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!!! Árjegyzék!!! Türsch F.-töl

i

KOHN PHILIPPE

(Patek, Philippe és társa genfi órások tanítványának jóhirü

Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf" mellett

ÓRA-RAKTÁRA

RESZ ÖLTÖZÉKEK

PESTEN,

és menyasszonyi ruhák.

A derékmérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat
után. Vidéki megrendeléseknél kérfm a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy
jól álló derekat, a ruhaalj elóhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel
együtt beküldeni.
1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó-ízoknyával együtt, 30, 36, 45,
SO, 60 forint és feljebb.
1 tárlatán öltözék, övvel és alsó-szokn) ával együtt, kész derékkel 80, 36,
40, 50 forint és feljebb.
1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, 50, 60, 70 forint
és feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllből myrtussal diszitve,
70, 80, 90, H 0 foritt és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve, 100, 120, 150 forint és
feljebb.
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1 menyasszonyi sima fátyol 2.75. 4, 8 forint; hímzett 4 75, 6 — 20 forintig.
Az emlitett szöveteken kivül más szövetekből is készíttethetnek ruhák.
Nagy választék mindenféle Crinolinokból 2 ft. 50 krtól 6 ftjg, különösen
estélyi öltözetekhez ajánlom az usziílyos Crinolint, darabja 7, 8, 12 forint.
Folytatása következik

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

mint a jelen idényre igen alkalmas czikkeket
dús választékban ejánlanak:

¥ ti 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.
Szinte ilyeneket festvényekkel
9 » 80 » 15 » — »
Kályha és kandalló elébe való állványokat . . ő » 50 » 12 » — »
Kályha elébe való tálrzákat
\ » 50 »
6 » — »
Eszközöket (tűzfogó, lupát és horog)
1 » 20 »
8 » — »
Fa-kosaraVat. nádfonadékból
2 » 20 » 15
— »'
Fa-kosarakat, fénymázolt pléhből
5 » 50 » 15 »
»
Kőszén- és coaks-fcosarakat
1 » SO »
6 » — »
Fnvokat, egyszerűeket és díszeseket
— » 75 »
3 » — »

Then-eszköEiiket:

Samovarokat, orosz és belföldieket
2 ft. 25 krtíl 30 ft. — krig.
Thea-flstöket, állványokon, fénymázolt és oxyd. pléhböl, vörös rézbú!, angol czinnből
5 » — » 20 » — »
Thea-tistöket, Bercelius-lámpákkal
8 » 50 » 16 » — »
Thea-f'ÓEÖket, ujnemüeket
1 » 75 »
3 » 50 »
Gyors-forralókat pléhből és sárga rézből. . . . — » 40 »
2 » — »
Thea-szttröket és golyókat
, . . . — » 40 »
3 » — »
T h e a t a l c z a k a t minden nagyságban pléhből és fából — » 50 » 12 » — »
Thea-szelenczekct, üvegeket és szekrénykéket . . 2 » 15 » 12 » — »
Thea-kannakat brittania-érczből
2 » 90 » 10 » — »
Továbbá kézi, asztali és ágas gyertyatartókat, asztali és ursonna-késeket,
angora lábszőnyegcket, lábtörülőkít cocos-, tengeri fü- és caoutchoucból, amerikai szőnyeg-seprőket, bútor-porolókat, asztal-takarókat, vaj- és sajt-tányérokat, kávé-gépeket, ruha-fogasokat, virág-asztalkákat, papir-kosarakat, s a háztartás többi czikkeit.
.
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Irásbeli megrendelések különös figyelemmel eszközöltetnek.

Magyar átalános

^

közgiizdászati, ipar és keresjklelmi
központf ügynök ség

Pesten, Sebesíyén-iitcza 5-dik szám alatt.

Ezen l'V'OO ftnyi óvadék mell'-tt engedélyezett intézet üzlettárgyai:
Birtokok adásvétele és haszonberlete, valamint értékpapírok, értékokmányok és jelzálogilag biztositott követelések adásvétele. Kölcsönök kieszközlése
ingatlanokra. Biztositasi ügyekben az érdeklettek által a biztositási szerződések
alapján támasztható jogos igények érvényesítésénél felek jogképviselete. Pénzbehajtási ügyletek Bel- és külföldi intézetek, társulatok, községek, gyárak,
kereskedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek pénzügyi
és birtokviszonyainak rendezése és vagyonának kezelése. Társulatok «>s
vállalatok létrehozása. Üzleti összeköttetések előmozditása. Uj felfedezések és iaiiiJ;;:."-"Vok értékesítése. Ügyletek és üzletek köröli útbaigazítás,
fclvilaKo-sitas és tanácsadás.
Ez intézet, hogy a vidéki ügyfelek igényeinek még inkább megfeleljen, elvállal megbízásokat is mindazoktól, kik a Budapesten székelő királyi minisztériumoknál, törvényszékeknél, hatóságoknál, társulatoknál, intézeteknél stb. tárgyalás
alatt levö ügyeik állásáról értesitést kivánnak, vagy azokat előmozdítani óhajtják.
Valamely egyszerü megbízás folytán teljesitett s félnapnál több időt nem
igénylő eljárásért és errőli értesítésért, elölegesen beküldve csupán % forint
igényeltetik.
Ezen intézetnél egy a keleti tartományokat érdeklő külön jogügyi és
üzleti osztály is alakíttatott.
Az ügyködő felek előnyének és érdekeinek lehető előmozditása tekintetéből
az intézet a tulajdonos ügyvédi irodájával egyesittetett.
Programraok, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető dij nélkül és
bérmentve küldetnek.
_,. .
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Karmán Lajos.

köz- és váltóügyvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa.

Tizenötödik évfolyam.

48-ik szám.

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

ajánlja legkitünőbb, j ó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát. 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 leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu 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 — 18
„
„
hölgyek számára
14-15 „
„
8 rubinra
14—15 „
„
kettős födéllel
15—16 „
„
kristály-üveggel
15—16 „
horgony-órák 15 rubinra
16—18 „
„
kettős födéllel
18, 20, 22 „
angol horgony-órák kristály-üveggel
19, 22, 26 „
horgony tábori órák kettős födéllel
22, 24 „
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. . . . 28—30
„
ugyanazok kettős födéllel
35—38 „
Arany henger-órák (8 sz.) 8 rubinra
30—32
„
„
arany-köpennyel
34—36 ,,
órák hölgyek síáraára 4—8 rubinra
25—28 „
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
„
„
„
kristály-üveggel
42—45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
„
zománcz és gyémánttal
55 — 57
horgony-órák 15 rubinra
86—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel
.
. 45—50
horgony-órák kettős födéllel
55—58
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 96
„
kristály-üveg s arany köpennyel
60 — 75
horgony-órák hölgyeknek
86—40
ugyanazok kristály-üveggel
48 — 53
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50 -55
remontoir-órák
70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel
UO, 120, 130, 150, 160
Inga-órák, betenkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24
óra és félóránkinti ütőre
39—42
óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55
Havi regulatorok
30—32
\ Montre-Proletaire (munkás órák) a kengyelnél balra felhuzva, lapos üveggel 14'ft
í Ébresztők órával 6 forint.
\ Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
\ Legfinomabbak franczia modoru 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig,
' Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.
j
W&~ Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg| pontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomagoJ lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik.
314 (2 — 12)
P ( F " Javitások, önalkotta eszközök és gépek segitségével 6 évi, Genf,
Brüssel és Páris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobbanvégeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nöm
tetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizonyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javitásokat legjobban
végezhessek ea csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szives pártfogásért esd

tisztelettel

K o h n

phiii p p e , óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

JURISITS MARTON

fuvó-gyárnok és nagyszerkovács Pesten,
váczi-ut 14-ik szám.

ajánlja magát mindennemü fuvó, szállitható kovácstüzhely, satuk, kovács-, lakatos-, kőfaragó-, rézműves-szerszám, s minden az e szakba
vágó munkák elkészitésére, ugymint üllők, szarv vagy láb-forrasztásra
és aczclozásra a lehető legolcsóbb árakért; nem különben uj emeltyűket
(Héber) készit és ócskákat javit. Pontos és szilárd szolgálatért kezességet
biztosit, ennélfogva kéri a nagyérdemű közönséget, hogy számos megrendeléseivel őt megörvendeztetni sziveskedjék.
324 (i~g)

Minden könyvkereskedésben, nevezetesen LAMPEL RÓBKRT (váczi-utcza 12-ik
sz.), Grill Károly és Killián György könyvárusoknál Pesten, továbbá Gállia
Fülöpnél Kecskeméten és Telegdi Lajosnál Debreczenben— magyarul kapható:

Hét különböző lotto-játék-rendszer.

I. Mnrmann-féle Extrato-játék. — II. A Sulyok-féle hivó-játék-rendszer. — III.
A Dr. Forstner-féle kettős-játék tanácsmondásokkal tulajdonképeni szerencse-játékosok számára. IV. A Feohtner-fé!e lotto-játék. — V. A Krenzbal Ricliard-féle
lutri játék. VI. és VII. Bold mérnök lotto-játéka két módszer szerint. — Továbbá
függelékül: két módszere oly férfiunak, ki 30 évi időközben ezek által jelentékeny
összegre tett szert.
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Ára 1 forint. — Postán bérmentve szintén csak 1 forint.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, november 29-én 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr
p H i r d e t é s i dijak, a Vasárnapi ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba. háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécaben: Oppelik Alajos, WollzeUe Nro. 22. és Haa»en»tein ea Vogler, Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

M azzi ni J ó z s e f .
(1808-1868.)

Kik távoli, elérhetlennek látszó czélokat lapokba több czikket irt és ezek miatt cartüznek magok elé, melyeket csak erős és bonarismussal vádolták, bezárták. Lengyelelszánt akaratuk képes a közelség s elérhe- ország akkor kelt fel s anyja, hogy neki e jó
tőség színébe öltöztetni; kik az ily czélokért hirt a börtönbe megküldje, egy darab kelelkök egész erejével, szenvedélyök minden nyérbe dugott egy kis papirt, melyre e szahevével küzdenek, bár a lassu haladás, mely vak valának irva: „Polonia insurrexit."Hat
tevékenységöket jutalmazza, alig engedi re- hó mulva törvényszék elé álliták és számmélniök, hogy valaha czélhoz juthassanak; s üzék. Keserü érzettel ment Marseillebe, hol
kiknek mindamellett kitartásuk nem lankad, több olasz menekülttel együtt alapitá az
hevök nem hül meg küzdelmeik között: „Ifju Olaszország" czimü társulatot, melyaz ilyeneket a világ legjobb esetben ábrán- nek alapelveit hason czimü folyóiratban
dozóknak szokta nevezni. Pedig ezeknek az fejté ki. A szövetség elsö tagjai carbonarik
ábrándozóknak már sokat köszön a világ. Guttenberg fatábláin ábrándozott s a könyvnyomtatás kelt ki az ábrándból.
Kolumbus nyugatra akart utazni
s Amerikát fedezte fel. Galileit
bezárták, mint bolondot, mert
a föld forgását fedezé fel, s igy
tovább.
Európa most is egy ily ábrándozó halálát gyászolja. Mazzini meghalt.
Öt is egy eszme lelkesité
egész életén át, és bár ez eszméért különböző alakban, különböző fegyverekkel, különböző
tereken küzdött, — az eszme, a
lényeg mindig egy, változhatlan
volt, melynek szentelé egész életét, egész tehetségét: Olaszország egysége. Most az eszme
csaknem valóság s bár annak
nem tényleges végrehajtója,
Mazzinit illeti a dicsőség, hogy
\
akkor, midőn sokak elött ez
eszme még utópia volt, ki meré
azt mondani, zászlójára tüzni és
azért küzdeni; küzdeni oly hévvel és lelkesedéssel, a melyet
csak a mély meggyőződés, az
erős hit és a sikerben való teljes bizalom szokott adni.
M A Z Z I N I
J Ó Z S E F .
Mazzini József Genuában
1808. junius 28-dikán polgári
szülőktől született. Atyja orvos és egye- voltak; volt egy központi bizottmányuk;
temi tanár volt, anyja egy szép, mivelt nyilvánosan a ,,nép demokrat nevelése" és a
nő , kitől a hazáért rajongó szellemet „humanitás elömozditásá"-ra kellé törekedöröklé. — Mazzini ifju korában jogi pá- niök. Az 1834-ben Savoyában elöször kitüzött
lyára adta magát, 1827—28-ban főleg iro- zászlón „Szabadság, egyenlőség, emberiség"
dalmi dolgokkal foglalkozott, A flórenczi és másik felén „Egység, függetlenség, Isten

és emberiség" jelszavak, meg ,,Most és mindig" voltak. A mit e zászlókra 34 évvel ezelött felirt Mazzini, azt'egész életén át követte.
Már 1831-ben intézte volt Károly-Alberthez hires levelét, melyben azt mondá:
„Az utóvilág fog a felett ítélni, ha vajjon inkább ohajt-e kortársai közt első, vagy Olaszország zsarnokai közt utolsó lenni." 1834-ben
híveivel támadást intézett Szárdinia ellen,
de visszaveretett. Károly-Albert Mazzinit
halálra itéltette. Ö ezt azzal boszulá meg,
hogy most társulatát még kijebb terjeszté;
többé nem volt elég „Fiatal
Olaszország", hanem lett „Fiatal Európa" és Svájczban, Rielben egy lapot inditott „Fiatal
Svájcz" czim alatt. Az európai
udvarok kiadatását kérték; ö a
bajt megelőzendő, Londonba
ment. Itt ismét irodalmi dolgokkal foglalkozott, az angol lapokban dolgozott és Dante ,,Divina
Comoedia"-ját adta ki előszóval.
1840 — 1843. „Apostolato Popolare" czimü olasz folyóiratot
adott ki, melyben az emberiségnek Isten iránti kötelességeiről
irt sok czikket.
1847-ben alapitá Mazzini „a
nemzetközi nép-ligá"-t, melynek
czélja nemzeti és szabadsági
eszméket terjeszteni, a közvéleményt az önkormányzásra törekvő népek javára hangolni és
a népek közt jó egyetértést létre
hozni. A liga müködését egy
nyilatkozattal nyitá meg, melyben Olaszországról azt mondja,
hogy az izgatás ott oly jól terjed, hogy a kormányok semmiféle engedményekkel ki nem
elégítik többé anépet, mely csak
egy eszmétől van áthatva: „egysén és nemzetiségtől." Ugyanez
év°szeptemberében a pápához is
levelet intézett, melyben IX.
Piust fölszólítja, hogy legyen hazája reformátora. Londonban volt, midőn a februári
forradalom kitört. Ennek hirére Párisba
sietett, értekezni az olasz pártfőnökökkel, 8
a pápának Harcourt által ezt izente: „Szent/
atya, az ön hivatása az olasz köztársasági

574

ív;

élére állani." Tizenhét évi távollét után ekkor embere volt, mégis csak tiltakozás maradót lámpa, mert elvette világát a bányász, hogy
tért ismét vissza Mazzini hazájába. Milano- egész müködése e téren, s komolyabb bo megnézze, vajjon jó irányban folytatja-e a
ban ápril 10-kén valóságos diadal-ünnepély nyodalmakat nem idézett elé. Most ujabbat fúrást. Csak a folytonos dobogásból s a csávolt bevonulása; az ideiglenes kormány igy csak az eszmét terjeszté. Olaszország majc kányok zajának viszhangjából gyanítod,
jelenté be megérkezését a népnek: „azon minden városában van közlönye és igy bé hogy földalatti mühelyben vagy.
láncz utolsó szeme is össze van törve, mely késen érlelik életfeladata meg nem valósul
A bányászok rendre elövették a fúróa népet bilincselé." Azonban a republikánus részét: a köztársaság eszméjét és a népek vasat. Kemény aczélrúd ez. meg nem hajpárt és az ideiglenes kormány közt nem felszabadítását, egyesítését.
lítja még a legtömörebb sziklalap sem. Oda
sokáig tartott az egyetértés. Károly-AlbertHa Mazzini életét, mely a „Patrie" sze- illesztették a kőanyagba, s aztán 'megkezdik
ben a republikánusok nem biztak. ,.Benne rint Luganoban e hó 20-dikán ért véget, a munkájukat a pörölyök. A fúróaczél s a
— mondá Mazzini — sein ész, sem hazasze- maga egészében tekintjük, egv nagyszerü pöröly, melylyel beverik, szikrákat ad, s a
retet és önbizalom nincs; — 8 a monarchák jelenség fog elöttünk állani, melyhez hason- szikla végre is enged, vonalról vonalra.
közt Hamlet.'1 Azonban mig Károly-Albert lót a történet nem sokat mutat fel. Nagy Száz és száz pöröly-ütés nehezedik a íesziügyei jól mentek, nem sokat törődtek Maz- hatása maga is eléggé jellemzi korunk de- tövasra, a mig be lehet fúrni egynehány
zini itéletével; csak mikor ez veszteni kez- mokratikus irányzatát; és az, hogy egy- hüvelyknyi lyukat a sziklába. S ha elkészült
dett, fordultak feléje.
szerü polgár oly kevés eszközzel oly sok az egyik lyuk, attól bizonyos távolságban
Midőn a szard hadak kivonultak Mila- hatást tudott előidézni, nagy dicsőség egy fúrnak egy másikat, fúrnak számtalant —
noból, Mazzini diktátornak kiáltatta ki ma részt korunkra s más reszt az egyénre.
hisz Miron nem bánja, ha halomra dül az
gát, de csakhamar menekülnie kellett. Ez
egész hegy, csak ne legyen többé előle
H.S.
időben Svájczban tartózkodott. Kis idö
elrejtve az, a mit ö keres.
mulva Livorno képviselőjéül választá a KóA lyukak fúrásával már elkészültek a
Öszszel.
mában tartandó alkotmányozó gyülésre, hol
bányászok.
Most mindegyik lőport tölt bele;
Ki, ki még egyszer látni arezodat,
aztán a triumvirek egyikévé választatott.
aztán
egy
vékony
vasvesszőt illeszt oda, s
Szép őszi táj! Bús lelkem' vond, ragadd;
Róma eleste után ujra Svájczba vonult, de
körülötte
ismét
megtölti
a lyukat sártapaszMig el nem zárod gazdag kebeled',
innen is kiutasittatván, Londonba ment, s
szál,
kődarabokkal.
Dübörgés
hangzik ismét
Hadd beszéljek még, hadd szóljak veled!
innen 1851. nov. 21-én, mint az „olasz nemaz üregben, a csákányok a lőport verik be a
Midőn ifjita derüs kikelet,
zeti bizottság" elnöke, a franczia nemzeti
lyukakba. Aztán csend lesz, mert követkeS virágidból a nyár áldást nevelt,
gyűléshez egy felszólitást intézett, melyben
zik
az utolsó mütét. A vasvesszőt kihúzzák
Szerettelek; de százszorozva von,
a római köztársaság megsemmisitése ellen
az elkészült lyukakból, és tüzvezető fonalat
Tekintetedben ez a fájdalom.
tiltakozik.
i llesztenek be helyébe, hogy elvezesse a tüzet,
Im, eged felhős, fényed elborult,
Ugyanez időben fáradozott a Mazzinibe a sziklába rejtett lőporhoz. A mécseket
Hullong fejedről sápadt koszorúd.
kölcsön létrehozásán is, melyből az Olaszoreltávolitják s a bányászok, mint kik egy
Nappal halvány vagy, este arezod ég.
szág felszabadítására irányzandó müveletek
rövid
időre elvégezték munkájukat,kivonulNagyon szenvedhetsz, gyönyörü vidék! . . .
költségeit akarta fedezni. A kölcsön ügyében
nak a bányából, mely nehány percz mulva
Londonba ment, hol aztán Ledru Rollinnel
Virágok egykor . . . most zörgő haraszt,
a legborzasztóbb rombolás színhelye lesz.
Madár-dal helyett hüs szél zúg panaszt.
és Kossuthtal lépett szövetségre, melynek
Csak Miron maradt ott. összegyűjti gonMajd néma búként rád borúi, beföd
czélja Ledru Rollint a franczia köztársaság
dosan
mindegyik fonalat, melyek arra vannak
Szárnyszegett felhő, szürke őszi köd.
elnökévé tenni s ez által a népek felszabahivatva, hogy elvezessék a tüzet a szerteágazó
dításához kezdeni. Azonban ök gyengébbek,
Kinek szeméből vesz és könye folyt,
lyukakhoz. Az üreg közepén összecsomózza
az absolutismus erősebb és a népek inkább
Nem látni annak ajkán sem mosolyt!
a szálakat, s kénbe füröszti a csomót. Aztán
Ilyen vagy most te, hervadó vidék;
leverve voltak, hogy sem ilyesmit végrehajtegész hidegvérrel elhelyezi szépen egy szalS én látni, — hozzád — ensorsom' jóvék;
hattak volna. Majd kisebb forradalmi kísérmaköteg tetejére. Mécsével tüzet ad a kén
leteket tett, melyek inkább tüntetéshez, a
és szalmának, s csak mikor javában ég már
Mint a társától elmaradt daru
zsarnokok „mementó mori"-jához, mint forTekintgetek szét: minden szomoru! . . .
a tüz az üreg közepén, akkor gondolkozik
radalmakhoz hasonlíthatók. Ilyen volt az
Szomoru felhő, felhős gondolat
maga is menekvésről. Fölveszi mécsét és
Egymást ölelve száll, száll . . . elhalad.
1853. febr. 6-ki milánói lázadási kisérlet,
sebes léptekkel távozik a veszély színhes az 1857. junius 29- és 3O-diki genuai forlyéről.
A felhő messze, béreztetőn leül;
rongás.
A gondolat jő vissza egyedül,
Bányásztársait már távol találta, a bányaOrsini merénylete után, bár abban alapS keres magának megszálló helyet,
száj mellett, egy üregben. Oda vonult ő is.
talanul vádoltatott részvétellel, halálra lön
Hervadt virágú sirhalotn felett.
Jöttére elnémult a zaj, — csöndes lőn az
itélve, mint annyiszor már, de Anglia biztos
gesz üreg, még a lélekzetet is magába fojA szellő sirva hordja szerteszét:
menhelyt nyujtott neki most is. Miután a
totta
mindenki, ugy figyeltek a távol törtéA sok haldokló itt, ott mit beszélt.
szard kormány az ,,Itália de Popolo" kiadáSóhajtok én is, és tovább megyek:
nendökre.
sát Genuában megtiltá, Mazzini 1858 végén
„Elhullunk mind, mint a falevelek!"...
Nehány percz mulva borzasztó durranás
Londonban alapitá a „Pensiero e Azibne"
Soós Miklós.
reszketteté meg az egész bányaüreget. A
czimü heti lapot.
bömbölés, melyet egy lyuk szétrobbanása
Az olasz mozgalom előérzetében már 1859
okozott, összefutotta a bánya számtalan
elején ezt irá: „Olaszországnak fel kell kelnie,
odúit, visszaverődött számtalanszor, s a duri z „áldás."
de nem fog szabadság és nemzetiségre emelranásba vegyült még az összeomló sziklatö(Kép a bányász-életből.)
kedni, s csak szenvedéseit és szolgaságát fogja
rnegek zaja Feszülten, némán hallgatták a
nevelni, ha nem jogai teljes öntudatából és
Irta LUKÁCS BÉLA.
bányászok a borzasztó hangokat; megszokönelhatározásából, csupán egy fejedelem
ták ök már e zajt, ismeretes az, mint a báIL
tetszéséből kell föl; ha nem a nemzeti egynyászok csatazaja, midőn megküzdenek a
Miron új, czélszerübb eszközöket szerzett föld s a természet alkotásaival, és megküzség nevében kél föl, uj eldarabolásnak néz
elébe." Februárban pedig azt követelte Szár- be, melyeknek inkább enged a kemény kő; denek az ellen területén. Némán, feszülten
diniától :,,hogy adjon Olaszországnak világos lőport vett, hogy egymásután repeszsze szét várták a hegy belsejét összeduló háboru
határozott programmot a kivitelben; hüsé- a rétegeket, melyek még elválasztják öt lefolyását. Az elhangzott dörgéseket — mi
gének bizonyságaként álljon a despót Euró- attól, a mi boldoggá teendi.
mindannyi lyuk elsülését jelezte — számipával szembe oly állásba, hogy saját trónját
Egész nagy üreget vájt már ki épen a totta mindenki. Még két lyuk, kell hogy
veszítse, ha a próbát nem állja ki". Határo- hegység közepén. Az üreg képezte az ércz-ér ílsüljön — mondá Miron, és folyton nőtt
zottan tiltakozott a franczia szövetség ellen, derekát, — innen szerte ágazott a fő ér, min- zgatottsága. Ismét egy durranás, s még le
de azért a pártokat egyesülésre hivta fel, den irányban új mellék ereket képezve. sem csendesült az üregeket átfutó viszhang,
Olaszország egységének kivivására;csak ké- Miron követte mindegyiket. Mindannyihoz egy ujabb durranás rázta meg a hegyet.
söbb, Garibaldi sicziliai expedicziója alkalmá- nehány bányászt alkalmazott, hogy tovább Aztán elcsendesült minden. Elsült valamenyval, kisérlé meg a mozgalmat republikánus folytassák a vájást, fúrást és szétrobbantást. nyi lyuk, — bemehettek bátran a harcz színirányba terelni, de az olasz egységet ekkor
Sajátságos képe volt ennek az üregnek. helyére, nem kellett többé attól félniök,
sem akara koczkáztatni. Csak midőn Aspro- Minden irányban folyt a munka. Fönn nehány hogy egy ujabb robbanás a kőhalmaz alá
montenál Garibaldira lövetett a király, sza- ölnyi magasságban pislogott egy kis mécs, iemeti őket is.
kasztott végkép vele, s egy manifestumban alatta másik egy más odúban, és szerteszét
Miron kezébe vette ismét a bányamécset,
nyilvánitá, hogy pártja és a királyság közt számtalan üregekben. A setétségben meg megindult a bánya mélye felé, s utána valamindennemü kapocs megszakadt.
sem különböztetheted az embereket, kik a mennyi bányász. A bánya ürege, melyet
Mazzini föeszméje: Itália egysége, való- mécsek körül dolgoznak, csak akkor veszed szétrobbantottak, iszonyu rombolást mutasulásához közel lévén, bár a köztársaság észre, hogy mozog ott valami, ha eltünik a ott. A halvány mécsek már be sem világi-
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tották a roppantul megváltozott üreg egész
körét; sziklák sziklákon hevertek, ott hevert
az egész szétrepesztett ásványtömeg az üreg
aljában. Fennt pedig óriás szikla-darabok
csüngtek alá, melyeknek körzetét kilökte a
lőpor, — mintha e perczben le akarnának esni,
hogy összelapitsák azt a parányi teremtményt, ki ily merész játékot tíz. De Miron
gondos bányász is volt, — legelsöbb a fenyegető kőcsapatokat verte le társaival.
Aztán megindultak mindnyájan a romhalmaz megvizsgálására. Hosszas, nehéz,
borzasztó munka eredménye függött ettől.
Miron jutalmát várta a természettől, — hisz
azért kezdett ez óriás játékhoz, hogy megfelelő legyen az eredmény is. Ki értheti meg
a bányász lélekállapotát, azon perczben,
mely azt mondja neki, hogy munkáján áldás
volt, — vagy hasztalan, eredmény nélküli
volta legborzasztóbb küzdelem! Miron egyik
követ a másik után vette föl és — dobta el.
Oh, az ily kedély-állapot nem tagadja meg
a szem szolgálatát; egy pillantás, melyet a
mécs világánál a kődarabra vett, elég, hogy
megtudja, meglelte-e a mi vágyát kielégítheti — az „áldást." Mikor látta, hogy hiába
kutat itt is, ott is, hogy az egyik kő ép oly
értéktelen, mint a másik, fokonként nőtt
izgatottsága, alig hasonlított emberhez már
az a kis valami ott, mely egyik üregből a
kőhalmazokon át egy másikba szaladgált, »
össze-vissza túrta a köhalmazt.
Közel volt a megőrüléshez. Az egész kő
halmazban sehol semmi nyoma a becses tartalomnak, a szabad, termés aranynak. Pedig
a tapasztalt bányászok akár meg is mertek
volna esküdni reá, hogy a bánya fekvése
most oly irányt vett, mely száz eset közül
kilenczvenkilenczszerszabad aranyhoz vezet.
Miron egy új üreg felé tartott, de a sötétség daczára észre veszi, hogy az egyik üregben kutató bányász egy gyanus mozdulatot tesz.
— Nyisd föl ingedet! kiáltá, s a bányász
mellének szegezte a szikla-edzett feszitővasat.
A bányász nem mert daczolni ez ördögi
alakkal. Szótlanul, tétovázva állt egy perczig
Miron elött, — de ez hirtelen fölszakitá az
inget s kiragadta a kis kődarabot, melyet
amaz kebelébe rejtett volt.
— Aranyat loptál, gazember! — kiáltá
Miron.
Nem tudom, mi volt e hangban több, a
boszu a gazember nyomorult tette felett, —
vagy az öröm, hogy annyi fáradalom nem
volt hiában, mert ime van arany.
Miron sokáig nézte s forgatta kezében a
kis kődarabot. Ugy gyönyörködött szeme
azokban a rég óhajtott sárga szálakban,
melyek áthálózták a követ. Megnedvesitette
s a sárga szín ugyanaz maradt, sem halványabb, sem fénylöbb.
— Ez csakugyan arany! — mondá kitörő
örömmel.
Csak ekkor jutott eszébe, hogy a hol
ennyi arany van, ott még többnek is kell
lennie. Megvizsgálta a szerte heverő darabokat, de azok közül egyik sem tartalmazott
aranyat. A mint igy kutatott, nehány sáros
kődarabot talált. Oly igénytelen, piszkos
kinézésük volt, hogy nem kereste volna
senki bennök az aristokratikus erezet. De
Miron fölvette azokat is, vizsga szemét nem
kerülte el semmi. Mindjárt föltünt neki az,
hogy ama ködarabok oly fülkében hevertek,
hova be nem gurulhattak. Mikor megforgatta azokat, látta azt is, hogy nem természetes rajtuk a sár és piszok, mintha emberkéz tapasztotta volna oda. Megmosta egyikét,
s alig' tisztította le az agyagrétegeket, a
drága „nemes" érez kísértő színe tünt elő. A

leggazdagabb aranytartalma volt valameny- tikai lap. A mi dolgunk, bemutatni ez érdeke
országgyülési csoportozatot egyénenként, s cice
nyi bepiszkitott kő.
roneüí szolgálni a képhez, mely, hogy költőileg
Ki írhatja le ez ember érzését, midőn szóljunk, itt az olvasó előtt kibontakozik.
előtte hevert a roppant kincs, mely öt egyElőször is be kell vallanunk, hogy a rajzoló
szerre gazdaggá teszi! Miron nem csalódott, hű ónja olyanokat is vegyitett a társaságba, kiket
perspektívája, ülésük szerint, fel kellett hogy ölelMiront megütötte az „áldás."
) jen, bár különben nem tartoznak ide. Mindjárt az
De a mámort azonnal elfojtá benne a előtéren b. Podmaniczky Frigyes komoly gentleboszuvágy, midőn eszébe jutott, hogy egy man liké alakjával találkozunk, ki oly csodás zsibányazsivány csaknem- megfosztotta öt bol- nórzatu atillákat tud feltalálni, melyek hasonlítadogságától, midőn már oly közel állt hozzá. nak azsinórzat elütő szinével a libériához, s mégHa nyomára nem jut a csalásnak, a gaz- is teljesen megőrzik az aristokratikus jelleget;
dag köveket kihordják együtt az értékte- mig arczán a magyar sportsman és az angol
spleen árnyalatai ölelkeznek. Óriás szava a nibelenekkel, — s Miron üthette volna a kincs lung-énekbeli Detre hangjára emlékeztet, halványnyomát.
szőke magas alakja psdig csaknem az angol ladyk
— Ti tanúi voltatok a vakmerő csalás- bágyadt arc-i-szinét s könnyed alakját, mit a
nak, — mondá bányásztársainak. — Kötöz- franczia svelte-nek nevez (a magyarnak nincs
rá), tünteti elő. Csak csizmába tűrt bő
zétek meg a gazembert, a törvény fog vele szava
bugyogoi rontják az illuziót. Mögötte egész nonVégezni.

(Folyt követk.)

chalance-szal áll s támaszkodik a szek hátára gróf
Keglevich Béla , ki azonban már régóta csak
ritkán látható a törvényhozás teremében, hol
Rajzuk az országgyülésből.
egy darabig nagy szerepet játszott. Ugy hallatszik
és látszik, visszavonult a politikától. A másik
ni.
oldalon gróf Ráday László ül. Festőnket interpelláltuk, hogy a bajuszpedrőt elfeledte működBcrzenczey és Beszc
tetni; a finom metszetü arcz iránt egyébként is
A baloldal Beszéjét, és a jobb oldal Berzen- egy kissé hálátlan volt. Bocsánatot kéret általunk
czeyjét mutatjuk be olvasóinknak együtt, egymás a tisztelt gróftól és a t. cz. publikumtól.
mellett. Mind a kettő beszél. Jobbat nem is tehetE három alak után egészen a kedves szélnek. De meg kell jegyeznünk, hogy nem egyballal
foglalkozhatunk; s Halász Bódi bátyánk
szerre, mert az lehetetlen volna. Ha Besze beszél,
nem
azért
ült a legelső padba, hogy ne vele kezdakkor a légy sem donghat s a vihar sem mennyjük.
Ugy
ül
ott, mintha lesne valamit. Vajjon mit
döröghet; Besze mindent absorbeál.S ha Berzenles?
Nos
mit
mást, mint—az alkalmat, hogy szólczey szól, no, akkor bizony beszélgetünk néha; de
hasson.
Passzionatus
beszélő, s ha nincs mondani
Besze nem, — ő akkor tanulmányoz.
valója, brochure-öket hoz fel az ülésbe s azokat
Jól tudjuk, hogy összehasonlításunkért mind- olvassa végig. Lelkiismeretes ember, mindennap
kettő megharagszik. Pedig mi a legjobb indulat- akar beszélni öt forint árut, csak kár, hogy oly keból teszszük. Egyiránt szeretjük, becsüljük mind vésre becsüli saját szónoklatát s oly sokat ad bea kettőt, s nem tudunk egyikre sem nagyobb di- lőle öt forintért. A haza kevesebbel is beérné e
cséretet, mint ha egymáshoz hasonlítjuk. Nincs hű képviselőjétől.
tertium comparationis kettejökhez.
A második pad végén, grand-segneuri kéDe hiába,»ők egymásnak riváljai s mindkettő nyelemmel hátradülve Csernovics Péter ül. Akársértésnek veszi ha a másikhoz hasonlittatik. Mind- mit mond a Borsszem-jankó, most is szép alak.
kettő nagynak tartja magát s kicsinek a másikat. Hogy még valaha szerepeljen, nem hiszszük ; de
Egyik feltevésben mind a kettőnek igaza van; a hallgatva is Csernovics marad. Figyelmünket anmásikban egyiknek sincs igaza. Melyikben van 8 nál inkább igénybe veszi szomszédja. Ismered őt,
melyikben nincs, eldöntését az elfogulatlan és „Oh nép!" ha nevén nem neveztük is; e kalmükpártszellem nélküli utókorra bizzuk.
tatár arcz, erősen kinyomott áll részével, ecsipőre
tett kézzel, e fölemelt karral, — hogy ne ismerIV.
néd a te Madarász-od-Atl De hallottad-e beszélni?
mert
ha csak olvastad beszédeit, fogalmad sincs
A szélső-bal.
róla; egy dühös, tragikus szavalónak képzeled:
Mondják szél-balnak, bal-balnak is. Ők ma- pedig hidd el, senki sem tud oly szeliden mosogokat 48-asoknak nevezik, s legfőbb törekvésük lyogni, mikor egy elveszett országról, egy eljátvolna, hogy bár 48-an volnának. Ezt azonban szott alkotmányról s egy eltiport népről beszél.
nehezen fogják elérni. De azért e pártra is áll a Túl rajta egy kiveszőben levő typus utolsó pélközmondás: kicsiny a bors, de erős. Valóban, dányainak egyike, Patay István, néz vissza megnagyon erős legények, s őket semmi ki nem moz- vetöleg s félvállról az egész világra, talán még
díthatja sarkukból. Még sem az az Archimedes Madarászt sem véve ki belőle. Nem titkoljuk el
meg nem született, sem az az archimedesi pont gyengeségünket, mi szeretjük Pista bácsit, mert
feltalálva nincs, a mely ezt tehetné.
ellentállhatlan vonzalmunk van azunicumok iránt
Ez előzményből kitünik, hogy bár a harang- S minden typusnak, ha egyszer létezett, kiveszéöntéshez nem értenek s a puskaport, sem találták sét végetlenül fájlaljuk. Elegiát tudnánk irni
föl, de bizony a_politika, az exigentiák tudománya egy kivesző faj pusztulása fölött, s fájdalmasan
sem kenyerök. Ök nem is politikusok, s ha olykor- lep meg a gondolat, hogy talán egy jövő ülésolykor nagy képeket csinálnak is, s egy-egy állam- szakban nélkülöznünk kell e specialitást is! . . .
Hátrább egy sorral Vidacs Jánost látjuk. Mily
bölcs rövid időre vendégszerepel is közöttük, átalában véve politikai programmjuk csaka„H t a szelid komolyság e szibályos, halvány barna
német"-ig terjed. Valahányszor rájok nézünk, az a arezon! Ki hinné, hogy egy tűzes forradalmárral
shakespeare-i mondás jut eszünkbe, a mit valami áll szemben, ha rá tekint?— Mellette érdekesjelenet
muzsikusokról mondott volt, hogy „igen becsüle- lep meg. Páter Bobory gyón Csiky Sándornak.
tes ficzkók, de rosz muzsikusok" — a mi bizony Legalább úgy oda hajolt és súg a fülébe, mintha
nagy baj, ha már egyátalában muzsikusok akar- gyónna. Azt hiszszük, azért teszi, mert bizony
nak lenni. Ezeknek a mi szélső-bali barátink- Csiky nem gyónik sem neki, sem másnak. Bár
nak is az a bajok, hogy igen becsületes embe- Eger képviselője, nem nagy barátja a papokrek, de rosz politikusok, a mi nem volna baj, ha nak s a szentségeknek. Hegyesre pödört bajuszán
nem is akarnának politikusok lenni, de fájdalom: nem pattognak a lángész villanyszikrái, de hogy
a szőlőnek nem ellensége, onnan tudjuk, mert
akarnak.
Legutóbbi stikklijök az volt, hogy mikor a képviselővé is szőlőkarókkal választatta meg
horvát követek az országgyülésen megjelentek, s magát. Rá egyébiránt (nem tudjuk Egerben), de
a jobb- és baloldal őket nagy lelkesedéssel, fel- Pesten csak egy faja haragszik az embereknek: a
állva fogadta s zajos éljenekkel üdvözölte, a bal- gyorsírók. Ha a gyorsírás csak abból állna:
balon ülő nemzetiségek s velök a mi bús magyar- lekapni a mit valaki mond! De ez nem elég : bejaink is, setéten, némán, ülve maradtak. Nem volt szédet kell csinálni abból, a mi szóhalmaz, s regens
szép tőlök, már csak a magyar vendégszeretet jó verbumokat találni, a hol hasábokon keresztül
hírnevéért sem. S midőn mindjárt a horvát dele- egy sem volt! i5z az, a miért Csiky Sanyira a
gátusok megválasztása következett, a névszerinti gyorsírók haragusznak. Ő azonban, ha tűzbe jő,
felszólitáskor egyik fő-emberök daczosan, mint haragszik az egész világra; ugy csattog, ugy• pategy kis Bercsényi, kiáltá: „Nem választok" — a tog, ugy rángatja a vállát, ugy gestikulál és
másik pláne azt morgá ismeretes és közmondásos toporzékol, hogy az egész ház (a gyávák!) megrémül s szalad! A buffet-i hébék köszönetet sza- :
borizü hangján: ,,Nix tájts!"
váznak neki s bájos mosolylyal nyujtják az eny- ,
De ne beszéljünk sokat a „magas" politiká- hitő szilvóriumot, mikor beszéde végeztével ő is
ról. Itt ugy sincs helyén s nem is vagyunk poli-
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következnek. Igen jól megférnek egymás mellett. Közbe a kis Frecskay szorult, szorgosan jegyezve
Politikájukban kevés különbség van. Egyik mint a „Hon" számára. Más a dolga a csinos, gavalléa másik — egyet nem akar, állapotaink megszi- ros Hollós-nak, ő a hölgy-karzatra gukkerez.
lárdulását.
Azért van, hogy a„M. Ujság"-ban néha oly tuBomán Sándor, a „Federatiunea" hirhedt dósitást olvasunk az országgyűlésről.
szerkesztője kezdi a sort.Lapját nem olvastuk; de
a multkor egy zárt ülésben tartott felolvasásból
valami hozzánk is kiszivárgott. Nagv barátja a
A munkás-hiány Magyarországon.
magyar nemzetnek; eloltaná egy kanál vizben. Az
Hála istennek valahára oda jutottunk, hogy
isten áldja meg érette! Mellette a fiatal Mocsonyi
Sándor ül, a kis lumen, ki minap a nemzetiségi még ily kérdés is merülhet fel hazánkban. Mig
törvényjavaslat tárgyalásakor oly doctrinair be- eddig csaknem folyvást a munka-hiány miatt paszédet tartott, s oly lovagias előzékenységgel hir- naszkodott népünk, most az egy 8 betü eléggé
dette a legforradalmibb elveket. Van esze, olva- jelenti, hogy mennyit változtak alkotmányos élesottsága, ügyessége. No, van egy kis elbizakodott- tünk fölelevenülésével gazdasági viszonyaink is.
A mult nyári aratáskor az egész országban,
sága is.Mégis sajnáljuk,hogy nem közülünk való.
Túl rajta Miletics, amaSvetozár, tatár fejével. Egy Pesten pedig azóta is folyvást érzett munkásszót sem szólunk róla. Neve maga egy kép s egy hiány kérdése erősen kezdi fbglalkodtatni a nagyobb birtoku köröket, s épen magának a földmihirlapi czikk.
Mögöttük Dobrsánszky és Hodotiu. Par no- velési miniszternek felszólítására, e miniszterium
bile. Amaz, kit a magyar állam azér* penzionált, egyik szakértő tanácsosa Kenessey Kálmán bohogy annál szabadabban dolgozhassék kedvencz csátott ki e napokban tájékozásul egy füzetkét*),
ideái keresztülvitelén, s emez, ki halvány arcza melyben e hazánkban még csak most jelentkező,
alatt annyi szenvedély hamvas parazsát őrzi, csak
') Mezőgazdasági munkaerö-calamitás. Irta Kenessey
olykor villanva fel, ha szóra nyitott seája alól fehér Kálmán.
Pest. 1868. Kiadta Ráth Mór.

Vidacs János.
Madarász.

I

Besze János.

beruházások utján emelhetők is, arra vajmi kevés
birtokos gondolt. Gazdálkodtak az emberek, mert
a föld táplálta őket, — termeltek annyit, mennyi
a ház, a cselédség dús élelmezésére épen szükségesnek mutatkozott; beérték azzal, mit, szerintök,
az isten jó kedvében adott, többel ugyis mit csináltak volna, midőn igy is a zsizsik emészté fel
egy jó részét a búzás vermek tartalmának. Kész
pénz kiadásait a gazdának a juh-, a szarvasmarhaés lótenyésztés fedezte.
E korszak volt a magyar földmivelés idyll
korszaka, ez volt a pénz dolgában nem szűkölködő, a hitelbankok után nem sóvárgó, sőt azokat
hirböl is alig ismerő, régi jó, becsübtes táblabírák
korszaka, korszaka az uri módon, kényelmesen
üzött gazdaságoknak, korszaka a délibáb ködében
uszó rengeteg ménesek és kolompos gulyáknak, a
csikós és gulyások uralmának.
Bőség mindenben, fönn és alant egyaránt; a
nép, az uri munka mellett,|csak ugy karczolta fel
földjét, a család szükségére mégis eleget termett
az, s ha hiányzott valami, bőven behozta a részért
nyomtatás, mely kényelmes dolgot felkeresett a jó
módú négylovas gazda is, a mig a zsellérség 8 a
kevés számu proletár, előbb mint arató, később

Gr. Ráday László.

8

Csernovics Péter.

de ha elejét nem veszik, itt is csakhamar veszélyessé válható baj okait és gyógymódját fejtegeti.
„Ki csak felületesen vizsgálja is Magyarország mezőgazdasági viszonyait, — irja Kenessey
Kálmán — elsö tekintetre látnia kell, hogy a nagy
politikai katastropha (Königgratz) óta oly átalakuláson ment földtnivelésünk át, minőt csak nagy
rázkódások eredményezhetnek.
1848-ig az adómentes nemesi birtok nem sarkantyúztatott az államtérnek viselése s az egyéni
igények fokozódása által a nagyobb jövedelmeztetés regioi felé. A közlekedési eszközök hiánya,
a kivitel parányisága — s hozzá a köztünk és az
örökös tartományok közt fennálló vámok : mindezek tényezők voltak arra nézve, hogy a hazai
földmivelés saját zsírjába fulladjon.
A birtok csak inkább kényelmi czikkül tekintetett, melyből gazdag a»?tal mellett kényelmesen
lehet élni s igen alkalmas arra , hogy kedvtelés
végett tűzvérü lovakat tenyéezszen urasági használatra; — de hogy a birtok egy oly nagy tőke,
mint a pénz, mint a gyár 8 egyéb vállalat, melynek kamatai okszerűbb kezelés és czélszerübb

Hirlaptudósitók karzata.

kijő 8 jelt ad a többinek, hogy bemehetnek már, fogsora kicsillámlik. Babesiu, a magyar királyi
nincs mitől félniök.
itélő-tábla birája, e sofisticus fő, ki olyan jó néPszt! Csanády beszél. A párt közepén ma- met tudott lenni, mikor kellett, s olyan szépen
gaslik. Szájából csak ugy özönlenek az invectivák. tudja menteni, hogy mért nem tud magyar lenni;
Nem nagy szónok pedig, bár magát kétségkivül túl rajta még egy Mocsonyi, a négy vagy öt közül,
annak tartja. Roppant hangja van, a szónak nem Borlea, kiről a história még tán csak ezután fog
csak materiális értelmében, hanem abban is, hogy szólani, Varga Flórián széles-lapos, jelentéktelen
mindent oly nagy hangba önt, mintha akkor ébredt s eszmétlen arczával — im a szélsó-bal nemzetivolna rá, hogy a haza eladatott. De azért soha ségei. Igaz! Vlád Alajost a hires föderálót nélküsein fogja magát őrjülten az ajtó elé vetni s felha- lözzük — helyette itt van Stratimirovics az egysitni mellét, mint az a szegény lengyel, azon a kori tábornok, ma elhalványult alakjával.
szép képen, a mit nem rég oly sokszor megnézNem tudom mért, megfajult a fejem. Szabatünk a képzőművészeti társulat kiállításán. Neki dabb levegőt! Ah, a hirlaptudósitók karzata. Oda
csak hangja s szavai nagyok. Különben igen józan menekülök, adjatok egy kis helyet, kedves kollehazafi, nem fog megrepedni a szive a hazáért. A gáim. A „Hazánk" szerkesztője, P. Szathmáry
minek igen örülünk is — érette.
Károly, a termékeny beszély- és regény-iró, hisCsanády mögött, árnyékában meglapulva, torikus, politikus, aesthetikus, tanár stb. ül szélről.
Almássy Sándor ül, a korrekt etyljéről s minisz- Mellette, egy előttünk ismeretlen alak foglal heterelnöki chance-airól (a hevesi vitakor) ismeretes lyet, jelentve, hogy a hirlapirók karzatára olyanok
hazafi. Egyik oldalán Vállyi János búslakodik is járnak, a kik soha sem voltak ujságirók. Tomogorván, másik felől Deáky Lajos gömbölyödik. vább a „Hazánk" szorgalmas munkatársa Lukács
Béla foglal helyet, fiatal, reményteljes journalista.
Gondolatjel, vagy elválasztó vonás.
Minek az? Semmi ugrás nincsen; a búsma- A ,,Hazánk"-at képviseli még a legvégső fölisgyarok után román és szerb nemzetiségi ultráink i merhető alak is, Hindy Árpád személyében.
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•mint villa?, tele zsákokat takaríthatott egész évi nálunk 2700 lélek esik egy Q mfldre, mig pl.
Belgiumban 8814.
élelmére családjának.
2. A gyér népességnek is aránytalan megNem ismerték még e korban a munkás kéz
hiányát; részért adatott ki minden gabnamunka, oszlása, igy mig pl. Fehórmegye — hol a munkáss a mérsékelt térre szoritott magtermelés könnyü hiány kevéi-bbé volt érezhető — 185,000 lakossága
a 75 Q mfldnyi területen 90 községben van szétszerrel találta meir munkásait.
Mé* az időjárás is kedvezett a mezőgazdaság oszolva, addig a 115 Q mfldnyi Békés 135,000
ez idyüjének; alig dördült meg nyáron az ég, alig lakosa 20 községbe van ös^zeszorulva.
3. A földmivelés területének részint a Tiszamutatkozott egy-egy sötétebb felleg az ég boltozatján: már jótékony esők áztatták meg időről szabályozás által, részint az óriáson emelkedő
időre a szomjas földet; nedves tavasz és ősz tette gabnakivitel miatt (1847 ben 1.700,000, 1867-ben
járhatlanokká az alföld ismeretes feketj szinü 16 millió mérő) a réteknek is gabna alá fogása
utait, s a tél rőfnyi magas, sokszor öles hóval ta- által nagyobbodása.
4. A nagymérvü országos építkezésekre kikarta be az ország földjét — sióval, volt elégséges csapadék — eső, harmat és hó, — s nem látás, s ÜZ izgatások, melyek a törvény és rend
üldözte a gazdát az Aszály, a késői s a korai fagy, iránti tiszteletet csökkentvén, a munkásokat is
hajlandóbbá tették a kötött szerződések megszesem a havatlan száraz tél . . . .
Tán mert még ez időkben szilaj minként szá- gésére.
Mindezen, de kivált az utóbbi pontban emlíguldott a szabályzatlan Tisza — tengerré áradva
minduntalan — a magyar térségen ; csordultig tett bajok ellen :
1. A pusztább vidékek betelepítését széketelő vizzel állott a Kunlapos, az ecsedi láp, a Kondor, Alibunár és száz más tó és sárviz; és a lyekkel, vagy legalább a tanyatelepitési rendszert•;
kiméletlen fejsze nem hagyá még földetlen, jelen2. A katonaságnak a munka idején munkára
ben már oly nagy számu kopasz hegyeinket éí hal- bocsátását;
mainkat, B a sik erdők talaja ismeíetlen volt az
3. A felső vidéki szegény népességnek bizeke vasával.
tositás mellett lehívását;
4. íly czélra és átalában a munkások utazáEz volt képe főbb vonásokban a mezőgazdaságnak hazánkban 1848-ig — s e csöndéletet csak sának könnyitése végett olcsó IV-dik osztályu
egy században egyszer-kétszer zavarta meg egy- vasuti vaggonok alkalmazását;
5. A munkás osztály rendetíenkedésihajlama
egy aszályos év, vagy rendkivüli időkben érkezett
fagy; kevés volt az állam s az egyének szüksége a ellen pedig megkevesbitését az ünnepnapok nagy
e keveset feszitett munka nélkül megadta az anya- számának, mely — mint Spanyolország példája
mutatja, hol a sok ünnep miatt egy évből alig 150
természet.
A földmivelés e csöndéletével összehangzó napon dolgozik a nép, — demoralizáló hatással
volt a politikai élet, mely szintén csöndeletszerü van, — továbbá az aratási szerződéseknél a régi
volt, s melynek békéjét csak az országos grava- termésberá fizetésmód visszaállítását , s végre
men-eket hordó szekerek nyikorgása s a megye- mindenekfelett a nép szorgalmasságának és rendházak termeiben fel-felzaj'ott viták — hasonlóul szeretetének kifejteié végett a népbankokat ajánlja
a viharhoz egy pohár vizben — elevenitették idő- a következő szavakkal:
ről időre fel.
,,A segédeszközök legnevezetesebbje: a népEz idők óta csak alig husz év gördült le — s bankok intézménye.
Ez az emeltyű, mely, ha kellő elterjedést
méais minden mennyire megváltozott — mintha
legalább is egy század folyt volna le a válság óta! nyer, a jelen gonosz helyzetet sarkaiból képes kiFöldmüvelés, munka, pénz és kereskedelem terén forgatni, mely a népben a tőkeképzés, a takarémily különbség . . . Az aesociatio s a gőzerő ha- kosság eddig ismeretlen hajlamát kelti fel, azt
talma csodákat mivel, — hangyaszorgalom mu- ápolja s abból dus lomtozatu terebélyes fát nevel,
tatkozik mindenfelé,— az anyagi téren mindenütt melynek árnyékában képesek egyedül tenyészni
foglalást tesz a speculatio szelleme, — a figyelem azon polgári erények, mik nélkül nincs nép és
minden oldalról erre irányul, — vasutak épülnek nemzet, csak van és lehet léha, semmi szépre,
az ország különböző részein és csatornák tervez- semmi jóra nem képes embertömeg és csőcselék.
A tőke-, a vagyonszerzés iránti kedv és hajlam
tetnek.
A munkáskéz hiánya szembetünőleg, söt megörökítése népünk — főleg birtoktalan osztáijesztőleg lép előtérbe, s a keleti tétlenség helyét lyunk kebelében az a varázsvessző, melynek suhinélénk sürgő mozgalom és tanulmány váltja fel, tására szellem és rend üti fel sátorát azon körökmintha újra meg újra hangoznának a jós szavak : ben, hol az eddig nélkülöztetett.
A vagyon, a birtok — álljon az bár egy-két
„Magyarország nem volt — hanem lesz."
Már az ötvenes évek elején, részint a sza- év során összetabaritott tőkécskéből — vagy ennek
baddá lett jobbágyi munka elveszte, részint és utján szerzett más fekvőségből — az a mágnes,
inkább az eddig ismeretlen adó nyomása, s még mely a népet szülőföldje, hazája göröngyeihez oly
jobban a mutatkozó magas gabnaárak miatt új erős kötelékkel csatolja, mely kebelében a hazairányt kezdé venni a földmüvelés : az eddig n^gy- szeretet nemes érzelmeit kifejti, mely őt a kitartó
szöcmérföldenkint legelőül használt terekről le- munkára edzi, s mely előtte a henyélést utálaszorittattak az ott legelészett tetemes juh- és tossá teszi.
marhanyájak; az eddig fényüzési^ czikk -kép nagy
A mely népben a takaritás szelleme fölébredt,
terjedelemben üzött lótenyésztés inkább összeszo- az a nép nem fog inkább henyélni honn akkor,
rult, a szabadménesek tünni kezdtek ; a legelők mikor neki a követelt nagyobb napbér meg nem
roppant tömegekben törettek fel és fordittattak adathatik, hanem készséges erélylyel ragad meg
búza- és repcze- s átalában gabnatermesztés alá, minden alkalmat, mely kezei közé becsületes muns az ekként megszaporodott mezei munkára szük kája után néhány krajczárt szolgáltatni ajánlkezdett lenni a kézerő, s a nagybirtokosok helyen- kozik
kint kénytelenek lőnek apró coloniák utján maÉp azért ragadok én meg minden alkalmat,
gukon segiteni.
melyen a népbankok ügyét a hazai közönségnek s
Fokozódott a gabnatermelési ipar—egész az e közt a nép valódi — nem phrasis-gyártó — baráaránytalanságig — évről évre, mely iparra a bősé- tainak figyelmébe ajánlhatom, tudván már tapaszges 1861. év tette föl áldásával koronáját. Ez talásból, mily jótékonyan hat a munkaszeretet, a
évben culminált a szántóvető iparának sikere — takarékosság szellemének ébresztésére a kedvező
volt gazdagon eladni való és volt szokatlanul közel alkalom a községi népbankok intézményében népünknél, hová Vasárnaponkint a hét szormagas ár — a nagy kivitel mellett.
E gazdag év után ujra alkonyodni kezdett, galmával megtakarított filléreit biztos helyre
8 1861-től 1867-ig hat sanyaru év — aszály és berakhassa, akár öregnapjai biztositására, akár
fagy csapásaival látogatta meg a magyar tereket, gyermeke örökségeként.
A népbankokon kivül, melyeket első helyre
g az inség, mely 18b'3-ban tetőpontig emelkedett,
állítok, vannak még a társadalomnak más nemü
a magyar nép között honossá kezdett lenni.
E nehéz emlékü hat év, melynek annyi va- ! segédeszközei is, a nép erkölcsi életére hatni; —
gyon és ipar áldozatja lőn, megfojtott minden ilyen lenne például a mértékletességi egyltt mely
mezőgazdasági vállalkozási szellemet; a munkás külföldön helylyel-közzel szép sikerrel müködik,
osztály dolog után sóvárgott, a kis- ea nagykeres- — és több más, miknek előscrolása itt felesleges
kedelem szomoruan pangott, s a gazdasági egyle- lenne."
tek lehangoltan tengettek.
Mindezeknek létesítése végett egyfelől az
Következett az 1867-ki ismét megáldott esz- egyes megyék értelmiségének felköltését, vidéki
tendő: uj életre kelt minden a hazában . . . . "
értekezletek tartását, anyagi tekintetben pedig,
Igy fejtegetve a jelen viszonyokat megelőző ha másként nem lehetne, a kormány bőkezű segéállapotot, azon okra tér át, melyek a mult év nyári lyezését is ajánlja szerző, e szavakkal:
munkás-hiányban mint legfőbb tényezők szere„A földmivelés érdekei körül akár a pazarpeltek. Szerinte ilyenek voltak :
ságig bőkezű tudnék lenni, mert ez a tér az, melyen
1. Az ország gyér népessége, mely szerint az ipar és kereskedelem táplálkozik, lendületet s

fejlődést nyer, melynek virulása nélkül Magyarországon nincs élet, sein szellemi, sem anyagi —
s melyDek ép azért magas piedestalra kell helyeztetnie, mint egy halványnak, mely az erő kútfejének tiszteletére állíttatott."

Háromszáz éves ágya.
Csömöri gróf Zay Albert 19 faluból álló s
Trencsénmegye déli részében fekvő zay-ugróczi
birtoka hasonnevü helységének oldalán emelkedő
várkastélyban századok óta fenntartott számos
történelmi becsü ritkaságok közt különösen érdekes a fegyvertár és ebben kiválólag a háromszázados családi ágyuk, melyek a többi fegyvernemüekkel a falakhoz függőlegesen vanna«c alkalmazva. Ez ágyuk legnagyobbikát itt ábrában
mutatjuk be olvasóinknak. Ez harangvegyből van
öntve, 7 láb, 3 hüvelyk hosszu, és minden részeiben aránylagos alakzatu.Gyúlyuka fölött domború
betűkben olvasható a következő fölirat:
SVMPTIBVS § EGREGY § F f U N * ZAY DE CHEMER
PREFECTI § CASTRI § AGRIEN § SVAI s PARATVSs
ANO s DO § MDL-0 s

(Vitézlő Chemeri Zay Ferencz, Eger vára várnagyának költségén készültem Urunk 1550- ik évében.)
Ezek fölött domborodik a Gara és feljebb a
Zay család czimere; az ágyusarkai fölött pedig az
ágyuöntő következő jelzése:

OPVS.s GEOR s HARWATH § DE BRIN1I
«
(Brinii Harwath György müve.)
Végre a csőszáj közelében fölfelé
induló medve szemlélhető.
Még a tizennyolezadik század
elején a zayugróczi régi, most düledező várban számos vas ágyún kivül, találtatott még öt, az itt leirotthoz mindenben hasonló ágyu; de
ezek az akkori villongások idejében
nyom nélkül eltüntek.
Nem lesz talán érdektelen itt ezen
ágyu készittt tőjét, t. i. chemeri Zay
Ferenczet megismertetnünk. 1498-ban
született. Atyja volt chemeri Zay Péter, anyja Lankai Kamarás Borbála.
Már 1526-ban részt vett a mohácsi
ütközetben. 1528-ban lett királyi udvarnok (magyar kamarás). 1549-ben
Eger vára várnagya. 1552-ben az akkor épült Zolnok vára első kapitánya
és külső Zolnok vármegye főispánja.
1553. hajókatonák kapitánya. 1555ben Veranchich csal mint követ a
magas Portához küldetett. 1560-ban júl. l-jén I.
Ferdinánd király által mindkét nemü gyermekeivel és utódaival az ország bárói és mágnásai
sorába emeltetett. 1566-ban őt I. Miksa király
Kassa és Felső-Magyarország főkapitányává nevezte és mint ilyen halt meg 1570-ben okt. 10-én.
— Nőül vette 1538-ban a hirneves Gara család
utolsó sarjadékát Gara Borbálát (f. 1569..) és e
kettőtől egyenes férfiágon származnak a mostani
csömöri grófZayak. Zay Ferencz vitézsége, ügyessége és jeles elmetehetségei által a maga korában
különösen tündöklött. Benne a Zay család harmadik alapitóját tiszteli.
L. K.
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Töredék egy külföldi magánlevélből.
Zürich, november 15. 1868.

. . . Szeptember 20-án indultam el Berlinből
Hamburgba, onnét Hannoverbe, majd Westphalián keresztül Kölnbe, a Rajnán fölfelé Koblenzbe,
Mainzba, innét Frankfurtba, Heidelbergbe, Karls
ruheba, Baselbe s végre Zürichbe mentem, hol
meg is állapodtam. Ez utazás azonban oly sebesen
történt, hogy a legtöbb városban csak egy napot
töltöttem, s csupán a nagyobb nevezetességeket
nézhettem meg. Igy történt aztán, hogy a 200
mfdnyi utat mintegy 10 nap alatt végeztem, miből
megértheted, hogy keveset gyalogoltam, miután
magánosan nem volt kedvem ahoz.
Ide érkeztem tehát a szabad Schweizba s itt
is a legpuritánusabb jellegü városba Zürichbe,
hol első két hetemet a vidék megösmerésére forditottam. Vidéke valóban gyönyörü. A magas
Alpokról itt ugyan még szó sincs, de közép magasságú hegyek mégis egészen körülveszik a
zürichi tavat, melynek vize oly tiszta, hogy 12 láb
mélyen is tisztán láthatók a halak; e mellett mindenütt járható gőzhajóval. Sokban hasonlit a
Balaton környezetéhez, de hogy mennyivel élén-

kebb, mint a mi Balatonunk vidéke, megfoghatod
abból, hogy ugyszólva az egész tó házakkal van
körülvéve, és 4 mérföld távolságban Züriehtől
Rappelswylig (hol a lengyel emléket és az Ó-Habsburg várat megnéztem) hat személyszállitó gőzös
és sok vitorlás hajó közlekedik naponként, mig a
mi sokszorta nagyobb kiterjedésü Balatonunkon
legfölebb is nehány halászcsónakot látsz s az
1
egyetlen „Kisfaludy" gőzös sem tudja magát fentartani.
A népet tekintve, a berlini és zürichi között
nagy különbség van. A berlini sokkal simább,
előzékenyebb, udvariasabb, tekintély-imádóbb,
erkölcstelenebb, egyszóval aristocratico absolutisticus; a zürichi durvább, őszintébb, tekintélyt
nem ösmerőbb, jós 'ivübb, erkölcsösebb, egyszóval
democratico republicanus. Ösmeretséget kötni itt
sokkal nehezebb, mint Berlinben, mert a családok
inkább visszahúzódók, nem nagyvárosiasak, a
tanulók pedig többnyire csak Kneipekba (korcsmákba) mennek társaságba.
Magyarok vagyunk mindössze 44-en a „magyar egylet"-be beirva, melynek épen tegnap
választottak meg egyhangulag jegyzőjévé; ezeken
kivül még vagy hatan nem Íratták be magukat.
Maradok stb.
Antal Gábor. *)

lapok szerint Gressdorfbin kevéssel ezelőtt egy
ember halt meg, mivel olyan körtvemustot ivott,
mely egy kiforrázott és kimosott petroleumos palaczkban állott. Ugyanezen italból kapott négy
szomszédja is, kik neki sirt ástak, mire az egyik
hasonlóképen kiadá lelkét, a többiek pedig többékevésbbé tartós és nehéz betegséget vontak magokra. Igy hát olyas valamit, a mi az emborek
vagy állatok élvezésére van szánva, sohasem szabid petroleumos hordókban tartani, ha azok még
oly tiszták volnának is. — Ha már benne vagyunk
a mérges históriákban, azt is elmondjuk, hogy
már aparui guanó (madártrágya) által is fordultak
elő mérgezési esetek. Ügyelni kell, hogy meztelen kézzel ne dolgozzunk benne, mert egy kisszerű nyilt sebecske vagy forradás teljesen eléo-,
hogy a ragadó mérget magába szivja, mely épen
mint a bonczolás általi mérgezések, vérromlást és
halált okoz. — Ellenben a véletlen nfosfor ellen
nyujtott egy sikeres ellenmérget. Francziaországban közelebbről egy ember meg akarta magát
ölni s e végre valami 200 db. gyufának a fosforját
lerágta. Azután azt hivén, hogy azáltal a méreg
hatását növeli, terpentinszeszt ivott rá vizzel
keverve. Hanem a hányás és egyéb mérgezési
előjelek helvett csak egy kis gyomor- és főfájást
és kiolthatlan szomjuságot érezett. Két nap mulva
kutyabaja sem volt.

Egyveleg.

© (Kétfejü kígyók) A bostoni (Észak-Amerika) természetrajzi társulat évkönyvei sajátságos
elfajzási esetekről tesznek emlitést, melyeket két
kigyón Wymann tanár mutatott be a társulat
egyik értekezlete alkalmával. Az egyik kigyó fiatal, fekete szinü (Coluber constrictor), melynek
két egyetlen tövisből kinőtt s teljesen kifejlődött
feje vala. A hátgerincz a két főtől kezdve egy darabig szintén kettős volt, s ugyancsak e tájt a fekete keresztcsikok is, melyek e faj fiatal állatait
megkülönböztetik, hosszukban meg voltak oszolva.
A másik példány egy vizi vipera (Tropidonotus
Sipedon), mely a massachusettsi állam-muzeum
tulajdona. Ennél a fejek még jobban el voltak választva, mint az előbbinél, mert minden fő külön
*) E levéltöredék a berlini magyar egylet volt s a nyakon állott. A fark is, körülbelől egy hiivelykzürichi egylet jelenlegi jegyzőjének, egyetemi hittan hall- nyire, kettős volt. Hanem a legmeglepőbb eltérés a
gatónak egy barátjához irt magánleveléből van kivonva,
test közepe táján vala észlelhető. E tájon az állat
ki s abból közönséget illető részletet közli.
•* (A dohány a lónak is méreg.) A dohány
méreg-növény; ezt minden dohányos ember tudja,
de egy sem veszi számba. Szintugy hozzá szoktunk
a méreghez. A mint a látszat mutatja, a lovakníl
ez a megsz >kás aligha menne oly könnyen. Ausztriában közelebbről több ló hullott el olyan zabnak
8 egyéb féle takarmánynak fölemésztése után, mely
dohányszáritásra használt helyiségekben állott. A
takarmány erős dohányszagot vett magába, holott
magából a növényből egyetlen alkalommal is csak
igen kevés, többször pedig épen egy parányi sem
vala közte található. — Egyuttal megemlitjük,
hogy a kőolaj (petroleum) is mérges. Frankfurti

A horvát küldöttek megérkezése.
Novemb. 24-én délelőtti 10 órakor a horvátszlavon-dalmát királyságok képviselői teljes diszben léptek be a magyar képviselőházba. Megér
keztüket fölállással és lelkes éljenzéssel fogadták.
Fent a ház tetején két lobogó jelenté az ünnepélyt:
a megszokott magyar nemzeti mellett Horvátországé. Miután megérkeztek, és helyet egytül
egyig a jobb oldalon foglaltak, Vakanovich emelt
szót közülök, bejelentvén megbízatásukat horvát
nyelven. Azután Szentiványi Károly, a ház elnöke,
üdvözölte őket a ház nevében, mire Zuvics József
állott fel és a következő lelkes magyar beszédet
tartá:
„Tiszt, ház! (Hosszasan tartó zajos éljenzés.)
Üdvözletöket, uraim! Horvát-és Szlavonországok
képviselői azon rokonszenvvel tisztelik, a mely a
közöttünk ujonnan kötött közjogi frigynek kitörölhetetlen jelvénye. (Éljenzés.)
Azon nép, a melyet követtársaimmal képviselek, ma lépett be elöször a közös törvényhozás
szent termébe; adja az örökkévaló gondviselés,
hogy e két nemzet működéseinek és czéljainak
közössége soha meg ne szűnjék. (Zajos tetszés.)
Ezen közösség hosszu szomoru idők lefolyta
után ismét életbe léptetett az által, hogy a törvény
méltóságába visszaigtattatott; visszahelyeztetett
pedig a dicső magyar nemzet erélyessége és következetes jellemsulya által, az országosan ismert,
mélyen tisztelt nagy államférfiu bölcs vezénylete
alatt, s ha urunk királyunk ezen szomoru multra
borita az engedékenység és kegyelem fátyolát,
akkor hazám képviselői polgári kötelességöknek
tartják, ezen szomoru multra vonatkozó emléket
a feledékenység örvényébe temetni ol. (Élénk,
hosszas tetszéa-nyilvánitások.)
Legyenek meggyőződve uraim! hogy a horvátszlavón képviselőkkel mindig a becsület és törvényesség ösvényén találkozandnak ; legyenek
meggyőződve, hogy édes hazám képviselői szakadatlanul és kivétel nélkül ott lesznek, a hol a
socialis rend, a haza és nép józanul, higgadtan

körforgata (vastagsága) szembetünőleg nagyobb
és a bfir sötétes keresztcsikjai a középen meg voltak szakitva s a helyett, hogy oldalágakat bocsátottak volna ki kétfelől, czik-czakkosan huzódtak
tovaegész addig, a meddig atestvastagodása tartott. E tájt a hátgerincz is kettős vala és kettős oldalborda-sorral ellátva, de feljebb és lejebb ismét
C3ak egyes volt. Ilyszerü kigyószörnyeket, melyeknél a fő kettős volt, már többször észleltek.
Aristotelvs is tesz emlitést hasonlókról. Redi egy
elevent is talált, mely az Arno partjain, Pisánál,
a napon sütkérezett; két tenyérnyi hosszu és oly
széles vala, mint egy kis ujj. A fók egyenlő nagyságúak voltak, s mindkettőkét ujjnyi hosszu nyakon állott. Redi több héten át életben tudá tartani,
I s kisérleteket is tett vele. A ftiint észrevette, a
; jobb fő hét órával előbb szünt meg élni, mint a
bal, és igy az agy és a hátgerincz is kettős vala
egészen a hát közeiéig, hol a hátgerinezoszlop is
egyessé vált. A torok és a gyomor szintén kettős
volt, s az állatnak ezenkivül két szive és két mája
volt.
** (Jogtanulók sz írna.) A múlt 1867/8-ik tanév
2-ik felében jogtanuló volt a m. kir. egyetem 4
éves tanfolyamában 1052; a pozsonyi kir. akadémián 327; kassaiban 168 : nagyváradin 214, győrin 52, kolozsváriban 269, nagy-szebeniben 116;
az egri érseki joglyceumban 108, a pécsi püspökiben 93; összesen 2395 — 111-el több, mint az
előbbi évben. Államvizsgát (jogtörténelmit, biróit,
államtudományit) tett 895; tudori szigorlat, vitatkozás, avatás (jogtörténelmi, birósági, államtani) volt az egyetemen: 58.
** (A baromfi-tenyésztésről.) Egy gazda azt
ajánlja, hogy valamint vetésre tökéletes magot,
ugy költésre is a legnagyobb tojásokat kell kiválasztani, mert ezáltal az ivadék nem csak nemesebb lesz, de gyorsabban is nő, s igy bizonyos
idő alatt értékesb is lesz, mi már onnan is belátható, hogy a nagyobb tojásokból nagyobb csirkék
kelnek ki. Ugyanis gondos baromfi-tenyésztők azt
tapasztalták, hogy a kikelt csirke sulya és a volt
tojás sulya közt az arány állandó, és előbbi az
utóbbinak 2/3-réazét teszi; ha pl. egy tyuktojá3
3 latot nyom, a belőle kikelő csirke 2 latot; ha
a tojás 2'/4 latot, a csirke egy és fél latot fog
nyomni.

TÁRHÁZ.

felfogott érdeke, a magyar szent korona egység
védelme (szünni nem akaró lelkes éljenzés) és az
alkotmányos kormány őszinte és törvény-szabta
törekvései vezérlendik a tényezőket, — teremtik
a tényeket!!
Áldja meg az Isten koronás fejedelmünket és
forrón szeretett közös hazánkat! (Hosszas, zajos
éljenzés.)"
A felsőházban 25-én jelent meg 9 horvátor
szági tag, kettő közülök nemzeti képviselő, a horvát országgyülés által választva; egy püspök, két
mágnás, négy főispán. A ház éljenezve fogadta
őket, 8 miután közülök Soich püspök és Inkey
elmondották horvát nyelven beköszöntőjüket, az
elnök üdvözölte, a ház részéről.
Legyenek üdvözölve mindnyájunktól, mint
szebb jövőnk reményének megszilárditói, mint
becses társak a jöhető küzdelmekre, jövendő
nagyságra.

Irodalom és művészet.
** (Patterson Arthur) angol iró Gyulai Pálnak „Egy régi udvarház utolsó gazdája" czimü
szép elbeszélését leforditotta, s most vagy önállólag, vagy valamely jelentékenyebb folyóiratban,
vagy mindkét uton az angol közönség elé bocsátja.
Patterson általában nagyon érdeklődik mind társadalmi, mind politikai, mind irodalmi viszonyaink
iránt, s ezek tanulmányozása végett már többször
időzött hosszasabban Magyarországon s több apró
czikke, de különösen egy czikksorozata, mely egy
kitünő angol szemlében jelent meg, nagyon ügyesen és világosan tárgyalta viszonyainkat, s az
érdeklődést annyira fölverte irányunkban, hogy
Angolország különbözű városaiban tartózkodó
hazánkfiait épen az ő czikkei folytán szólították
fel felolvasások és előadások tartására Magyarországról. — Most is oly lelkiismeretesen járt el a
fordítással, hogy levelében, melyben a szerzőtől a
a munka kiadására kér engedélyt, egész sor
kérdést tesz a magyar dolgok világosabb megérthetése végett. — Magáról az elbeszélésről eo-y
kitünő angol kritikus, ki azt kéziratban olvasta,

nagy dicsérettel emlékezik; nemcsak a finom,müvelt elme nyilatkozatát látja benne, hanem a
nemzeti jellem igazán müvészi kifejezését is.
** (A kultus-miniszterium) Ligeti Antal és
Beszédes Kálmán festőknek, Izsó Miklós szobrásznak és Bartalus István zeneszerzőnek az erre
szánt alapból megfelelő stipendiumokat adományozott.
— (Az orsz. erdészeti egylet közlönye,) az
„Erdészeti lapok" VII. folyamának 10-ik füzete
megjelent. Érdekes tartalmából megemlitjük a
Retyezát, Magyarország feladata az ipar terén,
Az államjavak eladásának kérdése, stb. czimü
czikkeket.
** (Dr. Pete Zsigmond) új évre ismét megindítja az „Egészségi tanácsadót", előfizetési ára
a régi (4 forint egész évre) leend, de bővebb tartalmu. Előfizetni lehet a szerkesztőnél Sebestyéntér 4. sz. Figyelmeztetjük olvasóinkat e hiányt
pótló s czélszerü vállalatra.
** (Holtrich tanár) az erdélyi orszáo-ismei
egylet megegyeztével az erdélyi szász nyelv tájszótárán dolgozik, s jelenleg az idevágó anyagö^
kat gyüjti müvéhez.
°
** (Az irói segély-egylet) javára rendezendő
hangverseny deczember első vasárnapján (6-kán)
déli 12 órakor fog a magyar akadémiai palota
dísztermében megtartatni. Érdekes programmjából előlegesen is megemlitjük a következő részleteket: a budai dalárda karéneke nyitja meg és
zárja be a hangversenyt; Bartalus két mult sza- .
zadbelió magyar egyházi éneket mutat be harmonium-kisérettel; szavalásra Petőfinek egy kiadatlan
költeménye és Szá.iz Károly' ez alkalomra irt
költői müve van kiszemelve; Erkdnek magyar
hármasát maga a zeneköltő, Paulainé asszony és
Dubez adják elő; Füredy eredeti és saját szerzeményü népdalokat énekel; gr.Zichy Géza félkezü
zongora-művész és Lépési Ilka kisasszony zongoradarabokat adnak elő. Ezen kivül reménye van
még a rendezőségnek, hogy Reményit és egy jeles
műkedvelőt is megnyer. Á nemes czél, párosulva,
a műélvezettel, kétségkivül nagy közönséget biztosit e hangverseny számára.
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Melléklet a fasárnapi ujság 48-ik számához 1868.

Koziiitézcíek, egyletek.

pen a Waring-testvérek műve. Braziliában ők és kinos halálküzdelme. Lélekzetvétele szakgatott
épitették a fernanbucoi vasutat. Jelenleg egy és sipoló lőn; 10 percznyi időközökben egy-egy
*• (Amagyartud. akadémiában)nov. 23-ikán a vasut épitéséhez kezdenek Hondurason át az at- jeges vizzel telt poharat ürített ki a legnagyobb
nyelv- és széptudományi osztály tartott ülést, lanti tengertől a csendes tengerig.
mohósággal; belső tűz emésztette. Fekhelyén
Toldy Ferencz elnöklése mellett. Vámbéry Armin
kínosan forgolódott; utolsó szava nejének neve
tartott felolvasást; ,,az újgurok nyelvemlékei czimü
volt, kinek kezét öntudatának legvégső pillanatáMi
ujság?
művének bevezetését olvasta fel, mely mű folytaban még ajkaihoz szoritotta. Éjfél után egy negyed
tását képezi keleti nyelvtanulmányainak. Mivel
4£ (A képviselőházban) nov. 24., 25. és 26-ik órával halt meg. Tetemét Párisba hozták, hol
pedig eddigi müveit kénytelen volt külföldön bo- napjain a nemzetiségi tjavaslat átalános tárgya- nagy ünnepélyességgel temették el.
csátani sujtó alá, költség hiánya miatt, felszólitá lása folyt. Feltünő beszédeket eddigelő a kultusz** (Nemes példa.) Tolnamegye utóbbi közaz akadémiát, eszközölje most a mü kiadását, miniszter és Bartal György mondottak. A ház gyülésén Bezerédj István özvegyének levele olnehogy ismét külföldre kelljen mennie. Az osz- türelmetlen és folyvást sürgeti a szavazást; de vastatott, melylyel a nemes szivü hölgy, élte
tály pártolólag fogadta a kérelmet. Felolvasónak még csütörtökön sok szónok volt fölirva. 26-kán egyedüli czéljául jelezve annak fenntartását, fejmég Ballagi Mór volt bejelentve; de az elmaradt. a pénzügyminiszterium költségvetésén is átment lesztését, a mit elhunyt férje létesitett, a földm.
ipar magyar kir. miniszterium által, a selyemte^ (A Kisfaludy-társaság) november havi a ház.
ij^ (Poroszok Romániában.) Minden lapot nyésztés körül szerzett érdemei elismeréseül neki
ülésében négy alapitót jelentettek be s azokon
kivül egy 500 frtos adományt. Az ülést Gyulai bejár most a „Magyar P." után azon hir, hogy odaítélt 500 aranyat „Bezerédj István alapitvány"
Pál nyitá meg és Szigeti József olvasott székfog- Romániába munkások érkeztek a nyár folytán névvel a megyei bizottmány rendelkezése alá bolalót, „Toldi" czimü színművéből mutatványt, Poroszországból, a kik nem munkások voltak voi- csátja oly czélra, hogy abból a kisebb selyemtemelyet a tagok éljenzéssel fogadtak. Azután Fá- taképen , hanem betanult katonák — és rendre nyésztők között évenkint 5, 4, 3, 2 és 1 aranyból
bián Gábor olvasott Lucretius „De rerum na- beosztattak a sorezredekbe. — Csak azért említjük álló jutalmak osztassanak ki. — Az irat szószetura" cz. művéből fordításokat. Megállapitották, meg most, mert hiteles forrás után jeleztük már rint felvétetett az ülési jegyzőkönyvbe, Bezerédyné assz.-nak pedig levélben fejeztetett ki a
hogy a nagy gyülés sorrendjének elkészítése akkor is, a mikor épen folyt ez a bevándorlás.
Toldy, Gyulai és Greguss tagokra bizatik. Eddig
44^ (Légből kapott hir.) A „Hazánknak" pá- megyei bizottmány köszönete s elismerése.
be vannak jelentve a nagygyűlésre: Lévay emlék- risi levelezője azt a mesés dolgot írja, sőt mi több,
** (Debreczen város költségvetés") a közgazbeszéde Tompa fölött, Horváth Mihálytól fölolva- egy párisi lap is közölte, hogy Kossuth Lajos a dászati bizottmányban már megállapittatott, s
sás és Zichy Antaltól satyra.
mult napokban nehány órát Pesten töltött, s titok- nem sokára közgyülés elé fog terjesztetni. Neve** (A budapesti lánczhidtársaság) rendkivüli ban értekezett Deákkal, ki rá akarta birni Kos- zetes benne, hogy az egyházak és iskolák dotatióközgyülést tartott, melynek folyamából azon érde- suthot, hogy térjen vissza hazájába. Kossuth azon- jára forditott tetemes összegeken kivül az ingyenkes adatot emeljük ki, hogy a lánczhid a jelen ban visszautasította ez ajánlatot, azt mondván, iskoláztatás igényelte építkezésekre s iskolák
évben már az elsö 10 hó alatt többet jövedelme- rövid idő mulva nagyszerü politikai eseményekés állitására 15,000 ft, szépészeti czélokra pedig
zett, mint az egész múlt esztendőben, mely pedig változások lehetségessé teendik, hogy visszatérjen 10,000 ft, a szinkázi melléképületekre pedig (rakfennállása óta a legkedvezőbb volt. A még hátra Magyarországba a nélkül, hogy valami feltételnek tár és tán felső teremre) 6000 ft kiadás van előlévő két hó bevételei által megközelitőleg 100,000 legyen kénytelen magát alávetni. Elég érdekes irányozva. — Átalában dicséretére válik Debrehir, csakhogy olyankor kellene kitalálni, a mikor czen hatóságának, hogy a közmüvelődés terén
frttal több jövedelmet várnak ez évben.
tetemes áldozatokat tesz; úgyhogy ha az ország
** (Szarvason) ötven db. ezer ftos részvény- az igaz tényekből nincsenek érdekesek.
** (József nádor szobrának leleplezését) ki- Debreczenhez aránylag teljesítené kötességét a
nyel takarékpénztár alakult, mely folyó hó 10-én
rály ő Felsége határozott óhajtása folytán a jövő közmüvelődés utján; hazánk népének művelődése
kezdé meg működését.
** („Corvina'') czim alatt olcsó és népszerü tavaszra halasztják. Az ünnepély napját annak nagy mérvben haladna előre.
** (Pestvárosi kölcsön.) A gazdasági bizottm.
olvasmányokat kiadó részvény-társulat van alaku- idejében ő Felsége fogja meghatározni.
** (Dühös zsidók.) Krusz Lajos nevezetü legutóbbi gyűlésében azt inditványozta, hogy a
lóban.
/
haladópárti izr. ifj. f. h. 17-én Miskolczon megháza- város a pénzügyminisztériumtól eszközöljön ki
sodván, nejét az imaházba vezette, hol már előre engedelmet 2 milliónyi kölcsönre, mely 1000, 500
Egyház és iskola.
elkészülve, 8 reá lesve várakozott az orthodox és 100 ftos — 6 petes szelvényekkel ellátott —
** (A gyalogsági iskolaszázadok,) valamint izraelitaság, a rabbi Rózenberg Márk vezénylete kötvényekben bocsáttatnék ki, melyek bizonyos
az eddigi katonai növeldék, meg fognak szünni, alatt, nyíró eszközökkel, késekkel ellátva, az ima- számu évek mulva, évenkinti kisorolás által amorés utóbbiak helyett katonai árvaház alapittatik házba érkező uj nőnek haját levágandók. Ezek a tisáltatnának. Cserhalmay J . főkönyvvivő bízaBécsben 400 növendék számára, kik a népisko- nőt azonnal megrohanták, s a nyíró eszközökkel tott meg az erre vonatkozó pénzügyi terv kidollákban nyerendnek oktatást, és csak felügyeleti s nálok levő késekkel össze is véreztek. Csak né- gozásával.
személyzet rendeltetik melléjök.
mely felvüágosodottabb jó szellemü izraeliták
** (A pesti nemzeti szinház érdekében) helyes
-j-j~ (Száz zsidó pap) érkezett Pestre, hogy a közbe léptének köszönhető, hogy nagyobb baj felszólalást közölnek a lapok, a mjrmanapok leszállitása iránt; ezeknek száma jelenleg harminczkongressus határozataira befolyást gyakorol- nem történt.
-|4" (A Margit-szigetről) mindez ideig nincs meg- három s átlag 15,000 frt jövedelem veszteséget
janak. Ezekkel szemben, a kik orthodoxok, a
többi zsidó pap Budán szándékszik ősszegyülni, állapitva, hogy Pesthez tartozik-e, vagy Budához. okoz. Rég tulhaladott nézet már az, hogy mig
ellentüntetések rendezésére. Ugy-e, hogy pár- Eddig nem is sokat törődtek vele; de most, hogy korcsma és csapszék nyitva állhat ünnepnapon, a
toskodni is tud a zsidó, akár mint Salamon fia annyira megszépítették, mindkét város szeretné nemesb szinházi mulatás eltiltassék. Külföldön
magáénak mondani. — Véleményünk szerint e mindenhol segitettek a bajon. Lajtántul is 8-ra
idejében ?
— (Beküldetett.) A kisdedovó intézeteket pör legczélszerübb elintézése az lenne, hogy Pest szállitották a szinházi normanapok számát, ezek
Magyarországban terjesztő egyesületnek alapne- és Buda egyesüljenek egy várossá. Akkor aztán közül is engedély mellett 3 napon tartható előadás.
velőket képző intézetében a jelen képzési tanfo- mindkettőé a Margit-sziget.
** (Strausz Antal,) a királyné Ő felségének
** (A belgrádi kormányzóság) kiálltványban
lyamra igen kevesen váltak be; nehogy tehát a
folyvást nagyobb mértékben szaporodó intézetek tette közzé, hogy a fejedelem-gyilkosságban része- ajánlott „Gödöllői emlék" czimü csárdását a
nyitása alkalmas nevelők hiányában nehezítessék : sek meg vannak büntetve ; az ostromállapot meg- királyi család előtt e napokban eljátszotta s anya belépés iránt jelenkezőket a képezde igazgatója szüntettetik. Azon vádlottak méltó büntetését, a nyira megnyerte a magas tetszést, hogy a királyné
még folyvást elfogadja. Pesten Valero utcza kik magyar területen vannak, a magyar király és kivántára a „Szózatot" is el kellett játszania.
kormány igazságérzetétől reméli a szerb kormányI-ső szám.
** (Helyes intézkedés.) Gamperl polgármester
*• (Egyházak segélyezése.) Király ő Felsége zóság ; mindenek felett azon reményét fejezi ki, azzal bizott meg egy hivatalnokot, hogy a lapokat
hevesmegyei Kompolt községnek temploinépitésre hogy Karagyorgyevich Sándor nem fogja elke- kisérje figyelemmel állandólag és a körébe eső
közügyekre vonatkozó megjegyzésekről tegyen
300 frtot adományozott, a prot. egyházi czélokra rülni büntetését.
** (Benedek vezérőrnagy,) a közöa hadügy- neki jelentést azonnal.
rendelt évi átalányból pedig a kölesei, bátorkeszi
** (Csoda-gyermek.) Pesten az országuton
és szerencsi protestáns egyházközségeknek temp- miniszter képviselője a delegácziókban, nem rolomaik felépítésére az elsőnek 200, az utóbbiak- kona a táborszernagynak. Az 1864- ki hadjárat- nehány nap óta egy csoda-gyermeket mutogatnak.
ban mint ezredes, a porosz király nevét viselő Csak 12 éves és máris 200 fontot nyom.
nak 3—300 frtot engedélyezett.
34-ik gyalog sorezredet vezényelte, és Königsberg
** (Gyors puska.) A Vetterli-féle új svájczi
megrohanásánál sulyosan megsebesült. Később hátultöltő fegyverrel kisérletet tettek a magyarKözlekedés.
tábornokká neveztetett és Kuhn tábornagy svájezi gyártársulat udvarán. A lőtávolság 200
J< (Erdélyi vasut.) Az erdélyi, épen most hadügyminiszter ur csak legközelebb vette őt fel láb volt. A nevezett társaság egy hivatalnoka
országgyülési tárgyalás alatt levő vasuthálózat a hadügyminisztériumba.
gyors tüzelést rögtönzött s a puska tartalékjában
kiépítésére vállalkozott Waring-czég mérnökei
** (Zelinka) az elhunyt bécsi polgármester levő 10 töltést fél percz alatt ugy kilőtte, hogy 4
már bejárják a vonalt s többen e napokban Oláh- 45,000 forintnyi vagyonából 10,000-nél nagyobb lövés az alakot, 6 a korongot s valamennyi mellország felé utaztak, hogy a Brassón túl épitendő összeget jótékony czélokra hagyományozott.
magasságban talált. A lassu tüzelésnél K. ezredes
vonalakat is tanulmányozzák, miként lehetne a
*• (Beust báró) ellopott érdemjelei már meg- és S. alezredes összevissza lőtték a korongalakot,
pályát a dunai fejedelemségekben a fekete tenge- kerültek.
s a 34 lövés közül 20 alakot, 14 a korongot találta,
rig folytatni, miután ez adja meg valódi fontossá•* (Szarvas gázolta el) Compiegneben hajtó- vonaltól mellmagasságig. A kezelés, a constructió
gát e hálózatnak. A Waring-testvérek a legvál- vadászat alkalmával a walesi herczeget; nagyobb biztos és szilárd, ugy hogy a két jelenvolt tiszt
lalkozóbb szellemü s világszerte ismert tehetségü baja azonban nem történt. A régi herczegeket nyilatkozata szerint is e fegyvert nem egyhamar
vasut építészek. Francziaországban ők épitették csak bölény és medve ha elgázolta.
fogják felülmúlni.
a coulommieri vasutakat. Belgiumban a „Grand
** (Mura,-Szombatból) azon tudósitást vesszük,
** (Rossini utolsó perczeiröl) a következőket
Luxembourg" a Waring testvérek müve. Angol- irják: Pénteken Gallay abbé sokáig beszélgetett hogy a választó kerület baloldali hivei ott nov.
országban most fejezik be a londoni metropolitán Rossinivel, s a többi közt azt kérdé tőle: hisz-e a 7-kén özszegyülvén, elfogadták a „vasmegyei
Railways föld-alatti vasutat, a mely egyik legne- katholikus vallásban? „Az — felelé a maestro — baloldali kör" programmját, s maguk is baloldali
vezetesebb müve korunknak. Ezen vasut London „ki a Stabat Matert irta, a hitet sem nélkülözi." kört alakítottak.
legnépesebb része alatt megy keresztül, s több, Este fél hat felé egy pillanatra csendes, nyugodt
** (Szt.-Endrénél) az ugynevezett Kia-dunán
mint 500,000 font sterlingbe került angol mérföl- volt, de nemsokára ujra elővette olthatlan szomja, oly magasra torlódtak a vizhordta kövek, hogy az
denként. Indiában az Allahabadból Jubbleporeba mely két nap óta kinozta. Este felé a passy-i lel- arra járó terhes hajók a legnagyobb veszélynek
vezetö 350 mérföld hosszúságú vasut hasonlóké- kész jött hozzá és ez időponttól kezdődött lassu vannak kitéve. Daczára a hatósági rendeletnek

Kedd, nov. 24. „A sevillai borbély." Vig opera 2 felv.
mely szerint az illető tulajdonosoknak kötelessé- Brassó, Temesvár. Pétervárad, Eszék, Brooil, Ó- Zenéjét
szerz. Rossini.
Gradiska,
Zára,
Spalato,
Ragusa
és
Cattaro.
E
gévé tétetett a köveket elhonlatni, e tekintetben
Szerda, nov. 25. ,,A bajusz.'1 Eredeti vigjáték 3 felv.
még mi sem történt, és a mult héten egy Vise- várak, a mennyire hozzá lehet vetni, 59.592,328 Irta Szigligeti.
Csütörtök, nov. 26. „Az álarmos hál." Opera 5 felv.
grádról jövő kövekkel terhelt hajó e kőhalmazon forintba kerülnek.
• annyira megsérült, hosry rögtön elmerült, s a hajón
** (Nevezetes találmány.) Az óbudai szesz- Zenéjét szerz. Verdi. — Botter k. a. f öllépte.
levő emberek ia csak a legnagyobb bajjal tudtak gyár telkén a nainap érdek'!* római régiségeket
Szerkesztői moiidimiyaló.
menekülni.
ástak ki; egy kökoporsót, melyben a hulla állkap—
Debreczen.
P. G. A régi óhaj teljesitését legközecsai
közt
a
szokásos
Charonpénzek,
s
ujján
szép
** (A bécsi postahivatalban) nöm rég 19,000
ígérhetjük. A hiányzó számok iránt rendelkezforintot loptak el, s e tolvajlás tettesét még nem smaragd gyürü volt, továbbá papucs ea némely lebbről
tünk.
fedezték fel, s már is uj lopás ébrei*zté fel a köz- ruhadarabok. Egy odább fekvő koporsóban nem
— Pozsony. Sz, J . Szives ígéretére számolunk. Mi
figyelmet. 1084 darab arany tünt el egészen ész- volt egyéb földnél és csontoknál. Találtak továbbá H. úr közleményét illeti, annak érdekességét j magában
revétlenül, 8 a rögtön meginditott kutatások még gyermekkoporsókat és egy vizvezeték maradvá- nem tagadjuk; történeti becscsel biró van benne egy s
semmit sem deritettek fel. Azonban a postahivatal nyait, végre tetőcserepeket római .számokkal. Va- más. De az egész közlemény iveket foglalt volna ellapunkmelynek szük terét annyi mindenféle veszi igénybe.
lamennyi tárgy a muzeumba kerül. A találmány ból,
& czimzettnek a teljes összeget kiszolgáltatta.
Kénytelenek vagyunk, olvasóink s az irodalom érdekében
** (Steinberg Jakab) kereskedő, ki első tőn helye 30—40 ölre fekszik a Dunától, mi ami mu- mindig arra lenni legfőbb tekintettel: mi az, a mi irodalmi
jelentést Beniczky hullájáról a kapitányságnál, tat, hogy az aquincumi temető Kis-Czelltől egész becscsel is bir.
•— M.-Sziset. Sz. L. Vettük a legujabbat is. A régimost a belügyminiszteriumhoz folyamodott a kitü- idáig nyult, s közepén vonult végig a hires pan- ebbekhez
az ábrák is meg vannak metszve, s közlésre várnóniai
országut.
zött 500 frtnyi jutalom elnyeréseért. A uiinisznak. Nem kell már soká várniok.
terium e folyamodványt Pestváros hatóságához
A (A tenger alatti alagút) létesítése, mely
— Aszód. G. G. A kijavitást elfogadjuk. — A másik
tette át véleményadás végett.
Francziaországot kötné össze Angliával — mind ajánlatra nézve csak később nyilatkoztatunk.
— Pozsony. G. L. A népies balladát sikerültnek
** (Chorinsky Gusztáv.) A kronachi ujság valószínűbbnek kezd látszani; a mult napokban
ugyan nem mondhatjuk; de kísérletnek mégis olyan, mely
agyán
is
egy
sürgöny
érkezett
a
franczia
minisz(„Frankicsher Wald'-) jelenti f. hó 14-ről: A
legalább buzdítást érdemel.
Rosenbergen levő fegyenczet, Chorinskj t, miután terelnökhöz Londonból, mely az angol gazdag
— Pest. Az ősz halála. Nem közölhető; sem eszme
elmeháborodás jelei mutatkoztak rajta, tegnap az arisztokratia és parliament tagjai kőzül több mint sem tartalom.
— S. S. A két szerelem gyermekes kisérlet. Nem köerőd kórházába vitték, a hallomáa szerint már ki száz által volt aláírva, köztök a yorki, argyli,
is ütött rajta a dühkór ugy, hogy már ma köt- sutherlandi herczegek, Tilcho, Spencer, Chorch- zöljük.
Pnszta-Sz.-Miklós. B. Sz. A honvéd özvegynek
hill grófok stb. E sürgönyben a miniszterelnököt semmi— folyamodványa
dolmányt kellett reá alkalmazni.
nincs a honvéd-alap bizottságnál;
** (Rejtélyes gyilkosság.) Komáromból irják, e vállalat támogatására kérik föl, fejtegetvén azon sem a Marosszékről felterjesztettek közt nincs emlitve.
Talán a központi honvéd-egylethez folyamodott? Ott pedig
hogy ott nehány nap előtt egy Csiba nevü fiatal kereskedelmi a társadalmi nagyszerü előnyöket, nincs
miből segélyezni. De még, ha sietnek, az országos
melyet
a
két
állam
ily
szoros
összeköttetése
hozna
ember nyom nélkül eltünt s minden keresés dasegély-alapból juthat valami; csakhogy a törvényhatóság
magával.
czára sem akadtak rá. Most egy katona jelentést
utján haladéktalanul terjesztessék föl az igény.
•* (Halálozások.) Girk György pécsi püspök
tett, hogy a vár árkában egy hulla hever — fej
nélkül. A holttestet megvizsgálták, s abban a ro- nov. 24-én, élete 76-ik évében elhunyt. — Kun
konok és ismerősök az eltüntet ismerték fel. A Bertalan tiszáninnení helv, hitv. superitendens f.
SAKKJÁTÉK.
fejet nem találták meg. . . Vajjon nem lehetsé- hó 20-án vesztette el, nejét született Szunyoghy
470-dik sz. f. — Loyd Samutól
..._
ges-e, hogy az a levágott fej, melyet a pesti kere- Máriát.
(New-Yorkban.)
pesi temetőben találtak két hét eiőtt, s melyhez
— (Heckenast Gusztáv könyvjegyzéke.)
a testet még most sem tudták megtalálni, ennek
Sötét.
Mai számunk mellett küldi szét Heckenast Gusza szerencsétlen embernek a feje?
táv „kiszemelt közérdekü legujabb és jeles köny** (Megdöbbentö jelenetnek volt színhelye) a vek'- jegyzékét, ajánlva azt a közönség különös
napokban a budai lánezhidtér. JEjry csinosan öltö- figyelmébe. E jegyzék az irodalom minden ágából
zött s az előbbkelő körökhöz tartozó leánykát az annyi jeles terméket tartalmaz, hogy annak egyőrülési rohamok oly erővel támadtak meg, hogy szerű átpülantása meggyőzendi az olvasót e jegyrögtön meg kellé kötözni. Minthogy lakása isme- zék válogatott gazdagságáról és tartalmasságáról.
retlen volt, a városi kórházba szállitották. Töre- Csak néhányat emlitve a legkiválóbbak közül, itt
dezett beszéde után itélve, szerelmi csalódás találjuk Konek-töl az osztrák-magyar birodalom
idézte elő elmezavarát,
..
statistikai kézikönyvét, Wéber elismert jelességű
** (Egy Gluhár Mihály) nevü 67 éves pesti Világtörténetét; Vámbéry nagy érdekü Vándorcsizmadia életuntságból egy dikicscsel ki akarta lásait és éleményeit Persiában, Carey hires könymagát végezni. Szerencsére felesége még jókor vét a társadalmi tudományokról, Ballagi Teljes
bejött, hogy megakadályozza szándékában. Csak magyar szótárát, az átalános érdeküek közül.
karját metszette fel.
Továbbá a jogtani irodalom több jeles műve közül
** (A lánczhid előtti fasor) mely a koronázás megemlíthetjük Hoffmann Római jogát, Okröss B.
alkalmával kiirtatott, már ujra ki van ültetve.
legujabb Törvény- és rendelet-gyüjteméoyét stb.
** (Kis- Várda és Anarcz) közti posta rablást — A hazai történet- és népismeretre: Horváth
mint irják, nem proffessionátus rablók követték Mihály Magyarország történelmét, Vargyas Szael, hanem maga a postakocsis, a ki 16 vagy 17 badságharozát, 8 a Magyarország képekben cz.
a b
c
d
e
f
g
h
éves suhancz. A tettest maga az atya adta fel s vállalat több mint 400 képpel diszesitett két köteVilágos.
az ellopott tárgyak nagyobbrészt már vissza is tét. Szintoly gazdag a szépirodalmi rovat, melyben Jósika "és Jókai regényeivel. Tompa költeméVilágos indul s a 3-ik lépésre mattot mond.
kerültek.
** (Rablók.) A Vas- és Veazpréramegyékben nyeivel, stb. találkozunk. Naptárak, a tudomány
megszorított rablók Győrmegye felé vették utjo- minden szakára vonatkozó iskolai tankönyvek,
A 465-dik számu feladvány megfejtése.
kat, e most itt félnek a szomszéd megyékben ural- imakönyvek a legdúsabb választékban, stb. — Az
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)
kodott garázdálkodásoktól. A hatóság különben érdekes és tartalmas könyvjegyzéket jó lélekkel
Világos.
Sötét.
Világos.
A.) Sötét.
intézkedett, hogy katonaság fogadja a határokon ajánljuk olvasóinknak s átalában az irodalom
1.
Fh5-e2
Hf4-e6
minden
barátjának
kiváló
figyelmébe.
hivatlan vendégeit.
2.Bh6-g6
He6-c5:a ü
He6-f4
•• (Ritka éZeí/cor ./lemeavár mellett e hó 5-én
8. f2-f4f
Keö—d4
3. Bh4—f4
Ke5-f4:
Nemzeti
szinház.
4. Bg6—d6 matt.
ritka életkort ért nőt temettek el: 115 éves volt
4. Fc5-d6matt.
s utolsó órájáig ép és egészséges, eszmélete a
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
Péntek, nov. 20. „A trónkeresö." Eredeti szomorujáték
— Miskolczon: Czenthe József. — Karczagon: Kacsó Lajos.
végső perczig megmaradt.
5 felv. Irta Szigligeti.
— Sárospatakon : Váczi István. — A pesti sakk-kör.
** (Várak.) Magyarországnak és Ausztriának
Szombat, nov. 21. „A fekete dominó." Vig opera 3 felv.
31 erőssége van, még pedig Olmütz, Malborghetto, Zenéjét szerz. Auber.
Lapunk mai számához van melléTrieszt, Pola, Laibach, Innsbruck, Kufstein, FranVasárnap, nov. 22. „A párisi szegények." Dráma 5 felv.
kelve Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatazensfeste, Trient, Buda, Nagyvárad, Komárom, Irták Brisebarre és Nus; ford. Radnotfáy Sámuel.
Arad, Lemberg, Krakó, Praga, Teresienstadt,
Iletfö, nov. 23. „il társaságból." Színmü 4 felv. Irta lában megjelent közérdekü legujabb és jeles
könyvek jegyzéke.
Josefstadt, Königgratz, N.-Szeben, Károlyvár, Bauernfeld; ford. Radnótfty.

TARTALOM.
Hónapi- és! Katholikus és protestáns
naptár
betinap |
í!)
fO

il

2
3
4

5

naptár

Izraeliták
naptara

ap

Novemb. (ó) |j Kislav R. f. p.|ö. p.ló. P-l *
November
247 33I7 2614 12| 60
D35
Valth.
D
1
Szaturnin
Vüsar.
248 3 4 | 7 27Í4 l l ! 73
18 Plató
Hétfó András apost.(f , Endre
16
249 35I7 2 9 Í 4 101 87
]19 Abadiás
Kedd Eligius, Natália Natália
17 Eleazár
250 3 6 | 7 80 4 10i102
20 Gregor.
Szerda Bibiána
I Bibiána
Ü18 Illés
B. Assz.avat ;19 [ima nap 251 3 6 ' 7 3114 9116
Atala
Csőt. Xav. Ferencz
JJ22 Philemon
IÍ20
Í20 Esőérti " J252 37 \ 7 3214 9 Í180
Borbála
Péntek I Borbála fzüz
tlaiS.Mikecz
|!23 Amphiloe
J21S.Mikecz|253 38:7 33;4 9!|144
\ Abigail
Szomb. Sabbás apát
Hold változásai. © Holdtölte 30-án 2 óra 17 perczkor reggel.

Mazzini József (arczkép). - Öszszel. - Az „áldás"
Hold
(folyt). - Rajzok az országgyülésből (három képpel). A munkáshiány Magyarországon. - Háromszáz éves ágyu
P- ó. p.J Ó. .
(ábrával). - Töredék egy külföldi magánlevélből. Oi 4 1 8 ! 6 15 Egyveleg - T a r h á z : A horvát küldöttek megérkezése.
4 6 | 5 21
- Irodalom és müvészet. - Közintézetek egyletek. 46: este I regg.
Egyház és bkola. - Közlekedés. - M i ujság? - Nemzet,
16 6 511 9^31
18! 7 56J10 2 5
szinház. - Szerkesztői mondanivaló. - Sakk-játék. 25 í 9 7 l l l l
Heti-naptár.
36 10 10 l l 54
Felelós szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magya£-utcza21.ss.)
P

5*2

5b3

HIRDETÉSEK.

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

Gnracao, Benedictin,
és egyébb

Unom Liqueuröket,

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

nemkülönben:
mint:
Veuve cliquot nagy cs kis
üveg.
Moet ei Choudon.
Jacqnesson et fils.
Napoleon grand vieux.
Továbbá:

HPF" Villányi és erdélyi borok főraktárát ajánlja

4
J-a

Hollóssy Gyula,

Wurui-utcza Vogl ház.
Elöbb 14 éven át Dorottya -utcza ;
Wurmudvar.
287 (6-10)

VADA.S.2ÍFECYVE

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd pus-

kamives-munka, }B9T sajáí készítmény. "^W| finom
sodrony- és damast-esövekkel s csinos vesétekkel 65, 70,
80, 90, 100 egész 120 forintig, ajánlja

Unschuld Ede

Pesten, váczi-utcza a „levélhez."

ÜHT" A legszilárdabb munkáért s a fegy-

100,000 tallér főnyeremény.

A legujabb » a brannsrUweigi hercztKHéK kormánya által biztositott

nagy

pénznyeremény|

klsorsol&sa

egy milló 1 2 2 . 7 0 ° tallér értékben
19.600 nyereményt nyujt, melyek
közt a főnyeremények esetleg 100,000,
60,000, 40,000, 20,000, 10,000, 8000,
6000, />000, 4000, 3000, 2600, 1500,
105-ször 1000, 146-szor 400, 197-szer
200, 275-ször 100, 12,555-ször 47 stb.
tallér, melyek a részvevők által okvetlen meg fognak nyeretni. E nagyszerü
jutslomdij kisorsolása felette érdekesen
van kiállítva.
329(2-4)
i£ sorsjátéknál csupán csak nyeremények huzatnak ki, s pedig a hivatalos játszóterv szerint az alaptőke, nyeremény húzások által 5 hó alatt fog
visszafizettetni.
Az első nyercaényhuzás már 1868.
évi decz. 10 és 11-én fog megtörténni.
1/ieredeti államsorsj.ára 1 ft. 75 kr.o. é.
l/t
,
3»ö 0 « "
l/i
7„- „ „
A magas igazgatósági hatóság részéről ez eredeti államsorsjegyeket
illetőleg egy föhitel rubáztatván reánk,
s hogy igy mindenkinek lehetővé tétethessék a közvetlen megrendelés, — kéI széknek nyilatkozunk még a legcsekélyebb megrendelést is, melyhez az
illető összeg, ausztr. ért. csatolva van,
még a legtávolabbi a esö vidékre is
azonnal s pontosan eszközölni. Minden
részvevőnek, az eredeti sorsjee-yek,
melyek az ország czimerével ellátva
vannak, általunk kézhez szolgáltatnak,
s minden megrendeléshez egy hivatalos
játékterv ingyért csatoltatik.
Mi alulirottak, érdekleteinket a
megtörtént huzás eredményéről, a nélkül hogy arra felszólittatnánk — hivatalos sorshuzási lajstrom által értesiteni fogjuk s a pénznyeremények is
pontosan megküldetnek, valamint öszszeköttetésünknél fogva az országban
bárhol kifizettetnek. Minélfogva tisztelettel kérjük a megrendeléseket mielőbb közvetlen hozzánk beküldeni, —
a reánkbizottak pontos kivitele és
szilárd szolgálatunk biztositása mellett
tisztelettel maradunk

Steindecker S. és társa

bank- és váltó-üzlete Hamburgban.

Bekülrtetett.

Azon személyek érdekében, kik elismert
szilárd pénznyeremények kisorsolásában szivesen résztvenni akarnak aSteindecker S.
és társa Hamburgban — fentebbi hirdetményére ezennel figyelmetessé tétetnek. E
háznak legujabb időben ismét szerencséje
volt a legjelentékenyebb pénznyereményeket kifizetni s elismert tényállás, hogy e
bankház által mindenki pontos, szilárd 8
méltányossággal párosult szolgálatban rétzesittetik.

a „Magyar király" czimü szállodával szemközt,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer
lesetü s finoman lakkozva 15 ft.
Készfiietek, melyek minden ámyékízékhez alkalmazhatók, s mely áltat a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészéve] erős horgany-érczből szilárd gépezettel, famunkáiattal együtt, minden hézi árnyékszákhoz
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tártainak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

Anisette,

Franczia pezsgők raktárát

Kertész és Eisert Pesten, Dorottya-utcza 2. sz.

Viz által légzárolt

THEA és RUM

verek szabatos löképességeért jótállás vállaltatik, s
nem tetszés esetében, 14 nap leforgása alatt, kicseréltetnek.
Vidéki megbízások a leggyorsabban teljesittetnek.
272 (6—8)

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által s füst a konyhából s !ak
helyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ü l ő kádak a legerősebb
horgán véreiből.
(C^f" Moderaícnr és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
készlet a legfinomabb amerikai petrolenmból, a lehető legjutánycab árért.
268(6-6)

bádogos-mester.
a., n városháza mögütt.

József-tér 11-ik szám alatt, tírosz-féle házban.
IPF" Rendel hétköznapokon délelőtti ll—12-ig és délután 2-4 óráig. - |
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban.
208 (8 —12)

„ 12 „

Nyitott gyermek-ingek 90 kr., 1, 1.20, 1.75, 2 forint és fe!jebb.
,,
„
valódi batisztból legelső használatra 2.50, 3.20, 4 ft.
Hosszu vánkoeok vászon- vagy perkálból 3.75, 4.50, 6, 8 — 12 forintig.
„
„
piquét-ből 5, 6, 7, 8 forint.
Kis vánkosok 1.50. 2, 2.50 3. 4 forint.
Paplanlepedök 8 75, 4.75, fi,'8, 10 forint.
Alsólepedők 1.9 í, 2 forint 90 kr.
Kádkendők 2.50, 2 ferint 9 > kr.
Pellenkák vászonból 65, 75, 80 kr.; viaszos tafotából 65, 70 kr.; flanellból
kivarrva 1, 1 forint 20 kr.
Piquét-takardk J.50, 2; 8, 4, 5 forint.
Vászon-íokötócskék 42, 65, 80 kr.
Háromszegletes kendőcskék 40, 50, 60, 80 kr.
Szájkendőeskék 25. SO kr.
Fürdő-köpenykék 2 50, 3 forint.
Szorítok, szélesség és hosszúság szerint 25, 35, 50 kr.
Szakálkák, piquét-ből vagy viaszos tafotából 32, 45, 60 kr.
Pólyaszalag, fehér vagy szines 70, 80, 90 kr.
Hosszu vánkosba való levart betét-paplan 2 forint 10 kr.
Öltöztető vánkos 1.60, 2 forint 10 kr.
Lószőr-vánkos, nanquin burkolattal 3, 8 forint 50 kr.
Selyem paplankák minden szinben 8, 10 forint és feljebb.
Szőtt zubonykák 50, 60, ,70, 80 kr.; kötöttek 90 kr., 1 20, 1.50, 1 ft. 75 kr
Zubonykák és főkötöcskék együtt; kötve,horgolva vagy hálózva 1.50, 2,2.75
3 forint 50 krig; szalaggal diszitve 2, 2.50 3, 4 forint.

Keresztelő készletek. Gyermek-kosarak és bölcsök.

Moll vagy tuli zubonykák és íőkötőcskék, szalaggal ízletesen diszitve együtt
3, 4,5 forintig.
Keresztelő készletek minden szinben következőkből, u. m.: vánkos, zubonyka és főkötőcske 12, 15, 20, 25, 30, 40 forint és feljebb; paplannal együtt 20, 25,
80, 40, 60, 60 forint és feljebb.
278 (2—2)
1 gyermek-kosár, kibélelve és feldíszítve 22, 26, 30, 36 ft. és feljebb.
1 vasbölcsö, kibélelve, függönynyel együtt 36, 45, 60, 80 forint és feljebb.
"—"— Folytatása következik "*•""'

Kiimburgi és hollandi
vászon.

Tiirs F.-nél Pesten,

váczi-utcza ,,a nagy Kristóf" mellett.
Hímzések. Fehérnemű, cslpkék.
255 (4-8)

Titkos

béte gségeket
és

*** nemi gyengeséget " * s
katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel bámulatos gyorsan és alnposan (az ujonnan
keletkezettek et 48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonf*k<' r h < ' i z ban
kiszolgált osztáíyorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőIntézetében Pest. kis niező-uteza 88.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 7 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
317(4-24)

308 (4 -12)

Szabad egyház a szabad államban,

WíLLÍAMSlÖGER.

253 (4 — 6^

Gyermck-vászomtemüek.

SZENES EDE

Pesten, Dorottya-utcjza a „tekenős bókánál."

Horváth Mihály legujabb müve!

iVHimzett^szélek,belétek stb.

UBF* Árjegyzék bérmentve.

830 (1—8)

Ráth lór lepj&bb kiadásai,"

Türsch F.-nél Pesten,

Régi pénzeket

Á „szabad egyház a szabad államban"
elv teremtője s megtestesítője.

és mindennemü régiséget, drágakfivet
lovagló és ny«reigsser»zsmokat lotakat
rókkal egy fitt, arany, ezüst és drága. kövekkel kirakva, továbbá gyöngyoazineskuvet, aranyat, ezüstfit, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Életrajzi vázlat.

irta H o r v á t h

M i h á l y .

Ára 84 krajczár.

Régiségek és természetiek

328 (1)

Mezőgazdasági miinkaerő-calainiüs.

irodája.

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

Irta

"hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombnk, övek
és mentekfttókböl o lególcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, mndárbörök, tojások
« szemüvegek is találhatók.
302 (S —4)

K e n e s s e y

K á l m á n .

Ára 40 krajczár.

A székelyföld leirása.

Börbajok

Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból.

tiíkos betegségek

Elsö kötet. Számos képpel. Nagy 4-rét. Ára 4 forint.

irta O r b á n

valamint

és sulyos ntóbajal ellen, sok évi tapasztalás 8 a világhirü Hicord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztositása mellett, íendel:
Lakása Pesten,

váczi-nlcza 15-ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.
tól l-ig.

Elfogad naponkint ll órá233(12-12)
Megkereshető levél által is.

B a l á z s .

Turgenew hires regénye, oroszból fordítva. Ára 1 ft. OÓ kr.

Stigar F. orvostudor stb.

II fi c k e il a s í f» u g z t á v

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek és min|
den könyvárusnál kaphatók:

i Tompa Mihály versei. A költő arczképével. Hat kötet (1375 lap 16-rét)
!
fűzve 7ft,50 kr. Diszkötésben
10 ft.
I

*)'A

ára egy csomagnak tiz skatulyával 18 kr.
,, e.gy egyes skatulyának
2 „
Viszonteladók árkedvezményben részesülnek.

kaphatók saját könyvkereskedésében és minden könyvárusnál:

váczi-utcza ,,a nagy Kristóf" mellett.

Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf" mellett.

jbiztoiisági gyufának

16—30 fti*.

20-40 ,r

Unschuld ide,

brüsseli tfill, blondfond, clflnyszévet minden áron

Menyasszonyi készletek,

a svéd kir. szab. phosplior és kén üőíklili

fegyverkészitő s kereskedőnél Pesten, váczi-utcza
a „levéV(-hez.

(1-8)

— krig.
— »
— »
— »
— »
— »
— »
— »
— »

Egyedüli raktára Pesten

(valódi franczia-gevelot)

a legjutányosb árért kaphatók u. m.:
1000 darab 16 kalib

Perkail, shirting, moll,

ágynemű. Ingek, szoknyák, fökfitők, harisnyák, zsebkendők stb.
minden áron.

F íi Ü - s z e r e k c t í

Kandalié- és kályha-ál!yánjokat szerekkel együtt,
öntött vasból
• . 3 ft. 20 krtól 8 ft.
Szinte ilywiekíít festvényekkel
9 » 80 » 15 »
tíáf jiia és kandalló elébe valo állványokat . , 5 » 50 » 12 »
Kályha elébe valo táiczákat
1 » 50 »
6»
Eszközöket (tüzfogó, iapát és horog)
1 » 20 »
8»
Fa-kosara'i ut, nádfonadékból
2 » 20 » 15 „
Fa kosarakat, fénymásolt piéhből
5 » 50 » 15 »
Kőszén- és eoakg-kosarakat . .
1 » 80 »
6»
Fúvókat, egyszerűeket és díszeseket
— » 7$ »
3»

Lefaucheux-töltények,

SH

I

dús választékban ajánlanak:

Thea-e»zkABOket:

Dr. Grossmann, mm- és fülorvos Pesten*

1000

!!! Árjegyzék!!! Türsch F.-töl

mint a jelen idényre igen alkalmas czikkeket

Samovarokat, orosz és belföldieket
2 ft. 25 krt.il 30 ft. — krig.
Thea-fi<%tflket, állvínyo<Mn,fénymázolt és oxyd.pléhböl, vörös rézből, angol caianböl .
. . . 6 » — » 20 * — »
Thea-Sstokct, Bereeiius-lámpákknl . . . ' . . .
8 » 50 » 16 » — »
Thea-fdEÖket, ujnemüeket
. . . 1 » 75 »
3 » 50 »
tíyors-forralókat
pléhből és sárga r é z b ő l . . . . — » 40 »
2» — »
Tisea-szürőket és ^oljó&at
— » 40 »
3» — »
Thea tálcánkat minden nagyságban pléhből és fából — » SO » 12 » — »
Thes-saelenczéket, üvegeket és szekrénykéket . . 2 >• 15 » 12 » — »
Thea-kannakat biittanis-érczböl
2 » 90 * 10 » — »
Továbbá kízi, asztali és ágas gyertyatartókat, asztali os uzsonna-késeket,
ano;ora íábsíőiiyege'íet, lábtöriüőket cocos-, tengeri ííi- ea caoutchoucból, ameri&ai szőnyegeso-prőkes, bútor-porolókat, asztal-takarókat, vaj- és sajt-tányérokat, kávé-gépeköt, ruha-fogasokat, virág-asstalkákat, papir-kosarakat, s a háztartás többi czikkeit.
284 ( 6 - 6 )
Irásbeli mexreudelésitk kfilőnSs figyelemmel eszközöltetnek.

MIKSITS KÁROLY,

Raktár: ro7.s<ater 2.

• 1

Tompa Mihály. Dalok és románezok. A költő arczképével (480 lap.
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3ft.50 kr.

betegségeket

<n -g nxakass és üdült bajokat is ugy
Sórodában, min* msgán gyakorlat folytárt több «8«r betegen legjobbnak
biíonyuit mód szerint, sokszor a néíköl, hogy a beteg- hivatásában vagy
é l ó á j á b a i s gatoliatnék, gyfikebístosajB és gyorsan gyógyit

l e i dr. MM Vilmos

pest, király-utcsa 27. sz. Medetsháühan, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,
. délután 1—4 óráig.
fj^F* Díjazott levelekre ax»naal
vainssoltaük, s kívánatra a syogy»r.f>r<>k íc
ktildtk

Játszéművek

4 --48 darabbal, melyek közt diszmüvek harangjátékkal, dob és harangjáték, égibangzatok, mandurák s expressiókkal stb. továbbá:
2-12 darabbal,melyek közt: szekrénykék, szivartárczák, svaiczi há«ikók,
fényképészeti albumok, Íróeszközök,
keztyü-szekrények, szivartáskák, dohány- és gyufa-szelenczék, bábok, dolgozó-asztalkák s mindezek zenével;
székek, melyekre ha ráülünk — zenélnek, mint legujabb tárgyakat tisztelettel ajánl
S09 ( 8 - 8 )
Heller 3. II. Bern-ben.
Karácsán! és njévi ajándoknl a
fentebb elősoroltaknál misem lehet
jobb s alkalm"8'10''- Sálon okban s betegek ágyain mindezeknek sehol sem
volna szabad hiányoznia. Árjegyzékek
bérmentve küldetnek meg; mindennemü kijavítások elfogadtatnak. —
Készművek nagyszerü raktára.

I

584
Megjelent az „Athenaeum" könyvkiadásában és Magyarország minden könyvkereskedésében kaphatc

49-ik szám.

Tizenötödik évfolyam.

KOHN PHILIPPE
(Patek, Philippe és társa genfi órások (anitványanak jóhirü

EMICH GUSZTAV .

Nagy Képes Naptára

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEM,
Dorottya-utcza %• sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

az l§6Ü-dik évre.

Igen diszes kiállitásu 34 negyedrét ív, 30 — 35 képpel s

ajánlja l e g k i t ü n ő b b , jó és olcsó ó r á k k a l g n s d a g o u ellátott r a k t á rát. 3 évi jótaiirt* Oieilett az a l á b b következö á r j e g y z é k szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állapotban levő, — általam a legpontosabban s a leg-^orgalmasban van 'spróbálva.
Szine 8 b o r í t é k b a n
t a r t ó s a n
füzve
a
k ö r ü l v á g v a :
l<5 Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint mikén?, lehet egy
' zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani—kiegyenlítési tabellavnl egytitt,
melyszerint az órák, » n a p ó r á k szerint igar.ithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
T a r
t a l o
jatx :
adatik.
Czimkép: „Munka és szorgalom tesz gazdaggá,
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . .
. . . 1 Ö - U forint I
A gazdagság j;edig szabaddá V*
„
arany-foglalvánnyal, rugóra
12 — 18
n
Czimlap. — Előszó. — Naptári rész : Únnepszamitás. — Időszámítás. — Zsidó„
„
hölityek eznmara
14 15
nnpiar. — Nap- és holdfogyatkozások. — Normanapok. — Bélyegilleték. — Távirdai
„
8 rubinra
14—15
Bz.'.bályok és árak. — A 12 hónap.
„
kettős födéllel
15 — 16
Szépirodalmi és történelmi rész : Ez a dicső halill! Költemény. <,Illustrálva.) —
„
kristály-üveggel
. . .
. 15 —16
Tévedünk vérkeresztelöje. (Egy huszártiszt naplójából.) B a k i t s J i n o ? , —
horgony-órák 15 rubinra
16-18
Szerb dalok. A . . . . E . . — Pénz és szerelem. Novella. Ford. Solymossy P a ' . —
kettős födéllel
18, 20, 22
Áldomás egry ó-kancsóból. Költemény. T h a l y K á l m á n . — Hí a h a z a !
angol horgony-órák kristály-Üveggel
19.22,26
Klbefzél.'s. V é r t e s s y A r n o l d t ó l . — Roland a paizshordó. Uhland után
Halára Doisii. — X szuumlyágharczok egyik csatája, (Mustrálva) Á l d o r Mihorgony tábori órák kettős födéllel
22, 2-t
valódi remontoir ór»k (kengyelénél felhúzandó)
. . . .
28—80
tiAly. — A. l&nvkn. Paródia. Schiller után (képpel) D . . . . G
— Göz és hó.
ugyanaiok kettős födéllel
35-88
Tt'-H ki-p. V e t é s y P á l . — Isten keze ember keze. M a d á c h I m r e . — Két
tlal. Angolból P u l s z k y Á g o s t . — Egy kiáltás a pusztában. (Határszéli törArany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
üO — 32
ténetbe.) K«|-url. Ford. S o m o s L a j o s . — Egy nyakkendő beszegése. (Episod a
„
arany-köpennyel
34—36
forradalomból.) S z a b ó R i k h a r d t ó 1.
órák hölgyek ssámára 4—8 rubinra
25—28
''", Veyyes ismeretek tára : Magyarországi tájképek és városok. (Tizenöt kép., hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
P'.-l.) Tót Lipcse ős vára. — Bajmócz vára 03 története. — Tájképek a Duna mentékristályt; véggel
42 — 45
!>• 11. — Bulatoni tájképek. — Szegzárd városa távlatból. — Szigetvár mai romjai. —
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
B.'-kés Gyula és vidéke. — A zarándi havasok. — A tenger és a levegő-ür phy„
zománcz és gyémánttal
55-57
Nika! iroographiája. — A tenger és a levegő áramlatai. — A viharok képződése. —
horgony-órák 15 rubinra
86—40
A cjxloiiok. — A vihar-jelzők. — A newcastli szerencsétlenség. — Az angliai partok.
ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 15—50
(Ivét képpel.) A plyinouthi öböl. — A tenger idylli szépségei. — Anglia védbástyái. —
horgony-órák kettős födélíel
55 — 58
A cs. tonia-flotta hadgyakorlata. — A vihar elöl futó hajók. — A tenger Szépségei
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 98
és csodál. — A tenger üterei. — Termékenysége. — A parányok és ázalagok. —
„
kristály-üveg s arany köpennyel .
. . . .
60-75
\ ér-virág. (Corall.) — A világ alkotói. Michelet utáu Lövey Klára.— Barth ktizéphorgony-órák hölgyeknek
36 — 40
:i frikal utazásaiból. (Nyolcz képpel.) —• Ederi és Murzuk varosok Fezzauban. —
ugyanazok kristály-üveggel
48 — 5?
Tuareg tábor. — A királyi palota Kukában. — A csad-tó. — Sziklahegyek. — A
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50-55
Bénue 'olyó. — Emberrablás. — Carricaturák és genreképek. — Hogyan mulatremontoir-örák
70, 80, 90, 100
nak a nürnbergiek. fi képpel. — Mikor lesz Münchenben revolutio, 4 képpel.
ugyanazok kettős födéllel
UO, 120, 130, \50, 160
Tiszti czimtár : Magyarország királya és családja. — A magyar kir. felelős ministeiium: Elnökség- és Honvédüg-y. — A király személye körül. — Belügy. — PénzInga-órák, hetenkinti felhúzásra
jg t go^ 22, 24
ügy. — Vallás és közoktatás. — Igazság. — Kereskedelem. — Földmivelés és közie,,
óra és félóránkinti
titóre
' . 's9—42
kedé.". — A magyar kit: hétszemélyes tábla. — A magyar kir. Itélö-tábla. — A magyar
,,
óra és negyedóráckicti ütőre
48. 50, 55
kir Váltófeltörvzék. — A tek. kir. ker. táblák. — A tek. királyi elsóbirósága váltólörvHavi regulatorok
30-32
*r.éke.k. — A .kí •. rAi»«mri itiaiaatósáaok. — Vármegyék: Dunáninneni, Dunántuli,
Montre-Proletaire (munkás-órák) a keiigytlnél ba'ra felhuzva, lapos üveggel 14 ft
i'.-1/..ii.áiutfii; k. .•.:..'. 1 iMSíuKapesolt réazck. S z a b a d k e r ü l e t e k . K i u m e . — E r 1 tá i y .
Ébresztők órával 6 forint.
Királyi legfőbb törvényswk. — Kir. Itélö tábla. — Vármegyék. — Székely székek. —
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
S/.ász'székek. — Hirdetések. — Ujabb vásárok és Selyem-vásárok. — Pest-budai
Legfinomabbak franczia modoru 8. 8 ft. 50 kr., 9, 10, IS ftig
ügyvédek.
Hosszu nyaklánozok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10. 15 ftig.
§BT" Vidéki megbizások az illeték beküldése va<»v utánvét* 1 mellett, legpontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomagoláséért 1 ft. 50 kr. számittatik.
314 ( 3 - U)
IPSP** Javitssok. önalkotta eszköiök és gépek segitségével 6 évi, Genf,
Brüssel és Páris legjobbhirü ór agy áraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobbanvégeztetnek én ölesén számittatnak. Ór;>,k, melyek nem
tetszenének, kiesereltetiivk. — Em'itendő, hogy Pesten valo tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, snit a folyton újuló megbízások bizonyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda foj;ok törekedni, hogy javitásokat legjobban
végezhessek él csak jól szabályzóit órákat adjak el; aitért szives pártfogásért esd
Tartalom s Naptári re'sz. — Ujdvi vers. — A száz e'ves kalendáriom jöI tisztelettel
Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.
vendő mondásai. — Az esztendő ünnepei. — Hogyan kell az esztendő 12 hónapjának minden napjára egy-egy élezet előre megálmodni. — .Kipfelhauser költeménye K. L.-hoz. (Pendant T. K. hasonló czimü költeményéhez.) — Egy réztoll
emlékiratai. — Uj vala?ztási auspicziumok (képekben.) — Ritkaságok. — Az
njabb politikai műszavak magyarázó szótára. — Szabványok a subventionált
.,
Pestmegyében a vaspálya (-táez'ótól Vecséstől 1 óra távolságra 3 évre
irók számára. — Arany ABC az absohitismus idejéből. — Hány kézen megy át
bérbe adatik egy középnagyságu virágos a n g o l - k e r t körepén egy báa 5 szobával
a subventió? (képekkel.) — Siabó-bál (farsangi genrekép.) — A hires generális.
bútorozva, gyümölcsös, zöldségtermő egy egéfz holddal, kis üvegházzal jókora pinczével;
Ad notam : Háry János, az ujabbkor egy ismerős tábornokáról.) — Flekdrsz
átellenben csinos gazdasági épületekkel. Megtudni lehet vácii-uteza 16. szám dr. FiszSamuol és Uraczy szolgabiró, (ke'pekkel.) — Vasuti kaland. — Tessék vásárolt o r y urnál déli 12 órakor.
,
333 ( 2 - 2 )
n i . — Ki volt nagyobb ? (Épen a 100-dik paródia.) Jótékonyságok. Uj fóti dal.
Vegyes karricaturíík kopekkel) — Egy mezei költőnőnél. — Buda-Pest panorá
A „Pesti hölgy-divatlap" könyvtárában megjelent:
mája. — Alispáni jelentés egy bizottmányi gyülésen. — Bolond kérdések és
oko3 feleletek. — V.v.y sukat utazott és sokat tapasztalt ember tanácsai. — Jövendő mondások az elmult dolgokról.

Magyar- és Erdélyország tiszti czimtárával.
•

Ara csak i frt.

t

BOLOND MISKA NAPTÁRA
1869-re.

Sok képpel. — Ára 80 kr.

Haszonbérbe adatik.

T. cz. Werther és lírázay uraknak Pest, ország-nt2ü. sz.

Alulírott, mint jobbára folytonos üléfsel összekötött, munkával foglalkozó egyén
többször s huzamosabban étvág} talnnsáir, tes-tkvirtséf? s ahnailan!<ágban szenvedvén, uraság 1 ok hirdttett ..Élet it»l-'-!Íboz, mint <•)• >;-ysze. huz U h amodum, s ugy találtam, miszerint rövid has: nálata utín «:-on szernek, >-i vií»ynm, testem ruganyosságát s a
jótévö álmát tökéletesen visszanyertem; m é r t ia önöknek <;.int e becses s kellemes orvoíi
szer feltalálóin; k. csak szer nc.'é't kivárhatok, s ;i szenvedő embeiiség irányában óhajtom, hogy jeles talál mán - uk mi' t kitünő hízis/t-r erdemdet. r.épsreri.s 4 gét nyerje el.
Pest, 186S.
"
385(1)
S é . h U , | l « ! u s y P é c h y József.

Kölni gépgyár részvény-társulat
Bayenthalbaa Köln mellett a Rijni ?idékén.

Ajánlja ai;'gát ibindennumU legkitUnrVb szerkiizetii gAsjcépek s gAzknzátlftk szállitásám minden megkivá t.itci nu^v^v-bBn ; kéíiit u-vábbá liíillözéfttliet
(Transmissionen) s lnrende..é. i Ü !k». trésze:;. ',,...;,, k . p a p i r - és íógs?.c>.K-a;j'as ak,
valamint v a s p á l y á k stb. számára. Gyáitruam a i szil4rc'ság*icrt gyárának hírneve s
nagyszerűsége eléggé kezeskedik.
i g y A m,\;<i>;udeli?át;k rei:dUiiiii< olcsu itiskcrt s u ! s h ; t ő legrövidebb
idö alatt c /.k". li.M'tiií'ií.
'Í3W Kü.'oltbbi tü.lósi' ást nyerhetni Peslen, Ttr;>£-vnso«', háromsaiv-

nte«« 23-lk szám alatt, 11-dik ajtó.

285 (6-12)

AZ „ÁRULÓK"

gr. Ponson da Terrail nagyhirü franczia iró egy:k legszebb és legérdefefesiitóbb
regénye kat kötetben. Forditotta Csáthy Géza. Kiállitása diszes Ára: í ft.
"Megrendelhető a „Pesti hölgy-divatlap' kiadó-hivatalában, ujvilag-utcza
18-dik szám alatt.
—
•

A „Pesti hölgy-divatlap-' eddig megjelent diszes műlapjai
ugyan ott kaphatók és pedig:

1) „Perényi Hona a mohácsi hősöket temeti."
2) „Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sirjánál I t . Károly koronárását
nézik."
3) „Hunyadi Mátyás találkozása édes anyjával, Szilágyi Erzsebettel 1468. febr.
9. St azvitz. alatt, midón Podiebrád fogságából a királyi trón elfoglalására indul."
'!) „Lónyay Anna erdélyi fejedelemné, fjrjét, Kemény Jánost a tatár fogságból kiváltandó" ékszert-it bocsátja áruba."
5) „A Kurucz asszony, Bebek Györgyn?, Patócsy Zsófia kivonulása Szádvárbói, a mint Svendi Lás>ár a labanezok vezére tiszteleg előtte."
6) ,,A. király n királydombon kardvágást tesz a világ négy tája felé.1'
Bármelyiknek példánya: 1 ft., göngyötetése és szálütó-levélre bélyeg, egy
v.gy több példánynál, csak*3O hr.
7) Budavár hősies bevétele, 1849, május 21-én, dicső honvédeink által." Ennek példánya: t ft.
A ,,Pesti hölgy-divatlapra" is előfizethetni. Egész évre: 8 ft. — Félévre:
4 ft. — Negyedévre: 2 ft. — A „PesU hölgy-divatlap" kiadó-hivatalátmii ujvilag-utcza: 18-dik szrim.

P8f* Ki a regény vagy a luülapokból egyszerre öt, vagy több
példányt rendel meg 40%-ben részesül.
325 (2-8)
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Kiad«-tnlajdono« W« ck*B«M Guneíav. -

a w —

Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza t-dik szám alatt).

Pest, deczember 6-án 1868.
Elöfizetési föltételek: a V a s á r n a p i Ujság és Politikai Újdonságok e g y n t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapán V a s á r n a p i Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Chnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
§ 4 > " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többssöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk izámára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Grant

Ulysses,

az északamerikai Egyesült-allamok választott elnöke.

A nyugati nagy köztársaság, melynek
fejlődését, növekedését, gyarapodását és terjedését az utolsó polgárháború kitöréséig
az egész világtörténelemben példátlan siker
kísérte, e pillanatban kétségkivül homályos
és kétes jövendő küszöbén áll. A diadalmas
hadvezér fegyvere legyőzte ugyan a legelszántabb és legszenvedélyesb pártütést,
melyről a polgárosult nemzetek évlapjai
szólnak, s mely, ha
sikerül,nemcsak egy
nagyszámu emberfaj ugy anyagi, mint
értelmi és erkölcsi
rabszolgaságát
örökitettevolnameg
de lerombolta volna
ama nagyszerü müvet, melyet az amerikai nagy köztársaság atyái minta
gyanánt alkottak
nemcsak az angolszász faj, de az öszszes emberiség, valamennyi szabadságra és nemesb állapotra törekvő nemzetek számára, egyszersmind pedig tág
kaput nyitott volna
azon európai ármánykodások előtt,
melyeket az amerikaiaknak elég alkalmuk volt a polgárháború alatt mind
a „nyelvben s vérben rokon" Angolország , mind az
„Egyesült - államok
természetes szövetségese", t. i. az imperiális Francziaország részéröl megizlelni. Csak a gondviselés titka, hova
sülyedne Amerika,
ha az angol uralkodó
osztályok forró vágya, az északamerikai unió felbomlása

sikerül, vagy ha III. Napoleon merész
terve, a mexikói császárság képében ültetni
át az európai zsarnokságot és „a latin fajok"
fennhangoztatott világhivatását a nyugati
világ szabad földére, nem szenved hajótörést a természet által vetett akadályokon és
az amerikai nép jellemén.
Grant fegyvere és az amerikai nép elszánt és kitartó vitézsége elhárította e ve-
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szélyt. A pártütés le van fegyverezve. De az
izzó hamuban még sok parázs van, s Johnson elnök önfejű és ildomtalan politikája oly
reményeket keltett a déli államok dölyfös,
de megalázott fehéreiben és az ezekkel tartó
északi demokratákban, melyeknek nem szabad teljesülniük, nehogy a nagy amerikai
unió visszaessék ama szomoru zűrzavarba,
melyből a hadsereg vitézsége és a nép hazafias önfeláldozása
csak alig három év
elött szabadította ki
a köztársaságot. íly
körülmények közt a
jövő elnökség kérdése végtelen fontosságu volt az unió
jövő végzeteire nézve, a mit eléggé bizonyít azon elszánt
párttusa, melylyel
az utolsó elnökválasztás végbement.
Az amerikai népet
azonban e válságban is biztosan vezette gondviselésszerű helyes ösztöne. A nép azt hitte,
hogy azon férfiu, ki
a pártütést oly bámulatos ücry ess éggel és tapintattal, és
katonában oly ritka
polgári erények kitüntetésével fojtotta
el, kétségkivül az
uniót is leghivebben
fogja megőrizni.
Ezen érzületet
nem tartjuk ugyan
kétségbe vonhatlan
dogmánakjde Grant
esetében minden oda
mutat, hogy az amerikai nép megtalálta
benne a gondviselés
emberét. Politikai
hitvallásáról a világ
eddig még keveset
tudott, mert Grant«<
mindig őrizkedett ;i

