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Tizennyolczadik évfolyam

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 1010(6-12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szerérői,
• férfi ea nói ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 1O krral több;

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:
Dr. Eiber P. U.

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját házában.
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Mellbetegeket
értesitem arról,

miszerint moll-lu'tegségek, kii-
Hinösen mclHYijás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenYi orvos által sikeresen

gyógyittatnak.
Rendelvónyi órák:

délután 3-töI4-ig.
Váczi-ut, 24-ik szám, 1, emelet.
io45(i-5o) ERXST ÍJ.,

homiiopath-orvos és szülész.

Szép, jó és olcsói

Legujabb női ruha-kelmék
nagy választékban bámulatos olcsó árért.

Teljes ruhához VAIÓ legszebb kel-
mék 3 , 4 , 5 , 6 ftért, ugyszintén a

bcszövött I oiigsliíiulok,
női s uri Plaidek,
hímzett cacheinir kendők,
asztal- és ágyteritők és a

legfinomabb

fekete selyem-anyagok
kaphatók

Hamltnrgcr Adolf üzletében,
Pest,uri-utcza 3. sss., Söja kávéháza

átellenében.
8^T* Mustrák mindenfelé ingyen s

bérmentesen küldetnek, s megrendelé-
sek utánvét mellett azonnal eszközöl-
tetnek. 1043 (2—20)

TOROK

HÍKTWKUS
UIMSUI
KIÁLLITÁS

mr

Walser Ferencz

harang- és ércz-öntődéje

Keresztelő készletek,
vánkos, zsubbony és főkötö bármely
szinnel bélelve 12 ft., 15 ft.,20 ft, 25 ft.

85 ftig.

Gyermek vászonnemíi
910 mindenáron (9—9)

Trtrsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

összes árjegyzék bérmentve.

=Fi£yelmeztetés! =
Több évek óta, a köhögés, rekedt-

ség B beszédközbeni szájkiszáradás
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
aráblat gummi, — czokorral.

SPBP Az ebböl készitett gununi-
ezukorkák kaphatók:

Pest-Buda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkeres-
kedéseiben ; továbbá Győrött: Kinder-
mann J.; JV.-Váradon: Janky A.; Te-
mesváron: Babussnik A.; Aradon:
Strobl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.

Egy skatulya ára 20 kr.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seldíitz-porck
minden egyes katulyái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett vedmarkksl vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyáiiak 1 ft. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok rendkiviili s a legkülönbözőbb esetekben bebizonjTilt gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között

tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél >evó
hálairatok a legrészletesebben tanusitjuk, hogy e porok rögzőtt szorulásoknál, emészteshiány és gyomorhévnél; továbbá: gör-
csök, vrse- és idesre« bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csnzos fogfájdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni 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, és ebben rongált
egészségűknek helyreállitására oly soki eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok.
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt m ég a leghirhedtebb gyógyforrás
sok sem okoztak legkisebbkonnyebblilest.es kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Raktárak a következő városokban léteznek •
JÓZSKF gyógyszerész urnáig király-utcza 7-dik szám alatt

UHIi JÓZSEF (ezelőtt Stcinbach) ur kereskedésében, gránátos-uteza.
Aradon: Tones és Freyberger*

és Probst J.»
Baján: Michiíseb István.
B.-Gyarmaton: Miloviín.
Bt'sterczebányán: GöllnerFr.*
Beszterczén: Szongot G.
Brassól:an: Jekelius F.,"Schnei-

der F. cs Eremias Döme.
C'saizaü: Bentsath J.
Csáktornyán: Karass.
Cz*-gléil»'n: Persay A. gy.
Debreczeubrn : Gölti F. és Bor-

sos Fr."
Dettán: Braumüller.
Eszéken: Letkitsch Illés, Thür-

ner J. S. fia.»
Egerben: Köllner Lőrincz gysz.
Esztergomban: Kégl Nándor.
Érsek-Ujváron: Fogd A.
Győrben: Kindermann J.* és

Némethy P.
Gyöngyösön: Kocianovics.
Gyulán: Ferentzy A.
Hátszeg: Schnur F. J.
Högyészen: Ilausz J. özv.*

A 'jegyzett firmáknál

| Illőkön: Kempner L.
Kaposváron: Kohn Jak.*
KaxKán: Novelly* és Hege-

düs I,.5

Kéassmárkon: Genersich A.
Kis-Várdan: Balkányi F.
Kolozsvárott: Wolff J.*, Binder

C. H.» és Dr. Hintz G.
Komaromban: Belloni A.*
Kőszegen: Strehle F. X. és

Bründl J.*
I<éván: Boleman E.
Losonczon: Geduly Alb.
Lugoson: Schieszler A.
Magyar-Öváron: Antoni.
Maros-Vásárhelyen: Bucher

M. és Jeney K.
Miskolczon: Pasteiner Ferencz

és Spuller J. A.
MHrovitzon: Kerstonosics A.
Móórott: Begna Adolf.*
Munkácson: Gottier L. és Kös-

tenbaum N.
Nagybanyán: Haracsek J.
Nagyváradon: Jánky A.*

létezik még ezenkivül

N.-Becskereken: Weisz Her-
mann cs Deutsch testvérek.

N.-Kanizsán: Lowák Károly,
Rosenberg Fr.*, Belus, Ro-
senberg & Welisch és Fes-
selhofer. '

N.-Károlyban: Schöberl C.
N.-Kikindán: Kisslingen Má-

tyás cs Damjanovich Tódor.
N.Sztbonben: Müller C. és

Sill Mihály.
N -Szt-Mikíóson: Pfneisl M.
N.-Szomb«tban: Stanzel H.
Nyitrán: Otto Gusztáv.
Pápán: ifj. Tscheppen J.
Pancsován: Graff W. H. és

Kresadinatz.*
Pécsett: Sipőcz F. és Spitzer!

Sándor.0 |
Péterváradon: Junginger. •
Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz-

tóry F. és Fischer J. i
Rozsnyón: Posch J.
Rimaszombaton : Hamalliár.
Selmeczbányán: Dimak J.* i

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Segesvárott: Teutsch J. B.
Sopronban: Mezey A.
Sz«badkáü: Brenner J.*
Szegeden: Kovács A. és M., és

Pfeifer S. és Társa.
Saiegszárdon: Braszay Mih.*
Sz.-Fejérvároít: Legman A.
Szentesen : Krongl.
Szolnokon: Horánszky István
Szombathelyen: Pillich Fr.*
Tatában: Szeuth Antal.
Temesváron: Uhrmann H.
Trencsénben: Kulka J.*
Újvidéken: Steffanovits L. és

Bram mer Mór.
Unghváron: Krauss Adolf és

Liszkay J.
Váczon: Hufnagel József.
Veszprémben: Ferenczy G.
Zentán : Wuits testvérek.
Zilahon: Harmáth S. F.
Zólyomban: ThomkaL.
Zomborban: Weidinger.*

943 (14 -26)
**• J^BJ m*ac*a.uc« ICW3Z1K. Ültig ÜZÜUli.1 V UI ^

a norvégiai Bergen várositól való valódi Dorsch-májhalzslrola
raktára Is. — Ara egy üvegnek 1 ft. oszt. ért.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkómmal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.— Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a Dorseh-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tüdAbajokban, scrophnlns és rachilis, köszvény és csúz, Idült bőrkiütés, szeingyuladás, Ideg- és több más bajokban
legsikeresebben alkalmaztatik. jifOl I A gyógyszerész Bécsben,

Október 1870.
gygy Bécsben,

zum „Storch" Tnchlauben.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Csupán V
Elöfizetési feltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10
Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész é

frt. — Fél évre 5 frt.
Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

g ^ - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujs»8 e ' s Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
több«z5ri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad" Bécsben: Opprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és HaBseiistein és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—.
Bélyeg-dij, külön minden igtatái ntán- 30 krajczár.

Francziaország végtelenül sajnos . ese-
ményeknek lőn szinhelyévé. A háboru
borzadalmait oly óriási m"érvben láttuk_
föltornyosulni Francziaország földén, mely
felülmulta a. legfellengöbb képzelet határ-
vonalát is, s alig volt Európában politikus,
a ki ne hitte volna, hogy a poroszok által
rámért csapásokkal csordultig betölt a sze-
rencsétlen ország ürömpohara; nem képzel-
hette senki, hogy e minden fogalmat felül-
muló nyomor és inség még fokozható.

És ime, a bekövetkezett események el-
lenkező meggyőződésre ébresztek a világot.

Francziaországban két párt
áll egymással szemközt, tele .
gyülölettel, elkeseredéssel egy-
más ellen, a polgárháború
véres angyala már megkezdte
öldöklő munkáját s testvér gá-
zol a testvér vérében.

Hogy az u. n. „Commune"
hiveit a versaillesi nemzet-
gyülés reactionarius magatar-
tása vitte leginkább a lázadás
terére, hogy a felkelő Páris
és nemzetőrsége elsö sorban,
a monarchia visszaállításától
való aggodalmában nyult a
forradalmi zászló után, abban
alig kételkedhetik valaki. Mert
a versaillesi nemzetgyülés oly
szolgalelkü, szabadságellenes,
önhaszónlesö elemekkel van
saturálva, hogy már régen ki-
mondotta volna akár a Napo-.
leonidák, akár a Bourbonok,
akár az Orleansok restauratió-
ját, ha a haza sorsát szivén vi-
selő, tiszta republikánus párt-
ban oly nagy tehetségü, mély
belátásu s kifogástalan haza-
fiak nem vinnék a főszerepet,
milyen az öreg Thiers, és maga
a nemzetgyülés elnöke, Fran-
cois Paul Jules Grévy, kinek
arczképét mai számunk élén
láthatják olvasóink.

Grévy Mont-sous-Vaudrezben született.
Franche-comtéi származásu, mely vidék oly
sok nagy embert szült Francziaországnak,
mint a többi közt Victor Hugo-t, Proud-
hont- és Montalambert-t. Születési éve 1807,
ugyanazon év, a midőn^a francziák az egye-

G r é v y.
sült német seregekkel Jenánál éreztették
fegyvereik hatalmát, s most lett Franczia-
ország nemzeti gyülésének elnöke, mikor az
akkor legyözöttek oly rettentő módon ad-
ták vissza a hatvajinégy év elött kapott
kölcsönt.

Még alig volt 17 éves, s máris részt
vett a juliusi forradalomban (1830.) s a
Babykine-laktanya megrohanásánál ott ál-
Iot4 az elsö sorban. A vihar elcsendesülté-
vel a jogi tanulmányoknak szentelte magát,
ügyvédi oklevelet szerzett s mint ügyvéd
csakhamar magára vonta a közfigyelmet éles

GRÉ VY.

logikája, gyors (felfogása, helyes itélötehet-
sége és sok ismerete által. A februári for-
radalom kitörése alkalmával az ideiglenes
kormány szülőföldére küldé kormánybiz-
tosi minőségben s ugyanitt 'képviselö is
lett. Mint ilyen tagja volt az igazságügyi

bizottságnak. Ekkor nyilt még csak igazán,
alkalma kitüntetni jeles tehetségeit, melyek
oly átalános elismerésben részesültek, hogy
alelnökévé választatott a parlamentnek.

1848-ban az alkotmányozó gyülésben
egy világhirü inditványt tett, mely tökéle-
sen jellemzi az ő meggyőződését s politikai .
programmjának egyik sarkpontját képezi.
Az inditvány czélja volt törvényczikkben
kizárni minden praetendenst és diktátori a
végrehajtó hatalom köréből, s e hatalmat
egy választott bizottság kezeibe tenni le,
mely mindig visszahívható s megújítható.

Ez inditvány nem fogadtatott
• el ugyan, de megmaradt a re-

publikánusok egyik vezér-el-.
vének, s ma is-Grévy-inditvány
név alatt ismeri az egész euró-
pai diplomáczia.

Ugyanez inditványnyal
kapcsolatban tüzesen ellenezte
Louis Napóleonnak a köztár-
saság elnökévé leendő megvá-
lasztatását, mintha előre látta
volna az ennek foly tán bekövet-
kezett szerencsétlenségek hosz-
szu sorát. Fájdalom, neki is az a

• szomoru sors jutott, hogy Kas-
szandrája legyen nemzetének.

Az államcsíny után, mint
Francziaországnak minden

életben maradt igaz fia-, ő is
visszavonult s ügyvédi gya-
korlatának élt a császári sze-
mélyes -uralomnak egész tar-
tama alatt, mindaddig, a mikor
az tanácsosnak látta a merev
absolutistikus formáknak kissé
parlamentáris színezetet adni.

A Jura-departement ekkor
(1868-ban) képviselőjévé vá-
lasztá a törvényhozó - testbe.
Itt egyik fötámasza volt a szél-
ső baloldalnak s szavára nem.
egyszer remegett meg a csá-
szári szék, melyet nem szünt
meg ostromolni. Ez idő alatti

müködésével annyira kivívta a szabadelvüek
elismerését, hogy az átalános választás al-
kalmával 18,419 szavazatból 15,952-t nyert.

Ekkor történt, hogy fölhivatván poli-
tikai hitvallását letenni, azt a következő
hitágazatban tévé le:

15-ik szám.

Pest, április 9-én 1871.
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„Republikánus voltam, vagyok s mint
republikánus halok meg."

Több nem is kellett ennél; ö ennek a
programmnak renditlietlen hive maradt,
minden körülmények közt.

Egész politikai pályája oly tiszta, oly
mocsoktalan volt, mint a nap. Ellenségei
sem birtak azon felfedezni legkisebb szenny-
foltot sem, s egész politikai müködése alatt
nem volt oly pillanat, a mikor a határtalan
bizalom, a becsülés és köztisztelet, melylyel
iránta kivétel nélkül minden párt viselte-
tett, csak legkevésbbé is megcsökkent volna.

Legnagyobb bizonvitéka az iránta való
átalános tiszteletnek, hogy a legheteroge-
nebb elemekből összealkotott bordeauxi nem-
zetgyűlésnek 529 szavazója közül csak tiz
akadt, a ki az elnökválasztáskor nem adta reá
szavazatát, a többi 519 mind reá szavazott.

Helyes politikai érzék volt a gyűléstől
oly embert választani elnökévé, a ki a hi-
deg, számitó politikai észt az emberien érző
szivvel egyeztetni tudja, ura saját szenvedé-
lyeinek, s ez által uralkodni képes a máso-
kéin, a ki közzé áll a kettévált Francziaország
két pártjának s erős karral visszatartani
igyekszik két egymásba szakadni törekvő
világot, hogy chaosi zavar ne legyen egy
egész ország határain belül.

Midőn elfoglalta az elnöki széket, ez
egy-két szóból állt egészbeigtatási beszéde:

„Számot adok magamról:
„Republikánus vagyok, örökké;
„Beke, visszatorlás, minden elfogadható

eszközzel,- . •
',,Ez az én programmon!."
És e rövid szavak tökéletesen kifejezik

az igazi, a romlatlan.Francziaország érzel-
meit, törekvéseit. Millió sziv érez épen ugy,
a hogy Grévy beszélt.

Teljes reményünk lehet hozzá, hogy a
felzaklatott szenvedélyek, ármány, kül-izga-
tás s a Francziaország megrontására össze-
esküdt mindenféle tényező végre is mind
kudarczot fog vallani egy tiszta, egy ma-
o-asztos ügygycl szemben, ha ezt oly tiszta,
nemes jelleinek. oltalmazzák , a minő a
(rrévy-é. '

A tündérek halottja.
Csöndes volt a nyári éjjel,
De vihar dult bent szivemben;
Paripám vitt árkon, bokron
Czél nélkül a rengetegben.

Világlott a hold fél szarva, .
Patak, szellő zúgott távol;
Ugy szerettem volna ekkor
Kivágtatni a világból!

Egyszerre csak megállt a ló,
Földbe gyökerezett lába;
Soha, soha ilyen látványt!
Virágos völgy fűa aljába!

'RózsafclliŐk lágy dunnáján.
Halvány ifju kiterítve;
A tündér ugy sir fejénél,

. A ki őt romlásba vitte.

Mennyi csillag ég körültök,
Csillog arany szemfedője;
Gyöngyvirágok serge csendít
A szomoru esküvőre.

Es a többi tündér lyányok
Ott lebegnek széles körben;
Dalra kelnek, énekelnek
S én hallgatom megbüvölten.

„Mi édesb a szerelemnél?
Mi kéjesb egy forró csóknál?
Mely megtisztít, fölmagasztal,
Bár kárhozott lélek volnál.

Mi szebb élet, mint szeretni:
Annak üdve nem apad ki!
Mi szebb halál, mint egy csóknak
Kéje alatt leroskadni!"

Körül rajzzák a halottat,
Csókolgatják hideg ajkát;
Megindul a rózsafelhő —
S a szerelmet egyre dallják.

önkénytelen felkaezagtam!
Hisz én nekem mást nem termett
A szerelem: üdv helyett kínt;.
A csók: kéj hely'tt csak keservet.

•
S hogy emberi neszt hallottak
Megrebbentek s mind rám néztek:
S ekkor ott a rózsafelhőn
Képmásomat ismerém meg.
Mily rémület kinzá szívem..
S már körülvett a sok tündér;
firzém: kéjes lehelletük
S légi szárnyak mindenütt ér.

Sarkantyúba kaptam lovam,
S az nyeritve rohant vélem;
Csak ugy hányta patkós lába
Szikráit a sziklaélen.

Már bigyeszték csókra ajkuk —
'S szétfoszlik az egész látvány.' •
S hogy eszméltem, fönt állt ménem
Az Ördog-bikk púpos hátán.

Pásztói.

A szerelmes inollah.
(Bokharai történet.)

Hogy a keleti fejdelmek számtalan in-
kognito - kalandjai csakis az ország nyu-
galmát és az igazságszolgáltatás rendes
menetét akarták biztositani, ebben a köny-
nyen lelkesülő muzulman sohasem kétel-
kedett, de hogv ez uralkodói erény bünök
elkövetésére is alkalmul szolgálhatott volna,
ilyesmi még csak esze-ágában sem fordult
meg soha senkinek. S mégis egy kéziratban,
melynek czime: „Tarichi mekiin chani"
(„Adalék a bokharai khánság történetéhez")
a következö igen'jellemző adomát találtam
följegyezve.

Az istenfélő, nem! -r— ennél is több: a
szent Bokharában , melynek a mint mond-
ják, valami 360 mecsetje és ugyanannyi
felsőbb tanodája van, hogy az igazhivö, e
példabeszéd szavai szerint: Variatío delectat,
az évnek mindenik napjában más meg más
imaházban végezhesse ájtatoskodását, és az
évnek mindenik napjában más-más tan-
székről hallgathassa az isteni könyv ma-
gy ar ázgatás át ; ebben a Bokharában történt,
hogy egy kitünő szépségü nő egy jámbor,
tudós és fiatal mollah szerelmi tekintetét ma-
gára vonta. A Zerefshán partján akkortájban
azizlamita czivilizáczió fénykorszaka virág-
zott. Az uralkodó, Imám Kuli Khán, kinek
szellemi képességeit épen ugy magasztalták,
mint testének' óriási terjedelmét — mert
némelyek szerint oly vastag lett volna,
hogy.az egyik csizmaszárába kényelmesen
belefért egy 6 éves gyermek — szerencsés
háborúi által jóllétet szerzett a népesség
valamennyi rétege számára. A bazárok a
gazdag India és müvészetkedvelö Khina leg-
becsesebb s-zöveteivel csillogtak; ott, a hol
ma orosz kereskedők szegényes bádogáruit
és kezdetleges műtermékeit árulják, ott
akkor a multani és lahorei Vishnu-imádók
a legszebb drága köveket, bahremeket, or-
muz-dokat és a Nyugot müvészi becsü ék-
szereit halmozták föl eladás végett. Az
egyhangu gyapot-kelmék helyett akkor még
Namengan és Khoten suhogó selyemszöve-
tei voltak divatban; mindenki a legbujább
gazdagságban dobzódott, csak — miként a
kegyes történetiró beszéli — csak a mollah-
osztály diszitette homlokát szerényen isteni
bölcseséggel s az emberek iránti tisztelettel.

Hogy a mollah-k igazán oly szegények
lettek volna, nehezén hiszem; de történe-
tünk szerelmi hőse, a mint látszik,csakugyan
gyéren volt megáldva földi javakkal, mert

épen azoknak hiánya állta el utját minden-
felé. Sóhajai és keserves panaszai, « „szivé-
ből füst'oszlopként fólszálló a/ikiáltások"
által sikerült ugyan kiütnie a nyeregből
valamennyi vetélytársát, .s a kecses bokha-
rai szépség gyönyörrel hallgatá, midőn sze-
relmese magát a csattogó himfülmiléhez,
őt a pompásan viruló rózsához, majd magát
a susogó patakocská pánasz hangjához, öt
a parton kevélyen emelkedő cziprusfához
stb., stb. hasonlitgatá; ez mind nagyon szép
volt, de a közelgő ünnepre valami ajándé-
kot is szeretett volna kapni s váltig ezé-
lozgatott egy bizonyos kelmére, melyből
épen egy rendbeli ruhát készíthetne ma-
gának, egy kelmére, melyet az ő többi imá-
dói végszámra is meghoztak volna neki.
örömest. .A szegény mollah kedvesének
még ez egyetlen kivánságát kielégiteni
sem állván tehetségében, magán .kivül
volt a fájdalom és búbánat miatt. A tanszé-
széken, a hol arab szókötésröl és logikáról
s az Aristoteles bölcseségéről kellett volna
szónokolnia, mind selyemkelmékröl, szere-
tőkről és" ünnepélyekről beszélt. Tanitvá-
nyai csakhamar észrevették, hogy tanitó-
jókkal történni kellett valaminek; a rahle
— azon kis kerek asztal körül, melyre,
mint állványra, a mohamedánok könyveiket
szokták tenni — körben ülve, egymásra bá-
multak, mig végre az idősebbek bátorságot
vettek maguknak s az éveire nézve ugy sem
sokkal idősebb lelki útmutatót kedélyhan-
gui&tának ilyetén megváltozása felöl'bizal-
mas uton kikérdezték. A mollah be is val-
lotta mindjárt bensejének szörnyü állapotát
s mondá, hogy ha kedvesétől meg kell váll-
nia, ez neki okvetlenül halálát okozná, de
még se mer többé visszatérni hozzá, ha
egyszersmind az ö kivánságát is nem telje-
sitheti, de meg nem is térhetne többé visz-
sza, mert az ajtót kedvese szivéhez most
már csak arany kulcs nyithatja meg. Két
tanitvány erősen törte a fejét, hogy miképen
lehetne segiteni a dolgon, mig az egyik az
Izlamnak emez átalánosan ismert tételét,
hogy „a hitetlenek vagyonának elvétele
meg van engedve az igazhivöknek", fonto-
lóra vevén, szorongó szivvel következőképen
szólitotta meg tanítóját: „Uram, a hinduk
bazárjában ismerek egy öreg, fekete hitet-
lenségben megfehéredett ékszerkereskedőt,-
ki bízván ama nagy biztonságban, mely di-
csőséges uralkodónk idejében uralkodik, a
tenger mély örvényéből kihalászott ragyogó
kincseit apró szekrényekben ott a boltban
tartja, mely vékony és töredékeny, mint hité-
nek épülete; és a mellett oly alacsony, hogy
hü tanítványaid hátán könnyü szerrel bejut-
hatsz a belsejébe. A példabeszéd azt mondja:
„Ha már lopsz, legalább is gyöngyöket lopj."
Ma éjjel, mikor a Plejadok a tejutat elérték,.
a Keshkushan-utczán együtt a hinduk ba-
zárjához fogunk menni; egyedül te fogod a
nagy munkát végrehajtani, hogy a kincs
által, melyet a hitetlentől elragadsz, kedve-
sednek szerelmi kincsét megnyerhesd."

És valóban Bokhara'ez idö tájt, miként
Bagdad boldogabb napjairól is beszélik, oly
biztos vala, hogy a lakatosok mesterségüket
egészen elfelejtették. Imám Kuli, az akkori
uralkodó, vezirétöl Nezr Diván Begi-től és
udvari költőjétől Kuvdshi Abdul Nasitól
kisértetve; a napnak minden szakában s
mindenféle kigondolható álöltözetben ke-
resztül-kasul szokta barangolni a várost.
Ismerte is már e trifoliumot mindenki, és a
világért se mert volna senki hozzá köze-
ledni, hanem szemeikkel csak távolról inte-
getve és áldást rebegve, ugy engedték a
szemes és mindenre gondoló fejdelmet a
maga utján tovább menni.

Hogy ez átalános biztonság tudatában

• f tanitó és tanítványok igen könnyen bejut-
hattak a föntebb emlitett Vishnu-imádó
fabódéjába, talán mondanunk is fölösleges.
Már megragadták a szekrénykét, s már -a
fal tulsó oldalára vissza is másztak, mikor
a hindu fölébredett s az éjféli csöndben a
nem nagy távolban elvonuló őrjáratot elö-(

hivta. Miként akkor szokásos vala, s jelen-
leg is az, ezek lámpással jártak , mely egy
magas póznára tüzött olajos csészéből állt
és már az éji-örök vezetője fáklyáját a ka-
landorok arczához közelité, midőn a tanitó
egy ügyes csapással a fáklyát a földre
dobta s merész vállalatának egyik részesét
következőleg szólitá meg : „Ah, Nezr Diván
Begi, m;t cselekedtél? Ez a tréfa még igen
roszra fordulhat."

„Felség," — viszonzá a megszólított, —
„uralkodói szemednek dicső tekintete még
e sötét éjben is meg fogja .világítani elöt-
tünk az utat a királyi kastélyig. Jöjj, men-
jünk tovább." E szavakra, melyekben az éji
őr uralkodójának és vezirének hangját vélte
fölismerni, mert azt hitte, hogy magával a
királylyal találkozott egyik szokásos éji
körutján, mélységes csend állt be. A rend-
őrfőnök ugy elkotródott összes kíséretével,
mintha szemét vették volna; nem kevésbbé
gyorsan illantak haza felé a tanitó és tanit-
ványai is az ékszerszekrénykével; csak a
szegény hindu maradt ott egészen elkép-
pedve, és sehogy sem tudott kiokosodni az
egész eseményből. „Imán Kuli nagyon igaz-
ságos fejdelem" — vígasztala magát — „a
mit a sötét éj szült, majd föl fogja dexiteni
a fényes nap."

Másnap reggel, a hindu, ezéhének elöljá-
rója által kisértetve s fején fekete bőr sap-
kával, hogy bensejének gyászát mindenki
láthassa, a fejdelmi palotába ment. Nemso-
káig kellett várakoznia, hogy audiencziát
nyerhessen, s alig hogy elbeszélte a csodás
eseményt, midőn a fejdelem haragos arcz-
czal fölugrott s parancsolá, hogy az éji őrö-
ket azonnal hivják elö. Két Jassau aranynyal
kivert törökkel és fehér botokkal fölfeg)'-
verkezve a közbiztonsági hivatalnok lakára
ment. A szegény embernek eközben kíntel-
jes éjszakát kellett kiállnia, s mikor még reá

uralkodó hírnökeit is nagy szolgálatiaz
buzgalommal belépni láttá, kezdte magát
nem a legjobban érezni. Halványan és az
ijedtség miatt reszketve érkezett a palotába
királyi ura elébe. „Ember, mit cselekedtél?
Kik voltak a tolvajok, a kiket az éjjel futni
engedtél?" — mordult rá a fejdelem. A
bakter még mindig előbbi véleményében
volt, hogy t. i. az éji találkozásnál magával
a fejdelemmel volt ügye és ezáltal még na-
gyobb zavarba jött, mint elöbb. „Urain, tá-
voztasd el többi szolgáidat," — mondá ö,
minden bátorságát összeszedve, — »négy
szem között fel fogom fedezni a titkot."
Alig ürült ki a terem, a midőn az éji ör
egyszerre csak könyekbe tört ki. Imám
Kuli előtt.arezra borult és igy szólt: „Oh
fejdelem, bocsáss meg nekem,, vak voltam,
hogy felségednek ragyogása ismeretlen ma-
radt előttem a sötét éjszakában. Semmit sem
tudtaTn és. azért közeledtem hozzád a fák-
lyával." _ Imám Kuli, ezáltal méginkább
megzavarodva, döhösen kiáltott rá: „Ember,
mit beszélsz?" _ És csak most derült ki a
félreértés. „Tehát nem Felséged volt avezir
és az udvari költő kiséretében az éji vándor,
a hogy én gondoltam; hiszen akkor enge-
met rútul rászedtek; de, mit tehetek én
arról, ha átalánosan ismert atyai gondossá-
god, mely alattvalóid nyugalma felett őr-
ködni szokott, engemet most az egyszer fél-
revezetett?"

Az őrt a fejdelem, kegyéről biztositva,
elbocsátotta és a városi hírnököknek paran-

csot adott, hogy mindenfelé hirdessék ki,
miszerint annak, a ki a hindu bazárjába
betört, ha 24 óra letelte alatt jelenti magát,
büne meg lesz bocsátva. Mikor a mollahnak
e tudósitás fülébe jutott, gondolá magában,
hogy miután az ékszereket most már ugy
sem adhatná el, a nyilt bevallás és a lopott
portékák visszaadása ez idő szerint legüd-
vösebb dolog lesz ránézve: Fölment tehát a
fejdelemhez és bizván annak ismeretes
nagylelkűségében, az ékszerszekrényt lá-
baihoz teve le. Imám Kuli annak rendje és
módja szerint kegyetlenül összeszidta és
lehordta szerelmes mollahnkat, de azután
gazdagon megajándékozá, azzal a megjegy-.
zéssel, hogy szérezzemeg kaczér kedvesének
a kivánt ruhákat, hanem az írásnak ama
szavait, hogy ,,a hitetlenek javainak elvé-
tele az igaz hívőknek meg van engedve" —
jövendőben legalább a fejdelem alattvalóira
ne alkalmazza.

Közli Vámbéry Armin.

Az 1848-iki gyerraekcsaták.
Egy kis megemlékezés jól fog esni huszonkét

év után azokról a gyermekekről, a kik között nem
egy, se kettő közülünk is huszonkét év előtt mint

| vitéz smmaragos kapitány, fapuskás közlegény,
j rozsdás nemzetőr-kardos, hős hadvezér, ólom
| ágyukból tüzelő ütegvezető s tudja isten hányféle

minőségben még hősködött. •
Mindenütt az egész országban, a hol e lapok-

nak egy olvasója akad, találkozik egy-kettő, ki az
itt leírandó jelenetek s Vitézlő hadfiuk közül is-
merős képekre s tán magához hasonlóra is rá
ismer. Mert az már abban a mesés szép időkben
olyan epidemikus gyermekbetegség volt, hogy
városokban, falvakban s a tanyákon őrseregek,
honvédek, huszárok, hadseregek alakultak gyer-
mekekből, s utánozva a nagyok példáját, rendeztek
egy-egy Tápió-Bicskét, Komáromot, Isaszeghet
— kicsinyben.

Nemcsak akkor volt igy, most is ugy van,
hogy egy bárhol dühöngő háboru hirére a gyer-
mekvilág élénkebb idegei jobban kiélesbülnek s
valami ragadós, veszekedő természet vesz eröt az
egész környéken s egyetlen mulatsággá lesz a
háborúsdi.

Hanem az ilyféle mulatságból föltűnően
kiválnak a 48-diki gyermekcsaták, melyekben
gyakran 13—15 éves fiuk is részt vettek; olyanok,
kik kőzül nem egy később önkéntesül a rendes
hadseregbo lépett.

Kitüntek e gyermekcsaták a csata eszközök
milyensége által is; miután az ököl és bot, mint
legkezdetlegesebb háboru-szefszámokon kivül ké-
sek, villák, elrozsdásodott vas kardok, pisztolyok
és ólomból öntött ágyuk is szerepeltek bennök.
Halottak maradtak a csatatéren; törött lábak,
kezek e még inkább bevert fők plane tizével-hu-
szával; haditörvényszékileg nem ogy szerencsétlen
gyermek itéltetett el kötélre, golyóra, kiket csak
a jó isten és a rendőrség montett meg az örjön-
gővé váló gyermeksereg esztelen dühétől.

Egy eset- szerencsétlenül be is végeztetett egy
elfogott ollenpárti ,,spion"-on. A szegény fiu egy
rozsdás pisztolylövéstől találva, négy napi kinló-
dás után elveszett.

E gyermekcsaták talán legnagyobb kiterje-
dést és leghosszabb tartamot nyertek Szegeden,
hol a nagy hadseregek minden kellékeivel biró
századok és zászlóaljak- voltak szervezve.

Mind -a négy városrésznek megvoltak saját
zászlóaljaik, századaik, melyok a század-tulajdo-
nos nevéről, részint pedig a városrész után ne-
veztettek el.

A századok egymásnak már a priori ellensé-
gei voltak, kivéve néha, hogy ha. a hadicsel ugy
kivánta, hogy egy-két századnak kellé erejét
öszpontositani valami te,rv kivitelére. Leginkább
összetartottak a „diákos" századok, kiket a közös
érdek és sorsrokonság egyesitett a mesterlegények
vagy egy-egy „gatyás" század ellen.

Mindegyik században meglepő értelemmel volt
a tisztikar szervezve, kivéve néha azon jelentékte-
len anomáliát, hogy a század feje,— hogy több
tisztifok jusson a vitézeknek — ezredesnek ne-
veztetek.

Voltak a századnak ügyes dobosai, trombi-
tásai, erős és bátor zászlótártói s ugynevezett

! „kengyolfutói," kik gyorslábakon vitték a hireket
| és izeneteket egyik szárny-csapattól a másikig, —
egyik vezértől a másikig.

A sereg pedig egyátalán föl volt osztva gya-
logosokra, kiknek fegyvtre bunkósbotokból és
•formásán kifaragott keményfa puskákból állott;
lovasokra, kik rendesen szamáron ültek, s abban
is különböztek az előbbi szedett-vedett öltönyü
gyalogrendtől, hogy oldalukon „őrsereg-tarsoly"
lóggott, fejükön forgós csákót viseltek, és nem
ritkán egész őrsereg „mundért;" fegyverük pedig
hosszu pisztolyból, romlott karabélyok és rozsdás
fringiákból volt összeválogatva. Harmadik rend
volt a tüzérek csapata, a hol különösön tanulók
működtek, olykor a ló és tüzér szerepet együtt
teljesítve. Az ágyukat egy ügyes társulat öntötte
ólomból s nem ritkán egy lábnyi hosszúságra;
rendes nagyság azonban egy jó arasznyi volt.

Az ágyuöntők közül különösen V—a F—cz,
akkor 12 éves diák-gyermek, jelenlog aradmegyei,
gyoroki plebánus, és valami Kovács" Jenő nevü
hasonkoru gyermek tüntek ki leginkább, ki ké-
sőbb legszebb korában elhalálozott a legjogosul-
tabb reményekot vivén magával a sirba.

Az ágyu üre oly méretü volt, hogy egj pus-
kagolyó belefért s a szükséges lőport a gyermek-
századok a várban lévő honvédek és őrseregektől
borért kapták. Borért — port.

A sereg legfontosabb és legveszedelmesebb
tényezői voltak azonban az ugynevezett „gala-
csin"-osok, vagy parittyások, kik a régi kún Íjászok
módjára rendesen a csapat elején a támadást in-
tézték s az ellenfélre oly istentelen galacsin-záport
ontottak, hogy a megfutamodás, vagy legalább a
rendetlenség mindig bizonyos volt, mit tiz esetben
kilenczszer győzelem követett.

A galacsinok nedves földből gömbölitett dió
nagyságu golyók voltak, melyek kő-keménységre
száradva, nem sokkal kisebb hatással koppantak
a támadók koponyáin, mint hajdanában Dávid
,,sima-köve" Góliáth halántékán.

Ehhez járul, hogy a parittyások már három-
száz lépésről kezdhetvén a borzasztó, támadást,
rohamra, vagy a puska boldogabb végére a csata
ritkán kerülhetett. íly galacsinok gyakran tízez-
rével száradtak a napon, vagy rakásokba' halmoz vá
készen várták rendeltetésüket; s egy katona ren-
desen harmincz-negyven tölténynyel rendelkezett,
a szerint, a mint zsebe, tarsolya, tarisznyája vagy
patrontása mélyebb vagy szükebb üregü volt.

Minden századnak meg volt a maga galrffcsi-
nos csapata; a.melyiknek nem volt, az biztosra
vehette a futást. Volt a többek között egy teljes
galacsinos-század is, mely nagyon népszerü és
keresett szövetség-es társ volt, s a mely század a
galacsinosokat véd és daczszövetségre megnyerte,
az akár az egész város összes századaitól kitisztít-
hatta volna az ellenségtől megszállott utczákat.

Egy fránya história azonban elvette a gala-
csinosok rettegett nimbusát, a hires Kaminár-
század gyalázatos árulása által, erről azonban majd
csak későbben. (Folyt, követk.) Varga János.

A háboru veszteségei.
Mikor a résztvevő szemok Mkönyezték, s a

költők kikeseregték magukat a közromlás felett:
akkor jő jegyezni a történetiró, számolni a statisz-
tikus, és e számbavevésből eredményt, tanuságot
vonni — a nemz"etgazda.

A költő különben sem áll távol a nemzetgaz-
dától. Dr. Faucher Gyula, e nagynevü nemzet-
gazda, azt állitja, hogy Smith Ádám a maga egész
rendszerét John Foé Robinson Crusoéjának kö-
szönheti. A mit álomkép ir a költő: azt próbálja
tényleg valósitni magasztos tudománya fényénél
a nemzetgazda, s Thünnen „isolirter Staatja"-ja
kétségkivül helyesli azt az igazságot, hogy a nem-
zetgazdasági elvek keresztülvitele, mint az embe-
riség végczéljainak megközelítése, a költői ábrán-
dok megvalósításának felel meg.

Az örök béke eszméje a költőnek ép ugy
kedvencz czélja, mint a nemzetgazdaság követel-
ménye. Beranger felkiáltása:

Peuples, formez une s'ainte alliance,
Et donnez vo'us la paix!

(Népek, ti kössetek „szent szövetséget
S egymásnak békét adjatok!)

a nemzetgazdák sóhaja is; — s a testvériség esz-
méjét nemcsak a szeretet magasabb szempontjából,
de a forgalom s ipar érdekéből is lehet iatápolni-

Ezuttal azt akarom elősorolni a jelon naooi
alkalmából, mi a háboru közvetlen vesztesége vu* ,



180

nem az 5000 millió frank, s a tömérdek feldúlt,
elpusztított vidék, hanem emberéletbon.

Mit ér hát egy ember?
Szorongó kérdésre ̂ határozatlan a felelet. Az

ember annyit ér, mennyit ér szive és esze: e két
rugó, sokszor ellentét, sokszor barát; a mennyit
ér keblének magasabb érzelme, s szollemének röpte
a mily magas; a mennyit tud elérni fent és alaní;
a mily meleg szive s a mily fényes elméje.

De a nemzetgazda nem poéta, s igy másként
felel e kérdésre, hidegebben, szárazabban, de —
szabatosabban is.

Nassau, egy nagynevü angol nemzetgazda,
kinek neve hazája szogényügyével szoros kapcso-
latban van, azt állitja, s igen helyeson, hogy a
munkások napszáma azok nevelési költségeivel
bizonyos meghatározott viszonyban kell hogy áll-
jon^ Engel, a berlini statisztikai tanfolyam nagyhirü
igazgatója ez állítást teljes mértékben elfogadván,
három alkatreszt különböztetett meg a munkabér
természetszerű tényezőinél. E három alkatrész

! tését és az eshotőlegesáégek ellen való biztositási
dijt.
* A gyermek, mely munkaképesség ölött elhal,
értékveszteség a társadalomra; mert nemcsak a
kamatok, de a tőkevagyon is elvész vele, s ki

: épen küszöbén hal meg a to vékenységbe léphetésnek
a reá forditott költségek összes tőkéjét magával
viszi a sirba, melynek göröngyeit méltán áztat-
hatja nemcsak a szülők, de minden ember könye is;

Az ember tehát nem csupán annyitér, a meny-
nyit szerzése tőkéjének felöl meg; — ennyit ér
igenis, mint forgó tőke, munkássága korszakában,
de ezenkivül mint álló tőke képviseli a reá fordi-
tott költségek befektetési összegét is.

S mert átlagos számításoknál azt, hogy mit
keresett volna egy halott, ki nem számithatjuk,
.kénytelenek vagyunk a másik módhoz folyamodni,
s azt vizsgálni meg: mily összegek fordittattak
nevelésére, mily összegbe korült életfenta'rtása és
agg korára biztositása?

Maradjunk Francziaországnál. •

értve a mostani háborut, — 960,000 ember halt
el a csatamezőn. Vegyük most 1V2 millióra össze-
sen az elesettek számát, s nem tekintve arra, hogy
mennyi forró sziv, mennyi magas röptü szollem
volt köztük: az 1060 és 4558 franknak átla-
gát számítsuk csupán az évi munkakeresetnek,
ez-2829 frankot eredményez egyenként, s ha ezt az
olestck számával szorozzuk: már akkor is 4243%
millió frankra megy azon összeg, mely évenként
elvonatik a nemzetvagyontól. Pedig ez összeget
még tőkésíteni kell, hogy az összes veszteséget
magunk előtt lássuk; az igy tőkésitett összeg

! pedig csak 20 évre számitva is, tehát á munkás 35
éves koráig 84,870 millió frankra emelkedik fel.

Ime ily összeget emészt fel a háboru, pedig
csak közvotlenül, idö nem számitva az elégett,
feldúlt falvakat, s a hadi sarezot, az állandó ka-
tonaság- tartását, élelmezését és rablását.

Fiát még közvetve? ki tudná megmérlogelni
a sóhajok és .könyek értékét, mely gátolja a mun-
kát, a munkás kéz hiányát, mely megállitja a ter-

Rodman-féle 1000 fontos ágyu New-Yorkban a Hamilton-erödben.

szerinte a következő: először visszatérítése a
szellemi és testi nevelésre forditott befektetett
tőkének, a mit ép ugy le kell számitani a munka-
bérből, mint más idegen vagyonból, fokozatos tör-
lesztés utján; másodszor az életfentartás közegei,
s harmadszor az elgyengülés és betegség esetére
n biztositási természetszerű költségek.

Magától értetik, hogy oly költségvotée mel-
lett, mely a munkabér alkatelcmeit mind a három
irányban tőkésiti és figyelembe veszi, mindon
egyes munkás kéz valósággal egy részét képezi a
nemzet vagyonnak, s épen e ponton tér cl, hogy
mellékesen megjegyezzük, az ujabb iskola humá-
nus iránya a Malthus-féle embertelen elmélettől,
mely szerint az államnak mindon áron kötelessége
a munkások szaporodását meggátolni.

A munkabér tehát azon kamatnak felel meg,
melynek tőkéje a munkás nevelési költségei; en-
nél azonban több annyiban, a mennyiben ti munka-
bér összegéből le kell vonni' az életfentartási
kiadásokat; továbbá a nevelési költség visszatéri-

Block Maurice e számításainál azoi* ered-
ményre jut, hogy az 1869-ki élelmiszerekára sze-
rint egy egyszerü munkás gyermeke 15 éves ko-
ráig, — feltéve, hogy akkor már meg tudja keresni
a maga kenyerét, — legalább 4200 frankba kerül;
ellenben a tudományos pályán haladó ifjunak már
több igényei lévén, s 25 éves kora eiőtt nem számit-
hatván önállóságra, neveltetésij költségeit 27,000
frankra tehetni.

E tőkének megfelelőleg aztán, — hozzávéve
még a tőke lassanként!.törlesztését és saját agg
korára biztositását, ugy szintén saját értékének
fedezését, — a munkásnak legalább 1060, a vég-
zett .férfinak legalább 4588 frankot kellene éven-
ként, keresnie.

Méltán sóhajt fel a „Fortschritt" egyik leg-
közelebbi számában, hogy mily borzasztók az ál-
dozatok, melyeket a háboru viharai a mi humánus
századunkban csupán a halál által okoznak.

Vegyük csak apróra, s egy kis átlagos szá-
mítást tegyünk. Az utolsó 10 év alatt, — bele nem

melést, a koldusok számának növekvését, moly
megingatja a vagyonbátorságot; a nyomor nyo-
mában buján növő gazt és dudvát: a bünt a maga
száz és száz alakjában, a társadalom corruptióját
és az erény nyomorát....

Ne, ezt ne mérlegeljük. Befolynak e könyek
az idő tengerébe; — e könyektől keserü lesz vize,
és a.sóhajok orkánná növekedve, majd felkorbá-
csolt hullámai alá fogják temetni e végtelen
nyomorok hiu okozóit, s elseprik a bibort testök-
ről, a koronát fejeikről.

Ebben szont s a tények által igazolt az én
meggyőződésem. György Endre.

A világ egyik legnagyobb ágyuja.
Korunk czivilizácziójának egyik legszomo-

rubb törekvése abban áll, hogy minél borzasztóbb
hatásu, romboló és öldöklő szereket találjon fel.
Ime, itt megint egy iszonyu löveget mutatunk be
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olvasóinknak, mely valószinüleg egyetlen a maga.
nemében. Az ágyút, melyet rajzunk ábrázol, Rod-
man őrnagy találmánya, s legelőször U j-York mel-
lett Hamilton erődben próbálták meg. Kaliberének
(belső űrének) átmérője 20 hüvelyk s a kisérlet
előkészületéi tetemes időt vettek igénybe, ugy
hogy 2'/a o r a telt bele, mig az első (vak) töltést
elsüthették. A töltény 100 font lőporból állott.
A rázkódás, mely a 4ö-
vést követé, s
visszalökődése

Ika vára, vagy más néven a Csernátoni esonka
torony. . .

E várról történeti adatunk nincsen; a csíki
krónika homályos adataiból legfelebb annyit tu-
dunk, hogy Ika a kisebb Rabonbánok egyike volt,
s Üplet (Ápold) Rabonbánnal harczban élt. A
hagyomány azt mondja, hogy Ika, Póka király
vezére volt, ki a Bálványos várából elüzetvén, ide

az ágyu
minden

várakozáson kivül cse-
kély volt. A második
lövésre az ágyút 50 font
lőporral és 1000 fontos
nehéz bombával töltöt-
ték meg. A töltés egy
félóráig tartott. A löve-
get ugy irány ozták,hogy
a lövedék az erődtől egy
negyed mérföldre a vizet
érinté s több izben föl-
pattant. Az ágyút meg-
vizsgálták s nem talál-
tak rajta semmi sérü-
lést. 5 óra felé az utolsó
lőkisérlet előkészületei-
vel is készen yoltak, me-
lyek abban álltak, hogy
egy 1080 fontos szilárd
löveget lőttek ki 100
font lőporral. Mivel a
készülék a 10 mázsás lö-
vedék fölemelésére nem
vok elégséges, a töltés
nagyon terhes munka
volt. A cső 25 foknyi
szöglet alatt volt fölál-
litva; a csattanás iszo-
nvu volt. A lövedék 24
másodpesez alatt mint-
egy 3' / 2 mérföldet ha-
ladt és akkor a tengerbe
csapódott. A Eodman-^
féle ágyu pompásan kiállotta a próbát
löveg 116,496 fontot nyom, 20 láb és 3 hüvelyk
hosszu és kalibere 20 hüvelyk átmérőjü; átlagos
lőporszükséglete egy töltésre 100 font; a golyó,
átlagos sulya 1000 font. Az ágyu hátsó, részének
átmérője 5 láb 4 hüvelyk, nyilatánál 2 láb 10 hüy.;
a cső vastagsága a nyilasnál 7 hüv.; hátsó részén
22 hüv.; a löveg előállitására forditott érezmeny-
nyiség sulya 160,000
font volt.

Rodman rendszere
szerint az ágyút nem
ugy készitik, hogy előbb
megöntik s csak azután
megszilárdult állapotá-
ban fúrják ki, hanem
egyenesen üregesnek ön •
tik s a cső belsejét-az
öntés alatt a formába
vezetett hideg viz által
előbb hűtik ki,, mint a
tömeg többi részét,mely
a cső belsejétől távo-
labb esik. A cső belső
oldala, melynek haszná-
latkor a legerősebb ráz-
kódást kell kiállnia, ez
eljárás következtében
legerősebbé válik.

Az egész

Ika várának zömtornya. — (Keleti Gusztáv rajza.)

vonult, s itt épitett magának várat, de'egy véíes
csatában a mostani Ikafalva helyén megöletett.

Ika várából most csak egy zömtorony (don-
jon) áll még fönn, mint azt mellékelt képünk mu-
tatja; de ennek sajátságos és minden eddig ismert
épitészeti styltől eltérő modora megérdemli a
figyelmes észlelést, annál is inkább, mivel én
abban az ős székely várépitészetnek hiszem egy

Eépek a Székely-
földről.

in.
Ika várának zöiii-

tornya.

Kézdi - Vásárhelyen
alól —irja Orbán Balázs

következik a hosz-
szan elnyúló Csernáton,
Háromszéknek egyik
legtekintélyesebb helysége, mely Alsóra és Fel-
sőre oszolva, két községet alkot; a felső messze
fel. nyulik egy a hegyek közé benyomuló és a
Nagypatak által átszelt völgybe. Azon völgy-
ben, a falutól egy órai távolra, ott hol a Nagy-
patak az Ikapatakával egybeszakad, a két pa-
tak közt 80—100 láb Várbércz éle nevü hegy-
fok szökell elő; ennek keskeny tetőlapján van

Basa Tamás kuriájának romjai és a ref. egyház Zabolán — (Greguss János rajza.)

fennmaradt, egyedüli ép példányát tisztelhetni.
Vizsgáljuk azért idomát.

E torony kerek; aljától kifelé hasasodó, s kö-
zepe tájatt összébb huzódik, mig felső része ujból
csuporszerü kidomborodással bir. Kerülete alatt
12° 3', magassága 8—9°, de ennél jóval magasabb
volt eredetileg, mert felső része 1802-ben egy
fóldingás alkalmával leomlott; azelőtt,mint mond-

ják,'12° magas volt. Bel világának átmérője 1°4' 8",
falvastagsága 1°.

Északi oldalán kétölnyi magasságra a földtől
körives ajtónyilat van; ez volt e toronyerőd egye-
düli bejárata, hová csak felvonható hágcsón lehe-
tett felhatolni; tehát e szerint ez donjpn volt, má-
sodik emeleten lévő bejárattal, hová csak elmoz-
dítható létrán lőhetett feljutni, s melynek elzárt

• alsó részében a foglyok
tartattak.

T^_=^_=—- — - : '-- Bel-üre emeletekre
= jv^J^l-i". volt felosztva; a pado-

7_ ~~-_-~ ~ Z- __ zatöt tartó gerendáknak
_---\=_ '—--- üregei a falban, ugy
__ z_ _- ~ szintén alépcsőzet(gra-

- =̂=- ---_ -_„ dics) 'helye is látszik.
~-^~^_~~_ • AJiarmadik emelet bol-

tozva van, a nehézkes,
apró kövekből készült
boltivezot még most is
épen van, csak közepén
van üreg, hol a felső
részszel közlekedtek. A
boltiven fölül most csak
egy emelet van, de fel-
tehetőleg ott két osztály
volt, s igy e torony ̂ erőd
négy-emeletes lehetett.

Ablaka sehol sem
volt, csakis kis apró s
szabálytalanul elhely-
zett nyil-lőrések.

Falai kizárólag kő-
ből épültek, forrón ön-

. tött mészszel, s azért oly
bonthatlan szilárdak

azok. Külfelületére oly
szép, válogatott kövek
vannak illesztve, hogy
még csekély távolról is
faragott kövekből épült-
nek hiszi e tornyot a

- . • szemlélő. Az épitészeti
idomok rendszerint ada-

tok is az épitészeti kor meghatározására. A legré-
gibb középkori váraknál a négyszögü donjonok
divatosak, köridomu zömtornyok csak később a
X I I I . században kezdenek épülni; de őzen sza-
bály nálunk alig alkalmazható, mert midőn a
négyszög donjont sok helyen (Bálványos, Vápa
vára, Budvár, Rapsonné vára, Hereczváránál) fel-
találjuk, a köridomu donjont tudtommal csak is

Ika vára képviseli, s je-
gyedkor donjont csak a
kézdi-almási várnál ta-
lálunk.

De Ika várának kör-
donjona is oly sajátsá-
gos hasasodással bir,
melyet nemcsak a kül-
földi várromoknál, de
még székelyföldi ősvá-
rainknál sem lehet fel-
találnunk, s mint fen-
nebb is emlitém, én ezt
az ős székely várépi-
tészetnek kezdetleges,
még Ázsiából kihozott
.idomának tartom; hogy
azt másutt ismételve
nem látjuk, annak okát
abban kell koresnünk,
hogy ily ős váraink
nagy része annyira el-
romladozott, hogy fenn-
álló donjont nagyon ke-
veset találunk; de hogy

a köridom kedvencz
alak volt régi váraink- .
nál, azt csak futólagos
vizsgálódás után is át
kell látnunk, mert alig
van várromunk, mely a
kör, félkör, vagy kör-
ded (ovál) alaktól el-
térne. E szerint én itt a
hadi építészet átalános
törvényeit nem hiszem

alkalmazhatónak, s Ika vára kördonjonát jóval a
X I I I . század előtt épültnek tartom.

Milyen kár, hogy ezen ugy régészeti, mint
épitészeti tekintetben oly nevezetes toronyerőd
hosszas fennállhatásához kevés reményünk lehet,
mert északi oldalának alja épen a fönn emlitett
ablakajtó alatt jó darab holyt le van omolva, a fai
alja pedig - hihetőleg kincskeresők turkáiasai
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által — kifeszegetve, miért félni lohot, hogy a
szilárd támpontot nélkülöző torony egy szép napon
össze fog önterhe alatt rogyni. Most mégkétölnyi
falrakattal biztositani lehetne, do fájdalom, nálunk
a mult tisztes emlékeinek fenntartására mi ügye-
lem som fordittatik, s ugy egyesek, mint közin-
tézetek és hatóságok vétkes közönynyel nézik
azoknak elpusztulását, sőt sok helytt készakarya
vandal kezek dúlják t rombolják mult időnknek
ezen oly sokat mondó kőbetüit.

Éhez hasonló torony volt a vár nyugati csú-
csában, melynek most csak alaprakata látszik; a
kettőt a hegy oroniszélére fektetett fal köté egybe.

A vár bcltere jolenlog mogyoróbokrokkal sü-
rün van benőve, ott azonban semminemü épület-
nyomot nem találhatunk, legfelebb oly üregeket,
melyeket kincskeresők turkáltak, mert mint min-
den régi várnálj ugy itt is rejtett kincset keres
a nép.

IV.
Basa Tamás kúriájának romjai Zaboláu.

Csernátonnal szemben, a háromseéki felvidék
gyönyörü völgyének tulsó felén, a nyugoti Kár-
pátok alján fekszik Zabolu, egyike Háromszék
szebb és jelentékenyebb helységeinek; hajdan or-
szágszerte hires az itten nagy mennyiségben gyár-
tott finom fátyolkendőről, melyekkel a székely és
magyar nők fejőket ékiték. Most a külföldi szöve-
tek leezoriták ezen iparczikket a forgalom teréről,
de azért Zabola mint sokadalmas hely napjaink-
ban, ha nem hires fátyolkendőivel ip, de más czik-
kekkel .jelontékeny kereskedést üz, mi emelkedé-
sére nem kis befolyással van. Különben Zabola
nemcsak most, hanem régön is tekintélyes helység
volt. Az 1567. regestrumban 45 kapuval jegyez-
tetett be, mi már akkori tekintélyes voltára mutat.

Nevét a hagyomány szerint, Zab oljá-tíA
nyerte, Benkő szerint (Spec. Trans. T. Sic. Sed.
Háromez.) egy régi— a határszéli tolvajok zabolá-
zására épitett— váráról kapta, mely a mostani falu
között, azon a helyen volt, hol a helvét hitüek
temploma, leányiskolája és tanitóházaáll. A várá-
rok, mely ez erődöt környezte, s melybe a Zabola
pataka beereszthető volt, öreg emberek állitása
szerint néhány évtizeddel ezelőtt még épségben
volt. Sőt egyik lőréses bástya is még fennállott.
Most azonban az árkokat betöltötték — mert Há-
romszéken minden talpalatnyi föld értékesitve van
— beépitették, kertté, udvarrá alakították, a sza-
bad téren pedig medrébe tavak gyültek össze; de
ha az embir e vonalon ásatásokat tesz, mindenütt
r̂ Pgi, szilárd falazat nyomaira akad. A várnak le-
rombolt falaiból épültek hihetőleg a várkastélyos
templom s a zabolai udvarházak is.

A 14-ik században épült templomot hatalmas
köridomu várkastély környezi, mely nek eredetileg
a templom fedélcsuesáig felért falait 1838-ban, —
mert fenntartása sokba került, — 3 ölre törpitették
lo. E kastély négy kis ágyúval volt felszerelve,
melyek közül egy az 1848-ki szabadságharczban
még szerepelt. Tornya a kastély kapubástyájára
épült s az ebben levő mindkét harang régi. A ki-
sebbiken 1538 évszám van csak, minden más e kor-
ban szokásos jelmondat nélkül. A nagyobbikat
Basa Tamás öntette 1644-bon.

Ez egyházon kivül még találunk néhány más
figyelmet érdemlő épületet. Első helyen felemlítem
hires Basa Tamás kúriájának — a templomtól
északra fekvő, mellékelt képünkön bemutatott
— romjait.

E kastélyban látta meg legelőbb a bájos Kún
Ilonát az 1667-ben háztüz látni jött Bethlen Mik-
lós, mikor a 73 éves Basa Tamás — Kún Ilona
nagyatyja — még élt. Itt e lakban mátkásodtak ol,
s egybekelésük után is gyakran laktak itten. Sőt
Bethlen Miklós második nejével is többször időzött
Zabolán, mint azt ő maga emlékirataiban felemliti.
Zabolai lakása mintegy menhelye volt ez annyiszor
félreértett s annyiszor üldözött nagy emberünknek;
itt a szabadságszeretetben mindig erős székelyek
közt koresett eV talált is némi biztonságot, s ugy
látszik, hogy Bethlen Miklós kedvencz lakát, —
hol éltének szép angyalát először ismeré meg, s hol
annyi boldog perczeket töltött — nemcsak nagy
kegyeletben tartotta, hanem azt ismeretes épitési
szenvedélyénél fogva megnagyitotta és kiujitotta.
Az épület kiszökellő oszlopos csarnokának egy
igen szép portáléja volt, melynek korinthiai fél-
oszlopokon nyugvó tetőzetén művészi faragvá-
nyoktól övezett táblázatban a Bethlen és Kún
czimer látható ezen alatta lévő felirattal:

„Domum hanc augendo et reformando novam
fecit Sp. ac. Gen. D. Nicolavs Bethlen et. D. He-
lena Kún Anno D. 1680."

De csak volt, mert mostani tulajdonosa az

j 1848-ban még lakályos és szép fresko-festvények-
kel ékes lakot fedéltelenül hagyván, az ma már
düledez, történeti és művészi becscsel biró porta-
iéját [egy pisztolyért eladván, helyéről elmozdit-
tatva, ma a Mikes udvarban van; pedig Bethlen
Miklósnak minden fiatal lélekben tiszteletet és
lelkesedést ébresztő emléke bizonynyal több ke-
gyeletet érdemelt volna.

Zabola másik nevezetes épülete a gr. Mikes-
kastély, melyben gr. Mikó Imre született. (Raj-
zát ^közöltük a „V. U." 1867.. évi 46 szamában.)

V . " •

Székely lak Csíkban.

Csíkban a házaknak magas fedele'van, azért,
hogy a nagy hó nyomásának könnyebben ellent-
állhasson, de azért is, hogy olvadáskor a viz gyor-
san lefuthasson, e mellett az ily magas fedeleknek !
még gyakorlati haszna is van, a mennyiben az
ekként keletkező tágas hiuha, (padlás) szokták a
csíkiak szemes gabonájukat, füstölt húsukat, !
munka-eszközeiket stb. elhelyezni. Az íly fedelek !
Csikban rendszerint grúnyiczávál, vagy draniczá- |
vál vannak tetőzve; a grányicza nagyobb fajtáju j
bükf'a-zsindely, mely nincsen hornyolva, s moly et |
nem szegeznek, hanem fogakkal akasztanak a
léczre. Neve valószinüleg onnan ered, hogy azt
leginkább a grániezon őrködő határőri katonák
késziték unaloműzésből. A házak dereka bornáböl
vagyis egymásra fektetett, szögleteinél gerezdezott
(összerótt) fonyő-gerendákból van alkotva, mely
kívül-belül agyaggal vastagon tapasztva s szép
fehérre van meszelve. A mint mellékelt képünkön j
felismerhető, a Csiki székely lakoknál sem hiányzik
az épületet körülfutó tornáczozat. A ház előtt
pedig feltűnik a csikiaknak sajátságos borviz-
hordó ernyős szekere.

A lakok belső elrendezése ugyanaz, minő
másutt Székelyföldön. Középen van a pitvar, nyári
konyha és sütőkemenczével, hátul a kamarának
nevezett kis szoba. Az utczára néző oldalon a disz-
szoba, hol a fólepig felvetett diszágy pompálkodik
szines fonallal czifrán hímzett párnáinak sokasá-
gával, ott vannak a szobát körültütó fogasok, tele
aggatva sajátságos alaku tulipános kancsókkal,
felül tele rakva czifrábbnál.czifrább tányérok- és
tálakkal; a bútorzat, mi falhoz illeszfett háttámos
padokból, asztal, szék, ládák és fiókos tálasokból
(kredencz) áll, mind tulipánosra van kiáltó szi-
nekkel kipingálva. Nem kevéssé diszes az ajtótól
balra eső nagy buglyos kemenczo is, melynek osz- |
lopokon nyugvó felső része, az ugynevezett gocz, \

i mázos kályhából van rakva, körülfutja a káholy, j
vagyis olyan ormózatos párkányzat, hová késeket,
kanalakat s más főző eszközöket szoktak' elh.e-

! lyezni. A goeznak nyitott alján a lábnyi magasra
omelt pest-en ég a tűz, a tűz körül a tágas gocz

; alján sütkéreznek a gyermekek. Az ily diszszobát
azonban csak nagyobb .ünnepélyek alkalmával és a

' vondég elfogadására veszik igénybe, mert a háziak
lakszobája rendszerint a pitvar tulsó felén van a

! ház udvar felőli oldalán, azonban az ily lakszobák,
ha nem oly ékesek is, mint amaz, de azért tiszták,
vidámak; ilyenek az ott lakók is, kiknél nyilt szi-
vet, tiszta jellemet s szives fogadtatást találunk.

Az udvarra Csikban is a hagyományos ga-
lambbugos kapu vezet, melynek kisajtó fölötti
táblázata nem tömör mint másutt, hanem inkább J
átlátszó' kimetszésekkel van ékítve. Az udvart
csaposkert veszi körül, ez pedig apró fenyőtetők-
ből készitett kerítés, a mi roppant erdőpusztitás-
sal van egybekötve; az ily csaposokat vagy fek-
mentesen rakják egymásra, vagy a földbe beverve

í illesztik sürün egymás mellé. A csűr, pajták s más
! gazdasági épületek itt is hátul az udvar fenekén
1 vannak elhelyezve.

Régibb és njabb mozaikok.
Mozaiknak nevezzük mindazon művet, mely

többfélo szinü tárgyból van akép összerakva, hogy
az valamely képet vagy mintát ábrázol. E tárgyak
állhatnak iából, kőből, porczellán, márvány, email
vagy festett üvegből.

Mozaik lehet koczkaalaku, hat- vagy három-
szögű vagy bármely alaku. A fökellék ily kirakott
műnél az egyes darabok aprók, különböző szinüek
legyenek és akép alkalmaztassanak, hogy a szinek
illő helyen foglaltassanak be a műbe. Művészi ér-
telemben azonban mozaik alatt oly képeketértünk,
melybe a müvésznek, a gépies munka előtt lelkét
kelf belehelnie.

A görög irók által emlitett; ogyik logrégibb
mozaikmű, egy márványburkolat volt, mely oly.

•képet nyujtott, mint minőt fényes lakoma után az
elhullatott különböző morzsalékok nyujtanak.

Habár ez utánzat bámulatos tökélyt ért is el,
mégis csak utánzat volt s mint magasabb művé-
szetü, nem nyert méltánylást.

A felsőbb foku művészetre több igényt tart-
hatott egy apró koczkakövekből összeállitott szo-
batalaj, mely Trója ostromát ábrázolta. Oly mű
volt ez, melyen egész éven át háromszáz ember
dolgozott, és igy egyes embernek háromszáz évig
kellett volna hasonló munkán babrálnia.

A rómaiak a mozaik művészetbon egy fokkal
följebb állottak mint a görögök, a mennyiben ők a
mozaikot faldiszitvényekül, szobamennyezetek és
talajok gyanánt alkalmazák. Az e czélból legin-
kább használt anyag: kő" volt. Különböző szinü apró
köveket koczkaalakuakra csiszoltak s az előre ki-
rajzolt terv szerint egymáshoz ragaszták. Néha
cserép darabokat és terra-cottái is alkalmaztak mo
zaik művekhaz.

Lassanként majd minden római városban nagy
számmal diszlettek ily művek, sőt Pompejiben és
több hasonló városban majd minden házban és
mulatólakban szemlélhetők voltak azok, s a pom-
pának nélkülözhetleu kellékeiül tekintettek. A
londoni City-ben gyakran lelnek 18—20 lábnyi
mélységben utczai kövezet-mozaikokat, melyek
négyszögeket és falevél-alakokat ábrázolnak s fes-
tett, égetett agyagból vagy terra-cottából készültek.

Mily roppant nehézséggel lehet egy-egy mo-
zaik-képet előállítani, mindenki elképzelheti, ha
meggondolja, hogy egy tökéletes mozaik-kép előál-
litásához nem elég csupán a színeket összeállítani,
hanem a szinváltozatok és árnyalatok képezésére
rendkivül picziny koczkákat is kell alkalmazni.

Egyik leghiresebb római mozaik, a „Capito-
lium galambjai" czimü műremok, melyet Tivoli-
ban az Adorján villájának romjai közt találtak, s
melyet később a pápák egyike a Kapitóliumban
helyezett ol. E képen egy négyszög hüvelynyi
területen nem kevesebb mint 160 kis -márvány -
koczka látható. Ennek méltó versenytársa az ,,Is-
sus melletti csata," melyet Pompeji romjai közt
találtak. Ez most a brit muzeum egyik kincsét ké-
pezi. Egy másik kép karmestert ábrázol, a mint
ez a színészeket szerepeikben oktatja. Ez a kép két
alakot tüntet elé, melyek bámulatos mennyiségü

• apró kövekből rakvák össze.
Midőn Róma bomlásnak indult s- a byzanczi

hatalom tekintélyre vergődött Konstantinápoly-
ban, lassanként uj mozaik styl kezdetOétrejőni,
mely igen különböző nagyságu koczkakövekből
állott s nem szerfölött tömören volt összerakva.
Ennek hatását azonban szerfelett emelte az, hogy
aranyos alaphoz igen élénk színeket alkalmaztak.
Mindenütt, hol görög egyházak tulnyomó számmal
vannak, mint pl. Oroszországban: nagyon szeretik
a mozaik e nemét; eleven bizonyságul szolgál erre
az 1862-iki nemzetközi tárlat.

A velenczei Sz.-Márk székesegyházban a vi-
lágon leginkább honosítva van a mozaik-művészet,
mert ,ebben a különböző századok a műtermékei
nagy gonddal halmozvák föl ugy byzanczi, mint
olasz stylben.

Második helyen áll e tekintetben a Sz.-Péter
egyháza Rómában. A 16-ik században a mozaik-
művészet annyira divatos volt, hogy még a legna-
gyobb mesterek is, mint Rafael, Tilian, Paul Ve-
ronese mozaik-művészek számára külön is feste-
gettek. A mai művészek most egyhangulag ama
véleményben vannak, hogy a mozaikok nem idéznek
elé oly szép benyomást mint a freskók; azonban
miután a freskók mulandók, mig a mozaikok csak-
nem szétrombolhatlanok, utóbbiak megbecsülhet-
lenek örökbecsü képek előállitására.

Rómában a Péter templomában romlásnak
indult freskók vagy kijavíttatnak, vagy mozaikban
másolják azokat, a honnan a Vatikánban rendes
műhely van e czélra berendezve. — Néha épületek
küldiszitéséhez is alkalmáztak mozaikot, mint pl.
a pisai székesegyháznál, hol a homlokzat fekete
és fehér, s helylyel-közzel kék és veres koczkáza-
tokkal van kirakva.

A flórenczi művészek olykor a márvány asz-
talokba raktak be különböző szinü köveket, olykor
drágaköveket is, melyeket akép válogattak összej
szin és nagyság szerint, hogy az valamely gyü-
mölcsöt, vagy más egyéb tárgyat ábrázolt.

Ugyanily mozaikot alkottak .különböző szinü
fákból s ezt tarsiaturának nevezték.

Email-mosaikot is nagy számmal készitettek
a régibb művészek. Az email tulajdonképen nem
egyéb, mint át nem látszó üveg, melynek átlátsz-
hatlanságát az által álliták elé, hogy néhány fém-
éleget más vegyészeti anyaggal kevertek össze, a
mint a kivánt szineket eléidézni akarták. Olom és-

dárdanynyal sárga, —' vassal vörös szint állitanak
elé, élénkebb vöröshez aranyat vettek; rezet a zöld,
kobaltot a kék szinhez használtak. Email-képeket j
réz, ezüst vagy arany lapra alkalmaztak, melyet
akép állitottak elé, hogy az alapot és szint elké-
szitvén, azt a tűzön üveggé változtatták.

A mozaikhoz szükségelt email-koczkákat ép
igy álliták elé- A pompeji remek mozaikkép, az
Issus melletti csata szintén Email-mű; ugy szintén
Sz.-Péter templomában látható mozaik-képek is.

A szinváltozatok, melyek a világosság és árny
éléállitásához szükségesok, -hogy tökéletes legyen
a kép, oly számtalanok, hogy. a Vatikán mozaik-
műhelyei mintegy 20,000 különféle szinfokozattal
birnak, melyek mind .rendszeresen vanna-k osztá-
lyozva. Egy-egy nagyobb mű elkészítéséhez tiz,
tizenöt, sőt husz év is szükséges volt. Az anyag
tartóssága ép olyan, mint a koé,.ugy hogy a mo-
zaik-képek addig tartanak, a meddig az épület,
melyet díszítenek. A képek készitésmódja követ-
kező: Valamely fémlapot elkészitenok alapul s
azt vas kerettel veszik körül. Az ekép képződő
mélyedésbe tésztaszerü ragasztokot alkalmaznak,
s ebbe rakják be egymásmellé amaz email-koczká-
kat, melyeknek egynémelyike oly kicsinyr, mint a
gombostű feje. A ragasztókból esak annyit vesz-
nek egyszerre, a mennyit berakhatnak, nehogy
megkeményedjék másnapig. Idő mulva a ragaszték
kőkeménységet nyer.

Midőn az egész kép elkészült, a felső részt
simára csiszolják, fényesre vagy fénytelenre, ahoz
képest, a minő hatást elő akarnak vele idézni.

U-i.

Az erdélyi nemzeti szinház tör-
ténete.

Színészet-történetünk legrégibb nyomait Er-
délyben találjuk. Kolostoraiban már a XVI. század
logelső tizedében tartottak bibliai előadásokat.'
Már 1530-ban Abrudbányán világi előadásokról
is .emlékezik a hagyomány s 1569-ből „Balassa
Menyhért" czimü drámát emlegetnek. 1696-ba î
I. Leopold császár engedélyt ád Ferenczi György-
nek szini előadásokra, melyek Kolozsvártt s más-
hol a házak kiálló ereszei ala'tt tartatnak. 1795-
ben gr. Bánffi Györgyné házánál rendes szinházi
előadások vannak.

II. József germanisatiója hatalmas ellenállásra
készti a hazafias érzelmeket és felkölti a nyelv mi-
atti féltékenységet, mely kezdetben a szinirodalom
müvelésében nyilatkozik, de még mindig csak
forditások által. A kis körü sajtó is felszólal és
szóba jő egy nyelvmivelő társaság alapítása. A le-
vegőben van valami, a mi éltető.

Azl790-ki pozsonyi diéta már igon fontosnak
nevezi a nyelv pallérozására, a virtusok terjesz-
tésére és az okos delektálásra a theatrumot. És
már ez évben Budán megszólal a szinpadon a
magyar nyelv, de a sok akadály miatt csak két
év mulva kezdődnek a rendes előadások. De ugyan-
azon évben (1792) Kolozsvárnak is van színtár-
sulata, az erélyes Kocsi, igazgatása alatt s gróf
Bánffi György főkormányzó divatos jelszóvá te-
szi a szinészet pártolását. Az előadások dr. Pataki
házánál nov. 11-én kezdődték. Az aristokratia
teljes hévvel pártolja a szinészetet. Mig Magyar-
ország fővárosában teng sorsuk s 1795-ben kény-
telenek Kecskemétre menekülni, az alatt a kolozs-
vári országgyülés a szinügy érdekében 30,000 frtot
terjesztett a rendek olé, melyet aláírások utján
kiváu előteremteni. Az ügy élén b. Wesselényi
Miklós áll; jobbat keresve sem lehetne találni. De
Napoleon viselt dolgai, a Maítinovits-féle össze-
esküvés hátráltatják a nemes ügyet. 1802-ben
kezdődik meg az országos gyűjtés, és egy év mulva
14,584 frt lévén együtt, azonnal állandó szinház
épitésére gondolnak. Legelsőbben a ref. kollégi-
umtól vettek telket 5000 frton, épület-anyagot
szereztek, 1803-ban kész volt a terv egy 22 öl
hosszu, 12 öl széles, 6 öl magasságú és 7 öl mélységü
szinpaddal rendelkező thoatrum számára, mely-
nek alapkövét 1803. szept. 27-én tették le. A szi-
nészek ezalatt is játszottak, és "Wesselényi sok
anyagi áldozattal gyámolítottá őket.

Kővári mondja „Erdély történelmében":
Hogy azon kor színészetéről fogalmat hozzunk,
megemlítjük, hogy akkor a szinész inkább hazafi
volt, kit lelkesülés vezetett a tövises pályára;
Kocsi nemcsak igazgat és játszik, de egyszersmind
operát szerez; Lavota János, az érdemdús zene-
szerző, 50 frt havi dijért a zenekar vezetése s a
tagok tanitása mellett évenként, két operának
szinre alkalmazására is kötelezte magát; a hires
Jancsó, a nálam levő eredeti kötlevélből látható-
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kg, l*800-bau 20 frt, 1808-ban 30 frtot huzott; a
szinész akkor aktor, a súgó suflour, s a szinésznő
„ifjasszony rollékat" tanult, a nép . theatrumba
járt; egyes ur és urnő ncvenapján játék rendezte-
tetfctiz szinész elég volt egy társaságnak; a király
papirpalástja, aranypapír paszomántja tán most is
ott hányódik a szinház hiúján, mint színészetünk
gyermekjátéka.

A szintársulat az erdélyi városokat is meglá-
togatta néha s az előadások tetszettek. Magyaror-
szágban pedig már 12 év óta felbomlott a magyar
szinészet, mig az erdélyi annyira erősödött, hogy
Wesselényi egy „hóditó csapatot" küldött át a Ki-
rályhágón teljes készlettel Ernyi Mihály vezetése
alatt s ezeket előbb az alföld, aztán 1807-bon Pest
is jól fogadta. '

1809-ben a .szinészetet nagy csapás érte
Wesselényi halála által, az ügyes Kocsi pedig le-
köszönt az igazgatásról s mindenféle viszály kelet-
kezett. Vandza uj igazgató az előadási teremóra
fölött nem tudván mogegyezni gf. Rhédei László-
val, a gróf 1810-ben „csak azért is" német társu-
latot vitt Kolozsvárra, a magyar pedig ló-iskolába
szorult. Szerencse, .hogy 1811-ben ismét összeült
a kolozsvári 'országgyülés s fölismervén az égetö
szükséget, az ügy fontosságát, az állandó színházra
— melynek épitése most lassan és fennakadva folyt
— 100,000 ftot szavazott.meg, melyet a nemadózó
nemességre róttak.Ez febr.27-én történt, s márcz.
15-én bekövetkezett a pénz-devalváczió, miáltal a
megszavazott összeg 20,000 frt értékü lett.

Éhez járult még, hogy az egyházak és fis-
kálitások a kirótt adó alól kivonván magukat, az
egész összeg 16,000 frt lett. Pénzt nyerendő, tohát
a páholyokat adták ol örök áron 400 frtért. ,Az
épités tehát ujra megkezdődött, s 1813-ban fel-
tették, a fedelet és föliratot: „Ás erdélyi Magyar
Játékszín. 1813." De megint elfogyott a "pénz, «,
színészeket pedig az a csapás érte, hogy a léiskola
más tulajdonos kezébe jutván, nem volt többé hely
számukra; a társulat M.-Vásárhely re vonult, hol
1819-ig volt.

Ez évben ugyanis Rhédei László beleegyezett,
hogy holyiségében a magyarok fölváltva játszanak
a németekkel. Ezen dualistikus állapotnak szinházi
botrány vetett véget, midőn egy ünnepi német-elő-
adás alatt a súgó elől ellopták a darabot s az elő-
adást nem lehetett tovább folytatni. Ezután volt
fütty, katonai beavatkozás, inquisitió, de végre is
a németek huzták a rövidebbet s a szinház föl-
építésének sürgősségére is befolyással birt. Az
építésre a főkormányszék 13,000 frtnyi kölcsönt
engedvén, Szamos-Ujvár pedig 1000 és Ebesfalva
300 frttal járulván s ogyes adományok is történ-
tek : valahára a szinház elkészült.

1821. márcz. 12-ke volt a magyar nyelv ko-
lozsvári diadalának ünnepo. Az erdélyi arisztokrá-
czia, mely ogy két kivétellel oly hőn felkarolta a
magyar szinészet ügyét, most a legnagyobb buz-
galmat fejtette ki, sőt a megnyitási ünnepélyben
tényleg is részt vett

Körner „Zrinyi" czimü szomorujátékát adták
elő, melyet ez alkalomra Erdély legtiszteltebb fiai-
nak egyike Petrichevich Horváth Dániel forditott
le és játszta is czimszerepet.

„A nemzeti nyelv diadalának napját akkor
ünnepelték Kolozsvárott —irja Szilágyi Sándor
a ,,Kelet"-ben — midőn Katona alig irta még
„Bánk bán"-t, Kisfaludy Károly még küzdött,
Vörösmarty még nem lépett föl; midőn a magyar
nyelv harczosai Magyarországon, ha nem is nyo-
morral, de a részvétlenséggel küzdöttek, s alig
tudtak naponként talpalatnyi tért foglalni, midőn
itt a Királyhágón innen az arisztokráczia egy ilyen
magyar ünnepet valószinüleg nagyon póriasnak
tartott s legfeljebb megmosolygott."

Egész Kolozsvár mozgásban volt s a szinház
szorongásig megtelt.

Az ünnepélyt egy alkalmi prolog nyitotta
meg, melyet P. Horváth Dániel szavalt el; azután
a „vitézi szomoru játék"-nak. műkedvelők által
történt előadása követte. — Az előadást megelő-
zőleg a közönséget egy nem várt esemény nagy
rémületbe ejté: alig huzták fel a függönyt, midőn
a padlazat vakolatából egy darab nagy csörömpö-
léssel lehült. Oka az volt, hogy a függöny kötelére
alkalmazott sulyt a függönyhuzó gondatlanul
dobta a fedélzetre. Gondolni lehet, hogy a meg-
rémült közönség azt hive, hogy nagyobb baj van,-
szalad ki a szinházból, de csakhamar meg lett
nyugtatva, s a ki kiment is, visszatért. Azután az
előadás háboritlanul ment véghez.

' De lássuk magát a színlapot, mely az erede-
tiről van betűhíven lemásolva, ivrét, nyomatott
.Kolozsvártt a ref. kollegium nyomdájában Török

István által, czifrázatokkal van körülvéve s felül
az erdélyi nagy fejedelemség czimerével diszitve.

Itt következik:

Kolozsvártt Hétfőn Martius- 12-dik napján' 1821.
Haza'fiakból öszve-állott társaság által fog
• ' elő-adódni

A hazánkban legelőbbször kinyitandó
Nemzeti játékszín iunepére

. Egy vitézi szomoru játék V. fel-vonásokban ezen
nevezet alatt

Irta Körner Teodor, forditotta Petrichevich
Horváth Dániel.

Játszó személyek:
Nagy Szolimán, török császár . . gr. Csáky Jozsef.
Mechmet Szokolovits, nagy vezér . ifj. gr. Bethlen Pál.
Ibrahim, natolai bej lerbég . . .. b Bornemisza József
Ali Portuk, az ágMizó sereg vezére b. Bánffi Miklós.
Mustafa, bosniai basa . . ' . . . Bartsai Gergely.
Levi, Szolimánnak első udvari orvosa LészSi Lajos.
Egy hadi követ Menesági.
Egy aga . . . . . . . ' . . . . . . Iszlai Miklós.
Gróf Zrinyi Miklós, Croatiá, Dal- .

matia, Szlavónia Banussa; ország
tavernicussa és Szigeth várának
főkapitánya . P. Horváth Dániel.

Éva, született Rosenberg kisaszony - . .
ennek felesége gr Cááky Józsefné.

Ilona, ezeknek leánya . . . . . b Inczédi Mária.
Alapi Gáspár i ' . . . . gr. Rhédei János.
Paprutrovits Farkas ( Magyar ka- gr. Teleki János.
Ujlaki Péter f pitányok. id. gr. Bethlen Pál.
Juranics Lőrincz ^ . . . . gr. Bethlen János.
Serenk Ferenc?, Zrinyi komornyikja Deáky Sámuel.
Egy paraszt Incze.
Egy magyar kapitány Végheli.
Magyar kapitányok, magyar és török katonák, testörzök,

kamarások.
A játszó hely nol Belgrádon, hol Szigeten az 1566. esett

történet hellyeit ábrázolja. :

A Logéknak árra, középső emelet . . 6 írt.
alsó és legfelső emeleten . . . . 5 frt.

Zártszék 1 frt.
Parterre . . . . - . . . '• . — 40 kr.
Galleria . . . r- 20 kr.

Biliétek találtatnak a piaczi lábos háznál Te-
kintetes Nagy Lázár ur szállásán délutáni 3 óráig,
5 órán tul a Teátrum kassájánál.

A játék kezdődik pontba 6 órakor, egy ezen
alkalmatosságra irott „Előszó" declamatíojával,
ezt követi egy- ugyan ezen -czélra készült nagy
kar ériek. Vége lészcn 10 utón.

1821. márcz. 12-én a szerződött szintársulat
kezdte meg előadásait Szentjóbi Szabó Ferencz
„Korvinus Mátyás" czimü-éredeti drámájával.

Bárha e szinház alapításának czélja elejétől
fogva az volt, hogy benne a szinészet állandósit-
tassék, az országos szinházi választmány kellő
segély és pártolás hiányában mindkétszer (1821-
ben és az 1854/B-ki szinidény alatt) sikertelenül"
kisérlette meg a kebli kezelést. A szini előadások
ennélfogva magánvállalkozó színigazgatók által
rendeztettek.

Az 1841/ rkí erdélyi országgyülés felkarolta
ugyan az ügyet, s egy e végre alkotott törvény-
javaslat azonban nem nyert királyi szentesítést, s
igy a szinház ügyének óhajtva várt rendezése ismét
bizonytalan időre elhalasztatott.

Az l848/4!)-ki események után bekövetkezett
alkotmány-elkobzás korszakában ezen nemzeti inté-
zet sorsa még-roszabbra fordult, mignem azt Erdély
na«y fia, gr. Mikó Imre vette kezébe, s az ujonnan
alakított szinházi választmány támogatása mellett,
nagyszerü áldozatkészséggel lollfes utánzásra buz-
dítván a hazafiakat, országos adakozást eszkö ölt,
melynek eredményéül 80,000 pfrt gyült be.

Ezon összegből annak teljes felhasználásával
aztán a szinház Kagorbauer Antal kolozsvári
épitész által átalakíttatott, ugy, hogy most a
kolozsvári közönség -diszes, kényelmesen beron-
dezett, jól fűthető 'szinházban gyönyörködhetik a-
szini előadásokban.

Gr. Mikó Imre ezen felül, mint erdélyi kor-
mányzó 186%-ben kieszközölte, hogy az öszvesen
71,983 frt. 63 % krra menő fölkelési pénz-alap az
országos kincstár által a szinházi alapnak végleg
átadatott, és igy azon pénzsegély egyrésze, melyet
az emlitett 184V4-ki országgyülés e czélra hatá-
rozott, végre valahára ki lőn szolgáltatva.

Volt belügyminiszter Rajner Pál, a szinházi
választmány ismételt előterjesztésére, s erdélyi
királyi biztos gr. Péchy Manó ajánlatára kieszko-



zölte, hogy miniszter-elnök gr. Andrássy Gyula
hathatos közbenjárására a király az udvartar-
tási javadalmazásból művészi czélokra átengedett
284,000 írtból* az 1870-ik évre 15,000 frt, segély-
pénzt engedélyez e szinház javára, s egyseersmind
jóváhagyta, hogy ezen összog, mint a királyné
adománya juttassék a szinh. választmány kezeihez.

A kolozsvári szinház e szerint legkedve-
zőbb körülmények, előjelek és remények közepette
érte meg azon örvendetes, az összes magyar szí-
nészetre nézve korszakot alkotó napot, mi-
dőn megnyitásának félszázados évfordulati napját
megülheti.

A kolozsvári szinház ötven éves jn-
"bilaeuma.

Kolozsvár, 1871. ápr. 3.
Kolozsvártt e közelmult napokban a nemzeti-

ség s a művészet ülte ünnepét, a kolozsvári szin-
ház, mely egyszersmind az első magynr állandó
szinház — e sápokban ünnepelte fenálláeának öt-
venedik évfordulóját, a magyar nemzeti genius a
müvészettel tartá arany-lakadalmát. E frigy nem
volt terméketlen*, mig magyar éle honban s drága
nyelvünket viszhangoztatják a testvérhaza bérczei,
élni fog a nemzetben ama iiiők emléke, melyek
szerény munkássággal késziték elő a később be-
következett nagy eseményeket, melyek hangya-
szorgalommal gyüjtötték az. anyagot nemzeti ön-
állóságunk épületéhoz. Hála az építőknek! Áldás
művökre! Kegyelet emléküknek! . . . A kolozsvári
szinház — vagy helyesebbon az erdélyi magyar
szinészet — multja sajátságos, mondhatni szerves
összeköttetésben áll a magyar nemzeti ügy
sorsával; hol * ezt veszély fenyegette, hol
kormányi nyomás vagy társadalmi kinövé-
sek, a nemzeti szollem hanyatlása vagy a
nemzeti ügy iránti közöny a jobbak részéről
visszahatást tett szükségessé : Thália vig
múzsája komoly szintöltött, kilépett ajátékj
szin szük deszkáiról az 'élet színpadára, s
nevető álarczával hazafi gondok tisztes redőit
takarta el. Ah, e múzsának hálával tarto-
zik a magyar, ez szólt hozzá nehéz napok-
ban, ez szólt hozzá a viszontagságok közt
oly hangon, moly szívhez szólt és a szív-
hez talált, mely nem volt, nem lehetett el-
haló szó a pusztában. E nemes szerepben,
mint átaláj)an mindenütt, hol magyar szel-
lemről, magyar nemzetiségről volt és van
szó, nagy resz jutott Erdélynek, különösen
e tekintetben is méltó fővárosának: Ko-
lozsvárnak.

Csoda-e, ha az utódok nem akartak
elődeikhez méltatlanok lenni? ha tiszte-
lettel csoportosultak az ötven éves ha-
gyomány körül; ha Kolozsvár, mely a ma-
gyarnak az első állandó játék szint adá,
egy nemzeti ünnepély méltóságához illően

184

Az ünnepélyt — hisz ez nem is lehetne más-
kénta — díszlakomák előzték meg, hol az elmés
toasztokból, a fesztelen szellemdús társalgásból
első pillanatra kitünt, hogy itt az ész, a szellem
ünnepel. Az első a redoutban volt nagyszámu reszt-
vevők jelenlétében; a másodikat gr. Péchy Manó
erdélyi kormánybiztos ur adá a művészet (különö-
sen a Pestről érkezett vendégek) s irodalom kép-
viselőinek. Tán nem is szükséges emiitnem, hogy
a pohárköszöntők hosszu sora, mondhatni özöne
hullámzott el a lakoma felett, — hisz ez oldalról
ismerjük a magyart!

. Az ápril 1-sei díszelőadáson a hymnus el-
éneklése után, Szász Gerőnek ez alkalomra irt
prologját szavalta el E. Kovács .Gyula. Majd az
Apotheosis következett három képletben izléssel
rendezve Fejérvári Antal kolozsv. szinigazgató
ál;al. E képletben a ragyogó fényes1 kerettel oly
megható ellentétet képezett öreg Néb Mária és
Gödé István a szjnházzal együtt jubiláló két agg-
szinész. Ha a kegyelet ily ünnepélyénél- is jogo-
sitva van a kritika hangját hallatni, nem hallgat-
hatjuk el csudálkozásunkat a felett, hogy a főúri
körök legalább a képletekbon részvétök által nem
igyekeztek az ünnepély fényének emeléséhez já-

mulva egy a mostanihoz hasonló lelkes derék kö-
zönség ülné meg a kolozsvári első magyar állandó
szinház megnyitásának százados évfordulóját!

. T. L.

Egyveleg.
** {Pest lakosságáról.) A legutóbbi népszám-

lálás szerint vallásra nézve legtöbb van Pesten
katholikus 136,892, — aztán jönnek a zsidóvallá-
suak 39,384-en, <— ágostai vallásu 11,874 — hel-
vét vallásu 10,470 van, — görög nem egyesült
1277, más vallásunk (kiknek Jegnagyobbb részét
a görög egyesültek teszik).579-en. — 1857-ben
volt katholikus 96,218,-ágostai 7908, helvét hitv.
4224; zsidó 23,101* — a görög nem egyesült és
egyéb vallásu mintegy 12;000, összesen 132,651
lakos. —; A lakosság száma most (azaz: az 1869/70-
diki népszámlálás szerint) már 200,476-ra megy,
a melyből 102,741 férfi 97,735 nő. — Származás
szerint:- benszülött 73,477; nem bonnszülö-tte
126,999, ez utóbbiak közül 96,642 magyarországi,
25,866 osztrák s 4491 külföldi.

(As Andrássy-család.) Gr. Andrássyt mi-
rulni -- nem lett volna ez méltatlan az atyákhoz, j nap egy orosz, majd tót, és horvát lap szláv ere-
kik már 50 év ölött — pedig ez itt sok időt jelent
— Körner Zrínyijét.játszották e deszkákon, s
evvel oly szép példát mutattak utódaiknak.

A képlet után Szigligeti „Bajusz"-át adták,
a pesti vendégek közremüködésével s szerző jelen-
létében ; a kolozsváriak megálltak helyüket pesti
társaik mollott, s ez legtöbb, mit dicséretükre
mondhatunk. Hogy épen e darabot, mely Szigli-
gefink gyengébb művei közétartozik válas^ták —

Csiki székely lak.

meg fennállásának 50 éves évfordulóját? E napok
felejthetetlenek fognak maradni mindazok emléké-
ben, kik a derék tősgyökeres magyar városban
élték át e nemzeti ünnepet, kik amoggyujtott oltár
körül csoportosulva magyar szivből magyar szóval
adhattak hálát nemzeti ereklyénk megtartásáért s
köszönetet azoknak, kik „annyi balszerencse közt
s oly sok viszály után" hiven ápolták és támogat-
ták e terebélyt, melynek árnyában nemzedékek
találtak élvet, vigasztalást és tanuságot.

A kolozsvári első magyar állandó szinház
1821-ben márczius 12-én nyittatott meg, (e meg-
nyitási ünnepélyről lapunk más helyt tesz emlitést)
— s a tulajdonképi évfordulót mult hóban már

' megülte a szinház díszelőadással. Ez azonban csak
előünnop volt. A fm, a tulajdonképi ünnepély április
első napjaiban folyt le, s erről akarunk mi is,a kró-
nikát elő szabott korlátok között megemlékezni.

Kolozsvárnak e napokra vendégei érkeztek a
• fővárosból, a magyar szinmüvészet matadorai ta-
lálkozót adtak ez általuk annyira ismert, szeretett
városban. Ott volt Jókainé, ki meteorként ujra
bár pereznyire felragyogott azon égen, melynek
oly sokáig ragyogó napja volt. Prielle Kornélia,
Bogdanovics Krisztina, Szerdahelyi, Feleki jöttek.
emelni az ünnepélyt, mely nemcsak Kolozsváré s
az erdélyi magyar színészeté, moly épen ugy az
övék is volt. De velök jött a költő s színműíró ns
— hajdan a szinészszel egy, ma — a munkafelosz-
tás korában — külön képviselve. Jókai a. költő a
Szigligeti a szinműiró, a magyar népszinmű apja
— méltó díszei voltak az ünnepnek, s midőn Ko-
lozsvár e férfiakat tisztelettel, szeretettel fogadta,
nemcsak a személyt, hanem az irodalmat, a sziné-
szet ikertestvérét ünnepelte bennök.

ülte czélszerüségi szempontok voltak irányadók, ezek
ölött meg kell hajolni még a kritikának is.

Második napon Jókai „Szigetvári vértanuk"
cz. szomorujátékát, e kevés drámai hatással, de
sok költészettel s páratlan nyelven irt művet ad-
ták Jókainé közreműködésével. E körülmény
maga, a nagy müvésznőt ujra láthatni, hallhatni,
képes volt az előadást a szó teljes értelmében dísz-
előadássá emelni, s ha ily nagyság mellett a többi
szereplő még se törpült el, a kolozsvári szinház
büszke lehet tagjaira. Előadás után fáklyásze-
nével tisztelték meg Jókainét s Szász Domokos
csinos beszéddel üdvözölte a nagy művésznőt, ki
művészetünkre nézVe oly korán lépett le a szin-
pad deszkáiról s nagy alakjaiban talán örökre
pótolhatlan marad.

A közönség mindkét előadáson a lehető leg-
számosabb, díszesebb volt, s e tekintetben jobb
napokra emlékeztető lelkesedéssel vett részt az
ünnepély minden fázisában; ki páholyokban, zárt-
székekben nem kapott helyet, a karzat olympi ma-
gaslatáról hallgatta végig az előadást, s a művé-
szet .pártolásáért levetkezte — mi sokszor legtöbb
— az aristokratikus finnyáskodást.

S midőn most bucsut veszünk kedves Kolozs-
várunktól — nem tehetjük a nélkül, hogy hálával
no emlékezzünk azokról, kik ez ünnepélyt ily di-
szessé emelték; a pesti művész vendégeket nem
emiitjük, ők kárpótolva vannak azátalános tiszte-
let, ragaszkodás által, melynek annyi jólét volt al-
kalmunk tapasztalni; de meg kell emlékeznünk a
rendező bizottságról, különösen szinházi titkár
Sándor József urról, kik szemben az egész ünnepélyt
csínnal s mindenki megelégedésére rendezték. E
szépünnopély után nem zárhatjuk be egyébbel so-
rainkat, mint azon hő kívánsággal, vajha ötven é v

defünek állitván, egyik napilapunk ezek ellenében
Nagy Iván „Magyarország családai" czimü törté-

.neti müvét idézi czáfolatul.
A csikszentkirályi és k'rasznahorkai gróf

Andrássy család — irja Nagy Iván — ősrégi szé-
licly család, mely családi hagyományok szerint
eredetét Andorástól, az Ázsiából kijött ős magyar
vezérek egyikétől hozza le. Ezen Andorás 1000
évben Esztergámban Szt.-István koronázása ünne-

pélyén egy hires külföldi bajnokkal vivott
mög és annak sisakos fejét és pánczélos
vállát egy csapással-ketté szelte. E tettért
nyerte az Erős nevet. Es önnek emléke-
zetére vétetett föl családi czimerül egy
kardos férfiu és kardot tartó két oroszlán.
Két év mulva Andorás, Gyula helyett,
Erdély kormányzójává neveztetett. Három
fia közül kettő harczbán esett el. László a
harmadik, vitte tovább a családot. Unokája
Simon II . András alatt a szent földön esik
el. Sürün estek az Andrássy-családfa
gallyai azon folftonos háboruviharban,
mely nemzetünk történelmén keresztül
vonul. — A családot később Márton emelé
föl, ki a székelyek részéről tanácsos volt,
1550-ben pedig adomány-levelet kap szent-
királyi birtokáról, honnan aztán előnevét
vette a család. Testvére Péter, a csiki és
gyergyói szék birája, 1575-en Békési Gáspár
ügyében csatát vesztett "s ezzel egyidejüleg
kimenekült Erdélyből; javai, mint szám-
üzÖttéi elkoboztattak. Igy vetődvén Ma-
gyarországra Péter, itt császári szolgá-
latba állott és ugy lőn 1580-ban Gö-

mörmegyeben KrasznahorTca várának kapitánya.
Hűséges szolgálatai jutalmaiul s Erdélybea el-
veszett jószágaiért öt évvel rá, kir. adományban
kapta Krasznahorka várát s az ahhoz tartozó ura-
dalmakat 80,000 frt letétele mellett. Igy ő lett
családjának uj törzse, mely akkor vette fől a
krasznahorJcai előnevet. Utódai közül Miklós a
kir. ház hive, a Jászkunok birája s Gömörmegye.
főispánja, bárói rangra emeltetett; ő tért át a ka-
tholikus vallásra is, mert ősei Mártontól kezdve
protestánsok voltak. Tiz gyermeket hagyott
hátra; fiai a mozgalmas időkben pártállásra és hi-
vatásra megoszoltak. Péter gömöri főispán a király
mellett áll, három testvére Rákóczi mellett. Ezek
közül István, az Andrássy család betléri ágának,
melyhez a miniszterelnök tartozik, alapitója. Ist-
ván egyik unokája, József, jezsuita volt; másik:
Károly a franczia-porosz háboruban hadiszolgála-
tokat tett Mária Teréziának, elébb mint százados,
utóbb ezredes, végre mint tábornok, s a poroszok
ellen véghez vitt hősi tettei által szerzé a grófsá-
got. — Károlynak egyik fia, József, a tudomány
és kard férfia, ennek fia Károly, miniszterelnökünk
atyja, az 1844-iki országgyülésen ellenzéki vezér,
Brüsszelben szélhűdésben halt meg 1854-ben. Ne-
jétől, gróf Szapáry Etelkától, három fia született:
Manó, Gyula és Aladár. — Gyula grófról a jö-
vendő dolgok sejtelmével nem biró genealogug
1856-ban ezeket irta: „Gyula, az 1847—8-iki
országgyülésen Zemplénmegye követe, utóbb főis-
pánja; a zempléni önkéntes csapat vezére Schwe-
chatnál; a debreczeni kormány követe a török
udvarnál. Menekült Francziaországba. Ügyes, el-
més ellenzéki szónok volt. . . . "
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Irodalom és művészet.
— (Az erdélyi múzeum-egylet évkönyvei) ötödik

kötetének 3-ik füzete megjelent. Kiválóan érdekes
tartalmát teszik: „Appendix Catalogi Coleoptero-
íum Transilvaniae." „Adalék a kolozsvári lakatos
és sarkantyus ezéh történetéhez" Finálytól, egy
okmány-másolattal. „Erdély bőr és egyenes röp-
tüi" Hermann^Ottótól. Végül ,,Az erdélyi könyv-
tárak régi magyar könyveiről" Szabó Károlytól.
Il-ik közlemény az erdélyi muzeumi könyvtár régi
magyar könyveiről 121. számtól 249-ig (1635
—1670-ig). Magyar bibliographia teljes hiányá-
ban bibliographusainkra nézve is megbecsül-
hetlen gyüjtemény; de tanulságos, becses min-
denkinok, ki bármi okból a régi magyar irodalom
bármely termékét használni kénytelen. Ez, mond-
hatni, a könyveknek nemcsak leirását, hanem tör-
ténetét is adja, s oly tudós apparátussal, oly gondos
kritikával, mely semmi kivánni valót sem hagy
fenn. Nemcsak alapos irodalomtörténeti ismerettel,
hanem a legkisebb aprólékosságig kiterjedő pon-
tossággal van eldöntve minden kérdés, van tár-
gyalva minden munka, van felemlítve minden
részlet, mely irodalom-történetünkben bárhol is
megjelent.

** (A „Philológiai Közlöny'1) czimü uj szak-
folyóirat 2-ik és 3-ik kettős füzete megjelent. Tar-
talmát Pindár életrajza és „A saturnusi vers"
cz. czikk folytatása, dr. Hómann Ottótól; Sop-
phokles 3 thebai tragoediájának ismertetése Mál-
mosi Károlytól; „A lélek és halálról való hit" és
„A halottak tisztelete a hajdankorban" két ér-
dekes fejezet Conlanges „La cité antique" cz.
müvéből közli Bartal Antal, az egyik szerkesztő ;
s más kisebb közlemények.

** (As „Erdészeti Lapok'1,) az országos erdé-
szeti egylet közlönye X-dik évfolyamának 2-dik
füzete megjelent következő tartalommal: A tölgy
és annak tenyésztése. — Egy erdei remete. —
Rovarpusztitás a breznyói erdőségekben. — Né-
hány őszinte szó szaktársainkhoz. — Szerkesztői
üzenet szaktársainknak. — Néhány szó a kincstári
erdők igazgatásának elkülönítéséről a kincstári
bányaigazgatóságoktól. — Terméstábla 1 hold vö-
rösfenyőszálerdő növekvési viszonyairól jó termő
helyen. — Különfélék.

** („Az életbiztosítás") mint legbiztosabb tő-
keszerzés népszerü ismertetése" czimmel egy kis
füzet jelent meg Kolozsvártt a „biztositásügyi
évkönyv" kiadójától (Kőváry László). Pesten,
Mach és Stein Dorottya-utczai könyvkereskedé-
sében kapható.

** (Az „Erdély") czim alatt, Tolnai Lajos
szerkesztése mellett M.-Vásárhelytt újévkor meg-
indult szépirodalmi lap m. hó végével részvéthi-
ány miatt megszünt. Byronból vett idézettel bu-
csuzik el előfizetőitől, ekképen: „Isten veled,
és hogyha végkép : hát végkép Isten veled!"

** (A „Nők Lapja'') szerkesztőségéből Illésy
Györgyné kilépett, s helyét Udvardy Géza, a szer-
kesztőnő Egloffstein Amália mellett, — mint fő-
munkatárs foglalja el.

— Sz. J . (Magyar hírlapirodalom 1871-ben.)
A „V. U." 5., 6., 8. és l l . számában közöltek óta
még a következő ez évben megindult hírlapokat
és folyóiratokat kell fölemlítenünk:

Pesti ujság. (Post.) Felelős szerkesztő és kiadó tulaj-
donos Szini Károly. Megindult mint napilap, mindennap
4-drét féliven. Előf. ára egész évre 8 ft., félévre 4 ft. (Ke-
letkezett márcz. 19-dikén; legujabban hetilappá alakultát.)

Kis Lap. (Pest.) Képes gyermek-hetilap. Fel. szerk.
Forgó János (dr. Ágai Adolf.) Kiadja és nyomatja a Deuts-
féle könyvnyomda és kíadó-részvénytársulat. Megjelenik
hetenként egyszer, kis 8-drét egy iven képekkel. Előf. ára:
egész évre 4 ft., félévre 2 ft, évnegyedre 1 ft. (Keletkezett
április 1-en.)

Kis Tükör. (Pest.) Képes gyermek-hetilap. Szerk. Márki
József tdr. Kiadja és nyomatja Bartalits Imre. Megjelenik
minden vasárnap, 8-drét féliven boritokban képekkel. Előf.
ára: ege'sz évre 4 ft., félévrij 2 ft., évnegyedre 1 ft. (Kelet-
kezett április 1-én )

Hód-Mezö-Vásárhely. Közérdekü társadalmi hetilap.
(Hód-Mező-Vásárhely.) tulajdonos a laptársulat. Fel. szer-
kesztő Futó Mihály. Megjelenik hetenként egyszer vasárnap
reggel kis ivrét egy iven. Elöf ára: egész évre 4 ft, félévre
2 ft., évnegyedre 1 ft. (Keletkezett ápril 2-án.)

Komáromi Lapok. Helyig és vidéki érdekü társadalmi,
szépirodalmi s közgazdászati hetilap. (Komárom.) Kiadó s
laptulajdonos Siegler Károly. Fel. szerkesztő Pázmány Kor-
nél. Főmunkatársak Ravács Albin és Szabados János. Meg-
jelenik minden szombaton, 4-drét féliven. Előf. ára helyben
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egész évre 6 ft., félévre 3 ft., évnegyedre 1 ft. 50 kr., vidékre
egész évre 7 ft., félévre 3 ft. 50 kr., évnegyedre 1 ft. 80 kr.
(Keletkezett ápril l-jén.)

Továbbá:
Történelmi Adattár. Csanád-egyházmegye hajdana és

jelenéhez. (Temesvár.) Havi folyóirat. A csanád-egyház-
megyei papság közreműködése mellett szerkesztik és kiad-
ják Ortmayr Tivadar és Szentkláray Jenő gymnasiumi ta-
nárok. Megjelenik minden hó l-jén, 8-drét két iven. Ára
egész évre 6 ft., félévre 3 ft. 10 kr., évnegyedre 1 ft. 70 kr.
- (Keletkezett 1871. jan. l-jén.)

Gansli. (Pest.) Kiadó szerkesztő Don Cirkalmo. Fő-
munkatárs Gallina Frigyes. Megjelenik minden hó l-jén és
15-én. Előf. ára évnegyedre 50 kr. Kőnyomatu lap, irják és
rajzolják a pesti főreáliskolai tanulók. — (Keletkezett 1871.
jan. l-jén.)

— Megszünt hirlapok:
Lámpás. (Pest.) Megszünt az év elején.
Erdély. (Maros-Vásárhely.) Megszünt már-

czius végén.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) ápr. 3-ki ülésé-

ben két értekezést hallottunk, melyek mind tár-
gyuk, mind adataik fontosságánál és érdekességé-
nél fogva folyton lekötve tartották a csekély számu
hallgatóság figyelmét. Az elsö értekezést Rómer
Flóris tartotta „A régi Pestről." Rómer azt állitja,
hogy a mai belváros helyén római város állott,
vagy legalább védelmi pont. Pest határozottabb ki-
fejlését azonban a szlávoknak lehet köszönni. Pest
és Ofen egyértelmü. A magyarok honfoglalása
után is erősség volt Pest. Hogy falakkal kö-
rülvett erőd-e, vagy csak földvár? bajos eldön-
teni; azonban fontos hely lehetett, miután egy
nagy kiterjedésü megye tőle kapta nevét. Város-
alakjáról sem sokat tudunk, miután a régi ma-
gyarok nyáron és őszön rendesen sátorban laktak
és csak telelni vonultak nádas házaikba. A X I I I .
században azonban már sok az idegen lakosság
Pesten: izmaeliták, németek, stb. Rogerius 1242-
ben „nagy és dúsgazdag német városnak" nevezi
Pestéi. A mohii szerencsétlen ütközet után Kál-
mán herczeg ide sietett, üldözve a tatároktól. A
menekülők közül sokat itt leptek és lekonczoltak
a tatárok. 1244-ben a visszatérő Béla király meg-
ujitotta Pest lakóinak szabadságaikat. 1255-ben
a budai hegyen várat épittetett, és ez alkalommal
valószinüleg Pestet is megerősitteté, mely Budá-
nak mintegy külvárosa volt. Ezután több emlitést
találunk a Rákosról, melyen az országgyülések
tartattak, mint magáról Pestről. A török uralom-
nak természetesen fővárosunkra is pusztitó befo-
lyása volt. Szolimán is lakott Pesten a mai bástya-
utczában. 1541-ben Pest véglegesen török járom
alá került. Az ezen korban épitett imolák, (számra
4) fürdők stb. nyom nélkül tüntek el. Buda vissza :̂
foglalásával kezdődött Pestre nézve is az ujjá-
születés kora. Négyszer vesztették el a császáriak
a várost, ötödször mégis az ő kezükben maradt.
Egész más tekintete volt akkor Pestnek, mint
hajdan. A régi polgárság kihalt, elköltözött, is; az
utczák legtöbbje romban állt, csöndes és néptelen
volt. Ausztriai, bajor, frank jövevények lepték el
az elpusztított helyet, mig a magyar emberek, kik
az alföldön inkább élvezhették szabadságukat,
távol maradtak. — Már kétszeresen, is eltelvén
az egy-egy értekezésre kiszabott idő, Rómer más-
korra halasztotta értekezése többi részének fölol-
vasását. Utána Szilágyi Sándor olvasta föl Szi-
lágyi Ferencz értekezését „II Jozsef császár, mint
az erdélyi róm. katholikus egyház reformátora"
czim alatt. Alkalmat szolgáltattak ez értekezés
megírására az autonómiai kongresszus vitái és a
placetum-jognak szóba kerülése az országgyülésen.

— Erdélyben 1557 óta négy vallás (katholikus,
reform., luther és unitárius) teljes egyenlőséggel
birt, III . Károly koráig. 1715-től kezdve azonban,
s különösen Mária Terézia alatt a kath. vallás
uralkodóvá tétetett. József császár, e szabadelvü
eszmékkel telt, de fölfogásában egyoldalu ural-
kodó nemsokára trónjának elfoglalása után
három legfensőbb kéziratot intézett az erdélyi
udvari kanczelláriához. Az elsö a belföldi szer-
zeteknek és női zárdáknak minden összeköt-
tetésüket külföldi klastromokkal és főnökökkel
eltiltotta. A második elrendelte, hogy jövőben a
római kuria minden rendeletei, legyenek azok
bullák, brevék, dekrétumok vagy konstitucziók,
kihirdetés előtt a kir. guberniumnak benyujtas-

sanak, és csak a placetum (királyi jóváhagyás)
kinyerése után hirdettetheasenek ki. A harmadik
rendelet 1781. ápr. 25-én kelt és ebben két hirne-
ves bullának: az „Unigenitus" és az „In coena
Domini"-nek a birodalomból való kitiltása ren-
deltetett el. Az első e bullák közül a jansenis-
musra vonatkozott, mi 17-dik századbeli löweni
professor Jansennek az isteni kegyelmet, valamint
az emberi szabad akaratot illető szigorubb egyházi
tanát jelentette. A második: „In coena Domini"
mindennemü és nevü eretnekek, azok közt a lu-
theránusoknak és kálvinistáknak, az egyházból
ünnepélyesen kizárását s kiátkozását hirdeté.

Egyház és iskola.
** (A pápa csalhatatlanságára szavazott) Je-

kelfalusy Vincze székesfehérvári püspök, mint a
a „M. Á." kenetes szavakkal jelenti, márczius
utolsó napján visszatért székhelyére Rómából, hol
„megroncsolt egészségi állapota miatt" volt kény-
telen eddig tartózkodni. Rosz nyelvek beszélik,
hogy a püspök hazatérési szándokának érvényesí-
tésére nem csekély befolyással volt a kormány-
sürgető fölszólitása.

** (Hevesmegye iskolatanácsa) a következő-
elismerésre méltó határozatot hozta: Az iskolata-
nács tagjai, áthatva a népnevelési ügy fontossá-
gától, az évnegyedes gyűlésekre lemondanak az
útiköltségről s napdijakról s csak egyes rendki-
vüli esetekben, kiküldetések alkalmával óhajtják
annak igénybevételét. Ezen határozata alapján,
nevezett iskolatanács a mult évre emlitett czime-
ken az államtól semmit sem kiván.

** (Eészvétlenség a külföldi magyar egyházak
iránt.) A hivatalos lap nemhivatalos részében
gyakran olvasunk rövid jelentéseket, hogy a bu-
kovinai magyar községekben itt is, ott is épitendő
templom részére innen meg onnan 12 kr, vagy 35-
kr. gyült össze. Ritkaság, hogy akkora összeg ado-
mányozásáról is halljunk, mint most. Fehérme-
gyében ugyanis az ,,Istensegits" magyar ajku r.
kath. egyház község templomának épitésére 2
(két) forint gyült össze. Ugy látszik, senki sem
gondol az anya-országtól távol élőkre s csak vélet-
lenül cseppen-csurran számukra valami.

** (Torontálból) irják az „Ellenőr"-nek: Volt
Gyertyámos mezővárosában egy tanitó, ki 25 évig
fáradozott a tanitás rögös pályáján; ki, midőn
elhalt, 6 tagból álló vagyontalan családot és egy
guta-ütéstől illetett, nyomorék feleséget hagyott
hátra. Megesett az ember szive a szánalomra mél-
tók nyomorának láttára, de sem a város elöljárói-
tól, sem a tanszéktől nem nyerhetett enyhítést.
Végre végelkeseredésében Pauler miniszterhez
fordult egyszerü kérvénynyel a nyomorult özvegy
és erélyesen keresztül vitt vizsgálat után elrendel-
tetett, hogy a 25 évet hün és szorgalmatosai) mű-
ködött tanitó özvegye ezentul évenként férje jöve-
delmének öt-hatod részét három havi részletekben
nyugdíjul nyerje a város pénztárából. Ez intézke-
dés jó hatást tett a tanitók közt.

** (Az eperjesi kollegium) derék tanárának
Hazslinszky Frigyes m. t. akadémiai lev. tagnak
tanársága negyedszázados örömünnepét e napok-
ban tárták Eperjesen. A természettudományok
műveléséről és sikeres tanításáról széles körökben
ismert tanárt tiszttársai és a felügyelő diszes ezüst
serleggel és nagybecsü könyvvel tisztelték meg azs
ünnepélyen.

Közlekedés.
** (A kolozsvár - brassói vasut) épitése tár-

gyában a keleti vaspálya-társaság s az épitésre
vállalkozott angolok: a Waring-testvérek, közt
°ty egyezkedés jött létre, melynek értelmében
utóbbi czég a vállalattól végkép visszalép. •

•f (Baranya-, Fehér- és Tolnamegyék) országos
képviselői az ország fővárosát Zimonynyal Össze-
kötő vasut tárgyában értekezletet tartván, abban
állapodtak meg, hogy a közlekedési miniszter fel-
szólitassék, miszerint azon vasutra vonatkozó-
törvényjavaslatot beterjesztvén, egyidejüleg *
Duna mindkét partján tett tanulmányok eredmé-
nyét is közölje a házzal.

•f (A tiszai vasúttársaság) igazgatótanácsa
Pesten, vasárnapi ülésében a részvényesek ez iu
közgyülését máj. 15-kére Pestre tüzte ki. A K<W-
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gyülésen inditványoztatni fog e bofektetési tőke
gyarapítása a forgalmi eszközök szaporitása czél-
jából. A költségvetés szerint (12 mozdony, 20 sze-
mélyszállitó és 500 teherkocsi) 1 millió 500,000
ftra van szükség.

ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Pályásat.) A kolozs- monostori felsőbb

gazd. tanintézetnél megüresedett az erdészeti se-
gédtanári állomás, melyre a közgazdászati minisz-
terium pályázatot hirdet. Pályázati határidő:
aug. hó 15.

** (Győrmegye bizottmánya) elhatározta, hogy
azon községek , melyekben még faiskola nincsen,
40 forintnyi bírság- terhe mellett köteleztossenek
ilyenek fölállitására.

Balesetek, elemi csapások.
** (Pesti tüzek 1870-ben.) Pestváros kapitány-

ságainak kimutatásai szerint 1870-ben Pesten
harmincz tüzeset fordult elő. Nevezetesb tüzek
voltak: A Löwy-Barger-féle olaj gyár égése, mely
több mint 30,000 frt nyi kárt okozott, a molnár
és pék részvénytársulati malom égése, a magyar
kocsi részvénytársulati gyár égése, mely szintén
51,000 frtra rugott. Az összes tüzek által okozott
kár többre megy egy-két százezernél, azonban
nagyobbrészt biztositva volt. A kocsi-részvény-
társulat gyára, melynek 51,000 frt kára esett,
798,000 írtig volt biztositva.

** (Égés a vasuton.) A Pestről S.-Tarján
felé márcz. 15. és 16-ika közti éjjelen érkező uta-
sokat nagy veszély fenyegeté. Egy nő ugyanis a
vaggonból egy állomásnál kikelvén, valami begön-
gyölt csomagot hagyott hátra. Csakhamar nagy
füst lepé el a vaggon belsőjét; a csomag nagyobb
mennyiségü vitriol és gyufából állván, lángra lob-
bant, s az alvók ruhái már égtek. A vész-sip meg-
fuvatása után, az utasok ijedten kiugráltak, né-
melyeket félájultan emeltek le, s ha gyors segély
nem érkezik, valóban nagy veszély fejlődik ki.
Az égő vaggont rögtön lekapcsolva, hátra hagyták.
Egy elbocsátott vasuti szolga nejét terheli a gyanu,
kit a boszu vitt volna e szörnyü tettre.

*• (Vihar.) Márcz. 18-án Rozsnyón és vidé-
kén roppant szélvész dühöngött, mely ablakok
bezuzása, palánkok, kapuk, sőt házfedelek ledön-
tése által jelentékeny károkat okozott, dühének
egy férfi is esett áldozatul, ki egy házfedólre létra
segélyével felmenvén, létrástól együtt az utcza
kövezetére sodortatott, hol fejét bezúzván, életé-
hez kevés a remény.

** (Czukorgyár leomlása.) Kőszeghről irják:
Vasárnap reggel Csepreghen (Sopronmegye) az
ottani czukorgyár padlása a tulságos teher alatt
leszakadt, két gyermeket agyonütött, többeket
pedig sulyosan megsebesitett. Szerencse, hogy a
munka szünetelt. A szerencsétlenség oka a föl-
ügyelot vétkes gondatlansága, minthogy a köny-
nyen épült gyár harmadik padlásán iszonyu sok
czukor hevert.

** (Bánya-légrobbanás.) Dorogról irják a kö-
vetkező megdöbbentő hirt: Az Esztergám melletti
Tokod helység határában létező kőszén-bányának
egyik menetében ápril hó I-ső napján délutáni
időben az ott kifejlődött gyúlékony gázok fölrob-
banása által az abban dolgozó bányászok és mun-
kások közt tizennégy egyén rögtöni halálát lelte:
néhányan pedig oly nehéz sérüléseket szenvedtek,
hogy azok következtében közülök kettő máris
meghalt, más kettőnek felgyógyulásához szintén
kevés a remény. Ezen szerencsétlenek közt volt öt
családapa, kik a jajveszéklő özvegyeken kivül
összesen tizenkét kiskoru árvát hagytak hátra. A
többiek 18—20 éves legények voltak, ezek közt
egy szegény özvegynek egyetlen istápoló fia. Az
egymás mellett kiterített tetemek valóban meg-
döbbentő látványt nyujtottak, többen közülök ugy
össze voltak égve, hogy még az öveik is alig is-
mertek rájok, sőt az egyik egészen egy sült hus-
tömeghez hasonlított. Mióta e bányák léteznek,
P ez több mint 30 év, soha még ily nagymérvü
baleset elő nem fordult; adja Isten, hogy többé ne
il? történjék!

Mi ujság?
** (A szinész-kongresszusra) fölrándult vidéki

színigazgatók és a társulatok megválasztott kép-
viselői ápr. 6-án tárták elsö ülésüket. Eajtuk kivül
még legalább is van most Pesten vagy száz olyan
vidéki szinész, kik önkényt jöttek az ország távol
eső részeiből, hogy ők is részt vegyenek a legelső
magyar szinészgyülésben, s hozzájáruljanak az
eszme \ tisztázásához arnaz égető kérdések fölött,
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melyek a vidéki szinészet rendezését, az elaggult,
kenyérkeresetre képtelenné vált szinészek nyug-
díjazását, stb. illetik. — Az első ülés ápr. 6-kán
Kétszery, szinigazgató korelnöklete alatt nyilt
meg. Azután Szigligetit kiálták ki elnöknek, s
midőn ő (sok elfoglaltsága miatt) el nem fogadta,
Felekit. Ez ülésben megválasztottak két bizottságot,
melyek egyike a rendezési, másika pedig a segé-
lyezési (nyugdíj) ügyben fog munkálatot készi-
teni, melyet az ápr. 8-iki ülésben vesznek tárgya-
lás alá.

** (Jószef főherczeg mint régész.) József főher-
czeg beküldte a muzeum számára az alcsuthi ása-
tások eredményét, vagyis azon agyag és bronz-
tárgyakat, valamint csontvázakat, melyek a főher-
czegi kert átalakítása és a kiterjedt földmunkák
közt találtattak. A főherczeg — mint az „Arche-
ológiái értesítő" irja — nagy figyelmet forditott a
kiásott tárgyakra s a törött edényeket ügyesen
összeragasztá.

** (Zászló-szentélés.) A m.-vásárhelyi honvéd-
zászlóalj lobogóját május 7-dikén szentelik fel; a
zászlóanya id. gr. Teleki Domokosné, ki egy szép
zászlószalagot is ajándékozott, melynek föíirata:
,.Hordjátok magasan a haza dicsőségére."

** (Gr. Andrássyt) nemcsak az oroszok, de a
tótok is maguknak' reklamálták. A „Slovenské
Novine" azt mondja, hogy nem orosz, hanem igaz-
ság szerint tót. Komán lapok mindig per ,,An-
drássiu" emiitik Az ujvidéki „Srbski Narod"-nak
azonban nem kell; nem érti miért vindikálják ma-
guknak majd az oroszok, majd meg a tótok, mintha
bizony p. o. a szerbeket érdekelné, hogy Omer
pasa s több mások renegátokká lőnek. Andrássy
mai nap magyar, a szlávokra nézve tehát annál
nagyobb szégyen őt magukénak mondani. Lesz
még idő, majd mikor kapkodnak az emberek
utána, hogy szlávok legyenek. Ma még — ugy-
mond végül — nem került ránk a sor.

** (Lukács Béla) irótársunk, kinok tollából
kivált az erdélyi bányavidékről lapunk is több is-
mertető czikket és elbeszélést közölt, a mult vasár-
nap eljegyzé Gajzágó Salamon államszámszéki
elnök leányát Fatime k, a.-t. — Lukács Béla
ugyane hét folytán a magyar irói segély-egyletnél
ezer forintnyi alapitványt tett.

** (Gödc István) aggszinésznek a kolozsvári
szinházi ünnep alkalmával gróf Péchy kir. biztos
150 ftot küldött; Szász Domokos pedig 50 frtot
gyüjtött számára.

** (A budai népszinház épületét,) melyet, mint
tudva van, az észak-keleti vasúttársaság vett
meg Buda városától, husvét után azonnal le fog-
ják rombolni, hogy a jövő tél bekövetkezéséig a
vasuti társaság uj háza még tető alá kerüljön,

** (Amerikából) közelebb érkezett haza csa-
ládja látogatására Pestre Pollák Bertha urnő, ki
majd tizenöt év óta lakik New-Yorkban. A „Re-
form" irja, hogy e pesti születésü hölgy mitsem
felejtett anyanyelvéből, sőt gyermekei, kik már
Amerikában születtek, szinténszabályosan beszélik
a magyar nyelvet. A derék nő házában, Ameriká-
ban tartózkodása alatt sohasem volt más cseléd,
mint magyar, nehogy gyermekei a távolban idegen
nyelvet tanuljanak "meg anyanyolvökül. A nő há-
zánál, bár férje nem magyar, mindig magyarul
beszélnek, s már ismerőseit, szomszédait is megta-
nította nyelvünkre. Ujabban ismét három magyar
nőt visz Amerikába, miután az először kikerült
cselédek már mind jobb sorsra jutottak, hogysem
továbbra is szolgálatra szorulnának.

** (Messzevilágot látott két hazánkfia) érkezett
c napokban Pestre. Egyik Van ek József, ki 5 év előtt
hagyta ol Pestet e azóta beutazta egész keletet,
nevezetesen Khinát, Japánt, az Indiákat, Batáviát,
egész Ausztráliát, Egyiptomot és Afrika egy ré-
szét, hol mint bűvész tartott mutatványokat, s a
félig czivilizált és czivilizálatlan törzsek fejedel-
mei eiőtt mindenütt kivívta az egri nevet ügyes
mutatványai által. Sok érdekes gyüjteményt ho-
zott magával. — Másik hazánkfia Gaál István
brazíliai tiszt, ki a szabadságharcz után vándorolt
ki, s husz évig szolgált a brazíliai hadseregben,
hol egész az ezredeeségig fölvitte. Most itthon a
honvédségnél óhajtana alkalmazást nyerni.

** (Dunyov ezredestől,) ki Garibaldi harczai-
ban vesztette ol egyik lábát, a „Hon" egyik mun-
katársához intézett levelet közöl, mely megemlé-
kezik Kossuthról is, ki Turinban fiai és Ihász
ezredes társaságában a legjobb egészségnek örvend.
Kossuth — irja Dunyov — szakadatlan munkál-
kodásainak szabad perczeit ezentul a fűvészotnek
szenteli. Két fia a Mont-Cenis silagutjának átfú-
rása után ujabb mű szervezésével foglalkozni.

** (Búban születtek.) A bánffi-hunyadi járás-
ban most foly a sorozás. A sorozó bizottság nem-

csak hogy a szükséges létszámot nöm tudja előál-
lítani a legénységből a honvédség részére, de még
a sorkatonaságnak is alig jutott nehány e vidékről,
hol máskor feltünő szép növésü legények között
lehetett választani. E körülmény feltünt Inczédi
honvédezredesnek, s egyik hunyadi embertől azt
kérdi: atyafi, mi annak az oka, hogy a fiuk az idei
sorozásnál olyan csenevészek, s 50 kőzül alig vá-
lik egy. A megszólított azt a felvilágositást adta
aztán Inczédinek, hogy a most sorozás alá kerülő
ifjuság 1850—51-ik évi korosztály, „búban szü-
lettek ezek uram, nem csoda, ha nem birtak fel-
nőni a mint illik!" — És ez észjárás teszi hozzá
a „Magyar Polgár", nem épen helytelen. A sta-
tisztikai adatok be fogják bizonyítani, hogy a két
legközelebbi év széles Magyarországon nem fogja
kiállítani rendes hadjutalékát. Olyan vidéken, hol
máskor 50—60 jónak talált legény, mint fölösleg,
a következő évre maradt, most alig kapják a szük-
séges létszámnak felét. Az ostromállapot ideje te-
hát husz esztendő mulva is érezteti nyomait.

** (Egy óriás) érkezett közelebb Szombat-
helyre, ki a lámpásoknál gyujt szivarra s a város
legmagasabb emberénél legalább két fővel maga-
sabb. Magassága közel jár a 8 lábhoz s fontossága
3 mázsa és 60 font. A nagy férfi 27 éves, neve
Drazal, egy kis morva emberkének a fia.

** (Rudolf koronaherczeg) márcz. 28- és 29-én
tette lo ez évi vizsgáját, atyja, a király előtt. Első
nap a hittanból, latin nyelv, földrajz s természet-
rajzból, második nap a német nyelvből, betűszám-
tan és m Ttanból, s a világtörténetből tett vizsgát
a trónörökös. A „P. Napló" ez alkalomból a kö-
vetkező megjegyzéseket teszi: „Ezekben az évek-
ben, a koronáiig jelen tanulmányaiban vetik meg
az alapot, melyen később a magyar korona örökö-
sének egész lelkülete, műveltsége, az államokról
és emberekről való fölfogása, a sorsával összeforrt
nemzetek fölötti itélet fog fölemelkedni. A koro-
naherczegek nevelése mindenütt a legfontosabb
ügyek egyike, s azért mi csak mély sajnálkozással
tapasztalhatjuk, hogy tanulmányainak tárgyai kö-
zött hiába keressük Magyarország történetét, tanítói
és nevelői között nem látunk egy magyar embert sem.
Ha szemügyre veszszük, hogy a koronaherczeg
nevelése ez évnek legnagyobb részében Ausztria
fővárosában foly le, ha ezzel kapcsolatba hozzuk
mindennapi környezetét, mely nyelvben csakugy
német, mint szellemben, ha végül az elősorolt tan-
tárgyakban tapasztalt hiányokra gondolunk, s
mindezt egy képpé olvasztjuk össze: lehetetlen,
hogy mindon loyalitásunk daczára aggodalm ik ne
keletkezzenek bennünk, miknek eloszlatását min-
den magyar szivesen venné."

** (A polgári házasság Magyarországon.) Egy
Grosz nevü magyarországi illetőségü egyén a
bécsi polgármesteri hivatalnál polgári házasságot
jelentett be. Felder polgármester ezen alkalommal
a magyar miniszteriumhoz fordult azon kérdéssel,
vajjon a Bécsben kötött polgári házasság Magyar-
országon el fog-e ismertetni érvényesnek? A pol-
gármester kérdésére azon választ nyerto, hogy a
magyar törvények szerint az ily házasság el nem
ismertetik, a nő nem tekintetik törvényes nőnek s
a gyermekek nem tekintetnek törvényeseknek és
nem részesülnek a csilád és örökségi jog kedvez-
ményeiben.

** (Gr. Ráday Gedeon) híressé vált a tolva-
jok, rablók felfedezésében; ujabban a következő
adomát irják le róla: Gr. Ráday megbízta egyik
emberét, hogy a czeglédi vasútállomásnál bizo-
nyos egyénre lessen, s ha megérkezik: csipje nya-
kon. A várt egyén megérkezik s emberünk meg is
csipi. A fogoly szabadkozik: „Ne izéijen ön, itt
van ötszáz forint, s ne szóljon!" Emberünk e vá-
ratlan ajándékra alázatában kétrét görnyodt. „Nem
láttam, nem hallottam semmit!" Mikor Szegedre
érnek: a hű ember jelenti a grófnak, hogy a várt
egyénnel nem találkozott. Mire a gróf igy szól:
„De igen, itt van már kezemben. Adja csak ide
ön azt az ötszáz forintot, a mit tőle kapott I" Erre,
természetesen, valakinek a képe hosszura nyult.

** (A pesti nemzeti dalkör) husvét ünnepek
utáni első szombaton, azaz f. é. április 15-én vál-
tozatos uj műsorozatu dalestélyt rendez.

** (Megbámult mennyasszony) Nagy-Kanizsán
márcz. 26-án volt a zsidó imaházban a bécsi Schay
jószágkormányzójának összeesketése egy zsidó val-
lásra áttért keresztény nővel. Ez Kanizsán még
soha sem történvén, a templom zsufolásig tömve
volt a kiváncsiságtól eltelt nézőkkel.

** (A pénzügyminiszterium) a honvédelmi
miniszterium megkeresése folytán intézkedett,
hogy a Lukács-fürdőben a honvédeknek 500 fürdő
ingyen, 3000 fürdő pedig fél áron rendelkezésére
bocsáttassék.
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** (Értesítés.) Az országos evangy. árvaegylet
részéről folyó évi márczius 31-én megtartott sors-
huzáshoz tartozó sorsjegyek t. tulajdonosai értesit-
tetnek, hogy ápril 3-tól kezdve naponként délelőtti
10 órától 12-ig és délutáni 3 órától 5 óráig az
evangy. főiskolának kisebb termében az eredeti
sorsjegyek kiszolgáltatása mellett a kisorsolt nye-
reménytárgyak átvehetők. A kisorsolt nyeremény-
tárgyak jegyzéke, külön mindazon vidékieknek,
kik a sorsjegyek árát a kitüzött határnapig bekül-
dik, posta utján fog megküldetni.

f (Halálozások.) Deréky József QO-ik sz. Wasa
herczeg cs. kir. gyalog sorezredbeli őrnagy köze-
lebb hunyt el 46 éves korában. Az elhunyt Deréky
Istvánnak, a pesti kir. itélőtábla rendes birájának
és Pauler Tivadar vallás- és közoktatási miniszter
nejének Deréky Saroltának testvére volt. — Ke-
resztes Károly nyugalmazott pestvárosi mezei ka-
pitány, Kőbányán, a hol lakott, 64 éves korában
meghalt. — Ó-budai Goldberger Zsigmond, nagy-
kereskedő s a nemzeti bank pesti fiók-intézetének
igazgatója, 55 éves korában, szívbajban elhunyt.
— B. Wesselényi László, Bécsben márcz. 28-án
59 éves korában meghalt. — A „Protestáns Lap"-
ban két lelkész elhunytáról veszünk értesitést:
Gödri Ferencz, a sepsi egyház-megyében volt
esperes (Erdélyben) és Szép Lajos tassi lelkész
meghalt. — Vilma Frederika svéd királyné, ki igen
népszerü s jótékonyságáért szeretett volt,elhunyt;
halála valószinüleg mély részvétet költött az or-
szágban, melynek iskoláira oly sokat adakozott s
irodalmat hőn pártolta. Vilma Friderika királyné
1828-ban született, orániai herczegnő és Vilmos
Frigyes németalföldi herczeg leánya volt. 1850-ben
kelt össze XV. Károly jelenlegi svéd-norvég
királylyal, ki 1859-ben lépett a trónra. Csak egy
gyermeke maradt, Lujza Jozefin, ki a dán trón-
örökös neje. — Schvarcz Gyula képviselőt, ki
csak nemrég temette el nagy-anyját, ujabb csapás
érte. Édes anyja, szül. Horny Katalin ápr. 5-én
reggel Sz.-Fehérvártt hosszas betegeskedés után
elhunyt. Temetésére többen mentek a fővárosból,
képviselők is. — Vagyon István nyitrai kanonok
novii cz. püspök hosszas betegeskedés után Nyit-
rán meghalt. — Idősb gr. Széchenyi Pál márcz.
31-én Sopronban 83. éves korában meghalt.

Vegyes hirek.
— (A franczia polgárháború,) A Versailles1

és párisi kormány csapatni között ápr. 3-án nagy
csatával kezdődött meg a harcz Páris előtt, a
Mont-Valerien erőd falai alatt. Páris részéről
mintegy 100 ezer nemzetőr harczolt 200 ágyúval
Bergeret, Du vál és Flourens felkelő tábornokok
vezetése alatt. A különböző tudósitásokból az
tünik ki, hogy a harcz a versaillesi kormánycsa-
patok győzelmével végződött, sőt állitólag- Ber-
geret tábornok 35 ezer emberével oly helyzetbe
jutott, hogy meg kellé adnia magát. A Mont-
Valerien , a versaillesi kormány hatalmában
levő erőd váratlan tüzelése döntötte el a csa-
tát, melyben a halottak és sebesültek számát
4000-re teszik. Brüsseli hirek szerint ápr. 5-kén
reggel 5 órakor a Cominune Páris előtt a harczot
óriási erőfeszítéssel ismét megkezdte. —És mindez
ott folyt a poroszok szemeláttára, kik Páris környé-
kének egy részét még mindig megszállva tartják,
miután a hadikárpotlás ápr. l-re eső részlete (500
millió) még nincs lefizetve. Bismarck ennek meg-
fizetését "ápr. 15 mint utolsó határidőre követeli.

** (A sedani csatamezők.) Sedan körül a csa-
tamezőket most desinficziálják, hogy a környék-
beli lakosokat a veszélyes kigőzölgéstől megóvják.
A belga kormány által ezzel megbizott társulat a
sirokat felnyittatja s a tetemeket kőszénkátrány-
nyal leönteti, hogy ez a legalsóbb rétegekbe is
behasson; azután petroleumot öntenek_ és fenyőfát
hordanak rájok, s az egészet meggyujtják. A tüz
lehatol egész a sirok fenekéig, s három óra mulva
csak megszenesedett csontok maradnak hátra.

*• (Furcsa félreértés.) Migliorati marquis
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müncheni olasz követ nemrég vendégséget adott,
melyen Werther báró porosz követ is jelen volt s
a házigazdával komolyan összekoezczant. Most
olvassuk egyik angol lapból, hogy e fellépésre
azon körülmény szolgáltatott okot, miszerint a
báró ur a német császárt köszöntvén fel, poharát
fenékig ürité s aztán összetörte, mint az ősi szokás
a németeknél, ha oly egyén egészségére isznak, ki

i előttük különös becsben áll. Migliorati ur azonban
személyes sértést látott a dologban s a két diplo-
mata oly kifejezéseket kezdett használni ogymás

i ellen, hogy egyik jelen volt hölgy félelemből áju-
j lásba esett. A legujabb müncheni hirek szerint az
j ügy még mindez ideig nincsen elintézve s könnyen
i sürgönyváltásra szolgáltathat okot a két kormány
| között.

** (Egy párisi lap Trochuről.) Nagy mozgal-
mak idején a fékevesztett szenvedélyek nem ismer-
nek határt, s gyakran esnek a legnagyobb tulzá-
sokba. Erről tanuskodik most többek közt azon
hang, melyen a legszélsőbb lapok irnak. Szolgál-
jon mutatványul a mit „Pere Duchéne" („Du-
chene atya") czimü néplap — márcz. 22-én ir :
„Duchéne atya — mondja a czikk — ma gazem-
beri dühben van Trochu, ezen átkozott bitang
miatt, ezen nevetni való tábornok, ezen bérencz
áruló, a szerencsétlenség e papja miatt, ki Versail-
lesban sértéseket szór jó Páris városunkra, me-
lyet eladott. Igen ! igen ! Ez infámis, tivornyázó,
Badinguet e bérencz szolgája, e sekrestye-oszlop
tehát, miután bennünket mint a marhát a vásáron
eladott, még nem huzta meg magát Bretagr.ejá-

j nak egy tetves fészkébe, hogy ott a pénzt elköltse,
melyet Bismarck adott. Te nem a halált érdemlőd
meg, nem! Erre nagyon is alávaló vagy. De ha
Duchéne atya valaha megtalál, számlád jó leszen !
A nyilvános utczán le fogja huzni nadrágodat s
végig fog verni. Számíts reá addig, te papiros
tábornok, szenteltvizosztó, székbérbe adó trichiues
templompatkány, fogd be piszkos szádat!" Izlel-
tetőül ez is elég.

Adakozás a francziák javára.
XIII. közlemény. A franczia sebesültek, árvák

és özvegyek részére a „Vasárnapi Ujság" szer-
kesztőségéhez beküldetctt:

Esztergomból Beszédes Kálmán által 4 ft.
Szerkesztőségünknél begyült összesen 4538

frt 12 kr., háromdarab cs. k. arany, öt db. 5 fran-
kos, egy db. 20 frankos arany, egy db. ezüst huszas
és 3 darab egy forintos ezüst pénz.

Az egész összeget — hetenként a mint kimu-
tatásainkat közöltük — gr. Castellane pesti fran-
czia konzulnak adtuk át, kitől az átadásról nyert
nyugtatványaink kezeinknél vannak. •

Nemzeti szinház.
Péntek, márcz. 31. „A szerencse gyermeke." Jellemrajz

5 felv. Irta Birchpfeitfer S.; ford. N. N.
Szombat, ápr. 1. „Norma.1''' Opera 2 felv. Zenéjét szer-

zette Bellini.
Vasárnap, ápr. 2. „A vén bakancsos és fia a huszár.1'

Népszínmű 8 felv. Irta Szigeti József.
Hétfő', ápr. 3. ,.A makranczos hölgy.'1 Vigjáték ö ftílv.

Irta Shakespeare; ford. Lévai.
Kedd, ápr. 4. „Tannhauser." llegényes opera 3 felv.

Irta Wagner Richárd.
Szerda, ápr. 5. „CoríoíaiiM*." Tragödia 5 felv. Irta

Shakespeare; ford. Petőíi S
Ápr. 6-ikától ápr. 9-ikéig bezárólag a szinház zárva lesz.

Szerkesztői mondanivaló.
— II - y ü . A mult századi ismeretlen költő életrajzát

érdekkel olvastuk át; művei közt azonban a közlőiteknél
tán éraekesebbek is akadnak, azért „esatadalaiból, költői
leveleiből s más műveiből'" még néhánynak felküldését
kérnők.

— Kéhalom. S. V. Egy Kaliforniából érkezett levelet
nemrég küldöttünk el önnek; reméljük, kézhez jutott?

— Tapoly-Hermnny. K. i. A helyi érdekü, nagyon
is terjedelmes fölszólalást az érdekes közlendők- halmaza
szoritotta ki társlapunkból. Elhiszszűk, hogy egy-két em-

berre nézve ez fontosabb, mint a párisi események fejlődése,
vagy az országgyülés tárgyalásai, de végre is nem ezen egy-
két ember számára szerkesztjük a lapot.

— O. Uy. „Távolban." Távol áll a költői eszmétől ugy,
mint a művészi kiviteltől.

— K. S. ,,Első versem." Bízvást lehet az utolsó is.

H E T Í̂ ÍSI A P T Á R.
Hónapi-és

hetilap
Katholikus és protestáns

iiapíar

511 Vi^ár
1»> í Hétfő
l l Kedd
12jSzerd.
ISiCsÖt.
14ÍPént.
151 Szóm.

Április
A HusvétvaB.

Leo pápa
Gyula pápa
Jusztin
Tiborcz, Valér
Neste szüz

! A Husvétv.
jllilhvéthétl.
i Arszlán
; Gyula
jlda
í Tiborcz
! Neste

llold változásai.

naptar
Izraeliták

naptara

Márcz, (ó) Nizan R. f.
ZH V Husvas. 18 Mozes 19 19
29 Husvfthétr. [19 Manassz. 20 8
30 Klimachus 120 Neftali 21

1 Ilypatius 21 '• ünnep 22
1 Április 22 P . ün. v. 23
2 Matrina 23 nehem. i 24
8 Titus 24 S.l. per . j 25
. Utolsó negyed 12-én 7 óra 7 perczkor

N a p

hossza kél nyüg.

5
ö 5
4='ö
S'ő
2 ' 5

p. lo.
26 6
24 6
22 6
2016
ISi 6
16 '6
14:6

reggel

H o l d

hossza I kit nyng.

f.
251
266
280

308
46ÍÍ321
47Ü334

V-
45
39
48
40 i
lőj
S3Í
39|

o. p.
regg.
0 5
1 2
2 1
2 48
8 26
3 56

48
8 33!
9 26\

10 3XJ
11 40

este
2 3

SAKKJÁTÉK.
593-ik sz. f. — Gold Samutól

(Bécsben.)
Sötét.

a 1 4 ° d e • f g h
Világos

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 588-ik számu feladvány megfejtése.
(Campbell-től Londonban.)

Világos. Sutét.
!• Fd4-al( ! )

2. Bh2—b2 . .
8. bS—b4 matt.

2. Fal—b2:

ilelys-sen fejtettek meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czentha
József. — Jászleinéren: Galambos István és László —
Czegléden : Galambos Károly. — Sárospatakon: Gérecz
Károly. — Győrött: Párek Antal. — Nagy-Szalontán: Ko-
vács Albert. — Homonnán: Farkas Bertalan. — Pesten:
Beck Dénes. — Soósmezó'n: Seipel Sándor. — Vissnehen:
Kiszelák Sándor. — Petéesen: Rády György. — A pesti
sakk-kör.

Előfizetési fölhívás

A VASÁRMPI UJSÁG
Politikai IjdoQságok

1871. ápril—juniusi folyamára,
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Szamos eredeti
képpel illusztrálva s „Országgyülési Bef»zedtar"-ral s

más rendkivüli mellékletekkel bővítve.)

Elöfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságot
együtt:

Évnegyedre (ápril—junius) Z ít. óO ki.
Félévre (ápril-szeptember) 5 » — »

Csupán Vasárnapi Ujság:
Évnegyedre (ápril—junius) 1 ft. 5 0 kr.
Félévre (ápril—szeptember) 3 » — »

Csupán Politikai Újdonságok:
É v n e g y e d r e ( á p r i l — j u n i u s ) . . . . . . 1 ft. 2 5 k r .
F é l é v r e ( á p r i l — s z e p t e m b e r ) % » 5 0 »

F* Az elöfizetés p o s t a i u t a l v á n y á l t a l is e szközölhető .

\ Vasárnapi Ujság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.)

: TARTALOM.
I Grévy (arczkép). — A tündérek halottja. — A szerel-
' mes mollah. - - Az 1848-iki gyermekesaták. — A háboru
• veszteségei. — A világ egyik legnagyobb ágyuja (képpel).
j - Képek a Székelyföldről (három képpel). — licgibb és
'• ujabb mozaikok. — Az erdélyi nemzeti szinház törtenete.
; — A kolozsvári szinház ötven éves jubileuma. — Egyveleg.
I — T á r h á z : Irodalom és müvészet. Közintézetek, egy-
i letek. - Egyház és iskola. Ipur, gazdaság, kereskedés.

— Közlekedés. •- Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság •
- Adakozások. - Nemzeti szinház. •- Szerkesztői mon-
danivaló. — Sakkjáték. -- Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Na«y Miklós. (L. magyar-utcza gl.sz.)
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HIRDETÉSEK.
Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Dr. Porty-féle átalános

SEB-TAPASZ,
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő 8 fájdalmat csillapító hatása által
eggyoreabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü

|» bajokban. — íly ba-
jok a torokgyula-
dás, légcsőhurut,
b ő r k é s - barnaság,
hártyasgyik (Croup,
angina) mindenne-

"«| mü megsértések, ha-
^ rapás, szúrás, vágás

vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
megforrazások, da-
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással — rögzött
daganatok, gümők,
tályogok, pokolvar

(carbunculus pustula moligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, min-
den niirigybetegségek, görvélyes fekéíyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad-
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nó már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.

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

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben meg-
próbált hatásánál és feltünő sikerdus eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbe-
vonhatlanul igazolja. 1031 (3—6)

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

urnál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. udvari gyógyszertárában, a Lipót-

városban, a három korona- és marokkói-uteza sarkán. — A „szent háromsághoz"
czimzett városi gyógyszertárában a városháztéren és Emresz K. a váczi-utezában az
„arany oroszlánhoz1' és ugyanannál az uri-utezában a „két matrózhoz," czimzett
üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. — Bndán: Pichler
Gyözö kir. udv. gysz.A Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz. Aradon : Szarka
J.-nál. — B.-Újfalun: Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B. — Debreczen-
ben: dr. Róthscbnek V. E. — Duna-FőIdváron:Nádhera P. — Egerben: Plank Gy.
Schuttág J. és Köllner Lőr. gyógysz. — Eperjesen: Isépy Gy. - Érsekújvárott:
ConlegnerJ. — Esztergomban .-Kégl L. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győ-
rött: LehnerF. — H.-Szoboszlón: Beszédes J. — Högyészen: özv. Fischer Kr.
gyógysz. — Jólsván: Maiéter Albert. — Kassán: Koregtkó A. — Késmárkon:
Genersisch C. A. gyógyszerész. — Komáromban: Grötschel Zsigmond. — Léván:
Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — M.~Szige-
ten: Héder L. —Mohácson: Kreitl G. — IV.-Kanizsán: Wajdits J. — N.-Szomba-
ton: Pántotsek R. — Si.-Váradon: Huzella M. — Kyir-Báthoron: Sztruhár J. —
Nyíregyházán: Kovács S. — Pakson: MalatinszkyS. — Pécsett: Sipőcz J. — Po-
zsonyban: Pisztóry B.— Rimaszombatban: HamaliárK. — Rozsnyón: Posch J .
és Hirsch J . N. — Sopronban: Bock Gy. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fe-
hérvárott: Braun J. — Szombathelyen : Pillich F. — Temesvárott: Pecher J. E.
és Quiriny A. gysz. — Técsön: Ágoston Gy. — Ungvárott: Okolicsny J. — Vas-
vártt: Árady P. és Rossas A. — Versetzen: Fiam L. és Mazsány J. — Verpeléten:
MersitzJ. — Veszprémben: Ferenczy K. — Zágrábban: Mitlbach Zs. — Zirczen:
Tejfel J .

Bécsben: Plebán F. Xav. gyógyszerész urnál a régi tábori gyógyszertárban
István-tér Nr. 1. — Dr. Girtler gyógysz. Freiung Nr. 7. — Wisinger F. az „arany
sashoz czimzett" gyógytárban, a Schwarzenberg-téren. Prágában: Fürst J . —
Grazban: Dr. Grablovitz V.-nál.

Erdély ország. Kolozsvárott: Binder K. gyógyszerésznél. — Brassón: Fa-
bick E. és GyertyánfFy J . és fiainál. — Hátszegen: Mátéfi B.gyógyszerész. — Maros-
Vásárhelyt: Bucher M. — IV.-Szebenben: Zöhrer I. F.-nél.

Főraktár Bukovinában: (Jzernovitzban: Schnirch J.-nál. —Moldvaor-
szágban: Jassiban: Jassinski A. gyógyszerésznél.

A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő-
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára (Krisztinaváros, Gellérthegy-utcza
49. sz. a.) beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.

9 ^ * Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban
telesittetnek.

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

TÖRVÉNYJAVASLATOK.
I. Az elsöfolyamodási biróságok rendezéséről. (A királyi törvény-

székük és Járásbiróságok jegyzékével.)
ll. A birósági végrehajtókról.

III. A királyi üg>ésisé« szervezéséről.
IV. A békebirŐHágokról.
V. Az államtisztviselök nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyei-

nek és árváinak ellátásáról.

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

3° o

Császári török kormányi

SORSJEGYEK
400 frankjával = 160 ft. aranyban,

évenként hat húzással, u. ni.: febr. l-jén, ápril l-jén, junius l-jén,
augusztus l-jén, október l-jén deczember l-jén

600.000,400.000,300.000,200.000,60.000,40.000 frk.
nyereménynyel, a legkisebb nyeremény 400 frank vagy 200 ft. a. é. kaphatók alól-

irottnál részletfizetés mellett:

l l havi részletben 10 ftjával 110 ft.
23 „ „ 5 „ 115 ,,

E sorsjegyek elönyel:
E sorsjegyeknek évenkint 6 huzása van; a magasb nyeremények adómente-

sek; a legkisebb nyeremény 4 0 0 frank vagyis 200 o. é. ft., igy tehát csaknem
100 fttal több mint a vételárnál; végül minden sorsjegy évenként l í frankot jövedel-
mez. S igy joggal feltehető, hogy a létező sorsjegyek közt épen ezen sorsjegyféliek
azok, melyek legtöbb előnyöket nyujtanak. Továbbá következő csoportozatot
állitám fel eladás végett: 1009 (2—4)

1 3% 400 frankos török sorsjegy,
1 magyar jutalom-sorsjegy,
1 20 talléros braunschweigi sorsjegy

évenként 14 húzással,
2 5 r é s z l e t f i z e t é s s e l h a v o n k é n t . . . . 1 2 f t j á v a l .

3tF~ Pénzküldeményeket a vidékről kérjük postai utalványnyal (melyre csak
egy 5 kros levélbélyeg illesztendő) — eszközölni.

pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza, Lloyd épület.

1 O O O frt fogadásni !3S
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Brauswetíer János
chronometer- cs műórás SZEGEDEN szülővárosában

12 éven át külföldön és a franczia Sveiez legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután

Münchenben az elméleti és gyakorlati vizs-
gálatot addig még senki által meg nem köze-
lített eredménynyel letette volna; ki továbbá
üzlete 2 2 évi fönállása óta annyi órát, és mindeze-
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat, függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t. cz. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja. 986 (7—12)
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javitás megrendelője 5

évi irásbeli jítállásróM szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy i. mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab-

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári

egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok tömény-
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek

nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatvák, és

minden nembeli dl!? <?s legdiszesb választékban kaphatók,
Hölgyórák. Frt.

Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. '. 12—18
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 26-30

» detto, zománezozva . . . . 31—36
» detto, arany fedéllel . • • 36—40
» detto, zománezozva gyé-

mánttal 42—48
» detto, kristály-üveggel • . 42—45
» detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
» detto, zománezozva, gyémánttal 58—65
v horgony-óra 45—48
» » kristály-üveggel 56—60
» » dupla tokkal . 50—56
» detto, zománezozva gyémánttal 70—80

g » - Serkentő, órával együtt 7, mely
gyertyát is gyujt 9 ft., 8 napos 13 ft.

W # Ezenkivül minden egyéb kivánható
óra kapható, ugy munkás-órák is.

Inga-órák legnagyobb raktára.

Frt.Férfi órák.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . . ' . 10—12

» » ugrólappal . . 12 — 13
r v arany szegélylyel,

ugrólappal . . 13—14
x » 8 rubinnal . . . 15—17
> » dupla tokkal . . 15—17
» » kristályüveggel. . 15 — 17
» horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20
» horgony-óra dupla tokkal. 18, 20—24
» angol horgony-óra kristály-

üveggel 19; 20—24
» ugyanazok dupla tokkal . . 23—28
» tábori horgony-óra dupla tokkal 22—28
» valódi horgony remontoir fül-

nél felhúzható 28—30
ugyanaz kristály-üreggel . . 3 0 — 35

» ugyanaz dupla tokkal
Arany horgony-óra 3. sz.

35—40
15 rubinnal 36,

38, 46—60
» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,

65, 70—100
» horgony-óra kristály-üveggel . 44—70

' ' "- " 65-100
65—100
100-200

Mindennapi felhúzással
Minden 8 napi felhúzással
Óra- és félóra-ütéssel .
Negyed- és óra-ütéssel .
Havi regulatorok
Inga-órák bepakolásaért

. 10, l l , 12 ft.
16, 18—26 »
30, 33, 35 »
50, 55, 60 »

30—36 »
. 50 kr.

ugyanaz dupla tokkal
valódi horgony remontoir
ugyanaz dupla tokkal .
Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid

18—70 ftig, hosszu 35—100 ftig. Minden áru gyűrűk és egyéb ékszerek, ugy talmi-
arany, bronz- és aczél-lánczok is. K ^ * Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
ggf Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. J W Vidéki megren-
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.
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PESTEN,
ajánlja kiz. szabadalmat nyert legujabb javított

Lancaster-vadászfegy véreit
lK3r* kakasok nélkül, "^ÖS

melyeknek főelőnye, hogy a legerősebb és legpontosabb löképességgel a legnagyobb gyorsaságot és kezelési kényelmet egyesitik.
Ezen rendszer szakemberek által mint kitünö ismertetett el, szerkezete egyszerü és nincs javításoknak kitéve, mint a kakasok-

kali Lancaster-ek. , , ,
Fegyvereim, mielőtt áruba bocsáttatnának, pontosan belövetnek, s nemcsak löképességükért állok jót, hanem kész vagyok bár-

mely rendszer szerinti fegyverek fölötti előnyeiket próbalövésekkel igazolni.
Egy csinosan készitett Lancaster-fegyver finom kiállítással és arany betétellel 150—180 forint, es mindenkinek, kit érdekel,

fegyver-üzleteimben váczi-utcza „a levélhez" és kerepesi-ut, a nemzeti szinház átellenében a legnagyobb készséggel megmutattatnak.
mr A pontos és biztos löképességértlfJO lépésre, nyuiseréttel, egy ily Lancaster-fegyvernel jótállás vallaltatik, es íly

távolságból 50 ív itatós papirt keresztül lőhetni. „ . .
W Ezenkivül ajánlom a helyben levö legnagyobb raktárt Lefaucheux- és percussios-vadászfegyverekben valamint a

revolverek gazdag választékát, melyek között vannak saját készitményüek, ugyszintén a leghiresebb franczia gyárakból valóK, es
mindennemü vadászati szereket. . 007/7 si

U T Minden egyes fegyverért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében egy hó leforgása alatt kicseréltetnek. »»' <-' *>

Legujabb

nöi-
ruha-kelmék

bámulatos olcsón!

iHamlHirpr Adolf]
üzletében

T, uri-utcza 3 . sz.j
" Minták kivánatraj

küldetnek minden-
Jelé ingyen

bérmentve.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy « beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen

biztosan és gyorsan gyógyit
Meű. dr. Helfer Vilmos

Pest király-utcza 27. szám Medetz-ház
ban, I-ső emelet, délelött 7 -9-ig, dél

után 1—4 óráig.
flV Díjazott levelekre azonnal

vála«Eoltatik, s kívánatra a gyógy
szerek is megküldetnek.

998 (1—12)

Tavasai legyezők ^
fa. papir, vászon és selyemből, kiállítá-
suknak megfelelőleg 12 krtól 7 ft. 50 krig.

Tavaszi faernyőcskék
Fégyezö gyanánt is használhatók 1 fttól

6 forintig.

Kis tavaszi selyem-
napcriiyök,

félrehajthatók ft. 1.70-5.20.

Nagyobb napernyők,
bot s egyéb legujabb divatszerinti er-
nyők kulónnemű kelmékkel bevonva 1 ft.

80 krtól 15 ftig.

Esernyők
pamntkelme ft. 1.50, 2.50. alpaoca-szövet
8.75—4.50. Tafota- és selyemből B.bO—ll

ftig. 12 és lí> bordásak ft. 12—1-'>.
x legújabbak pára ruganyból ft. 18.50

î
 •Ol *t

<c tu

/ Vízmentes x

rngany eső-öltönyök
feketék ujakkal és fejfedővel ft. 10.75-
18.—, szinte ilyen lovagló- és koosizo-
köpenyek ft. 15.— 19.—, elegáns drapp-

szintt öltönySk ft. 16.—, 21.—

Jóminőségü plaidek
9-18 ftig.

Plaid-szfjjak
gyermekek részére 40—70 kr/ nagyok 80
kr, finom angolfajta ft. 1.15, vállbafttg-

gessthetők ft. 1.50, 1.80.

Rugany labdák és ballonok
minden nagyságban, szürkék 10 krtól 1
ft. 20 krig. színesek 12 krtól 2 ftig. fel-
fnjható zsebbeli ballonok 00 kr—1.40 krig.

Séta-botok.
Fink és gyermekek részére 15—50 krig,
természetes fabotok 25—80 krig, finom-
nemftek. igen elegánsak 1—8 ftig, do-

hányző-(csibnk)-botok ft. 2.50—10.50.
Térfts (stlleles) hótok 1 ft.

^ • 50 krtól 12 ftig. /&

Tavaszi idény-czikkek
Itazó-szerek.

K é z i - » n < l ö k 16-22* 2.75-15 ftig,
nagyobbak 24—30" 5.60—36 ftig.

F a - ö n d ö k 24—^2" hosszu kozonüége-
sek ft. 3.80—6.50. finomabbak osztá-
lyokkal (S.iiO—19 ftig. legfinomabb nagy
fa-'>ndi>k bólgyek részére 31—35 ftig.

1,'ti-tííKkalt 10—24" 2.90—18 ftig.
IJti-í í iskí lk finom berendezéssel 21—

(iö i'tig.
I J t l - t « i l l c t t e f c , berendezve 5.50—

40 forintig.
Valiba függeszthető t a s k a k , s minden

egyéb nti-eszközök. melyekről külön
rnixokkal ellíltott arjegy**"
kékkel szolgálunk.

Angol s/. ivart Arak,
vállbafflggeszthetök 3.50—9 ftig.

lVöi kézi-táskák
minden nagyságnak , dus vilasz^

\ tékban 1-15 ftig.

CD>
ea
•si

R "•* ET
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I.ovagló-szerek.
Angol disasnöhor-nyererek 15 fttól

kezdve a legtinomabbakipr.
Angol kr .ntarnk, egyszerüek ft. 2.6J,

3.30. kettősek 4—10 ftig.
Angol kenfcyelvas-sfcíjjak ft. 2.50,

Nyereg- s kötél-terUelök ft- 2.40, S.50.
Nyereg-tak»rok (izzasztók) ft. 3. 5.—
KentryelTasnk, nyerges es kocsilo-

zablak , feszitő-zablák, s minden
egyéb szükséges aceélnemüek leg-
jobb minőségben.

Lovagló-sarkantyofcf felcsatolók ft.
1.40. felsrófolok ft. 1.30, sarokgépesek
ft. 2.— párja.

liovairlö-ostorolt dns ralasztékban
60 krtól 10 ftig.

Tirág-asztalkák
m különnemü kiállitásuak 9-30 ftig.

I Kerti gyertyatartók.

VGyertyáknak üvegfedővel ft. 1.— Petró-
leumnak szélellenzővel ft. 1.70

darabja. /

Hirdetmény.
Mindenkinek olvasására ajánlva!

Tisztelettel alulírott, bátorkodik a
n. é. közönséget értesiteni arról, hogy
mintóramüves torony, kastély és egyébb
hisonnemü épületekre alkalmazni szo-
kott. Uj <5ra-müveknek elkészitésére,
valamint az avult óra-müveknek czél-
szerü és tartós kijavítására vállalkozik.

Az óra-miivek szilárd szerkezetéért
több évekig jótállást igér, végre képes-
ségét tanusitó okmányait a nagy érdemü
közönségnek bármikor előmutatni kész.

Bogyó István
órain iives,

Csöng, megye. Szentesen.
1047 (2—3)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
qan Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

A magyar előidőkbőL
irta Jókai Mór.

Második kiadái.
(Jókai munkái 54—55.) (16-rét 267 lap.)

fűzve 80 kr.

Függönyök
4 ft., 5 fc, 6 fc.,?8 ft., 10 ft., 15 forintig

Tiirsch F.-ncl
Pesten, váczi-ut 19-dik szAm.

^gf Mindennemü himzdsek.^csir^-
kék, vászon
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FÜRST JÓZSEF, gyógyszerészi ipar-telepitvénye Prágában, ajánlja:
^UUUUUUUUUlfUUUUUUUUUUlfUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUS;
§ A gyógyszeres §

| folyékony vastartalmú czukort, §
^AAAAAAAAAAAAnAAÍlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAi'

dr. Hager jobbított rendszere után készitve,
mint legczélszerübb készítmény

azok számára, kik vastartalmú gyógyszert szükségeinek.
Használat i u tas i tás :

a) Felüdfilés eseteiben nehéz betegségek után, hol láz következtében a
vérsejtek fogyatkozása s már véralkatrészek vesztesége állott be.

b) A vér v a s t a r t a l m á n a k kevesbitéscre, a vér és nedvek veszteségei
ulan, különösen gyermekeknél, a hol nemcsak a már meglevő vér megtartása,
azaz: ápolása, — hanem annak növelése s ujabb részek képződése forogván fenn.
Hogy itt minden csepp vérből egy bizonyos mennyiségü vastartalom elenyészik, az
kétséget sem szenved.

c) A vérszegénység al tul az idegszervekben föltételezett ingerlé-
kenység eseteiben, melyek álmatlanságra vezetnek ; továbbá fogékony betegsé-
geknél, különösen a tüdő- s bélhurutra rendkivüli befolyást gyakorol.

d) A t á p a n y a g o k változásit betegségeiben, a "tápanyagok, görvély, ang.
betegség (Rhachitis) tüdőgumó, csúz, köszvény, suly s vízkörök gyülemlése
eseteiben.

e) A n r m i h a t a s k ö r betegségeiben: magömlés, tehetlenség, utótakár a
féríinemnél ; terméketlenség, f'ehérfolyás, havitisztulás háborgatása eseteiben a
nőnemnél.

f) A sapadsag s vérszegénység eseteiben, hogy ha azok nem egy meg-
előző betegségből fejlődtek ki, s gyenge testalkat eseteiben.

g) Következetes á l lapotú váltolázíikban.
h) A bujnkór utái i í iyógyitasara.
i) Bizonyos i d e g á l l a p o t o k b a n : u. m. vidatáncz, uchérkór, méhgörcs

félfejfájás, ájulásokrai hajlani, görcsök, szélhüdés, hogy ha ezen állapotok a vél-
szegénység által idéztetnek elé.

k) A tnpanyaKuk szerfelett! elki'ilöniiése ellen, izzadtság, hud ár s
evesedés eseteiben. - 1 nagy üveg ára 1 lt. 2 0 kr . kisebb üvegé 6 0 kr.

(ívomor fajd a irnak ellen.

A Grastrophan,
mely havasi növényekből készíttetik s 20
éven át a legüdvösebb szernek bizonyult be,
különösen: az emésztöszf rvek bánta lma-
zásánál, u. m. gyomor megterhelés, megrom-
lott gyomor, hányás, hasmenés, gyomorége-
tés, idült gyomorbajok s felfúvódások ellen.

1 üveg ára 70 kr.

r,\JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVUSl

| Fagy daganat ellen, g
^AAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAií

A vascerat,
meggyógyitja tökélletesen rövid idő aiíim.

1 skatulya ára 4 0 kr.

1 Frís sebeket, égetéseket §
| s zúzásokat |
iíAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-7

gyorsan meggyógyitja il

gUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSr

Mllb IMellbetegségeknél
^AAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAA2?

a Král-féle valódi Carolinenthali

Dávidthea
minden köhögést e l távol í t , l e g y e n az
ujonkeletkezett vagy idült, s ál tala a
tüdő további megbetegedésétől megóvja.

1 csomag ára 2 0 kr.

/íUUUUUUlfVUUUl/UUVirVlíl/UUUUUUUUUU^

§ Szép fehér fogakat |
JSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy

idéz elé a

chinaszájviz
és

chinafogpor.
A chinaszájviz megerösiti ezenfelül a

fogakat, a foghusnak vérzését s a fogakra
oly veszedelmes fogkő lerakodását megaka-
dályozza, s a szájnak kellemes friseséget s
hűvösségét kölcsönöz.

1 üveg chinaszájviz 6 0 kr.
1 skatulya chiuafogpor 3 0 »

Saját érdekében tisztelettel felkéretik, fentebbi készítmények vásárlásánál arra nézni, hogy a függvények, érczkupakok,tokok
stb. az „Aipotto.©!*.© s ü n i - w e i s í í s o x i :E2:n«el i n Fxsig; SIXXX P o r i é X O 7 1 - I I " czéget ma-
gukon hordják-e, — üosy ka ez nem volna igy, — ugy kérjük, minden ily gyártmányt visszautasítani. io-i8 (1-34)

fOfílKíaF I i^tCJlJ Török József gyógyszerésznél király-utcza, s megrendelhető Magyarország legtöbb gyógyszertárában.

\r$ SSZBDDcl
ti ll

s igy annak egy háztartásnál sem volna szabad
hiányoznia. — 1 üveg ára lft., fél üvegé 51) kr.

Hock István gépgyára
Pesten, soroksári-utcza 20. szám alatt ajánlja

tisztító és zsáktartóval ellátott

hordozható cséplőgépeit,
6 lóerejü könnyü menetű

hordozható járgányait (Göppel); Hentzmann- és amerikai cséplőgépeit
2, 3, 4, 6 lóerőre;

saeesknvííífó-ifépeft, kéz- és lóerőre; répanietszö, ktikoriczn-inorzsulo és zúzógépeit,
...'minden megkivántatik nagyságban, ekéit. olaj-, bor- s topöri'ü-sajíőit. sóőrlöit; valamint
!• őrlőmalmait ló-és gőzerőre, tisztitóval vagy anélkül: íekvíVgőzsépeit minden nagyság-
;• bal), lokomobile és vizszivattyiiit. s gyártmányai szilárdsága s tartósságáért kezeskedik.

I 1080(5—6) I ^ T V Al\« gyártulajdonos.

chinai"(i!|)acca)-ezüst evő-készletek
UssQnna-viü.ík ft. 10.--. l l . t
ft. 4.80, 5.ün. 5.-10. ö.iio F,

ft. yy

Lunaid evő-kész!etek

0- & R. OONRAETE bélyeggel, eredeti gyári arak mel-
ff ii~r, "-*kami»* t n c i a t j a ft. m.—. 1 7 . - Asatali kések
ft. 13.50. I D . - . 17.50. Villák ft. 13.50,17.50. Ceomeno- (Vyer-
mek-) kanalak ft. 12. 13.— üwonnn-kések ft. 10.—, l l j 0 "H

- 1.!.- kávéskanalak lt. S - . í.,',0. Tojáskanalkák lt. 8 . - 8.50. Tejmerók darab ja ft. 2.20, 2.30. Leye'smer'flk
• z-l.^-kasialak ft 4.50. .1.70. Rasom-kaná! lt. .150, 3.,i6. Bonczoló készlet pár ja ft. 6 .- , (i.30, 8 . - SaláU-kTzíet
., _ ii.30, 8 . - Gyertyatait.ik. aiinr.k ft. .(.sö. 7.50, a . - , 10.75, tózesebbek ft. 10.50. M.50.

rainjci eJdisi, packfoiig vagy Alpacca név alatt létezö, nememsioltekniil jobbak _ r , w n
kanalak ft. 5Ö0. Asztnh kfse; ft. :).— Villak ft. •)._ Cscmeee- (eyormek-) kanalak ft 5 80
r,M„m l-!«>8ek ft. 7.30. Wii.ik ft. 7.30. Kávé-kanalak ft. 3.25 tl iczatja. Tcjmertfc ft i | 0 LCVes-

k ft. 1.10, 2.60. Póielck-kanalak f'. 2 . - dbja. Bon«olí-ke» é» v.lla liárja ft. 3.25 Továbbá
nielvek n&Sü-
aíándékok-

hoz is külö-legfinomabb ezüst-lemezeit ípiaipK) háztartási tárgyak,
sak, N e v e c k e z i zongora, asztali és ágas gyertyatartók, kavegepek. czukor-szelenczék, csészék és hintók, thea-üstök
és kannák, asztali állványok tojásfozők és kelyhecskék, bor- és pezsgő-hűtők, vaj- és sajt-tányérok, tálezák, eczet- és

olajtartok, hkor- és asziíbor-állvány^ok, pohárhordók, torta-lapátok s a kényelem sok egyéb tárgyai

KERTÉSZ és EISERT Pesten, SX^«n^v^ ,3S
á

M M . d«, esten,
Irásbeli megrendelések utánvétel mellett gyorsan eszközöltetnek.

P H ^ g öltetnek.
Kimeritő, az evSkészletek rajzaival ellátott árjegyzékkel kívánatra bérmentesen szolgllunk.szolgll

I
mm

I

forintig.
Eíilst henger órák 4 rubinra . . 10—ll

» » arany foglalv. rugóra 12—1£
» » kettős födéllel » 15—16
» v kristályüveggel » 15, 16—H
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17

» 15 » kettőa födéllel IP
20—2í

» angol horgonyórák kristályiiveggel 19,
20—22-24

» ugyanazok kettős födéllel . 24—40
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28 —Si
• ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—46

Arany órák 3. sz. horg. lő rub.36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80

' valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70,80,90-10-,.

» valódi remontoir kettős födél
lel . . 100, 110, 120, 130—206

Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28--3í
, » 8 rab. kett. födél. . 38, 42—45
> horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 50,55-60
> vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
, h. órák zom. gyem. . 60, 70,'80—100

Inga-órák heíenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30—82
» óra és negyedórai ütéssel 48, 50—52

ríavi regulatorok . . . . 30—35
Ébresztő óra . . 6

Ezüstlánczok-1 ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft,

i ft. 50 kr. 9, 10 ftigj hosszu nyaklanczoV
ft, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elö-
eges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
ián és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
§HF" Sem tetsző áru kicseréltetik

Javítások legpontosabban és jutányos áré-r-
eljesitetnek. 997 (9 — 12)
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Pollák Zsigmond
ajánlja sajátkészitményü mindennemü

asztalos- s kárpitos munkákkal ellátott
legnagyobb

butor-raktárát
valamint nagy választékban

franczia tám-polczait (Pult),
s más egyébb

fényüzési tárgyait a legjutányosb árakért.
RAKTÁR:

Pest, nádor-utcza 17-dik szám alatt, a fő-ut sarkán,
Schossbersjcr-félc házban. 1039 (3-3)

Áruczikkei szilárdságáért jótállás biztosittatik.

Márczius 23 ka óta az alólirt kiadó hivatalban megjelenik a

Neuer Freier lloytf,
Organ für poütische, volkswirthschafíliche und soziale

Interessen
(a politikai, nemzetgazdászat! és társadalmi érdekek közege)

czimü hetilap,

főszerkesztő: H O R N E D E ? képviselő.

Föladata az uj hetilapnak: a lefolyt nyolcz nap figyelemreméltó
eseményeinek összegezése s független méltánylása. Önálló czikkekben
tárgyaltatnak a fontosabb tények, legyenek ózok bel- vagy külföldiek,
politikai, nemzetgazdászat! vagy társadalmi természetüek. A felvilágo-
sodás előmozditása, a szabadság kifejlődése, a szakadatlan haladás s ezek
által Magyarország anyagi s erkölcsi jólétének biztositása, képezik a
magas czélt, melynek elérésére a ,,N. Fr. Ll." erélyesen hozzájárulni
törekszik. Különös figyelem fordittatik egyszersmind a szépirodalomra
s a mulattató közleményekre.

A lap olcsósága lehetségessé teszi mindenkinek ezen lapot járathatni.

Elöfizetési feltételek:
Negyedévre (ápril—junius) 2 forint.
Félévre (ápril—szeptember) 4 »
Háromnegyedévre (ápril—deczember) . . fi »

W^" Előfizetni: Heckenast Gusztáv újságkiadó-hivatalában
Pest, egyetem-uteza 4-dik szám.

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit utóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült férfierot,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
lehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja W e i s s J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nison fökórhástbsn kiszolgált osztály-
orvos, a m. kir. természettudományi tár-
sulat rendes tagja minden alkalmatos-
sággal ugy a titoktartás, mint a gyógy-
czélokhoz jól beosztott rendelö-fnté-
zetében Pest, Sebestyén-tér 4-dik szám
I-ső emelet, (a ,.2 huszárhoz" czimzett
kávéház felett), naponkint reggel 7 órá-
ttíl 1O-ig és délután 1 — 4 óráig.

Férfiak cs hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 952 (9 -12)

Mellbetegeket
értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, kü-
lönösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen

győgyittatnak.
Rendelvényi órák:

délután 2-töl4-ÍK.

Váczi-ut, 24-ik ^ám, 1. emelet.
1045(1-50) Etifc&ST L.,

homiiopath-orvos és szülész.

=Figyelmeztetés ! =
Több évek óta, a lrftliftgég, rekedt-

ség s beszédközbeni sza jkif.zarf.das
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
aráblai gummi, — cznkorral.

O0F' Az ebböl készitett ^unimi-
CEiikorkák kaphatók:

Pest-Buda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb füszerkeres-
kedéseiben; továbbá Győrött: Kinder-
mann J. ; IM.-Váradon: Janky A.; Te-
mesváron: Babussnik A.; Aradon:
Strobl F.; Eperjesen: Galloczig J. V.;
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.

Egy skatulya ara 20 kr.

IJWWVWVJf

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seldl i tz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők. — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: h o g y az á l t a l a m készitett Seidl i tz-porok
minden egyea katu lya i , valamint az a d a g o k papír jai hivatalosan le té teményezet t v é d m á r k k a l vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 fÉ. — Használati utasitás minden nyelven*
E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között

tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el: — mint azt sok ezer, a-nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok r&ffzött szoralnsokuál , emésztésl i iény és s y o m o r h é v n é l : továbbá; gör-
csök, vese- és idege* bajokban, szivdobo^ásnal, ldes;enseK okozta főfájásnál, vértódnlásnái, esnzog fogfajdalomnál, végül
hyster iára, b ú k o r r a és hnzamos h á n y a s r a ha j lamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nalok minden
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrás
sok sem "okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

WSF" Raktárak a következő városokban léteznek

PESTEN!
Aradon: Tones és Freyberger*

és Probst J .*
Ba ján : Michi'seh István.
B.-Gyarmaton: Milován.
Bicsterczebanyan: Göl lncrFr*
Beszterczén: Szongot G.
Brassóban: Jekelius F.,*Sehnei-

der F. és Eremias Döme.
Csaczán: Bentsath J .
C s á k t o r n y á n : Karass.
Cz»'gléil«'n : Pergay A. gy.

IDebreczenben: Gölti F. és ISor-
, sos Fr.*
jDcttán: Braumüller.
| Eszéken: Letkitsch Illés, Thür-
j ner J . S. fia.*
Éttérben: Kellner Lőrincz gysz.
Efzter j tomban: Kégl Nándor.
É r s e k - Ú j v á r o n : Fogd A.
Győrben: Kindermann ,T.* és

Némethy P.
Gyöngyösön : Kocianovics.
Gyulán: Ferentzy A.
H á t s z e g : Schnur F J .
Hösjyészen : Ilausz J . özv.*

A * jegyzett firmáknál

TÖRÖI4 J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt
lTIIIi JÓJEiSKF (ezelőtt Stciiibacli) ur kereskedésében, gránátos-uteza.
I l l ő k ö n : Kempncr L.
K a p o s v á r o n : Kohn Jak."
H a s s a n : Novelly* és Hege-

düs L.»
K é z s m a r k o n : Genersich A.
Kis-Várdan: Balkányi F.
Kolozsvárot t : Wolff J.*,Binder

C. IL* és Dr. Hintz G.
K o m a r o m b a n : Belloni A *

jKösze»-en: Strehle F. X. és
j Brundl J.»
| Léván: Boleman E.
Losonczon: Geduly Alb.
L n s o s o n : Schieszler A.
Mnsyar-Ováron: Antoni.
Maros-Vásárhe lyen : Bucher

M. és Jeney K.
Miskolczon: Pasteiner Ferencz

és Spuller J . A.
Mitrovi tzon: Kerstonosics A.
Móórott : Begna Adolf*
Munkácson: Gottíer L. és Kös-

tenbaum N.
Bíagybanyán: Haracsek J.
N a g y v á r a d o n : Jánky A.*

létezik még ezenkivül

JV.-Bfcskereken: Weisz Her-
mann és Deutsch testvérek.

N.-Kanirsan: Lowák Károly,
Rosenberg Fr.*, Belus, Ro-
senberg & Welisch és Fes-
selhofer.

JV.-Karblyban: Schöberl C.
N.-Kikindan: Kisslingen Má-

tyás és Damjanovich Tódor.
N.-Szebenben: Müller C. és

Sill Mihály.
N-Szt-Miklóson:Pfneisl M.
N.-Szombatban: Stanzel H.
Ríyitran: Otto Gusztáv
P á p á n : ifj. Tscheppen J .
P a n c s o v á n : Graíf W. H. és

Krcsadinatz.*
Pécset t : Sipőcz F. és Spitzer

Sándor.*
P é t e r v á r a d o n : Junginger.
P o z s o n y b a n : Sóltz Rud.. Pisz-

tóry F. és Físcher J .
R o z s n y ó n : Po?ch J .
B i m s s z o m b a t o n : Hamalliár.
Selmeczbíínyán: Dimak J .*

S -A.-Ujhelyen: Deutsch J .
Segesvárot t : Teutsch J . B.
S o p r o n b a n : Mezey A.
S z a b a d k á n : Brenner ,L*
Szegeden: Kovács A. és M., és

Pfeifer S. és Társa.
S z e k s z á r d o n : Braszay Mih *
Sz.-fVjérvárolt: Legman A.
Szentesen : Krengl.
Szolnokon: Horánszky István
S z o m b a t h e l y e n : Pillieh Fr.*
T a t á b a n : Szenth Antal.
T e m e s v á r o n : Uhrmann H.
T r e n c s é n b e n : Knlka J*
Újvidéken: Steffanovits L. és

Brammer Mór.
Uugl iváron: Krauss Adolf és

Liszkay J .
V á c z o n : Hufnagel József.
V e s z p r é m b e n : Ferenczy G.
Zentán : Wuits testvérek.
Kilahon: Harmáth S. F.
Z ó l y o m b a n : Thomka L.
Z o m b o r b a n : Weidinger.*

94ÍH16 ~26>

a fiorvegiai Bergen városból valo valóul Dorscli-májhalzsirolaj
r a k t á r a Is. — Ára egy üvegnek 1 ft. oszt. ért.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.— Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a Dorsch-
haláknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon. á l lapotban van, miként "az kézvetlenfll a ieTmf?z?M

által nyuj tatott . — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a m . ^iaa

t ü d ö b j k b , scrophnlns és raohl l l s , kösevény és csnz, idol* b ő r k i ü t é s , szemgyuladás , Ideg- és több más bajotüdöbajokban
legsikeresebben a'kalmaztatik.

Október 1870. MOLL A.,
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Szokatlan ritkaság!
A szerencsének nemcsak kezet nyujtani,—hanem kettős irányban minden koczkáztatás nélkül értékpapírokra és sorsjegy-
számokra együtesen játszani, s párosulva a legkellemesebb reményekkel t ő k e é s k a m a t o k okvetlen megnyerését az alább

következő tervezet szerint magának biztositani.

Minélfogva szerencsém van ügybarátimmal — illetőleg a résztvevőkkel, kiknek érdekeit szem előtt tartani legfőbb feladatom
ezennel tisztelettel tudatni, hogy

évenként
1 0 0 darab teljesen megfizetett 4 0 0 frankos császári török vasuti köícsön-sorsjegyet

1 5 szőri rendes húzással és 600,000, 400,000, 60,000, 20,000, 3000, 1000 frank jelentékeny nyereménynyel, melynek minden
egyes sorsjegye legalább is

^Si-mmmw frankot vagyis mmsm~m ftot nyernie kell — összeállítottam.
Tekintve azt, hogy ezen vasuti kölcsön-sorsjegyek eladása az összes cs. kir. államokban törvényesen meg van engedve, s a császári török
kormány által biztositva van, — elhatároztam magamat azon bizalommal megvásárolni, — hogy idejekorán alkalmat nyujthassak ezen sorsjegy-

csoportozat játszásában mindenkit részvétre felhívni, s azt a legmelegebben a következő feltételek alatt ajánlani:

!! Minden résztvevőnek egy részvénylevél fog kézbesíthetni!!
abefizetés havonkénti részletbefizetéssel teljesitendő 15 forintjával, s egyszermindenkorra 2 ft. 50 kr. bélyegdij, mely által minden részvevő

a részletlevélben előjegyzett 100 darab sorsjegyszámra játszhatik, s melynek teljesen lefizetett tőkéje

40,000 frankot vagyis 160,000 forintot tesz ki.
Ezen császári török vasuti kölcsön-sorsjegyekre a fizetés 30 havi részletben történik összesen 11.300,000 frank nyereménynyel, a 25 résztvevőt
megillető egyenlő joggal biztositva; minden nyeremény a 450 ft. részletenkénti befizetése után a kamatozó-szelvényekkel együtt —

azonnal kifizettetik, azonfelül *
4 darab eredeti sorsjegy 640 ft. vagyis 1600 frank névleges értékben.

Az aránylagosan felállított s a társasjátékban benfoglalt

•^* 100 darab sorsjegy után minden egyes résztvevőnek az öt megillető része * ^ i
alólirott által kifizettetik.

Austerlitz Zsigmond első pénzváltó irodája Budán,
a lánczhid közelében.

Minden részletbefizotésre a nyugtatvány, valamint a sorshuzási lajstrom bérmentve azonnal megküldetik. *^@ »
"~ Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. ""̂ f̂f

Egyes sorsjegyeket 30 havi részletfizetéssel 4 íjával engedek át. 1049 (1 - 3 )

Gazdászok s lótulajdonosoknak.
A mezeigazdászat minden ágábani emelkedése által, az okszerű marhatenyész-

tés is, az azt megillető méltánylásban részesittetett, s az előre haladott mezeigazda,
most már több gondossággal vizsgálja háziállatai egészségi állapotát, jól megfontol-
ván azt, miszerint mily károkkal sujtatnék annak elhanyagolása által, nem állván
rendelkezésére a vidéken állatgyógyászati segély, s igy saját tapasztalataira van utalva.
E tekintetben a mezeigazdászat terén nagy érdemeket szerzett magának Kwizda
V. J . gyszerész Korneuburgban,ki a mezeigazdáknak mindazon segélyszereket nyujtó
kezeibe, melyek által lehetővé tétetik, hogy háziállataikat folytonos egészségben fen-
tarthassák, s előjöhető betegségi esetekben saját maguk orvosolhassanak. A Kwizda
l'ereucz-féle állatgyógyászati szereket illetőleg — nemcsak az egészségi ápolás tar-
tandó szem előtt, hanem a tenyésztés, tejelkülönités s annak javitása, erőkifejtésa hol
az megkivántatik a hizlalás sikerességére is lényegesen ügyelendő, Igy az átaliínosan
jónak elismert korneubtirgi marhapor üdvös gyógyszer azon betegségekre nézve,
melyek a szarvasmarhák- s lovaknál leggyakrabban elöfordulnak u. m. a vérff jís,
gillsztabetegség, felfúvódások, mirigy, lélckzdcsö; s juhoknál a nyirrotha-
dás s majgiliszta ellen. A háziállatok betegségi állapotának fentartására a korneu-
burgi markapor kiváló befolyást gyakorol, mert a szervek müködését rendezi, a
vért tisztítja s a tápanyagok elkülönítését előmozdítja; ezáltal az állatoka betegsé-
geknek ritkábban vannak kitéve, s mint a tapasztalás tanitja a dögleletes befolyások-
nak nagyban ellenállának. Továbbá: a cs. kir. szab. üditö-nedv által egy olv kitünő
szer nyujtatik, mely különösen a bénaság, csúzusrajdíilniak, ivszellödaganatok,
klliczjilliodasok, inegrandtilasok ellen, s közönséges használatban az izomé ő s
ruganyosság emelésére a legmeglepőbb sikerrel használható. Az fiditö-tifdMiek ki-
tűnőségét illetőleg legbiztosabb kezesség még az, hogy a magas egészségügyi hatóság
által megvizsgáltatván ő Felsége I. Ferencz József császár által egy kizárólagos
szabadalommal tüntettetett ki. — Nem kevesebb fontossággal bir a mezeigazdáknál
a patakenőcs kérges, törékeny s kisebbszerü üreges pataoídalak gyógyítására; ezen
patakenöcsöt, szorgalmasan használva a patának szívósságot s ruganyosságot köl-
csönöz, elejét veszi a pataoldalak lemállásának és szétrepedésének; a nyirrolha-
dás, békavar, körömfájás, körömvész a patakenöcs s patapor által erőteljesen
legyőzetik; valamint a sertéspor valóságos óvszernek nevezhető a futó-Oszfig ellen.

Minden gazdasági udvarban a nagyobb háziállatokon kivül a szárnyasállatok
minden fajtáival s a kutyák mint a ház leghívebb őreivel is találkozunk. Ezen állatok
betegségei csak ritkán vétetnek figyelembe, s igy azok a dögvész s más egyéb beteg-
ségeknek esnek áldozatul. Angolországbun erre több ügyeimet forditanak,s a bet( gsé
gek ellen sikerdús gyógyszereket használnak; Kwizda Ferencz János ur a leghi-
rejb állatorvosok elismert rendszere nyomán gyogyport készit házi szárnyasállatok
számára, azok közönséges betegségei s a hullás ellen, s kutyalapdacsokat a kutya-
bett'Kségek, görcs, dugulás, köszvény, s kutyáknál a nehézkor ellen.

A Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:
PESTEN Török Jozsef ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Thal-

mayer A. s társa; Halbauer testvérek; Glatz J . ; Kindel Rakodczay A.
gyógyszerészeknek Frommer II. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül
Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek
összesen az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. 1042 (1)

j j ^ ~ Ezen szerek, más hasonnemüekkel öseze nem tévesztendők, s különösen
arra kérünk figyelmet forditaihi, hogy a valódi kornenbnrgi marhapor függvényei
a készítő saját r.évvonását hordják magukon veresszinben ; továbbá: a Kwizda Fe-
rencz J.-fcle üdítő-nedv, azon egyetlen szer, mely egy cs. kir. szabadalommal tün-
tettetett ki, 8 hogy nemcsak az üvegek,hanem a csomagok'is, „Franz Joli. Kwizda"
pecsétje s czégével vannak ellátva.

Az ő_ Felsége elsö Ferencz József császár által egy kizárólagos sza-
badalommal kitüntetett, s biztosan ölő

Patkány- é r e g
vnlótSi mifioíté^hcu k a p h a t ó

P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám. —
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban. 1026 (4—4)

Ára egy darabnak 50 kr. a. é.

Heckenast (insztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelen-
tek és minden hiteles könyvárusnál kapható:

Kereskedők és iparosok számára.
M A G Y A R

KERESKEDŐI SEGÉDKÖNYV.
Kereskedelmi irálytan,

gyakorlati kereskedők é» Iparosok, nemkülönben mn-
egyefpmi és kereskedelmi intézetek ssámára.

Szerkesztő

MACHIK JÓZSEF,
a budai k. József-műegyetemnél a magyar nyelv és irodalom tanára.

Nyolczadrét (528 lap), kemény kötésben 1 ff. 80 kr.

A pesti hazai elsö takarékpénztár egyetem-utczai épületében létezik
a legnagyobb választéku magyar s német

kész férfiruha-raktár
báninlatos olcsó áron.

Ugyanott mindenféle megrendelések elfogadtatnak s 24 óra alatt
elkészíttetnek; a t. cz. közönség s'/ives figyelmében ajánlják magukat

Szabó és Rtiska
959 (17 0) szabó mesterek.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

16-ik szám. Tizennyolczadik évfolyam.

Pest, április 16-án 1871.

C . p á . Vasárnap.

^ 7 7 v 7 S a r n » p i U J * * e* Politikai Újdonságok e.yütt: Egész évre 10 frt - Fél évre 5 frt.
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szeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy

többKÖri igtatásn&l csak 7 krajezárba szá
Bélyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 krajczár.

Nemcsak „müvész hazája széles e világ," j
hanem átalán a közönségesnél nagyobb sza-
básu embereké is. Eszméik, erkölcseik, tet-
teik és példáik által nem csupán saját nem-
zetökre, de azonkép hatnak az egész világra,
s ekként ök ugy viszonylanak az ismeretlen
magánosokhoz, mint az országos képtárak
remek darabjai a családi képekhöz Ez utób-
biak csak saját kis köriikbeli ismerőiket,
amazok azonban- az egész nemzetet, s ha
igen kitűnők, az egyetemes emberiséget
érdeklik.

E szempont az, mely ben-
nünket e helyen a világ neve-
zetességeinek bemutatásánál
vezérel. Hazai kitűnőségeinket
ugy szólván családi képekül
tekintve, megválasztásuknál
csekélyebb mérvet alkalmaz-
hatunk. Idegeneknél azonban
nagyságuk foka a mérvadó, s
oly egyéniségek, kiknek hir ök
sugara határainkon tul a négy
világrészig hat, közléseink
legérdekesebb s méltó tárgyait
képezhetik.

Ilyen, most már — fájda-
lom — csupán történeti egyé-
niség Tegetthoff altengernagy,
kinekhalálátnem csupán Ausz-
tria, de most már a vele
szoros létérdek egységébe lé-
pett Magyarország is fájlal-
hatja. Ausztria benne egyik
legnagyobb oszlopát veszté el,
ki hüsége é«s fényes tehetségei
nagy értékéről a legnehezebb
időkben ada tanúbizonyságot.
A veszteség pedig annál na-
gyobb, mert életereje teljében
hunyván el, benne nem csupán
egy dicső . mult képviselője,
de egy még dicsőbb jövö re-
ménye szállott sirba. Oly idő-
ben, midőn a legnagyobb meg-
próbáltatás napjaitól, az élet-
halálharcztól talán már nem is évek, csak
hónapok választanak el, alig érhette volna
a birodalmat nagyobb csapás, mint az, mely
egyik leggeniálisabb vezérétől fosztotta
tteg, ki iránt a sereg határtalan bizalmat
táplált. És méltán. A diadal,melyet Lisszá-

Tegetthoff altengernagy.
(1827-1871.)

nál aratott, a tengeri nagyhatalmára büszke
Angliának is becsületére vált volna. Élénk
emlékezetünkben áll e váratlan diadal ha-
tása. Átalános volt az egybevetés, mely
Ausztria fegyvereinek győzelmét északon
a poroszok ellen valószinünek, ellenben
délen az olaszok tulnyomó szárazi s fő-
leg tengeri hada ellenében f a vereséget
szinte bizonyosnak tartotta. És épen meg-
forditva történt. S a vezér érdeme annál
nagyobb, mert a győzelmet nem az el-
lenségénél nagyobb szám túlerejének, de

TEGETTHOFF.

a parancsnok szellemi fölényének tulaj-
donithatni.

Tegetthoff Vilmos 1827. decz. 23-ánJszüle-
tett, Stájerország Marburg nevü városában.
Atyja, ki szintén katona, gyalogsorhadi őr-
nagy volt, fiát is a katonai pályára szánta,

s a velenczei tengerészeti iskolába adta, •
honnan 1845-ben, mint tengerészapród lé-
pett a tényleges szolgálatba, s 1848-ban
Velencze ostromzárolásában vett részt, mi-
dőn tisztté neveztetett. Elsö nagy utazását
Braziliába tette Miksa föherczeggel. Ké-
sőbb Afrika nyugati partjain, nehány vad
állam ellen viselt hadjáraton volt jelen,
majd egy merészebb küldetésre vállalkozott
Socotra szigetre. Arab vitorlás hajón Kos-
seiren át Sanakin és Massauába ment, s
Dhalak korall szigetet meglátogatván, Ade-

nen át Socotrába ért. 1860-ban
fregatkapitány s három évvel
késöbb sorhajókapitány lőn,
s .kitünő ismeretei folytán a
trieszti tengerészeti parancs-
nokságnál nyert alkalmazást.

Kitünő tehetségei már ek-
kor fölismertettek, s ennél-
fogva a bekövetkezett dán há-
boruban egy osztrák hajó-
raj parancsnokságával bízatott
meg. Ez alkalmat meg is ra-
gadta és jól fölhasználta arra,
hogy kitüntesse magasb vezéri
hivatását. A dán tengerészet
csekélyebb, de oly jó hirben
állt, mint a legnagyobb ten-
geri hatalmak tengerészeié,
ellenben az osztrák tengeri
erő a világ előtt még ismeret-
len volt, de nagyon meglehete
elégedve a bemutatással, mely-
ben Tegetthoff ez elsö hadi
ténye alkalmával részesitette.

A Helgoland mellett vi-
vott tengeri ütközetben (1864.
május 9-kén) Tegetthoff ret-
tenthetlen bátor sággalés rend-
kivüli ügyességgel intézte a
támadást, két órai manövri-
rozás után 500 lépésre jutott

, az ellenség hajóihoz, s bár ak-
kor egy gránát meggyujtotta
hajóját (a„Sehwarzenberg"-et),

az égő hajóban sem vesztette el bátorságát
s megfutamitotta a vele szemben állott két
dán hajót. — Az ütközetre következö napon
Tegetthoff ellentengernagygyá neveztetett
ki. —Ez uj állásában kitünő szervező tehet-
ségének adta tanubizonyságát.


