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KOHN PHILIPPE
^(Patek, l'hütppe ás tárna genfi órások tanitványa-
| nak jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA^
PESTEM,

Dorottya-utcza 2. sz. a.., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

'ajánlja leskltflnobb. jó és olcsó órákkal itnrdasoii ellátott raktá-
rát. 2 évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.

s—.- Minden tóiéra vásárolt óra, legyen az függd, fekvő, vagy bármely
állapotban levó, - általam a legpontosabbans a legezorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint mikén: lehet egy
ísebórát hosszú ideig rendes állapotben fentartani- kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az orak. a uaporak szerint igazithatók, - t.sztelt Tevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . . • • 10-11 fonnt

aranv-foíjlalvánnyal, rugóra \l — \A „
" " hölKVek szamara U -15

" "rubinra «"«
" ' kettős födéllel 15-16
n " kristály-üveggel 15-16
" horgony-órák 15 rubinra ^ o r T o o

* M kettős födéllel 18, 20, 22
angol"horgony-órák kristály-üveggel 19, 22, 26
horgony tábori órák kettős födéllel

", valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . .
", ugyanazok kettős födéllel

Arany henger- órák (3 sz.) 8 subinra
arany-köpennyel

órák hölgyek síáinára 4—8 rubinra
" hölgyeknek, zománcz és gyémánttal 40 — 45

kristály-üveggel 42-45
" ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40—45
" zomán ez és gyémánttal 55-57
" horgöny-órák 15 rubinra 36-40

ugyanazok, finom arany-köpennyel 4ö—W
" horeony-órik kettős födéléi 55-58
" ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96
" <( kriatály-üveg s arany köpennyel 60-75
" horgóny-órák hölgyeknek 36—40
" ugyanazok kristály-üveggel . . . > 48-52
" horeony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50 -55
" remontoir-órák 70,80, 90, 100
" Úgvanazok kettős födéllel 110, 120 130 150 160

| Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20,22, 24
1 B óra és félóránkinti ütőre A« « T «

"_ óra és negyedóránkinti ütőre • • *8^g
Mon'tre^Prtletaire (munkás-órák) a kengyelnél balra felhúzva, lapos üveggel 14 ft.
Ébresztők órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 60 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15ftig.
Hosszú nvaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10. 15 ftig. ,

rjgF- Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg-
pontosabban teljedttetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago-
lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik. i»D t 1 . 1 " 1 ^ .

m&~ Javítások, önalkotta eszközök és gépek segítségével 6 évi, Genf,
Brflssel és Paris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
iótállás mellett a legjobbanvégeztetnek és olcsón számittatnak. Órák. melyek nem
tetszenének, kicseréltetnek. — Emlitendő, hogy Pesten való taitózkodásom
rövid ideié alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo-
nvitanak Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javításokat legjobban
végezhessek én csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szíves pártfogásértesd
tisztelettel Koha Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

BHANDMEK FEREMCX'
ajánlja ezennel a t. ez. közönség figyelmébe tiszta, szagnélküli és vízmentes

Bör-zsir-készitményét,
mely kitűnően alkalmatos a következő czélokra:

1-ször. Mint bebizonyult jdságu szer, mely mindennemű bőrlábbelieket, még
a legfinomabb hölgyezipőt is, a ruganyczipökkel vetélkedő módon, tökéletesen
vizáthatlanná tesz, azokat ezenfelül ptha és hajlékony állapotban tartja, s tar-
tósságukat tetemesen növeli.

2-szor. Mint kitűnő, i tartósságor, biztosító szer minden bőrnemüeknél, ne-
vezetesen lószerszámok-, géphajtó szíjak-, kocíifedelek-, fúvók- és bői-tömlőknél,
melyek ezen bír-zsir alkalmazása által nemcsak vizáthatlanokká, hanem legfőbb
mértékben hajlékonyukká és tartósakká váinak.

S-szor. Mint elismert hatású szer tyúkszemek és lábfagyások ellen.
Alkalmazása igen egyszerű, s minden egyes dobozhoz hssezeálati utasítás

mellékelten*. •
Kapható '/'« '<'* 1 fontot tartalmasó pléh szelenczékben.

1 lt 1 ft. 50 kr, és 3 forintjával. 283 (3-6)
Egy tyúkszem és lábfagyás elleni üvegcse 50 kr.

Főraktár Magyarország részére:
Kertész és Eisert uraknál Pesten, Dorottya-utcza 27sz.

,
2*2, 24

28 — 80

25—28

A magyar gazda

TÁRCZA-NAPTiRA
1869-dik évre.

Szerkeszté

[Kertész és Eisert Pesten, Dorottya-utcza 2. sz.
a „Magyar király" czimü szállodával szemközt,

mint a jelen idényre igen alkalmas czikkeket
dús választékban ajánlanak:

F ii t ö - s z e r e k e t :
Kandalló- és kályha-állványokat szerekkel együtt,

öntött vasból 8 ft. 20 krtól 8 ft. — krig.
SEinte ilyeneket festvényekkel 9
Kályha és kandalló elébe való állványokat . . 5
Kályha elébe való tálezákat 1
Eszközöket (túzfogó, lapát és horog) 1
Fa-ko»»raliat, nádfonadékból 2
Fa kosarakat, fénymázolt pléaból 5
Kőszén- és coaks-kosarakat 1
Fúvókat, egyszerűeket és díszeseket —

Thea-eszköii>ket:
Samovarokat, oros* és belföldieket 2 ft. 25 krtól 80 ft. — krig.
Thea-üstöket, állványokon, fénymázolt és oxyd. pléh-

ből, vörös rézból, angol crinnból 6
Thea üstöket, Bercelius-tempákkal 8
Thea-fAzöket, ujnemüeket 1
Gyors-forralókat pléhból é» sárga rézből. . . . —
Thea-szüröket és golyókat _
Thea talczakat minden nagyságban pléhből és fából —
Thea-szelenczeket, üvegeket és szekrénykéket . . 2
Thea-kannakat brittania-érczből. 2

Továbbá kézi, asztali e's ágas gyertyatartókat, asztali és ursonna-késeket
angora lábszónyegeket, lábtöriilóket cocos., tengeri fü- és csoutchoucból, ame
rikai szónyeg-sepróket, bútor-porolókat, aaital-takarókat, vaj- és sajt-tányéro^
kat, kávé-gépeket, ruha-fogasokat, virág-asztalkákat, papir-kosarakat, 8 a ház
tartás többi czikkeit. 284 (3—6)

fiV írásbeli megrendelések különös figyelemmel eszközöltetnek.
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Harmadik évfolyam.

Bolti ára 1 forint.
Ezen 15 ivre terjedő naptár, mely az idén már harmadszor jelenik meg,

finom angol vászon kötésben tárcza alakban van, agy hogy azt mindenki ké-
nyelmesen zsebében hordhatja s az aláhb elősorolt, tartalmán kívül folyó jegy-
ze ékre elegendő tiszta lappal és egy irónnal van ellátva.

TARTALMA.
1. Az összes gazdászati és kertésieti teendők mind a 12 hónapban. 2. Mikor és

hogy kell szántani. 3. Vetőmag-szükséglet kimutatás. 4. Vetési és aratási ideje az egy. s
gazd. növényeknek. í . A gazd. növények termésátlaga. 6. A magvak csiraképességi, ki-
kelési és tenyészeti tartama. 7. Gabona és egyéb magvak súlya. 8.Takarmányérték kimu-
tatás. 9. 100 font ezónával felérő takarmányadagok kiszámítása. 10. 80 font szénával
felérő takarmányadagok kiszámítása Grouven szerint. 11. Legelő jövedelem kiszámítás.
12. A gazil. épületek legalkalmasabb melegségi foka. 13. Egy igásfogat naponkinti mun-
kaképessége. 14. Egy n«pszámos naponkinti munkaképessége. 15. A takarmán) félek ás-
ványi alkatrészei. 16. Csikózási, borjazási, ellesi idö kiszámítása. 17. A fogak megjelene-

| séne,k táblás kimutatása. 18. Az üzekedési idó tartania. 19. A párzásnál egy himállatra
i s ámitható. 20. A gazd. háziállatok tenyésztésre alkalmasak. 21. A gazd. háziállatok
i betegségeinek gyógyítás módja.22. Az adásvevések törvényes megszűntének okai. 23.Egy

1600 D öles hold megtrágyázására kivántató trágyáménnyiséjr. 24 Alomszükséglet. 25.
Nyerhető trágya kiszámítása. 26. Az istállótrágya apadása. 27. Gazd. épületek térségé-
nek kiszámítása. 28. Az erdömivelési viszonyokról. 29. A tüzelőanyagok aránylagos értéke.
30. A fatenyésztós rövid foglalatja táblázatos kimutatásban. 81. A vajkészitésről. 8 '..
Gyapjunyirési átlag. 33. Cséplő- és nyomtatórész kiszámítás osxtr. m. szerint 34. Nap-
számmal kiszámítása 1 ftól 6 ftig. 35. Őrlési kiszámítások. 36. Zöldségmagból 100 Q

I láb térségre kivántató mennyiség. 37. Bérkimutatás Csehországban divó ezokás szr-
! rint. 88. Vadászati naptár. 39. Apadásarány a gazd. terményeknél. 40. Általános szabá-
| lyok a selvemtenyésztésnál. 41. Különféle hévmérók összehasonlítása. 42. Kamatkiszá-
mitások. 43. Bélyegilletékek kiszámítása. 44. A legnevezetesebb államok pénz, gabona,
folyadék, súly és térmértékeinek összehasonlítása. 45. Nevezetesebb orsz. vásárok.

Mint a fent elősorolt gazdag tartalomból láthatni, ezen naptár
ijlt m leidnkabb a t. gazdasz uraknak szolgálna hasznos kézikönyvül,

iknek ügyeimébe ezennel tisztelettel ajánlja.

Heckenast Gusztáv,

Heckenast Gusztáv
könyvkiadó hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám megjelent és ott, valammt.

y minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:
Arab regék. Fordította Vörösmarty M i h á l y i é t kötet, fűzve 4 ft. Diszkötésben 6 ft

v 50
v 75
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» 40
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2
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12
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10
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(1-8)
kiadó.

(iuizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly
György. 1866. Czimképes k. (492 lap, 8-ret) fűzve
Diszkötésben

2ft.
3 „

Horváth Mihály. Magyarország történelme. Uj dolgozat. Hat kötetben.
T a r t a l o m :

I kötet: A magyar namzet Európába költözésétől 1301-ig (501 lap, 8-rét).
II kötet • Az Árpádház kihaltától, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-rét).

III. kötet: A mohácsi ütközettől a linci békekötésig (725 lap, 8-ret).
IV kötet-I Leopold trónra léptétől a szathmári békekötésig. (544 lap, 8-ret;.

V. kötet: Károly trónra léptétói II. József haláláig. (455 lap, 8-rét;.
VI kötet- II Lipót trónra léptétói, a bécsi congressusig (4/2 lap, 8-rét;.

1. 2. kötet, lüzve 5 ft. - 3. 4 kötet, fűzve 5 ft - 5. 6. kötet, fűzve 5Jt-
ggyülési emlékkönyv. 1866-1861. Szerkeszti Farkas Albert 1867. Hatv»o
képpel. (650 lap, 4-rét) borítékba fűzve ° "•

t ^ * _ .—

Sándor" Erdélyorszag története, tekintettel mivelődésére. Két kötet. C«»-
kiadás. (XVI, 464; VIII, 512 lap. 8-réQ ftUrefft- diszkotésben 6 ft.

i k l f l
( , ; , p f

é^yl József. Magyar irodalmi szemelvények. Kézikönyvül a felgymnasium
V - V U L osztályi ifjúságnak a magyar nyelv- é. irodalomban oktatására egy
kómetszetü táblával. 1866. (XXXI, 734 lap. nagy 8-rét) . . . . 8 ft. 60 kr^

Kiadó-tulajdonoi Heckenast 6u«táv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Polit ikai Ujdonsáxok eiryfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsáir: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

| y Hirdetési dijak, a Vasárnap! l'Jsng és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk »zamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeila Nro. 22. é§ Haagenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij küliin
minden igtat&s után 30 ujkrajezár.

A hazai képzőművészet terén a legismer-
tebb és legnépszerűbb nevek egyike.

Sűrűn találkozunk nevével a napi iroda-
lomban, midőn egy-egy ujabb szobormüvét
osztatlan dicséret hangján emlegetik; még
sűrűbben azonban panasz és sérelemként
hangoztatva, az uralkodó közönynyel szem-
ben, mely kiváló tehetségét kelleténél hosz-
szabb időközökön át parlagon heverteti.

Mennyiben igazságos a dicséret s meny-
nyiben jogosult a panasz, mely Izsó nevével
már-már megszokott kapcsolatban nyilatko-
zik, e kérdés földerítésére szolgáljon némi
adalékul a művésznek, habár
csak főbb vonásaiban vázolt
rövid életrajza.

Izsó Miklós 1830-ban szüle-
tett, Borsodmegye D.-Horváti
nevű kis helységében. Iskoláit a
sárospataki kollégiumban végzé
s 18 éves koráig a benne szuny-
nyadó művészi tehetségnek csak
apróbb kísérletekben adá jeleit,
melyeknek hire az ifjú közelebbi
ismerői szűk körén túl nem szi-
várgott. A pálya-választ ás kéte-
lyei alól a közbejött forrada-
lom menté föl, s mihelyt alkalma
nyilt, egy önkénytes vadász-
zászlóalj soraiba lépett. E percz-
töl fogva előörsi szolgálatban
és folytonos csaták alatt folyt
élete. A hadjárat változó esé-
lyeiben bő része volt; magára
vette a sebek vér-keresztségét
is, s a világosi gyásznap után
bujdosott, mint annyi más, az
ország felsőbb részeiben. Darab
ideig mint uradalmi erdész-segéd
kerülte a besoroztatás keserű-
ségét, de miután e sors uj kör-
nyezetében is fenyegeté, ismét
menekült s ezúttal gyermekkori
hajlamát követve, betért a rima-
szombati magányába visszavo-
nult Ferenczy-hez, ki akkoriban
egyedüli, s mint ilyen is foglalkozás nélkül
tengődő szobrásza volt Magyarországnak. —
Izsó itt barátságos menhelyre talált, s már
most életpályául kitűzött művészeti törek-
véseiben rendszeres utasítást nyert, mire
leginkább volt szüksége, miután addigi kí-
sérleteiben egyedül természeti ösztönére

I z s ó M i k l ó s .
támaszkodhatott. Ferenczy megtanitá a mire
tanithatá: a szobrászat külső közegeinek
helyes alkalmazására; megtanitá a mintázás
mesterségére. Tápot nyújtott az ifjú lelké-
nek , habár maga is szárnyaszegett művész
lévén, a tanítvány szellemét magasabb repü-
lésre nem sarkalhatá.

1856-ban, a megkedvelt mester halála
után, Izsó Pestre költözött, hol fejlettebb
tehetségéhez mért megbízások hiányában
egy álló esztendeig napi bérért dolgozott
egy kőfaragó műhelyben. Ez alárendelt hely-
zetben legfájóbb érzése volt: hogy nem ha-

ladhat. Érezte, hogy művészeti látköréttá-
gitnia kellene, s néhány barátja áldozatkész-
sége módot is nyújtott neki hogy leg-
alább Bécsig eljusson. Itt Gasser jóhirü
mühelyében°majd negyedfél esztendeig si-
keresen működött, miről többek között Szé-
chenyi Istvánnak márványból faragott két

mellszobra tesz tanúságot. Egyik a Széche-
nyi család, másik a m. akadémia tulajdona.

Bécsből Münchenbe kívánkozott; az új-
kori Athén s virágzó akadémiája kiképződés
után sovárgó lelkére hatalmas vonzerőt gya-
korolt. E vágya teljesedését Izsó az akkor
Bécsben tanuló magyar technikus ifjúság
lelkes pártfogásának köszöni. A derék ifjak
egymás között csinos összeget gyűjtöttek
számára, melylyel a fiatal művész, szerény
igényei mellett egy évet tölthetett München-
ben. Itt készült egyik legszebb márvány-
szobra a „Búsuló jttÁász,"melyet'tulajdonosa

a nemzeti múzeumnak ajándé-
kozott.

E szobor forduló pontot ké-
pez művészi fejlődésében, a
mennyiben a népies tárgyaknak
plastikai megalakítását ő kísér-
letté meg legelőször, még pedig
oly szerencsével, hogy széptani
jogosultsága ez iránynak többé
kérdés alá nem jöhet. E sikere-
sen elfoglalt új téren Izsó mind-
eddig vetélytárs nélkül álL „Fo-
nóházi jelenete," a „Részeg pór"
s a magyar népéletből merített

•-"":' e gyéb ilynemü mintázatai oly ép
-C-'v és üde kedély szülöttei, oly any-

-"''-•-•; ' nyira magukon viselik a tösgyö-
.J, "<, keres magyarság bélyegét, hogy

habozás nélkül üdvözölhetjük
• • , •• bennök a magyar nemzeti .művé-

szetnek e nembeli első zsengéit,
Mindazáltal a kivívott siker

ezúttal nem szolgálhatott ösz-
tönül arra, hogy a művész tovább
mivelje azt az irányt, melyben
eredetisége s önálló tehetsége
leginkább kitűnt. Nem akadt
megrendelő. Már pedig anyagi
segély nélkül, az élet .gondjaival
való folytonos küzdelem alatt a
teremtő képzelet tüze is lelo-
had, a tehetség leggazdagabb
ere is bedugul.

Egy más, még lehangolóbb csalódás a
Széchenyi-szoboremlék ismert ügyében érte
művészünket. Pályázatra hivatván fel a ha-
zai szobrászok, ő is egész lélekkel hozzálá-
tott egy emlékminta készítéséhez, mely bár
nem felelt teljesen meg a kívánalmaknak, ,
de annyit bátran állíthatunk, hogy az összes •£.,

Tizenötödik évfolyam.45-ik szám.

Pest, november 8-án 1868.
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beérkezett minták között legtöbb életképes
és jóváíejleszthetö elem az ö pályamüvében
volt. A biráló bizottság azonban, mely né-
hány főúrból s nem egészt n elfogulatlan
szakértőkből állotr, Izsó pályamüvének csak
a második dijat ítélte oda, a közadakozás
utján létesítendő emlék kivitelével pedig
egy oly hazai művészt bizott meg, kinek más
irányban szerzett érdemeit ugyan nem akar-
juk kétségbe vonni, a ki azonban, mint azt
a jövő kétségkívül ki fogja deríteni, a kér-
désben forgó nagy feladat sikeres megoldá-
sára nem bir hivatással.

Ily körülmények közt némi vigaszul szol-
gálhatott Izsónak, hogy a debreczeni emlék
kert nagyérdemű alapitői az oda tervezett
Csokonai-szoboremlék mintájának elkészíté-
sével öt bizták meg. E szoboremlék kelet-
kezésének története olvasóink előtt ismere-
tes, minélfogva nem látjuk szükségesnek
részleteire itt kiterjeszkedtn; elégnek tart-
ván csupán újra fölemlíteni azt, hogy Izsó a
Csokonai-emlékszobor köztetszéssel és he-
lyesléssel fogadott mintáját elkészítvén, a
benne helyzeti bizalomnak fényesen felelt
meg.

Ez volt az első s mai napig utolsó na-
gyobbszerü megbízás, mely által alkalma
nyílta nagyobb alkotásokra való képességét
is kimutatni. Hogy mellszobrokban valódi
kitünö müveket készített, átalánosan el van
ismerve. Mellszobrai mind a technikai kivi-
tel, mind a hasonlatosság és kifejezés tekin-
tetében rendkívül jelesek. Némelyek csak
gipsz-mintázatban készültek, mint Arany
János, Tóth József, Lisznyay Kálmán, gróf
Kornis Ádám, líernáth Gáspár mellszobrai;
másokat márványból is kifaragott, s ezt k
közül mint kiválóan sikerült műveket említ-
hetjük : Megyeri Károly mellszobrát, melyet
a magyar nemzeti színház, Márton Istvánét,
melyet a pápai kollégium, Fáy Andrásét,
melyet a pesti első takarékpénztár számára
készített. Lejelesebb ilynemü müve a Pálih
Albert márvány mellszobra, mely olvasóitik
kegyeletes adakozásai folytán immár a nem-
zeti múzeumban foglal helyet. Ezeken kivül
minden megrendelés nélkül elkészítette Eg-
ressy Gábor márvány mellszobrát, melyet,
mint örömmel halljuk, képviselői s müba-
ráti körökben, a nemzeti múzeum számára
terveinek megvásárolni.

Azóta épen nem irigyelhető idylli csend-
ben, ráér szünetelni és pihenni s a hazai
művészet elhanyagolt helyzetéről gondol-
kodni. E kényszerű nyugalom, mely az or-
szág e kitünö szobrászának vésőjét pihen-
teti, s maholnap ismét kezébe nyomja a
vándorbotot, felettébb meglepő ma, midőn
szabad^ágharczunk hősei s más jeleseink
emlékére az ország több részében szobrok
terveztetnek, s e czelra az adakozások már
is befejezvék, vagy a legjobb eredmény kilá-
tása mellett egyre folynak. — Az illető bi-
zottmányoknak meg kellene gcndolniok,
hogy hazai művészetünk jelen állásában az
egyenes megbízás biztosabban vezet czélhoz,
mint a pályázat nehézkes és kétes sikerű
eljárása, mely a pályázóktól gyakran ki
nem telhető áldozatokat igényel időben és
pénzben, s hogy átulában nálunk, hol a
szobrászok alig vagy csak igen kis többes
számban vannak, a pályázat szobormüvekre
nézve nem igen alkalmazható.

Izsó Miklós egyébiránt, mint lapjaink is
említették, művészi tanulmányai folytatása
végett uti segélyért folyamodott a magyar
kormányhoz Óhajtjuk, hogy kérvényének
kívánt eredménye legyen, már csak azért is,
hogy munka nélkül, üres kézzel itthon léte
nyilvános szemrehányásképen no terhelje
lelkiismeretünket.

A száműzött.
Itt vannak előttem a honi határok,
Bádgyadt szemeimből örömköny szivárog,
Hosszú évsor óta a legelső köny-csepp,
Melytől kebelem már valahára könnyebb.

Nem mondom: nem sírtam ezelőtt elégszer
— Fájdalrnim enyhitni nem vala egyéb szer; —
De száműzetésem kin-kenyerét éve,
Nem hullt öröm-könyern már annyi sok éve.

Száműzött az önkény, mert hazámat védtem,
Nem mondom, mi kín volt kivülötte élnem;
Csak az isten tudja, mily kinos volt látnom,
Hogy dúl idegen kéz szeretett hazámon.

Mint vihartól tépett, rongált gyümölcsfának,
Innen is, onnan is fosztására jártak.
S nem volt a ki v<5dje . . . a vihar elverte
Szegény fa gazdáit messze, világszerte.

De a dúlás végit jó Isten megadta.
Újra virú! a fa, 8 én járván alatta:
Szent örömmel nézem, hogy az ifjabb gazdák
Megroncaolt ágait miként tisztogatják.

Isten adj virágzást e szép gyümölcsfának,
Melyet kezeim rég oly hűn ápolának
És nekem, kit hosszú szenvedésem megtört.
Mutass árnyékában egy csendes sírgödört.

V. Antal.

N é p d a l o k .
i.

Hajladozik a fűz,
Hajladozik a nád. —
Barna kis leányka
Hajtsd hozzám az orczád!

Pajzán játszi szellő
Csókdos fűzet, nádat, —
Csókolom szép szádat,
.Piros két ©rczádat.

II.
Füstöl a csárda kéménye.
Kinn áll az én szemem fénye,
Várj meg, rózsám, az ajtóba',
Betérek egy ital-borra.

Betérek egy ital-borra,
Egy pár szóra, egy pár csókra,
S ha odabenn kedvem támad:
Ugróm veled kettőt, hármat. —

Hadd beszéljen a nagy világ.,
Vegye vissza mind, a mit ád;
A mire csak az ég kékei:
Veled, kis Ián}', mind sem ér fel!

III.
Csókot kértem tőled, nem adtál,
Csak a kapu,- csak a kapufélfánál hagytál;
Lesz még idő, nem egyszer:
Megcsókolnál, megcsókolnál, rózsám, ezerszer,
Megcsókolnál, megcsókolnál, engem ezerszer.

Lesz még idő, te kis csalfa lány,
Szeretnél még, szeretnél még engem igazán,
De már akkor késő lesz",
Mer' a szivem, mer' a szivem másé lesz,
Mer' a szivem, mer' a szivem másé lesz!

Török Károly

A Tónainé lánya.
(Népies elbeszélés.)

Kiülök esténként az utczára, a kis kapuba,
ugy elnézem azokat a kútra járó lányokat; olyan
szépek, olyan szelídek, olyan jók. Igazán kedvem
volna valamennyit sorra csókolni. — Szemérmesen,
szemlesütve haladnak el előttem; hála istennek,
még ekkoráig nem vettem észre, hogy valami baja
volna a fülemnek, de azért egynémelyiknek alig
hallom a köszönését, pedig köszön az mindegyik,
— de hiába! az'ilyen magam formájú kaputos em-
ber előtt még a szót is szégyenlik. Ugy illik az a
két mázas kanta gömbölyű karjaikra, — mert itt
nálunk karon s nem rudakon hordják a lányok a
vizet, mint másutt a Tiszavidéken. Az igaz, hogy
nehéz, de azért olyan délczegen lépkednek vele, a
huszár se különben.

Ott az utcza végén, épen az ut közepén van a
nagy gémes kút, arra járnak a lányok ivó- és
mosó-vizért; sokszor tiz tizenöt is van a kút körül,
mert csak egy kantát meríthetnek meg az ostor-

fán, tehát várni kell sorjára, ha csak meritgető
kötelet nem hoztak magokkal. Mig az, a melyik
előbb jött, merit, a többiek összeállanak s beszél-
getnek egymással: meg gyakran vár is egyik a
másikra, inert jobb szeretnek társaságban, csapa-
tostul menni, sőt ha útközben valami jóczimborá-
val akadnak össze, kiöntik a teli kanta vizet is, s
visszamennek, hogy együtt lehessenek egy kis
ideig; legalább kibeszélgetik magokat. Olykor-
olykor pedig a legényekkel tréfálódzanak, a kik
ide a nagy kútra hozzák el a lovat itatni. — Mikor
aztán öten-hatan egy csapatban mennek hazafelé,
rákezdik szép csengő hangon azokat a gyönyörű
nótákat; olyan örömmel hallgatom, soha éltemben
nem hallottam szebbet.

Igazán a szerelmesekre nézve nincs jobb talál-
kozási hely a kutnál. A lány megjárja napjában
kétszer-háromszor is, hogy azt ne mondják, hogy
lusta, még hideg viz sincs a háznál; a legény szin-
tén megfordul ott annyiszor, ha nem többször,
hiszen a jószág csak nem fordulhat fel szomján.
Ott aztán rendesen, találkozni szoktak, mert a Bár-
sony vagy a Csillag épen akkor szomjas, midőn
Pannika megy a kútra, s igy Pistának is el kell
menni; amaz meg — a tatár ágyából került! —
nagyon jól tudja, hogy mikor van az itatás ideje,
épen akkorára kellett fölmelegedni a korsóban a
víznek. Mig a lovak isznak s a legény a lány
korsaját megbugyogtatta, kibeszélgetik magokat,
sőt ha épen senki sem látja őket, Pista még csókot
is kap a fárad magáért.

Szegény Tónai Síri is járt arra a kútra; az ő
kantáját is megmerhette Dudás András akár-
hányszor, csókot is kapott érte olykor-olykor,
kivált ha nénémasszonynak, az öreg Tónainénak
világja volt, s nem láthatott ki a végső ablakon.
Mert akkor is az övék volt már az a szélső ház
ott a túlsó soron , a végső ablakon pedig épen a
kútra lehetett látni. Volt is aztán ilyenkor öröme
Sárikának, dalolt egész este, míg a kapu elejét el-
söpörte s fellocsolta. Régen volt az igaz, még zu-
bonyos gyermek voltam, iskolába se jártam, de
azért most is fülemben cseng a hangja; sok lány
járt azóta is, jár most is arra a kútra, de tudoni,
egynek sem volt oly szép csengő hangja mint
neki; úgy ezerettem már akkor is hallgatni, mi-
kor dalolta:

„Csak azért szeretek falu végen lakni,
Arra jár a rózsáin a lovát itatni.

•A lovát itatni, magát fitogtatni,
Piros két orczáját vélam csókoltatni."

Egyetlen lánya volt az édes anyjának, nem
volt több. se kicsi, se nagy. Az apja régebben
meghalt, Sárika lehetett akkor úgy valami öt-hat
esztendős: malma volt a Tiszán, az kereste meg
esztendőnként; a mi a házhoz kellett. Hanem a
szegény Péter bácsinak az az egy hibája volt,
hogy túlságosan szerette a tütüt (italt), csaku-
gyan az is járt a végére. Egyszer úgy karácson
tájt valami disznótori alkalomból jól becsipve
ballagott le a vizi malomba; nem került a szokott
útra, hanem ment egyenest a Tisza hátán, mint-
hogy éjszaka volt s nem látott jól, a lék alá bu-
kott 8 oda is veszett.

Azután az özvegy eladta a malmot, az árán
ott a pöczérczés háton vett egy darabka földet,
annak a terméséből éldegélt kis lányával együtt.

Azért hogy mesteremberné volt, nem rítt ki
a kezéből a dolog: éjjel-nappal font, vart másnak,
azért is kapott valamicskét. Nemhogy pusztult
volna keze alatt a vagyon, sőt inkább gyarapo-
dott. Akadt is kérője nem egy, se kettő, sokan
szerették volna a szép fiatal özvegyet, — mert
meg kell vallani, hét vármegyére volt vetve, még
az urak szeme is megakadt rajta, — de ő bizony
kiadott mindegyiken, nem igen vágyakozott férj
hez menni, mert a mint beszélték egyhelyt-más-
helyt, nem igen jól élt, az első urával. A szegény
Péter bácsi, kivált ha felöntött a garagyra, egyre
czivakodott vele, húzta, vonta, de a szegény asz
szony nem panaszkodott soha senkinek, mindig
takarta a gyalázatot.

Sárika szakasztott mássá volt az édes anyjá-
nak. Epén olyan karcsú, sugár termete, olyan
kerek, rózsa-piros arcza, nagy, ragyogó sötét
szeme, dús fekete haja volt annak is fiatal koránt,
mint most Sárikának. — A kis lány, a hogy őt
Andris nevezni szokta mások előtt, alig töltötte
még be a tizenhat esztendőt; igy legszebb korá-
ban volt.

A Dudás Andris apja jómódú gazdaember
volt; czimeres hat ökör járt be az udvarára. Az a
két házhely föld, három palászta szőlő, meg a szop
fölvert tetejű ház Andrisra meg a kis öcscsére,
Pistára, nézett apja halála után. De nem is volt

talán három vármegyében sem nyalkább ficzkó
Andrisnál; mindig Hon inget, Hon gatyát viselt,
sarkantyús kordován csizmában járt. Ha félre-
csapta kis selyem kalapját s végig ment az utczán,
majd megveszekedett utána valamennyi szép lány;
egyik itt az ablakon, másik ott a kerítés hasadé-
kán kukucskált utána. Hanem Andris ecsém nem
adott egyikre is annyit se, mint az egy szikra, sőt
ha észrevette, hogy leskelődnek utána, annál
kevélyebben lépkedett, alig érte a lába a földet.
Ennek a büszke fel sem vevésnek a volt az oka,
mert már neki volt szeretője: a legszebb leányt,
Tónai Sárit, szerette.

Erre az öreg Dudás azt szokta mondani:
„Ha szeretik egymást, isten neki! nem nekem
vesz feleséget, hanem magának, ő él vele; nem
bánom én, ha a putriból hozza is az asszonyt,
csak jó legyen!" Már pedig az igaz, hogy világ-
gal keresve se találtak volna szebb és jobb terem-
tést, mint a milyen az a kis lány volt; ő és Andris
annyira összeillettek, hogy a ki csak meglátta
őket, egyszeribe azt mondta: ezeket az ur isten is
egymásnak teremtette.

Mikor ott esténként a nagy kútnál találkoz-
tak, elbeszélgettek volna egymással isten-világ-
untig. Még az szerencse volt, ha több lány is jött
vizért, legalább tovább együtt lehettek; de ha
csak ugy kettecskén voltak, Sárikának mindig
akadt valami sietős dolga, a miért Andrist ott kel-
lett hagynia. Hej pedig nem örömest tette, akár
reggelig ott lett volna vele; de hiába! félt hogy a
világ a nyelvére veszi, pedig az eladó lánynak a
becsületére is kell vigyáznia.

Valami két esztendeje volt már, mióta Andris
és Sárika egymáséi voltak, legalább Andris, mikor
a kis lánynyal együtt volt, azt szokta mondani:
„Te az enyém, én a tied mind halálig! ásó kapa
választ el egymástól bennünket." — Hanem ekkor
egy különös eset fordult elő: Dudás Andris betöl-
tötte a húsz esztendőt, kurták katonának. — Az
apja ugyan kiválthatta volna ; olyan vagyonon,
mint az övé volt, még annyi pénz meg se látszik;
de az öreg azt mondta: „Hadd menjen az eb-
ugatta fattya! ember kell ott is, tanuljon valamit,
legalább ember lesz belőle."

Az édes anyja váltig síránkozott utána, kérte
is az apjokat, fogadjanak Andris helyett katonát;
lie az öreget nem olyan fában ringatták, hogy
arról, a mit egyszer feltett magában, valaki egy-
könnyen lebeszélje. Mit volt mit tenni, Andrisnak,
minthogy neki is volt hozzá némi kedve, legalább
azt mutatta, katonává kellett lenni.

Azelőtt való este, midőn másnap elvitték,
Andris elment az özvegy Tónainéhoz. Épen gyer-
tyagyújtás után volt az idő. Az özvegy asszony
lányostól együtt ott varrogatott a nagy asztalnál.
A mint Andris belépett, Tónainé feljebb tolta
orrára a pápaszemet, hogy megnézze, ki jár ott
ilyen későn.

— Jó estét adjon isten, nénémasszony! —
köszönt Andris szívélyesen.

— Adjon isten neked is, édes fiam! Kerülj
előbb nálunk s foglalj helyet.

A legény egy „köszönöm" szóval leült az
asztal mellé; Sárika pedig elővette a párkányról
a mécset, meggyujtotta s kiment a konyhába.

Darab ideig szótlanul ültek; azután beszél-
gettek egyről-másról, végre Andris igy szólt az
özvegy asszonyhoz:

— Hát tudja-e nénémasszony, mi jóért
jöttem?

— Nem tudom én, édes fiam, hanem majd
megmondod.

— Tudja kigyelmed azt, hogy engem holnap
elvisznek katonának. Édes apám uram ugyan . . .
de isten neki! ő szent felsége majd csak haza segít
valahain. t\zért arra kérném én kigyelmedet: ne
adja addig Sárikát férjhez, mig én haza nem
jövök; én, ha isten életben haza segít, én Dudás
András, fogadom emberségemre, hogy elveszem.
Ne legyen kigyelmed elbontó benne, hogy a jó
isten is áldja meg kigyelmcdett

Tónainé tudta ugyan már, hogy Andris sze-
reti az ő lányát, de azért öt ölt hatolt; mondta,
hogy olyan a lány mint a vásár, a ki előbb jár,
az viszi haza; azián az ő Sárija szegény lány, kap
annál Andris szebbet is, gazdagabbat is; meg
aztán az is megtörténhetik, — mert hiába! válto-
zik az ember, az pedig nem egyhamar lesz, hogy
Andris haza szabadul, — akkorára mást gondol,
ha megvárná is Sárika, Andris akkor ott hagyná,
fiatalabb után nézne.

De a legény esküdött mennyre-földre, hogy
ő neki ebben az életben soha nem kell más lány
Sárikán kivül, az lesz a felesége vagy soha 3enki.

— Hát aztán, fiam, — kérdi Tónainé,
tudja-e ezt édes apád?

— Tudja, nénémasszony, tudja; az ő bele-
egyezésével jöttem most is ide.

— Na jól van, fiam, ha az isten is ugy akarja,
én nem ellenzem; hanem aztán majd akkor ura
légy ám a szavadnak.

— Nem vagyok már gyermek, nénémasszony;
a ki most vagyok, az leszeü én akkor is.

— Ámen! — szólt az Özvegy asszony áhí-
tattal.

Ekkorára Sárika elvégezte oda kinn a dolgát
s bejött a szobába. A mint az eloltott mécset
letette a párkányra, Andris oda ment hozzá, meg-
ölelte s összevissza csókolta. Hogy mit erezett a
kis lány, nem tudom; de hogy most már tudta, —
mert hallott odakinn minden szót,— hogy örökre
azé, a kit ő oly végtelenül szeret, s ezt édes anyja
sem ellenzi; hogy szabad most már az ő kedves
Andriskáját mások előtt is megölelni, megcsó-
kolni : oh ez nagy, igen nagy örömet okozott ő
neki; alig fért kis szive domború melle alatt, sirt
örömében mint a kis gyermek.

Elbeszélgettek aztán sok ideig ; innen-onnan
éjfél volt, mikor Andris haza indult, Sárika kiki-
sérte a kis kapuig; ott ismét egymás nyakába
borultak, ölelték, csókolták egymást; csak az esett
szivöknek nehezen, hogy ilyen hamar el kell sza-
kadniok s ki tudja, mennyi időre, Andris elkö-
szönt tízszer is, de alig tudott elválni attól a kis
barna lánytól. (Folyt, követk.i

A v a r j a k .
Kint esik az eső. Megjöttek a borongós

októberi napok.
E napok egyikén, munkához kedvetlenül, én

is lehangoltan néztem este felé ablakomon át,
hogy hulladoznak a sárgult levelek a lucskos
fákról a Károlyi-kert nemrég szépen felsöpört
utaira, — midőn egyszerre csuk boszus károgás
ütötte meg fülemet az egyetem temploma felől.
„Ahá! megjöttetek — gondolám magamban,—ugy
látszik, hűvös szél fú odakint a Rákoson, hogy ily
korán bekvártélyoznak az atyafiak."

Az uj vendégek az universitás tornyán fész-
kelődő varjak valának.

Szabad bemutatnom őket?
Furcsa nép, kivált mig orrok tövét nem pisz-

kálta fel a fagyos göröngy, melyet télen át ők
szoktak felpiszkálgatni egypár kukoriczaszemért.

Késő öszszel, midőn már hó kezdi fedni a
mezőket, mily hivatlanuí tolja ránk magát a szem-
telen sereg, mintha nyáron át csak is a mi garma-
dánk körül fáradozott volna, s most részét akarná
kivennia házi állatok elé hányt termésből, tutjván,
hogy „méltó a munkás a maga bérére."

Pedig igazsága is van.
Ő az, ki, ha igy kiteleltettük, a legközelebbi

tavaszszal az első munkásokkal együtt szintén a
mezőre siet,— hogy ott szépen sorba felhuzogassa
a kibúvó tengerit, és vetést s szorgalmasan lesze-
degesse a gyökérről a magot, hogy az tovább ne
nőhessen; Ő az, ki naphosszant oly fáradhatlan
hűséggel kisérgeti a vetőt, — hogy utána kika-
parja a szemet, mit az elvetett, mintha legalább is
darab számra fizetnék mindezért. S e jelentékeny
foglalkozása közben nem is hagyja magát egyköny-
nyen zavartatni; hab'ir nem tanult is „felsőbb
mértant" a debreczeni kollégium tisztes falai közt,
— sőt kárhoztató szavát hallatta az átellenes
templom bádog fedeléről sokszor, midőn látta,
hogy a tudós tanár a kivilágított termekben még
késő estveli órákban i.s e tudománynyal rémitgeti
e bölcseség hajlékától a „baglyokat,"*) — termé-
szetes eszével jól ki tudja ő számítani, hogy
meddig ér az ostor, melynek csak szele nagy, a
lomha rögről pedig, melyet felé dobunks szinte
tudja már, hogy annak nincsenek szárnyai, s míg
ő gúnyos megvetéssel kissé félreugrik, as a földön
marad.

A szaliira-csóva vagy lyukas figaró sem képes
bátor szívét, egyhamar megrettenteni; pár kan-
csal pillantás az illető távolból elég meggyőzni
őt, hogy üres a tök belől, s e buta mumus alól
bátran lehet hordani a kazalt. Sőt a nagy vörös
zászló, melynek rémletes lobogása — mint ostrom-
jel, aggodalmas dobo<zásba szokott hozni annyi
jámbor szivet, s melyet Lipcse város nemes taná-
csa ép ily czéiból tüzetett ki nemrég a fősétány
fáira, hogy elijeszsze onnan a ronditó varjakat,—
nekik ugy látszik csak mulat tatóul szolgált. De
másfelőf ép ily jól ismeri, hogy a puska nem bet.

*) A ref. kollégiumokban szokott éleznevek egyike,
mely alatt itt a fiatalabb bölcsészeti tanulókat értik.

Hiában látszik bármily vékony páczikának a sze-
kérderékból vagy a bát mögül kinyúló puskacső;
ezt már nem várja ám be, csak egy pár jó ugrás-
nyira.

Ha valamit megszagolni kell, jobb finánezo-
kat nálok a Bich-kormány sem találhatott volna.
A barázdák alatt csírázó búzaszemtől fogva a
még mélyebben fekvő egér- és cserebüly-fészekig
hat szagló ereje; e mellé minden smuglerkedés-
nek s csempészkedésnek, szóval mindennek, mi
nem nyilvánossággal történik, s ezért gyanús, ha-
lálos ellensége. Pszt! . . . egy-két sebesebb lépés,
figyelő tekintetét a földre szegzi, s a következő
pillanatban már valamit húz ki az alól! Egy
szerencsétlen egérke volt, mely vidáman tánczol-
va jött fel a folyosón, s most mint csendzavaró
nyakon csipetett. Atalábau mindenbe beüti az or-
rát, a mi előtte gyanúsnak tetszik.

A kérdés már most csak az, vájjon mindezek
jó tulajdonságok-e egy egyéniségben? A hogy
veszszük. Nekünk kétségkívül nem igen kedvesek
voltak a Bach-huszárok, de mikor mi vagyunk
Bach urak a földre nézve, s annak jogos birtoko-
sait, a pajort, férgeket s egereket akarjuk meg-
akadályozni ősi nemzeties szokásaik gyakorlatá-
ban, hogy ne volna hasznos egy ily ügyesszaglár ?

Igen! a varjak nagy hasznú állatok.
Nézzük csak, midőn reggel nagy károgás kö-

zött kiki alvó helyéről egy nagy fára gyűl, s in-
nen aztán mindenik illő állomására megy, mily
komoly lépésekkel sétálgat fel s alá a mezőn,
mint egy új-pesti drabant, ki érzi magas hivatá-
sának egész fontosságát; vagy nyomról nyomra
mint követi az ekét, hogy e jó alkalommal össze-
fogdossa a lebujok lakóit. Néha egy-egy ismerős
íön látogatóba, vagy tán rövid értekezletre, egy
valahol kínálkozó vállalat felett, megáll tehát
pár szóra vele, de mivel „the time is money" — az
idő becses, a beszélgetésből nem élünk meg, csak-
hamar újra dologhoz kezd, s a szomszéd is kény-
telen a munkálkodóval lépést haladni, ha még
több mondanivalója is van, s aztán elválnak.

Midőn a dél eljött, útba ejtve a szomszédo-
kat, többen egy közeli lombos fára mennek egy
kis déli álmot aludni a fárasztó munka után, de
3 óra tájon már újra kezdik, s igy tart ez ismét
estig, a midőn előbb egy réten összegyűlve, nagy
zaj közt adják elő egymásnak napi tapasztalataikat
és élményeiket, mialatt a kiküldött ké">ek valami
biztos helyet mentek el keresni éji szállásul, s ha
jó hírrel jönnek vissza: vagy elfogadja a gyűlés az
ajánlott helyett, vagy ujabb bizottsági tagokat
küldnek ki pontosába megvizsgálás végett, s csak
ezeknek szavára fogadják el az indítványt.

Ha valaki veszi a fáradságot magának az
egész nyár folytán meg-megvizsgáiní ez ingyen
napszámosok beleit, azokat rendesen a földben
élödő számtalan férgek, éjjeli csigák, s naponként
6—7 egér maradványaival találja megtömve, ami-
nek közép számításul ha csak felét veszszük is,
mégis évenként mezei élete alatt legalább is
7—800 egeret takarít el e fekete halál.

Ha egy embert megitólni akarunk, a bűnt az
rénynyel kell benne összehasonlítanunk.

Igaz, súlyos vétkekben tettéka varjak mago-
kat bűnösökké; most említett rendes életmódjuk
miatt nem lehetvén bennök kifejlődve a tulajdon-
róli tiszta fogalom, szükség idején a hogy lehet,
ugy tartják fenn magokat, s igy néha nem a leg-
kedvesebb segédkedést nyújtják a gazdának, t. i.
télen át a sertés- és tyúkól elől fogyasztván a
engerit, tavaszszal pedig mig férgek nincsenek,

kihuzogatván a vetést; továbbá, talán valahol el-
tanulva ezen elvet is „a mit két szemed meglát,
két kezed ott ne hagyja,"—a fényes tárgyakat is
ellopogatják, a olykor egy-egy betege? nyulat,

••* foglyot minden lelki furdalás
agyon. De micsoda mindez

amaz egész nyári hasznos munkához képest. Való-
ban télen csak abból veszik ki illetéküket, mit a
nyáron át az elveszéstől megmentettek, s „a kár,
mit egv varjú halála elősegít — úgymond a hires
madárismerő firehm, — több annál, a mennyit éle-
tében tiz okoz."

Vagy mit mondunk ahoz, hogy Angliában
egy időbsn kiriasztván a varjakat^ több évekig
aztán hol egy, hol más féreg pusztítottad a vetést,"
ugy hogy az a „a O l gazdák szükséges iek látták
smét partfogásuK alá venni őket. A magyar alföl-
lön pedig magam voltam tanuja, hogy egy tany,
deges birtokosnéja kiüldöztetvén a varjakat a kis
ákáczerdőből kellemetlen károgásukért, míg az-
előtt szomszédai panat-akexitak a féreg miatt, 6
pedig soha, — ezután az ő repezéje bánta meg,
hoo-v egy távolibb szomszéd fáira tették át az
elüzöttek a főhadiszállást.

1 - -vagy egy fürjet,
léikül kalapálnak
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A legfőbb kellemetlenséget valóban kiállha-
tatlan károgásukkal okozzák, mivel egymás irá-
nyában is zsiványok lévén, rendesen van min osz-
tozniok; kivált a fészek-épités és költés idején
napirenden van a tolvajkodás. Mig a szomszéd
oda van új anyagokért, meg nem állhatja egyik-
másik, hogy a magáéba ne hívjon át annak fész-
kéből egy-két ép oda illő galyacskát, s mikor
aztán előjön a megkárosított, az igazságróli eltérő
vélemények kiegyenlítése mindig egy kis nyelv-
gyakorlatba kerül. Hát még a kis éhes borzasok-
nak, vagy tán egy más kisebb madárkának, mely-
nek fiait ezek számára szivtelenül elrabolták, —
ki vehetné rósz nevén, ha kiabálnak?

A kinek mindez nem tetszik, vagy kertjét
akarja tőlök megkimélni, nincs könnyebb, mint
egy kis területről őket elijeszteni. Hol egy meg-
lőtt társukat fölakasztva látják, sokkal okosabbak,
hogy át ne értenék, miszerint ott nem igen szíves
a vendégmarasztás; hogy pedig a komoly ve-
szélylyel tréfálni valóban nem szoktak, sőt hogy
mennyire tudják egymást figyelmeztetni az ilyen
iránt, eléggé mutatja a következő eset:

mezőink termékouyitőjévé*). Sok olcsó munkát 8
ez által olcsó kenyeret adott már ez utón a ter-
mészettudomány eddig is a mostoha viszonyokkal
küzdő embernek, a igy függetlenebbé tevén őt,
szellemi fejlődését a legegyenesebben mozdította
elő.- Dapsy L.

Két kép a spanyol forradalomból/
Az imént lezajlott spanyol forradalom né-

hány élesen megkülönböztethető mozzanattal bir,
melyek szoros egymásutánja egészen kimeríti a
sikerült forradalmak e legújabbikának nagyon
egyszerű történetét. Az első mozzanat: a hajóhad
8 élén Topete ellen-adrniral nyilatkozványa, szept.
17-kén ; ez volt a forradalmi zászló fölemelése, s
azért Topete, bár később a többi szereplők által
túl szárnyaltatott, mint merész és eszélyes kezde-
ményező tiszteletet és elismerést érdemel. Tiz
nap sem telt, s a forradalom második, döntő moz-
zanata előtt állunk szept. 26-án. Serrano megin-
dult a királyi hadak ellen, 10,000 emberrel s 40
löveggel, egyenesen Madridnak tartva: az alco-

A madridi nép, mely az alcoleai csata előtt
egészen csöndesen tartotta magát, s ugy látogatta
a szín- és kávéházakat, mint a legbékésebb időben,
most egyszerre a kivívott diadal mámorának adta
át magát. Zajos csoportosulások történtek az ut-
czákon, 8 a nép szabad folyást engedett gyűlölete
nyilatkozatainak. Ellenállásra nem találván, a le
nem fojtott pezsgős pohár szabad habzásához
hasonlók voltak kitörései.

Jellemző, hogy a vallási tekintetben oly ha-
gyomáson vakbuzgó Spanyolországban, az inqui-
sitiók ős hazájában, a „tüntetések" egyik legne-
vezetesebbike abból állott, hogy a pápai nuntius
ablaka alatt a konkordátumot a nép megégette.
Nem az idegen udvar követe ellen intézett sére-
lem, hanem a vallás-szabadság proklamatiója akart
ez lenni, s mint ilyen teljesen sikerült. A végre-
hajtott népitélet után, a tömeg a nélkül oszlott
el, hogy további kihágásokra ragadtatnék. Az
alikantei színház előtti zavargás is tettlegességek
nélkül múlt el. Mindenütt voltak a nép vezetői
közt oly józanok, kik a kicsapongásoknak erély-
lyel és eszélylyel tu'ltak gátat vetni.

A spanyol forradalomból : Jelenet a közmunkaügyi minisztérium palotája előtt Madridban.

Egy majom, mely az udvaron hosszú pózná-
hoz volt lánczolva, a melyet már sokszor vérig
boszantottak a varjak, mivel mig ő a pózna tete-
jére szegezett deszkán szokott heverészni, ellop-
'losták alóla a neki oda tett ételt, — mikor végre
egyet közülök megcsíphetett, annak kegyetlen
hi ieg vérrel előbb minden tollat kiszedte, s aztán
a kemény deczemberi napon, körül-szörnyüködő
társai bámulatára, elevenen a légbe vetette. Midőn
tehetetlenül leesett a szegény pára, a hozzá siető
társak szánalomból agyonverték, s aztán többé
soha egy varjú sem bántotta a majom ételét.

íme egykissé figyelmesebb vizsgálat mennyire
más színben képes feltüntetni előttünk ugyanazon
lényt, melyet piidig átalában károsnak tartanak ;
8 igy vagyunk a bennünket környező állatok leg-
többjeivel. Kevés dolog az, mely föltétlenül káros
volna az emberre nézve, a legtöbb attól függ, a
hogy veszszük őket; ha türelmünk van termesze-
töket kikutatni, s eszünkkel őket czéljainkhoz
idomitani, ellenségeinkből a leghasznosabb szol-
gáinkká lesznek. A pu9ztitó villám nem lett-e az
emberi gondolat eszközévé, s lesz tán nemsokára

leai hídnál történt ütközet e fontos mozzanatot
befejezi s vele egyszersmind a forradalom sorsát
jobbra, a dynastiáét balra dönti el.

A szegény Novaliches, akirálynő vezérei közül
az egyetlen, ki kötelességét végig megtette s hű-
ségét vérrel necsétlé, nehéz halálos sebben vite-
tett visaza Aladridba. Sereg nélküli visszatérte
vér nélkül engedé lefolyni a fővárosban a forra-
dalmat; mert ha ő serege élén 8 épen jöhet még
vissza, Madrid az utczai harcz iszonyaitól bizo-
nyosan nem marad megkímélve. A fővárosban levő
katonaság parancsnokai, a két Concha, sokkal ha-
tározatlanabbak voltak s többet gondoltak a ma-
guk biztosításával, mintsem még további ellenál-
lást kísérlettek volna mec Szívesen elnézték,
hogy a katonaság is a polgársághoz szegődött.

*) A legújabb kísérletek szerint t. i a vilianyosság
behatása következtében nagy mértékben gyorsulván a talaj
felbomlása, a termés ép ily arányban növekedett; s ha
sikerül a légköri villanyságot összegyűjtve ép igy a talajba
vezetni, a mi az eMigiek után mm tartozik a lehetet-
lenségek sorába, — az kétségkívül nem kevéssé fogja annak
termékenységét elömozditani. D. L.

A hasonnemüek közt a legérdekesb jelenetek
egyike volt az, melyet egyik képünk ábrázol: a
kéfek kidobása a közmunka-minisztérium épüle-
téből. A jelenet elevenen emlékeztet a világtörté-
net egyik fontos jelenetére, a keleti és nyugati
egyházak harczára a templomi képek ügyében,
midőn Izauri Leo, bizánczi császár, a VIII. szá-
zad első felében, a túlságosan elterjedt képtisz-
telettel szemben, a festett képeket a templomok-
ból kidobatta. Ott a szentek, itt a gyűlölt királynő
8 kegyenczeinek képei estek áldozatul.

Másik képünk egy érdekes genre-t ábrázol
Madrid vidékéről ez izgalmas napokban. A politi-
kus öszvér-hajcsár, ki öszvére hátán akiterjesztett
nagy újságot pápaszemen olvassa s mellette gond-
talanul füstöli czigaretját, a nép alsóbb rétegei-
nek érdeklődését személyesiti a politikai ügyek
iránt. Az egész alak, kurta ujjasával, félválról lo-
vagiasan lecsüggő köpenyével, nyakára kötött
zsebkendőjével, valódi spanyol-typus. Ez eredeti
alakok Madridban is kivoszőben vannak már,
s annyival méltóbbak, hogy — örökíttessenek!
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A szegszárd-újvárosi templom.
Szegszárd városa, hol I. Béla már 1061-ben

egyházat és zárdát alapított temetkezési helyül,
azóta mindig hiven megőrzött vallásos kegyeleté-
nek egy új emléket nyert azon új
templomban is, melyet képünk be-
mutat.

Néhai özv. Hrabovszky Petemé,
született Kassay Anna, 1855-ben
végrendeletileg minden vagyonát
(melynek értéke a százezer forin-
tot fölülmulta) Szegszárd újváro-
sában építendő egyházra hagyá.
A nemeslelkü hagyományozó szent
czélzatának valósítására alakitott
bizottság, aránylag rövid időn,
valóban szépen és méltóan felelt
meg feladatának, s az új templom
már f. évi október 25-kén átada-
tott a hivek vallásos használatá-
nak. A bizottságnak eléggé nem
dicsérhető gyorsaságánál és gaz-
dálkodásánál még nagyobb érdeme
van abban, hogy valódi művészi
egészet hozott létre.

A kivül-belől következetesen
keresztülvitt tiszta góth styl ké-
pezi a szegszárdi új egyház főér-
dekét; s ezt Petschnig János épi-
tész-tanárnak köszönhetjük, ki
nemcsak hogy a többi pályaművek
közt ezen legszebb tervrajzot ké-
szité, hanem jelentékenyen közre-
működött abban is, hogy az egyes
munkálatokat e téren kitünőleg
ismert művészek és szakférfiak
vállalják el.

Közép nagyságú tér közepén
festőileg tűnik szemünkbe a tem-
plom, s a jó benyomás a részletek
vizsgálatánál sem vész el, sőt in-
kább növekedi-. Rajzunk észak-
nyugatról mutatja a templomot, a
merre a dunai síkság szabad látha-
tárt nyit. Keletről tekintve: a kö-
zeli szőlőhegyek nyújtanak a kép-
nek gyönyörű háttért.

r A torony és támfalak kellemes szin vegyülete
a vörös és sárga téglák által van előidézve. A
homlokzat nagy rózsa-ablaka megvilágítja a kart,
melyhez kívülről, a szöglet-támfal mellett látható
kistornyocskán
keresztül jut- _
hatunk. Má3Ík _-^J _- _
külön kis to- ^=-'=_:-__^

rony, mely
azonbanképün-
kön el van föd-
ve, vezet a nagy
toronyba,mely-
nek alsó része
a sekrestyét a e
fölött az orató-
riumot képezi.

A főkapu
ívezete alatt

Krisztus sirba-
tétele van kifa-
ragva ; a hom-
lokzat csúcsán
pedig, gazdag
mennyezet(bal
dachin) alatt,
carrarai már-
ványból a Ma-
donna alakja

áll. E szobor-
műveket a tem-
plomban levő 3
góth-oltárral,

és a prédikáló
székkel együtt
Schönfeld pesti
születésű bécsi
szobrász ké-

szíté.
Az oldal

nagy ablakok
száma kilencz;
ezeken kivüla
szentélyen van 3 ablak s ugyanannyi a szentélyből
délre benyiló sz. István kápolnában; mely utóbbi
6 ablak üvegfestvényekkel diszeskedik.

A hívek számára a harmadik és negyedik
támfal között két oldal-ajtó nyilik. Akár ezeken,

akár a főkapun lépjünk be, meglep a templom
belseje. Két sor oszlop három részre osztja a
templom hajóját, s ha e tekintetben a térhiány a
mellék folyosók tökélyesebb kifejtését gátolá iá,
azt könnyen feledjük, s mintegy varázs által von-

lámpa, a mily egyszerű ép oly feltűnő fehér pontot
képez a presbyterium szingazdag térségében. A
főcsillár aranyozott bronzmű, s ez — valamint a
templom többi érezmüvei is, Haas Károly fém-
es galvanoplasztikái intézetéből valók.

Legkitűnőbb e müvek között
a ez. István kápolnában első kirá-
lyunk ülő-szobra, mely mint vert
mű ily nagyságban az ujabbkori
készítmények között messze föl-
dön páratlan. Átalában e kápolna,
melynek ablakfestményei Gizellát
és Imrét ábrázolják, s mely azo-
kon túl a város és ország czimerét
s a korona jelvényeit megfelelő
helyeiken a legszebb formákban
tünteti fel, ritka szépséggel bír.

Csak futólag említjük még a
szentély gyönyörű ablakfestmé-
nyeit, a 4 evangélistával s a bib-
liai jelképes állatokkal; — a falfest-
ményeket, gothikus monstrantiát,
kehelyt, padokat; a mesteri mozai-
kot stb. — Hallgatunk a fölszen-
telési ünnepélyről is, mely a „Poli-
tikai Ujdonságok"-ban már le is
volt irva.

Végül még csak a templom
arányait akarjuk megemlíteni. A
templom, födelével együtt 11 öl
magas, — a homlokzat 12°, a belső
világosság 6° 5', külső falak 6°, a
főkapuzat 4°, az egyház hossza

i 22°, szélessége 10°; — toronyma-
gasság a kereszttel együtt 23%°.

Reményi Károly.

Az olysvai vidék.

A spanyol forradalomból: Politikus öszvérhajesár.

zatunk a presbyteriumból felénk sugárzó gazdag
szinvegyülettől. Valóban a polychromia (szintar-
kaság) az oszlopok rózsáin, a szentély és a szent
István kápolna ívezetein, falain és tetőgerinczein

Szerszárdi új templom. - (Fénykép után Haske.)

teljes érvényre van emelve, s az aranyozás nem
bántja szemünket, mint annyi más templomban,
hol azzal, legtöbbször a jó izlés rovására, pazar-
lást űznek.

Egy üveg-kristályból ezüst foglalattal készült

I.
,, Midőn a külföldi lapokat olvas-

suk, vagy idegen országbeli tájké-
p ket szemlélünk, azt akarjuk el-
hitetni magunkkal, hogy oly szép,
oly regényes és csodálatra méltó
vidékek csakugyan nincsenek ha-

zánkban, mint a külföldön. Az idegen és isme-
retlen tárgy mindig tetszősb alakban tűnik fel a
képzelődés előtt. Lelkesülve olvassuk a svájezi
regényes havasok leírását, s könnyen megfelejtke-

zünk a magyar-
országi Tátra-
havasok bűbá-

— ^v~ jos tájképeiről,
-— ~ - _ magasan fekvő

sok színezetű
tavai-, vízesése
és más, bámu-
latot gerjesztő

látványairól.
Irigy szemmel
nézzük a Rajna
vidék kies fek-
vését, snem jut
eszünkbe, hogy
a sztraezenai

völgy, vagy a z

almásiszoroskő
felülmúlja nem-
csak amaz ide-
gen tájképek
regényességét,
hanem a külföl-
diek képzeletét
is. Elragadtat-
va haladunk lé-
pésről lépésre
felső és déli

Olaszország-
ban , pedig

mindez nem oly
nagyszerű,mint
a magyar alföld
messzire terje-
dő rónái, hol a
délibáb képzelt
tündérek or-

szágával ját-
szik s aranyka-

lász és smaragd fű ing a szélben és játszadoz a
iiapfénynyel. . ,, . . . . .

Hazánk páratlanul szép vidékei közé tarto-
zik a kedves és regényes olysvai völgy is. Elmond-
juk azonnal, hogy miért.
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Az olysvai völgy Sáros- és Abaujmegyében,
délkeletnek Eperjestől s keletnek Kassától fek-
szik mintegy három mérföldnyi hosszúságban,
éjszaktól délnek lejtőleg húzódva folyvást széles-
bedő, kisebb-nagyobb dombokkal kirakott szép
kertet képezve. Köröskörül ős tölgy- és bükkfával
ékített hegyekkel koszoruzva, délkeletről a sza-
lánczi hegyektől, keletről Makoviozától, éjszak-
ról Simonkától, nyugotról az ebből kifolyó ki-
sebb, de azért még elég nagy hegyektől van be-
zárva, melyek mind együttvéve Dargó hegység
nevet viselnek. Leghíresebb,mert legregényesebb
és leggazdagabb is közöttök a „Simonka" hegy.
Igen ismeretes ez a mérnökök előtt, mint a felső-
magyarországi egyik kiváló magaslati csúcs, de
talán még ismeretesebb a sáros-zempléni fiatal-
ság és hölgyek előtt, kik évenkint egy szép nyári
napon össze szoktak gyülekezni e hegy csúcsán,
hogy a természet szépségét csudálják, s majd az
előttök emelkedni látszó Tátrán — egészen a Kri-
vánig, — majd a zólyomi, kivált a breznyói he-
gyeken, majd a lassú Tiszának kígyózó kanyaru-
latain s a debreczeni széles pusztákon váltakozva
legeltessék szemeiket, s magukba szívják a kül-
földiek által is annyira dicsőitett enyhe, illatos
8Ímonkai levegőt.

Szállj fel tehát hozzánk te is t. olvasó, hogy
vidám körünkben elhitesd magaddal, mikép a si-
monkai hegyről nyiló kilátás igen hasonlit Mózes-
nek a Nebó hegyről az igért Kánaánba vetett
pillantásához. Nézd, ott e hegy lábánál a bürün
lombozott fák alól búvik kifelé az — e völgynek
nevet adó — „Oly^a-patak" vize, mely lejtősen
kigyózó medrében boszúsan hánykódva s itt-ott
haragjában hét szinü szikrákat hányva, majd csak
megnyugszik az útját körülövező fák árnyai alatt,
távolabb pedig már csendesebben s némi elé-
gültséjjgel hömpölyögve sütkérezik a nap verő-
fényében. E vízi ut, mely az egé.-z völgyet ketté
hasítja könnjen elvezet a hegyek alatt magasan
fekvő Vörösvágásrol Ofalu helységbe, a mely két
torony, két templom, két kastélylyal egy dombon
feküdve, uralkodni látszik az egész völgyön. Ugy
is volt az hajdanta. Bizonysága azon hajdani vár-
lak, mely most is magasra nyúlva, két bástyával
ellátott négyszögletű ódon, de igen erősen épült
kastély alakjában egykor erős sánczokkal övezve
hatalmas urává tette azon Keczeréket, kik Ofalu,
Keczer Lipócz, Keczer-Peklin, Keczer-Koszto-
lyán 8 más helységek felett, független urakul
érezték magukat s Lipócz felett a hajdani szin-
tén erős, jelenleg azonban már romjaiból alig ki-
vehető „lipóczi várral" dicsekedhettek.

Távolabb keletre fekszik a hires ránki fürdő
látogatott savanyú vizével, magas és sötét lom-
bozatu jegenye sétányaival, felette pedig az egyé-
nt sen emelkedő „ránki sziklákkal."

Még távolabb délre Bőődtől — az olysvai
vidék alföldjétől — a föld is termékenyebb, inig
az olysvai völgy kivált felső Mielén, hol az Olysva
vize a Tárczába ömlik, olyannyira összeszorul,
hogy a tavaszi hó olvadáskor, a kis patak lefo-
lyása csaknem az Orsovátsál leömlő szoros Dunára
emlékeztet.

II.
Szóljunk már mintogy kiegészitőleg az olys-

vai vidék népéről is.
Minden népet a miveltség foka szerint szok-

tunk megítélni. E szerint itélve e népet, igazán
nem tudjuk, hogy a pusztakon felnőtt természet
vad fiaival, vagy inkább a kancsuka alatti, szel-
lemi életre még fel nem ébredt népekkel hason-
lítsuk- e össze ? E nép is él, mert élnie, tengődnie
kell. De hogyan kellene élni : azzal ő nem törő-
dik, mert hiszen igy > lősködtek a nagy atyák is,
és a mi szokás, az nála szent, abban őt hábor-
gatni senki ne merészelje.

önmnga által font, szőtt fehér gyaj ju-posz-
tóból ké,-zitett kolosnyi, melynek térdig való be-
zsirozása némi előbbkelőségre mutat , hasonló
szövetü egészen a bokáig érő hunya, idomtslan
bocikor, melyet vasárnaponként kolosnyija alá
húzott csizmával vált fe), ig e n az£\e6 karimáju
kalap, mely alól hosszú zsíros haj lebegve ös.-ze-
zsin zza háta felső részét: ez egész ruházatja, a
melyet igeu kei és kivétellel télen-nyáron egy-
aiánt visel. A nők szintén hasonlók nemcsak ru-
házatiokban, hanem a házi ügyek rendezésében is
a férfiak ó, tisztátalan és idomtalan viseletéhez.
Az ifjabb nemzedék nehezen tud n.egvalni ez ősi
szokásoktól, mert a szülék ellenzik az „ujabbkori
parádét."

Foglalatosságaik nyáron a földmivclés, mit
igazi hangyaszorgalommal, de czélszeriitlenül vé-
geznek, télben pedig a fa- vagy szén-kereskedés
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és fuvarozás. Szegényebb zsellérek alig 25—30
krnyi fizetés mellett télen-nyáron a vörösvágási
opál-bányákban keresik élelmöket. Jövedelmök e
szerint igen csekély, miért is legnagyobb részök
nem az étkek minőségére, hanem csak azok meny-
nyiségére szokott figyelni. S miután ilyen viszo-
nyok közt összes figyelmök csak az anyagi szük-
ségletekre szorítkozik: az előrehaladást, az isko-
láztatást mintegy reájok tukmált, legnagyobb
kényszernek tartják. DQ, igaz is, hogy a szülék
részéről nagy teherrel, a gyermekekre nézve pedig
nagy nehézséggel jár az itteni iskoláztatás, ha
meggondoljuk, hogy 5 —10 falunak csak is egy
anyaiskolája van, hol az oktatás legfeljebb 6 hó-
napig — az is nem a legnagyobb rendben — szo-
kott tartatni.

Ilyen tényezők után könnyen felfoghatjuk e
nép hátramaradottságát a miveltségben, melynél
fog* a a világi törvényekkel nem törődve, az iste-
nieket csak egyoldalulag fogva föl, esztelen babo-
naság, vallásbeli rajongás és megrögzött előítéle-
tekben találja összes szellemi létének egyedül
boldogító alapját. Ezért azonban nem egyedül e
szegény népet lehet és keli okoznunk. A kormány
legszentebb feladata népe anyagi és szellemi
javáról gondoskodni; s mikép gondoskodott? —
jól tudjuk. E nép nem esztelen, hanem szellemileg
ki nem fejlett, tudatlan. Azért mg egyrészről
saját érdekében néha a legnagyobb fortélylyal
tud élni, más részről — kivált ha anyagi helyi e-
tében megszorul: nem tud magán segíteni s a
tönkre jutható uzsorások kezébe szokott kerülni.
Legujabbi időben e szegény nép baján az egyházi
magtárak hathatós segédkezet nyújtani ígérnek.

E nép szellemi hátramaradásának egyik főoka
még természeti helyzete, vagy is az olysvai vidék
félreeső elzártsága, melyen hogy mostanáig még
nincs segitve, ujolag az eddigi kormányt vádol-
hatjuk. Miután t. i. e völgy a sárosi és zempléni
országutak közé esik, egészen mellőztettek e nem
csekély fontossággal bíró völgynek utai. Miért is
egyszerűen mondva: e völgynek semmiféle jjtai
nincsenek. Csak ez évben merült fel a sárosme-
gyei bizottmány üléseiben azon sokat ígérő indít-
vány, mily czélszerű volna Eperjestől az olysvai
völgyön keresztül, a szalánczi hegyeken át Zemp-
lénbe egy fő megyei utat vezetni, hogy általa e
vidék és Alsó-Zemplén lakosai az eperjesi piacz-
hoz juthassanak.

Igaz, hogy a mostoha száraz évben, fán kívül,
semmiféle termesztményi kivitelünk nem lesz,
kivéve a nagyobb földbirtokosokat és bérlőket,
kik évenként több ezer mérőre menő gabonát,
búzát s-zoktak bizonyos gallicziai kereskedőknek
eladni, őszi vetésünk alig adta vissza a magját, a
tavaszi pedig még azt sem. Szénát és sarjut több
helyt nem is kaszáltak. Gyümölcsünk volna elég,
de mi haszna, ha — kivált a fehér szilva — r:em
kell senkinek. Szilvapálinkát főző üstjeink nincse-
nek, pedig hej be szép pénzt kaphatnánk be abból:
hizlaljuk tehát vele — makk hiányában — a ser-
téseket.

De azt is állitók fentebb, hogy az olysvai
völgy vagy is inkább a simoukai hegy nemcsak
érdekes, regényes, hanem egyszersmind gazdag
ie. Nem azért, mintha e völgy silány áldásait
ugyanazonositni akarnók a magyar alföld dúsgaz-
dag termesztmcnyeivel, hanem azon világhirü
bányák által, melyek a vörosvágási vagy dubnyiki
opá-bánvák neve alatt egész földön az egyedü-
liek. Minthi'gy pedig ezek története és nagy
becséről mostanáig még igen kevés és hiányos
adatok kerültek a közönség elé, kötelességünknek
tartjuk, hogy folytatásul az olysvai vidékről ezek-
nek is szenteljünk némi tér'. Benyó E. J.

melylyel aztán mindennek elég volt téve — hite
szerint.

Erdélyben azonban nem igy állott a hazafi-
ság ügye. Ott maga a főnemesség karolta fel a
nemzetiesités dicső müvét, s mig p. o. nálunk
Révai s több jó gondolkodású s szabad eszméktől
áthatott tudósunk esdeklése hasztalanul hangzott
el egy tudományos akadémia felállítása iránt,
addig Erdélyben egyenesen a szervezkedéshez
fogtak, s ha az engedély meg nem adásáig nagy
eredményt nem mutattak is fel, annyit legalább
bebizonyítottak, hogy tenni akartak. A színésze-
tet illetőleg meg keresztül vitték azt, a miről még
nálunk csak irók álmadoztak, s igy történt, hogy
az első „nemzeti jitszó társaság'1 Erdélyben kezdte
meg előadásait.

Egyrészt ugyan befolyt erre azon körülmény
is, hogy Erdély kissé távol esett Bécs beolvasztó
légkörétől, de másrészt s leginkább előmozditotta
a hazai színészet életbeléptetését az, hogy ama
kis föld mágnásainál a múlt században még kizá-
rólag a magyar nyelv volt használatban, hogy
jórészben a főurak művelték az irodalmat is, hogy
nőiknek kivétel nélkül magyar könyvtáraik voltak,
s hogy találkozott egyed oligarcha, mint id. Wes-
selényi Miklós a ki a hazafiui érzelmek tüzet
folytonosan csak szította, s az idegenitő törekvé-
seknek esze és gazdagsága egész súlyával és
nagyságával ellenébe állott, minek aztán nem is
lehetett más eredménye, minthogy részint politi-
kai, részint irodalmi és művészetkt dvelési okok
folytán meg lett vetve a nemzeti színészet alapja.
Igaz, hogy maguk a kezdő színészek is művelt és
szépizlésü emberek voltak, de az ő jóakaratuk
kétségkívül megtörött volna pártfogás hiányában,
s igy érdem tekintetében az oroszlánrész csak-
ugyan Erdély akkori főurait illeti.

A legfőbb vonásaiban vázolt im ezen kor szí-
nészetéhez hadd álljon itt egy kis adalék két szin-
lap közzétételében, melyek már régiségüknél és
ritkaságuknál fogva is érdemesek a kiadásra:

A Felsőbbeknek Engedelmekb'ól,
Ma Hétfőn, 1794-dik Esztendőben Bóldoc-Asz-

szony Havának 27-dik Napján;
A

Nemzeti Játzó Társaság,
fog elő adni,

A Tiszteletes Doctor Pataki Sámuel Uram Házánál^
Egy Szomorú Játékot,

VI. Fel-vonásokban;
Ezen nevezet alatt:

H A M L E T .
A Játszó Személyek:

Őri Ur.
Thérésia Kis-Aszszony

Gustav, \ .
Berniield, I '.
Elricb, ?
Frenzov, J .

Színészetünk nmltjáUól.
A mai értelemben vett színészet, a hová nem

számítom aXVIII-ikés az azt megelőző századok
iskolai és szerzetesi magántermészetű színi elő-
adásait, Erdélyben vette kezdetét 1790-ben. Ma-
gyarország akkori főurai Mária Terézia és József
uralma által és alatt sokkal is inkább odasimultak
Bécshez, köznemessége sokkal jobban latin mű-
veltségű volt, hogysem a „komédiások ' vagy
,,theátristák"-nak bármi csekély 'ontosságot is
tulajdonítottak, vagy csak távolról is rágondol-
tak volna arra, hogy a színészet által a hazai
nyelv lábrakapása előmozdittathatnék. Ha egy
pár nyugoti műveltségű irónk pengette is szüksé-
gességét, ha forditgatottis idegen nyelvből néhány
darabot s ha Kelemen László meg is alakította
Pesten társaságát: annak nem volt más eredmé-
nye, mint egy gúnjmosolylyal kisért vállvouitás,

A Dán Király
A Királyné
Harnleth, a Királynak mostoha

Fia, és a Királynénak édes
Gyermeke Kótsi Ur.

AMeg-hólt Királlynak a Lelke Vertstói Ur.
Oldeüiolm, Belső Tanátsos . . Kontz Ur.
Laertes, Oldelholmnak fia . . Sáska Ur.
Ophelia, Oldtílholmnak Leánya Anna Mária Kis-Aszszony
Gúldensti-rn, Udvarnok . . . Fejér János Ur.

. . . . Jíintsó Ur.
Test örzöi a Dán Fejér István Ur.

Királynak Kgy Idegen.
Egy Idegen.

Három Comoediások, vagy Szín
Játzók. . . . . . . . Amália Kis-Aszszony.

Udvari Komornyikok . .
Ör-álló Katonaság

A Játzín mutattya.
I. Fel-V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jel. A Király

Palotájának a grádits alyát, a többi a Királyné
Szobáját. II. Fel-V". 1. 2. 3. Jel. Az Oídelholm
szobáját, a 4. 5. 6. ismét a Grádits alyát, a többi
a Templom kerületét. A III. Fel-V. Egészen a
Királyné szobáját, a IV. Fel-V. Egy Játzó Szinné
változtatott Palotát, az V. Fel-V. A Királyné
szobáját, az VI. Fel-V. Az elein Temető, a többi
a Királyné szobája.

A Bé-menetel:
A Fó néző helyre 30 xr.
A Másodikra. ." 20 xr.
Az Harmadikra 10 xr.

Kezdődik pontba Hat órakor, és vége lészen tized-fél
órakor.

E szinlapraegyelőre csak annj it jegyzek meg,
hogy kolozsvári előadásra vonatkozik, és hogy az
iv tetején az erdélyi három nemzet (magyar, szé-
kely, szász, miután még akkor a román nem volt
nemzet gyanánt elösmerve) czimere van.

A másik szinlap felső részén egyfejü koro-
nás sas van, mely alatt egy szalagon ez áll: Sub
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umbra alarum tuarum (szárnyaid árnyéka alatt) s
csak ezután következik a szöveg ekképen:

A Felsőbbeknek Engedelmekbb'l és a Nemes
Játzó Társaságnak s annak Elöl-Járójának meg-
egyezéséből. Szombaton és Vasárnap, azaz, Szent
András Havának 16-dik és 17-dik

Napjain;
A

Nemzeti Játzó Társaság
Öri Urnák költségin fog előadni

A Méltóságos Gróff Rédeiné Aszszony Ö Nagy-
sága Házánál,

Két Érzékeny Játékokat,
Ezen nevezetek alatt:

A Hles-tébolyodott RITTER.
Két nagyobb szakaszokban És

VII. Fel-Vonásokban
A Játzó Személyek.

Felseki Rudolf ) . . . . Őri Ur
Hersbruki Hugó > llitterek . Kontz Ur.
Verdingai Károly 3 . . . . Sáska Ur.
Adelhaid ) ._ , . Kontzné Ifjú Aszszony
Getrud, > „ 1 1 * r 0 . m . . kész: Thérésia Kis-Aszsz.
Kunegunde ' l e s t v e r e K . . Amália Kis-Aszszony.
Ventzel . Verestói Ur.
Első Remete Fejér István Ur.
Második Remete Egy Idegen.
Egy Öreg Rltter Fejér István Ur.
Hubert, Rudolf fegyverhordo-

zója Fgy idegen.
György, egy Hárfás és Énekes Jantsó Ur.
Egy Szarandok Verestói Ur.
Egy kesergö Énekes Aszszony Kész : Therés: Kis-Aszsz.
Jantsi, égy bérlett Gyilkos . Kontz Ur.
Égy néma Púja E jy idegen.
Molnár-Inasok, Férfiak, Szolgák, Ritterek, Trombitások,

Dobosok, s a Nép.

A KÜLÖNÖS TÜKÖR.
I. Fel-Vonásban.
A Játzó Személyek.

Almanzor Hertzeg . . . . Sáska Ur.
Moador, égy Bölts . . . . Öri ür .
Hali, égy Rab Jantsó Ur.
Nadine, Thoabeknek Leánya . Kontzné Ifjú Aszszony.
Alzine, egy vidám Leányzó . Anna Mária Kis-Aszszony
Szulima, égy Szomorú Személly Kész: Thérésia Kis-Aszsz.
Imán Hassán Fejér István Ur.

NB. NB
Ezen Játékok, mint hogy rendkívül valók, és Őri Ur-

nák, nem pedig az Elól-Járó Urnák Költségin folynak;
arra-való nézve az Abonement felfuggesztetik.

NB. NB. NB.
A Meg- tébolyodott Ritter név alatt elő-

adandó Játéknak I-eő Szakaszsza IV. Fel-Voná-
sokban kezdődik Szombaton este 6. órakor, és
tart 9 óráig. A II-dik Szakaszsza pedig kezdődik
Vasárnap este 6 órakor, és az ezt követő Különös
Tükör nevezetű játékkal tart 9 óráig.

Az első Darabnak két első Fel-Vonásaiban
láttatnak két szobák, a Felseki és Sináni közel
lévő Várokban. Az III-dik Fel-Vonásban égy
kies kert a Felseki Vár alján, a mellyben láttatik
égy mesterségesen épült Filegória, és abban négy
Saracénus faragott képek, égy halványból kifutó
tsergedező forrás, s égy pálma Liget. A IV-dik
Fel-Vonásban szobák, az V. és Vl-dik Fel-Vonás-
ban Kőszikla-Hasadékok, Malom, Bástya, Vár,
szoba s kert. Az Vll-dikben égy setét Temető
Bolt, Bajvívó-Piatz.

A Különös Tükör név alatt elő-adandó Játék
pedig foly égy nagy Vendég-fogadóba, melly
osztán hirtelen változik égy Barlanggá, mell) ban
láttatnak 9 gyémántot mutató Oszlopok, és a tize-
dik Oszlopnak Sámolya s más egyéb drágaságok.

A Fő-néző Helyre való Be-menetelnek taxája a Fö
Méltóságoknak grátziájaktól fog függeni.

A Második 17 xr.
Az Harmadik . . «

Sok tekintetben érdekesek ezen avatag szin-
lapok előttünk. A közönség iránti bizalom a
„taxa" dolgában, a darabok megszakítása, a vál-
tozások körülményem leírása, a censura nagy ha-
talma, mit a ,,felsőbbek engedélyére'' való hivat-
kozás bizonyít, 8 a különféle apróságok beszövése
egészen más világításban tüntetik fel az akkori
színészetet, mely sem hasznot, sem dicsőséget nem
igen hozott, mint a minő az most. S midőn még
kellett küzdeni társadalmi előítéletekkel is: ekkor
bizonyára elösmerést kell szavaznunk az úttörők-
nek, s a „nemzet napszámosai" első egyéneinek!

A személyek közül ösmertebbek Öri, Kocsi,
Koncz, a Fejérek s legkiváltkép Jancsó, a legelső
magyar komikus, kit ezelőtt 14 — 15 évvel Gyulai
Pál épen a „Vasárnapi Ujság"-ban ismertetett.

A nők közül egyiknek nevét sem ösmerem, de nem
lehetetlen, hogy mint ,,Ifju Aszszonyok" már jobb
névvel birtak, mint a minővel „Kis-Aszszony"
korukban. Eötvös Lajos.

A paui kastély.
Tudva van, hogy I. Izabella királynő Spa-

nyolországból menekülve a paui kastélyba vonult.
A beárni grófok alatt e kastély csak vadász-

tanya volt. Alapítását a X. századra lehet vissza-
vinni. Lassanként házakkal népesült meg a kas-
tély környezete s Pau városa a beárni grófság
fővárosává lőn.

1088 ban, III. Gaston e kastélyból indult az
első keresztes háborúba; később utóda, a dalnok-
herczeg Phébus ugyan e helytt lakott.

1482 ben a navarrai király a kastély nagy
teremében esküdt meg, hogy országa ősi szokásait
s szabadságait tiszteletben tartandja. Egy év
múlva meghalt kastélya kértjében, egy fuvolán
játszva, melyről azt moidják, meg volt mérgezve.
Nővére, Európa leggazdagabb herűzegasszonya,
száz fejedelem közt, ki mind kezéért törte magát,
d'Albret Jánost választotta férjéül.

Fia, Henrik, I. Ferencz király húgát vette
nőül, ki ugy megszépítette a paui kastélyt, hogy
ez a dal kelt róla: ,,A kit Paut nem látta még,
azt se' tudja mi a szép!-' D'Albret Johanna és
Bourbon Antal is itt kiáltattak ki Navarra kirá-
lya s királynéjává.

Fiók, IV. Henrik bölcsője egy óriási csiga-
kagyló víilt, melyről az a hagyomány, hogy még
III. Gaston hozta volna Palesztinából. E kagyló
még most is ott szemlélhető annak szobájában, kit
„a hős királynak" nevezettFrancziaország s máig
is viseli magán a navarrai királyság hímzett czi-
mereit.

Valois-i Margit is soká lakott a környéken s
fényes ünnepélyeket adott itt.

A kastély földszinti teremében Montgomery
gróf tiz katholikus főnököt öletett img 1569-ben.

1618-ban, XIII. Lajos e kastélyba jött s itt
proklamálta a beárni államiság bukását.

De megszámlálhatlan azon nevezetes egyéni-
ségek sora, kik azóta is e kastélyban tartózkodtak.
Ünnepély azonban azok ota, melyek a XIII. Lajos
itt tartózkodása alatt rendeztettek, csak egy ada-
tott: 1845-ben, Montpensier herczeg tiszteletére.

A köztársaság idejében egyébiránt e kastély
is, mint annyi más középület, katonai laktanyául
szolgált. XVIII. Lajos és Lajos Fülöp azután
kijavitt, itták.

Végrrt 1848 ban Abd'el-Kader is itt. volt
letartóztatva.

Hozzátehetjük, hogy most ez ódon épület
pompásan é« nagyszerűen van kiállítva, s egész
Francziaországban a legfényesebbek és legérde-

I is igen adj a népnek gondolkodási időt, mire nem
született és okoskodásra sincs szüksége. Semmi
sem nehezebb az oly nép kormányzatánál, mely
mindenről számot kér. A nép szerepe a dolgozás
és hallgatásban áll. A tudós toll voszélyesebb a
háborúnál. Valamennyi tudóst, ki az államférfiu
szerepének játszására vállalkozik , Szibériába
küldj t»

© (Színházak statistikája.) Az „Unita Ita-
liana" ez. olasz lapból veszszük át a következő
adatokat: 1867-dik kimutatás szerint az összes

[európai színházak száma 1581; ezekből Olaszor-
szágban van 348, Francziaorszagban 337, Spa-
nyolországban 168, Angliában 105, Ausztriában
148, Németországban 191, Orosz- és Lengyelor-
szágban 44, Belgiumban 341 (tehát népességéhez
képest legtöbb), Hollandiában 23, Svájczbao 20,
Svéczia- éi Norvégiában 18, Portugalliában 16,
Dániában 15, Törökországban 4, Görögországban
4, Oláhországban 3, Szerbiában 1.

kesébbek közé tartozik. (Le Voleur.J

E g y v e l e g .
** (Katalin czárnö végrendelete.) Egy szent-

pétervári folyóirat érdekes okmányt közöl, mely II.
Katalin czárnő politikai végrendeletének tekint-
hető és Pdtrovitsch Pál nagyherozeghez, a későbbi
I. Pál csász-irhoz volt intézve. A végrendelet né-
hány pontja igy hangzik:

„Tudós emberekkel folytatott tirsalgások
folytán megtudám, hogy Egyptom legnagyobb
virügzása Héjén az idegenek bejövetelét megtil-
totta és ennek következtében az ,,okor' mellék-
nevével Ion felruházva. Kövesd a példát és mint
jó családatya mindentől óvakodjál, a mi anmk
kárára válhatik. Azon lé^y, hogy semmi könyv,
semmi lap, semmi torzkép ne hatoljon tudtodon
kívül Oroszországba. A népnek soha sem szabad
másként gondolkoznia, mint uralkodójának. Alatt-
valóid közé szűken kiszabott viláii'ot juttass és
épen csak annyit, a mennyi sem neked, sem nekik
nem árthat, mert a korán tanítás mind a nép,
mind az uralkodó nyugalmát elrabolja. — Az
okoskodó néppel sohasem boldogulhatni. Ha alatt-
valóimat sz. Miklós irányában babonás tisztelet
nem lelkesitné, ha személyemnek nem engedel-
meskednének vakon, soha sem halványították volna
el a félholdat, és soha sem szolgáltatták volna ke-
zembe Lengyelországot. Azt tanácslom neked,
hogy valamennyi határvámhivatalnál a külföldről
bej'övő könyvek ellenőrzésére szigorú censurát
állits fel. — Vannak tények, melyek létezése felől
a népnek még csak sejtelemmel sem szabad bírnia.
Az államban csak egy-két hirlapot tűrj meg, és a
közkiváncsieágnak ne igen nyújts táplálékot; ne

Untban, a kezetlen hegedűs.
Mult szombaton, október 31-ikén lépett fői

először Unthan Hermán a pestvárosi vigadó nagy
termében.

A nagy művészek, szemfényvesztő bűvészek,
műlovarok rendesen már előre oly óriási zajt csap-
nak, hogy a füsttől alig látni a lángot. Unthan
szerényen lépett fel, mintegy jelezni akarván,
hogy a közönség tőle ne jeles hegedű-játékot,

j hanem csupán hegedű játékot várjon.
Ha meggondoljuk, hogy évek kellenek a kéz-

nek is, mig a hegedűn némi ügyességre tesz s?ert,
ha meggondoljuk, a láb gyámoltalansága mily
arányban van a kéz ügyességével, s hí magunk
előtt látjuk az érdekes halvány ifjút, fekete bár-
sony öltönyében, göndör xzőke fürtéivel, gyerme-
kes arczával, bámulnunk kell az ügyességet,
melylyel a nyirettyűt kezeli. £»&'n~x~Y*-' .

Hallottunk ügyes emberekről, kik kéz nél-
kül varrást, hímzést, horgolást tanultak s olsajá-
titottak. Csodálkozásunkat ezek iránt sem palás-
tolhatjuk, de mennyivel felülhaladja Unthan gya-
korlottsága mindazokét! Ejet nappallá téve, foly-
tonos szorgalommal is évpk kellettek, mig a
legkönnyebb darabot eljátszhatá. Mennyi fárad-
ság, mennyi kitartás és türelem!

A fiatal kezetlen hegedűs egy szegény som-
merfeldi falusi tanitó fia, ki atyja segélyével

I kezdte tanulni a hegedűt, melyen atyja két kezé-
j vei sem tudta a templomi hegedülésnél többre

vinni. Atyja eleintén le akarta beszélni szándé-
káról, elébe tárta a roppant akadályokat, miket
egy ember élet alatt Í3 alig győzhetne le. Unthan
megmaradt határzatánál. Maga találta fel a hege-
dűjéhez illő zsámolyt, melyen hangszere nyug-
szik, s melyet kénye-kedve szerint mozgathat.
Lábujjaival hangolja hegedűjét, szorítja a csava-
rokat s produkálja a hangfutamokat.

Részünkről nem tudunk annyira lelkesülni e
játékon, mint a külföldiek, nem mondhatjuk,
hogy a Meyerbeer, Sinzélóe, Bsrriot-feie darabo-
k
Mi

»t oly tökólylyel játszana, mint más művészek.
li Unthan Hermán játékát mí« szempontból fog-

juk fel; ők hegedű-müuésznek, mi ügyes hegedűs-
nek tartjuk. Művészetét nem bámuljuk, hanem
ügyessége iránt lehetetlen csodálkozásunkat ki
nem fejeznünk.

Azoknak, kik a lábhorgolást, hímzést sajá-
tították el, csupán lábujjaik hajlékonysáo-át kellett
elérniök, mig Unthannak egész lába hajlékony-
ságára, ujjai ügyességére volt $?.ükáég, addig a
hegedüjátékhoz nem is kezdhetett.

A közönség keveset követel, különösen a
szerencsétlenektől, de ha hamis hangokkal gyöt-
rik, csakhamar elfelejti a méltánylást, s gúnyos
mosolyra húzódnak ajkai. A szerencsétlent egy
ideig s ijnálja, de ha bámulnia is kell, akkor köve-
telő s még ügyességét is kétségbe vonja.

^ Ki nem látta, ízléstelennek, visszataszítónak
; hinné játékát, maly a szemre kedvezőtlen hatással

kell hogy legyen, g ha látta, meggyőződik, hogy
az érdekes fiatal hegedűs ez erőltetett játékot is
természetes könnyüdséggel mutatja be, s a néző
egészen feledi, hogy a keztyüve'l borított láb,
melynek csak ujjai"látszanak, láb és nem kéz.
Tegyük hozzá, hogy a fiatal hegedűs most húsz
éves és csak három év óta játszik nehéz hangsze-
rén. S mondhatjuk, hibátlanul játszik rajta, any-
nyira, hogy a közönség, hí nem volna jobban
elfoglalva a nézéssel mint a látással, még talán

i^zenei előadáson is mulathatna rajta. Sz. F.
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Irodalom és műyészet.
— (Heckenast Gusztáv kiadásában) közelebb-

ről ismét néhány érdekes és jeles könyv jelent
meg s küldetett be szerkesztőségünkhez.

Magyar irodalmi tanulmányok kézikönyve.
Fel-gymnasiumi és fel-reáltanodai tanulók szá-
mára irta Szvorényi József. A számos irodalmi és
nyelvészeti müvéről ismert jeles tanár e müve
gazdag irodalmi anyagot nyújt, nemcsak a czim-
ben jelzett tanulóknak, de mindazoknak, kik iro-
dalmunk ismeretében magoknak tájékozást keres-
nek. Legrégibb nyelv- és irodalmi emlékeinktől, a
Halotti beszédtől és régi biblia fordításoktól s
az „Emlékezzünk régiekről" historiás énektől
kezdve a legújabb időig ad szemelvényeket Író-
inkból, első fő részében. A második rész, rövid
széptani elmélet előrebocsátása után irodalom-
történetünk vázlatát nyújtja. A tömött és terje-
delmes kötet (-150, kétszer hasábozott lap) ára
2 forint.

Ballagi Mór teljes magyar szótárának, mely
az összes nyelvkincset akarja, kisebb terjedelem-
ben mint az akadémiai nagyszótár, de azért ala-
posan s kimeritőleg feldolgozni, ujabb kettős fü-
zete IX. és X. jelent meg, Kop—Mérleg szókat
tartalmazva. Ara 1 fr. Egyes füzet 50 kr.

Az ausztriai-magyar birodalom statistikai
kézikönyve. Irta dr. Kőnek Sándor. Enagyérdekü
a tudományos mű első kiadása ezelőtt három
évvel jelent meg, 8 a szakértők és a közönség
általános elismerésével találkozott. A jelen máso-
dik kiadás, az ujabb viszonyokhoz alkalmazva s
teljesen átdolgozva, — mert a statistika mindig a
jelen történelme — a közhasználat igényeit min-
den tekintetben kielégíti. A 46 nagy nyolczadrét
ivre terjedő munka ára 5 frt.

-ff- (A Kisfaludy-társaság) évlapjainak uj fo-
lyamából megjelent az I. kötet. Hivatalos közle-
ményeken kivül irodalmi munkálatokat is közöl
Greguss Ágost, Fáy András, Erdélyi János, Szász
Károly, Jókai Mór, Madách Imre, Fábián Gábor,
Lévay József és Tóth Kálmántól. E tartalmas
kötet 1 ft. 50 krért szerezhető meg könyvárusi
úton. Áj . u ' ;uk olvasóink pártolásába.

** (Benedek Aladár) „Mécsvilágok; társa-
dalmi, lélektani és életbölcseleti irányczikkek,'1
czimű munkája megjelent és szerkesztőségünkhöz
beküldetett. A csinos kiállitásu könyv 15 külön-
féle tárgyú czikket tartalmaz s különösen női ol-
vasmánynak van szánva. Ára 1 ft30kr. s kapható
nov. közepéig szerzőnél (lövész-utcza 4.) azontúl
minden h. könyvárusnál. Aigner és Kautmann
bizománya.

£): (A „Pecsovics" czimü élcdapot) szerkesztő
tulajdonosa Ormódi Bertalan megszünteti, kije-
lentvén, hogy kész kárpótolni előfizetőit akár
készpénzzel, akár az általa szerkesztendő „Köz-
vélemény" czimü heti lappal.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémiában) nov. 2-án a

bölcseimi, törvény- és történettudományi osztály
tartott ülést Kubinyi Ágoston elnöklése mellett.
A napirendben változás történt. Wenzel Gusz-
távnak kellett volna felolvasnia, Diósgyőrrül,
mint egykori királyi mulató-helyről, de miután e
tudós tanár megbetegült, helyét Szilágyi Sándor
pótolá, ki nagy buzgalommal buvárolja a hazai
történetet, s kivált Erdély történeteit. — Mostani
felolvasásának czime: „Rákóczi György és Pázmán
Péter." Valami ötven levelet talált Szilágyi Sán-
dor, melyek a két nevezetes férfi baráti és politi-
kai viszonyára vonatkoznak. Érdekes, mondhatni
meglepő történeti adatokkal s levelek idézésével
bizonyitá a felolvasó, hogy e két férfi mennyire
bizott egymásban. S ez anynyival meglepőbb,
mert az erdélyi fejedelem türelmetlen protestáns,
a téritő bibornok pedig még türelmetlenebb ka-
tholikus vala. Továbbá amaz harczolt Bécs ellen,
ez pedig Bécsnek nagy hivő volt. Értekező e
bizalmas viszonyt a politikai meggyőződés azo
nosságának tulajdonítja. Szilágyi különben a
Pázmán és Rákóczi György közt létezett viszony-
ról gyűjtött tanulmányát sajtó alá rendezte, és
mostani nagy érdekkel hallgatott fölolvasása mu-
tatvány volt abból a kötetből.

Egyház és iskola.
** (Katonai tudományok a magyar kir. egye-

temen.) Ö Felsége, a vallás- és közoktatásügyi
magy. kir. miniszter előterjesztése folytán, szept.

540

T A R H Á Z.
30 án kelt legfelsőbb elhatározásával, a hadászati
tudományoknak a m. kir. tudomány-egyetemnél
javaslatba hozott rendkívüli előadását jóváhagy-
ván, oda utasította az említett minisztert, hogy a
tanterv végleges megállapításánál a közös had
ügyi miniszterrel értekezve járjon el, s a szüksé-
gelt tanárok választásánál a hadseregben talál
ható alkalmas tanerőkre részben kellő figyelem-
mel legyen.

** (A magyar kir. egyetemnél) azon kegyele-
tes szokás uralkodik már hosszú idő óta, hogy
halottak napján megemlékeznek az utóbbi évben
elhunyt egyetemi tanárokról. Az idén az egyetemi
diszteremben néhai Virozsil Antal tanár emléke
ületett meg, mely alkalommal Pauler Tivadar
tanár tartott igen szép beszédet. A nagy számmal
egybegyült közönség, s az elhunyt tisztelői feszült
figyelemmel kisérték a szellemdús előadást, mely-
ben Pauler, Virozsil rövid életrajza után különö-
sen kiemelé, hogy megboldogult a haladás embere
volt, a ki keveset gondolt külsőségekkel.

** (A budai népnevelési egylet) is elhatározta,
hogy szorgalmas szegény gyermekeket téíi ruhák-
kal, könyvökkel és taneszközökkel fog ellátni. Ez
üdvös eszme tehát mindenfelé mutat fel ered-
ményt, csak Pesten, hol pedig bizonynyal nem
lesz hiány szegény tanulókban — itt nom igen
akar valami történni ez irányban.

** (O Felsége) az ugocsamegyei daróczi ref.
egyházközségnek 200, az ungmegyei tarnóczi ref.
egyházközségnek 400 frt. engedélyezett.

*• (Szaniszló nagyváradi püspök) 40 ezer ftot
dott jótékony czélokra, még pedig az ottani se-

minarium nyelvészeti tanfolyamának 10 ezer ftot,
az ezen tanfolyamon működendő három tanár
fizetésére 6 ezer ftot, a theologiai tanárok fizeté-
sének emelésére 2 ezer ftot, a katecheták fizetésé
nek emelésére 2 ezer ftot, a kisebb fizetésű segéd-
lelkészeknek 5 ezer ftot, a templomi énekeseknek
4 ezer ftot, az elaggot lelkészek alapítványának
5000 ftot és különböző czélokra 2 ezer ftot.

•* (Reáltanodák Magyarországon.) Hiva-
talos kimutatás szerint van az öt tankerületben
18 reáltanoda, melyek között a budai, kassai és
körmöczbányai államiak; a múlt évben tanított
összesen 174 tanár, 8 pedig 143 világi, 31 egy-
házi rendű; hallgató volt 2645, kik közül a kívá-
nalmaknak 353 nem felelt meg. Anyanyelv szerint
volt: magyar 1571, német 845, szláv 56, szerb-
horvát 136, román 22, olasz 6, lengyel 5, ruthen
1, angol 2. Vallás szerint: katholikus 1782, g.-n.
egyesült 152, protestáns 164, izraelita 547. Az
egyes kerületek közül csupán a pozsonyi- és a
n.-váradiban volt a magyar elem kisebbségben;
az ehőben 303 tanuló közt 94 magyar volt, az
utóbbiban 604 közt 228.

** (Az oktatásügyi minisztérium) részéről
érdekes kimutatást olvasunk jogakadémiáink múlt
évi állapotairól. E szerint múlt évben a kilencz
állam és kath. intézetben volt összesen 2395 ta-
nuló, tanár pedig 64, mi a megelőző évhez képest 111
főnyi szaporodást mutat a tanulókban. Átalában a
hallgatók száma növekedett minden intézeten, ki-
véve a nagyszebenit, melyen nagy apadás állt be,
53-mal kisebb lévén a szám az előbbi événél. Az
egyes intézetek közt első helyen áll a pesti egye-
tem 1052 hallgatóval és 15 tanárral; következik
a pozsonyi akadémi 327 hallgatóval, kik közül
magyar 303; a kassai 168 (magyar 137); a nagy-
váradi 214, (magyar 162); a győri 52, (magyar
51); az egri 108 (mind magyar); a pécsi 93 (mind
magyar); a kolozsvári 269 (magyar-székely 204);
a nagyszebeni 116 (magyar 26,") és igy csupán a
szebeni akadémián van a magyar elem kisebbség-
ben, a többiekben uralkodó számmal tűnik fel.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Vásárok.) Baranyamegyei Nádasd község

minden év márczius 19. és aug. 24-dikén tartandó
országos-, valamint minden szerdán tartandó heti-
vásárra engedélyt nyert. — Nyitramegyei Érsek-
újvár mezővárosnak rendes országos vásárai közül
mind az eddig Nep. szt. Jánoskor tartatni szokott
vásár május hóban eső Orbán-hetében, mind a
Dömötör-napi egy héttel előbb, vagyis Lukács-
hetében, mint gyapjú- és bőrvásárok fognak meg-
tartatni. — Zalavármegyébe kebelezett Perlak
mezővárosában az eddigi két országos vásáron ki-
vül évenkint még két országos vásár és pedig
a húshagyó és szt. Mihály hetének kedd napján
fog megtartatni.

fli njság?
— (Vetter Antal tábornoknak) a vasmegyei hon-

védegylet emlékképet küldött, az ottani honvédek
arczképeiből állót. „Megfogyva bár — irják a
tábornoknak, — de törve nem, állunk tábornok
ur előtt, s ez emlékképet fogadja el tőlünk oly szi-
vesen, mint egész leiekből küldjük mi, a kik, ha a
haza és koronás királyunk parancsolni fogja, a
vésztől környezett haza védelmére síkra szállani
— Ott leszünk."

ĵr (A polgármester és kapitány) közti feszült-
ség egyre nagyobb izgatottságba hozza, Pest
polgárait. Szentkirályi pártja népgyülésekben til-
takozik a polgármesterhelyettesités ellen; válasz-
tani akarnak. Valószínűleg Szentkirályit akarnák
megválasztani újból. Thaisznak tisztelői fáklyás
zenét szándékoztak adni szerdán este, a mely
nap hivatalába visszaholyeztetett; ő azonban a
Pester Ll.-banugy nyilatkozott, hogy jobban sze-
retné, ha elmaradna az egész tisztelgés. El is
maradt. — Elég baj a város ügyei fejlődésének
kezdetén, hogy ilyen viszályok veszik igénybe az
időt, ingerlik a kedélyeket.

*• (A nemzetiségi törvényjavaslatok) felett
megkezdték a képviselőház osztályai a tárgya-
lást. Az első kérdés, mely minden osztályban
felmerült, az volt, ha vájjon a többségi vagy a
kisebbségi javaslat vétessék-e fel a tárgyalás alap-
jául? A nemzetiségi képviselők, természetesen, az
utóbbi mellett szálltak síkra; szerintük ennek
szent István király törvényeiben gyökeredzik jogi
alapja, mely törvények hat külön nemzetről szól-
nak ; e nemzetek complexuma teszi ki a népet s a
magyar királyságot, de magyar nemzetről sehol
szó sincs. Ennélfogva nem ismerhetik el a magyar
faj felsőbbségét. — A többségi javaslat pártolói
erre nézve kiemelték, hogy a 800 évvel ezelőtt
divatozott elnevezéseket nem lehet egy modern
állam közigazgatására alkalmazni. A törvények-
ben emlegetett „populus" a nemesség, mely a
nemzetiségre való tekintet nélkül alakíttatott. A
VII. és VIII. osztályban voltak leghevesebbek a
támadások. Utóbbiban Miletics német nyelven kö-
vetelt külön területeketés a magyar nyelv teljes|ki-
zárását más területekről. Az erdélyi szászok külön
gyüléseztek és azt határozták, hogy jó a többségi
javaslat másoknak, de Erdélyre ne alkalmaztas-
sák; valami extra kell— Mint a P. N. irja, a VI.
osztály, Deák Ferencz indítványára egy, a tör-
vényjavaslattól eltérő szerkezetet fog javaslatba
hozni, mely valószínűleg a nemzetiségek képvise-
lőit is ki fogja elégíteni.

*• (A Deák-pártnak) f. hó 3-án délután tar-
tott conferentiájában határozatba ment, hogy az
idő rövidsége miatt az 1869-diki budget egyes, a
bizottsági tárgyaláson már átment részletei tár-
gyalás alá vétessenek, a megállapodás azonban
csak akkor legyen végleges, ha a fedezet is tár-
gyalva lesz. Ugyancsak ez értekezlet elvetette
azon indítványt, hogy a nemzetiségi kérdés elin-
tézése halasztassék el. Miután a ház igéretét adta,
hogy még ez ülésszak alatt meghozza e törvényt,
hosszabb vita után, melyben gr. Andrássy Gyula
miniszterelnök is a tárgyalás mellett nyilatkozott,
a törvényjavaslat szőnyegre hozatala elhatároz-
tatott. — A népoktatási bizottságban b. Eötvös
József jelenléte mellett megindultak szintén a
tanácskozások, miután a szakférfiak kihallgattat-
tak. Meglehetős egyetértés uralkodik hir szerint,
s a viszályt okozott felekezeti iskolák ügye kitlé-
gitőleg fog megoldatni.

** (Gödöllőről,) hol az udvar e hó végéig
marad, ezeket irják ő Felségeik ott mulatásáról.
A király sokat vadászgatott a körülfekvő erdők-
ben, melyekben számos róka, szarvas van; reggel
6 órakor már lehetett látni a szőlőhegyek között,
mig a királyné gyakran tesz sétalovaglásokat, ked-
vezőtlen időben pedig a lovardában gyakorlato-
kat, hol kedvencz paripái vannak, melyeket sa-
játkezüleg táplál ilyenkor különféle csemegékkel.
Közelebb kisebb tüzeset történt, mely alkalommal
ő Felsége a károsultnak jelentékeny pénzösszeget
nyújtott, a község elöljáróságnak pedig 300 ftot
vizipuska szerzésére.

** (Mária Valéria föherczegnö) eddigi daj-
káját Orbán Rózsit, kit tejének elégtelensége mi-
att kellett mással pótolni, a főherczegnő mellé
száraz dajka gyanánt fogják alkalmazni. Az uj
dajka kilétéről (Nevezetes kérdés!) három vagy
négyféle hirt olvastunk már; következőleg nem
nevezhetjük meg biztosan szerencsés személyi-
ségét.
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Melléklet a Vasárnapi üjság 45-ik számához
— („Le Voleur" — „A tolvaj") czimü párisi

lapocska került közelebb kezünkbe, melyből mu-
tatványul a paui kastélyról szóló rövid czikket
adjuk. Érdekes kis lap, s az a különössége, hogy
minden czikket, novelláit, tárczacsevegéseit, fő-
városi és vidéki híreit stb. más lapokból szedegeti
össze. (Ilyen lapok másutt is vannak, csakhogy
más a ne vök.) A franczia „Tolvaj" ezt nem is
igyekszik titkolni; a lap homlokán egy kis vig-
nette áll, mely a szerkesztőt ábrázolja, a mint
mindenféle lappal körülbástyázza magát, azokból
szedeget és jegyezget; alatta pedig jelszava:
„Kompilál, kompilál, kompilál." Követésre méltó
őszinteség!

= (Csodaszülött.) Nyitramegye Csermend
nevű helységéből irják nekünk, hogy az ottani
határban a munkások nemrég egy nyúlfészekre
akadtak, melyből a felnőtt nyulacskák elszalad-
ván, csak kettő maradt benn, melyeknek fejük
már az anyjok méhében össze volt nőve; elevenen
hozattak a földesurasághoz, hol most egy üveg-
szekrényben kitömve láthatók; testök semmi
egyéb része sem hiányzik, fejők azonban egybe
lévén nőve, szájnyílás is oldalt csak egy van.

:ff; (Az északamerikai egyesült államok elnö-
kévé) Grant Ulisszes, alelnökké Colfax választa-
tott. A választás, mely nov. 4-kén történt meg,
Pesten 5-én este már tudva volt.

(Vidéki nyomdáink) száma egygyel ismét
szaporodik. Wodianer F. ismert pesti nyomdász
Hódmezővásárhelyen is nyomdát állít, mely műkö-
dését pár hét múlva megkezdi. Rég érzett szük-
ség volt ez a 40,000 lakossal bíró nagy magyar
városban.

•* (Hymen.) Szász Béla derék fiatal költőnk
s maros-vásárhelyi tanár m. hó 26-kán kelt egybe
Mentovich Ferencz ismert írónk leányával, Júliá-
val. Az esketést testvére Szász Domokos végezte.

** (Borsodmegye közönsége) által az országos
honvéd alap javára, nevezett megye területén
eszközölt gyűjtésekből 1633 frt 35 kr. összeg kül-
detett be a hivatalos laphoz.

** (Aradmegyének) tevékeny szellemű alis-
pánja egy körlevélben figyelmezteti a községeket,
hogy használják fel az idei kedvező termést és
készítsenek takarék-magtárakat a netalán bekö-
vetkező sovány esztendőkre.

** (Tisza Kálmán,) Móricz Pál és Lovassy
Ferencz a derecskéi Eszterházy-uradalmat meg-
vették 1,600,000 írtért.

** (A debreczeni országos dalárünnepélyt)
rendező bizottság számadásából kitűnt, hogy az
összes kiadás tett (azon 2760 frton kivül, a mit a
város közebédre adott) 10,202 frt 94 krt; az ösz-
szes bevétel pedig ment 7061 frt 33 krra, és igy a
veszteség 3140 frt 61 kr.

** (Kik állanak szemben?) Székes-Fehérvá-
rott követválasztási mozgalmak folynak. Érdekes,
hogy egyik jelölt Schwartz Gyula, a másik pedig
mostoha atyja Szaki. Mindkettő pártja működik
élénken, és még nem tudhatni, kié lesz a diadal.

** (Szibériából) közelebb egy hazánkfia Fő-
kövi Béla tért haza. Négy évet töltött orosz
fogságban s megérkezése után rögtön szülőváro-
sába, Gyöngyösre ment, hol családja köztiszte-
letben részesül, s annak egyik tagja épen polgár-
mester.

** (Kiss Károly) m. akad. tag s honvédezre-
des (kit a magyar irodalom hadtani és történeti
munkáiról ismer, s ki még 1866-ban elhunyt,)
emlékének fenntartására több ismerősei és bará-
tai szíves adakozásából egybegyült 103 ftból egy
csinos gránit sírkő emeltetett, mely halottak nap-
ján már sirja felett diszlett.

** (A pesti plébánia-templom) tornyában egy
bádog szelenczébe zárt latin szövegű okmányra

találtak, mely szerint a torony építését 1795-ben
fejezték be. Föl van abban jegyezve a kúria és a
város akkori hivatalnokainak névsora is. Továbbá
az élelmi szerek ára. E szerint egy font hus 9 kr ,
borjúhús 8 kr., sertéshús 6 kr., s egy mérő búza
4 ft. volt váltóban.

** (Egy tisztességes öltözetü férfi) nov. 1-én
„Isten veled Mari!" kiáltással a Dunába ugrott
és eltűnt.

** (Bankóhamisitó consortiumot) fedezett fel
a budai kapitányság. E társaság nagyban űzte
művészetét; 100 és 50 frtos bankjegyeket készi-
tett. A részsetes nyomozással moat foglalkozik a
kapitányság.

** (A fakészlet Pesten) következő: a felső
rakhelyeken maradt szeptember végével 15,737
öl, októberben hozatott 4029, eladatott 4944, van
tehát most 14,822 öl. Az alsó rakhelyeken maradt
szept. végével 25,432 öl, októberben hozatott 955,
elkelt 1666, van tehát most 24,721 öl. Az ösz-
készlet 39,543 öl. A készlet tehát apadt, a fa ára
pedig 2 írttal emelkedett.

*• (A somogy-zalai rablóbandáról) ezeket
irja a S—gy: „A rablóbanda, melynek feje —
fájdalom, a még ez ideig kézre nem keritett Juhász
volt, nem négy tagból, mint eleinte hittük, hanem
nyolcz egyénből állott, kik rablásaikat különböző
csoportosatokban most Somogy, majd Zalame-
gyében űzték. Ezen rablók névleg: Juhász An-
drás, Druzsin, Somogyi Brattkó Molnár, Pizdóczi,
Markó és még egy ismeretlen, kit nyomoznak. —
Juhász és ez emiitett ismeretlenen kivül a többiek
elfogattak; valamint sikerült körülbelől 30-nál
több részint orgazdát, részint bűnrészest elfo-
gathatni, nemkülönben a rablott pénzek és pénz-
értékek jelentékeny részéhez juthatni. Ezenkívül
Freymayer, főherczeg Albrecht ezredbeli főhad-
nagy vezetése alatt Zalamegyében kiküldött őrjá-
rat a fentebb nevezett rablók egyik czinkosának
hulláját, mely már egészen rothadásba ment át és
csak ruhájáról volt felismerhető, találta meg Bá-
rándi pusztán egy bokorban; igen valószinü,
hogy társai fosztották meg életétől."

•* (Fugyivásárhely községben) egy magyar
nő legközelebb egyszerre három gyermeket szült,
egy fiút és két leányt. Nevezetesebben még az is,
hogy ugyanazon nő két és fél év lefolyása alatt
már öt gyermeknek anyja.

** (Lincolnok) az Egyesült-Államok szobrot
emelnek, melynek mintáját Rean kisasszony ké-
szitette. A kisasszony e mintáért 10,000 dollárt
kap.

** (A kelet-ázsiai expeditió) első viselt dol-
gairól irják, hogy az adriai tengeren dühöngött
vihart szerencsésen állottá ki. Egy ideig ugyan
aggodalomban voltak az admirál-hajón „Fried-
rich" sorsa miatt, melyben a magyar küldöttek is
vannak, mert nem érkezett meg Castelnuovoban.
De „Friedrich" parancsnoka, midőn a vihar ki-
törésekor látta, hogy az admiral-hajó „szabad ma-
nőver — találkozás Castelnuovoban" — jelzést
ád, jobbnak látta szépen meghúzódni egy jól
védett öbölben, mig a „Donau" nyilt tengeren
maradt és sokat szenvedett, mielőtt a cattaroi
öbölbe menekülhetett. — Hir szerint a magyar
kormány szándéka volna, miután expeditió utra-
kelése előtt egyik jelöltje visszalépett, e helyett
valamelyik tudósunkat küldeni még az expeditió-
hoz. Ennek aztán dr. Scherzert és b. Herbert
kíséretében Suezen át kellene útját venni s csak
Singaporeban csatlakoznának az expeditióhoz.

Nemzeti színház.
Péntek, okt. 80. „Makranczoi hölgy." Vigjáték 5 felv.

Irta Shakespeare. íord. Lévay.
Szombat, okt 81. „A fekete dominó." Víg opera 3 felr.

Zenéjét szerz. Auber.

Vasárnap, nov. 1. ,,1V. László." Eredeti szomorú játék
5 felv. Irta Dobsa Lajos,

Hétfő, nov. 2. „A bajusz." Eredeti vigjáték 3 felv.
Irta Szigligeti.

Kedd, nov. 3. „Hunyadi László.'' Eredeti opera 4 felv.
Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.

Szerda, nov. 4. .,Egy szegény ifjú történele."' Színmű 5
íelv. Irta Feuillet; ford. Feleki.

Csütörtök, nov. 5. „Ördög Róbert."' Opera 5 felv. Ze-
néjét szerz. Meyerbeer. — Jtotter Irma k. a. a bécsi cs. k.
operaház első tánczosnőjének föllépte.

Szerkesztői mondanivaló.
— D.-Iratos. P. J . A küldött költemények csak isko-

lai kísérleteknek járják meg; nyilvánosság elé nem valók.
— Pest. B. Á. „A bástiai városliget" tárgya és felfo-

gása által kellemesen lepett meg, szeretjük ha fiatal köl-
tők nemcsak a mindenkitói taposott országúton járnak, s
nem örökké szivfájdalmakról és szerelemről dalolnak. A
költemény kidolgozása azonban még hagy fönn kívánni
valót. Egyik hibája a talságos hosszúság, jobban tömö-
ritve kellene lenni az eszmének; a külformának is még
gyarlóságai vannak. De a kezdett utón előre haladva, a
nehézségeket legyőzve: öntől még jó műveket várhatunk.

— Mad. H—i. A képet, kivánata szerint, visszaküld-
jük. A felhozottaknak, magok idejében, mindig megvolt
egy vagy más tekintetben közérdeküségök, ha egyéb nem
curiosumi beesők. Vidéki tudósítását szivesen vettük, s
hasonlókat jövőre is elvárunk.

— D. V. Testvérlapjaink valamelyikében helyet
fogunk a közleménynek szoritani rövid időn.

— B. I. Egy magyar bál. A komoly hang és humor
sehogy sem tud összeolvadni benne. Nem közölhető.

— Pest. T. V. A románcz hangja, menete tetszik
nekünk. De nem értjük, mi benne a költői igazságtétel '
mi okozta a három leány szerencsétlen végét? a kifejlés-
ről az olvasónak sejtelme sincs.

SAKKJÁTÉK.
467-dik sz. f. — Vész J. Á. tanártól

(Pesten.)
Sötét.

a b o d
Világos.

Világos indul s a 3-ik lépésre mattot mond.

A 462-dik számú feladvány megfejtése.
(Gold Samutól, Kővágó-Eörsön )

Világos. A.) Sötét.
1 Hf5~e3f
2. Kc4-b3 tetsz. sz.
3.He5-f7matt.

Világos. Sötét.
1. Vb3-g3 Hf5-g3:
2. Kc4—b3 tetsz. sz.
3. Heö—e4matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolcion: Czenthe József. — Debreczenben: Zagyva
Imre. — Karczagon : Kacsó Lajos. — Csákváron: Kling
Iván. — Sárospatakon : Váczi István. — Petérsén •" Rády
György. — F.-Nyáradon: Gérecz Karolyi — A pesti
sakk-kör.

Rövid értesítések. Veszprémlen F J . A 465-dik fel-
adványban (Bayertől) a második húzásra sötét huszár
eS-ról visszamegy/4-re és nincs matt.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- é

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár
(íörög-orosí

naptár

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt
Péntek
Szomb.

November
D23Gottfried
Tivadar vért.
Aven. András
Márton püsp.
Asztrik püsp.
Kosztk.,Szanisz
Szerapion vt.

D 22 Gottfr.
Tódor
Florenszia
Jónás
Árkád
Didak
Klementina

October(ó)
27 V 2 3 Nestor
28 Ferencz
29 Zenobius
80 Stachius
31 Anastasia

1 November
2 Acindin

Izraeliták
naptára

March. R.
23 Templom
24 [megfért.
25
26
27
28
29S.Vajez.

N a p
hossza | kél |nyug.

f. P-
226 20
227 20
228 21
229 22
230 22
231 22
232 23

6. p.
6 57
6 58 30

29
28
27

H o l d

ő. p.
4 31
4
4
4
4
4 25J218 29
4 24' 232 17

hossza | kél

ó. p.
regg-
0 31
1 46
8 0
4 14
5 27
6 40

f. P-
147 46
162 57
176 7
190 19
204 27

ó. p.
este
2 24
2 55
3 24
3 53
4 23
5 52Í

Hold változásai. • Ujhold 14-én 0 óra 2 perczkor délután.

TARTALOM.
Iszó Miklós (arczkép ) — A száműzött. — Népdalok.

— A Tónainé lánya. — A varjak. — Két kép » spanyol
forradalomból (két képpel.) — A szegszárd-újvárosi tem-
plom (képpel). — Az olysvai vidék. — Színészetük múlt-
jából. — A paui kastély. - Egyveleg. - tTnthan, a kezetlen
hegedűs. — Tárház: Irodalom és művészet. - Közintéze-
tek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. —Mi újság? — Nemzeti színház — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakk-játék. - Heti-naptár. ^

Felelős szerkesztő: Najíy Miklós. (L. magyar-utcza21.«z.)

•art
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HIRDETÉSEK.
Legdicsöbbnek tapasztalt s a legkedvezőbb sikerrel megpróbált

Dr. Béringuier L.
KORONA-SZESZE,

(vagy a kölni viz qnlntessentiaja)

1 eredeti üvegcse ára 1 ft. 15 kr. éj 75 kr.
Legkiválóbb minőségben — nem csak mint igen kellemes

szagos és inosdóviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz-
tésére és az ideges erősítésért? szolgáló dicső gyógyszeres
segélyszer. •

Dr. Suin de Bouteinard
ILLáTOS FOGPASZTÁJA

'/< PS Va csomagokban, ára 70 és 35 ujkr. A legol-
csóht;, legkényelmesb s legbiztosabb tisztítószer n
l'og»k ó.s i'ogbus épségben tartására; ezen paszta,
eg.idejüleg az egésí szájüregnek igen jótékony fri-

seséget kölcsönöz. ,

Dr. lítriiiífiiier L.

NÖVÉNYI HAJFESTŐSZERE
'(tokban, kefécskével és csészével, teljes készülék,)

ára 5 ft.
Mint a czélr.ak teljesen megfelelő és általában ártalmatlan

szer ismertetett el a huj és szakáll, valamint a szemöldöknek
bármely tetsző árnyalatban! tartós fesiésére.

Dr. HARTUiVG

CHINAHÉJ-OLáJA,
a haj fenntartására és szépítésére, (be-
pecsételt s bélyegzett üvegcsékben ára

85 ujkr.

i

BORCif ARDT
orvos tudor

ILLATOS NÖVÉNY-SZ4PPANA,
a bőrszín szépítésére és épségben tartására, msgpróbálva min-
den afféle bőrsKenny ellen, ajánlható továbbá mindennemű fürdő-
nél sikeres eredménynyel ;ZIeredeti darabokban, ára 42 ujkr. ~

Dr. LINDES tanár
NÖVÉNYI RÜDAS-HAJKENÖCSE,|
előmozdítja a haj fényét és ruganyosságát s egyszersmind a'
fejtető szilárdítására is igen alkalmas; ^2 eredeti darabok-1

ban, ára 50 ujkrajezár. ~ í

BALZSAMOS OLAJBOGYÓ-SZAPPANA,
mint enyhe s egyúttal hatályos napi mosdószer még aleggyön-
gédebb bőrű hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak

ajánlandó; ™eredeti csomagokban,ára35 ujkr. ™

Dr. Béringuier Iá.

NÖVÉNYGYÖK-HAJOLAJA,
hosszabb használatra elégséges üvegekben,) árat ft,
a legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállítva a haj és
szakáll fenntartására, erősítésére és szépítésére, s az oly kelle-

metlen fejkorpa és bőrmoh képződés eltávolítására.

10
Írásbeli jótállás,

felülmulhatlanul jó és legjutá-
nyosabb órákért, melyek ugyan-
azon árakon máshelyről, ajánla-
toknál legalább is 25 száza-
lékkal értékesebbek, minthogy
azok nemcsak tökéletesen le-
huzvák, hanem a zsebórák min-
den helyzetben és rázkodtatás-
ban arányosan s megbízhatóan
járnak — csakis egyedül a 22
évi országszerte hires üzlet-

ben kapható :

Szegeden

BRAÜSWETTER JAXOSXAL,
ki 12 évig a frank-, svei-
czi óragyárakban, min-
den óramüvészetnek tit-
kait és gépezeteit tulaj-

dona tette.

Münchenben!!
kitüntetéssel

megvizsgáltatottjj
óra-müvész.

Ur. KOCH
XÖVÉNY-CZUKORKAI,

Dr. HARTUNG

NÖVÉNYHAJKENÖCSE,
a hajnövés ujraébresztésére és élesztősére, (bepecsételt, bélyeg

zett üvegtégelyekben,) ára 85 ujkr.

A föntebb elősorolt, hasznosvoltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek,
a valódi minöségérti jótállás biztosítása mellett, városára nézve egyedül s kizárólag kaphatók:

(eredeti doboszokban,) ára 70 és 35 ujkr.
Ezen, a legkiválóbban alkalmas fű- és nö-

vénynedvekböl állapodottságra hozott növény-
ezukorkák, a legelismertebb véleményezések nyilvánításával ta-
lálkoznak és különösen köhögés, rekedtség, torokbántalmak,
elnyákoaodások stb. eseteiben csillapítótag hatnak. .

PESTEN:
BUDÁN:

Török József Jezovitz M. Scholz J. Kiss C. Sztupa 6.
gysztár a .,sz. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a szé- !

király-uteza 7. sz.; királyhoz"; a „kígyóhoz"; natéren.

UdYari gyógy-
szertár ; P.

gyszerész, Tabán.0' -VTTIt á I I Bakats M- Prochaszka •
D V M T A » M • gyszerész; kereskedése,

valamint a következő bizományos uraknál Magyar- s Erdéh országban s a kapcsolt részekben ••
A. Kabin: Tyroler és Schle-

singer.
Alinak: Koby Beck.
Altsolil: Lange Antal.
Arad : Tedescbi.T. Ad.Schaffer

gysz. és Eliis Ármin.
Baja: Klenancz és Babocs.
Bárt fa: Waniek és társa.
B. Gyarmat: Moldoványi S.
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich

és Fleischer.
Bonyhád: Straicher B.
Breznóbánya: Göllner és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Nagt L.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

Hus F. gysz.
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád: Roth Róbert.
Csak vár: Lukács Gyula gyógy-

szerész.
Debreczen: Czanak J. gysz.,

Kothschneck Em. gysz., Ge-
rébi és Hannig.

Detta: Braumüller J. gyógy-
szerész.

Déva: Bosnyák A.
D. Földvár: N*dhera P.
Deés: Krémer S.
Erzsébet varos: Schmidt A.
Érsekújvár : Latzko F. és fia.
Eper. jeti: Zsembery lg. és Pap

J. S. y

Hszék : Horning J. gysz.
Eltér: Pillér J.
Esztergom: Rudolf M. F.
Facset: Hirsehl D.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Géornenberg: Hensch Ed.
Gölnicz : Fischer C. E.
Gyór: Szailer Gyula.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE.
Gynla: Oerley Istv. gysz. és

Winkler F. E.
Halas: Hirschler D.
Hatzield: Sehnur J. F.

llögyész: Rausz W- és fiai.
II.-Itt.- Vasárhely . Braun J.
Heves: Blau J.
Iitló: Tirscher G gysz.
Jolsva : Porubszky S.
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

feld K és Münste; Gyula.
Kaposvár: Kohn Jak.
Késmárk: Genursich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Milhoffer János

gyógyszerész.
Keszthely: Singer Mór.
Komarom: Bulloni A.
Kalocsa: Behr L B.
Ki»n jxzállas : Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Körmörz : Ritter J.
Kun-Szt.-Miklós: Csappó G.
Károlyfehérvár: Matherny

E., Rusz J.
Kőszeg : Bründl J . gysz.
Kézdivásárhely : Fejér L.
"Lippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J.
liOsoncz : Bódy J. E. és Ge-

duly A. gysz.
Lócse: Kubatschka G.

blo : Glatz J.
Lngos : Schioszler A.
Léva: Boleman E. gyógysze-

rész.
Makó : Ocsovezky S.
Magyar-Ovar: Czeh S.
Marczall: Istl A. özv.
Marosvasárhely: Fogarassy J.
Miskolci: MedveczkyF. gysz.

és Spuller Ferencz jr.
Munkács : Haupt J. L. és Ho-

rowitz S.
Malaczka-.Röhrich J. gyógy-

szerész.
Nagy-Banya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.

yMihály: Brenning F.
Nyírbátor: Legányi E.

! Nagy-Varad : Huzella M. és
i Janky A.
! Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
1 IVajrykikinda: ManojlowitzP.
Nagy-Szeben: ZőhrerJ. F. és

í Lurz J.
Nyiregyháza : Reich és Pav-

; lovitz Imre.
Nagy-Becskerek: Pyrra J.
Nagyszombat: Heuffel C. F.
Nyitra : dr. Láng E. gysz.
Nádudvar: Lippe S.
Nagy-Kalló : Mandl S.
Nagy-Enyed: Horváth F.
Oravicza: Schnabel Gy.
Ó-Orsova : Bohme K. könyv-

j kötő.
iPaks: Flórián J .
Pancsova: Huber J.

| Papa: Bermüller J.
iPécs: Zách K.
Pozsony: Weinstabl C. és Hein-

rici F. gysz.
Pntnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
Rimaszombat: Kratschmar K.
Rózsahegy: Jureczky gyógy-

szerész
Rom.-Lugos: Fopovits J.
Sassin: Miike A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher J

és fiai.
Selmecz: Dimák J. C.
Szombathely : Tempel

gysz., Pillich F.
Székesfehérvár: Deutsch R.,

Légmán A. és Braun J. gysz.
Szamosnjvár: Placsintár G.

és fia gysz.
Sz. Egerszeg: Izsó F.
Szatbinar: Weisz J.
Szabadka: Farkas J. és Si-

mony J-
Szegszárd: BrassayM. gyógy-
szerész.

B.

F.

Szeded: Kovács M. gysz., Ko-
vács Alh. gysz., Fischer és
Schopper. 141 (8-8)

Sz. Udvarhely : Kauntz J. A
Szereda: Gozsy A.
Sz. Keresztár: Binder M.
Szász-Régen: Kinn Ján. Gr.

és Wachner T.
Siklós: Holmik F. gy.
Szigeth : Tyrnauer G.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszlo: Túry J.
Sopron : Eder F. gysz. Pach-

hofer L. és Mezey A. gysz
Szolnok: Braun J. és Ho-

ránszky Istv. gysz.
S. Szt.-György: Sigmond és

Bogdán.
Sz. Várallya: Gerber E. és

Weisz Mátyás.
Tasnad: Szongott J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

PecherJ. E. gysz., Jahner K.
gysz. és Kuttn M.

Thorda: Rigó J. Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gyógy-

szerész.
Uj-Verbász: Singer H.
Unghvár: Liszkay J.
Uj-Becse: Weliacha jun.
Újvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vágajhely. Baiersdorf L.
Vokovár: Stanits T.
Ver6cze : Doma L. és Bész J.

K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A. és

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Vácz: Michalik és Meiszner.
Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popits J. és Falcione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J . J. gysz.

és Hegedús Gyula.
Zimony: Joannovicz A. D.

Órák nrak számara. forint.
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . . . 10—12

» » arany-foglalvánnyal
rugóra 18—14

» » 8 rubinra 15—17
» >; kettős-födéllel . . . . 15—17
v » kristály-üveggel . . 15—17
» horgony órák 15 rubinra . . 16 —19
v » finomabbak ezüst-kö-

pennyel . . . . 20—23
» » kettős-födéllel . . . . 1 8 - 2 2
v » » finomabbak 24 — 28
v angol horgony- órák kristály-

üveggei 19-25
» ugyanazok dupla tokkal . . 26—30
» horgony tábori órák kettős-

födéllel . 24-26
» valódi horgony-remontoir-

órak (kengyelénél fölhú-
zandó) 28-30

» ugyanazok kettős-födéllel. . 35—40
v remontoir-órákkristály-üveg. 30—36
» horgony táboriremontoir-ór. 38 45

| Arany horgony-órák 15 rubinra (3.
számú arany) 40 4^

1 » horgony-órák finomabbak
! arany-köpennyel ŐO—60

11 » horgony-órák kettős födéll. 55 -58
» ugyanazok arany-köpennyel

65, 70, 80, 9-.), 100—120
» horgony-órák kristály-üveg

és arany-köpennyel . . . 60—75
» remontoir-órák arany köp. 100—130
» ugyanazok kettős-födéllel 130 —180

Órák hölgyek szamára.
Ezüst henger-órák arany-foglalv. 13 - 18
Arany-órák hölgyeknek 4 és 8 rub. 27—30

» ugyanazok zománczczal . 34—36
» hölgyeknek arany-köp.. . 36—40
» ugyanazok zománcz és

gyémánttal 42-48
» hölgyeknek kristály-üveg. 42—45
» kettős-födéllel 8 rubinra . 45—48
» zománcz és gyémánttal. . 58 — 66

Arany horgony-órák hölgyeknek . 45—48
» ugyanazok kristáiy-üv. . . . 56 — 60
» azok kettős-födéllel 54—56

Azonfelül mindennemű órák. 171 (5-11)
Ébresztők 5 ft., órával 7 és 8 napos 14 ft.

I íuga-órák.
Naponkinti felhúzásra 9, 10, 11

; Hetenkinti felhuzásra . . 16, 18, 20, 22, 24
! Ugyanazok óra- és félóránkinti

ütéssel 30, 83, 35
Ugyanazok negyed- s óraisraétlöreöO, 55, 60

; Havi regulatorok 28, 30, 32
| Inga-órák pakolásáért 1 ft. 50 kr. szá-
mittatik. IMF* Kijavítások a legjobban
eszközöltetnek. 5 évi jótállás mellet.

| £•£"* Vidéki megrendelések a pénzösz-
szeg előleges beküldése vagy utánvét mel-

; lett gyorsan és pontosan teljesittetnek.
I WGF* Órák melyek nem tetszenének,
i kicseréltetnek. ÜBF* Órák, arany e ezüst
1 a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak.
í Ezüst óralánezok 8, 4, 5, 6 ft., hosszuk
fehéren és aranyozva is . . . 7, 8, 9, 10 ft.

! 3-mas számú aranyWnczok 20. 26, 30,
85, 40 ft., hosszuk 40, 45, 50, 60, 100 ft.

I W Az ó -ák, arany- s ezüst lánczok bun-
I zirozva vannak. §BP*" Órássegédek, ai óra-
! müvészetbeni kiképzésre elvállal tatnak.

Perkail, shirting, moll,
brflsseli tnll, blondfond. clfinyssö-

vet minden áron

Türsch F.-nél Pesten,
váczi-uteza „a nagy Kristóf" mellett.
IP*- Hímzett szélek,betétek stb.

253 (3-6)
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KOHN PHILIPPE
(Patek, Phlllppe és társa genfi órások tanítványá-

nak jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEN,

Dorottya-utcza 2. ez. a., a „magyar király"-hoz czimzett

szállodával szemközt,
ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktá-
rát, 2 évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.

^_^ Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állapotban levő, — általam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10 — 11 forint

„ „ arany-foglalvánnyal, rugóra 12 — 13
„ „ hölgyek számara 14-15
„ „ 8 rubinra 14—15
rt „ kettős födéllel 15 — 16
„ „ kristály-üveggel . . . ., . 15—16
,, horgony-órák 15 rubinra 16—18
„ „ kettős födéllel 18, 20, 22
„ angol horgony-órák kristály-üveggel 1 9 , 2 2 , 2 6
„ horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24
„ valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28—30
„ ugyanazok kettős födéllel 35-38

Arany henger-órák (3 sz.) 8 lubinra 30—32
„ „ arany-köpennyel 34—36
„ órák hölgyek számára 4—8 rubinra 25—28
„ „ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal 40—45
n ., ,, kristály-üveggel 42—45

ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40—45
n ' „ zománcz és gyémánttal 55—57
„ horgony-órák 15 rubinra 86—40
„ ugyanazok, finom arany-köpennyel . 45—60
„ horgony-órék kettős födél el 65—58
„ ugyanazok arany köpennyel . 65, 70, 80, 90, 96
„ „ kristály-üveg s arany köpennyel 60-75
„ horgony-órák hölgyeknek . 36—40
n ugyanazok kristá.y-üveggel . . . 48 —5?
„ horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50-55
„ remotitoir-órák 70,80, 90, 1ÖU
„ ugyanazok kettős födéllel 110, 120, 130, ;50, 160

Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20, §2, 24
„ óra és félóránkinti iitőra 89 — 42
,, óra és negyedóránkhiti ütőre 48, 50, 55

Havi regulatorok . 30—32
Montre Preletaire (munkás-órák) a kergyeinél balra feíhuzva, Ispos üveggel 14 ft.

Ébresztők órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5. 6, 6 ft 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franezia tnodoru 8. 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.
Hosszú nyaklánczok 7, 8 ft 50 kr. 9. 10. 15 ftig.

Vidéki megbízások az illaték beküldése vagy utánvétel *aellett, leg-
pontosabban telje, ittetnek Órák cserébea is elfogadtatnak. Inaa-órák esomago- j$
lásaért 1 ft. 50 kr. száreittatik. " 196(12-1.-) g

_ Javítások, ónaikotta esr.közök és gépek segítségéve) 6 évi, Genf sj
Brflssel és Paris legjobbhirü ór-ijíyáraiban szerzett tapasztalatok alapján két évi | í
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek é» olcsőn számíttatnak. Órák. melyek nőin m
tetszenének. kicseréltetünk. — Említendő, hogy Pentán való ta^tózkodáíom H
rövid ideje alatt is már jóhirnek csendek, mit a folyton uju!ó megbiztssok bizo j |
nyitiinalj. Mit t eddig, ugy ezután is oda fogós törekedni, bogy javításokat legjobban^.
végezhessek és csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szíves párt fogasért es<l pl*
tisztelettel Kohn Philij pe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz. |

SÍHSSSIISR

ATHENAEÜM"
(ezelőtt Emicll (Jusztáy)-féle

KÖNYVNYOMDÁBAN
jól és gyorsan dolgozó

betűszedők
hírlapi-szedésre vagy más munkákra

azonnal és állandó munka biztosítása mellett felvétetnek.
Ij A hirlapszedök hetenkint 13 —14 forint bizonyosfizetés mel-
Mlett, a számoló-szedők szintén előnyös feltételek mellett alkal-
I maztatnak.

A vidékről j e l e n t k e z ő és gyors munkaképességükről,
valamint a magyar nyelvben jártasságokról magukat igazolni képea
betűszedőknek, ha magokat legalább félévre az intézetben maradásra

1 kötelezik — útiköltségek megtéríttetik.
I Levélbeli ajánlatokra — az „Athenaeumhoz" intézve — bővebb

értesítés adatik.

Betüszedö-tanonczokul
az elemi iskolákat végzett, különösen a magyar nyelvet folyé-
konyán beszélő és olvasó, legalább 14 éves ifjak, kedvező feltéte-
lek mellett azonnal felvétetnek, mire a szülők és gyámok figyel-
mét ezennel felhívjuk, jjnnál inkább, miután a kézműipar körében
anyomdászat — mint fentebbi árainkból kitetszik — aleg-

f| jobban díjazottak közé tartozván, ezáltal számukra előnyös
életpályát biztosítanak. 291 (4—6)

Felvétel az „Athenaeum" nyomdai irodájában (Pesten, barátok-
7. sz.) minden vasárnap reggeli 9 és 10 óra közt történik.

Vidékről érkező jelentkezésekre írásban bővebben.

Csak 10 résztvevő. Mégs SO sorsjegy.

PRO GRAMMJA
az újonnan alakított sorsjegytársulatnak

50 darab niailandi sorsjegyre.
Több érdemes egyén által felhivatván egy ujabb sorsjegytársulat alakítására, 50 darab
muilandi KOrsfeítyet tias részvényes számira állitottam össze 10 havi részletfize-

tésre Ü'/t ft. havonként, e sorsjegyeknek éveukinc 4 huzíísuk van, u. m.:

Deczember 16.
1 n y e r e m é ü y . . . .

1
5
0

18
464

afk. tf-0
., 50
„ 20

fk. 50 000
,. 1.000

Í J O O

500
5€0
360

•4.640

Június 16.
1 nyeremény fk. 100,000

Hcckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4 s?. a. imgje-
lentek és ott, valamint mindnn hazai Könyvkereskedésben kaphatók :

Medgyes Lajos. Protestáns családok imakönyve imadalokkal. (8-rét
392 lap), fűzve 2 ft. Csinosan bekötve aranyvágással 3 ft. 20 kr.

Szász Károly. Buzgőság könyve. Elmélkedések és imák protestáns nők
számára. Egy aczélmetezettel. Második javított kiadás. (348 lap, kis
8-rét), köteüen 1 ft. 50 kr. Csinosan bekötve arany vágással 2 ft. 50 kr.
Diszkötésben . . . 5 ft.

Zschokke Henrik. Áhítat ÜráíT"Kiválogatva és fordítva Szász Károly
által. Két kötetben. (352, 444 lap 8-rét) fűzve 2 ft. 50 kr.

Velinpapiron, finom kötésben, aranyvágással tokban b „ —

Gy ii ni öles -fák.
Néhai Klauzál Gábor kis-tétényi kertjéből a legjobb fajokban

megrendelhetők: Liedemann Frigyes irodájában Pesten, három-korona-
utcza 4-ik szám, továbbá Kovács János orvostudornál Budán, halász-
város 77-ik szám alatt, ugy szinte Záhr és Szakmáry Kassán, Spuller
Ferenoz Miskolczon, végre Possert János uraknál Debreczenben.

Őszi- és kajszin-baraczk 2 — 3 évesek, nemkülönben körte 2, 3,
4 és 5 évesek, a vevő részérőli t'ajkijelöléssel, darabja 24, 30,36, 42, kr.,
a fajválasztást a kertészre bizia 20, 26, 32. 38, kr.

Alma 2, 3, 4 és 5 évesek 20, 26, 32, 38 kr., illetőleg 16, 22,
28—34 kr.

Dió 2—3 éves darabja 12—16 kr. — Mandola 2—3 éves 10—14 kr.
Ugyezinte málna 10 darab 45 kr., eper 20 darab 30 kr., 100 da-

1 ft. 40 kr., spárga gyökér hollandi 2 éves 75 kr., 3 éves 1 ft. száza.
§8F Bérmentes felszólításra a katalógus azonnal niegkül-

d e t i k - Dr. Kovács János,
286 (3—3) a k e r t intézője.

rab

i nyeremény
Ulárczíus Itt.

fk 57,500

1 nyeremény
1
1
5 „ á fk. 100

1" „ „ 50
18 „ ., 20

fk.

464 10

50,0001
1,00.'
500
50!-
500
360

1
1
5

10
18

461

500 nyeremény fk. 107,500

Szeptember 16.

nyeremény fk

kik. 100 .
„ 50 .
., 20.
„ 10 .

1,000
500
500
5C0
360

4,640

1
1
1
Ő

10
18

4,610 U 64

a fk. 100
„ 50
„ 20
» 10

500 nyeremény

30,0(0
1,000

600
500
500
360

4,640
fk. 57,5001500 nyeremény 37,500

melyek egyszer bizonyosan ki kel!, bogy húzva legyenek.
Az elsó részletfizetés bélyeggel együtt 10 ft., mely: ek lefizetése után minden

résztvevő társulati ivet, melyben a sorsjosyek sorozata és számai bevezetvék, kézhez
kapja, 10 hó múlva a társulat megszűnik, és minden résztvevő 5 darab sorsjegyet kap
tulajdoru!. ,

j p y Vidiki megrendelések a legtávolabb vidékekről, az első részlet bérmentes
beküldése után pontosan teljesittetnek, és az illető posta-feladási vevények az illető
félnek elismervényül szolgálnak. K/i„:^ w . .

**«nig Zsigmond,
305 (1 — 8) váltóirodája Győrött, fehérvári-utcza.

Ileckenast fius/Jav könyvkiadó-hivata-
ában megjelent és ott, va'amint minden

hiteles könyvkereskedésben kapható:

Magyarország képekben
Hon ismertető folyóirat.

Szerkeszti Nagy MílílÓS. Negyedrét.
I. kötet 392 lap fűzve . . . 4 ft.

II. 884

Tompa Mihály.

Virágregék.
N e g y e d i k k i d á

itesfi bajokban s
aranyérben

szenvedő

Negyedik kiadás!"

Szinnyomatu cziminel. , „ , , ., , ..
(8-rét 820 lap) fűzve 2 ft. 50 kr., diszkö- gyógyszertárt an kaphatók s megrendt-lhe

tésben 3 ft. 60 kr. 1 tök — Berlinben. 294 (2-3)

Hoey adr. Strahl-féletöbb mint három
évtized Óta a legjobb hirnek fjendó s ki-
tűnőnek elismert házi P ' " " 1 ^ sokszoros
utánzásainak valahára elvetethessek, -
bátor vagvok az illetőket tgyelmetessé
tenni, hogy „z eredet;.vénynek e*yed<l
csak én vagyok birtokában, » a va'ódi házi
pillulnk II. AuKOSÍIn czéggel ellátott ska-
tulyákban (10 ezüst garasért) vagyis 1 ftért
kizárólag csak az „Elefánthoz" czimzett
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Használati
utasításokat

valamint raktárunk
kimerítő czikksorzatát

Czélszerüknek bizonyult gyakorlati czikkek
KERTÉSZ "ÉS EISERT

diszmŰ és háztartási czikkek raktára által

Pesten, Dorottya utcza 2. sz. a ..Magyar Király" szálloda átellenében.
Folyton faradra a szüntelenül elöro torekvű ipar loifujüiib

idöról időre
ioogszerzésében, korszerűnek találjuk

Háztartási czikkek.
Thea-Ust«k , Bercelins-I&mpákkal, e*rp;a
rézből, mindennapi haítznlilatrn f̂ eii ajílnlhnti'ik,
mivel a ktllönáiló lámpa hosszabb idóre borszesz-
s/.el megtölthetö 8 a»t egyéb ételek felmelegité-

-~- : - *" iól lehet hasxn&lni, kQlOnben is igen

fölváltva oly találmányok sorozatát
hirdetés utján iaraortetni, melyek czélssterfiŝ gr, Imbizonyull jó mitióaog. és jelessésríík altul leginkább kitűnnek, czik-
keiuk 8okf<'lofiégé.̂ él fogva ez >is ©jryoiltíli mód, iioJybeli ugv mint vitlfki tisxtolt vevőink íigvelmét valóbun aján-

liara méltó tárgyakra venotni, melyok a jelenleg oly olcsó postai fuvaibér által alig drágittatiak. i\ía ajánlunk :
Szoptató-iivegek, legjobb sjierkoaotaek ese- Lefaiicheux-marok-rftvolverek, a legkis-
csemők Siámára, valócíi angol készitraénj, tlrbja ', sebb de igen jó véilo fegyvor, C lövéssel, mely
ft. 1.70. ' j Uíryanannyi perez alatt egymásután süthető el,
Kulcs-sieki ínykék, falra akaszthatok és be- ! <lrl>.i» ft- ll-~

Levélboli
megbízások azonnal

teljesittetnek.
Meg nem felelő

i forralnak
4 6

| trt 8.— 9.80 11.—ia.50
10

14.—
12 ctésiénak

Orosr samovarok, sárga réiból kitoné mino-
segdok

8 12 16 esessenek
fit 1340 18.S0 24.60

Olcsó sainnvarok, igen ciélszeraen ncrkeertvo
és gyorsan forralok

kisebbek nagyobbsk
fehér plélibfil frt «.— 8 50
Bárga réibél frt 4.60 7.60

Thea-füzük , sárgarfibil , a gyorsforralóknak
(1ííy uj neme, különösen uötlcn uraknak ajánl-
hatók

X 3 S mesgzelTuek
frt 1.76 2 25 850

Thea-üstök, allvánj-on, lénymájolt pléhból
3 4 6 0 la caésiének

fit 4.20 4.85 6.60 7.26 8 50
szinte ilvenek oxydirozott vörös rézból

11 frt 60 krtól 30 Írtig.
Kandalló- és kályha-állványok öntött ra»-
ból, i<ien csinosak, tözfogö-, lapát- és horoggal
így Ott 3 frt 30 krtól 1SS frtig.
liandsiUó és kályha elébe való tálezak és
állványok, fa-, kőszén- és coaks-kosarak,
fúvók és egyéb fütü-gzerek dús válasz-
tókban.
Lt'-gvonat ellen mentő hengerek pamutból,
melyeknek segítségével 50 kr, legfeljebb 1 frtnyi
költség mellett ímudeu ablakot cs ujtot könnyű
módon ugy leltet elzárni, hogy azon a lesícseké-
lrebb légvonat sem hathat át , g az ablak szük-
ség esetében fel is nyitható.
Használati utasítások mellékelteinek.

Fehéreknek rőtje 6 én 10 kr.
barn.sokuak „ 6 és IS „

I Exccllcns kávéfőző gépek, kevés borszesx-
szel vagy tflzhelyen ie 10 perez alatt kittlnó
kávét főznek, igen gazdaságosak, olcsók, köunyen
tisztithatók fi azon elünynyol is bírnak, hogy a
nagyobb nemuekbon is lehet 1 csésze kávét főzni,

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 csésze
ft. 3.60. 4.30. 6.— 8.— 7.— 8.26. 9.60. feketének.
Kon plus u l t r a kávéfözö-gépek, mint kito-

\ nóek ismeretesek,
1, 2, 3, 4. 6, 8, 10 csésze fe-

| ft. 4.50. 6.85. 7.— 8.25. 9.60.11.— 14.— ketéuek
legujabb kávéporkölök, nvog fedóvol, mo-
1 • ' ' ' - -— segitségérel kitüuóen

font káréhoz

I lyek "egy kis borszesz
| pörkölik a kávét.

1
4.60.ft. 4^0.

Sárgaréz-golyó-kávéi>8rk518k, szinte bor-
szeszszel használhatók,

l/8 V* /» f 0 D t Wréhoz
ft. 2.80. 3.6C. <-60.

Habverő gépek, öreggel, kisebbek ft. 1.80.
nagyobbak ft. U.90.
Tés/. iametélt-vágó, 9 kolonféle metéltnek

í haszuálhaló darabja ft. 7.—
I Oaiilas.isi lámpások
jtestk, olajlámpákkal,

sukhatók schwcizi-ház alakban, igen csino-
sak drbja ft. 4.40. 6.—
Éjjeli mécs-lámpák, barna bronzból thea-
melegitóvel drbja 3 ft.
Angol ruhafogasok, előszobák, ezobák, irodák
és ruhaszekrényekben igen czélszarüeu alkal-
mazhatók,

öntött vasból 8 és 5 fnggesztövol,
ft. 1.80. 2.7S.

Sárga rézből porczellán gombokkal, 6 raha-
és 4 kalap-fnfrgesztövel, igen elegánsak, ft. 3.50.
Padolat (parquet) tisztító kefék, 2ő font
neliezek, súlyuk által igen könuyitik a parquet-
tek keléJését drbja ft. 8.70.
Asztali-csengetyük, a jelenleg annyira ked-
velt rugó nélküli nyomó el ók ész illett el

kisebbek, közép'nagyságuak, nagyobbak.
ft. 2 — 2.5Ő. *•—

Ugyanilyenek, hnmucséa/ével és gyuíatartóval
összekötve ft. 4.50.
Asztali-csengetySk, rillamosokhoz hasonló huza-
mos csengéssel ft. 6.—

Valódi amerikai
Rizs-szalma P a t e n t - s e p r ő k gyári raktára.
Ezen seprők szintúgy a szőnyegek tisztításához,
mint közönséges használattá igen ajánlandók,

drljja ft. 1.— 1.15 és 1.30.
Kézi sepröcskél í . fényezett nyelekkel, a ru-
hák és bútorok tisztításához ft.—.65.—.60.—.65.
Va j ta r tó- tányérok, ttvegfedókkol,

jávorfából, sima barnák, fényezettek
ft. 1.00. 2.— 2.50.

faragottak metszett üveggel, ft. 4.^0.
Sa j t- tányérok, márvány lemezekkel és flvegfe-
dókkel, 3 nagyságban, ft. 3.— 4.— 5.—
Angol P a t e n t dugó-húzók, melyeknek segít-
ségével minden dugó erőltetés nélkttl a palaczk-
ból húzható, drbja ft. 3.90. 3.60.
A n g o l p é n z - s z e k r é n y k é k , igen finom laka-
tokkal, szilárdan fénymázolt plehból készítve, több
rendbeli és titkos osztálylyal, minden háziasszony-
nak és magánzónak ajánlhatók,

8, 9, 10, 12, 14, 16"
ft, 4._ 4.Ö0 6.25 6.60 8.— 12.—

3 r e n d b e l i kéz i-szappan , saját czégankkel,

Leíaucheux-Revolverek, szilárd készitéíttek

hat lövéssel drbja
7

17.—
9

18.—

gát

e n d b pp , s j g
ily oleöó ár és iiitüno minőség által ajánlja ma

G l i darabja 15 kr t c a t j a löO
le g j j
Glycerin darabja 15 kr tuczatja l.öO.
Ouimauve „ 25 „ „ 2.30.
Toilette „ 30 „ „ 2.80.

Rugany esö-ölt«ny8ket
kicsiny, közép, nagyok

Battist béléssel ft. 10.76. 12.50. 13.50.
Finom orleans-béléssel ,, 16.54. 18.25. 19.50.
Fehérek, igen elegánsak ft. 16.85. 19.60.
Lovagló- és kocsizó-köpönyeg, ujjakkal ós battist
béléssel ft. l i .— és 19.—
R u g a n y l é g p á r n á k a t , legjobb nemiteket.
Üló-párnák, gömbölyűek ft. 8.60. 4.— 4.60. S. .
szinte szegletesek ft. 3.50. 4.60. 6.25.
Fej-párnák ft. 5.— 5.50.
Nyak-párnak ft. 4.50.
Zsebbe l l s z e r s z á m - k é s e k igen csinosak, ke-
nyér- és tollvágó késeket, ollócskát, körömtiszti-
tót, fogvájót, falkauálkát, sat, tartalmazók,
szaruba ft. 2.— 2.70.
teknósbéka-héjba ft. 2.50.3.40. 4.—és 4.50.
gyöngyházba foglalva ft. 2.60. 3.60.

Fegyver-kedvelőknek

kicsiíiveií,
ft. l.'J*

középszernek,
_.C5.

törés és taz ellen men- ! ajánljuk l'ercussio ésLefaucheux vadász- s egyébb
j fegyvernemekkel dúsan ellátott raktárunkat, tnc-

nagyok,
3.40.

fegvvernenielíkel dnsan e l á t o t t r a k t ,
lyek közül jutányosság tek inte téből a követke-
sóket említjük meg :

pisztolyok, egycsővüek 3 ftól
„ kétcsóvuok 6

12 m ! m.
20.—

10 ftig
20 ,

i Zsebbel:

párja.
Lelaiicheux-vadász-fegyverek.
Kzen most már általánosan használatba jött és
kedvelt fegyvereket nsinden dam^szt-neinekbon
12 és 10 öblít csövekkel szállitjuk

darabját Irt 4li.— 50.— 55.— 60.— 90.—
Flobert-fé le p i s z t o l y o k és |>uskák, a lövés-
nél nem durranván, szintúgy a szobában mint a
szabadban nagyon mulattató gyakorlást nyújta-
nak a CKéllövésV.eibeu

pisztolyok ft. 9.— 13.60.
puskák ., 20.

Kész lövéseknek száza ft. —.85.
Kigner és társa Union-revolverelnek rak-
tára.

Dohányzók számára.
Törf tkdohány-tar tó, kalsejo barna bronzból,
bensejo porczcllánból, a oly előkészülettel ellátva,
mely lehetségessé teszi, a dohány nedvességi
fokát tetszés szerint eligazíthatni, drbja ft. 3.30.
U n i v e r s a l dohányzó-kész le t , ê ry hollandi
ahiku pipát, 3 tajték szivar- és egy ciíjarette-szo-
pókát turtalmaz-o ; diszcs tokban, darabja ft. 5.60.
D o h á n y z ó s z e k r é n y k é k , még gazdagabban be-
rendexvo ft. 4 80. 7.50. 8.75.
T ö r ö k d o h á n y z ó - k é s z l e t , csibukot, széjjel-
srötolható fekete PzíVn, cigarette-szopókát és do-
hányosos/tályt tartalmazó bőrtok, ft. 2.75.
K a r g u i l l e r e k vagyis a dohányfüstöt tökéle-
tesen leható, n ki-lét népeinél általános haszná-
latban álló dohányzó ovegek hosszú hajlékony
Bzárakkal különféle nagyságban

ft. 2.40. 4.30. 4.80 5.80. 8.75.
Angol szivaríárezák, raliba akaszthatok, finom
sárga patent-borból,

25 50 75 darab szivarnak
fi. :Í.;ÍO. 440. 5.—
Dohányvágó • gépek , legjobb szerkezetűek,
melyekkel a dohányleveleket magyar vagy tö-
rük'inódra vághatni, darabja 9 frt 80 kr.

Szórakozásul
fiatnlok cs ímv^nottek számára.

R o u l e t t e - j á t é k o k , Hougo &, noir név alatt is is-
meretesek, egyike a legkedveltebb társasjátékok-
nak, melynél a résztvevő személyek száma nincs
korlátolva, kisebbek ft. 3.— nagyobbak ft. 4.—
Játszó tervek ezekhez, viaszvászonra festve, ft.
1.50. és it- 3.—
T o m h o l a - j á t é k o k , 25 50 100 és 200
személynek ft. 1.40 2.— 5.— 9.—
Vár- já tékok, csont alakokkal, kisebbek ft. 1.70.
nagyobbak 2.80.
Steeple-Chase, vagy versenyfutó játékok, kiseb-
bek lt. 3.20, nagyobbak ft. 3.80.
T h o m a t r o P i egy igen mulattató korong, mely-
ben a V2 különféle beleilleszthető kép, a forga-
tás által mozgékonnyá tűnik, darabja ft. 4.—

tfk gyermekek számáré, gömbölyű Állvány,
s/.oltíiiczék alakjában, melyek nmpryar és egyébb
zenedarabokat játszanak, darabja ft. 2.90.
M e l o d i o n - s i p l á d á k , harmonium - hangokkal,
tán ez- és egyébb zenedarabokat játszók, gyerme-
keknek fökép szabadban igen sok mulatságot
szereznek 4 és 0 ka lö ufó le zenedaiabbal

ft. 9.— 15.—
5 darabbal és contrahassal ft. 16.—
Sehaeh-, d a m - és d o m i n ó - j á t é k o k , külön-
féle murys-íiülmn é-* ki;íilit;isb;in.

Alkalmas keresztelési aján-
dékok.

Egy 13 latos ezustból késralt kést, riUit és k»n»-
Jat tartalmazó csinos tok ft. 7 50 és 9.—
Szinte ilyen, kávéskanállal ft. 10.50. 12.—
1 tok « uzsonna-késsel ft. 6.B9.
1 , 12 „ , . 12.75.
1 ,' 6 , „ cs villával ft. 12.76.

Érdekes újdonságok.
Fénykép-albumok zenélő müvekkel. Egy
és két kedvelt, magyar s más zenedarabokat tar-
talmazván, szintoly kellemes meglepetést mint
maradandó mulatságot szereznek.

Kövid alaknak ít. 10.50. 20.—
hosszú „ „ 17.50. i6.—
Quart ,, „ 23.— 40.—

Szinto ilyen iiói neceseairek 16 ft. — 40 ftig
F r a n c z i a óra, 36 óráig járó müre\, s felköltö
éles csengő hang-készülettel, mely minden ki-
Tánatos időben ébreszt és el is zárható. Ügyes
alakjánál fogra útközben is használható ft. 6.50.
B ü v - k a m e r a , legujabb találmányu láttani ké-
szület, moly minden átláthatlan tárgyakat tej-
raés/.etes színeikben, legkitűnőbben azonban fény-
képeket az annyira elterjedt visitkártya formá-
ban,egy átlátszó* falra Tet, melyen az illető szemé-
lyek majdnem természetes nagyságban, B meg
lepó élethűen jelennek meg. Ezen készület, moW
könnyen kezellietö, igen sok érdekkel párosuk
előadásokhoz alkalmas a családi körben sxint
ugy mint nagyobb társaságokban.
E»y kamera, lámpával és széjjelrakható fallal
együtt ft. 19.—

Angi 1 p a t e n t - k e r t i f e c s k e n d ö bármily TÍZ-
edénynyel, minden többi előkészületek: nélkül hasz-
náltathatván, egyszerű használati módja 8 erős
hutásánál fogva meglepő, darabja 10.50.
Angol zsebbel i kéz i- lámpás , kettős reilcr-
torrnl, összerakott állapotban egy kis könyvet
képez, darabja ft. 8.—

Gabona-Vizsgálók, egy kis készület, melyei egy
botra srófolva, a mélyebben iekvő gabona mi-
nőségfröl, akár zsákban, akár tárakban meg le-j
het győződni, darabja ft. 2.50.

Zenekedvelőknek
ajánljnk a zenészeknél nélkülözhetlenné Tált I
Melzel-féle metronómokat, vagy ütenT-mó- i
rőket, darabja ft. 6.50. '

A lak-szobák diszitéseül.
Virág-asxtalok, állvány törzs ágak ból, kosár di- j
szcs fonadékból, szines bronzirozott levelekkel j
díszítve.

kisebbek, középszerűek, nagyobb?
ft. 6.— 8.50. 11.—

finomabb nemüek 25 ftig.
K a l i t k á k a s z t a l k á v a l , állvány törzságakból
bronzirozva, kalitka pcbweiziház alakban, laki-
rozra s arannyal diszitve ft. 9.—
Ulvány, as/tal és kalitka érezbői,, hatszeglete-

gothikus alakú, elegáns színűek arannyal diszitve
ft, 11.50 ésft. Iti.—

^ .róasztal-készletek jelenlegiben ked-
Teltek, összelmngzó modorban készültek, tónt.a-
tartót, asztali és peesétló gyergyatartót, tolltar-
tót, levélnyomót sat. tartalmazók, ktszirtben
vannak. Florentini bronzból VI darabból állók
ft. 12.50.
öntött vasból, arannyal diszitve ft. 15.— ft. 30.— |
finom aranyozott bronzból 80 ftig.
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I i W t i4 l M f ( H l i ^ V l l J t V t i l (I i t ? » l V i l i 1 pfldítlan erösitó hathatóŝ  figyelmez
^^J J^ C^sQJ ' . g | ! tetve levénk, épen ugy számtalan orvos

Mint már Huniból d Sándor az 6 Kos-
mos-ában a délamerikában honos

soroksári utón 20-ik szám alatt.
Ajánlja egyes vagy kettős őrlőmalmait, bel- vagy külföldi kövekkel, valamint bármily n a 8 y -

ságu gőzgépek készítését, s azokhoz való malmok berendezését, akár egyszerű, akár finom liszt őrlé-
sére; elismert jelességü „Röck-féle" 6 lovas cséplőit, tisztító-és zsákoló szerkezettel, melyeken az
ezelőtti vas íu«rgő vasuk helyett f'arúgók vannak alkalmazva, miáltal mind szabályos és tartós járásán a
o-épnek, mind pedig erő tekintetében tetemesen könnyítve van; a hozzá tartozó járgányok jelenleg szin-
tén akkép tökéletesítettek, miszerint kerek állásáról, működő állapotába sem kelletik levenni,
hanem mindig a kereken marad; — ajánlom továbbá a jeles ilensmaun- és amerikai 2, 3, 4 lovas esép-
löket czélszerü javításokkal leszállított árakon: — nemkülönben zúzó- és daráló-gépek, olaj és bor-
sajtók, ekék, boronák, szecska és répavágó, kukorieza-morzsoló, szóró s egyúttal zsákoló rostákat;
hordozható (Locomobil) gőzgépeket, hozzávaló tisztító cséplővel; készítek mindennemű könyv-
nyomdái gépeket, viznyomasu olajsajtók, olaj és szeszgyáraknak akár saját tervem, akár beküldött
terv után legújabb modor szerinti berendezését elvállalom, s gyártmányaim szilárdsága és tartósságáért
kezeskedem.

304(1-6) gépgyártulajdonos 8. k.

példátlan erósitő hethatóságára figyelmez
tetve levénk, épen ugy számtalan orvos
tekintélyek, annak éltető befolyását a magg

, vesztés, önfertőztatés stb. által gyengítet
nemi idegszervekre üdvösnek bizonyítottá^

j be. Különös bevezető tanulmányozást fejt
vén ki e tárgyban dr. és prof. IiMBpsOBi

i l'j-Yorkban, kinek okszerű gyógyításai
( által sikerülvén (III) koka pillulaiban a
, u\engeségi állapotok bármily nemeiben
] szenvedő emberiségnek egy pótolhatlan
' gyógyszert ajánlhatni. Tanulmányozásai
: folyamában ugy találván : hogy a másuttla-
1 kóltnál a tüdövészbeo szenvedőkre nézve,

a koka-pillnlakkall gyógyitás mt-gala-
pitása tökélletesen hiányos; minekfolytán
annak használatát még mellbetegeknek is
— ha mindgyárt előrehaladoit stádiumban
volna is az (I.) koka-pillaiákat — támo-
gatva más különleges mentőszerekkel -~
nem eléggé ajánlhatja. 296 (1—7)

j gtf Bővebb felvilágosítást nyújt bro-
I sürje, mely ingyért és bérmentve küldetik
imeg B ,szereesen"-hez czimzett gyógyszer-
I tár által (Mohren Apotheke) Mainz-ban.
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!!!Árjegyzék!!! Türsch F.-töl
Pesten, váczi-uteza a „nagy Kristóf" mellett.

Fiiggünyök és htor-védkendök.
Angol csipke-függöny, két szárnyas, egy ablakra 4.50, 5.75, 8, 10, 12, 14

forint és feljebb.
Angol csipke buto--védkendők, darabja 30, 40, 50, 60, 80 kr. és feljebb.

Bimzetek, csipke, fehérnemüek,
meglepő szép s legújabb divat szerinti tárgyak,

részint érkeztek, részint naponkint érkeznek, s a lego!csóbbtól a legfinomabbig
lehető legjutányosabb árakon kaphatók.

Gyasz-czikkek crepe-böl vagy csipkéből u. m. ohemisette-ek, gallér éa
kézelők, fátyolok, zuáv-iagek, főkötők, valamint ••>$$

ceiipkekendők, rutoude-ok, s köpenyek nagy választékban feltűnő olcsó
árakon.

Különösen íínom czikkek:
Brüsseli aplicatió ruhák 400, 600, 1000 forint és feljebb
Aplicatió legyezők elkészítve 3S, 40, 50, 60 forint és feljebb.
Aplicatió és Chantilli csipkék és fodrok minden szélességben.
Aplicatió zsebkendők, „Barbe"-ok, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 40 forint és feljebb.
Az elősoroltakon kivül szolgálhatok még minden a szakmámba tartozó

czikkekkel. 279(1-2)

Az atalanosan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

SGHNESBER&I NŰVÉNY-ALLOF
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen,- mmdenkor fns minőségben!kapható:
PESTEN-Tftrök József gyógy.zeréss urnái a király-utozában - dr. Wagner D.
FfcSiuw. » r é s z n é l a v á c z i . u t O n , - Thalmayer A. es társa, - Oszetszky

F.,_ Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Schwarzmeyer J. gyógyszerész^urnál.
Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolm J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csaton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Beésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy>
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.

Érsekújvár: Conlegner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai

Dessáthy gyógysz.
€yörött: Brunner F.
Gyulán: Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánosházán: Kuna gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J. gy.
Kőszegen: Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J.
'Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Esehwig E.
Késmárk: Genersich C. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen :Weber A. gy.

Fischer

Kolozsvárit: Megay M. C.
Körmöczön: Draskóczy gy.
Károly fehérvár: FischerÉ.
Kabinban: Stojánovies.
Kan-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lúgoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Slosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller -J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán :Hönseh Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

S.-Sz.-Györgyön: Ötvös P.
gyógysz. ,

Sopron : Voga és Rupp-
reeht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
Sasvár: Mücke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

kovics és Haidegger.
és iNagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Sohöberl C.
Nagykikinda: KomkaA.J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Van gyei M.
Pancsován : Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón: Posch J. gysz.
Rimaszombat: Hamaliárgy.
Humán: Milutinovitz S.
Hékáson: Boromi K. gysz
Szászvaros : Sándor R. gy.

P- gyógysz-
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Tordán: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: Pil-

losz M.
jTrencsénben: Simon A. gy.
Unghvárttí Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivánovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zeután: Wuits testvéreknél.
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y p 9Srhmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

Dr. Beiir ideg-extractusa,
az idegek erősítésére s a test edzésére ára

Károlyfehérvártt: i ^ u ^ , ^ - , T °-
Ed. gyógysz. ! S z a b a d k a n : HofbauMl;gy.._.

Egy üveg ára 1 forint Zb krajezar.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbféle | DorSCh-Iüájoiaj, valddi gyógyszeri
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
a bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stnb-havasi-növény-
nedv

mell- s t ü d ő b e t e g e k számára.
,v Ai-. I Egy üveg ára 87 kr.

Die Zcitschrift für gerichtliche Slcdicin, öflentliche Gesund-
beitspflea'e und Medicinal-Gesetzsebuns" bringt in Nr. 48 vom 27.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-AUop" Folgendes:

v,^ <,>,» Alnenkrautern bereitete ,.Schneebergs Krauter-AUop" des nerrn
Apothekers BiUner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirohen, ist
t f a l l e n katarrhaíi chen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein

rr^rcherUnterstützungsmittel. Er mildert besser als alie anderen Syruparten jeden
R.iz i l K A 1 W und w"rd bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindhohen
S e c M ie°rPfSchUngwerkZeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten^, , .
wegen seiner vorzüglichen einhttlleaden, besttnftigenden und reizmüdernden Eigen-
schaften mit günstigem Resultate angewendet.

.Főraktár: BITTXER G¥ULA gyógyszerésznél Gloggmtzban.

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos seer-
kezetü s finoman lakkozva 15 ft.

Készületek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, 8 mely által a lég-
vonal és büz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.

Egészen teljes és diszes Angles-ek viztartóval, porczellán-ciészével erős hor-
gany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lak-
helyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülókádak a legerősebb

horganyérczből.
C f̂3" Moderateur és petróleum lámpák nagy választékban, valamint nagy

készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

268 (4-6)
Raktár: rózsatér t. sz. a.,

MIKSITS KAROLY,
bádogos- mester.

a városháza mögött.

mt\\i>\i;!i
ajánlja ezennel a t. ez. közönség figyelmébe tiszta, szagnélküli és vízmentes

Bör-zsir-készitményét,
mely kitűnően alkalmatos a következő czélokra:

1-ször. Mint bebizonyult jóságu szer, mely mindennemű bőrlábbelieket, még
a legfinomabb hölgyezipőt is, a ruganyczipőkkel vetélkedő módon, tökéletesen
vizáthatlanná tesz, azokat ezenfelül puha és hajlékony állapotban tartja, s tar-
tósságukat tetemesen növeli.

2-szor. Mint kitűnő, a tartósságot biztosító szer minden bőrnemüeknél, ne-
vezetesen lőszerszámok-, géphajtó szíjak-, kocsifedelek-, fúvók- és bőrtömlőknél,
melyek ezen bőr-zsir alkalmazása által nemcsak vizáthatlanokká, hanem legfőbb
mértékben hajlékonyakká és tartósakká válnak.

8-szor. Mint elismert hatású szer tyúkszemek és lábfagyások ellen.
Alkalmazása igen egyszerű, s minden egyes dobozhoz használati utasítás

mellékeltetik.
Kapható '/« '/j 1 fontot tartalmazó pléh-szelenczékben.

1 ft 1 ft. 50 kr, és 3 forintjával. 283 (4—6)
Egy tyúkszem és lábfagyás elleni üvegcse 60 kr.

Főraktár Magyarország részére:
Kertész és Eisert uraknál Pesten, Dorottya-ntcza 2. sz.

•^•••^••••••••••••li^HIIIIHHHHHHIBBHHHH^HMiHHBHI Vasa

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-uteza

,YPSILANTI"-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemű

kész fehérnemüek, urak, hölgyek és gyermekek számára.
úgymint:

20,000 darabnál több férfi-ingek rnmbnrgi, hollandi vagy irlandi vászonból da-
rabja 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr,, 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., ö ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft.
50kr.,7ft,8 ft., 10 ft, 12 ft.

10,000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr., 1 ft
80 kr„ 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.

Fehér madapolan férft-ingek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft
50 kr., 4 ft.

Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft 2
ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft. '

Noi ingek vászonból, .«imák 2 ft. 25kr., 2 ft. 50kr., 3 ft, 8 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. himezve
3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiezi és franczia mellmustrával
4 fc, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft.. 7 ft., 8 ft., 10 ft.

Nöi füző-vállak (Damen-Mieder) 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr 4 ír
4 ft. 50 kr. ' ' '

Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr., 2 ft. 40 kr., 6 évesl ft. 85 kr., 2 ft 40 t r 8 ÍVPS
2 ft., 2 ft. 45 kr., 10 éves 2 ft. 10 kr., 2 ft. 65 kr., 12 éves 2 ft. 40 kr. 2 ft 90 kr <iI ft J5O
kr., 14 éves 2 ft 65 kr., 8 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 3 ft. 50 kr 4 ft 2 ft 50 kr

Szines fia-ingek 4 éves 1 ft, 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves 1 ft. 25 kr., l'ft 4n t r 8 éve'«
1 ft. 35 kr., 1 ft. 55 kr., 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft. 75 kr., 12 éves 1 "ft fi<i i-V 2 ft
14 éves 1 ft. 75 kr , 2 ft, 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Fóraktára a legjobb amerikai krinolinnak mindenféle színben 2 ft 2 ft. 25 kr. 2 ft.
50 kr., 3 ft. — 5 ftig. " •» •

Színes alsószoknyák 4 ft. 75 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 7 ft _ io ftig
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik. - Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumbnrsi, hollandi és irlandi
vásznakban, vége 27 ft., 28 ft., 30 ft, 32 ft., 35 ft., 40 ft — I2(i ftig
Creaszvá8zon,végel2ft.,12ft. 50 kr., 13 ft., 14ft.,15ft, 16 ft, 18ft., 20 ft.-25ftig.
Vászonzsebkendök, tuczatja 3 ft., 3 ft. 60 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft.,

9 ft.} 10 ít. Ú\) ttig".
Tfirülközók, tuczatja 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr 7 ft., 8 ft., 10 ft 12 ft- ~ 2<> ftig-
Szines áteyi kanuvasz, vége 9 ft., 10 ft , n ft {£ ft 18—16 ftig '
Vásaon asztalkendők, tuczatja 5 ft, 5 ft 50 kr , 6 ft 30 kr., 6 ft 60 kr., 7 ft. 50 kr.,

8ft. — 12 ftig; abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig; asztali
készletek 6, 12, 18 és 24 személyre

Nagy választás agyteritők, plquet- és tricot-paplanokbói, kávés és csemegeken-
dökböl.

SSZOnVÍ l n S c / l o f a l r bevásárlásánál febérnemüiek roppant hal-
- S B A U » y i K C S Z l e t e K m a za következtében oly helyzetben vagyunk,

hogy a legnagyobb mennyiséget mindsnkor készen szolgáltathatjuk.
HHF" Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján

azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghama-

rább ecetnek. Kollaríts JozsH és fial.
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Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez"
a következő igen jutányos árakon, u- m.:

Egy szimpla fegyver vascsővel 8 fttól 10 ftig.
Egy duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva 15 ,, 18 ,,
Egy duplafegyver drótcsővel (Ruban) • 25 „ 27 „
Egy duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcsővekkel 33 „ 60 „

Lefaucheux-féle kettőscsövü és hátultöltő vadászfegyverek,
a legfinomabb uuskamiives munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany diszkessel, lövésben jól kipróbálva, 60, 10, 80, 100
és 120 (íjával;
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franezia Lefaucheux-fegyverek a leghíresebb fegyvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ttjával.

A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a leciutánvo-
sabb áron kapnahatók.

ITREVOLVEEEK-»I
(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.

Pisztolyok, szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé.
-y j§„ " " ^ Minden fegyver Iöke'pességeért kezeskedem. "Wí

ISST* Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.

Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik. 79 (28—35)

lagjar olmmány kedfelöi száraára, ajánlra
Lauffer Tivadartól
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48
*! _••,.,„•..,•„„ I,.,..

9. sz. ^
#

J ^ v Pesten,
•^ö Váczi utcza

8. sz.

©

IJ.

elői

Minden nemzet irodalmának legjelesebb
termékei 30 év óta rendszereden összetéve.

238(9-16)

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakőre*
lovagi© és nyeregSEcrszsmokat lótakat
rókkal együtt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva, továbiá gyöngy A-
szineskftvet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Hégisé&ek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötÖkból a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madarbörők, tojások
s szemüvegek is találhatók. 302 (1 -4)

I HedaUI* da la sooiétá áea aoienoaa la- IdnatrisUea de Pari».
Semmi ósi haj többe!

MELAXOGÚNE.
Oioqttemaro-töl Rouöiböl.

f f i t : Bonenben , raa Sslnt>
Nicalu, 39.

A baj- és szakáinak pillanat-
nyi gyön, bármely árnynzatu a
Wrre nézre minden kártékony
hatás nélküli festésére.

Ezen fe»t5szer legjobb rala-
a«sn;l eddig használtak közt.

Főraktár : P e s t e n Török
Jixutt gyógysi. ninil, kirily-

•ao^^ ntcza 1. azara.
i n i M N b , poii&n N krml tBW>.

2!8 (10—12)

Keresztelő készletek
minden színnel bélelve 12, 15, 20—40

frtig
Gyermek vászonuemiieli ••

ingek, hosszuvaiikosok. paplanok,
s. a. f.

Tiirsch F.-nél Pesten.
váczi-utcza ,,a nagy Kiistóf" mellett.

Árjegyzék béimentve.
252 (4-6)

KÁNYA JÓZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

le^ujobb bel- és

Lótulajdonosok különös figyelmébe ájánlíaiik
az

(ezelőtt Ottenreiter)

CSÚZ-ELLENES ÍRJA

női-divatáru

lovak számára.

Használat előtt, (LIM.íi Ei\TL'M AMí-RHEUMATICUM UyUI^ Használat után.
| Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak csúzos-rheu-
matikus gyuladásánál, mariulások, rándulások es bokacsuklásoknál, lapoozka s keresztbénaságuál, vagy a meghűlés által előidézett
bárminő csúzos fe«sesség és merevedettség elh-n, indaganatnál, idősb elgyengült vagy kicsigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkal-

'mazardő\ és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Ezen ír nemcsak inaifan bizo-
nyítványok á!tal, bancm a pesti in. k allnt^yÓKyintpzet áltnl megvizsgáltatott s valóban icyoKyf rf jíini'k •apasztaltatoU
a hivatalos bizonyítványok által megerösittetett. — Miután ezen ír alkalmazásánál gyo-s és jó hatása mellett, sem a szór színének
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és tbbb évig is megtartja gyóg}'erejét, azért is ezen ír nemcsak Magyarhonban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatááa miatt elismerésben részesült.

Ezen ír kapható, alulirt czimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kőkorsókban a használati utasitással
együtt. Ára egy kis korsónak 2 ff. 50 kr., nagynak 4 ft. 50 kr., az elmálházá'i minden egyes korsótól 30 kr. Megrendelések csak az ír
és elmálházási értéknek posta-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 3 ft.
a nagy 5 ft. Külföldön, az ottani lapok hirdetése szerint. 248 (6- 8)

OTTOFI LIPÓT, oklevelem állatorvos,
Pesten, Dorottya-utcza 3. szám, uj négyszög (azelőtt kis hid-utcza 3. szám) hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utclső

posta megjegyzése kéretik.

Vidéki raktárak:
! Nagy-Kanizsa: Fesselhofer Jó- Szathmár: Szőnyi F.

zsef, k. I J., k.

Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PESTEN.
József-tér 11-ikszám alatt, Grosz féle

hárban.
9 V Rendel hétköznapokon dél-

előtti 11 — 12 és délután 2-4 óráig. —
Szegények számára ingyen mindpn va-
sárnap délelőtti órákban. 208 (7—12)

Arad: Schlesinger Vilmos keres-
kedő.

Álba: Wimmel Adolf, keresk.
Bécs: WittmannFreyler, k. belv.

tükör-uteza.
B -Gya'maih: Sipler testv. k.
Bony hád: Kramolin Jó?s. gyógy-

szerész.
Bukarest: Eite! Fr , gy.
Csúz: Pintér Fer. gy.
Webreczen: Raics Lajos, k.
Élesd: Horváth Ferencz, gy.
Eger: Veszély J., gy.
Esseg: Deszáthy L, gy.
Frankfurt a/M: Luszmann J.

G., k.
Gyöngyös: Kocianovics M., gy.
Győr: Lehner Fer., k.
Hátszeg: Mátéfy Béla, gy.

Kaposvár: Kohn Jak., k.
Kassa: Noveily Sándor, k.
Komárom: Ketskés József, k.
Kolozsvár: Wolff J , gy.
Kronstadt (Brassó) Jekellius F.,

gyógyszerész.
Kecskeméten: Mellhoffer J.,

gyógyszerész.
Karlstadt: Luksic A. M., k.
Losoncz: Busbak A. H. k.
London : Sehaffer P. F., k.
Miskolcz Spuller Fer., k.
M.-Szigeth: Fersiu M., k.
Mező-Kászon: Sznitsák M., gy.
Mohács: Auber János, k.
Marczaly: Isztel Sándor, gy.
Monor: Herodek István, gy.
Nagy-Várad: Kis Samu és Jan-

ky Antal, k.

Nagy-Károly: Jelinek Ign., gy.
Nyíregyháza: Járossy G., k.
N.-Kun-Madarász: Bogseh Ág.

gyógyszerész.
Nagy-Enyed: Bisztricsányi Sán-

dor, k.
Oravicza: Bekér József, k.
Orosháza: Sulyog Ede, k.
Paris: Cléret M., gy.
Pozsony: Walkó Márton, k.
Putnok : Fekete Nándor, gy.
Rima-Szombath: Hamaliár K

gyógyszerész.
Sopron: Mezey And., gy.
Sepsi-Sít.-György: Bogdán A.

Istv., gy.
Sümeg: Thanhoflfer Ján., k.

Szegeden: Schlesinger H., k.
Szentes: Krengel Imre, gy.
S.-A.-üjhely: Slépan Krist. k.
Szolnok: Horánszky, gy.
Szabadka: Stoykovits D., k.
Tisza-Ujlak: Royko Vic, gy.
Tata: Hennel L., k.
Temesvár: Tedeschi J. és fiai

keresk.
Tapolcza: Glázer Iván, gy.
Ungvár: Pollák P., k.
Valpo: Deszáthy Sánd , gy.
Vecsés: Glauber Samu, k.
Vasváron: Arady s Rossás, k.
Zombor: Gá'lé Emil, gy. és Po-

pits Istv. kereskedő.
Zágráb : Mittelbach Zsigm., gy

MM.
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czim^ett gyógyszertár Bécsben.
dVAS. Azt tapasztalván, miszerint a SeJdlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasít-

íányaimmal szóról szóra asonosok és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnv-CE
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készíteti
Seldlituporok mindenegyes skatulá!, valamint az adagok papírjai hivatalosan íetéiemsnyeaettvédmarkkal vannak eiiatvu.

Ara esy bepecsétel eredeti kaíulyának 1 fi. 25 kr. — Használati ntasitás minrieii nyelven.
E porok, rendkívüli s & legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
ievó hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy o rorok rogzot^ szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdologasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlasnal, csúnos fogfájda-
lomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az es értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerher
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállításra oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok szerzői között•& társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei
^azdák tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek _s orvosok, valamiat mindkét nembeli oly egyéaek is képviselvék, kiknek
ezelőtt'még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidhtz-
poroknak rendas használata által állíttatott helyre.

W A főraktár létezik: I p f
JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.

UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

a norvéglal Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzslrolaj Is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasitással. - Ez az egyetlen faj, mely minden töltéí
előtt veuvtanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egy italában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott hanem a bepecsételt üvegekben Ievó folyadék esésaen epén és azon állapotban vati, miként az közvetlenül a
természet által nyujtatott. — E való H Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tödöbajokban, scrophulus PB rachitis, kosevény wt csúz, idflit bőrkiütés, szemgynladás, ideg- és több más1»f jókban alkalmaztatik

262(33-50) MOLL A., gyógyszerész B é c s b e n ,
„2um Storch", Tuchlauben.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven hárma dik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, ez utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival.

Püggelékksl a bujakóri ragályzásról
és Dr. Kodét, lyoni orvos
ragáiyelleni legbiztosb óv-

szeréről,
a férfi és nöi ivarszerek boneztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több

utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:
Dr. Eiber V. P-

Pesten József-utcza 66-ik számú
258 (7 -12) saját házában.

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból behozva
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjáva
s feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u. m.
MoPt <&Chandon á Epernay créman'

rosé * ft. 50 kr
Napóleon grand vin á Ay crétnant

rosé 2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból '/» palaczkok-

ban 1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5% engedtetik. 261 (49—50)

Alexander Floch,
in Wien, Ober-Döbling Nr. 28

Kertész és Eisert Pesten, Dorottya-utcza 2. sz.
a „Magyar király" czimü szállodával szemközt,

mint a jelen idényre igen alkalmas czikkeket
dús választékban ajánlanak:

F ü t ö - s z e r e k e t :
Kandalló- és kályha-állványokat szerekkel együtt,

öntött vasból 3 ft. 20 krtól 8 ft. — krig.
Szinte ilyeneket festvényekkel 9 » 80 » 15 » — »
Kályha és kandalló elébe való állványokat . . 5 » 50 » 12 » — »
Kályha elébe való tálezákat 1 » 50 » 6 » — »
Eszközöket (tűsfogó, lapát és horog) 1 » 20 » 8 » — »
Fa-kosarakat, nádfonadékból 2 » 20 » 15 — »
Fa kosarakat, fénymázolt pléhből 5 » 50 » 15 » — »
Kőszén- é3 coaks-kosarakat 1 » 80 » 6 » »
Fúvókat, egyszerűeket és díszeseket — » 75 » 3 » — »

Thea-cszközöket:
Samovarokat, orosz és belföldieket 2 ft. 25 krtól 30 ft. — krig
Thea-üstőket, állványokon, fénymázolt és oxyd. pléh-

ből, vörös rézből, angol czinnböl 6 » — » 20 » — »
Thea-nstöket, Berceiius lámpákkal 8 » 50 » 16 » — »
Thea-fózóket, ujnemüeket 1 » 75 » 3 » 50 »
Gyors-forralókat pléhből és sárga rézből. . . . — » 40 » 2 » —- »
Thea-szfiröket és golyókat — » 40 » 3 » — »
Thea tálezakat minden nagyságban pléhből és fából — » 50 » 12 » — »
Thea-szelenczélíet, üvegeket és szekrénykéket . . 2 » 15 » 12 »— »
Thea-kannakat brittania-érczból 2 » 90 » 10 » — »

Továbbá kézi, asztali és ágas gyertyatartókat, asztali és uzsonna-késeket,
angora lábszőnyegeket, lábtörülóket cocos-, tengeri fű- és eaoutchoucból, ame-
rikai szőnyeg-seprőket, bútor-porolókat, asztal-takarókat, vaj- és sajt-tányéro-
kat, kávé-gépeket, ruha-fogasokat, virág-asztalkákat, papir-kosarakat, s a ház-
tartás többi czikkeit. 284 (4-6)

írásbeli megrendelések különös figyelemmel eszközöltetnek.

Tannló vagy gyakornok kerestetik.
Jó erkölcsi bizonyítványok ajánlata mellett, alólirt fűszer-, festék- és borkeres

kedő, felfogad tanulónak vagy gyakornoknak az ^„jilyára haji** Vasáf^6""~i^
zettséggel bíró tisztelt szülék gyermekeit.

1P^* Értekezhetni alólirt kereskedésében bármikor.
Szilvásy Gy. László

300 (2—2) Jasz-Berényben.

Biztos és gyors megölése

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

l k b
Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urníl, király-uteza
7-iksz — Beszterczebanyán: Göllner H. — Brassóban: Gryertj-anff'y és fiai
Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Esaéken : Deszáthy Ist-
ván — Gvórött- Lehner F. — JaBsenovában: Dedovits J. — Kassán: Noveily A.
- Kesíthelyen : Wünsch F. - Koloisvártt: Wolf J. - Lúgoson: Kronetter J.
— N -Becskereken: Nedeikovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — I*ap«n.
Bermüller. -Pozsonyban: Scherz Fülöp - Rimaszombatban: Maleter S. és Ha-
maliár C.gysz. - Soborsinban: FrankeA. - Sopronban: Pachhofer h. - »e»e!,-
várt: Teutsch J. B. - Tisaa-Ujl«kon: Roth Ign. - Újvidéken: Sohrejber• F.

Varasrfon: Dr. Halter A. - Veróctén : Bész J. K. uraknál. 225 (?^°)_

Lótulajdonosok 8 gazdászok számára.
Hangok a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett.

Van szerencsém dicíő mwhapora kelendőségéről ezennel jelentést tenni. —
Marhapora vidékünkön most már maradandó hirt vívott ki magának, 8 azon hely-
zetben vagyok, hogy ha ön egyébként kívánni fogja számtalan nyomatékos bizo-
nyítványt küldhetek be, melyek marhaporának síkeres hathatóságáról a leghizel-
góbben nyilatkoznak. Nevezetesen as, gyógyerejéS egy már féléven át tartó makacs
mirigybetegségnél nem téveszté el, egy igen szép fiatal lónál, melyet tulajdonosa
már elveszettnek hitt, már nem zabált, s egészen lesoványodott s a tüdórothadás
több eseteiben; a szarvasmarhának gyakori tuletetésénél, teheneknél, melyek
éldelhetlen tejfölt szolgáltattak stb. Gyakran azon helyzetben vagyok, hogy szám-
talan elismerő köszöneteket vagyok kénytelen elfogadni a birtokosok részéről ;
különösen egy földbirtokossal az történt velam, hogy engem még megjutalmazni
is akarván mivel a porral lovát, mely neki kétszáz furintba került — néj;y forint-
tal, s egy másiknál, ki nyolezvan forintos tehenét huszonnégy krajczárral menté
meg. — Marhaporának utolsó küldeménye két harmadáját már eladtam, s igy kö-
rülbelól márczius hóban szívességét ismét igénybe kell vennem s elhatározám ma-
gamat, hogy gyógyszertáramban - az előbbinél nagyobb készletet fogok tartani.

Tisztelettel maradok lekötelezettje
Kaaden. Hellméssen Ede, gyógyszerész.

Alólirottnak, a cs. kir. hidászati fogat negyedik szakaszából negyvenkét
lova volt gyógykezelés alatt, melyek mindegyike részben tüdőgyuladás s tüdővész-
ben s nagyrészt mirigyekben s néhánya bélgörcsben szenvedett. Én mind a 42 db.
lónál az emiitett baromport vettem has?nálatba,s csodálkzásomra a gyógyerőt érvé
nyesitve találám, mert nemcsak a tüdőbe egeknél szűnt meg a nehéz légzés igen
rövid idő alatt, hanem a köhögés is, s a mirigyek pedig egy hét lefolyása alatt
tökéletesen elenyésztek; a bélgörcsben szenvedő lovaknál valahányszor e gyógy-
szer beadatván, szinte gyors javulás állott be. — E kitűnő baromgyógyszert való-
ságos meggyőződésem alapján mindenkinek a legmelegebben ajánlhatom.

Zeiselmauer. N i t t m a n n Ferencz, gyógykovács.

Nagy örömömre szolgál önnek tudtára adni, ho?y én, az ön által készített
üditó-ned vével, ó felsége az angol királyné egy kedvencz lovánál egy horgas in-
gyuladásnál a legjobb sikerrel tevék kísérletet

London, Royal Mevs. ' tisztelettel
L a n g w i r t h y M . ő felsége az »ngo1 királyné

2 2 7 (1) állatorvosa. Meyer W. fólovászmester.
Valódi minőségben kapható- Pesten: TÖRÖK József gyógysze-

rész urnái, király-uteza 7. sz. a.; Thallmayer A. és társa: Ilalbaaer testverek;
Glatz J. és FrOhwirth, Rakodczay A Bndán: az udvari gyógyszertárban.—
Magyarországon majd minden város és mezővárosban van rakhely, mi koronkint a
legolvasottabb lapokban köztudomásra hozntik. 2 2 7 W

Ó v ' í t t • H°gy a t. ez. közönséget a hamisítványok megvételétől meg-
v v MCT • ó v j u k ^ e z e n n e l tudatjufe, hogy csak azon csomagok és üvegek

a valódiak, melyek a kornenburgi kerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magukon
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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Peslen, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden
könyvárusnál kaphatók:

az 1869. évre szóló általánosan kedvelt dús tartalmú

NAPTÁRAK
úgymint:

Lidércz-naptár.
Rémtörténetek, kalandok, bűnesetek, lélekjelenések, tündérregék, csudás

tünemények stb. gyűjteménye. Sok képpel. VIII. évfolyam. Ára 60 kr.

István bácsi naptára,
vagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek, hely-
ségelőljáróknak, iparosoknak és íoldmivelőknek való képes-kalendárium.

Szerkeszti Majer István. XIV. évi folyam. Ára 50 kr.

Protestáns képes-naptár.
Szerkeszti Ballagi Mór, tanár. XV. évfolyam. Ára 50 kr.

Falusi gazda naptára.
A földmivelés, kertipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok, kertész-
gazdák, lelkészek, iskolatanitók és gazdatiszteknek ajánlva. Szerkeszti

dr. Farkas Mihály, földbirtokos. V. évfolyam Ára 80 kr.

i i CFii v"e d naptár.
A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. II. évfolyam. Ára 60 kr.

Népzászló-naptár.
A magyar nép számára. — Szerkeszti Áldor Imre. — Első éyfolyam.

Ára 40 krajczár. .•'',}
j-.'i

A magyar gazda 1

tárcza-naptára.
Szerkeszti Kégly Sándor. III. évfolyam. Kemény vászonkötésben 1 ft.

Jó barát.
Nagy képes naptár.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszti
névtárral, számos képpel. A hon minden lakója számára. Szerkeszti Réthi

T7M « / - í _ l A 1 íj.

M a g y a r

Családi naptár.
Első évfolyam. — Ára 60 krajczár.

* tEuftrirter

fnr Kngarn itnir
§erau8gcgebenbon Ladwig Hevesy III. 3aí)rganc). $)tei6 5 0 5ít.

Határidő-naptár,
mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek*

üzérek és utazók számára. Kemény kötésben 1 ft, 20 kr.

M a g y a r n ö k

házi naptára.
Szerkeszti Beniczky Irma. — Első évfolyam. — Ára 60 kr.

A magyar nép naptára.
&épes-kalendáriuni,

sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti Tatár Péter*

L e g ú j a b b

Buda-Pesti képes naptár
a magyar nép számára. — Szerkeszti Tatár Péter.

Kis gazdák naptára

r®.

C3' . ^
A magyar rép számára. — Megírta egy kisgazda. — Ára 30 kr.

^x-2i A vasáruik j c 8 í * c a r c IYUK nu.u ni.iiokbnii egy miniszteri hivatalnok által a minisz-
térium hivatalos adatai szerint lettek a legpontosabban kiigazítva.

Heckenaszt GllSZtáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kapható;

M é r t a n i példatár. l A vegytan alapvonalai.
Küzépfanodai használatra.

Irta

dr. Corzan-Avendano Gábor,
a pesti kir. állam-fögyninázium igazgatója stb.

Nagy nyolezadrét 335 lap, fűzve 2 forint 4 0 krajczár.

Középtanodák számára.
ma dr . S a y M ó r i c z .

Második kiadás.
A szövegbe nyomott 81 fametszettel és egy szinnyomatu táblával.

8-rét 336 lap, fűzve 2 forint.

Tizenötödik évfolyam.

Pest, november 15-én 1868.

Klöttzetési főitételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok eifyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujsá«: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — t snpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

y Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. é« Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg
minden igtatas után 30 ujkrajezár.

többszöri
dij külön

Vallás-szabadsági mozgalmak Spanyolországban.

Kiadó-tulajdonos Hrckenast Gnsztáv. — Nyomatott saját nyomdíjában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

A forradalmak az elnyomás természetes
következményei. Az eszmék visszahatásai
azok, melyek minél jogosulatlanabb s na-
gyobb volt az elnyomás, s minél hosszabb a
türelem, mely azokat viselte, annál nagyobb
erővel törnek ki, s annál jogosultabbaknak
tűnnek föl a történelem itélöszéke előtt s
annál megbocsáthatóbbaknak még túlzásaik
is. Az erkölcsi világ törvényei is hasonlók
az anyagi világéihoz, s a legrugalmasabb
tárgyak, melyek a legnagyobb összenyomást
tűrik meg, a legnagyobb
erővel is pattannak vissza,
ha a nyomás eléri vég-
pontját.

A legújabb spanyol
forradalom ujabb megerő-
sítését nyújtja ez elemi
igazságoknak. Mert egy
politikailag elnyomott s
vallásilag setétségben tar-
tott és vak buzgalommal
kormányzott országot lá-
tunk politikai szabadsá-
gával egyszersmind a val-
lás-szabadságaért is föl-
kelni, s egyetlen erőfeszí-
téssel visszaszerezni a&
emberrel született leg-
szentebb jogokat. Sehol a
vallási fanatismus tovább
és setétebben nem uralko-
dott, mint Spanyolország-
ban, az inquisitiók és auto-
da-fék hazájában; és sehol
a vallás-szabadság rögtö-
nebben és kevesebb küz-
delemmel nem proclamál-
tatott, mint épen ott. A
katholiczismus kizáróla-
gos és eretnek üldöző ural-
ma után egyszerre mon-
datott ki s érvényesült a
teljes vallás-szabadság di-
cső eszméje.

Az ideiglenes kormány
első lépésül elégnek tar-
totta, addig ís, mig a ren-
des törvényhozás össze-
ülne, kimondani az összes
hitfelekezetek eltűrését.
Maga a legszabadabb gon-
dolkozásu Olozaga is eny-

nyivel megelégedésre intette azon küldött-
séget, mely nála megjelent, öt e tárgyban
határozott fellépésre sürgetni. Bár e nyi-
latkozat ellen némely túlzó lapokban (me-
lyekről nem bizonyos: nem dolgoznak-e
túlzásaikkal épen a reakezió kezére) erős
kifakadások történnek; ugy látszik, a józan
többség meg van nyugodva s a kimondott
elv gyümölcsei már is tényekben mutat-
koznak. Már is értesülünk, hogy a biblia-
terjesztő társulatok ügynökei mindenfelé

szabadon árulják a szent-irást, mely addig
tiltott könyv volt a népre nézve Spanyol-
országban; s már a zsidók is vissza kezdenek
szállingózni azon országba, honnan századok
óta száműzve voltak. Egy bécsi lap szerint
számos, Csehországba letelepült zsidó készül
közelebbről ősi hónába visszaköltözni.

Mig az ideiglenes kormány a rendes
törvényhozás által hozandó határozatot igy
készíti előre az elv kimondásával, a nép is
kifejezést ad a vallás-szabadság iránti néze-

teinek. — A „Vasárnapi
Újság" múlt számában
„Két kép a spanyol forra-
dalomból' czimü czik-
künkben emiitettük azon
jelenetet is, midőn a nép
a pápai nuntius ablaka
alatt a konkordátumot
megégeti. Mostani képünk
e jelenetet ábrázolja. A ze-
nészek aRiego forradalmi
hymnuszátjátszották, mig
a tömeg fenhangon kiálto-
zá a vallási türelmetlenség
halálitéletét. Auto-da-fé
volt ez is, de épen ellen-
kezője a régieknek. Ismé-
teljük, nem az idegen ud-
var követe ellen intézett
sérelem, hanem egyedül a
vallásszabad ságproclama-
tiója akart lenni e tünte-
tés, melynek végeztével a
tömeg a nélkül oszlott el,
hogy további kihágásokra
engedte volna magát ra-
gadtatni.

Meg vagyunk győződ-
ve, hogy a spanyol tör-
vényhozás, ha Összeül, leg-
nagyobb részét helyben-
hagyandja azon intézke-
déseknek, melyek az ideigl.
kormánytól származnak.
Különösen a vallásszabad-
ság nagy eszméjét illető-
leg, a törvényhozás bizo-
nyosan nem teend vissza-
lépést az ideigl. kormány
által proclamált s a nép
által is kifejezett elvtől.

A konkordátum megégetése Madridban.

40-ik szám.


