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Tizenötödik évfolyam.

35-ik szám.

A nagyérdemű közönség különös előnyére,

tisztelettel jelenti a legnagyobb, « az 1887. évi kiállításon a legmagasb s
igy az elsó

ezüst éremmel
egyedül s kizárólag kitüntetett

Fogl E.-

vászonáru-raktára
BÉCSBŐL,

kedvező sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése, s daczára az áruczikkek rendkívüli kelendőségének, mégis azon szerencsés helyzetben van, bogy összfs Tászonáruit, s kész férfi 8 nAI fehérruha-kettzleteit.

csak rövid ideig, meddig a ké-zlet tart

a jelen pesti vásár tartama alatt
valóságos 30% engedniénynyel, " ^ f
Pesten, a váczi-utcza közepetáján,

Érczkoporsdk

sírboltokba és minden közönséges sírba valók,

mind szilárdságra, mind ízletes kiállitásra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; úgymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig
kaphatók

k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,
kis hid-iitcza, a ..Vadászkiirt" szálloda mellett.

JJ^"

Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig

Ssentkirályi-féle újonnan épített 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü
az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
kávéház átellenében—végkép elárusíthatja.
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vasMeghatározott szabott arak, s a vásznak valódiságaért jótállás
úti
állomásokra is megérkezik.
78 (21—84)
biztosittatik.
^^^
_
Minthogy mi, 8BF" minden levélbeli megrendeléseket, "V@ (legyenek azok
bármi nyelven irva) a pénzösszeg beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett
(lefizetvén a csomag átvételénél az illető járulék összeget) mindenhová elküldeni
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza, 4 sz.) megjelentek
készek vagyunk; teljes jótállás mellett itt következtetjük a tetemesen leszállított gyári arak árjegyzékét:
és minden könyvárusnál kapkatók:
\ férfi-ingek a (nyak terjelme Egy vászon asztalkészfllet 6 személymegkivántatik), 1 ft. 50 kr.,
re (1 abrosz s ahhozilló 6 asztalkendő2, 8, 4,6 - 6 ftig a legfinom.
vel) 5, 6, 8 — 10 ftig a legfinom damaszből.
nöl-ingek, simák 1 ft. 80 kr.,
-a o
2 ft.; finom hurokvarrattal 2 30 rófös színes ágyneműre való 8, 9, j
ft. 50 kr., hímzéssel 8 ft.. 3 ft.
10-12 ftig a legjobb féle.
50 kr., 4 - 5 ftig; legfinomabb 30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és
vasion- és batie-injcek hímdnplaczernaból fehéritetlen 7 ft. 50
SS*
tekintettel
zéssel és csipkével 6 - 8 ftg.
kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13, 15—18 ftig a
legszebbek.
Férfi-gatyak 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
38 rőíös kreasz vagy mtnbnrgi gazdaft. 50 kr., 3 ftig; lovagszabásra, fransági vászon 14, 16, 18—20 ftig a legczia- és magyar mintára, ugyszinte női
szebb minőségű.
nadrágok.
(Bdthori István és Bethlen Gábor fejedelmek arczképeivel).
40—42 rőf kltünó takácsvászon, (finom
Női pongyola vagy éji-corsettek, perágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14,
kailból 2 ft., 2 ft. &O kr.; franczia
Két kötet. 8-rét (XV és 464; VIII és 511 lap) fűzve 4 ft. Diszkötésben 6 fk
15, 18,22-24 f-ig a legszebbek.
batizból, himzéssel 8 ft 60 kr., 5—6
48
rőföa
belga
takacs-vaszon
22,
25,
ftig.
Magyarország történelme után kétségtelenül Erdély országé bir reánk legnagyobb
80—35 ftig; ingekre különösen ajánlérdekkel, mert Erdély Magyarországnak testvérhazája, s talán nemsokára egy honná
1 tuczat vászon zsebkendő, a kisebbek
ható.
fognak egyesülni.
1 ft. 60 kr., 2 ftig, nagyobbak és fino50—54 röf hasonlithatlan jő rumbiirSzerző e munkához nemcsak magánosok gyűjteményeit használta, hanem az akamabbak 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5,
gl- vagy hollandi vászon (kézifodémiáéból, az erdélyi muzeum-egyletiből, a f. k. kormányszék levéltárából is sok uj
6-8 ftig.
nat és */« róf széles) 20, 25, 30, 35,40
adatot derített ki; különösen pedig, rendelkezésére állván másfélszáz török levél pon50—60 ftig.
1 tuczat czernn batizvaszon-zsebtos fordítása, Erdélynek Törökországhoz való viszonyát oly híven és kimeritőleg fejtette
kendo hölgyek számára 5 7, 9 — 10
ki, mint azt senki más előtte nem volt képes tenni. Ezenkívül szerző igen sikerültea
Orosz-vászon nyári öltönyökre férítig a legfinomabbak.
tudta párosítani a történetíró komoly irályát a regényíró érdekes modorával, s igy azt
fiak számára 8 rőf; rőfszámra 80, 40,
50—60 krig a legjobb féle. — Hímzett hiszszük, hogy e könyv közkedveltséget fog nyerni a nagy közönség elótt.
1 tuczat asztal- vagy tftrülközo-kengarnitúrák, u.m. gallérok és manchetdö ára csak 5, 6, 7. 8-9 ftig a czerSalamon Ferencz. Az első Zrínyiek. Czimképes kiadás. 8-rét (XVI és
tek 1, 2 — 3 ftig a legfinumabbp.k.
nadamasz.
659 lap) boritékba fűzve, 3 ft. Dísz kötésben
4 ft.
Ingek, melyek a u«ilii-t nem jól illenek, viswíavétetnek.

Érdekes történelmi munkák:

ERBÉLYORSZAG TÖRTÉNETE
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MIVELÖDÉSÉRE.
irta Szilágyi Sándor.

50 ft erejéig vásárlóknak, ráadásul egy igen csinos párisi cachemlr térítővel kedveskedünk.
212 (2-6)
Beckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:

TORVÉNYEK
és

hivatalos rendeletek gyűjteménye,
a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.
Kiegészítő jegyzetekkel.

(8—8)

Szerkeszti

ÖKRÖSS BÁLINT,

hites ügyvéd és magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.

Hét nagy 8-rétü füzetben 3 ft. 50 kr.

9 V * Ezen gyűjtemény füzetei külön is kaphatók u. m.:

Első füzet: 1 — 34. sz. 1867. február 17-töl május l-ig .
Második füzet: 35—70. ez. május 5-től június 14-ig . .
Harmadik füzet: 71—91. sz. június 14-től július 9-ig .
Negyedik füzet: 92—103. 8 z. augusztus 8-tól szept. 10-ig
Ötödik füzet: 1 0 4 — 1 2 0 . sz.szeptember 26-ig
. . .
Hatodik füzet: 121—133. sz. október 17-ig
Hetedik füzet: 134—159.
sz. deczember
„. o«.
— - ™ — " — végéig
• ~o"-&

.
.
.
.
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Pest, augusztus 30-án 1868.

Beschorner A. H. és Társa

Salamon Ferencz. Magyarország a török hódítás korában. Nagy 8-rét
(431 lap) boritékba fűzve

2 ft. 80 kr.

Magyar történelmi emlékek. Kiadja Szalay László. Nagy 8-rét.

1.
Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása. (541 lap) fűzve 4ft. 20 kr.
II. III. Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Két kötet. (556; 434 lap) fűzve
8 ft. 40 kr.
IV. V. Gróf Károlyi Sándor önéletírása és napié-jegyzetei. Pnlay Jánosnak a
szatmári békességről irt munkája. Két kötet. (XXIV és 390; 506 lap)
fűzve
8 ft. 40 kr.

Guizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig.

Fordította dr. Fésűs György. €zin.ké P es kiadás. 8-rét (489 lap) fűzve 2 ft Dísz3
kötésben

Schiller Frigyes. A harminezéves háború története. Fordította Torko*
István. Czimképes kiadás 8-rét (423 lap) fűzve 2 ft. Díszkötésben

3 ft.

Weber G., dr. A világtörténet tankönyve. Tekintettel a miveltségre,
irodalomra és vallásra. A tizedik bővített kiadás után magyarítva.
I. kötet: Az óvilái? története. (IV, 502 lap, nagy 8-rét) fűzve 2 ft. 40 kr.
II. kötet: A népvándorlás és az egyistenhivés im'icnlnpitnca. A középkor.
(400 lap) fűzve
2 ft. 40 kr.
III. kötet: Az njkor története a franczia forradalomig. (379 lap) fűzve 2 ft.
IV. kötet: Az nj, és legojabb kor története a franczia forradalomtól a mi
időnkig (1865.) (392 lap) fűzve
2 ft.
V. kötet (utolsó) sajtó alatt.

50 krajczár.
50
Nádor-emlék. József ca. k. főherczeg Magyarország félszázados ná50
doranak élete. Irte Horváth Mihály. Pályaképek fóherczeg József nádor életé50
ből. Irta Garay János. 4-rét (Vili és 19ö lap). Aranyozott díszkötésben 6 ft.
5 0
Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
50
bérmentve küldetik meg.
(1—3)
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"Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).
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Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai UjdonsáRok eícyütt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnnpt UJság és Politikai UJdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk tzámára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Dr. T h a n
Századunkat a demokratikus eszmék
átalános érvényesülésén kívül leginkább
jellemzi a természettudományok felvirágzása. El kell ismernünk, hogy az emberi társadalom roppant mérvű haladása, minden
nemű intézmények tökélyesülése nagyrészt
a természettudományok ujabb vívmányainak vagy közvetlen kifolyása vagy legalább
közvetve összefüggésben áll azzal.
A természettudományok leggyakorlatibb hasznú szakmájának, a vegytannak,
hazánkban legje'esebb s a külföldi legjelesebbekkel is mérkőző képviselőjét mutatjuk
be ezennel olvasóinknak. Than
Károly vegytudor s a magyar
kir. egyetemen a vegytan rendes tanára, született Ó-Becsén,
Bácsmegyében, 1834.deczember
20-án; atyja a tiszamelléki koronauradalom tiszttartója volt s
tetemes jövedelmét legnagyobb
részben hat fia nevelésére fordította.
Gymnáziumi tanulmányait
Szabadkán kezdte meg, majd
Szolnokon, Kalocsán és NagyBecskereken folytatá. A kitört
forradalmi zavarok következtében szülői haza hozták a tizennégy éves fiút. Már ekkor szerette lőszerekkel, tűzijátékokkal
bíbelődni, s az Ó-Becsén táborozó magyar hadseregnél is különösen a tüzérséghez vonzódott,
e vonzalmat csakhamar átvitte
a cselekvés terére is; gyönge
kora és szülői ellenmondása daezára beállott tüzérnek, s Böhm
őrnagygyal az erdélyi hadsereghez ment, hol csakhamar fölövész lett az egyik lovas ütegnél, majd mint tűzmester résztvett Bem tábornok minden hadjáratában. A vizaknai csatában
megsebesült a a szászsebesi éjjeli támadásban el is fogatott,
de Bem csakhamar kiszabadította fogságából. A medgyesi 'csatában két
%yujával a hátvédet képezvén, kelleténél tovább lövetett s már-már az ellenség
kezei közé került, midőn Bem személyesen
oda lovagolva, lovagostorával végig verte a
vakmerő gyerkőezöket s ugy kergette visz-

sza a fősereg után. Szeben bevétele után az
ott fölszerelt lőporgyárban nyert alkalmazást. A zsibói fegyverletétel után a nagyváradi es. kir. haditörvényszéknél jelentette
magát, de mint éretlen s beosztásra alkalmatlan gyermek elbocsáttatott. Nagy-Váradról gyalog rrient Xörös-Ladányba menekült szülőihez.
A természettudományok, különösen a
vegytanhoz érzett hajlama folytán a gyógyszerészi pályára lépett, s Körös-Ladányban,
Holdmezővásárhelyen és Szegeden gyakornokoskodott. Ez idő alatt a vegytannak kü-

D r. T H A N
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Károly.

KÁROLY.

lönösen technikai részében nem csekély gyakorlottságot szerzett magának, minthogy
minden szabad idejét s egész csekély jövedelmét vegytani kísérletek tételére fordította. Sőt a német nyelvet alaposabban
megtanulván, bizonyos dr. Batka prágai

gyáros és tudóssal lépett sűrű levelezésbe,
s tőle könyveket és vegytani eszközöket hitelben is kapott.
Csakhamar belátta azonban, hogy magasabb mennyiségtani és természettudományi ismeretek nélkül az immár véglegesen
kitűzött czélt — a vegytan mivelését —
| csak hézagosán és tökélytelenül érheti el, s
ezért 1853-ban a szegedi főgymnáziumba
lépett s két évi szorgalmas tanulás után
1855. aug. 6-án kitűnő eredménynyel tette le
az érettségi vizsgát. Ugyanezen év őszén a
bécsi egyetemre ment s egyelőre az orvosi
szakba irattá be magát, s három éven át hallgatta a vegytannal rokon segédtudományokat, fő figyelmét azonban a jeles
Redtenbacher vezetése alatt a
tudományos vegytan mivelésére
fordította, s hogy tanulmányai
közben az anyagi gondoktól is
ment legyen, föntebb emiitett
tanára két éven át évenkénti
600 ft. ösztöndijt eszközölt számára.
1858-ban vegytudorrá avattatott a bécsi egyetemen, s még
ez évben közzétette önálló vizsgálatai első eredményét: „Über
das Platin-cyanaethyl" és ,,Rumicin" czimü értekezésekben
melyek minden jelesebb külföldi
folyóiratban közölve voltak s
magyarul is megjelentek a kir.
természet-tudományi társulat
1860-ki közlönyében. — E két
dolgozat által kivívott siker és
elismerés, nemkülönben Redtenbacher közbenjárása folytán a
következő iskolai év elején 1000
forint utazási ösztöndijt nyert
a kormánytól, mely segély lehetővé tette, hogy a heidelbergi
egyetemen a hírneves Bunsen
Róbert vezetése alatt két féléven át folytassa vegyészi tanulmányait, melyek eredményeit
a Liebig.féle „Annalen der Chernie" czimü
folyóiratban tette közzé.
Heidelbergben a vegytanon kívül még
az erömütan, felsőbb mennyiségtan és természettan tanulmányozására is tudott magának időt szakítani s e végből a jeles Kirch-
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hoff, Helmholz és Eisenloht elöadá'sait
látogatta, kiknek vezetése alatt szerzett
ismereteit visszatérte után a bécsi egyetemen is gyarapította. Az 1859. év tava
szát Parisban tölté további tanulmányozás
között.
Bécsbe visszatérve előbb vegytani tanársegéd, majd egyetemi magántanár lett, s
két év lefolyása alatt számos dolgozatot
küldött a magyar természettudományi társulatnak és a magyar tudom, akadémiának,
minek folytán amaz rendes, ez levelező tagjává választotta. 1860. november bavától
kezdve 1862-ik októberig, mint a vegytan
helyettes — attólkezdve, mint annak rendes
tanára működik a pesti egyetemnél, folytonosan gyarapítva a tudományt nemcsak a
tanítás, hanem saját önálló vizsgálódásai
által is.
Nyomtatásban megjelent számos önálló
dolgozatait e hetyt mind felsorolni igen
messze vezetne, azért legyen elég azokról
együttesen csak annyit jegyezni meg, hogy
nincs köztük egyetlen is, mely önálló buvárlat eredménye ne volna s a tudományban haladást ne jelezne. E dolgozatok mellett már három év óta egy, a tudomány jelen
színvonalának megfelelő tankönyvön dolgozik.
Azon átalános elismerés és közbecsülésnek, melyben Than Károlyt ugy a tudomány
avatottjai, mint annak serdülő növendékei
részesitik, jellemzésére elég legyen itt felemlítenünk, hogy az 186e/7. iskolai évre a bölcsészeti kar dékánjává, még az 1861. iki
deczemberi közgyűlésen a kir. magyar természettudományi társulat alelnökévé választotta, legújabban pedig a bécsi cs. kir.
tud. akadémia tisztelte meg egy alapítványi
dij megszavazásával oly fölfedezésért, mely
a közelebb lefolyt négy év alatt a vegyészet
terén legnevezetesebbnek találtatott.
Előadásait oly számosan látogatják, hogy
a tanterem nem képes befogadni valainenynyi hallgatót. Tanítványai a jeles tanár iránti
tiszteletnek több ízben igyekeztek kifejezést
adni; igy 1861-ben köre rajzolt arczképével,
1862-ben értékes ezüst serleggel, később
pedig olajba festett arczképével és diszkarddal lepték meg.
Dr. Szigeti.

Mikes

« a z ti a.

Mikes gazda volt ám csak az ember,
Volt nagy telke, volt vágott dohánya:
Volt, ki hordta áztatni a kendert
-- A sok cseléd ne egyék hiába! —
Jó ember volt Mikes gazda,
Egy hibája volt csak:
Hogyha kérték tartozását,
Azt mondd, hogy: „holnap."
Mikes gazda ám nem ült kincsére,
A vendégség nem volt újság nála;
A szilaj kedv sokszor hajnalt ére,
Barátságban nem volt neki párja.
Jó ember volt Mikes gazda,
Egy hibája volt csak:
Hogyha kérték tartozását,
Azt monda, hogy: „holnap."
Mikes gazda templomba is eljárt
S igaz szívvel tisztelte az istent;
Társinak sem tett ő sohasem kárt,
S ha szegény jött, azon is segített.
Jó ember volt Mikes gazda,
Egy hibája volt csak:
Hogyha kérték tartozását,
Azt monda, hogy : „holnap."
Dologban sem volt rest Mikes gazda,
Mindig ott volt ő az eke mellett;
Xem is kapott lábat fele haszna,
Mindent ugy tett a mint épen kellett.
Jó ember volt Mikes gazda,
Egy hibája volt csak:
Hogyha kérték tartozását,
Azt monda, hogy: „holnap."

De a mi több: jó Mikes gazdára
Nem szólt panaszt még a feleség sem . . .
Volt gyermeke, akár tuczatszámra,
S tartá őket tisztes nevelésben.
Jó ember volt Mikes gazda,
Egy hibája volt csak:
Hogyha kérték tartozását,
Azt monda, hogy: „holnap."
Addig ment ez, mígnem egyszer végre
Kezdtek nála furcsa dobot verni :
Füstbe ment a jószág java-része!
— Elégette a kamat s a stompli. —
Ez a baj még nem volt oly nagy,
Látott ő nagyobbat:
Mert ha Mikes ez'tán pénzt kért,
Azt mondták, hogy: „holnap/'
Benedek Aladár.

Szegény kis öreg ur!
„Ha tetszik, átadom az újságot. Különös
sajtópört indított Álla Bey a Daily Telegraf
ellen."
Egy csinosan öltözött, borotvált arczu,
csaknem kopaszra nyírott hajú, vörös arczu,
kis Öreg emberke szólalt meg igy. Ily arezot
ritkán lehet látni e vidéken, csak azok nézhetnek igy ki, kik folyvást a szabad levegőn
tartózkodnak. A kis öreg ur a délnyugati
vasút első osztályú pipázó kocsijában foglalt helyet.
„Igazán különös pör van most a legfelsőbb törvényszék előtt," folytatta, mintegy
sürgetve a társalgás továbbmenetét. „Egyszer engem is elitéltek gyilkosságért," monda
mosolyogva. ,,Igen," és még kedélyesebben
mosolygott, „csak egy hajszálon függött,
hogy föl nem akasztottak. De nem lehetett
ám megszabadulnom. Életfogytiglan tartó
gályarabságra ítéltek, hét évet ki is töltöttem ; akkor aztán nagykegyelmesen fölmentettek, mert tiszta ártatlanságom kiderült."
„Én, uraim," monda a kis öreg ur, még
szelídebb mosolylyal jártatvári végig szemeit reá bámuló pipázó öt útitársára, „évekkel ezelőtt marhakereskedő voltam. Londonba Hollandiából , Németországból, s
Normandiából ökröket, teheneket, juhokat
szállítottam, s azokkal kereskedtem, vagy a
bizományosok marháival csináltam üzletet.
Jövedelmem ellen nem zúgolódhattam. Minden, részemre átszállítandó három biztosítva
volt, s ha útközben történetesen megdöglött,
a biztosító társulat kárpótolt. Nem igen
voltam senkinek adósa, kiszámítottam, hogy
évnegyedenkint huszonöt száztólival szaporodik tökéin, azaz: befektetett tőkém évenkint száz perczentet fizet.
„Csakhogy a pénzzel együtt növekedik a
kapzsiság is. Mielőtt a marhakereskedést
elkezdettem, gazdagnak hittem magamat,
ha év végével egy pár ezer forintot tehettem félre. Most másképen gondolkoztam. —
Panaszolkcíltam, ha ezerötszáz vagy kétezer
font sterling nem szerepelt a tiszta jövedelem rovatában, melynek a jövő évre kellett
átjönni, A pénzt magáért a pénzért imádtam. A marhakereskedés nem hozott eleget
vágyaim kielégítésére, elhatároztam, váltókra adni kölcsönt, s igy szaporítani tökepénzemet.
„Körülbelöl húsz éve a legnagyobb
aggodalmak háborgattak. Elvem volt, sokat
nem kölcsönözni egyszerre egy egyénnek;
kisebb őszieteket osztottam el többek között.
A megszorult, kereskedőket kerestem föl, s
ha náíok kellő biztosítékra találtam, hartnincz-negyven fonttal segítettem, leszámítva
kamat gyanánt három hónapi határidőre tiz
fontot, vagy néha többet is, ha a határidőt
meg akarták hosszabbítani. Volt egy rendes
adósom, egy nyomdász az uj ország-uton.
Több ízben kölcsönzött tőlem húsz, harmincz
s egyszer még hatvan fontot is, s mindig

pontos fizetőnek ismertem. Mindig ugyanazon biztosítékkal állott elő, t. i. saját és
testvére kötelező aláírásával. — Testvére a
kocsis-utezában füszerkere^kedő volt.
„Adósomat Gyönge Edének hívták. Meg
is felelt nevének, mert igen gyakran gyöngélkedett, mellbetegnek látszott, télen át
hetekig köhögött, özvegységben élt, gyermekei mind elhaltak.
„Egy nap Gyönge barátom meglátogatott, s azzal köszöntött be, hogy kedvező
alkalma volna egy régi hitelű nyomdászszal
társulatba lépni. Hogy társ lehessen, csak
háromszáz fontra lenne szüksége, kölcsönöznék neki ennyit, zálogul átadja ezer fontra
szóló életbiztosítási kötvényét. Megnéztem
a kötvényt. Gyönge még ifjú s egészséges
korában ötszáz fontig biztosította magát,
mely összeg azóta ezer fontra növekedett.
Ezen szerződését ő húsz év óta folyvást fentartotta, nem akart róla lemondani. Minthogy igen csekély részletet fizetett, s folyvást betegeskedett, a társulat szívesen
beváltotta volna némi csekély levonással.
En is minden oldalról megvizsgálván az
ügyet, magamra nézve nagyon kedvezőnek
ítéltem ezen biztosítékot, s szívesen adtam
a kézbesített zálogszerzödvényre háromszáz
^ont kölcsönt. Ez üzletem volt a legszerencsétlenebb kísérlet teljes életemben.
„A hitelezők nem igen találkoznak adósaikkal. Az adós félve kerüli hitelezőjét. De
én egészen más viszonyba jöttem Gyönge
barátommal. Társa nem igen követelte tőle,
hogy dolgaiba avatkozzék, sőt gyöngélkedő
egészsége miatt maga sem szívesen tartózkodott a rekedt levegőjű nyomdában. Volt.
annyi jövedelme, hogy orvosa által javasolt
vidékekre utazgasson. Jól tudta, hogy én
hetenkint lerándulok a harvicsi baromvásárra, elmegyek barmot venni Hollandiába;
fölkért, hogy irnoki minőségben hordozzam
őt magammal. Az uti költségen felül más
fizetést nem kért, s ezért vinni fogja számadásomat, leirja, lemásolja leveleimet, s
elvégzi azt, a mire képes. Az ajánlat nem
volt megvetendő egyik részről sem. Az én
üzletem szemlátomást növekedett; vásárokra
járván szét, a kupeczekkel sok számadásom
volt, mit pontosan, a sok halmazteendö
miatt, magam már alig vezethettem. Másfelöl Gyöngének volt ugyan annyi jövedelme,
hogy belőle középszerűen megélhessen, de
már az utazási költségeket nehezen tudta
volna kiszorítani. — Megbarátkoztunk egymással, évekig utazgattunk, közös ebédet
parancsoltunk, s ha a vásárok miatt a vidéki
városban a fogadó tele volt, számunkra két
ágygyal ellátott szobát nyittattunk.
„Kevés idő múlva Gyönge barátom segítsége által oda jutottam, hogy üzletemet még
szélesebb alapra fektethettem; egy év múlva
annyira belejött foglalkozásomba, hogy
magára is rábízhattam a vásárlást. A ravasz
ember egészen meghódított, s kivitte, hogy
véle én is társ lettem, kölcsönöztem neki
ötszáz fontot, melyet az üzletbe kellett fektetnie, s hogy ezen feltétel alatt ö húzza a
tiszta jövedelem egy negyedét. Az ötszáz
font biztositékául, életét még egy ezer fontra
biztosította. — Mikor tehát a közös üzletet
Gyöngével együtt megkezdettem, társam
nyolezszáz fonttal tartozott nekem, s zálogul
kétezer fontos életbiztosítási kötvénye volt
letéve birtokomba.
„Üzletünk természete hozta magával,
hogy néha egy vagy két hetet ide s tova
utazásra kellett szánni. Néha barmainkkal a
kikötőnél kellett késni öt vagy hat napig, mert
nem mindenik csavargözös hajlandó marhaszállitmányt venni föl. Olykor-olykor egyikünk Londonban maradt, hogy a külföldről
szállított marhát hamarább eladhassuk.
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„Igy történt épen akkor is, mikor az
általam elbeszélendő esemény közbejött.
„Minthogy Gyönge barátom igen jól
beszélt francziául, leginkább őt küldözgettem Normandiába, magam pedig a hollandi
s németországi vásárokra jártam. Egyszer,
körülbelöl május végén Francziaországba
ment, ott szándékozván maradni vagy hat
hétig, sorról sorra járván a nevezetesb marhavásárokat. Három vagy négy marhaszállitmányt küldött Londonba. Még akkor én
otthon voltam. Az utolsónak két vagy három
nap múlva kellett volnamegérkeznie. Társain
meglátogatta mindazon vásárokat, melyekről elmaradni nem akart, most már találkoznia kellett velem. írtam Southamptonba,
a hol kiszállott, hogy ott várjon be engemet, majd megnézem az általa vásárlóit barmokat, néhányat elszállittatok Londonba, a
többivel a déli vidéken kereskedünk, hol
épen kedvező vásár kínálkozik.
„A kijelölt napon találkoztarnSouthamptonban Gyöngével. Egy kis vendéglőben a
kikötő mellett együtt ebédeltünk s éjjelre,
mivel külön szoba nem volt rendelkezés
alatt, egy két ágyas szobát nyittattunk.
Azután a számadást vizsgáltuk , hogy megláthassuk, miképen állnak pénzügyeink.
Gyönge eljárása nem elégített ki. Daczára
annak, hogy világosan utasítottam negyven
marháért darabonkint vagy két fonttal állítólag többet adott ki. Mikor szemére lobbantottam helytelen eljárását, neki állott
feljebb, s azt válaszolta, hogy ő nem dolgozott senki kárára, neki is épen oly joga van
üzérkedni mint nekem, mert a közös pénzből
költ. Erre én azt válaszoltam, jóllehet ö is
társ, de mégis az én tőkém fekszik egészen
az üzletben, öt a nyereménynek csak negyede
illeti. — Válaszára nagyon jól emlékszem.
Azt mondta, hogy ha megtalál halni, kiveszem mindazt a mivel tartozik, sőt még
többet is. Erre én haragosan viszonoztam,
hogy jól tudom, s nem bánom akármikor
hal meg. Ez a vitatkozás a vendéglő kávéházában folyt. Ott volt a szobaleány, pinezérnő, a vendéglős és neje. A vendéglős látva,
hogy egymással czivódunk, ki akart bennünket békiteni, de mind hiában. Mindkettőnket sértett a kölcsönös bántalom, s egyikünk
sem akart első lenni a bocsánatkérésben.
„Hat óra tájt fölvettem kalapomat, elmentem egynéhány ismerősömet meglátogatni. Tizenegy óra elmúlt, mikor már viszszajöttem. — Gyönge, a mint a szobaleány
tudtomul adta, már egy órája, hogy lefeküdt.
Kifizettem számlámat, mert jókor el akartam
indulni, fölmentem a lépcsőn. Gyöngét az
ágyban találtam, én is lefeküdtem. Másnap
reggel öt órakor fölkeltem, bőröndömet
elrendeztem, fölhajtottam egy pohár kávét,
s egy félóra múlva London felé jártam. Mikor
a vendéglőből kimentem, a pinezérnek azt
mondtam, hogy társam aluszik, s mivel csak
tizórakor kell neki Brightonbajindulni, hagyja háborítatlanul nyugodni.
„Majd el is felejtettem megemlíteni, hogy
mikor reggel öltözködtem, Gyönge fölébredt,
s a tegnapi esti czivódást elfeledve, barátságosan ráztuk meg egymás jobbját. Tervünk
változtatásába is megegyeztünk, s most már
Gyöngének másnapra Londonba kellett volna
jönnie. A mint útitáskámat épen csatolni
akarom, fölszólal, hogy borotvámat hagyjam ott neki, majd holnap átadja. Megvallom, hogy különösen a borotvámat nem szerettem senkinek kölcsönözni, de mivel épen
most békültünk ki egymással, nem utasíthattam vissza ezen szerény kívánságát.
„Még akkor nem járt gőzkocsi Southampton felé. Öt órakor indultam el onnan, esti
félhétre érkeztem Londonba. Jókor lefeküdtem, korán fölkeltem, s mikor nőmmel reg-

gelizek, a szolgáló azon hirrel lep meg, hogy
két ur akarna velem beszélni. Lemegyek,
hogy találkozhassam velők, s mielőtt meg-'
kérdezhettem volna, hogy mi dologban járnak, bilincscsel szorítják össze kezeimet,
elfognak, Gyönge Ede gyilkosának nevezvén
engem.
„A szolga, mikor Gyönge még féítizkor
sem mutatta magát, fölment, hogy felköltse.
Az ajtót bezárva találta, de a zárban nem
volt kulcs. Egy darab ideig kopogtatott az
ajtón, mikor ennek sem volt sikere, az ajtót
föltörték. Szegény Gyönge ott feküdt az
ágyon, torka csaknem fülig fel volt hasítva;
borotvámat, megmerevült kezében görcsösen
szorította. A kulcsot azután a kávéházban
találták meg azon pad alatt, a melyen ültem,
midőn elindulásom előtt azt az egy pohár
kávét hirtelen fölhajtottam.

Néhány nap Franciaországban.
i.
A gőzhajók és vasutak, ha ugyan nem a
bécs-fehérvári vonalt értjük, hipp-hopp hírével hordozzák meg az embert, néhány nap
alatt sokkal nagyobb földön, mint a melyet
valaki egy időben csak hónapok alatt járhatott volna be. — Igaz, hogy aztán nem is
látni annyi mindent s alig valamit oly jól,
mint mikor lasabban utaztunk. Most csak
egyes, ránk nézve érdekesb pontokon állunk
meg. Mindenütt sietünk, az időnek hasznát
akarjuk venni, s igy g\akran éjen át vagy
egyébkép eltörődve fél álomban surranunk
el a legszebb vidékek, a legnevezetesb épít
menyek, emlékek és városok mellett, egyedül arra figyelve s azt számifcgatva, hogy
mikor érünk utazási czólunk helyére. Legfölebb oly formán teszünk mint a vándor, ki
csak egyes magaslatokon pihen meg, hogy
széttekintsen s nem élvezi a madárdaltól
hangos erdők árnyékát, seholsem gyönyörködött a virányok pompájában, alig érezte
a virágok illatát. Olykor alig tudunk magunknak arról számot adni, hogy. hol vagyunk, — mely országban vagy tartományban. Erre nézve azonban könnyű egynémely
jelenségek megfigyelése után némi tájékozást szerezni; pl. ha valahol széttekintve,
valamely népesb várost félig épült vagy
félig összedült székesegyház (dóm) nélkül
láttunk, — körülbelöl tudhatjuk, hogy nem
vagyunk német földön. (Ebben talán csak
Pest Lipót-városrésze tesz kivételt.) Ha valahol a lakosságból, bármi kevesen legyenek
de mégis látunk egyet-kettőt söröskancsótól fegyvertelen kézzel, — akkor bátran elgondolhatjuk, hogy sem Bajorországban, sem
Würtembergben nem vagyunk. Vagy, ha a
vendéglőben elöleges alku nélkül rá nem
szedtek, akkor még alig értük el Olaszországot, se északi Francziaországban nem voltunk, de még Parisban is alig lehettünk;
vagy ha nem nekünk örvendenek a vendégfogadóba leszállásnál, hanem nekünk kell
örvendenünk, hogy befogadnak: akkor nem
messze lehetünk a vidéktől, melyet egyszermásszox a mi ámításunkra Európa éléskamrájának neveznek azok is, kik különben mindig előbb el szoktak nézni Beszarábiába vagy
Amerikába is gabnáért, mielőtt hozzánk
jőnének. — S így tovább.
Mi tagadás benne? — én is csak úgy
utaztam, mint a hogy mondom, hogy most
átalában utazni szoktunk. A többes számból
azonban ki kell vala vennem a Svájczban
utazókat, a Montblanc mászókat s egyéb a
természetben — legalább a maguk természetében — gyönyörködő utazókat. Ezek
minden esetre kivételt képeznek. Ők nemcsak megállapodnak a virányoknál, dehale-

het, le is ülnek minden virágnál; nemcsak
megmásznak minden hegyet, hanem azok
tetején agy éjét is töltenek: mert tudni akarják, hogy melyik fü mozdul — vagy melyik
madár dala zendül meg először, ha a nap
feltűnt s évek múlva is fogadások és élénk
vita tárgya az egyik vagy másik mellett
tett állítás.
Én azonban csak ugy futólagosan gyönyörködtem a változatosan föl- s eltűnő
hegyekben, völgyekben, síkokon, kisebbnagyobb falvakban és városokban, az egymástól valamennyire el eltérő népviseletben,
az egyszerű kunyhókban és pompás palotákban.
Láttam a Rajna sebes folyását, majd lassabb menetét, a mint a mesebeli szellemek
inkább vagy kevésbbé űzik vizét. Miért akarnám lefesteni az ábrándos képeket, melyek
a parti romok láttára élőmbe szállottak?
Mindenki rá fogna ismerni, hogy azokat
többé-kevésbbé a Niebelungen énekesétől
nyertem. Minden változás abban nyújtott
legtöbb örömöt, hogy perczenkint közeledem
utam czéljához.
Annyit azonban igy is láttam, a mint
itt-ott kissé megállapodtam, hogy az épen
nem szükséges, hogy ha még oly najjy is a
kocsiforgalom, hogy a kocsik a gyalogjárók
közé is oda csapjanak s a targonczások targonczástól jóformán csakis a gyalogúton
járjanak, mint Pesten-Budán. Sőt mondhatnám, hogy ezt seholsem láttam.
De azt is tapasztaltam, hogy a hol még
oly híd van, s ez természetesen már a legkevesebb helyt van, hol a gyalogjárók is
fizetnek, sehol sem szokták a fizetőtől még
azt is követelni, hogy a hídvámkezelési ellenőrzéshez külön szolgálatot tegyen azzal, hogy
az egész híd hosszán őrizgesse jegyét. E tekintetben a hídvám tulajdonosnak vagy bérlőjének a közönség iránt legszebb figyelmét,
Kölnben tapasztaltam, a hol t. i. a hídra
lépésnél, hol a vámot s természetesen igen
mérsékelt kis vámot fizetni kell, van egy a
hídra lépők számát jegyző gépecske és ez
viszi az egész.ellenőrzést. Oda lépünk a pénzszedőhöz, s a mint elmegyünk egy kis négy
sugarú vagy küllőjü kerék egy körnegyednyit fordul s nem kell se jegy, se jegyszedő
és mégis megvan az ellenőrzés. Bizonyos
órákban megnézik, hogy hányat fordult a
kerék, s a szerint kell a pénzszedőnek a bevétellel beszámolni. Nagyon jó volna, ha a pestbudai lánczhidons egyéb vámszedö hidakon
is, efféle egyszerű szerkezettel segítenének
a közönségen és a híd pénztárán, mely ekkép
a jegyszedőkre való költségeskedéstöl könynyen megszabadulhatna.
Azt is láttam, hogy teherhordásra mindenütt előszeretettel s igen előnyösen használják a kétkerekű kocsikat, Mig meg nem
szoktuk, ugy látszik, mintha ezek helytelenebbek volnának, mint a négykereküek; de
gondoljuk meg, hogy ugyanazon költséggel
sokkal erősebb és tartósabb kétkerekű kocsit
állíthatni elő, mint négykerekűt, a szerkezet
is egyszerűbb, s igy javítási, föntartási költségei is kevesebbek, s végre az utat is négy
kerék helyett csak kettő rongálja. A teherhordó kocsik kerekei rendesen nagyobbak is
— s a kerekek talpai mind szélesebbek mint
a mieink: ezek is mind megannyi előnyök,
hogy a teher kevesb erővel és igy kevesb
költséggel szállíttathassék.Nem kétlem, hogy
száz meg százezren ismerik nálunk e körülményeket; de hát miért nem veszszük hasznát, mire mindnyájunkat figyelmeztetnek
annak idejében már az iskolában is?-Úgyis
sikert, csak akkor mutathatunk fel, ha a rendelkezésünkre álló erőt sohsem fecséreljük
hiában.
Láttam, hogy nemcsak mi szeretjük a
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kényelmet. Ismerik annak értékét máshol
is, s mondhatnám még inkább keresik és
megszerzik azt, mint nálunk, csakhogy aztán a kényelmet seholsem helyzika semmitnemtevésben; söt épen a kényelemszeretete
«gyik ösztön a munkára s bizonyos, hogy
ha mindenütt több ugyan a munkás kéz, —
mégis mindenütt minden kéz többet dolgozik, mint nálunk. A természet áldása itt is
különböző; de a szorgalom, takarékosság,
különösen a hol értelemmel is párosul, a
borág zöldjével ékesíti a meddő sziklákat
is, s rengő kalászokat és lombos erdőket varázsol az egykor büszhödt mocsárok helyébe, igy lehet aztán, hogy annyi csüggeteg
arczot, elkényszeredett koldust, mintnálunk
van — sehol sem láttam.
Végre néhány rövid napi út után elérkeztem a hova vágytam, — Havrebe.
Sokan mondhatják: — már bármint, de
Magyarországból Francziaország egyik észak-

gedez végig. A kisebb helységek közé tartozik, s
meglehetős ut vezot közepén keresztül a timsós
fürdőből a cseviczésbe. Mint többi társai ezen a
vidéken, biz ő is elég pongyola; a házak meglehetős karban, de összevissza vannak mindenütt,
hanem ilyen görbe földön bajos is volna olyan
rendet tartani az építkezésben, mint az alföldi
rónaságokon. De a ki körülnéz a vidéken, el fogja
ragadni annak festői szépsége. Ha fenyvese és
örök hóval fedett csúcsai nem hiányzanak, ez valódi magyar Svájcz volna.
Ha utunkat e völgyben Recsktől Párád felé
veazszük, azonnal szemünkbe tűnik a rézbánya,
vagy mint a nép nevezni szereti — arany-bánya.
Egy caoportozatban álló különböző épületek, magas
füstölő kémények vonják itt magukra a figyelmet,
s az e tájon utazók roszul teszik, ha elmulasztják
megtekinteni ez érdekes ipartelepet. E réz-bánya
a mátra- vidéki bányamivelő társulat tulajdona,
melynek, ha jól tudjuk, Pesten is van raktára.
Főrészvény-tulajdonos gróf Károlyi György, a
vidék legnagyobb részének birtokosa. Szorgalmatosán termelnek itt, de a vállalat eddigelő nem
fizeti ki magát.

kan a lombos fák közül a nagy fürdő-épület fönt;
mig lábainál lent egészen a völgyben apró házacskák láthatók. A nagy fürdő-épület elég tágas,
és körülbelül kiállja a versenyt a budai császárfürdő épületével. Van benne 20—25 fürdő-szoba
és lakszoba elég kényelmetlenül bútorozva. Van
benne egy meglehetős nagy tánczterem s az előtt
egy félig nyitott előcsarnok^hol bálok alkalmával
a kredencz szokott helyet foglalni.
A fürdő-épület alatt a kocsiút, másik oldalán egy más csinos épület nyúlik el, szintén lakszobákkal és egy újonnan berendezett olvasóteremmel, melybe majdnem minden hazai lap jár.
Társalgó terem is van zongorával. Ez épület alatt
terül el a csak ez évben rendezett nagyocska angol-kert, szép utaival, fasoraival és számtalan virágágyakkal. Igaz, hogy itt a csemeték még fiatalok és árnyat nem igen nyújtanak, de pár év
múlva bármely fürdő-intézetünk megirigyelheti a
parádi timsós-fdrdő e szép sétaterét.
A fürdő-épület megetti hegyoldalban fekszik
a timsós-tó, honnan gyönyörű kilátás van az
egész vidékre; ugy szintén van egy timsós lug-tó
a fürdőháztól délfelé, a Hagyaaás nevű telepit-

Parád és környéke.

nyugati városáig utazva, mégis sok érdekeset, sok nagyvárostláthattam,s mind erről
hallgatok? _ Igenis. Mert nem szeretnék
azok közé soroztatni, kik valahol futtában
megfordulva, azt hiszik, hogy mindent nemcsak láttak, de át is láttak s bizonyos képek
után, melyeket fölfogásuk alkotott, egész
határozottsággalbeszélnekés ítélnek, nagyon
könnyen, s meglehet hogy egyszersmind —
nagyon ferdén. Különben is Németországban
és Parisban többen megfordultak, kik ottani
élményeiket és tapasztalataikat le is írták s
úgy hiszem, hogy azok útleírásai t. olvasóinknak átalában ismeretesek. — Havreröl
azonban tüzetesebben kell szólanom.

Kenessey A.

Parád és környéke.
Hevesmegyében a regényes Mátra aljában fekszik Párád magyar helység, Gyöngyöstől 3, Ki 8 .
Terenyétől 3% órányi távolban, hosszúkás, erdőkeritett és búzaföldekkel megrakott völgyben,
melyen egy több malmot hajtó hegyi patak csör-

Érdekes itt megtekinteni a különböző nagy
műhelyeket. Az olvasztó közepén van a kemencze,
melynek aljakörül agyagbavájt mélyedések kis csatornák összekötve. Ide bocsátják ki az olvasztott
rezet, honnan meghűlve különböző alakokban kerül piaczra. A lugzó terem is érdekes. Emeletszerüleg emelkedik 5 sor kád egymás felett, és
csövekkel állnak összeköttetésben. E kádakba
öreg vas-lemezeket s rudakat tesznek, melyekre
a tiszta réz leülepszik, s innen kerül, miutánjmegszáradt, az olvasztóba. A zúzó kalapácsokat gőzgép hajtja és egy fogakkal ellátott henger forgása
következtében felváltva emelkednek ; itt mosatik
ki az agyag is, de mint tapasztaltam, nem tökéletesen, mivel a homokiszap közt is feltünőleg sok
réz van.
A nyers követ a bánya feletti hegyekből és
a timsós fürdő feletti timsós-tó mellől ássák. Van
e bányatelepen kovács- és asztalos-műhely is, a
folytonos javítások és ujitások megtételére. Munkást körülbelől 150—200-at foglalkoztat.
E rézbányától mintegy negyed órányira fekszik a parádi timsós filrdö, melyet a nép egyszerű
bányának is nevez. Magas szép fekvése van, jobbra
a hegyoldalon.
Ha feléje tart az ember, nemsokára előbuk-

vény közelében. Innen viszik a lúgot a cseviczefürdőbe.
E völgyben vannak még a gazdasági épületek, tisztek lakásai, mesteremberek és más munkások házai, és ha e kis telepitvény jól halad, pár
év múlva falu keletkezhetik belőle a fürdő körül.
Van e helyen vasas forrás is a közel fekvő
Ó-huta mellett.
Szebb, kedvesebb és regényesebb utat alig
képzelhetünk, mint a timsós-fúrdőtől a falun keresztül a cseviczés-fürdőig. Párádig jó széles
utón búza-földek és rétek közt haladunk, melyek
bekeritvék két oldalt erdős hegyektől, melyek a
falun túl a cseviczéig mind összébb szorulnak. A
faluntul már erdő váltja fel a búzaf-öldeket, s az
út jobb oldalán egy hegyi patak sikamlik tova
apró szines kavicsokon. Sok helyt fejünk felett
összehajolnak az ágak, mintegy boltozatot képezve. A fa-hidaknál, melyeken áthaladunk, újra találkozunk patakkal, mely sietve halad, mintegy örülve, hogy kiszabadult az üveghuta kerekei
közül, mely dologra fogta; pedig nem soká tart
öröme, mert im a mellettünk levő malom már
újra igába fogja és újra dolgoznia kell.
A ceeviczei nagy fürdöház előtt, mely egy fó
és két egyenközüleg futó szárnyépülettel bir,

angol kert van. A főbb homlokzat emeletes és
szép tágas teremmel bir. Itt tartatnak a szépségről és kedélyességről annyira ösmert Anna-bálok,
melyek a timsósban rendesen ismételteinek. Itt is
elegendő fürdő- és lak-szoba van. Nagy ebédlőterem és mindkét fürdőben elég jó vendéglő.
Szép árnyas fasorok vezetnek innen bennünket a kénes cseviczeforráshoz. Ez oszlopokon nyugvó kerek ivóterem alatt van, s ez
ivóteremtől fut ki egy
sátor alakú, keritéssel
ellátott épület, hol 6 láb
mélyen a földben a hires
parádi vizet töltögetik.
Két oldalt téglából rakott padkán körül-belől
5—600 üveget töltenek
meg egyszerre; ugyan
itt dugaszolják, pecsételik és látják el czinkupakkal, innen kerül
a raktárba és ugy a világkereskedelembe , —
öntudatosan mondjuk
pedig világ-kereskedelembe, mivel már több
éve, hogy Amerikába is
szállítanak belőle, s e
hosszú út alatt semmi
változást nem szenved,
mi már onnan is kitünhetik, hogy próba után
ez évben újra rendelést
tettek 500 üvegre. Nem
hiszem, hogy más ásvány vizünk évenként
az Oczeánt át uszná.
E rendkívül jó és
egészséges vizre nézve
hátrány az, hogy forrása
nem elegendő gazdag,
s igy Pestet és más főbb eladási helyeket is alig
elégítheti ki, még a környékbeli 100—500 üveges
Kundschaftokat nagyon sokszor vissza kell utasitani. E forrás az uradalom részére hallomás
szerint 20—30 ezer forintot jövedelmez.
Van a csevicze-fürdőnek az is, a mi sok más
fürdőnek, sőt mezővárosnak nincs, t. i. tulajdon patikája,
mely kis mintagyógyszertárt
Kociánovich
József gyöngyösi gyógyszerész állított
felezelőtt mintegy 10 évvel.
A fürdőházzal átellenben
eső Széchenyihegyről igen
szép kilátás
nyilik a vidékre, különösen a
völgyben fekvő
épületekre. A
tájék itt sokkal
regényesebb,
mint a timsósnál.Egy kirándulás a Kékesre vagy Bagolykőre a legszebb
és legelragadóbb látványnyal jutalmazza a vállalkozót.
A fürdők
gyógykezelését
dr. Losteiner
András uradalmi orvos vezeti, ki ez évben
Egerben tartóit orvosi és
természettudományi nagygyűlésre, a parádi fürdők szakmai
leirását készité el nagyobb terjedelemben. A
C8evicze-fürdőnél ezenkívül még Kuh K. verpeléti
orvos működik magán orvosi minőségben.
Az üveg huta ide csak '/4 órányira van, épen
a völgy végén. Már körülbelől 80 éve hogy fenn
411. Eddig a békasót Zólyommegyéből hordták

belé, de ujabban sikerült a huta közelében egy derék gondolkodásmódjáról, s annyival inkább
békasó-telepet feltalálni, mely az eddigi kísérle- elismerésre méltó, mivel a tanitót is ő fizeti.
tekből ítélve igen jó fehér üveganyag. Két olvasztó Munkás itt 100—150 dolgozik, kiknek igen csinos
kemenczéje van, egyik 7-—9 nyilasra. A békasót tiszta lakásaik vannak.
üveggel vegyítve egy ugyanott és különös agyagInnen vezet az út keresztül a Mátrán Kisból készült edénybe teszik, mely könnyedén befa- Terenyére a legközelebbi vasútállomásra, honnan
laztatik az olvasztóba. Itt fuják a parádi vizhez már rendes társaskocsi összeköttetés is van. Tervben van a Mátrán keresztül egy országutat
—i-r '-—'- - - __
építeni Párádra, mely a
=m
^hegygerinczen haladva
3—4 órával hozná közelebb Pestet. Mint halljuk Gyöngyös városa
részéről, ügy a kormány
részéről is munkálkodnak már ez ügyben. Kívánjuk hogy kedvező
eredménynyel.
Liptay Pál.

A magyar orvosok és
természet-vizsgálók
XIII. nagygyűlése.

Egri főszékesegyház.
f

^

való üvegeket és más mindennemű üvegedényeket. Nevezetes még a huta arról is, hogy egyedüli
hazánkban, mely a vegytan- és természettanhoz
szükséges üvegcsöveket, retortákat és más edényeket készit. A természettudósok gyűlésére a
huta szintén rendezett kiállítást saját gyártmányaiból.

Egri lyceum épület.
Vannak még a huta körül különböző épületek, u. m. zuzók, az üveg-csináló és köszörülő
műhely, az ablaküveg lapító kemencze, a nagy
üvegraktár, az igazgatóság és a munkások lakai.
A mi azonban a telepet legjobban díszíti, az a gróf
által a munkások gyermekei részére épitetett
iskola, mely legszebb tanúságot tesz a földesúr

i.
A magyar orvosok és
természetvizsgálók idei,
XIII. nagygyűlése aug.
24-kén vette kezdetét
Egerben a lyceum dísztermében. A tagok száma 577-re ment; képviselve voltak a többi
közt a magyar tud. akadémia, a nemzeti múzeum, földtani társulat, budapesti orvosegylet, Pest-város közönsége, stb.
A gyűlést Bartakovics Béla egri érsek nyitotta meg egy rövid beszéddel; köszönetet mondott elnökisé választatásáért s áldást kívánt a gyűlés munkálkodására,
a tudományokra s ez által hazánkra.
Ezután Egerváros polgármestere Tavasy
Antal üdvözölte a gyülekezet tagjait Eger ős
emlékű falai közt, s kívánt sikert törekvéseiknek.
Most Ipolyi
Arnold lépett
a szószékre, s
nagyhatású beszédben fejtegeté Eger és
vidéke jelentőségét, s a társulat magas fel
adatait. Beszéde első részeit
itt közöljük.
„önök nemes
hazafiui
rokonszenve s
magas tanulmányaik uraim,
idei nagygyűlésük helyéül
Hevesmegye
főhelyét, Eger
károsát választották. Engedjék, hogy nemes tisztemben
eljárva, mint a
helybeli megyei és városi
rendező albizottmány vezetője s elnöke,
önöket nemcsak e város,
de az egész megyének és vidéknek nevében is a legmelegebben s
leglelkesebben
üdvözölhessem.
A hely, melyet önök választásukkal megtiszteltek, valóban nem méltatlan önökre!
Istennek teremtő szent keze által a természet minden adományaival dúsan megáldva; dicső királyaink és buzgó főpásztorai által a hit
templomává, és a tudományok csarnokává avat-
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-va; fiai és lakosai ipara és szorgalma, hazafiusága
Ipolyi után Kubinyi Ferencz első alelnök
és vitézsége, nemes és szép tettei, s magas törté- emelt szót. Áttekintését adta Hevesmegye, Egerneti visszaemlékezések által megszentelve, mél- városa és vidéke viszonyainak, négy fő nézponttán honfiúi önérzettel mondhatjuk, hogy a haza ból vevén azt fel ismertetése tárgyául, u. m. ősnagy és szent helyeinek egyike ez, melyre önök lénytani, régészeti, történeti tekintetben s végül
uraim léptek.
szellemi és jótékony intézeteire vonatkozólag. A
Mert minden emberi lét és élet fejlődésének történelem vázolása folytán felt mlité, hogy midőn
és minden társadalom virágzásának uraim e kettő í-z. István a magyar nemzetet a keresztyén valképezi alapfeltételét: a föld, melyen mint alapon lásra térité, püspökséget állított Egerben is, mely
és talajon az ember él és áll; s a szellem, mely a egyike a tizeknek s területe 10 megyére terjedvén
halandót a föld rögén és porán tul emelve lelkesíti. ki, a legnagyobb volt. Majd az1 ozmán ellen
S e megyének, helynek és népének, melyet Hunyadi János és fia a nagy király által vívott
önök uraim mai tudományos gyülekezetükkel dicsőséges harezokat s utána a mohácsi nemzeti
megtiszteltek, mind a kettőből az örök Gondvi- nagy szerencsétlenség folytán hazánkra nehezeselés dúsan kiadta az ő részét.
dett török uralmat érintvén, emléket emel Dobó
E megye földje egyike a legáldottabbaknak, és Mecskey nevének, az egri hősöknek és hősnőkés földtani tekintetben is, hogy bemutatását mind- nek, kiknek dicső hire Európaszerte elterjedt.
járt a geológiával, a földtannal kezdjem —egyike ,,A hősök nyugosznak! — igy szól tovább — a
a legérdekesebbeknek.
romok között csend uralkodik, hol hajdan tábori
Földje testének mintegy csontvázát s gerin- kürtöket riadóztatták, a harczias szellemet felczezetét a Mátrának, alkatára nézve a Cordille- válta alant a városban a békés polgárok tevékenyrák- és Andesekhez hasonló harmadkori úgyne- sége, kik hódolva a mostani kor igényeinek, a
vezett vulkánit kőzete a Trachyt képezi; s ennek haladás zászlaját kitűzve s hőn ragaszkodva a
dus családjai: az Andesit és Rhyolyth vagy haza szent ügyéhez, az ipar, gazdászat, kertészet
Quarz- és Zöldkó'trachyt. Mig az alpesi termé- s kivált a szőlőmivelés előmozdításában kitűnő
szetű Bükknek kiváló saját képlete a Juramész szorgalmat tanúsítanak."
és a Wehrlit, vidékünk ezen nevezetes ásvanyEgervárosa jótékony intézeteire térvén át,
unicuma.
röviden ismerteté az irgalmas szerzet betegápoló
És mig e kőzetek mélyében az arany és ezüst, intézetét, a kórházakat, a szegények intézetét, a
ólom, vas és réz, kőszén és mész terem, csekélyeb- 'papi nyugintézetet, az ajtatos alapítványok intében ugyan ma részben, mint valaha; bérczeik te- zetét, az utolsó egri püspök, gr. Eszterházy Kár.
tőin pedig a magas tölgy koronája s a cser lamb- által nagy költséggel épitett és felszerelt valóban
koszoruja leng : addig alföldje rónáin, ez elmállott fejedelmi tanépületet: a lyceumot, annak csillag.
és lemosott kőzetek nyirok s agyag televény ta- dáját, könyvnyomdáját, könyvtárát, frescófesté
laján,az arany buzakalász reng.
szeú műdai-abjait, a néptanitókat s kántorokat
És ha mindjárt a geolog, valamint az állat- képző intézetet, a papnöveldét, a leánynöveldét,
buvár zoolog, a rovarász és füvész nem talál ie melyek mindannyian Eger dicső emlékezetű főpapitt meglepőbb képződéseket, nem uj s ismeretlen jainak köszönik létrejöttüket s mostani főpapjáállat- és növényfajokat és nemeket : de feltalálja nak virágzó állapotukat.
még dúsan hazánk faunájának majdnem összes
Következtek Kátai Gáb., a nagygyűlés egyik
fajait, fel ilórájában növényeinek minden nemeit. titkárának jelentései.
Kezdve a rengetegek ragadozó vadaitól, egész a
Bemutatá azon tudományos társulatok, egyszelid és hasznos házi állatokig; a lég urától a letek és tanintézetek leveleit, melyek a nagygyűsastól egész a kellemes zengőkig, minden nemök lést üdvözölték.
képviselve van. S a kéklő béreztetők magas szálAz olasz természetbúvárok f. é. szept. 14 —17.
fáitól egész a mezőnek lángoló bíbormezű Ado- napjain Vinczenzában tartandó Ill-ik kongressunisaig, s a csermely partján, tiszta habjaiban sukra hivták meg a nagygyűlést.
tükröződő azúrkék szende Nefelejtsig, Flóra öszMajd felolvasta a titkár Mármaros-Sziget,
szes bájos leányaival találkozunk.
Szatmár- Németi és Fiume városok meghívó leveS a mind ennek életet s jelentőségét, lelket leit. Eljenzéssel fogadtattak, mely Fiume leveléés szellemet ad, uraim, a teremtés királya s a föld nek felolvasása alatt viharossá vált. A választás
ura, az ember! Tanulmányaink ezen legtöbb és leg- a zárközgyülésen fog megtörténni, s valószínűleg
nemesebb tárgya — évezredek s az őskor óta Fiumére fog esni.
lakja ezen áldott virányokat.
A gyűlés másodelnöke Flór Ferencz jelenRégészeti leleteink legalább, hanemis mind- tést tett az országos orvosi nyugdíjintézet és a
járt az ős, a palaeolyth korban, ugy kétségtelenül segélyegyletről, s a pártolók sorát 200 darab arany
már az ujabb, a neolyth kőkorban itt találják már adományozásával nyitotta meg.
az embert az ősállat csonthalmazok köztklt kőeszAz értekezésekre kerülvén a sor, Rónay Jáközeivel és kőfegy vt reivel.
czint a ,.jégkorszakról" tartott felolvasást; Szabó
Sőt a következő réz- és bronzkorban a Mátra József pedig Heves és Külső-Szolnok rafgye földés Bükk hegység akkori dús ércztermelésének je- tani viszonyait ismertette, előadását színezett
léül itt már öntő és kohóműhelyeire, és népe főnö- térképek bemutatásával érdekesitve.
kei fejedelmi sírjaira is akadunk.
A közgyűlés 1 '/2 órakor végződött be.
De ezek még úgyszólván történetelőtti korának emlékei. Mire mintegy a vaskorral földünk
történeti kora kezdődik, itt már nemzetünk őseiTermészetrajz! képek.
nek földvárait is és fóldalkotmányait találjuk.
És mire már a történet beszél s a hagyomány
it.
szól, első szava a mit hallunk: hogy mennek át az
A
b
éka.
Eger folyam partjain Árpádnak hadai és mikép
foglalják el innét az egész vidéket, a Mátrától
Megismervén így a hüllők általánostulajdonTiszáig s a Zagyvától Kőrösig. Halljuk, hogy ságait, áttérhetünk most sajátlag a béka ismerteszállja meg nemzetünk egyik kiváló törzse, a kun- téséhez. Mellőzvén a varangy békának leírását,
palóczok, Örs és Bors, Ed és Edémen vezéreivel melyet úgyis már e czikk elején körvonaloztunk,
a Bükköt és Mátrát éjszaknak és keletnek. És itt leginkább a mezei békát fogjuk szemügyre
mint jön később egyik régibb elszakadott ága ne- venni, mely alkalommal a természetbarát csodálmünknek: a Jászkunok, megtelepedve a megye kozva fogja látni, hogy e megvetett állatkák testnyugati s déli határain. Mig annak kellő közepét, alkotásukra nézve, valamint életmódjuk és szaalföldje rónáit s a Tisza partjait a tiszta magyar porodási s növekedési módjukat tekintve, több
népfaj zöme tartja. Melybe régibb s ujabb szláv figyelemre méltó különösség által közelebbről való
és germán lakók és gyarmatok, sőt görög és török megfigyelést érdemelnek.
népmaradványok szerencsésen elvegyülve, adják
A mezei béka külső alakja feltűnően és előHevesmegyének hazánk azon kétségtelenül leg- nyösen különbözik a varangy-békáétól. Feje
magyarabb népét, melynek erős és deli férfiai, ugyanis hosszúkás, egész arczkifejeze'se ildomos,
bájos és gyöngéd hölgyei annak rónáit és bérczeit két nagy szeme, különösen ha valami prédáján),
lakják.
pl. egy légyre leskelődve tekint, szinte kiugrik
Es ha igaz, hogy annak nagyobb tömege az tejéből és villogó fényben csillog A szemek mögött
élet gondjaival s a nemzet felett elvonult terhes vannak hali-érzékei és felső ajka közepe táján
idők és események viszályaival egyre küzdve, a látszanak orrlyukai. Fogai nincsenek, mert préművelődéstől messze elmaradt vagy csak annak dáját nem rágja össze, hanem egészben nyeli el.
felszínéig sem jutott, — ugy mégis java és zöme, Egy ezép szájnak kitűnő disze, a fogak,a békánál
magasbjai és jelesbjei az európai civilisatio minden hiányozván, az ajkak igen keskenyek s némileg
áramlatát, mindenkor követve, bátran mondhat- fogatlan vén asszonyokéihoz hasonlítanak, azon
juk, hogy a világnak nem volt oly epoehalis, nem különbséggel, hogy az áll nem ugrik előre, hanem
oly magas és szabad eszméje és ténye, mely köz- j egyenlően lesimul és a szájnak valami hallgatag
tünk idején meg nem fogamzott volna."
i kifejezést kölcsönöz; pedig nagyon csalódunk,

mert e szájból kifáradhatlan csevegés és versengő,
csintalanabbnál csintalanabb ént klőzengésekömlenek. Nyári, holdvilágos estéken a falusi lakóknak
bőséges alkalom nyílik, ezen bóka-hangversenyeket hallgatni és a kicsiny béka messzire elhangzó,
tisztán csengő dalának erején és kitartásán elgon
dolkozni. Érdekes lesz megismernünk a hangszert,
mely képessé teszi a békát, ily erős hangot adni.
S ez azon hólyag, mely a béka torkának két oldalán akkor mutatkozik, midőn mrgszólamlani
készül. Minthogy a békának, mint már fennebb
emiitettük, sokkal tökéletlenebb a tüdeje az emlősök és madarak légző szerveinél, a nagy teremtő
ezen hólyagokkal pótolta azon erőt, mely egy
csengő hang előhozására megkivántatik. Ezen
hólyagokat tehát a béka, mintegy tartalék-légtárt,
vagy mint a dudás a dudát, előbb megtölti levegővel, azaz: felfújja, s aztán ugy vélekedik, hogy
szoritsd, 8 megered a nóta.
A békának hátsó lábai sokkal hosszabbak és
izmosabbak a mellsőknél, s így valóságos ugrólábak. Ezen jelenséget a természetrajzban sokszor
látjuk előfordulni, pl. a bolhánál, trücsöknél stb.
azt is veszszük észre, hogy ezen szervezet a biztos
menekvés, a futásnak eszköze, mert azon állatok,
melyek hosszú hátsó lábakkal vannak ellátva,
többnyire nem ragadozók, mint pl. a nyúl, őz és
aszarvas. A békának is nagyrészt menekülési eszközül adattak a hosszú lábak, a mint e czikk
elején már tapasztaltuk, hogy a fenyegető veszély

Do térjünk most komolyabb tárgyra, mely a
békát igen nevezetessé teszi, értem azon változásokat, melyeken külalakjára, valamint belszerkezetére nézve is, születése perczétől fogva átmegyen, miglen tökéletes béka-alakját elnyeri. A ki
a természet csodás és remek tüneményeivel foglalkozni szeret, annak háladatosabb és egyszersmind mulatságosabb időtöltést nem ajánlhitok,
minthogy akrírmely békafajnak tojásaiból egy kis
csomagot valamely tócsa vizéből kifogjon és otthon
az aquariumba téve, a békatojás kifejlődését s
illetőleg a béka-magzat különböző változatokon
átmenő növekedését naponta figyelemmel kisérje.
A béka t. i. növekedésében némileg has3nlit a
rovarokhoz, ezeknek átváltozásaiban (metamorphosis) részesülvén; mert eleinte a béka tojásából
egészen más állatka fejlődik, mely a békafit nem
gyanittatja, mert pl. lábai nincsenek, nem tüdőkkel, hanem kopoltyukkal lélekzik, hosszúkás, halforma alakja és farka van. De menjünk rendre.
A mint a tavasznak éltető melege az egész
szunyadó természetet téli álmából felkölti, a béka
is kivergődik az >n iszapból, melybe magát a tél
beálltával belefúrta, és uj életnek örvendve, egyszersmind nemének szaporítására forditja gondját. E czélra, a béka-anya a legközelebbi tóhoz
közeledik és termékenyített tojásait a vízbe hullatja, mitsem gondolván további sorsukkal, melyet
az anya-természet vállal magára. Ezen tojások
(500 — 10 !0) átlátszó, nyákos fehérnyével és közepén tojássárgával vagyis itten feketéjével vannak

ellátva (lásd 1. sz. ábra) és egymáshoz go:nolyitott, nyirkos, a viz fölületén úszó csomagot képeznek. A nap m-ilege nemsokára életerőre fejleszti
e petéket és a középső/ fekete ponton négy hét
múlva már azon változást látjuk, hogy az uj életcsira némi alakot vett magára, sőt a fekete pont
fark-féle függeléken mozgást is veszünk észre.
(2. ábra.) Ezen éietjelt mutató magzat mindinkább növekszik s ugy látszik a fehérnye fogyatékával, mely végre az uj állatkának már nem
képes elegendő tápot és mozgásaira elég tért
nyújtani, s igy valamelyik szélén meghasad és egy
furcsa kinézésü alak tűnik elő (3. ábra), mely a
békának, első belépténél az életbe, nem épen igéző
termetet kölcsönöz. A mint a tojásból kibújt e kis
torzkép, azonnal a viz fenekére leszáll, de csakhamar fölmerül és a maradék nyákhoz siet, molyea,
mint emlőjén, sokszor csüggeni látjuk. Nemsokára
nyúlánkabb lesz e kis állat, nlelyen, mi ít a 4-dik
rajz mutatja, egy gömb fejet és hosszúkás vékony
testet szemlélhetünk. A fej két oldalán valami
czafrangok vannak és ezek a kopoltyuk, melyek a
halakéhoz hisonlí lélekzési szerveket ábrázolj ik.
Ez arra matat, hogy a tüdők még nincsenek kifejlődve, mi lassanként történvén, e kopoltyuk is
aránylag kisebbednek s végre elenyésznok. Az
5-ik sz. ábra még inkább kifejlesztve mutatja ez
alakot mely inkább halhoz, mint békához, hasonlít. Fején már két porit mutatja a szemeket, a fark
pedig alul és fölül egy vékony, átlátszó hártyával van ellátva, melyek mintegy evezők, az állatka
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második képet és Vöröstoronynál a muszkák
kiszorítása fejezi be.
Diadalról diadalra, gyorsan, mesésen, a hogy
Sok készülődés, még több hirdetés után valahára készen lett Molnár a nagy látványossággal, történt. E képek jól vannak választva.
melynek sokat igérő czime: Bem és a honvédhad Bemet Várhidi nevű színész adta; a maskisereg.
Akkor aztán az eső kezdette ostromolni és a rozás sikerült, a mi igen sokat tett a darab hatátöbbször hirdetett előadás a miatt egészen aug. sára. A darab irójais elég szerencsés volt jellemző
24-ig maradott. Szent Istvánnap és a vásár népes vonásokat szőni be a lengyel vezér felől. Sürögforog, az ágyuknál tölt legtöbb időt; szavai
zajos időszaka elveszett ez előadásra nézve.
szakadozottak,
rövidek. Ha kérdi az ezredes, mit
Az első estén mindamellett akkora közönség
jelent meg a budai színkörben, a mekkora ott tegyen a hegyszorossal: maradjon ott, a mig lehet
valószínűleg soha sem volt. Eí nam egy ember — feleli Bsm. Hát mikor nem lehet? Akkor is
kényszerük visszatérni, minthogy az előadás kez- maradjon ott. Előre, vorwarts! Ezt mondja legtöbbször, a mint mondta csatáiban. A jobb szárdetekor már mindenféle jegy elkelt.
A következő nap Bem előadásáról bsszéltek nyat nyomják , nem birja az ellenség túlerejét.
mindenütt ég minden napi k p terjedelmes közle- Mit rendel? kérdik a vezértől. Előre, vorwarts!
ez a felelet mindig.
ményt hozott felőle.
A fegyelem fenntartásában szigorú ; azonkíMindenesetre elég érdekes tárgy, hogy lavül
apja,
barátja katonáinak. Saját sebével nem
punk jelen száminak tárczáját betöltsük vele.
gondol; ellőtt ujját bekötni sem engedi a csata
végéig.
Dobpergés, trombitaharsogás és csatazene
Igaz, hű, elragadó vonások és Várhidi szépen
közt jelentek meg a honvédek a szinpadon. Ha adta vissza.
hatás a czélja a színpadnak, itt megvan. A ViláE darabnak alapul egy családi dráma van
gosnál utoljára látott egyenruha földobogtatja a téve. Elvétett dolog. Csak akkor állhatna meg, ha
sziveket; a szemekbe köny tolul és igazi lelkese- a nagy események, csaták, háttorét képeznék és
dés éljenei harsogtak a levegőben.
elhatározólag folynának be kifejlésére. Itt azonHát aztán, mikor megjelent a dicső emlékű ban előtérben a csaták állanak és ez a családi eseszürke vezér lóháton, lóhátos táborkarától követ- mény azok eldőlésére nincs befolyással; követkeve: hogy ne fokozódott volna elragadtatásig a zőleg bántólag hat az érzelemre, mikor közbesziv érzete, melyet akkor is kegyelet tölt be, ha közbe előrántatik. E darabnak ninos is szüksége
csak hideg vásznon szemléli e hős alakok másait? ilyenszerü alapra. Bem hadjárataiból drámát alMajd délczeg hu3zárság vágtat át a színen és kotni afféle segélyével is lehetetlen; mint kép,
dübörgő ágyukat vonnak nehéz lovak. Az ágyút úgyis fölveri a hazafi lelkét, és a családi drámi
oda állítják szemünk elébe, a sugólyuk mellé; nem birja fokozni a lelkesedést. Bem hadjáratában
megkezdődik az ütközet; a szürke vezér maga a nélkül is van összefüggés. Jő, lát, győz. Ebben
irányoz; füst borit el mindent. Vorwarts! kiáltja van az összefüggés. Minden oda erőltetett csaa bálványozott vezér és a páholyokban, zártszé- ládi história törpe lesz e nagyszerű, esaményekben
keken ülő firfisziv nem érzi jól magát kényelmes gazdag, regeszerü hadiárat mellett. •
ülésén; jobb szeretne ott lenni, vorwarts, előre
Azt a családi drámát ki kellene hagyni egényomulni a halálba.
szen. Csak hasznára válnék a darabnak. Különben
is egy franczia darabból, a ,,Miirengo<! czimüből
•
Nagy ügyesség, sok erő s nagy merészség van véve.
kellett Molnárnak, hogy e darabot, igy a mint
Gondot fordított Molnár arra, hogy a nemvan, szinre hozza. 300 főből álló gyalogság, 60 zetiségek fijó emlékei ne veressenek föl e darab
lovas, ágyuk s mindennemű fegyverek egy szinpa- által. Oláh és szász szerepelnek ugyan, de mint
don: nálunk legalább példátlan edd'gelő.
honvédek. Elébb ellenségek voltak; aztán megA csúcsai hegyekre fölkigyózó hóval boritott győződnek a magyar ügy igazságáról és arról,
ösvények, Szeben város piaczi nagy hidjával és a hogy nekik is annak diadala használhat. E^ert
luaas sor, melyben diadalünnepet ül a diadalmas fölcsapnak honvédeknek. Van zsidó is a ki jó
hadsereg mind igen szép, költséges és gonddal kém és vitéz harezos; tudós is, mert megjövendöli
készült diszletek. Ezek mellé méltán vehetjük a hooy az emanczipáczió 1868-ban fog bekövetkezfényes és jellemző honvéüöltözeteket s a sok tün- ni. A lengyelek korszerű és hatásos alakjait képedéri tarka balletruhát.
zik a darabnak.
.
, .
Az ellen ég csupa orosz. Német nincs sehol,
E darab három képen tűnteti föl Bem dicső mintha Vuchner'nem U létezett volna, sem Útban.
erdélyi hadjáratát, melylyel az ellenséget kiszorí- Szász és oláh jó barátok. Csupa ildomossag az
totta Erdély földéről. 'Csúcsa hófedett havasain egész, iídiiein feledékenység történt. Ha 1 uctmer
történik az első ütközet; Szeben bevétele adja a futó hadát nem tették bele, annak van értelme; de

Bem apó a budai színkörben.

1-sö szám.

2-ik szám.

5-ik szám.

7- ik szám.

3-ik szám.

4-ik szám.

6-ik

8-ik szám.

elől mily nagyot ugrott és egyszersmind egy
gyöngéd nőt megriasztott. De másrészt prédája
utólérhetésére is szolgálnak neki ez ugró-lábak.
Tápláléka t. i. élő rovarokból (hullához nem nyúl)
s többnyire legyekből állván, hogy azokat elkaphassa, sokszor nagyokat kell ugornia.
Bocsánatot kérünk, de a hátsó lábaknál, ezen
izmos és izülékeny végtagoknál még egy kissé
megállapodunk. Tudjuk ugyanis, hogy a békák
nagyobb része a vízben lakik, és hogy a béka igen
ügyes és derék úszó. Nem közel van-e azon gondolat, vájjon nem a békától tanulta-e az ember az
úszás mesterségét? Azt mondják, hogy a hajózást
és vitorlázást a hattyútól lestük el, agyagból házat
épitni a fecskétől tanultunk, fonni a hernyótól,
szőni a póktól stb. Az emberi méltóságot nem
sértjük megr ha azt mondjuk, hogy művészileg
ús.ni, a szegény, megvetett békától tanultunk, e
mesterséget ő tőle sajátítottuk el, mert a közönséges úszó, mint tudjuk, kutya módra úszik, sit
venia verbo. Annál is inkább ki kell engesztelődnünk a béka iránt, nem kell azt annyira utálni
vagy borzadni tőle, hisz némiképen az emberhez
hasonlit.—Ohó! De igen. Ugyan ki ne emlékezne
naeg arról, ha némely uszodákban megfordult,
hogy nem látott-e emberi lényeket, vékony lábszárakkal, mint a békáé, elfonnyadt lábikrákkal,
milyen a békának van, potrohós hassal, puffadt,
golyvához hasonló koderlivel, bajusztalan ajkakkal s kidülő szemekkel, épen mint a békáé? Hát
azt tudja e minden magyar olvasó, hogy ezen
hirhedt úszó békaczombokat sokan enni is szeretik, kirántva, mint a csirkéket. Vájjon roszabb
eledel volna-e az, mint a csiga-nyák meg az osztriga ?

gyors mozdulatainál s illetőleg uszkálásában hathatós segédeszközül használtatnak.
Ezen alakban nyájas olvasóim bizonyosan már
igen gyakran látták, a béka magzatokat, a nélkül
tán, hogy sejtették volna, hogy ezekb )1 maholnap
4 lábú állat vagy béka válhassék. De nem messze
van már az átalakulás, a mísodik hó végével a
hátsó lábak előtünedeznek (6 sz.), a fej is a béka
physiognomiáját ölti magára smost még feltűnőbb
az alak, mely félig halat, félig békát mutat. Ezen
előhaladásában már vedlik az állat, miközben az
eledeltől, mely a vízi növények nyirkos fölületéből és apró ázalékokból áll, tartózkodik; azután
ismét virgoncz és gyakran a viz felületére látjuk
fel-felvergődni és a levegő után kapkodni, jeléül
annak, hogy most már tüdőkkel vesz lélekzetet.
Végre feje meg dagadni látszik, mellső lábai is
kibontakoznak (7. sz.) és rövidre összezsugorodott farka is végkép elvész, (8 sz.) mi által
a béka sajátlagos alakja tökéletességét elérte.
Mo3t már lábaival evezve úszkál a kis béka,
sőt a száraz földre is bátran kilép, é* számtalan
sokasága által mezőn, réten elterül. Ha ilyenkor
egy langyos eső után szántóföldek vagy valamely
réten keresztül utizunk, ezen apró békáknak töméntelen sokaságával találkozunk és a nép azt
hiszi, hogy ezek az esővel hullottak alá, pedig
csak a lágy — meleg nedveség csalogatta elő őket
az apró bokrok és göröngyök alól, hol előbb rejtőzve valának.
^ c
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kihagyni a dicső bécsi légiót, mely oly hősileg
vérzett a közös szabadság szent ügyéért, — az
nem volna szabad, sem a történelmi hűség, sem a
szem előtt tartott ildomojság szempontjából.
Minthogy a velünk élő népekből egyet sem
akar ellenségként szerepeltetni, abba a ferditésbe
kényszerül e darab, hogy már Csúcsánál, Bem
első megjelenésekor oroszok ellen foly a harcz,
holott oroszt Szebennél láttak legelébb.
A hűségre átalában semmi gondot sem fordított e darab irója. Boszantó, hogy mily képtelenségek vannak felmutatva az erdélyi népéletből.
Csúcsa körül szerinte oláhok és szászok vegyesen
laknak; a mi egyátalában nem áll. Híre sincs ott
a szásznak. Azonkívül ugy mutatja föl, mintha
oláh és szász a legjobb viszonyban élnének, összeházasodnának stb. Mind valótlanság Oláh és
szász hidegebbek egymás iránt, mint akármelyik
a magyarhoz.
Hát arra mit mondjunk, hogy a történelmileg híres székelyekről ugy nem tud semmit sem
az író, sem a rendező, mintha chinaiak volnának.
Néhány bő gatyás, piros mellényes alak van kiállítva, kezében hurokkal és azt, mint különképet,
a székely guerillák czim alatt hirdeti a szinlap.
A székely nem ismer sem bő gatyát, sem vörös
mellényt, sem hurkot. Fegyvere bármely ütő,
vágó szerszám; rohamná^a puskatusája. Ezek a budai színpad székelyei sem beszélni nem tudnak
székelyesen, sem észjárásokban, tetteikben nincs
föltüntetve semmi székelyes. Pedig mindez könnyű
volna, mert nincs nép a világon, melynek élesebben kitűnő tulajdonságok tennék főjellemvonásait, mint a székely. Ha a történelemre figyel e
darab szerzője, akkor is nagyobb és hívebb szerepet kellett adnia a székelyeknek. — Szeben első
ostroménál székely ujonezokat küldött Bem rohamra a sánezok ellen, olyanokat, a kik csatát
soha sem láttak volt még, és azok puskatusáikkal, lándzsáikkal, butáikkal neki rmntek vakmerőn az ágyuknak és kiverték az oroszt. O t szerette meg őket Bem; attól kezdve nevezé „fiamoknak," azért irta Petőfi is :
„Ugy mennek a halál elébe ők,
Miként más ember menyvgzőre mén."
Nagyszerű, páratlan jelenetek álló tak az iró
rendelkezésére; és ő nem vett faradságot utánnézni azoknak; hanem fölállta bábokul gyarló
lelke gyarló alakjait.
Egy szóval elmondhatjuk, hogy a mit e darabban Molnár létesített, az meglepő, a mi az
írótól származott, az silány. Miért nem tud költséges kiállításaihoz jóravaló írót szerezni meg,
hogy a szöveg is segitné a hatást és tartaná fenn
a darabot olyan helyt is, a hol nincs hasonló költséges kiállítás ?
Hogy nem teszi, roszul teszi.
Rethi Lajos.
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veszélyes módon hultak el. A halálnem főkép az
által vált igen károssá, mert egész istállók vesztek
ki egyszerre. Az állatorvosok a vész iránt tisztába
jönni,nemtudtak. Vogeltanárurszorgos vizsgálatok
után abban állapodott meg, hogy ezen vész nagyon
hasonlít az embereknél is jelenkezett nyakcsigolya
görcshöz, s abban áll, hogy a hátgerincz hártyái
gyuladásba jönnek, s ez halált okoz. Mi okozza
e bajt, honnan támad e nyavalya, még nincs megállapitva.
,

•• {„Egy okmány 1809 böl."J Közli Anonymus. Ily czimü kia füzet jelent meg, mely egy
magyar nemesnek az Ausztriától való elszakadásra czélzó felhívását tartalmazza Napóleon császárnak a magyar nemzethez Schönbrunnból intézett proclamatioja folytán. Ára 25 kr.
** (Munkácsy Mihály) szép tehetségű fiatal
festészünkről, ki előbb a képzőművészeti társulat,
utóbb a kormány segélyezése mellett töltött egyegy tanulmányi évet Münchenben, a „MűcsarKözlekedés.
nok" Orlay tollából ismertetést közöl, s Munkácsy
x* (Déva városa) auguszt. 21-énláttaaz első
legújabb müvét, mely legközelebb szinnyomatban
fog megjelenni, igen előnyösen itéli meg. E kép vasúti vonatot megérkezni. Az uj branyicskai
egy jelenetet ábrázol népünk életéből, a menyeg- hid, mely Schiffkorn rendszere szerint van épitve,
zöre hivogatást. A vőfélyek hosszú virágcsokorral tökéletesnek bizonyult be a 9000 mázsányi teékesített jelvényes botjaikkal kezökben megje- her alatt, melylyel a ,,Brezovva" gőzmozdony
lennek egy egyszerű földmives családnál, s ezt az átrobogott rajta. A vonatot Déván nagyszámú kööregebbik rimes dictióval meghivja a nászün- zönség várta, mely a vonat megérkeztekor ujonnepre. A szorgalmas magyar gazdasszonyt e meg- gásban tört ki.
•f (Királyi kézirat) jelenti, miszerint ő
tisztelés is munka közt találja, mit csak a hivogatók kihallgatása kedveért hagy egy kis időre Felsége beleegyezett, hogy akassa-oderbergi vasút
félbe; ha a vőfélyek azon példaszó szerint akar- és abos-eperjesi szárnyvonal engedélye az érdenak maguknak választani élettársat, hogy : nem kelt felek közt 1868-ik évi april hó 29-én kötött
messze esik az alma fájától, ugy bátran válthat- egyezmény értelmében a brüsseli „société de credit
nak gyűrűt e háziasszony két csinos leányával, foncier intenational"-ra átruháztassék; továbbá,
kiknek egyike el nem titkolt örömmel gondol a hogy a tervezett kassá-oderbergi részvény társulat
reáváró mulatságra, hol őt majd megpörgetik, a a felterjesztett s visszaérkezett alapszabályok alapmásik pedig a magyar szívesség tisztjét készül ján létesittessék, illetőleg az alapszabályok kormateljesíteni az által, hogy a pohirszékből a pálin- nyilag jóváhagyassanak.
kás butjkost előveszi v;ndégei számára. A gazda
szorgalmáról a mező szólhatna, itthon ő kényeBalesetek, elemi csapások.
lemnek engedi fáradt testét, s kedves párja mellé
helyezkedve, tetsző mosolylyal hallgatja a vőfély
— (Egy vasutvonat) aug. 22-dikén Gyertyátréfával fűszerezett meghívását. Az apró sarjadék mosnál elgázolt egy paraíztkocsit, mely a lóval
egész nekiadással merül a szokatlan jelenet bá- együtt tönkre ment, hanem a kocsist épen húzták
mulásába. Nem hiányzik a ház hü őrzője, kit moz- elő a vaggonok alól.
gásáért a siheder fiu egy ökölütéssel utasít rendre.
** (A legszörnyübb vasúti szerencsétlenségek)
— Munkácsy Mihálynál több genrekép terve van közé tartozik az, mely aug. 21-én a chester-holykészen, s a fiatal művész a magyar népélet továb- headi vasútvonalon történt. Két vonat összeütközbi tanulmányozása végett a múlt héten Debreczen vén, az egyiken futni való petróleum meggyűlt, s
égetett, pusztított. A mozdony s tender tönkre
vidékére utazott.
ment, 23 egyén, más hirek szerint több is, meghalt, s temérdek megsebesült.
Közi mézetek, egyletek.
** (A stettini vasúti indóháznál) a nagy nyílt
** (A nemzeti színházi nyugdíj-intézet) kö- csarnok tetejéről egy gerenda ép akkor esett le,
szönetétnyilvánitja Radnóthfáy intendáns ur iránt, midőn nagy néptömeg a vonat indulását várta.
a miért ez aug. 20-án előadást engedélyezett em- Temérdek sebesülésen kivül egy ember rögtön
lített intézet javára. Az előadásból 530 frttal gya- meghalt, s kettőt félholtan vittek el. Isten csodája
rapodott a nyugdij-alap. — A nyugdíjintézet még, hogy több áldozat nem esett.
vezetésétől Somssich Pál, soknemü elfoglaltsága
miatt visszalépett, hálából örökös tiszteletbeli elmi újság?
nökké választatott; az intézet vezetésére Tóth
Vilmos kéretett föl.
** (A Pesti Napló értesítése szerint) ő Felsége az országgyűlés mindkét háza által elfogadott
ujonczozási törvényt szentesítésével ellátta. — A
Egyház és iskola.
szentesitett törvény végérvényes kihirdetése csak
** (A népnevelés ügyében,) a közoktatási mi- az országgyűlésen történhetvén, maga azujonczoniszteriuui már munkálata második stádiumába zás a ház legközelebbi összejötte előtt nem vehető
lépett — irja a „ P N." A szakférfiak szűkebb foganatba. Ellenben az előmunkálatok, az összekörű enquettje már megtartatván, a tan-, vezér- írás, a felszólamlás stb. eszközlésére a törvényhaés kézikönyvek kidolgozására a legkitűnőbb hazai tóságok, a szentesitett törvényre való hivatkozás
erőket felszóliták, s okt. 25-ére ezekkel második mellett, ideiglenesen fel fognak szólittatni.
nagyobb enquette fog összehivatni, mely az iró sze*• (A miniszterelnök,) a belügyminiszter s a
repeket kioszsza, s a művek megírása1 ak idejét belgrádi konzul Kállay Bécsben voltak. A „Zumegszabja, nem zárván ki a versenyből általában kunft" szerint fontos kérdések tárgyaltatuak ott;
a vállalkozni kívánókat.
most döntik el Bécsben a magyar-osztrák monar** (Haulik birbornok) zágrábi érsok egy chia keleti polikáját, különös tekintettel Szerbiáegyházi lap szerint kérelmet intézett ő Felségéhez, ra, egyetértőleg a közös külügyminiszterrel.
hogy saját és suffraganeusának is előhaladott kora
** (Deák Ferencz) f. hó 26. Sz.-Lászlórautamiatt nevezzen ki egy miisik püspököt in ponti- zott ; az országgyűlésre azonban szept. 16 ra bejön.
ficalibus; ő Felsége elvben elfogadta s most
** (Királyné őfelségét) a királyi gyermekekKómától várják az eldöntést.
kel sz' pt. 10 ke táján várják Budára, hol a várlakon szorgalmasan dolgoznak, s egy komorna
már meg is fordult a szobák rendezése végett.
ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Királyné ö Felsége) bizalmának ujabb
** (A pesti vízvezeték) közel áll létesüléséhez. jelével tisztelte meg magyar házi orvosát dr. BaA csövek szállítására Cochrane angol gyárral lassát. Sajátkezüleg irt levélben hivta meg őt mosköttetett szerződés, miután ez vállalkozott legol- tani tartózkodási helyére, Garatshausenbe, hogy ő
csóbban, 367,000 frtért, mig a többi ajánlatok Felsége házi orvo.'ával dr. Fischer udvari tanátöbbé-kevésbbé magasb árakat s köztök egy ma- csossal, Mária Valéria herczegnő ápolását illetőgyarországi 707,000 frtot, tehát amannak majd- leg követendő eljárás iránt értekezzék.
nem kétszeres árát kívánta. A csövek egy része
** (Budán a történelmi emléktáblák ügye) a
hajón van már Magyarország feles a leraicás nem megvalósuláshoz jutott Arányi Lajos orvostudor
igen távol időben megkezdethetik. Errenézveszin- tevékenysége folytán, ki 1864 óta nem szűnt
tén nagy különbség volt az ajánlatokban; legtöb- abban fáradozni. Most 20 emléktábla készen van
bet kivánt egy frankfurti vállalkozó 365,000 frtot, s köztök több igen érdekes helyet fog megjelölni,
legkeve.-ebbet 63,000 ftot egy berlini ház, mely így az annyi viszontagságon átment hajdani Bolmégis nyerte a csőlerakást. A gépek, a caővizso-áló s dogasszony-templom, a volt Sándor ház, melynek
egyéb alkatrészekre nézve is lehetőleg kedvező helyén állt Bakács érsek, Stibor vajda palotája, a
szerződéseket kötött a város, s már eddig 40,000 várszinház. melynek helyén templom állott stb.
frt megtakarítás helyeztetik kilátásba a 600,000 kapnak emléktáblákat. Készülőben van még 20
frtra előirányzott költségből.
kő, köztök a koronázásra vonatkozók.
f (A marhavésznek ujneme.) Rottenburgban
** (A természetvizsgálók gyűlésére) 700 üveg
(Würtenbergben) a marhák sajátságos s felette természetes egri bor gyűlt össze odavaló polgá-

roktól; ezenkívül 400 üveg pezsgőt vitettek és
halakat Slavoniából. Az érsek és gróf Károlyi
György is adtak lakomákat. Az érsek ebédjén 800
személy volt jelen.
** (Hugó Viktor) a, rapperswylli ünnepély alkalmából következő tartalmú levelet intézett gróf
Platerhez: „Nemes és drága száműzött! Azon
óhajtás, melyet ön méltó harcz- és bajtársai nevében hozzám intézett, reám nézve nagyon megtisztelő s engem megindít. Belgiumból válaszolok
önnek. Egy családi kötelesség, mely Brüsszelbe
hívott, visszatart s legnagyobb sajnálkozásomra
megfoszt attól, hogy résztvegyek ama nagy ünnepélyen, melyen ön elnököl. De én önökkel leszek,
daczára, hogy távol vagyok; a solidaritás a valóságos jelenlét. Hol Lengyelország lelke lebeg, ott
dobog Francziaország szive is. Lengyelország az
ő martyromságával azt nyerte, hogy megmaradt
nemzetnek és symbolummá vált. Lengyelország
képviseli ma a nemzeteket. Nincs nép, mely e
pillanatban ép ugy ne legyen meglátogatva, mint
Lengyelország. Hellas nemzetiségében, Itália
nagyságában, Irland lelkiismeretében, Magyarország függetlenségében, Francziaország szabadságában van megcsonkitva. De a jövő jóvá teend
mindent. Egy nép sem fekszik koporsóban. Lengyelország holnap újra fel fog állani. Mi vérzünk,
miként ő, 8 ő él, miként mi. Szivem mélyéből
csatlakozom az ön magasztos társaságához. Hugó
Viktor."
** (Koós Ferencz hazánkfia) Bukurestben
egy régi oláh kéziratban, melyet ott egy zárdában fedezvén fel néhány év előtt, nyomtatásban
is kiadtak, ily czim alatt: „Istoria Czevrei romanesti," Tököly oláhországi és erdélyi hadjáratának
egy részletes, kiváló érdekességü leírására bukkant. Az oláh krónikás hősét Tukeli névvel Erdély királyának nevezi, állítása szerint vele sok
magyar nő is kivándorlóit hazájából.
** (Nemzetiség a biztosítási ügyben.) A ,,P.
Ll." egy alig hihető hirt közöl. Szsrinte „Slavia"
czim aíatt egy a biztosítás minden ágaira kiterjedő részvényes vállalat alapítása lenne tervben;
az intézet szláv tárgyakat (slavische Objekte) fog
biztosítani! Tehát vetést, jég ellen, házat tűz ellen,
csak ha tulajdonosa szláv és csupán szláv ember
életét! Ha valósul, ugy az első és hihetőleg az
utolsó eset a világon, hogy egy biztositó társulat
programmjába nemzetiségi elvek vétessenek vezénylőkül.
** (A Jászságból) folyvást földrengésekről
írnak. 23-ra virradóra volt a legközelebbi, mely
erős moraj közben 6 perczig tartott. Azon körülményből, hogy a jászapátiak nyugatról keletre,
ellenben a jászberényiek keletről nyugotra érezték
a földingását, azt következtetik, hogy annak középpontja Jákóhaltna. Jászberényben kidoboltatta
a hatóság, hogy a földingást a káromkodás okozza (!) — annálfogva a ki káromkodni mer, fizet
25 forintot és kap 20 botot.
— (A jászberényi földrengésről) egy szemtanú következőket irja: Augusztus 19-én esti 9
óra és 3 perczkor e sorok irója épen az utcza közepén, távol minden épülettől állott, midőn a keletészakról rémületes zugással és irtóztató tompa
morajjal nyilsebesen jövő erős földrázkódás folytán majdnem térdre esett; az ingás felfelé lökő
erejű volt, a házakat fölemelé és mintegy 6 másodperczig tartott. Nem adhatja vissza toll azon
irtóztató helyzetet, mely ezen pillanatban a városban uralgott, a házak emelkedtek, és az erős
rázás miatt a kémények lehullottak, a falak megnyiltak, férfiak, nők vegyest, jaj vészekéivé, kezeiket tördelve és ég felé emelve, rémülettől sápadt arczokkal Isten szt. nevével ajkaikon futottak ki a házakból; azt hittem az egész város öszszeomlik, az ebek kervesen vonitottak és a házak
bántó recsegése félelemmel töltötte el a legbátrabb szivet is. A lakosok félve és remegve vártak
egész éjjel a szabad ég alatt; éjféli egy órakor,
% 3-kor 3/4 4-kor ismét három egy-egy pillanatig tartó lökés volt észlelhető. Másnap a föld
mintha lábaink alatt folytonosan gyenge inga-ban
lett volna, ugy érezők, de nagyobb mérvű rengés
nem történt, F. hó 22 én délutáni '/2 4-kor mintegy két másodperczig tartó meglehetős erős foldingást éreztünk, melynek következtében ismét
rémület tölté be az egész várost. A templomok
és középületek újból megrongáltattak, különösen
ritka épitészetü anyatemplomunk, mely bezáratott, mert a heomlástól kell minden perczben tartanunk. A földrengést megelőzőleg mintegy három napig az egész láthatár homályos, ködös
volt, oly annyira, hogy a nap fényét soha sem
láthattuk, mindamellett rekkenő hőség uralkodott. Mindnyájan meg vagyunk rémülve, elany-
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nyira, hogy sokan kívül az udvaron rögtönözött
8átrak alatt tanyáznak, mások egész resignatióval adják meg magukat a sorsnak. A barát barátjától estenként, midőn kezet fogva bucsut vesz,
azon megnyugvással válik el, hogy talán nem is
látják többé egymást; valóban midőn félelem és
izgatottság miatt kimerült testeinket nyugalomra
hajtjuk, lelkeinket, mintha haldokolnánk, Isten
kezébe ajánljuk, mert nem tudjuk a holnap életben ér-e még bennünket.
** (Curiosum.) A „Pesti Napló" folyó hó
21-iki vezérczikkében szóról szóra a következő
tétel olvasható: „Nem ugy uraim! Hanem ültessék
önök a belügyminiszteri székbe magát az atyaúristent és az atyauristen is népszerűségre nem
érdemes , ügyetlen és pecsovics ember lesz — a mi
megyerendszerünk kinövései mellett." — Kár a
magas egekhez folyamodni argumentumért.
— (Somogymegyéböl) panaszt emelnek a megyei pandúrok ellen. Volt eset, irják az „U. Ll."nak, hogy 15—20 pandúr együtt lakmározott a
csárdában, mig alig 2—300 lépésnyi távolra Juhász bandájából való rablók czéllövéssel mulatták
magukat az erdőben. Mikor figyelmeztették erre
a pandúrok vezetőjét, azt válaszolta : „hadd mulassák magukat, mi is mulatjuk magunkat." S egy
sem mozdult helyéből.
** (Kálkovics Constantin) román kereskedő
Maros-Vásárhelyit f. hó 16-án d. u. 4—5 óra
között pisztolylövéssel véget vetett életének. Halála előtt kevéssel e szavakat irta föl krétával
boltjában: „Éljen a magyar haia." Néhány levelet is intézett barátaihoz, melyekben tőlük elbúcsúzik, s egyet a városi törvényszékhez, hogy ez —
miután rokonai nincsenek — hátrahagyott vagyonából tisztességesen temettesse őt el.
** (Fővárosunkba érkeztek) kelet felé vivő
utjokban Laurier és Gambetta urak a párisi szabadelvű Revuepolitique jeles szerkesztői. Laurier
ur kitűnő ügyvéd is s közelebbről Rochefort
védője volt. Ez urak meglátogatták b. Keményt
és Csernátonyt.
** (Gönczy Pál) osztálytanácsos a közoktatásügyi minisztériumban külföldi útra indult a
külföldi nevezetesebb tanintézetek ujabb s netalán
czélszerübb intézkedéseit, berendezését, tanrendszerét stb. tanulmányozandó. Egy másik tanácsos
a siket-némák és vakok intézetei tanulmányozása
végett megy külföldre. Nemkülönben útra indul
a napokban a perrendtartás tanulmányozására
Ökröss Bálint titkár az igazságügyminiszteriumban.
— (Halálozás.) Demeter Sándor meghalt 36
éves korában f. hó 17 -én. A boldogult tudományos miveltségü és emelkedett lelkű férfi volt.
Néhány szép költeménye jelent meg a lapokban.
Lapunk prózai czikkeket hozott volt tőle, melyeket erőteljes és bájos nyelvezet tettek jellemzeteeekké. Szabadságharczunkban Gábor Áron segéde
volt és mostanság épen az ő életrajza megírásával
foglalkozott. Fájdalom könyünk hűlt a jó barát és
korán leszállt tehetséges férfi sirjára.
** (Falk Miksa), a „ P . Lloyd" szerkesztője
is kapott egy franczia nyelven irt fenyegető levelet. Nem hiszszük, tévednénk, midőn azt állítjuk,
hogy e sok fenyegető levél nagy része sületlen
tréfa vagy kisszerű boszu szülöttje.
** (Mulatságos történet.) Egy fiatal poéta
egyik szépirodalmi lapnak verset igért másnapra,
de mivel nem akarta, hogy a szedő — kik mindig
kora reggel járnak — fölzavarja álmából, meghagyta, hogy a verset az ajtó-nyílásba dugja.
Azonban más valaki látta meg a papirt, kihúzta
a nyilasból, s ime, mit olvas róla: „Hangok a túlvilágról." Ez volt a vers czime, s ez oly hatást
tett, minőt napjainkban semmiféle költemény sem.
Azt hitték, ez nem is lehet más, mint egy halálra
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Auguszt..— Szeptemb.
30
31
1
2
3
4
5

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt
Péntek
Szomb.

E

— Lelki harcz. Hexame'er! „Hánvkodik az elmém,
készülő végsorai. Az egész ház talpon volt, z'ór'ógtengerek árja, midőn a Mennydörgő zivatar bele órdit
tek az ajtón, a befüggönyözött ablakon, s mint- mint
és a habok, mint Vérszopó tigrisnek íenekölykei felriadozhogy az ajtó nem nyilt, betörték. Persze, semmi nak!".... Elég ebből ennyi.
baj sem volt.
— S.-patak. Csak az első állat ellen vannak kifogá** (Afrikai találkozás — a szegedi népkert- saink; a többi jöhet. A lapokat megrendeltük.
— Ausztrália. Dr. Kempf. Örömmel értesülünk
ben.) E napokban ott sétálván egy ur, hirtelen a
önnek nem lankadó buzgalmáról az antipodok földén.
puszták királyával, egy oroszlánynyal találta Készülőben
levő nagy munkájához kitartást és sikert kímagát szemben, mely is a legnagyobb nyugalom- vánunk. Az ön által egy hangversenyben bemutatott dalok
mal szemlégette a hónáéhoz hasonló tájakat. sikerén s az általok kivívott tetszésen teljes szivünkből
Emberünk vitéz tettéről nem szól a krónika. A örülünk.
dolgotazzal fejtették meg, hogy Casanova állatszeliditő egyik oroszlána „gyengélkedő" lévén, ő
SAKKJÁTÉK.
állati felségét sétára bocsátották egymagában a
457-dik
sz.
í. — Berger J á n o s t ó l
kertben. Boldog, patriarchális érzelmű rendőrség.
** (Vaskoh környékén) egyik derék bihar(Grátzban.)
megyei csendbiztosnak sikerült egy nyolez czinSötét.
kostársból álló rablóbandát kézre keríteni. Egy
pásztor, kinek a biztos megigérte, hogy fölveszi
a pandúrok közé, a biztonságra közegeket nyomára verette a rablóknak ugyannyira, hogy a
meglepetés teljesen sikerült. A rablók lődözni
kezdtek ugyan, de szerencsétlenül, egyikök azonnal meghalt, a többi pedig hurokra került. A mint
a rablók elfogatásának híre terjedt, két orgazda,
kik különben vagyonos emberek voltak, még a
vizsgálat megkezdése előtt fölakasztotta magát.
** (Áttérés a protestantismusra) A prágai
franciscanus kolostor egyik tagja, P. Jager Clemens, a kolostor könyvtárnoka, ki mintpaíaontolog
is némi hirnévre tett szert, rögtön elhagyta a
conventet, a nélkül, hogy tudatta volna, hová
megyén. Csak néhány nap előtt vőn a rendőrfőnök
egy levelet, melyben P. Clemens tudatja, hogy
Dresdában van s protestáns vallásra szándékozik áttérni.
** (Névváltoztatások.) Vrlla János Pázmány ra; Haulicsek Venczel Pálfi-va.; Oszterhueber
a
b
c
d
e
f
g
h
György, József, Mihály s ifjabb Ferencz földbirVilágos.
tokosok, továbbá id. Oszterhueber Ferencz rajkai
Világos indul s a 3-ik lépésre matot mond.
prépost és veszprémi székesegyházbeli őrkanonok
vezetéknevének, nemességük épségben tartása
A 452-dik számú feladvány megfejtése.
mellett, Tarányi-ra. leendő átváltoztatását és a
(Zagyva ImrétöJ.)
Nyirlaki előnév haaználhatását megengedte ő
Világos.
Sötét.
Felsége.
l.Bf2-f3:+
Kf4—g5:
•* (Halálozás.) Gr. Beckersné szül. b. Splé2. Vc7—Í7
Fc2—fö
nyi Amália egy hegyi kirándulás közben áthül3. Fgl —e3f
tetsz. sz.
4. Vf7—hö mat
vén, ennek következtében meghalt. E nő Guyon
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
tbnok özvegyének nővére volt, az egykori Splé— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Pesten: Rakovnyi tábornok leánya.
szky Aladár. — Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Felső-

Bányán: Szilágyi Sámuel. — Csákváron: Kling Iván. —
Jászkiséren: Galambos István. — Petécsén: Rády György. —
Karczagon: Kaesó Lajos. — F.-Ny arádon: Géreez Károly.
Péntek, aug. 21. „Sheridan," Szinmü 4 felv. Irta — A pesti sakk-kör.
Langle Ailie, ford. Csepreghy.
Szombat, aug. 22. „Don Carlos." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Vasárnap, aug. 23. „Idegesek." Vigjáték 3 felv. Irta
Sardou, ford. Peleki.
társlapjára,
Hétfő, aug. 24. „Gauthier Margit." Dráma 5 felv. Irta
Dumas, ford. Bulyovszkyné.
Kedd, aug. 25. „Ördög Róbert." Opera 5 felv. Irta
Seribe. Zenéjét szerz. Msyerbeer. — Spitzer Erminia k. a.
mint vendég.
szeptemberhó l-töl kezdve
Szerda, aug. 26. „Fogház." Vigjáték 4 felv. Irta
Benedix; magyarosította Fáncsy Lajos.
négy hóra ezennel uj előfizetés nyittatik.
Csütörtök, aug. 27. „Borgia Lucrétia.1' Opera S felv.
Zenéjét szerz Donizetti.
Előfizetési dij:

Nemzeti szinház.

A Vasárnapi Újság

a Politikai Újdonságokra

C _ f A Vasárnapi Újságból, folyó évi juliua 1-től
— Földes, nn. nn. Érdekes események rövid leirását
szívesen veszszük vidéki rovatunkban, de ily bonyolult kezdve néhány teljesszámu példánynyal még folyvást
hosszú por előadásával olvasóinkat nem fára<zthatjuk. Ily szolgáihatunk, félévi előfizetési ára 3 ft. — A pénzeslevepörök felett ítélni különben is a bíróságok vannak hivatva. lek bérmentes küldése kéretik.
— \ gyermek-kert czimü közlemény nevelési szakAVasárn. Újság és Potit. Újdonságok
közlönyben volna helyén. Szíveskedjék rendelkezni iránta,
hová küldjük a kéziratot.
kiadó-hivatala.
— Nikla. Talpra esett verseket igen is szívesen köz(Fest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
lünk; de nem minden vers esik talpra azért, mert Niklán
készül, hol Berzsenyi zengett egykor. Egyébiránt a tehetS*» Melléklet: Lapunk mai számához
ség némi nyomait fedeztük fel a beküldöttekben, s ez elég
mellékelve
küldetik szét az „Ország" czimü
arra, hogy kitartásra buzdit3uk, habár müvei most még
biztositó intézet felhívása.
nem közölhetők is.

TI-NA

Gőrdg-orosz
naptár

4 hóra (szeptember—deczember) . . . 1 ft. 70 kr.

Szerkesztői mondanivaló.

TARTALOM.

PTAR.
Izraeliták
naptára

Auguszt. (ó) ElulRos.

Na P
hossza

(.
157
Sára
158
159
160
[elUzet. 161
Görögök 162

P17
]18 F 13 Flórus 12
19 Endre
15
13
13
14
|ao Samu
11
15
i,22
" Tádé
9
Agathon
16
8
123 Lupus
17
!24 Eutichius
18S Kilhab 163 6

kél
6. P5 18
5 19
6 20
í> 22
5 23
b 24
25

D13Öranjfy.ü. D 12 Róza
Rajmund hitv. Píiulin
Egyed
Egyed apát
István, Kai. © Elraim
Mansvét
Mansvét
Ildzal
Rozália szűz
Victorin püsp. Erős
) Holdlölte 2-án 4 óra 14 perczkor i éggel
Hold változásai • <g

Dr. Than Károly (arczkép). — Mikes gazda. — Szegény öreg ur. — Néhány nap Francziaországban. — Párád
és környéke (képpel). • A magyar orvosok és természetvizsgálók XIII. nagygyűlése (két képpel). — Természetrajzi képek (nyolez ábrával). — Tárház: Bem apó a budai
szinkörben. — Irodalom és művészet. — Közintézetek,
egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi
újság? - Nemzeti szinház. - Szerkesztői mondanivaló.

Ho l d
nyűg. hossza
ó. P6 43
6 42
ti 40
6 37
6 36
ti 35
6 32

f.

307
319
331
343
335
V
19

kél

| nyűg.

P- 6. P- 6. P47 este
35 5 á-J, 2 23
24 b 4 3 20
14 y 0 ö 20
16 i 21) 6 21
22 t 49 7 24
38 b 14 8 30

|

— Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő. Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21. sz.)

í

T
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HIRDETÉSEK.

KOHEN J...

Czélszerüknek bizonyult gyakorlati czikkek

KERTÉSZ É8 EISERT

Használati
utasításokat
valamint raktárunk
kimerítő czikksorzatát r«e

diezmu és háztartási czikkek raktára által

Folyton

József-tér 6. szám Pesten,

nyitott, ajánlván magát mindennemű pénzek, állam- és iparpapirok ugy,
mint sorsjegyek vétele és eladására.

TökeeIhelyezé8Ül ajánlható és mindenkor kaphatók 5%-es „Ferencz-József-vasut" elsőbbségi
9 1I
ezüst kötvényei, melyek a mai árfolyam szerint ^V^/o kamatot hoznak.
' "«-1»1
208(8-12)

férfiasság! anyag
(Mannbarkeits-Substanz)

SCHNEEBERÖI NOVEIO -ALLOP

Különös figyelmeztetés

a szülék számára.

mell- s tüdőbetegek számára,
továbbá : rekedtség, náthaláz, ingerköhögée, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:

PESTEK: Török József gyógyszerész urnái a király-utczában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a vaczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,— Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
BUDÁN: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J
Kolozsvártt: Megay M. C 8.-Sz.-Gy6rgyfln: ötvös P.
Aszódon: Sperlagh J gy. KArmöczön: Braskóczy gy. gyógysz.
Baján: Klenautz J.
Karolyfehérvár: FischerE. Sopron : Voga és RuppBrassóban: Gyertyánfy Fa- Kabinban: Stojánovics.
recht.
bick és Jekelius gysz.
K\m-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
Battonyán: Bignio K.
Lúgoson: Arnold J.
Sasvár: Mücke A. gy.
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner K.
Bizonyítvány.
Segesvár: Misselbacher J.
Ezennel bizonyítom, hogy a férfias- Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G.
tiiskolczon: Spuller J.
Fleischer.
Sziszeken: Kubányi F.
sági anyag, mely specifikus tápanyagokból van összeállítva, a mint va!ó Bonyhádon: Kramolin J. gy. IMitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : MitterMohács: Pyrker Gyula gy. mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
az, hogy rendkivülileg hasznos, épen
Marosvasárhely: Jeneygy. Székesfehérvár : Say R
Csáktornyán: Kárász A.
ugy soha és semmi esetben nem káros.
Munkácson: Gröttier L.
Csúton : Borsay F. gysz.
gyógysz.
A. mi az éhezőnek az étel, a szomjasnak
Debreczenbcn: Göltl N. gy. Mohácson: Kógel D.
Siklóson: Nyers S. gysz.
az ital, — épen az a nemző gyengéNagybányán:
Horacsek
J.
Deésen: Krémer S.
Szathmáron: Juracsko D.
nek a férfiassági anyag, mint tápszer,
Dettán: Braunmüller J. gy. Nezsiderben: Fuchs J.
Szent-Miklóson: Haluschka
mely annak tökélletesen megfelel. A
Devecserben: Hoffmann B. IVyitran: dr. Láng E.
férfiassági anyagban, mely saját utagygy
Eszéken: Kawilowioz gysz. Nyíregyházán: HönschEde
sitvanyom szerint legidösb fiam
Szarvason:
Réthy V.
Eperjesen:
Zsembery
Ign.
gyógysz.
dr. Koch Berlinben készit — orÉrsekújvár: ConlegnerIgu. Nagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
vosság nem található fel.
és Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
kovics és Haidegger.
Med. dr. Koch. C. W.
Eszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsán : Welisch Temesvár : Kraul és Roth
1816. év óta gyakorló-orvos stb.
gyógysz.
Dessáthy gyógy sz.
és Lovack gyógysz.
Herrnstadtban, a physi-antipaGyőrött: BrunnerF.
Nagy-Karoly: Schöberl C. Tokajban: Krötzer A. gy.
thiai rendszer alapítója, a „Kur
Gyulán : Lukács gysz.
Nagykikinda: KomkaA. J. Tordán: Welits és Wolf.
der Cholera" czimü munka szerHaczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A. Tatán: Niertit F. gysz.
zője.
Hátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pantot- Török-Szent-Miklós: Pillosz M.
Ipolyságon: Mikulási T.
B^F* Levelezés: francziaés németschek R. gyógysz.
Jánoshazan : Kuna gysz.
nyelven. — Postai utánvételnek —
Orosházán : Vangyel M. Trencsénben: Simon A. gy.
Unghvartt: Telendy gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
hely nem adatható.
210 (3-4)
Pancsován : Graff gysz.
és özv. Beneseb. P.
Kaposvárit: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Ujvidéken: Schreiber F.
(1-2)
219
Károlyvártt: Benich J.
Putnokon: Szepessy gysz. Varannón: Elizárgysz.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Scbneeberger Veszprém: Fremmel.
A. méltóságo8 kassai püspökségi uraVáczon : Tragor A.
gysz. és Spatay A.
és Dussil gysz.
dalomhoz tartozó, Zemplénmegyében a Kassán: Eschwig E
Varazsdon: Halter gysz.
Rosnyón:
Posch
J.
gysz.
Bodrog közön lévő sz. Máriái erdőben Késmárk: Genersich C és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Verseczen: Herzog gysz.
mintegy 600 darab sertés felhizására ter- Kecskeméten: Papp M.
Zimony:
és fia.
Milutinovitz S.
Kalatnán:Ivánovics
Mégay Gyula.
mett makk magánalku utján, az uradalom- Karánsebesen :Weber A. gy. Humán:
Rékáson:
Boromi
K.
gysz.
Zombor:
Stein
fia
Márk.
hoz tartozó borsodmegyebeli keresztes- Károly fehérvártt: Fischer Szászváros: SándorR.
gy. Zsámbokrét: Neumann M
püspöki kasznári hivatal által illő feltételek
Ed. gyógysz.
Szabadkán: HofbauerI.gy. Zentan: Wuits testvéreknél.
mellett eladó lévén — a venni szándékozók,
ezen vételre tisztelettel felkéretnek. —Kelt
Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár.
184 (5—6)
Keresztes-Püspökin, aug. 22-én 1868.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
A kasznári hivatal.
Legjobbféle

Gyakran felmerült eseteknél alkalmam lévén sajnosán tapasztalni, miszerint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitűnő hatású szeleteim üzérkedő csilók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasítás mellett terjesztetik; van szerencsém a tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam készi tett giliszta csokoládénak csak azt ismerje el, melynél a mellékelt utasitáson
nevem nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláirva van, mint itt alább látható.
Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál eszközölni. 99(12 — 12)
Kapható Pesten: Török József
és Thallmayer és társ uraknál.

1 üveg ára 1 fokú 2 forint osztr. ért.
1 » » 2 » 3 »
»
1 » » 3 » 4 „
»
IPf* Csak közvetlen — a ICRSZOrosb titoktartás biztosítása mellett s
minden körülményesség nélkül megrendelhető dr. Koch által Berlinben,
Belle-Alliance-Strasse Nr. 4.

Makk-eladás.

I

.

Pályázat nyittatik

tyak8zein-tapasz,

Dorseh-májolaj, ™iódi gyógyszeri

gyógyszerész Tokajban.

Kiadásomban megjelent!

Hartleben és társainál (váczí-utcza 17.
sz. a.), valamint minden könyvkereskedésben kapható:

Miként kezdjem leveleimet?

a levél fogalmazás veleje, a levelek minden
neméhez szóló számos bevezető és zársző
mintákkal ellátva
Ezen könyv ajánltatik mindazoknak, kik a levélírásban még kevés gyakorlattal bírnak, s azt könnyű módon
elsajátitni óhajtják. Miután pedig fődolog
levélírásnál a levél bevezetése és befejezése
szükségesnek láttuk azt ilyen fogalmazási
mintákkal ellátni.

Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.
a nagyszalontai ref. gymnasiumban tanári Schmidt cs. kir. főorvostól, eev skatulya
ára23kr.
állomásra; — teendője: a Rymnasium V-ik
Stíriai Stub-havasi-növényés VI ik osztályú növendékeit, a tiszántúli
e. kerület által kiadott tanterv szerint venedv
zetni ; — évi fizetése: 600 ft., és 100 ft. lamells
tüdőbetegek
számára.
kásdij, — évnegyedenkint pontosan
Egy üveg ára 87 kr.
előre fizetve, — a gymn. alap pénztárából
Die „Zeitschrift für gerichtliche Mcdicin, öffentliche Gesund— Tanszék elfoglalási ídó 1868. okt. 1-én!
Tudomásul közöltetik, hogy az iskola heitspfle^e und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
köréből távozni akaró tanár, — állomását — November 1866 über „Schneebcrgs Krsiuter-AHop" Folgendes:
az iskolai év bevégeztével — három hó„Der aus AlpenkrSutern bereitete ,,Schneebergs Krauter-AUop" des Herrn
napi előleges felmondással— hagyhatja el. Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wllhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
fi9" A pályázni kívánók feíkéretnek, bei allén katarrhalischen und entzundlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
hogy bizonitványaikkal felszerelt kérvényü- vorzUgliches
Unterstützungsmittel. Er mildert besser als alle anderen Syruparten jeden
ket, f. évi szept. 15-ig az alulirt gymn. AffZ ' m K e h l k o P f e u n d w i r d b e i a c u t e r und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
igazgatósághoz eljuttatni szíveskedjenek. Aüectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhust-en u. s. w.
Bővebb felvilágosítást ad időközben is wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eieenschalten mit gunstigem Resnltate angewendet."
N.-Szalontán, aug. 17-én 1868.
213 (2-2)
A gymn. igazgatóság.
főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Dr. Behr ideg-extractnsa,

220 (1—3)

fáradva

a ezttnteleníll előre

törekvő

ipar legujabb készítményei megszerzésében, korszerűnek
idörÓi időre 8

találjak

fölváltva oly találmányok sorozatát

bank- és váltó-üzletet

Erö- és anyagszer
nem orvosi vagy izgatószerDr. Koch-féle

Pesten, Dorottya utcza 2. sz. a „Magyar Király" szálloda átellenében.

Lovélbeli
megbízások azonnal
teljesittetnek.
Meg nem felelő
tárgyak
vissza vétetnek.

hirdetés utján ismertetői, melyek czélszerügég, bebizonyult jó minőség, és jelességuk által leginkább kitílnnek, ciikkeiuk sokféleségénél fogva ez az egyedüli mód, helybeli ugy mint ridéki tisztelt vevőink figyelmét valóban ajánlásra méltó tárgyakra vezetni, melyek a jelenleg oly olcsó postai fuvarbér által alig drágittataak. Ma ajánlunk :

bátorkodik közhírré tenni, hogy eddigi Üzletei továbbvezetése mellett

Az atalanosan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

t w

I Alkalmas

Háztartási czikkek.
Fagylalt-készitö gépek.
Kis dézsa a l a k ú gépek, határozottan a legkitűnőbbek, segítségével 10 perez alatt oly
fagylalt állittatik elit, mely készitéskö/.beu egy
azokban alkalmazott kanál alakú készület által
folyvást átke vertet vén, finomságra s keménységre
nézve kívánni valót nem hagy hátra. Egy gép,
melyben két itezét vagy tetszés szerint kevesebbet készíthetni, ára ft. 16.50. Kagyobb, 24
itezéig használható nemeket gyorsan megszorzunk.
H e n g e r a l a k ú gépek, a használati utasítás
szerint, s nagyságukhoz képest 10—20 perez
alatt készítenek jó fagylaltot
beneejök pléhból készülve
1
2 itezének
p

finom

czinnból

ft. 8.80 13.50.
„13.50.18.—

E x c e l l e n s kávéfőző gépek, kevés 'borszeszszel vagy tűzhelyen is 10 perez alatt kitttnó
kávét főznek, igen gazdaságosak, olcsók, könnyen
tisztithatók s azon előnynyel is bírnak, hogy a
nagyobb nemitekben is lehet 1 csésze kávét fózni,
2
3
1»
.
>
*, 6,
10
csésze
ft. 3.60. 4.30. 8.— 6.— 7.— 8.25. 9.50. feketének ,
Non p
p l u s u l t r a kávéfőző-gépek, mint kitűőek ismeretesek
nőek
ismeretesek,
1,
2,
3,
4.
6,
8,
10 csésze feft. 4.60. 5.85. 7.— 8.25. 9 0.11.—
6
14.—
0
ketének
k

Szik (Soda) vlz készitö gépek,
g p , a szik ( o d )

i
é
ly egészséges
mint
itt
kkellemes
viz,
egy
ép oly
g éég
m
áltlá
h
á l b
jjött. N
ital, csakhamar
k
általános
használatba
Nagyobb városok gyárak által láttatnak el vefe,
vidéken ezen gépek nem csak tökéletes sikerrel
használtatnak, hanem azoknak megszerzése a
nagyvárosi lakosra nézve is előnyös, mivel velők
sokkal olcsóbban, jobb minőségű és mindig friss
vizet készíthetni.
3 meszelynek szolgáló gép ft. 11.—
Vizszürö-készületek. Jó tiszta, egészséges ivóvíz bizonyára egyike a legjelentékenyebb életkérdéseknek, minélfogva különös figyelemre méltók az ujabb időben feltalált, a vizet minden
tiszíátlanságaitól megszabadító, szivacsos (porözus) szénből készült viz-szürők. Mi itt a magánzók számára legalkalmasabb nemekből emelünk
ki néhányat, melyeknek megszerzését gyorsan
eszközöljük.
Zsebbeli viz-szttrö, pléh szelenczében, sz útra alkalmas ft. 2.76.
Szürő-golyó, náddal befonva ft. 5.50.
Szürő-golyó tömlővel és csappal ft. 12.—
Szűrő félgolyó, fa edénybe alkalmazható ft. 11.—
Tökéletes készület hűtő agyagból ft. 12.—
Tökéletes készület fénymázolt bádogból ft. 20.—

Legújabb k á v é p ö r k ö l ö k , öveg fedővel, melyek egy kis borszesz segítségével kitűnően
pörkölik a kávét,
Vj
1
font káTéhoi
ft 4.20.
4.50.
Sárgaréz-golyó-kávépörkölök,
szeszszel használhatók,

szinte

bor-

'/»
V«
Vi
font táTéhos
ft. 2.80.
3.60.
4.50.
H a b v e r ő g é p e k , Öreggel, kisebbek ft. 1.80.
nagyobbak ft. 2.90.
T é s í t a m e t é l t - v á g ó , 9 különféle metéltnek
használható darabja ft. 1.—
G a z d a s á g i l á m p á s o k , törés és to* ellen mentesek, olajlámpakkal,
kicsinvek, középszerűek, nagyok,
ft. 1.90.
2.65.
3.40.
K e r t t - g y e r t y a t a r t ó k , czélsieruek tiTegfedSvel, darabja ft. 1.—
Szélmentes petróleum-lámpával, ft. 1.70.
S z o p t a t ó - ü v e g e k , legjobb szerkezetűek csecsemők számára, valódi angol késiitmény, drbja
ft. 1.70.
K u l c s - s z e k r é n y k é k , falra akaszthatok és beigen csinocsukhatok schweizi-ház alakban,
alakban igen
csino
sak drbja ft. 4.40. 6.—
Éjjeli mécs-lámpák, barna bronzból theamelegitövel drbja 3 ft.

Angol ruhafogasok, előszobák, szobák, irodák j Fej-párnák ft, 6.— s.so.
és ruhaszekrényekben igen czélszerüen alkal- { Kyak-párnák ft. 4.50.
mázhatok,
Angol szivartárczák, vállba akaszthatok, finom
öntött vasból 3 és 5 függesztőyel,
sárga patent-bőrből,
ft. 1.80. 2.75.
Egy 13 latos ezüstből készült kést, villát és kana25
50
75 darab szivarnak
Sárga rézből porczellán gombokkal, 6 ruha- ft. 3.30. 4.40. 6
lat tartalmazó csinos tok ft. 7.Ő0 és 9.—
és 4 kalap-függesztővel, igen elegánsak, ft. 3.50.
Zseltbeli s z e r s z á m - k é s e k igen csinosak, ke- Szinte ilyen, kávéskanállal ft. 10.50. 12.—
P a d o l a t ( p a r q u e t ) t i s z t í t ó kefék, 25 font
nyér- és tollvágA késeket, ollócskát, körömtiszti- 1 tok 6 uzsonna-késsel t't. 669
nehezek, súlyuk által igen könnyítik a parquet- tót, fogvájót, fülkanálkát, sat. tartalmazók,
12
tek keíélését drbja ft. 8.70.
szaruba ft. 2.— 2.70.
AsztaH-csengctyük, a jelenleg annyira ked- teknösbéka-héjba ft. 2.50. 3.40. 4.— és 4.-0.
velt rugó nélküli nyomó előkészülettel
gyöngyházba foglalva ft. 2.G0. 3.50.
kisebbek,
középnagyságuak,
nagyobbak.
ft. 2 —
2.50.
4.—
Fénykép-albumok zenélő müvekkel. Egy
Ugyanilyenek, hamucsészével és gyufatartóval
és két kedvelt, magyar s más aenedanibokat tarösszekötve ft. 4.50.
ajánljuk Percussio és Lefaucheux vadász- s egyébb
Asztali-esengetyuk, villamosokhoz hasonló huza- fegyvernemekkel dúsan ellátott raktárunkat, me- talmazván, szintoly kellemes meglepetést mint
mos csengéssel ft. 6.—
lyek közül jutányosság tekintotóből a követke- maradandó mulatságot szereznek.
Rövid alakúak ft. 10.50. 20.—
zőket említjük meg:
Valódi amerikai
hosszú
„
17.50. iö.—
r
Rizs-szalma Patent-seprők gyári
yári raktára, L e f a u c l i e u x - m a r o k - r e v o l v e r e k ,
a legkisQuart
„
„ 23.— 40.—
Ezen seprők szintúgy a szőnyege'k tisztí
itításához, sebb de igen jó védő fegyver, 6 lövéssel, mely Szinte ilyen nói necesaairek 16 ft. — 40 ftig
ugyanannyi perez alatt egymásután süthető el, F r a n c z i a óra, 36 óráig járó művel, s
mint közönséges használatra igen ajánlandók,
dk
drbja ft. 11.—
drbja ft. 1.— 1.15 és 1.30.
éles cscnffÖ hangj-készülettel, mely minden kíKézi s e p r ö e s k é k , fényezett nyelekkel, a ru- Lei'aueheux-Ilevolverek, szilárd készítésnek vánatos időben ébreszt és el is zárható. Ügyes
7
9
12 m j m. alakjánál fogva útközben is használható ft. 6.50.
hák és bútorok tisztításához ft. —.55. —.60. —.65.
hat lövéssel drbja
17.— 18.—
20.—
Csoda-Kamera, legujabb ulálmányu láttani ]
V a j t a r t ó - t á n y é r o k , üvegfedókkcl,
Zsebbeli pisztolyok, egycsávüek 3 ftól 10 ftig sziliét, mely minden átlííthatlan tárgyakat terjávorfából, sima barnák, féuyezettek
„
„
kétcsővílek 6 „
20
„ mészetes színeikben, legkitűnőbben azonban fény- fL
2.50.
ft. 1.60.
párja.
képeket az annyira elterjedt vieitkártya forrná- i|^
faragottak metszett üveggel, ft, 4.80.
Sajt-tányérok, márvány lemezekkel és üvegfe- Eigner és társa Union-revolvereinck rak- ban.egy átlátszó falra vet, melyen az illető személyek majdneiii természetes nagyságban, s megtára.
dÓkkel, 3 nagyságban, ít. 3.— 4.— 5.—
lepő élethűen jelennek meg. Kzen készület, mely
Angol P a t e n t dugó-húzók, melyeknek segítkönnyen kezelhető, igen sok érdekkel párosult
ségével minden dugó erőltetés nélkül a palaczkelőadásokhoz iilkalma* a családi körben szint
ból húzható, drbja ft. 1.90. 3.50.
Angol p é n z - s z e k r é n y k é k , igen finom laka- T ö r ö k d o h á n y - t a r t ó , külseje barna bronzból, ugy mint nagyobb társaságokban.
Egy
kamera, lámpával és széjj el rakható fallal
tokkal, szilárdan fénymázolt pléhből készítve, több benseje porczellánból, s oly előkészülettel ellátva,
e
Vtt
rendbeli és titkos osztálylyal, minden háziasszony- mely lehetségessé teszi, a dohány nedvességé Í3 ** &• *9fokát tetszés szerint eligazíthatni, drbja ft. 3.30. Angol patent-kertifecsKendÖ bármily viznak és magánzónak ajánlhatók,
Universal dohányzó-készlet, e<ry hollandi edénynye], minden többi e1 a készületek, nélkül hasz8,
9,
10,
12,
14,
16"
alakú pipát, 3 tajték szivar- és egy iÍKLti-ette-^zo- náltathatván, egyszerit használati módja s -"—^
ft. 4.— 4.60 5.25
6.50 8.—
12.—
3 r e n d b e l i k é z i - s z a p p a n , saját czégünkkel, pókát tartalmazó ; díszes tokban, darabja ft. 5.C0. hatásánál fogva meglepő, damhja 10.50.
mely olcsó ár és kitűnő minőség által ajánlja ma- Dohányzó s z e k r é n y k é k , még gazdagabban be- Angol z s e b b e l i kézi-lámpás, kettős reftectorral, Összerakott állapotban egy kis köuyvet
rendezve ft. 4 80. 7.50. 8.7ő.
Glycerin darabja 15 kr tuczatja 1.50.
TBrSk d o h á n y z ó - k é s z l e t , csibukot, széjjel- képez, darabja ft. 3.—
Guimauve r
25 „
2.30.
s
sröfolbató fekete szart, cigarette-szopókát és do- Gabona-vizsgálók, egy kis készület, melyei ea?
Toilette
„
30 „
„
2.80.
hányosos/.tályt tartalmazó bőrtok, ft. 2.75.
botra srófolva, a mélyebben iekvÖ gabona mi
K a r g l l i l i e r e k vagyis a dohányfostöt tökéle- nőségíTŐl, akár zsákban, akár tárakban meglőtesen lehütó, a kelet népeinél általános haszná- het győződni, darabja ft. 2.50.
latban álló dohányzó üvegek hossau hajlékony
számára raktárunk dúsan el van látra minden- szárakkal különféle nagyság-ban
gyg
nemű utazó-öndök, uti-táskák és minden egyébb
8.7ő.
ft. 2.40. 4.30. 4.80 5.80.
ajánljuk a zenészek nél nélkülözhetlenné vált
utieszközökkel, melyekről ezivesen szolgálunk
kimerítő árjegyzékekkel ; raint czélszerü újdonI
l
o
u
l
c
t
t
e
j
á
t
é
l
t
o
k
,
Bouge
&
noir
név
alatt is is- BIelzel-féle m e t r o n ó m o k a t , vagy ütenj-méságokat csak a következőket emlitjak itt meg:
rőket,
darabja ft. 6.50.
meretesek, egyike a legkedveltebb társasjátékokT á g u l ó k é z i - ö n d ö k e t , igen ügyes öndök, menak, melynél a résztvevő személyek száma nincs
lyek a vaggoabari magárai vihetők 8 azon
korlátolva, kisebbek ft. 3.— nagyobbak ft. 4.—
előnnyel bírnak, hogy azokat szükség szerint
-látszó tervek ezekhez, viaszvászoara festve, ft.
nagyobbitani vagy kisebbíteni lehet, mind a mel1.50. ésft.3 , ~
Virág-aS7.talok, állvány törzságakból, kosár dílett'oly könnyük, hogy a postadijt sem drágítják
Tombola-játékok,
2^
50
íco és 200 szes fonadékból, színes bronzirozott lerelekkel
tetemesen,
személynek
ft.
1.40
2.—
fi.—
9.—
díszítve.
14"
16"
18"
20"
22"
kisebbek,
középszerűek,
nagyobbak
V á r - j á t é k o k , csont alakokkal, kisebbek ft. 1.70.
ft. 6.75.
7.40.
8.—.
8.75.
9.50.
ft. U.—
8.50.
11 —
U t i - s z e k r é n y k é k e t , tökéletesen berendezve, nagyobbak 2.80.
finomabb nemuek 25 tíig.
finomabbak dus választékán kívül, a következő S t e e p l e - C h a s e , vagy versenyfutó játékok, kisebK a l i t k á k a s z t a l k á v a l , állvány törzságakbrtl
igen jutányos nemekben ajánlunk,
bek lt. 3.20, nagyobbak fc. 3.80.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. sz. T h o m a t l ' o p , egy igen mulattató korong, mely- bronzirozva, kalitka ^ehweiziház alakban, lakirozva s arannyal díszítve ft. 9.—
ft. 5.25. 7.20. 11.—12.50. 15.— 17.— 19.50. 23.50. ben a 12 különféle beleiUeszthetd kép, a forgaÁllvány, asztal és kalitka érezböl, hatszoglete^
U t I - t e k e r c s e k e t , a különféle uti-szükségletek tás által mozgékonnyá tűnik, darabja ft. 4.—
Rothiküs alakú, elegáns színűek arannyal díszítve
kényelmes elhelyezéséhez igen alkalmasak,
Z e n e - m ü v e k gyermekek számára, gömböSvu ft. 11.50 és ft. 16.—
amerikai börvászonból ft. 1.60. 2.25. 2.40. 3.—
szelenczék alakjában, melyek magyar és egyébb Egész Íróasztal-készletek jelonlea- igen kedborból ft. 3.30 6.— 6.75.
zenedarabokat játszanak, darabjait. 2.90.
veltek, összehangzó modorban ké-znltck, tentaszekrénykével ft. 8.50.
M e l o d i o n - s i p l á d á k , harmonium - hangokkal, tartAt, asztali és pecsétló pyergytnartAt. tolltarB
t f t t - t á s k á k a t , vitorla-vászonból, chagrin- és táncz- és egyébb zenedarabokat játszók, gyerme- tót, levélnyomót sat. tartalmazók, kószlctbt-n
bagaria-börböl, minden utiszerekkel tökéletesen keknek fókép szabadban igen sok mulatságot vannak. Florentini bronzból Vi darabból állók
szereznek 4 és 6 különféle zenedarabbal
berendezve, 15 ft. 50 krtól 80 ftig darabját.
ft. 12.50.
Uti-evöeszközőket, kanalat, villát és kést,
ft. 9.— 15,—
öntött vasból, arannyal disíitve ft. 15.— ft. 80.—
finom aranyozott bronzból 80 ftig.
szintúgy ivópoharat, bors- és só-szelenczét tar- 5 darabbal és contrabassal ft. 16.—
P a t e n t - g u m m i - l a b d á k , kirándulásokhoz igen
talmazó tokokban, ft. 3.Í5 6.30. 7.50. 7.75.
Angol P l a i d - s z i j j a k a t legjobb nemüek, kö- alkalmasak, mivel csak a használat előtt fuvatnak fel, B igy könnyen a zsebben elhelyezhetők,
zönségesek ft. 1.— vállba akaszthatok ft. 1.80.

Érdekes újdonságok.

Tegyver-kedTelőknek

Dohányzók számára.

Utazni szándékozók

Zenekedvelőknek

A lak-szobák diszitéseül.

Hölgyeknek alkalmas
dékok.

aján-

s mindig kemények.
x
4
4 /2
5
sVs
6
/2
kicsiny,
p nagyok
y közép,
gy
l e g i o b b n e j n ü ollók, díszes bőrtokokban 3 * .
Battist béléssel
** -tA^e -.,.,-,>
1.20.
ft. _.6O.
—.75.
1.—
1.40.
ft. 10.75. 12.50. J3.50.
darab kulönbOíA nagyságú
ollót lartaimazó tol
Finom
orieans-béléssel „ 15.54.
nagyg
ol ' . 1
F
io
15.54. 18.25. 19.50.
Flobert-féle pisztolyok és puskák, a lövés- darabkülönböz
l
Fehérek, igen elegánsak
ft. 16.85. 19.60.
iint
a
'
ft. 4 — 4.60., 4 darabot tartalmazó tok it. 5
C 30.
néll nem durranván,
dá
szintúgy
i
a szobába:
báb
Bugany esö-öltönyöket

Lovagló- és kocsizó-köpönyeg, ujjakkal és battist
béléssel ft. ló.— és 19.—
Hugany l é g p á r n á k a t , legjobb nemüeket.
Ülő-párnák, gömbölyűek ft. 3.50. 4.— 4.50. 6.—.
szinte szegletesek ft. 3.50. 4.50. 5.25.

igen
alkalmasa,
k k b
i
lkl
szabadban nagyon mulatiató gyakorlást nyújta- C h a t e l a i n e k , munkaközben
nak a ezéllövészetben
mivell ciry OÍÍIIOS borgoi:, melyet a hölgy, , ,,/ f
diszes szijjaeakákru
d'^-1
övbe sszoktak megtuzni,
g
jj
^
pisztolvok ft. 9.—
l
űt s egyébb
ébb varróeezközököt
ó k ö
eesztett
va
tett ollót,
gyuszűt
puskák
, 20.
tartalmaznak, darabja S fttiSl
f l K ftijr.
fi
Kész lövéseknek száza ft. —.85.

Hartleben Adolf,
kiadó-könyvárus.

Külső és titkos betegségek
és

gyengeségeket"^

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonfökórbázban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza
33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához'1 czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 7 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
198(3 — 12)

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemsés és nemi betegségekről, ez utóbbiak óv- ás gyógymódjaival.
Függelékk3l a bnjakóri ragályzásról
és Dr. llodet, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boncsstani ábráival

Ára: 1 uj forint.
Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtói következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P

Pest-en József-utcza 66-ik számú
155(12-12)
saját házában.

Heckenast Gusztávnál megjelent és kapható:

KOSSUTH ÉS PERCZEL.
Ajánlja a honvédegyletnek és a magyar népnek

ÁLDOR

IMRE.

Ára: 4 0 kr- A füzet bérmentve küldetik a megrendelőknek.
Perczel beszédének minden állitása történeti adatokkal van
itt megezáfolva, a függelék pedig Irányi Dániel roppant érdekű
fölleplezéseit hozza Kossuth és Perczel külföldi érintkezéseiről;
továbbá a pesti közp. honv. bizottság nyilatkozatát a Perczel-féle
vitás ügyben. A füzet különösen ajánlható a honvédeknek s mindazoknak, kik Perczellel tisztába jőni óhajtanak.
Az olcsó ár a tömeges megrendelésnél még mérsékeltetik.
M T Gyűjtök 8 példány után egy tiszteletpéldányban részesülnek.
(2-3)

Pezsgébor

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6palaczkjával
s feljebb a Champagne Ieghirnevesb
gyáraiból, u. m.
MoSt AChandon á Epernay crémant
rosé
t ft. 50 kr.
Napóleon grand vin a Ay crémant
rosé
2 ft. 80 kr.
A fentebbi aj okból Vi palaczkokban
lft. 50kr.
A. pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
Á pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5V. engedtetik. 2289 (42-50)

Alexander Floch,

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

i •
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SZOBA-ÜRSZÉKEK,

szem- és fülorvos
PESTRN,
Jóisef-tér 11-ik szám alatt, Grosz féle
hasban.
£PBT" Rendel hétköznapokon délelőtti 11 —12 és délután 2 — 4 óráig. —
Szegények számára ingjen minden vasárnap délelőtti órákban. 203 (3—12)

KANYAJÖZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlia

minden évszakra
dúsan ellátott

Titkos

Viz által légzárolt

Dr. GRQSSMANN,

207 3 -13)

betegségeket

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft, csinos szerkezetű sfinomanlakkozva 15 ft.
Készületek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és díszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

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

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a legerősebb
horganyérczből.
ÜÍF* Moderatenr és petróleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1 —4 óráig.
9V* Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek..

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

MIKSITS KAROLY.

204(4-6)

Med, dr. Helfer Vilmos

löveldei értesítés.

bádogos-mester.
Raktár: réssatér t . sz. a., n varosháza mögött.

legújabb bel- és külföldi

A növendékeknek, magánfinöveldémbe
I az 186*/9-dik tanévre beirása történik f. évi
szeptember 29-dik napjától kezdve október
Á vadászat kedvelőinek.
8-ik napjáig.
214 (1—3)
A valláskülönbség nélkül felveendő
növendék lehet 6—16-dik éves, s oktatást
200 (2-6)
Pesten, Dorottya-utcza 1. sz. (a „magyar király" szálloda átellenében) nyerhet, egyéni szükségéhez képest, az
ajánlják újonnan berendezett
elemi-, gymnasiumi és gazdasági akadémiárakészítő tudományokban.
Felvétetik pedig:
a) mint benlakó, nevelés és teljes elláés mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregsítrszámokat lótakaMiután megszűntek azon nehézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig
tásra; vagy
rókkal együtt, arany, ezüst és drága- összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos
b)
mint
ugymondott félkosztos, ki a
kövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt, és jó minőségű fegyvereket szállíthatni, s igy ezen czikk megszerzését mindenkinek
szülei háztól reggel jővén be az intészineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo- lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:
kat vesz és cserél a legmagasb áron.
Kgycsftvü fegyvereket 8 frt. 60 krtól kezdve
zetbe, délben ott étkezik, s csak *
Kelesnvü percnssiós vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
délutáni tanitás végeztével tért viszRégiségek és természetiek
Kétcsövü Lefanchenx vadászfegyvereket 50 forinttól 100 ftig
sza szüleihez; vagy végre
Lefanchenx Revolvereket 11 forintól 50 frtig
irodája.
e) mint úgynevezett bejáró, ki csupán
Eigner és társa Unlon-Revolverelt. gyári árak mellett 20 frtól 28 frtig
Eirycsóvü zsebpisztolyok párját 2 frt. 80 krtól 20 frtig
a tanitás óráira jár be mind reggel,
Pesten, Dorottya-ntcza a Lloyd épüKétcsftvü iseb-pi«ztolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,
mind délután az intézetbe.
letben, 14. sz. a.,
nemkülönben Flobert-féle szoba-pisztolyofíat éspnskákat, Lefaucheox-tölléTudakozódásra
részletesb felvilágosításnyeket, mindennemű gyutacsokat, gyutacs-gépeket, vadász-taskakat, s a
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
sal,
s
kívánatra
az
intézet programmá
vadászat
minden
egyéb
és
legújabb
szükségleteit.
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
-•'
-'= Írásbeli megrendelések gyorsan s különös figyelemmel teladdig is, bárkinek, kész szívvel szolgálok
és mentekötőkbAI a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lep- jesittetnek.
Pesten, czukor-utczában 6-dik szám alatti
kék, bogarak, madarbórök, tojások,
191 (Z-5
saját házamban.
Szftnyi P á l S. k.
=
5
Kimerítő
árjegyzékekkel
kivánatr.i
szolgálunk.
s szemüvegek is találhatók.
199 (3 -4)

női-divatáru

Régi pénzeket

216

KERTÉSZ és EISERT

Fegyver-raktárukat.

Kir. svédhoni szabadalmazott

(2—3)

v e s z é l y t e l e n (Sákerlieits-Tándsíickor)
kén és phosphor nélküli
kizárólagos pesti raktára

SZENES EDÉ-nél Pesten.

Egy csomag tiz dobozzal
E egyes doboz
•
Elárusítók aránylagos árelengedésbea részesülnek.

25 kr.
8 ,,

HURTZ ALAJOS

újonnan nyitott papirkereskedése
PESTEN,

a hatvani- s magyar-utcza sarkán

(az orvosi kar átellenében),
ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemű iró-, levél- és rajzpapirok, ugyszinte mindennemű iró- és rajz eszközeit, valamint nagy
raktárát mindenfajta vonalozott kereskedelmi- és ipar-könyvekben
a legjutányosabb árak mellett.
Nem különben mindenféle levél-papirok monogrammal és névnyomattal elkészítetnek.
100 db. 8-rét
levél-papir névvel vagy két betűvel — ft. 50 kr.
100 „
„
finom
„
„
,, ,,
,,
— „ 80 „
100 ,,
>>
i>
>>
monogrammal . . .
1 „ 20 ,,
100
1 „ 50 „
színes ,,
100 „ látogató-jegy kőnyomat
- „ 90 „
3PF" Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban és legjutányosabban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű bör-diszáruk, mint
ténj kép-albumok, iró-mappák, jegyzőkönyvek, pénztárczák, tintatartók nagy választékban kapható.
1 7 6 (g — iO)

Tizenötödik évfolyam.

36-ik szám.

Heckenast Gnsztáv
hirlapkiadó-hivatalában (Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt) megjelent
s minden könyvárusnál az országban kapható:

„1848"

politikai szemle az állam és egyház köréből.
Szerkesztette

I—VIII. fűzet.

.

E nyolez füzetü körülbelül 48 tömött nagy negyedrét ívből álló igen
érdekes munka megrendelési ára 4 ft. s bérmentesítve küldetik meg.

A nyolez füzet tartalma:
Nem kell táblabiró politika!
Toldy Istvántól. — Promemoria a
prímásnak Eötvös báróhoz intézett
levelére. Bezerédj Sándortól. — Népnevelésünk ügyében. — Török János
ur az egyházreformról. Toldy Istvántól. — Aristokratia. Toldy Istvántól.
— Polgári és vegyes házasság. —
Az egyházi aristokratia Angliában.
Ledru Bollintól. — „Az egyházreformról," könyvismertetés BaloghFerencztöl. — Nyilt levelek a szerkesztőhöz. Csobánczytól. — A püspökök
munkálata. — A püspöki javaslatról.
Toldy Istvántól. — Kik legyenek az
iskola vezetői és felügyelői? Since.

rustól. — I X . Píus pápa és a szabadkőmivesek. — A polgári házasságról,
különös tekintettel az elválásra. Toldy
Istvántól. — Egy jóslat és annak logikája. Benedek Aladártól. — A magyar zsidóság szervezete és a kath.
emancipátiója. Toldy Istvántól. — A
katholiczismus és a korigények. Sincerustól. — Az uj osztrák házassági
törvény. — Szabad egyház szabad
államban. Philanthtroptól. — Falusi
levelek a nép ámítására. (M—n.) —
Egyéni nézetek a m. izr. törvényjavaslatról. Szomor Károlytól. — Irodalom. — Az „1848" t. olvasóihoz.
(3-4)

Tárcza:

A falu lelkésze, irta Abbé*** — | mináriumi élet. Egy volt k. paptól. —
Amerikai élet. Laboulay-tól. — Se- j Épületes dolgok. — Aphorismák.
Kiit'ló-tul.-jdonos IlrrkeMM ÍMisztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (.egyetem-titcza 4-dik szám alatt).

Pest, szeptember 6-án 1868.
Előfizetési ffiltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság éa Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásná.1 io krba, háromszori vagy többszöri
iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppeiik Alajos, Wollzeile Nro. 22. éa Haagenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

B.

Rauch

Levin,

Horvát-Tótország báni

helytartója.

Azon kérdések közé, melyek Magyarországot ellensúlyt alkotni a magyar törekvésekre nézve, nagy számmal, szavazni megjelentek, a bán, gróf
legközelebbről érdeklik, s a legutóbbi időben vagy némi támogatást leltek. Ezekkel szemben ala- Haller Ferencz, nem tartá meg a gyűlést, hanem
megoldattak, vagy a megoldás küszöbére értek, kult 1841-ben a horvát-magyar párt, mely ősei akkorra halászta, midőn a túrmezeiek már hazatartozik kétségkívül a horvát ügy. Hétszáz éves nevét nem akarta a phantasticus illyr névvel föl- mentek, minek következtében illyrek választattak
kapcsolatnak visszaállításáról van szó, melyet cserélni, és a kapcsot az anyaországgal, ugy mint Pozsonyba követekül. E kijátszás miatt számosan
harmincz évi viszálkodás és gyűlölködés szétté- az századok során fejlődött, fenn akarta tartani. panaszt tettek Pozsonyban az országgyűlésen; az
pett, s a melynek uj alapjait a múlt hónapban E pártnak élén gróf Draskovich Sándor állott. alsó-tábla a panaszlók mellett felszólalt, de a főrakták le — legalább tervben — a magyar és hor- Soraiba lépett b. Rauch Levin, és 1842-ben töb- rendek hosszas vita után a tárgyat mellőzék. A
vát országos küldöttség tagjai. Munkálatuk most bed magával a zágrábi kaszinót alapitá, mely a vitában b. Rauch is részt vett, rövid szavakkal
a két országgyűlés elé kerül, s ha elfogadtatik, magyar pártnak, az illyr Dvoranával szemben, pártolván a karok és rendek üzenetét. Mellesleg
mi több mint valószínű, a az unió a két ország gyűlhelyét, központját képezé.
érinté, jellemzé a törvénytelen illyr mozgalmat,
közt létre jő, a legfőbb érdem minisztériumunkat,
A magyar pártnak egyik főtámasza Zágráb- és kijelenté: ,,sem az orosz kancsukának, sem az
mely a bécsi kormány részéről eddig tett akadá- megyében a tármezei nemes kerület és lelkes illyr forradalmi vörös sapkának embere nem valyokat elháritá, éa b. Kauch Levint fogja illetni, grófja Josipovich Antal volt. A túrmezei neme- gyok, de kreis-kapitányság alá sem akarok kerülni,
ki annyit tett a báni széken, bár
hanem jó királyhoz renditlen hü
csak még helyettes, az unió visszamagyar nemzet tagja akarok maállítására, a mennyit tettek elődei:
radni."
Sokcsevics és Jellacsics annak szétRauch e nyilatkozatában már
tépésére.
mintegy látnoki szellemmel megNyéki b. Rauch Levin 1819.
különbözteti a magyar-ellenes mozokt. 6. született Zágrábban. Csagalom két szélsőségét: a panládja Pommeraniából szakadt az
szlavismusra hajló szabadelvüséget
erdélyi Szászföldre, és onnan Horés a némethez hajló servilis buvátországba a Muraközbe, hol a 17.
reaucratiát, melyek akkor még nem
század elején Rauch Dániellel, mint
igen tűnhettek ki, de később, kinedelistyi harminczadossal találvált 1860 után, fejőket fölemelték.
kozunk. Dánielnek fia, István, UjHiven küzdött a mindig keserűbbé
zrinyvárnál, a törökök elleni harczváló pártharezban Magyarország
ban esett el; unokája szintén Dániel
mellett, mig 1848-ban Jellacsics
immár Zágráb és Körös, akkor
fellépése, támogatva a bécsi koregyesült vármegyéknek főispánja,
mány által, pártját elseperte. Sokan
al-bán volt, és neve a Corpus
Magyarhonba menekültek és részt
jurisban is, az 1715. és 1723. törv.vettek szabadságharezunkban; a
czikkelyekben előfordul. Báróságot
kik honn maradtak, elnémultak,
a család 1741-ben nyert, s azóta
vagy fejet hajtottak a győző illyristöbb tagja tündökölt a közpályán,
musnak: Rauch b. Gratzbe vonult
jelesen Levinnek szép-atyja záés ott tölté a forradalmi éveket.
gráb-körösi főispán és al-bán, öregA vihar lecsendesedvén visszatért
atyja tábornok volt és Laudon
Horvátországba és Luzsniczán, köalatt vitézkedett.
zel Zágrábhoz kizárólag a gazdaságának^, családja körében — neje
Rauch iskoláit Zágrábban és
gróf Sermage leány — keresvén
Győrött végzé, a jogot pedig Záenyhülést a veszendőbe ment poligrábban fejezte be 1837-ben. —
tikai életért.
Midőn az életbe kilépett, ép lobbot
vetett Horvátországban azon mozA Bach-korszak nyomása Horgalom, mely illyrismus neve alatt
vátországban is közelebb hozta
messzireható politikai tendentiákat
egymáshoz az embereket. Az illykövetett, s a Magyarhontól való
rismusnak néhány főbajnoka, mint
v
elszakadásról, nemzeti függetlena költő Bogovics, látván, mivé lett
ségről, délszláv egyesülésről ábránnépük Magyarország nélkül, uniodozott. Kezdetben csak irodalmi
nistává lett; mások ily mélyenMozgalom volt, melyet Gaj Lajos
B. R A U C H L E V I N .
ható változás nélkül, mégis kaczérkezdett, de mindinkább kiterjedt
kodtak a magyarokkal és minda
politikára. A magyar, kivel a horvát nemzet sek fejenkénti szavazatjogot igényeltek a hor- nyájan egyetértettek az osztrák absolutismus ellen
századok óta összeforrott, úgyhogy tetteiket,s a vátországi köz- vagy tartománygyülésen, melyen való gyűlöletben. Igy történt, hogy a horvátországi
közösen, a keresztyénségért kiontott vért, külön- a követeket választák a magyar országgyűlésre, gazdasági egyesület 1860-ban b.Rauchot választá
választani, megosztani nem is lehet, ádáz gyűlö- és erre nézve régi kiváltságokra hivatkoztak, me- elnökévé, mint jeles gazdát, ki szerzett, mig
let tárgyává lett az illyrek szemében, kik maguk- lyeket az illyrek kétségbe vontak. Midőn az 1843- rangtársai csak ősi vagyonukat fogy aszták: de az
hoz hóditák az ifjú nemzedéknek legnagyobb ré- diki országgyűlésre követeket választani april akkori kormány magyarságát és szabadelvű érzelszét és Metternich politikájában, mely szeretett 22-re a tartománygyülés összeült s a túrmezeiek meit nem tudván megbocsátani, meg nem erősité.
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