet ára 2 ft.
Csengery, b. Eötvös és Szomere Bertalan
munkáinak kiadásával Ráth Mór egy uj nagy vállalatot inditott meg: Kiváló magyar publiczisták és
nagynevü irók műveinek egyforma alakban kiadását. Eddig megjelent Ceengerytől a fentemlitett
két kötet, Szemerétől 4 kötet (2 kötet Napló és 2
kötet keleti Utazás), Eötvöstől egy kötet (A XIX.
század uralkodó eszméi).—- A folytatást b. Kemény
Zsigmond munkáinak két kötete fogja képezni,
jellemrajzokat történeti műveket és irodalmi beszédeket tartalmazva; ezeket Gyulai Pál rendezi
sajtó alá.
= (Kemény Zsigmond) jelenleg „Anna" czimü
drámai költeményen dolgozik, s e hosszabb terjedelmü verses műből nehány töredéket már ki is
adott a „P. Napló" tárczájában. A költemény VI.
Károlyy császár és király,
y Mária Terézia apja,
p j , idej^ben játszik, a meséje a király s Althán neje, Anna
közötti szerelmi viszony, valamint a kor politikai
m
°2galmai körül forog.
,
** (Heckenast Gusztáv kiadásában) legujabban következö munkák jelentek meg:
, »»4 nemzetgazdaságtan rendszere." A m. tud.
akadémia által Marczibányi - díjjal koszoruzott
, .gozat. Irta Kautz Gyula. Második átdolgozott
es javított kiadás. Kautz nemzetgazdasági mun^ív- 1 "!
^ egyetlen nagyobb müve, mely e
rendkivül fontos isiueágat nemcsak körvonalaiban,
hanem rés 2 l 0 te S8 égg e i és alapossággal is tárgyalja.
A munka a J o l e n tudományosság színvonalán áll s
az egyes elméletek fejlődésére mindenütt figyelem
van fordítva. Nemcsak a z egyetemi hallgatóság,
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hanem mindenki, ki a gazdasági élet törvényeit szakértők tetszéssel fogadták. Utána Szily Kálmán
ismerni akarja, hasznát veheti e münek, mely je- j jelenté be dr. Wartha Vincze urnak egy ujabb
lenleg, — mi ily müveknél Magyarországon csak felfedezését, mely a törökveres szin festék vegyekivételeson szokott előfordulni — második kiadás- lemzésére vonatkozik.Végül összes ülési tárgyakra
ban jelenik meg. A 33 nagy és tömött ivre ter- került a sor, melyekből megemlítjük, hogy gr.
Karácsonyi Guido beleegyezett az általa alapitott
jedő könyv ára 4 ft.
„A régi jó táblabírák." Jókai Mór regénye né- drámai pályázat föltételeinok módosításaiba, mepies kiadásban, két vaskos kötetben, ára 1 frt 60. lyek közül legnevezetesebb az, hogy ha jutalmazásra
„A kath. egyházi autonomia és veszélyei. Irta méltó dráma nöm jelenik meg a pályázaton: joga lesz
Toldy István. Szép reményű fiatal irónk e mun- az akadémiának a jutalmat a dráma elméletét vagy
kája ama novezetos kérdést tárgvalja, mely mint- történetét tárgyaló kérdésre tüzni ki, a hol talán
egy két év óta nemcsak a katholikus, hanem min- több sikert romélhetünk.
** (Az akadémia statisztikai és nemzetgazdaden magyar honpolgár figyelmét foglalkoztatja
Szerző programmját a könyv végén a következők- sági bizottsága) huszonhárom pályázó közül, Dobben fejezi ki: „tétesséka kath. egyház függetlenné ner Rudolf pénzügyminiszteri fogalmazót jelölte
az államtól, de csak akkor, ha veszélyességének ki a Wodjaner által két évre ajánlott évenkénti
eszközeitől megfosztatott, s bensejében alkotmá- 1000 frtnyi ösztöndíjra, melynek segélyével manyos és demokratikus alapon ujra szerveztetett." gát a külföldön nemzetgazdászat! tanulmányokban
kiművelhesse. Dobner, kit lapunk is munkatársai
A 116 lapra terjedő füzet ára 80 kr.
„Coelibatus és polgári házasság." Irta Pap- közé számit, már eddig is több alapos pénzügyi és
ramorgó. A coelibatus ellen intézett pamphlet, s nomzetgazdászati czikket irt.
** (A kolozsvári ügyvédegylet) a „Jogegy a polgári házasságot kárhoztató papi röpirat
tudományi Közlönyt" mint az ügyvédegyletek
gunyoros birálata. 167 lap; ára 1 frt.
„Apró majorság, vagyis a baromfi-tenyésztés eszméjének létesítésére és az egyleti érdekek előfoglalatja." A Falusi könyvtár VH-ik füzete. Irta mozdítására kiválóan és sikeresen törekvő szaklapot, egyleti közlönyévé választotta.
Farkas Mihály. Ára 50 kr.
„A bélyeg- és illeték-dij szab ás." (Legujabb
kiadás.) Közli Szeniczey Gusztáv. Ára 1 ft 40 kr.
Egyház és iskola.
„Az 1870. évi törvények és miniszteri rende** (Baján) a kormány állami tanitó-képezdét
letek gyüjteménye. Közli Szeniczey Gusztáv. I I I .
állittat.
Molnár Aladár kultuszminiszteriumi oszkötet I-ső füzet; ára 50 kr.
tálytanácsos közelebb ott ki is szemelte az e czélra
* * (Dr. Kohut Sándornak) a Batthyány- gyászlegalkalmatosabb helyiséget, s azt a város nemcsak
ünnepély alkalmával a székesfehérvári zsinagógákész örömmel megvenni nyilatkozott, de zilált
ban tartott emlékbeszéde: „Abner és Batthyány,
anyagi viszonyai daczára még száz ezer téglát
történeti párhuzam" czimmel megjelent s ára 30
ajánlott fel az építéshez.
kr. A csinosan kiállitott füzet tiszta jövedelme
— (A kecskeméti reform, főiskolában) a jogi
az ottani árvaház tőkéjének gyarapitására van felpót- és magánvizsgák'jul. 4—9-ig, a közvízsgák
ajánlva.
13—15-ig, — a lyceumban a magán vizsgák 16 —
** (A Kisfaludy-társaság) aláirási felhivást 19-ig, — közvizsgák 20—24-ig tartatnak. Az
bocsátott ki Lucretius tankölteményének: „A ter- érettségi irásbeli vizsga julius 18—19-én a szóbeli
mészetről", Fábián Gábor által eszközölt fordítá- pedig 25—26-ikán leend.
sára. A társaság, a műveltség magasabb színvona** (A pesti német református fiók-egyház)
lán álló hazafiakhoz fordul, kik eiőtt Lucretiusnak
hold-utczai
temploma alapkövének letételi ünneugy bölcseleti, mint költői becsét fejtegetni fepélye
jún.
29-én
délelőtt nagyszámu hivek jolenlesleges volna. A mű kiadására az „Athenaeum"
létében
ment
végbe.
Az ünnepély sorrendje a
vállalkozott; a könyvára, mely a 2 frtot nem fogja
következő
volt:
Gyülekezeti
ének: „Erős várunk
meghaladni, a példány átvételekor fizetendő.
nekünk az Isten." — Török Pál superintendens
= (Sajnálattal jegyezzük fől,) hogy aWagner
László budai müogyetemi tanár által szerkesztett imája és beszéde. — Karének. — König lelkész
„Gazdászati Közlöny" a junius havi füzettel mog- beszéde. — Karének. — Az alapkő letétele. —
szünt. Ujabb bizonysága ez annak, hogy miná- Gyülekezeti ének. — Egyházi áldás. — Karének.
— (A nagykörösi helv. hitv. főiskolában) a
lunk a par exellence szakmunkáknak és folyóiratoknak még mindig igen csekély közönsége van. E nyári félévi vizsgák következő renddel tartatnak:
folyóirat másfélévi folyamában nem egy közhasznu júl. 14—19.magánvizsgák; 20-kán d. e.IX; ugyanés érdekes értekezést, ismertetést olvastunk, kivált csak 20-kán d. e. és d. u. VII; 21-kén d. e. VI;
a gazdászati géptan köréből, s megszerzését utó- d. u. V; 2*-kén d. e. IV, — d. u. I l l ; 23-kán d.
lag is ajánlhatjuk tanulmányozó gazdáinknak. — e . ny — d. u. I osztályok közvizsgái; 24-kén d. e.
A „Gazdászati Közlöny" kiadóhivatala fölkéri rajz és szépírás, — d. u. tornavizsga. Érettségi
azon előfizetőket, kiknek előfizetésük junius hó- vizsgák: irásbeli 22 és 23, — szóbeli 25—26. A
nál tovább terjed, hogy pénzükkel mielőbb rendel- tanitóképezdeiek vizsgája 27 és 28-kán. — Az
igazgatóság.
kezzenek.
— (A kerületi pápai helv. hitv. főtanodában)
** („Themis") czimmel a jövő hóban uj jogtudományi hetilap fog megindulni dr. Siegmund Vil- a f. évi nyári közvizsgák julius hó 18—23., az enmos szerkesztése mellett. Megjelenik vasárnapon- gedélyezett magán vizsgák julius 22—24., az érettként egy, — másfél, — a szükséghoz képest két ségi szigorlatok pedig julius 24. s következő napiven, a „magyar jogászgyülés" idején esetleg na- jain tartatnak. Mely vizsgákra a főtanoda tisztelt
elöljárói, a t. cz. szülék és gyámok, s a tanügy
ponként is. Előfizetési dija félévre 4 frt.
** (Uj zenemüvek.) A Rózsavölgyi-féle mű- barátai tisztelettel meghivatnak. Pápa, 1870, jukereskedésben megjelentek: „Album-Blatter," nius 25. — Az igazgatóság.
— (A gyönki ref. gymnasiumban) az 1869, 70Deutsch Vilitől, Idill, Walzerés„Waldes-Traum,"
dik
iskola
évet bezáró nyilvános szigorlatok, júl.
a kőnyomatu szines czimlapon három csinos kis
8
hó
19.
és
20-án fognak megtartatni. — Garzó
képpel, ára 1 ^ '>
..Erdélyi pásztorhangok,"
eredoti magyar ábránd, a „Biró uram" dal vál- Gyula, igazgató-tanár.
tozataival, zongorára szerzé Mihály Ignácz, ára 1 frt.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) a lefolyt héten
tartotta a nyári szünidő eiőtt utolsó ülését, s ezzel
szép csendesen 3 egész hónapra bucsut vett a közönségtől, miután az alapszabályok kettőről három
hóra emelték a tudósok nyári pihenő idejét. — A
napi-rend ugy hozta magával, hogy ez idén a
mathematikai s természettudományi osztály zárja
be a gyülések sorát, junius 27-én Stoczek József
elnöklete alatt tartott ülése által. Dr. Jurányi
Lajos, mint vendég, tartott felolvasást a „Ceratozamia himsejtjeiről," s e füvészeti értekezést a

Ipar, gazdaság, kereskedés.

** (Az „Athenaeum") irodalmi és nyomdai
ré-zvénytársulat mult héten tartott közgyülésén
elhatározta, hogy 64, 279 ftra menő nyereséget
oszt ki a részvényesek kozott, mely összegből 20
ft esik egy részvényre. Tizenkét hó alatt a társulat nyomdája 29 millió nyomást tett, s 170,000 ft
értékü papirost használt föl.
** (Girókuti Ferencz) a kertészeti muzeum
igazgatója, az egyptomi alkirály kertigazgatójának 350 féle dinnyemagot adott, oly feltétellel,
hogy ez viszont különféle odavaló dinnyemagot
küldjön a muzeumnak.
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lesz. Mivel azonban szakértők véleménye szerint
Nemzeti szinház.
a téglaalapnak, mely mintegy 30,000 téglát vesz
Péntek, jún. 24. Elöször: „A haza.11 Történeti dráma
•/ (Alánczhid) a legujabban alkotott törvény igénybe, mintegy félévig ülepedni kell, hogy a ter- 5 felv. Irta Sardou V.; for. Paulay és Szerdahelyi.
értelmében jún. 3ü-kán éjjeli 12 órakor a budai het mogbirja, maga a szobor felállítása a jövő
Szombat, jún. 25. „Az afrikai mö." Opera 5 íelv. Zenéjét
bérházzal, s a pesti és budai part közlekedő csóna- évre marad.
szerzette Meyerbeer.
Vasárnap, jún. 26. Másodszor: „iá haza." Történeti
kokkal együtt átment az állam tulajdonába. A
y.*f (A zürichi tó fartján), Rapperswylben
dráma & felv. Irta Sardou; ford Paulay és Szerdahelyi.
hidvám egyelőre változatlan marad.
augusztusban
nyitják
meg
a
lengyel
történeti
muHétfő, jún. 27. „Fenn az ernyő, nincsen kas." Vigjáték
J1 (A piski-petrozsenyi vasuton,) mely a hu- zeumot, mely Lengyelország multjának irodalmi, 3 felv.
Irta Szigligeti.
nyadmegyoi gazdag vasércz- és kőszéntelepekhez történeti, ipar és egyéb emlékeit fogja megőrzeni.
Kedd, jún. 28. A „hugonották." Opera 4 felv. Zenéjét
vezet, jún. 30-án lesz az első próbamenet, s a vasut Gr. Piator László az eddigi adományokért köszö- szerzette Meyerbeer.
Szerda jún. 29. „A haza." Történeti dráma 5 felv. I r t *
szeptemberben átadatik a közforgalomnak.
netet nyilvánít s továbbra is kéri e muzeum gyaSardou; ford. Paulay és Szerdahelyi.
rapítását.
Csütörtök, jún. 30. „A windsori vig ííó'fc." Vig opera
** (Gr. Széchenyi Ödönt) Konstantinápoly- 3 felv. Zenéjét szerzette Nikolai Ottó.
üli ujság?
ban nagyon szivesen fogadják perai gőzsiklói terAug. 15-ig a nyári szünidő alatt a szinház zárva lesz.
' ~ ** (A megyerendezési törvény felett) a nagy veivel; 8 ily pályát terveznek. Továbbá a tűzolA héten először került szinre a nemzeti szin•vita junius utolsó napján kezdetett meg a képvi- tókat is egészen magyar mintára akarják szervezni. padon Sardou „Haza" czimü darabja, mely Páselőházban. Először Perczel Béla mint a központi
** (A „vármegye bucsuestélye") czim alatt a risban, a „Porte-sainte Martin" szinházban száz
bizottság előadója beszélt, a javaslat elfogadását „Hon" következőket irja: Jelen volt valami ezer előadást ért s mind a százszor tetszett; Berlinben
ajánlva ; utána Tisza Kálmán a maga határozati ember, a régi megyének ki támogatója, ki felbo- pedig egy előadást ért s akkor is megbukott.
javaslata mellett, azután Elekes György és László rogatója. Meg sem győzték a megnyitás idejét Pesten az első előadás elégr kedvezőleg ütött ki,
Imre, kiki a maga határozati javaslata mellett várni, két órával előbb már ragyogtak a szemek, bár voltak helyek, melyeknél a közönség jó érzéke
szólt s mind hárman, különböző okokból, félre- suhogtak a ruhák, csengettek a poharak, s a cso- meglehetősen megbotránkozott. E színmű nem
tétetni kivánják a törvényjavaslatot. Még Rajner portosan érkező ujabbak ötven láb hosszu élő egyéb, mintegy 6—7tab!eauból álló korrajz, moly
Pál belügyminiszter emelt 3zót a törvényjavaslat sorfalon mentek keresztül. Egyik jött, a másik — a német-alföldiek nyomorát akarja feltüntetni,
védelmére, s ezzel az ülés d. u. 2 óra után elosz- nem ment, vagy legfölebb is czigánybandától Álba vérbirósága alatt.
lott, a szónokok hosszu sora a következő ülésekre kaionabandához, lombos fák alól terrasszra, jobbhalasztatván. Emberi számitás szerint csak az oldali kompániából baloldaliba ment, és viceversa.
Szerkesztői mondanivaló.
átalános vita eltart két hétig.
Este felé a Bambergek elfujták a Rákóczit, aztán
— Lasztócz. Sz. M. A szép költeményt köszönettel
** (A svéd hirlapok gr. Batthyány Lajosról.) Rigóék" rárántották Kerekes András nótáját, és vettük. A többire nézve magán uton megy a válasz.
— Debreczen. B. E. A megbízásokban, mint eddig
A Stoekholmban megjelenő svéd hirlapok közt a lőn szabadban és födél alatt, négy tele tömött
„Nya Dagligt Allehanda" nemcsak legnagyobb, helyiségen olyan táncz, minőt nem látott még ugy most is a logörömestebb eljártunk.
— Sátoralja-Ujhely. T. I. Vettük s magán választ
hanem legolvasottabb napilap is Svédországban, „Európa." — Történt pedig mind ez hétfőn este fogunk
irni. A másik ügy rendben van, de még eldöntésre
Ezen lap junius 16-ki száma ezen czim alatt a Margitszigeten, hol Pestvármegye tisztviselői vár. A határidőket ott nem szokás pontosan megtartani;
„Ludvig Batthyányis likbegüngelse" egy 5 hasá- nagyon jó kedvü társaságot gyüjtöttek össze tehát csak türelem!
— Kolozsvár. B. P. Itt-ott látszik egy kis tehetség ;
bot kitöltő hosszu vezérczikket közöl gr. Batthyány táuczvignlomra. Bucsuestélynek pedig a „Hon"
Lajos működéséről, s holt tetemeinek junius 9-én azért nevezi, mert szerinte „a vármegyét julius de távol sem érettek még a közlésre.
— Halas. M. K. I. Nem „minden tekintetben", de
történt átviteléről a köztemetőbe. — „Gróf Bat- közepén eltemetik." Reggeli 2—3 órakor a társa- semmi
tekintetben sem felelnek meg lapunk igényeinek.
thyány temetése! kiált fel talán sok olvasó — igy ság sürü esőhullások közt bucsuzott el a megye
— Félegyhaza. Sch. íly kezdetleges gazdálkodási
szól a czikk tájékoztatólag — hisz a? régen meg- területéhez tartozó Margitszigettől.
tanácsok nem valók közlésre; lapunk körétől ugyis távol
esnek.
halt? Ugy van, régen meghalt, de épen a halála
** (A közlekedésügyi miniszterium,) mihelyt
— Szabadszállás. Templomsori olvasó-körnek.
óta lefolyt hosszu időköz teszi oly nevezetessé szállást kap itt, átköltözik Pestre, a mi ugy a
Az előfizetés csak a félév kezdetével történhetett.
mostani temetését." S erre előadja a czikkirója miniszterium, mint a közönség tekintetéből kétBatthyány életének, különösen kormányzásának ségkivül helyes intézkedés lesz. Átalaban a Budán
főbb mozzanatait, halálát; előadja röviden a leg- székelő különféle miniszteriumok nagy kellemetSAKKd^TÉK.
ujabb politikai változást, elő a jan. 22. tett indit- lenségnek vannak kitéve az által, hogy nincsenek
553-ik sz. f. — Minckvitz J.-től
ványt a pestvárosi képviselői testület gyülésén, oly nagy házak, melyekben elférnének, s igy egymely a Batthyány temetését elhatározta. — Azután egy miniszterium helyiségei 4—5 helyen vannak
(Lipcsében.)
közli egész részletességgel a temetést, a koporsón szétszórva. Annyi van kibérelve a hivatalok száSötét.
és másutt előforduló magyar felírásokkal együtt, mára a budai vár magánházai közül, hogy azok
még pedig nyomtatási hiba nélkül, (a mi bécsi la- lakóinak elköltözését nagyoa megérzik a várban
poknak soha sem sikerül). — A skandináv sajtó lakó iparosok és kereskedők, sőt a budavári plérégóta érdekkel szokott mindent közölni, a mi bániának stolajövedelmei iá nagy csökkenést szenMagyarországon nevezetes történik, azon érde- vedtek ennek következtében.
keltség baráti, nem ollenséges, mint az orosz. S
** (Lipthay Pál), Párisban Jakó hazánkfia,
ugy látszik, a skandináv olvasó közönség is egyet- kitől lapunk számos érdekes párisi levelet közölt,
ért e tekintetben a skandináv sajtóval.
a berlini és párisi magyar egyletek által tisztelet** (A Batthyány-emlékre) ujabb kimutatás beli taggá választatott, a külföldi magyar egyletek
szerint eddig 11,914 ft gyült be.
érdekében szerzett érdemeiért.
** (Szemere Bertalan elkobzott irományai.)
** (Zágrábban egy nyilvános mulatóhelyen)
Szemere Bertalan leánya: Mária, atyjának Összes nemrég véros verekedés fordult elő több vendég
munkáit s azok közt ennek levelezéseit kiadni közt, kik különböző politikai vélemények miatt
szándékozván, (a nála levők már megjelentek Ráth döngették el egymást. A verekedők mind az iuri
Mórnál,) a magyar kormány közbenjárását kérte osztályhoz tartoztak. Zágrábban e szerint nagyobb
ki arra nézve, hogy atyjának az 1848—49-diki dolgokra képes a politika, mint nálunk, hol annyira
események folytán elkob/.ott irományainak vissza- még sem megy a „pártkülönbség'' feletti vita.
adatását kieszközölje. Bécsben az illető irattárak** (A franczia császári herczeg) jelenleg a
ban, jelesül a cs. kir. udv. és államlevéltárban, sőt
a hadügyminisztériumnál is történtek kutatások, betűszedést tanulja. Egész nyomdát ezereltetett
a
b
c
d
e
t
g
a nélkül azonban, hogy a kivánt eredményre ve- fel számára császári atyja s Páris egyik legügyeVilágos
zettek volna. E levéltárakban csak oly felhivások sebb szedője vezeti ott be Guttenberg müvészotébe.
** (A 31 év előtti gyilkosság) fölfedezéséről
Világos indul s a második lépésre mattot mond.
és iratok találtattak, melyek kizárólag hivatalos
elterjedt
hir
nem
bizonyosuk
be
valónak.
A
vizstartalmuknál fogva a folyamodó nőnek ki nem adAz 548-ik számu feladvány megfejtést.;;
hatók. Ez sajnos körülmény, mert a nevezett ira- gálatból kisült mikép igaz 'igyan, hogy Grátzban
tok közt voltak Szemerének 1848—49-iki állapo- egy haldokló ember vallott, de nem azt vallotta,
(Kvicala A.-tól Prágában.)
tokra vonatkozó legérdekesebb levelezései, hirlapi hogy Hirschet gyilkolta meg. Ez a haldokló Bastl
(Az elsö cseh feladvány tornából.)
glossák, naplótöredékek, s más fontos okmányok. ! György, Novák Antal kézmüvest ölte meg 1867Világos.
Sötét.
** (A Csokonai-szobor), melyet Izsó mintája'. ben és Hirschről sohasem hallott.
1. B c 2 — c 3
. . . .
Be2—a2i
** (Csengery Pál,) a nemz. szinház volt tag2. B e a — e 3 - r
. . . .
K e ő — d 4 v. f4
'<
után Münchenbon öntöttek érczbe, már megérke- í
3. H b 6 ^ d 5 v a g y fő m a t t .
zett Debreczenbe. Az emlékkertben már a helyet i jának özvegye meleg köszönetét nyilvánitja mindHelyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
is kijelölték, hova állíttatni fog e szobor, a kert- • azoknak, kik néhai férjének a kerepesi temetőben
nek a piacz felé néző részén, hogy a nagy templom ! nyugvó hamvai fölé síremléket emelni szivesek — Harasztiban: ür. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkisíren: Galambos István és László. — A
felől a piaczról látható legyen; talapzata márvány voltak.
pesti sakk-kör.
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TARTALOM.

j
Mihálovits József (arczkép). _ ^ hir. — A magyar
i és hazája. I I . — A kézfogás. — Az uj Themse-alagut Lon:
donban (három képpel)A ezegei kastély és a Czegei
I tó (két képpel). — Még egy adat Batthyány 1849-ki temei téséről. — Egy árva fiu. — Kaliforniai képek. — Egyveleg.
— Tárház: Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — ip a i . ; gazdaság, kereskedés.
— Közlekedés. — Mi ujság? Nemzeti szinház. — Szerj kesztöi mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó érlelő s fájdaImát
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást

** '. V

^ / _ il

ba-

jok a torokgyuladás,
légcsőhurut,
bőrkés-barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindennemü megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrazások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekelyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomc&illa'pitással — rögzött

'"', '
• daganatok, gumók,
' *""*"
talyogok, pokolvar
(earbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedését ( vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi cs U z; továbbá a szülés
foly'táni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő "már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellözésével— egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdaíom 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 — rendkivüli, s legkülönnemiibb esetekben megpróbált hatásánál és feltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész
urnál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Emresz K. a vdezi-utezában az „arany oroszlányhoz" és az uri-utezában a „két
matrózhoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. —
Budán: Pichler Győző kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaschük E. győgysz.
és a császárfúrdői dohány tőzsdében. — Bécsben: Plebán F. Xav. gysz. urnál (Stock
im Eisenplatz) Nr. 1. Dr. Girtler gysz., Freiung 7. sz., dr. Strasky Nándor Karntnerstrasse 34. sz. a. — Prágában: Fürst J. — Grazban: Dr. G-rablovitz V. — Aradon :
Szarka J.-nál. — B.-Ujfalun-. Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B. — Debreczenben: dr. Róthscbnek V. E.— Duna-Földváron: NádheraP. — Egerben: Plank
Gy. és Schuttág J. gyógyszerész. — Eperjesen: Isépy Gy. - Érsekújvárott:
ConlegnerJ. —Esztergomban:Kégl L. — Gyöngyösön: Kocianovieh J. — Győrött : Lehncr F. — H.-Szoboszlón: Beszédes J. — Hajóson: Az ottani m. k. postahivatalnál. — H.-M.-Vásárhelyen: Oblat L.— Högyészen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jolsván: Maiéter Alb. — Kaposvartt: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. — Késmárkon- Genersich C A. gyógysz. — Komáromban: Grötschel Zsigmond. — Léván:
Boleman Ede. - Makón: Weil M. - Maros-Vásárhelyt: Bucher M. - Miskolczon:
Dr Csáthi Szabó J. - Mohácson: Kreitl G. - IV. Kanizsán: WajditsJ. - J , - S z e benben- Zöhrer J F. N.-Szombaton: Pántotsek K. — IV.-Váradon: Huzella M. —
Nvir-Bathoron: Sztruhár J. Nyíregyházán: KovácsS.-Pakson: MalatmszkyS.-Pécsett- SipöczJ — Podolinban: Fayx József. — Pozsonyban: PisztoryB. —Hinia S zombatban:HamaliárK.- Rozsnyón: Posch J . és Hirsch J. N. - S « P r » n b a n :
Rock Gv — Selmeczen.-Vitkovics János. — Szabadkán: Hofbauer V. — Szatlimaron: Jurácsko D. - Sz.-Fehérvárott: Braun J. - Sz.-Györgyön: Neumann F . K . Szombathelyen: Pillich F. - Temesvárott: Pecher J . E. és Qmrmy A. gysz. - lecsőn W o n Gy. - Untrvárott: Okolicsny J. - Vasvart: Arady P. es Kossás A,
- V é r t l t z e n : Fiam L. - Veszprémben: Ferenczy K. - Zágrábban: Hegedüs Gy.
városi gyógyszertárában a „fekete sashoz" és Mitlbach Zs. — Zircien: lejtel J.
Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
. .

Ivászonrulia gyári raktárban
I

váczi-uíczábaii Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

! mindennemü Ue#z f* hérnemüek férfiak, hölgyek és

gyermekek számára.

Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., őft.,5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft.. 10 ft., 12 ft.. 14 ft. egész 20 ftig.
Szines férfi-in(?ek, 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-in^ek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., a ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 8 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraslik, kézelők, nyakkötiik. knpczák és mindennemü vászon- és battiszt*;
zsebkendők.
| Köl ingek vászonból egyszerüen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.
§
hímzettek3 ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft..4ft 50 kr.,5ft., jobban hímzettek6ft.,7ft.,8ft.,
i
10 ft., 12 ft,, H ft., a legujabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6ft.,
í
7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.. 12 ft.
\f Női haió-cors*>ttek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft.,
»
3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft, egész 12 ftig.
E Síöi váil-íűzök franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
|
4 ft. 50 kr.
| | Női alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
íí;
éjjeli és negligé-főkötök, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemü
•p
vászon- és battiszt-zsebkendök.
;? Fiu ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon, ugyszin-

~
I
I
I
I
gf
H?

íj
ten gatyák és kapezák.
S Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerüen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
1
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok urak és
1 hölgyek számára, ugyszintén mindennemü téli szükségletek, legujabb fla1 nell-ingek és shawiok.
m
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból,daI rabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
i Creas-vászon 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft, 16 ft, 17 ft, 18 ft., 20 ft
1
egész 25 forintig.
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I Törülközö-kendök tuczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,
i
10 ft., 12ft.,egész 20 ftig.
™ Asztalkendők tuczatját 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines canefas ágynemüeknek 9 ft, 10 ft.. l l ft, 12 ft., 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
Függönyök a legnagyobb választékban 4 ft., 5 ft., 6 ft, 7 ft, 8 ft., 9 ft., 10 ft,
12 ft, 14 ft, 15 ft. párja.
Asztal- és agyteritök, kávé-abroszok és szerviettefe.
Menyasszonyi-hozomány-kiállitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüekben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimeritő árjegy!
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csomagolási dijt nem számítunk. ~

Elöfizetési felhívás

VASÁRNAPI I IS \(í
POLITIKAI OJDONSiGOí

Brassón: IABKK E. és GYERTYANFFY J. és FIANAL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
tlzernowitzban: SCIIN1RCH J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassibaii: JASSlNSKI A. Sy°Syszf-

A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni najianaoK
lennének felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyóg/s ze ^ '.3£ "

jéhez FöRTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, kijnegd l é

^
beküldése

va

S r T e n t e Í ' l e v e l e k általi megrendelések az árnakíészpénzbeni
S v P ostai u t a n v é t mellett tüstént és legpontosabban te ^ j ^ " ^ '

Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik
szám) megjelölitek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:
4

H E T I - N A PT

Kollarlts József é s flaí

Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Előadások

Magyarország történelméből.
Kereskedelmi s ipariskolák számára és magán olvasmányul

'

Elöfizetési föltételek:

postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordatva.
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt:
Félévre (julius—deczember)

Csupán a Vasárnapi Ujság:

Félévre (julius—deczember)

Csupán a Politikai Újdonságok:

ina Maár p . P.
>• fület (8-rét 134 lap), ftave
H. füaet (8-rét 175 lap), fűzve
III. füzet (8-rét 136 lap), fűzve

1870. második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti képpel illusztrálva s „Országgyülési beszédtár"-ral s más rendkivüli mellékletekkel
bővitve.)

en
«n

m

^
"
"

A három füzet egy csinos vászon kötésbe 2 ft. 8Okr.

Félévre (julius—deczember)

5 ft. — kr.
3 ft. — kr3 ft. 50 kr.

sz0
ggT Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet- példanyny 8 '
^~
lünk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekból
egy-egy darab szives beküldését kérjük.

(2—3)

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok hiadó-hivatala»
(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

^

345

344
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent
és minden könyvárusnál kapható:

Eléggé tudva van, hogy a több mint husz év óta a t. cz. közönség előtt a legnagyobb becsben álló cs. kir. szab. különleges
Iczikkeink — de különösen a

dr. Borchardt-féle üiatos gyógyszeres növény-szappan, a balzsamos olajbogyószappan s dr. S u i n de Bonteinard-féle illatos fog-pásta (fou-szappan)

1839-ki Rothschild sorsié

ISTEN TEMPLOMA.
IMAKÖNYV

minden rendű és állapotú

A létezö sorsjegyek közt ezek a legrégiebbek, s még csak

keresztény katholikusok

hat húzásuk van hátra, mig az egész kölcsön fedezve lesz.

számára.

hamisítására, már évek óta egy semmi szilárdságon nem alapuló verseny keletkezett; e verseny, most már még nagyobb szemtelenseggel lép előtérbe mint valaha, mert nem átalják nyerészkedés-vágyból fentebb emlitett czikkeink függvényeit, ugyanazon alakban,
HUNGÁRI A.
rajz, festék s tartalommal, valamint a dr. Borchardt s dr. Snin de Boutemard nevek büntetésre méltó felhasználásával, czimereik
után
s facsimilevei egész a csalódásig utánozni.
A t. cz. közönség ez oldalról egészen érték- s czélnélküli árukat kap, — s ha egyszer rászedetik, — saját érdekből bizo- a szentek és az egyház imáiból alkotva.
nyára nem fog többé azokból vásárolni; ellenben az ilynemü vakmeró utánzások, készitményeink valódiságát tekintve, — jól kiérEgy aczélmetszettel.
demlett hírnevünk veszélyeztetését vonják maguk után, s ha általunk e hamisítók ellen a fenyitötörvényszéki lépések sikerrel tétettek
is meg s vitettek keresztül; mégis saját, valamint a fogyasztók érdekében jónak látjuk hirlapilag e becstelen versenyre előlegesen
(16-rét
544 lap) füzve ára 20 kr.
azon megjegyzéssel utalni, hogy nevezetesen Pesten, általunk ismert gyárosok s kereskedők, a többiközt házallók is, e kontár czikkekkel, olcsóárért—(ámbár valódi készitményeink függvényeink az árak feljegyezve vannak) a közönséget tévutra vezetni törekszeBőrbe kötve aranyvágással
1 ft. 60 kr.
nek, kiknek neveit s lakásukat, — hogy ha szemtelenségüket annyira vinni merészkednének, hogy intéseinketfigyelemrenem Ugyanaz velinpapiroson,szinezett
méltatják, — hirlapilag köztudomásra juttatni.
aczélmetszettel, franczia bőrbe
A tisztelt fogyasztó-közönséget sürgetőlog arrafigyelmeztetjük,hogy készitményeink árai ugy mint eddig, — ugy ezután
kötve kapocscsal
2 » 40 »
is, fenn fognak állani, ugyanis: a valódi dr. Borchardt-féle növény-szappan 1 darab ára 42 kr., a dr. Suin de Bontemard-félc
fog-pásta 1 nagy darab ára 70 kr., 1 kisebbé 35 kr., a balzsamos olajbogyó-szappan 35 kr. stb., s csak akkor járnak el biztosan: hogyha fentebb emlitett valódi s hamiaitlan különleges készítményeik bevásárlása végett alábbjegyzett hitelesített helyi
raktárainkhoz fordulnak:
A „Corvina"
könyvkiadó-társulat kiadványai kaphatók a társulat
gysztár a ,,sz. lélekhez" gysztár a „Magyar
városi
gyógysztár;
gyógyszertár
gyógysztár
a
országos
fubizományosa,
király-utcza 7. sz.;
királyhoz1';
*
a „kigyóhoz";
natéren.

VE^TW

Tőrök Jozsef

Jezovitz M.

BUDÁN:'

Udvari gyógy- Ráth P.

Scholz J.

-BHíi
áV
D<UUÍ3Lll •

0

KissK.

Rayriiond é s társa

művegyészek és cs. kir. szabadalmazott illatszer-gyár tulajdonosok Berlinben

I5

A NÖK HIVATÁSA.
Irta

BENICZKY IRMA.
A 111 ü tartalma:

Előszó. - Bevezetés. - Az anyai befolyás. - A nök befolyása a társadalmi életre.
.- A nök befolyásának „lüköre, természete
és kiterjedése. —Az anyai szeretet. —
Milyen eszközök biztosíthatják a nök személyes befolyását? — A nök neveléséről
— Mi legven a nőnevelés valódi tárgya? _

Még nehány fontos szó a nevelésről. —
Első lépés a nők szellemi felszabadulásának
pályáján. — A nők műkőre. — Mit tanuljanak a nők? — Élvezetek és mulatságok. —
Tapintat és taktika. — A nők munkássága
azelött és most. — A nőkérdés és annak
megoldása.

(Nyolczadrét 352 l a p ) füzve 1 ft. 20 kr.

S egyuttal ezennel tudatom, hogy én minden részletfizetésre nálam vásárolt egész 1839-ki
sorsjegyet, ha az a sorozat-húzáson, mely a számhuzas elött mindig 3 hónappal történik, kihúzatnék, 1100 frton visszaváltani magamat kötelezem, és igy

minden vevőnek darabonként 300 frt valóságos nyeremény van biztositva,

s miután a még hátralevő 6 huzáson minden sorsjegynek ki kell lüiz.ííllia. a kis részletekben lefizetett 800 frt
helyett mindenesetre 1100 frtot kap.
Miután ugy intézkedtem, hogy kívánatra minden sorsjegy felmutatható,'s a hátra levö részlet lefizetésével minden órában átvehető; ennélfogva azokból társasjátékot nem is rendeztem, hanem egyes sorsjegyeket adok,
s a vevő nemcsak a nyeremény egy részére játszik, hanem az egészre jogszerű igényt tarthat, Egyszerre több részlet
is lefizethető, s ez esetben évi 6% kamat adatik.

(elöbb Osterlamm Károly)

könyvkereskedésében Pesten.
fpS?~ Az eddig megjelent könyvek
jegyzéke kívánatra megküldetik mindenkinek ingyen és bérmentve.
848 (4—10)

1BT Utánvét is elfogadtatik. * ^ H

! Épen most jelent meg Heckenast Gusztáv
I könyvkiadó hivatalában (Pesten, egyetem! utcza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedés[
ben kapható:

Vidéki megbizásokhoz kérem az elsö részletet az 1 frt. 25 kr. bélyegdijjal együtt mellékelni.
Azon kellemes öntudatban, hogy a mélyen tisztelt közönségnek ez alkalommal valami nagyszerü kamathajtót és érdekeset nyujtok, reményiem, hogy számos megrendelést fogok kapni, melyeket a mig készletem tart,

Jézus élete.

pontosan teljesitendek

Irta

819 (9 -12)

Toldalékul:

.'

'

F I S C H E R M. L.

válíóháza Pesten, a „Fortunához" hatvani-uteza 16-fk szám.

Három fontos vélemény
Renan „Jézus élete"

felett különbféle _ theologiai szempont bó
fejtegetve.
Második kiadás. Ára 2 forint.

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótakarókkal együtt, arany ezüst és drága! kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szlneskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókböl a legolcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
< szemüvegek is találhatók. §59 (4—4)

Érdekes ujdonság nök és liajadoitok számára.
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.) megjelent
és minden könyvárusnál kapható:

Egy egész 1839-ki sorsjegyet 32 havi részletfizetésre, 25 írtjával.
5
Egyötöd
„
„
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"
n

PETRIK GÉZA

°chaszka
J.
kereskedése;

SZertílr !
gyszerész, Tabán.
gyszertár;
valamint a következö magyarországi t. rz. czé«r«"knél, és a hozzá kapcsolt részekben :
A.-Kubini Tyroler és Sch!e-1 Gyula: Oerley Istv. gysz. é* N.-IIalm«gy: Neubauer J
Szabadka: Farkas J. és SiSinger.
i Winkler F. E.
!Magy-Miliaíy: Brenning F. és mony J.
Alma«: Koby Beck.
j Hatzfeld: Schsiur J. F.
Sznitsak Gy. és Albrecht Ede. Szegszárd: Brassay M.gysz
Szeged : Kovács M. gysz., KoAltsohl: Lange Károly.
; Hogyész : Rausz W. és fiai. Nyírbátor: Logányi E.
Síagy-Varad: Huzella M. és vács Alb. gysz., Fisehor és
Arad : Tedeschi J.. Ad.'Schaffer j 1I.-M.-Vásárhely: Braun J.
Homtnona: Feuermann S.
Janky A.
gysz. és Elias Ármin.
Schcpper.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A. Sz.-Udvarhely: Kauntz J. A.
Heves: Bl,u .1.
Baán: Ochs Samu.
Igló: Tirscher G gys*. és N i i k i i : ManojlowitzP.
Baja: Klenancz és Babocs
Szereda: Gozsy A.
j
ZJ
F
Hajts János.
Bártfa: Waniek és társa.
Síagy-Szeben: ZöhrerJ.
F. és Szép.-Váralja: Steller Nándor.
Ipolyság : Winter János.
B.-Gyarmat: Moldoványi S.
Sz.-Keresztur: Binder M.
Lurz J.
Besztercéé: Kelp Fr., Dietrich Jolsvn : Porubszky S. és Ma- Nyíregyháza: B. Reich és Pav- Szasz-Régen: Kinn Ján. G.
leter A. gyógysz.
és Fleischer.
és Wachner T.
lovit;; Imre.
Besztercze-Bánya: Göller F. Kassa: Eschwig E. ésfia,Quirs- Nagy-Becskerek: P. Arseno- Siklós : Holmik F. gy.
féld K. és Münster Gyula.
gyógyszerész.
Szigeth: Tyrnauer G.
vits és Böhm Isr.
Kaposvár: Kohn Jak.
Bonyhád: Straicher B.
N»gy-Röcze: Nandráesy M. Szin.-Váralja: Weisz M.
Breznobánya: Göllner és fia. Késmárk: Genersich A. gysz. Nagyszombat: Heuffel C. F. Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Böszörmény: Lányi M.
Szoboszlo: Túry J.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
és Faikiss J. gysz.
Bazin: Nagl L.
Sopron : Éder F. gysz. PachKecskemét: Milhoffer J.gysz. Nagy-Kalló: Mandl S"
Brassó: Stenner F. és Jeke- Komarom: Belloni A.
Nagy-Enyed: Horváth F.
hofer L. és Mezey A. gysz.
Olaszy (Wallendorf): Roth R. Szolnok: Braun J. és HoKalocsa: Behr L B.
lius F. gysz.
Oravicza
:
Schnabel
Gy.
Kisnj«zállag:
Nagy
S.
ránszky Istv. gysz.
Csáktornya: Kárász A..
Kolozsvár: Wolf J. gysa. és O-Orsovs : Böhme K. könyvk. 8. Szt.-György: Sigmond és
Csongrád: Bányai Antal.
Bogdán.
Paks: Flórián J.
Engel J. gysz.
t!«nkvár: Lukács Gyula gysz.
Temesvár: Quiriny A. gysz.
Pancsova: Huber J.
Debreczen: Czanak József, Körmöcz : Ritter J.
PecherJ. E. gysz.,Jahner K.
Rothsebneck Em. gysz., Ge- Knn-Szt.-Miklós: Csappó G. Papa: Bermüllcr J.
Karolyfehérvár: Mathcrny E Pécs: Zách K. Zsolnay W. E. gysz. és Kuttn M.
rébi és Hannig.
T.-Sz.-Márton. Soltész L.
és Lechner testvérek.
Detta:Braumüller J. gyógysz. Kőszeg : Bründl J. gysz.
Kezdivasarhely: Fejér L.
Pétervarad: Junginger L. C. Thorda: Rigó J. Fnedr.
Déva: Bosnyák A.
Lippa : Csordán A.
Pozsony: Weinst.abl O. és H«in- Trencsén : Kulka Izid.
D.-Földvar: Nádhera P
liiptó-Szt.-Miklós: Krivosz J. rici F. gysz. és Kesztler Gy. Topolya: Sárkány L. gysz.
Deés: Krémer S.
Losoncz : Blichta Lajos gysz Pufnok: Fekete h\ gysz.
Unghvár: Liszkay J.
D.-Bogsán: Brayer Alb.
Lnblo: Glatz J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Reps: Szentpéteri János.
Érsekujvár : Latzko F. és fia.Lugos : Schi <szler A. fiai
Himaszombat: KrStschtnar K. Ujvidék: Schreiber Férd. és
Eperjes: Pap J. S. és Holenia Léva: Boleman E. gyógysz. Rózsahegy: Jureczky gysz.
Brammer M. gysz.
Mnkó : Nagy Alb. gyógysz.
Rozsnyó: Feymann Antal.
Versecz: Fuchs J.
Gyula.
Roiu.-Lugos : Popovits J .
Vágujhelyi Baiersdorf L.
Eszek: Czurda Rudolf gyógysz. Magyar-Óvár : Czeh s.
Marczali: Isztl Nándor.
Sassin: Müke A. gvsz.
Verőcze : Bész J. K. gysz.
Eger: Piíier J.
I Marosvasarhely:Fogarassy.J.
Esztergom: Rudolf M. F.
sesvar: Miszelbsicherés fiai. Várasd : Tauschek S. A. és
I Mezö-Kövesd: Klein Józs és Selmeoz: Dimáfe ,f. C.
Halter A- gysz.
Facset: Hirsch! D.
Veszprém : Guthard fiai.
Fehértemplom (Bánát): Sie- társ.
Sólna: Poradowski Rgel J. H.
MiskolcE: Medveczky F. gysz. Szombathely : Tempel F. Vacz: Michalik és Meiszner
Fogaras: Megay G. A. gysz.
Vnkovár: KraicsovicsA
Spuller F. és Pasteiner F.
és Pillich F. gysz.
Garansebes: Neuerer J.
Munkács : Haupt J. L. és Hö- Székesfehérvár : Deutsch lt., Zalathna : Sterzing Józ«
Gyöngyös: Koczianovich J.
'
rowitz S.
Légmán A. és Braun J. gysz. Zenta: Wuits testv.
Georgenberg: Hensch Ed.
Malaczka: Röhrich J. gysz. Szamosujvár: Placsintár G. Zombor: Popits J. és Falcione
Gölnicz : Fischer C E.
Mohács: Deutsch Ant.
Gyula.
és fiai gysz.
Győr: Zittritsch A. E. és Zitt- Nagy-Banya: Haracsek J
Zágráb: Cejbeck J. j . „ v s z .
Sz.-Egerszeg: Izsó F.
ritsch M.
JVagy-Abony: Lukács A. gysz. Szarvas: Réthy V.
és Hegedüs Gyula.
Gy.-8zt.-MiklÓ8:FröhlichE.|]V»gy-Karoly: Sehöberl C.
Szathmar: Weisz J.
Zimony : Joannovicz A. 1).
807 (4-12)

Azon szilárd meggyőződésnél fogva, hogy e sorsjegyek vég-határidejökig az árfolyamban két-háromszorosan
emelkedni fognak, mi máris nagyban valósul; továbbá a nagy mérvű főnyeremények: 210,000 és 300,000 frt,
végre az érdekes játék, arra kényszerítenek, hogy e sorsjegyeket részletekre adjam el. És pedig:

Sztupa G.

Bakats Al Pr

IT

I # > 0 forintért

menyasszonyi készletek
ugymint:

12 ing, 6 lábravaló. 0 hálóujjas, 6 szoknya, 12
zeebbeli. 12 par harisnya, VI törülköző, 12 asztalkendő abroszokkal, 6 paplan, ö alsó lepedő, 6 párna,
1 kávés abrosz és 12 csemege-kendő.

TAKÁTSI A.

a „vőlegényhez" uri-utcza a párisi-uteza sarkán.

(•OM

Épen most jelent meg Heckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetemuteza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedésben is kapható:
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Tartalma:

j1 v v v w v v v

lözponti szállitási rakhely á „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁ*. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati ntasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők - minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hosy az általam készitett Sei<HHz-por«k
minden effyes katnlyát, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett vedtnarkknl vannak ellátva.

Ára egy bepecsételi eredeti katnlyának t ft. - Használati utasitás minden nyelvü.
E porok
tagadhatatlanul az
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csök, vese- és idepes bajokban, szivdobogásnal, idegesség okozta fóíajasnal, vertodulasnál, CSDEIM fogiajdalomnal. végü!
hysteriara, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyogyhatást eredményezték - Az ez értelemben! igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak es ebben rongált
egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői kozott a társadatomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák tanárok ős hivatalnokok,
söt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselve*, lüknek ezelőtt, még a .eghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre

A főraktár létezik:

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

a norvégjai Bergen városból való valódi Dorscii-májhalzsirolajls
Ára egy nagyobb üvegnek 1ft.80 Ur., egy kisebbnek 1ft.o. é.

Az ttüvegesek el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — En a z egyetlen faj, mely minden _tö.
és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik e l . - ^ e n legtisztább és leghatályosbb m í j ^ f / ^ ,
zsgáitatik
vegytanilag m eegvi
g
halaknak.leggondosabb
egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, es egyátalában semmi vegytani kezdé* alá
hanem a b e p e c 8 é t e M ÜVeKekben levö folyadék egészen épen é» »zo>» állapotban van, miként az ktovetlenfll
«Hal
*ltal nynjtatott.
nynjtatott __^ E valódi Dorsth^mTihalzsirolaf Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a, mell- él
índöba,jókban, se rO ph„ía 8 és rícWtt k S n y éfcsúz, Idolt bőrkiütés, Memgyuladés, !*•«- & ^bb más bajokban
alkalmaztatik.
gyógyszerész Bécsben,
zura „Storeh" Tuchlaubcn.
503 (47 -50)

MOL
MOLL

"

1. A gazdasszony. Egyház-történeti
tanulmány.
II. Egynémely főtiszt, és nagyságos
agyvelöuek sajnos aberrátiói a
polgári házasság dolgában. Tiszteletlen polemia.
Irta
a „Barátfülek" szerzője.
Nagy nyolczadrét. — Ára 1 foriat.

Titkos

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában. mint magán gyakorlat folytán t«bl» ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában satoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

•ed. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-bázban, 1-só emelet, délelőtt 7—9-ig. d é l "
után 1—4 óráig.
Dijazott levelekre azonnal
válasíoltatik, s kívánatra a gyogyszerek in ineick(il<lptI"!'£823(10—12)
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Az atalaiioban jónak elismeri *alodl « egészen Irisen érkezett
•»
r

SCHMEBBER61 NOVEMY-ALLOF
mell- 8 tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások a nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:

elöfizetési felhívás

UJ REGÉL

PESTEN: Törftk József gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalinayer A. és társa, — Osietszky
| \ ? _ gchirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Scbwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
vegyes tartalmu szt^pirodaliiii folyóirat 1870. évi
Aradon: Probst F. J
I Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Kj örgyfin: ötvös P.
második íétávi folyamára.
Aszódon: Sperlagh J. gy. i KöriliőczŐB : Draskóczy gy.
gyógysz.
Karoly fehérvár: Fischer É J Sopron : Voga és RuppBaján: Klenautz J.
• recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kubinbaii: Stojánovics.
Knn-Sz.-Miklós: Stoits A. jS.-A.-Ujbelyen: Deutsch J
bick és Jekelius gysz.
Lugoson: Arnold J.
'Sasvar: Mücke A. gy.
Battonyai!: Bignio K.
Az „Uj Regélő," rogény s beszélytár czimü mulattató folyóirat minBelgrádon Nicolacovies test. Médiáson: BreinerX.
|Segesvár: Misselbacher
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J . gysz, Serajevoban: GyulekaN.G. den hóban kétszer 15-én és 30-án jelonik meg. Mindegyik szám öt ívből
Sziszeken: Kubányi F.
8-adrétii 2 hasábos lapok s azonkivül boritékból álland.
Fleischer.
Miskolczon: Spuller J.
Bonyhádon : Kraniolin J. gy. Mitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : Mittermayer gyógysz.
!Mohács: Pyrker Gyula gy.
Brassóban: Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Marosvasárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R
gyógysz.
Csúton : Borsay F. gysz.
:Munkácson: Gröttier L
postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordatva :
Siklóson: Nyers S. gysz.
Debreczenben: GöltÍN. gy- Mohácson: Kőgel D.
Egészévre,
24 füzet
6 ft. — kr
Deésen: Krémer S.
'Nagybányán: Horaosek J . Szathmaron: Juracsko D.
Dettan: Braunmüller J . gy. j Nezslderben: Fuchs J.
Szent-Miklóson: Haluschka Félévre (julius—deczember)
3 „ —„
Devecserben: Hoffmann B. Nyitrai): dr. Lang E.
Évnegyedre (julius—szeptember)
1 „ 50 „
E s z é k e n : Kawilowicz gysz. ' Nyiregyházai!: Hönseh Ede Szarvason: Réthy V.
Eperjesen: Zsembery Ign
j Szentesen: Eissdórfer G. gy
gyógysz.
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
és Prohaszka Gyula.
Érsekujvár: Conlegner Igu.j Nagy-Becskereken: NeiielGyűjtőinknek tiz előfizetett példány után tisztelet-példánynyal
Tt>ine«.vár : Kraul és Roth
Egerben: Wessely gysz.
j kovics és Haidegger.
gyógysz.
Eszéken : Thürner fiai és;Nagy-Kanizsan : Welisch
kedveskedünk.
4 Z ^[Jj ü e g é l Ő " kia<lú-lli Villalíl
Tükajbun: Krotzer A. gy.
Dessáthy gyógysz.
i és Lovack gyógysz.
(1 — 3)
(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)
T
o
r
d
a
n
:
Welits
és
Wolf.
Győrött: Brunner F.
iNagy-Karoly: Schoberl C.
i^gT
Folyó
évi
jauuár
l-töl
kezdve teljesszáinu példányok még
Gyulán : Lukács gysz.
iNagykikinda: KomkaÁ. J. Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: Pil- folyvást kaphatók.
Haczfeld: Hagelschmidt V.'Nagyváradon: Janky A.
losz M,
Hátszegen: Mátesy B.gysz.!Nagyszombatban: PantotTrencsénben: Simon A. gy.
Ipolysagon: Mikulási T. j schek R. gyógysz.
Uughvartt: Telendy gysz.
Jánoshazán; Kuna gyisz. : Orosházán: Vangyel M.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivtalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.)
és özv. Benesch P.
Jolsván : Maleter gyszPancsován : Graff gysz.
megjelent és minden könyvárusnál kapható:
Újvidéken: Schreiber F.
Kaposvártt: Schröder J. gy.! Pécsett: Kunz Nándor.
Varaunóu:
Elizár
gysz.
Posegan:
Balogh
gyógysz.
Kőszegen : Strehle gysz.
Putnokon : Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Károlyvartt: Benich J
Kis-Martonban: Kodolányi,Pozsonyban: Schneeberger Vaczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysz.
R o s n y ó n : Posch J . gysz.
Kassán: Esehwig E
Késmark: GenersichC és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony: Ivanovics és fia.
Zalat'ian : Mégay Gyula.
Humán: Milutinovitz S.
Kecskeméten: Papp M.
Szerzö nyomán irta
Karánsebesen :Weber A. gy. R é k a s o n : Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
Zsámbokrét:
Neumann
M.
Hegedüs
Lajos.
Károlyfehérvartt: Fischer Szász varos: Sándor R. gy.
Zentán: Wuits testvéreknél.
i
Szabadkán:
Hofbauer
I.
gy.
Ed. gyógysz.
Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve % forint.
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ElöfizetéBi árak

Gróf Cziráky Antal.

A magyar közjog alapvonalai.

.792(5-6)

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kaphatő:

Helgoland tengeri fiirdé.

j
valódi gyógyszer.
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s börkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
Junius 16-án veszi kezdetét egyidejüleg a fürdö-intézet megnyitásával agőzhaiózás
ára L lt.
S c h m i d t cs. kir. főorvostói, egy skatulya
mely mint az Elbe, mint a Wescr folyóból kiindulva tartja fenn rendes összeköttetéára 23 kr.
Stíriai Stuh-haYasi-ndYény- sét a szárazföld és Helgoland között s bezáratik október 14-én. — Ezen összeköttetés
két nagyszerü teugeri vas gőzhajóval eszközöltetik, mely kizárólag személyszállításra
épittetett 1865-ben fürdőutasok számára a legnagyobb kényelemmel berendezve, magában
mell- s tüdőbetegek számára.
az idegek erösitésére s a fest edzésére ára
foglalnak diszes salonokat, külön választott nöi és magánkajütékat, az étkezésre pedig —
Egy üveg ára 87 kr.
70 kr.
különös gond fordittatik.
A gözhajózás igazgatóságai részéről, a következő menetterv állapíttatott nieo-Die „Zeitschrift für geriehtliche tledicin, öfl'cntikhe GesundHamburgból Hciyolaudba a hauiburg-amerikai nyalab-részvény-társasaf
heitspflege und Mediciiial-íiesetzgebunfí" bringt in IVr. 48 vom 23. gőzhajói
tartják fenn a közlekedést.
Legjobbféle

tynkszciii-tapasz,

Dr. Befir Meg-extraeíiisa,

neá\

November 1866 über „Schneebergs Kráuter-AUop- Folgendes:

„Der aua Alpenkriíutern bereitete ,,Schneebergs Krauter-Allop" des Herri;
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und F r a n z Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheittn der Respirations-Organe ein
Torzügliches Uuterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."

Cuxliaveii. Lflhrs J. A. kapitány vezetése alatr.

Junius 16-tól julius 16-ig minden hétfön és csütörtökön.
Julius 17-től szeptember 15-ig minden hétfőn, csütörtök és szombaton.
Szeptember 16-tól — 30-ig ismét minden hétfőn s csütörtökön.
Továbbá oktober 6 és 16-kán.
Indulás Hamburgból reggeli 10 órakor.
Helgoiandból Hamburgba vissza, minden reákövetkező napon, de soha 7óra elött.
Főraktár: HITTYUíl GYULA gyógyszerésznél Gloggnit*ban.
Ezen hajó, mely gyorsaságra nézve az Elbe folyó egy gőzöse által sem szárnyaltatott
még túl, az egész utat 6 -7 s az illetőleges tengeri utat körülbelől 2 óra alatt teszi meg.
Brcineruavrii »«eestemíinde-ből Helgolandba az északnémet Lloyd gózhajója szállitja az utasokat.

LlEBIG-féle BÜSKIVOHAT

Északiteng-er. Putscfier J. kapitány vezérlete alatt.

FRAY-BENTOS-ból (Dél-Am*<rlka.)

Junius áo-tol julius 9-ig minden kedden és szombaton.
Julius 12-tol szeptember 13-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSÜLAT LONDONBAN.
Szeptember l«-től október l-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton oktober 8-án.
Helgolandból Breinerhaven-Geesteuiündé-be vissza minden reá következő
Nagy megtakarítás háztartásra nézve.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba napon, mégis megállapodva vasárnap Helgolaudban.
Indulás Helgolandba a brémai első személyvonat megérkezte u t á n : a
kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészítése s megjavítása mindennemü levesek,
visszameneteket akep rendezvén be, — hogy a megérkezés idejekorán az áthaladó vasutmartalék a főzelékeknek stb.
vonatokkal összevágjon.
§35 ( 4 _ 8 )
Erősítő eledel gyengék t betegek számára.
E hirdetmény alkalmával legyen szabad még a következöket felemlíteni:
Helgoland szigete fekvése által a nyilttengeren ismerve mint fürdőhelyet — kitiinöleg kedvezményezett; megemlitendő a többi közt számtalan fürdőhelyei, melyek minden,
A nagy becsületdiploina — mint legnagyobb kitüntetés — Am- időben, mint erősebb tengeri s mint gyengébb sikfürdők a sziget mindkét oldalán egjsterdam 1869.
aránti biztonsággal használhatók. Továbbá a szárazföldnek több mérföldnyi távolságra
esése által, a tenger^speczifikus tulajdonai, - mely tudvalevőleg legfőbb befolyással van
a tengeri fürdők gyógyerejü hathatóságára minden változatos befolyásoktól megóvatnak;
Kisebb részletekben! árak a magyar-osztrák birodalomra uézve:
minélfogva Helgoland, mint egalji gyógyfürdő máris világhírre jutván, a legnagyobb
1 angol font tégely
>/, angol font tég.
% angol font tég.
Vs angol font tée
részvéttel karoltatik fel. Fris tehénsavó s mindennemü ásványvizekről a vidékbeli gyógy5 frt. 80 kr.,
3 frt.,
1 frt. 10 kr.,
»2 kr.
szertár gondoskodik.
A társalgás 1 ház gyönyörü salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház tengeri séták
Csak azon esetben valódi, hogy
evező- és vitorlahajokon, versenycsónakázás, vadászat és halászat által, valamint a maga-3 ba minden tégely az itt oldalt
nemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilágositásaival a fürdövendégeknek
J "rtható aláírassál van ellátva.
vonzó és változatos időtöltés nyujtatik.
Kapható: az ország minden előkelő kereskedés $ gyógyszertáraiban.
Megrendeléseket lakásokra elvállal az alólirt igazgatóság; valamint dr. Aschen
Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
fürdői orvos, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.
TH.ALLMAY1.H A. es társánál Pesten, 8 Bécsben: KLOGER ésfia8
Ilelgoland, ápri.ban 1870.
A

.Jutalmazva két aranyéremmel, Páris I8C7; Havre 1808.

VOIGT JOZSEF es társánál.

m
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Ára csak 40 krajczár.

Egész refénykönyvtár liat forintért,

Elöfizetési fölhívás
a

BALPÁRTI IVEPNAPTAR-ra
Lehet-e nagyobb ajánlat, mint az, hogy tavaly
példány fogyott el e naptárból ? A szerkesztő maga annyira

meglepetett e nagyszerü eredmény által, hogy az idén minden erejét egy még kitünöbb naptár előállitására forditotta,
s ha a siker is ugy fog emelkedni, mint a tartalom: huszezer
példány fog elkelni.
Föl tehát baloldali érzelmü magyar nép! A ki mulatni
•és tanulni együtt és egyszerre szeret: oly igaz szivü jó barátot kap a házhoz naptárunkban, kivel egész éveti át kellemesen eltársaloghat, s a ki 40 krért ezereket érő szórakozás és
jó tanácsokkal kedveskedik.
Bizonyságul hadd álljon itt az 1871-ki „Balpárti népnaptár" tartalmának rövid kivonata:
Mit kivan üossuth a magyar népíöl? Levél
üossuthtól.
A iiépszabad^ág védőinek: Madarász JóKsefnek, T á n c s i c s Mihálynak, V u k o v l c s Sebőnek,Jámbor Pálnak stb. a r c z k é p e i megfelelő
életleirással.
Költemények 184%-bAI.
A két szász leány. Elbeszélés.
Batthyány ki végeztetése s eltemettetése, gyönyörü képekkel.

Az elveszett leány; életkép a szabadságharczból.
A kit a nép szeret; jelenetek Kossuth életéből, igen szép rajzokkal.
A kit a nép átkoz, számom képpel.
Költemény I848/9-ből; Petőfi Sándortól.
A francziák Böszörményije, arczképpel.
A veres sipkás zászlóalj története.
Adomák a szahad&á^harczhől, katonákról,
papokról stb., nagy bőségben. Vegyesek. Jó tanácsok a gazdaság köréből. Orvosi tanácsadó, s
számos más érdekes közlemény, miket egyenként
fölsorolni itt lehetetlen, s miknek czélja részint
az, hogy okuljon, részint az, hogy jóízűt nevethessen a magyar nép.
Ki öt példányt rendel, vagy gyujt: annak bérmentve
küldjük. A ki tizet: az még tiszteletpéldányt is ingyen kap.
A ki húszat, vagy harminczat, vagy többet, annak külön is kedveskedünk még valami szép könyvvel vagy könyvekkel.
A „Balpárti népnaptár" máv julius hó végén megküldetik az előfizetőknek, s igy nemcsak képeivel és czikkeivel,
de megjelenésével is megelőzi a többi hazai naptárakat.
A pénz igy czimezendö: „A Heckenast-féle Balpárti
népnaptárra." — Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.

Heckenast Gusztáv,

Vasgyuró Tamás,

kiadó.

felelős szerkesztő.

Figyelmeztetés pzdászokra nézve!

Már többször figyelmeztettünk a lovak, marhák és juhoknál használtatni szö-1
kott korneobur^i m a r b a p o r hasznossága és gyakorlati értékére, és most hozzá- j
kapcsoljuk Salm herczeg ő magasságának gazdászati igazgatóságának Kaiczbanési
Indermühle-Wittenbach urnak következő átiratait, melyeknek tartalma annál is in- f
kább értékes, minthogy a korneuburgi m a r h a p o r e megbirálása annak több évi,,
felette üdvös használásán alapszik.
Kwizda í". J á n o s gyógyszerész urnak Korneubiirgban!
Kitünő és egyetlen konifUburísi i n a r h a p o r a 100 csomóbani mai megren-j
delésünk alkalmával annak a mi összeség tetemes marhatenyésztésunknél több évi j
sikeres alkalmazása után azon nyilt kinyilatkoztatásra érezzük magún at indíttatva, j
hogy ép e tartalmas marhapornak nemcsak folytonos egészségi állapotát, hanem kiváltképen azon örvendeztető növekedését marhatenyésztésünknek köszönhetjük.
Gondolván, hogy ez által igen kellemetes kötelességünktől megszabadultunk!
maradunk
líaiczban, 1870. máj. 5.
Salm herczegi gazdászati igazgatósága.
ííawalowsky.
Kwizda Ferencz J á n o s nrnak Korneubtirgban!
,
A mint már több év előtt mondottam, ismételve igen fölötlö eredményeknek i
tanuja voltam, melyek kétséges esetekben az Ön korneuburgi marhapora altali
eszközöltetett. Ismét azon helyzetben vagyok, hogy használhassam a pört; ugyanis;
van egy lovam, mely katonai szolgálatokban a fektanyában nehéz betegségbe esett, |
ugy hogy az orvosok ügyessége rajta leisült, de minthogy én kornetiburgi ™ a r' ls *" |
pora kitünö gyógyerejőröl már annyiszor meggyőződtem, most is annak onajtott |
gyógyerejét elvárhatni gondolom, azértis felkérem abból 10 nagy csomagot neKem
megküldeni. — Zimmerwaldban Bern mellett Svaiczban, 1869. decz. 14-énludermflüle-WHíenbaeh.
'—'
parancsnok.
A Kwizda-főle állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:
PESTEN Tőrük József ur gjógyszeréinél, király-utcza 7. szám; Thal"nayer A. s t á r s a ; Halbauer testvérek; Glatz J . ; Kindel Rakodczay A.
gyógyszerészeknél. F r o m m e r II. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül
* Ia gyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek
ös
Síesen,az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek.
857 (1—-0
r k _ •• ^ Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
V J V e l S . Kwizda F e r e n c i J.-féle Üdito-nedv (Kestitutions-íkiül),
wt a xaaga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más
son
"* nemü s hasonnev.zetü készítményekkel össze ne tévesztessék; továbbá kéretik
az itt ' ? í i S - v e l e m r e méltatni, hogy a korueuburgi m a r h a p o r minden luggvenye,
"tó hasonmásu vörösfesték nyomásu aláírással van ellátva.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten egyetem utcza 4. si.) megjelent
és minden könyvárusnál kapható:

Vándorlásaim és élményeim

PE

IÁBAN
Irta

VÁMBÉRY ÁRMIN.
fekete és 2 sziíiexeít fautetszvénynyel.)
Nagy 8-rét (X és 399 k p ) , füzve 3 ft. SO kr.
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jkarlsbaili porczel!áiKikííra
• PESTEN,
bálvány-uteza, locsonyí-féle házban,
ajánlja

a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,
mindennemü

Iporczellán-edényeket,
I *•

valamint

k kávé- és íhea-készleíeket
hat vagy tizenkét személyre
a lególcsóbb gyári árakért.

Kitünö toző-eüények chamott-földirií.

348

A nyári idényre

Lególcsóbb könyv-gyűjtemények.

következö czikkek dus választékát ajánlják

KERTÉSZ és EISERT Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, a „ m a g y a r k i r á l y "

czimü szállodával szemközt.

Fagylalt-készítő gépek,„»<*>«*«*&*

Ai uj medencze-alaku gépekkel, melyek minden eddig megjelent gépeknél jobbak, 10
percz alatt, o.y fagylaltot készíthetni, mely készités közben a gépben xlkalmazott készülék
által folyvást kevertetvén, finomságára nézve kivánni valót "nem hagy , igen diszes reedeticzójSk pedig külön bor és pezsgő behútósére is használható;egy itcze fagylaltra válok darabja 14 ft 50 kr. Két itezének 18 ft 50 kr. Egy kis könyvecske, mely nem caak a gép
használatának körülményes leirását, hanem a különféle fagyla'tnemek készítéséhez való utasirást is tartalmazza, minden géphez mellékeltetik s kívánatra külön is elküldetik.
Henger-alaku gépek, darabja egy itezének 8 ft 80 kr. Két itezének ló ft 50 kr.

Franc. szik(Soda)viz készítő gépek.

A Sodaviz mint igen kellemes, egészségi tekintetben előnyös ital, gyorsan á t.ilanos
kedveltségre jutott. Gépeink segitségével, követve a használati utasitást, bárki csekély faradság és költség mellett, maga készíthet kitünö, s ami a födolog, mindig friss Sodavuet
A Sodaviz-gépeknek árai :
2
4
6
10
meszelyt tartalmazók
)
frt 9 . - 1 0 — 1 5 — £Q.—
A szükséges porok kívánatra ölesén számitva küldetnek. Gépeink peisgőbor és kű
ö; nemü limonádék készitóséhea is alkalmasak.

Angol patent kerti-fecskendők,

melyek egy mgany (caoutchouc) csőből állanak, melynek alső vége bármilyen vizzel telt
idénybe állittatik, mig a cső felső végén alkalmazott, felette szilárd s bárki által könnyüséggel kezelhető ércz-fecskendö, eső alakjában vngy epy egyes erős sugárban, meglepó
lávdságra vagy magasságra szökteti a vizet, — s ennél fogva a háznál, a kertben, kerti
liázakban, sőt tűzveszély alkalmával nagy előnynyel használhatók. Ki ebbek darabja 10 frt
80 kr, nagyobbak 14 frt, nagyok 17 frt.
i j V Nyári legyezők, felelte dus változatosság-'. §&p Sodrony étek-fedők 7—12" 35, 40, 50
ban, fából készültek, baltist és selyemrészek-\ 00, 70, 80 kr.
kel, festvényekkel diszitve, összerakhatok síiJIpgT* Hütő-medenczék 2.50—5 ftig.
25_krtól kezdve 10 ftig darabja.
' ö V Kerti gyertyatartók üveg-fedőkkel gyerNap- es en tout cas-ernyők, a legujabb^ tyúknak 1 ft, petróleumnak-1 ft 70 kr dbja.
divatnak és legválugatottabb ízlésnek megfe- W~ Vaj- és sajttányérok üteg-fedővel 1.60-^
lelő, valamint jutányos olcsó nemekben is 1 ft 5 ftig.
80 krtól 15 ftig.
W~ Saláta-készletek fából és szaruhói 30 kr3 V Nap-ernyök urak részére 2.80—7 ftig.
tól 3 ft 50 krig.
^íSST" Esernyők, alpacca és legjobb selyem-szöEczet- és olajtartók 1—15 ftíg.
vetekkel bevonva 3.75—10.50 krig
Viz pohártartók 65 krtól 1—3.50—15ftig.
angol 12 bordás ernyők 12 ft.
U&~ Rugany eső-öltönyök, ujakkal és fejfePezsgó't fagygyasztó-gépek 15 ft.
dővel nagyságuk- és minőségükhöz képest 10
Habverő-gépek 1.80—2.90 krig.
fttól 19 ft 50 krig. Kocsizó és lovagló köpe-i
Asztali és uzsonna-készletek, kávé- é.-.
nyék, fejfedővel 15 —19 ftig. Elegáns drapp- „
víz-tálcák, evő- és kávés-kanalak, kenyérkoszinü öltönyök 17—20 ftig.
i j ^ ~ Sétabotok, gyermekek és fiuk számára sarak, gyufatartók éi egyéb kávéházak é,-,
15—50 krig, természetes fa-botok 25—80 lerig, vendéglők berendezéséhez szükséges czikkei
finom nemüek, ig&n elegánsak 1—8ftig,do-' készletben tartatnak.
hányzó- (aiibuk) botok 2.50—10.50 krig, töVirág-asztalkák 6-25 ftig.
rös- vagy stilétei-botok 2.50—12 ftig.
Függő virágkosarak ablakok számára
s/tT" Lovagló-szerek, disznóbőr angol nyergek, Í.50—Ó ftig.
15—35 ftig, mindennemü kantárok, zablák,] ^ ~ Madár-kalitkák felfüggeszthetök és asz
kengyelvasak, izzasztók, lovagló sarkantyúk,' tálkákon 1.80—21 ftig.
ostorok, a.gurászó ostorok stb. stb.
£ J V Plaid-SZijjak gyermekek és nagyok szá- &~ Utazó-szerek, nevezetesen: mindennemi;
mára, vállba akaszthatok is 40 krtól 2 ftig. vászon-, bőr- és fa-öndök, vdllbaakaszthatr
•^®~ Angol szivartárak 25—75 dbnak, váltba és kézi útitáskák, üresek és berendezettek, berendezett uti szekrénykék és tekercsek, női é*
f :igeiz'hetők 8.30—9 ftig.
Fürdő-szerek: ffürdö-táskák,
fürdőés uri kalap-dobozok sat., felette dus választékj^T
,
f
toüetle-szii-acsok, szivacstartók, dörzsöló'-ke- ban tartatnak készletben, melyekről kívánatfék, keztyük ét kendők, uszó-fejkötők, sapkák, ra szivesen szolgálunk | f rajzokkal
ellátott árjegyzékkel.
övek stb.

M u l a t t a t á s * 1.
<
Flobert-féle CZélpisztolyok. és puskák nem !
Melodion Sipládák harmonium hangokkal,
durranván szobában mint szabadban, tok mii-' táncz és egyéb zenedarabokat játszók, gyermelatsággal párosult gyakorlcthoz a czéllb'vé- keknek szabadban igen sok mulatságot szeszetben igen
ajánlandók.
Pistoli/ok
g
j
/ 9 ffttól 13 reznek, egyszerüek 4 darabbal 9 ft, 6 dbbai
fi 50 krig,
ki
kák 19—20
1920 ftig,
fti
kéz
tölté
puskák
kész tölté15 ft, 5 darabbal és eontrabassal 16 ft.
nyek száza 85 kr.
Papir léghajók, borszeszszél használhatók
&
Czéltáblák ezekhez, kiugró bohóczczal és ~SÖ krtól 1 ft 60 krig.
Hnilö mozsárral >V>ja 9 ft 80 kr.
:
Croquet-játékok gyermekek számára l fi
T Halaszatotok * « ™ ^ * >-í6 ft>9- j
•rtól 3 ftig, megnőttek számára 6 ft.
Resz halhorgok 12—50 krig.
Volans, karika-játékok, lepkehálók, botaS T Rugany labdák és balonok, színesek és
Tizáló szelenczék stb.
sziirkék, minden nagyságúak 10 krttól 2 ftig.
n f l T P < T A jelenleg oly olcsó postai fuvarbér lehetségessé tevén a kivánt tárgyakat gyor£uT csekély költség és utánvét mellett elküldhetni, igyekezetünk oda irányul a belénk helyezett bizalmat a hozzánk érkező rendelmények, gyor3 és pontos eszközlése által megerdenHni,
kérvén az árak körülbelüli meghatározását.
Meg nem feíelo tárgyak visszavetetnek. "9S

Kis nemzeti muzeum:
1. A magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balladáké egyéb
szavalásra alkalmas költemények gjtijttmécye. (VIlI, 376 1.) füzve 50 kr.
2. és 3. Kisfaludy Károly válogatott munkái két kötetben. I. Versek
és elbeszélések. l I . Szinmüvek. (31£; 382 lap) füzve
1 ft.
4. Regegyöngyök. Jósika Miklós legszebb beszéljei a magyar nép
és ifjuság számára. (VIlI és 842 lap) füzve
50 kr.
5. Robinson Crusoe élete és kalandjai. Aiigolból. 114 képpel
(3521.)
50 kr.
6. Tündérmesék. A legkedveltebb gyüjteménjékből. (216 lap.) 50kr.
Vasárnapi könyvtár. Etső folyam (képekkel).
I. Re^ék a mapyar elöidöböl. Irta Kisfaludy Sándor.
II. A tatárjárás Magyarországon 1241—1242. Lta Szalay László,
III. Hunyady Mátyás király. Irta b. Jósika Miklós.
IV. A termeszeiből. Közli Dr. Hegedüs.
V.—VI. Boldogháza.
VII. Utazások az északt sarkvidékeken. Közli Fényes Elek.
VIII. Vig elbeszélések. Irta Kisfaludy Károly.
IX. A legvitézebb huszár. Irta Jókai Mór.
X. Ujabb magyar költők, összeszedte Boross Mihály.
Ára a tiz kötetnek % forint.
Vasárnapi könyvtár második folyam (képek-kel).
I. II. Mesék franczia után Lovásztól. Ujra szerkeszté Czuczor Gergely,
III. Gr. Benyovszky Móriez élete és viszontagságai. Irta Gaal.
IV. A világ csndál. Összeállitotta Szegfi Mór.
V. VI. VII. András a «zolgalegény.
VIlI. Rontó Pal elete és viszontagságai. Irta Gaal.
XI. Regék a magyar elöidöböl. Irta Kisfaludy Sándor.
X. Szigetvár ostroma. Irta Fényes Elek.
Ára e tiz kötetnek 2 forint.
Vasárnapi könyvtár harmadik folyam (képekkel).
I. Regék. Irta Jókai Mór.
lI. III. IV. Robinson Crusoe élete és kalandjai, angol után átdolgozva.
V. Pál és Virginia, francziából.
VI. VII. A vékfildi lelkész, elbeszélés angolból.
VIII. Attiln Isten ostora. Irta Pálffy Albert.
IX. Elbeszélések. Irta Jósika Miklós.
X. Peru fölfedezése és elfoglalása. Irta Gaal.
Ára a tiz kötetnek 2 forint.

Elöfizetési felhívás

HONVÉD

elsö magyar katonai hetilapra.
Elöfizetési föltételek:
F é l é v r e (julius—deczember)
e (julius—szc-ptember)

ffT A „Hoim'd" 1869-ik évi folyamának julius—deczemberi,
valamint 1870-ik január—juinus teljes számu— a magy. kir. honv.
törzstisztek arcz]; épeit és életrajzait tartalmazó — példányai folyvást megrendelhetők a „Honvéd" kiadó-hivatalában.
Ára
mig

ajánlja ujonnan berendezett

nöi flivat- és vászonáruk kereskedését.
a vászonárukra hivom fel a hölgy-világ figyelmét;

mórt azok gazdag változatosságban és oly kitünő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
közhasználatra valo vásznakig, a lehető legjutányosabban szabott árakon szolgálhatok.

a félévi folyamnak 3 forint.

B&£" Folyó évi január l-töl kezdve, teljesszámu példányok
szinte kaphatók.

A „Honvéd" előfizetői a „Diplomatische Wochen8chrift"-et
ingyen kapják, h a bérmentcs levélben óhajtásukat nyilvánitják.

A „Honvéd" kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

H e c k e n a s t Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,
Különösen

.

. • . 3 lt. — kr.
. .•
•
1 „ 50 .,

I V
Rendes szétküldés eszkölhetéso végett az előfizetések minél
előbbi beküldése kéretik. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
P F Tiz előfizetett példány után egy tisztelctpéldány jár.

i l — 3)
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Tizenhetedik évfolyam.

28-ik szám.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza
4- dik szám) megjelentek és kaphatók:

TÖRVÉNYJAVASLATOK.
I. Az elsőfolyamodási biróságok rendeléséről. (A királyi törvényszékek és Járásbiróságok jegyzékével.)
II. A birósági végrehajtókról.
UI. A királyi ügyészség szervezésérőlIV. A békebiróságokról.
, ,
V. Az állanitisztviselök nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyeinek és erváinak ellátásáról.

Külön lenyomat a „Jogtudományi Közlöny "-ből.
(Nyolczadrét 117 lap) füzve ára 70 kr.

Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t GiiRífáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

Pest, julius 10-én 1870.
Elöfizetést f ő i t é t e l e k : a V a s á r n a p i U j s á g é s P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k e g y ü t t : Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
C s u p á n V a s á r n a p i U j s á g : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - C s u p á n P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k : Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

r

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Vjság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtattaál 10 krajcárba; háromszor- vagy
tSbbssöri igtatásnál csak 1 krajczárig számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécb^n-. Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haaseimtein «• Vogler, Wollzeile >ro. 9 . Bélyeg-dij, külön minden igtat&s után 30 ujkrajezár.

Egy
Haaga közelebb
temetésnek

egy

csendes, szomoru

volt színhelye.

A kiséret nem

állt több, mint valami ötszáz emberből, de
ez ötszáz

ember

közt

képviselve

volt

az

1791-ki eszmék majd^ minden nevezetesebb
apostola, a kit betegsége nem tartott zselylyeszékéhez
kót:

szögezve, mint a két szigetla-

Garibaldit Caprerában, Hugo Viktort

Jersey-n.

forradalmár.
e

az „emberi jogok," 1837-b*en pedig az ,,év-

typus megtestesitésére alig találna más ala-

szakok" titkos társulatának volt tagja, mely

minden

élveinek

hősies

megvetésével:

kot Francziaország ujabb történetében, mint utóbbi ismeretlen vezér alatt állt, katonailag volt szervezve, fegyvertárakkal, hadgyaBarbés' Armand.
korló helyekkel birt s minden pillanatban
A Gracchusok és Catók e szellemi ivakész
volt a fegyveres actióra.
déka 1810-ben született. Atyja a forradalom
1839. máj. 13-kán Barbés elérkezettnek

alatt katholikus lelkész volt, késöbb azonban

leveté a papi öltönyt s orvos lett. Mint

ilyen

meglehetös

vagyonra

tett

szert

és

látta az időt, hogy a juliusi monarchiára rá
mérje a halálos csapást. A terv

őrültséggel

fölött

megnősült, de neje késöbb, midőn megtudta,

volt határos, mert Párisnak akkor eszeágá-

Louis Blanc mondott gyászbeszédet s aztán

hogy férje eredetileg pap volt s kivetkőzött

ban

a

az

nak

Az

egyszerü,

gyászolók

szerény

koporsó

kicsiny, de hü serege széjjel

oszlott a szélrózsa minden tája felé,a honnan
jött. A párisi
küldöttsége

egyházi

rendből,

e

feletti

bánatában

meghalt. Fia Armand a harminczas években

sem volt a forradalom, hiányozván anminden előfeltétele.
s

republikánusok

már

De Barbés

már

akkor nem tarthatta vissza embereit többé
megtámadta

a

városházat,

mely azonban a katonaság ál-

későn érke-

zett a végtisztességre; de föl-

tal

erősen meg lévén

szállva,

kereste a sirhantot,mely a leg-

vissza kellett vonulnia aBeau-

tisztább, legönzetlenebb kebe-

bourg és Grenetat-utczába, hol

lek egyikét takara, cserkoszo-

kétségbe esett torlaszharcz kez-

rut

dődött. Az egyenetlen tusa nem

tett a néma sirhalomra s

eltávozott

ö is, tovább

sokáig tartott, a tulnyomó erő

mun-

művön,

elnyomta a fölkelöket. Barbést

melynek az elhunyt egyik leg-

aléltan huzták elő egy barri-

kálni

azon

a

nagy

kád mögül, feketén alőporfüst-

becsületesebb harczosa volt.

töl

Egy szegényes, zajtalan te-

egy lövés-sebbel homlokán.

metés, a világ egy másodrendü

A golyó épen középen találta

városában!

homlokát, de ott félrecsuszván

Hogyan lehet azt

a bőr alatt folytatva

utját, bal

elhunyt, hogy temetéséről ha-

fülén

ifju

sábokat

cynismussal

még emlegetni is?

Ki volt az

irnak Európa

legna-

jött

ki.

Az

jegyzé

hősi

meg: „E

gyobb hírlapjai? Talán egyike

golyó nem sokat ért a geome-

a koronás fejeknek, kiket már

triához. Halál fia lettem volna,

hivatalosan

ha

megillet a hosszu

tudja, hogy legrövidebb az

egyenes ut."

képü nekrológ, bármily jelentéktelen emberek lettek legyen

A franczia pair-kamra jún.

is életökben ? vagy valami nagy

27-én ült össze, hogy a felség-

Portentum, kinek halála poli-

árulók felett ítéljen. Az állam-

tikai eseményt képez, s kinek

ügyész azzal vádolta

bukása, mint a százados cseré

hogy egy őrtisztet orozva meg-

a

gyilkolt.

rengetegben, messze viszhan-

1

8°t költ a világon?
Sem

egyik,

sem

*

egyszerűségében

másik.

„Nem válaszolok — igy szólt
BARBÉS

*>arbés Armand. Egyszerü
olvasók

melyben

n
a

a

a

z

e m

jellem

becsületessége,
meggyőződés
legeszményibb

a

--

ARMAND.

|j

e r

typust

szilárdsága,
z

értelem

szentsége

a

keresne,
törekvés

nemessége,

párosulva

önzetlenséggel

e vádra.

átalában,

legnagyobb

része most hallja először
redig

legékesen-

mondatott.

a kettő közül: egy

becsületes ember.
Az

a

szólóbbak egyike, mely valaha

J\ gy más szavakkal, több, mint

név.

Ekkor t a r t á Barbés

azt a védbeszédet, mely a maga

a

bármelyik

Barbést,

a

lenne a

s az élet és

ha

Hallgatnék
ez

ügynél

egycsak

Párisba ment jogot tanulni. Itt mint láng-

magam lennék érdekelve. Hivatkoznám önök

lelkü, szabadságvágyó fiatal ember csakha-

lelkiismeretére

belíkeveredett

a

titkos

társulatokba,

mar
melyek az akkor alakult juliusi monarchia
megbuktatására s a social-demokrata köztársaságmegalkotásáraszervezkedtek. Eleinte

s

önök

beismernék,

önök itt nem birák , kik
itélnek,

hanem

tikai ellenfeleik
sok fogoly

politikai

vádlottak
férfiak,

hogy
felett

kik poli-

sorsát döntik el. önöknek

esett kezeikbe. Ezért szólok. Ki-

