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50-ik szám.

SÁRKÁNY J. S.

KOHN PHILIPPE

(Patck. Philippe és társa genfi órások tanHványanak jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PE8TEX.

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar kiraly'-hoz czimzett I
szállodával szemközt,

ajánlja leKkitflnobb. jó és ölcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát. 2 évi jóiftlla* mellett az alább következö árjegyzék szerint.
- Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvó, vagy bármely
I állapotban levő, — általam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként l«het egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az orak, a napórák szerint igazíthatok, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák
„
„
„

diszmü és norinbergi áruk tára
a váczi-< ísDeák-utcza sarkán.

Ajánlja a nagyon tisztelt közönség becses figyelmébe a közelgő Karácsony
és ujévi ünnepekre ezidén rendkivül nagy mennyiségben ÉS leginkább több szép
meglepő újdonságokból válogatott ajándékok kiállítását.
Legujabb bronz, porczellán, fa és bőrdUzmflvek. több szép tárgyak
zenével u. im.: albninok, varrókészleteb, irószekrenyek, szivar es ékszer-1
íádacskák, jutányos árak mellett.
.„,.».<
A közelgő farsangi idényre, mint karácsonyi ajaudekul igen a-ánlható.
Legujabö divatu párisi báli legyezők 2 fttól 50 ftig.

§flp Különösenfigyelemreméltó, ~^f

Raktára a világhirü herendi porczellán gyárnak, a me!y mindamellett,
ho»y honi és a londoti és párisi világkiállitáson az elsö érmet nyerte, nálunk kevésbbé ismeretes, és csak egyes főrangu uraságok birtokában van, miután raktár
csak London, Páris és Bécsben létezett.
Több szép chinai, japáni, meisseni és sevres minta után asztali, thea es
kftvé-servicek, virág-vázak és minden egyes tárgyak, a. melyek a finomabb porczellán szakmához tartoznak.
.
..
föT" Megrendelések különös kívánatra, minfta után elfogadtatnak.
^ W Levél általi megrendelések gyorsan és különös figyelemmel eszközöltetnek.
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4 rubinra
10 — 11 forint
arany-foglalvánnyal, rugóra
12 — 18
„
hölgyek szamara
14-lő
„
8 rubinra
14—15
„
kettős
födéllel
15—16
„
„
kristály-üveggel
. . .
. 15—16
„
horgony-órák IS rubinra . .
. . 16—18
„
kettős
födéllel
18,20, 22
angol horgony-órák kristály-üveggel
19. 22, 26
Az atutanosan jónak elismert valódi » egészen frisen érkezett
horgony tábori órák kettős födéllel
222, 24
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
38—80
, „ ugyanazok kettős
födéllei
35 — 88
| Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
30—82
„
arany-köpennyel .
24—36
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
4Ő—28
4 4 5
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
. 4^
2—45
„
„
kristály-üveggel
"
továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
*0—45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra . . . .
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható t
55—57
„
zománcz és gyémánttal
. . . .
PESTEN: Tőrök József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D„
.
"
85—4^
horgony-órák 15 rubinra
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
' 45—60
ugyanazok, finom arany-köpennyel
. . . .
65-58
F.,— Sehirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
horgony-órák kettős födéllel
65, 70, 80, 90, 96
B U D Á N : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
ugyanazok arany köpennyel
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Győrgyön: ötvös PAradon: Probst F. J
. . .
60—75
,,
krietály-üveg s arany köpennyel
gyógysz.
Kdrmöczön: Draskóczy gy.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
horgony-órák hölgyeknek
Sö—4U
Károlyfehérvár: FischerÉ. Sopron : Voga és RuppBaján: Klenautz J.
ugyanazok kriatáiy-üveggel . ,
48 — 52
recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kabinban: Stojánovics.
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50—55
Kan-Sz.-Miklös: Stoits A.] S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
bick és Jekelius gysz.
remontoir-órák
70, 80, 90, 100
Lugoson: Arnold J.
i Sasvar: Mücke A. gy.
Battonyán: Bignio K.
•
ugyanazok kettős födéllel
UO, 120, 180, 150, 160
Segesvár: Misselbacher J .
Médiáson:
Breiner
K.
Belgrádon
Nicolacovics
test.
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16,20,22,24
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevobao: GyulofeaN.Q.
„
óra és félóránkinti ütőre
39-42
Sziszeken: Kubinyi p.
Miskolczon: Spuller J.
Fleischer.
,,
óra és negyedórátkinti ütőre
48, 50, 55
Szombathelyen : MitterMitrovicz:
Krentonoshics
A.
Bonyhádon:
KramolinJ.lgy.
Havi regulatorok
80-32
mayer gyógysz.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Brassóban: Fabick Ed.
1
Montre-Proletaire (munkás-órák) a kengyelnél balra felhuzva, lapos üveggel 14 ft.
Marosvásárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A.
gyógysz.
Munkácson: Gröttier L.
| Ébresztők órával 6 forint.
Csnton: Borsay F. gysz.
Siklóson -. Nyers S. gysz.
i Kzust lánczok 4 ft. 60 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Debreczenben: GöltÍN. gy Mohácson: Kógel D.
Nagy bányán: Horacstík J . Szathmáron: Juracsko D.
Legfinomabbak franczia modoru 8. 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig
Deésen: Kramer S.
Szent-Miklóson: Haluachka,
Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10. 15 ftig.
Dettan: Braunmüller J. gy. SiezsidPrben: Fuchs J.
ffíf~ Vidéki megbízások aí illeték beküldése vagy utánvétel meiíett, Ség-! Devecserben: Hoffmann B. SVyitran: dr. Lang E.
y
pontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago- ] Eszeken: Kawilowicz gysz Nyíregyházán: Hönsch Ede Szarvason: Réthy V.
fásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.
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gyógysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Szentesen: EissdörferG.gy.
Javítások, .malkotta eszközök és gépek segitségével 6 évi, tienf, j Érsekujvár: Conlegner Ign. Nagy-Beeskereken: Nedelés Prohaszka Gyula.
Páris íegjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi'; Egerben: Wessely gysz.
kovics és Haidegger.
Temesvár : Kraul és Rőtt
, a legjobban végeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nem • Eszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsán : Welisch
gyógysz.
_, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom j
és Lovack gyógysz.
Tokajban: Krotzer A gy.
Dessáthy gyógysz.
alatt is már jóhirnek őrvendek, mit a folyton újuló megbízások biz© 1 Győrött: Brunner F.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
üg, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javitásokat legjobban \ Gyulán: Lukács gysz.
Nagykikinda: KomkaA. J. Tatán: Niertit F. gysz.
U
vég
k jól tzabályzolt órákat adjak el; azért szives pártfogásért esd
T6rök-Szent-Miklós: PiíIlaczfeld: Hagelschmídt V Nagyváradon: Janky A.
tisztelettel
losz M.
Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.
Hátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pántot schek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A. gy.
polyságon: Mikulási T.
Orosházán: Vangyel M
Unghvartt: Telendy gysz.
ánoshazán : Kana gysz.
Pancsován : Graff gysz
és özv. Benesch P.
olsván : Maleter gysz
Újvidéken: Schreiber F,
aposvartt: Schröder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz Varannón: Elizárgysz.
800 holdtól 2000 holdig terjedő birtok Heves, Borsod, Szabolcs, Pestmegyében vagy Kőszegen : Strehle gysz.
Pntnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
S
vtpálya L e i é b e n ; értesítések Farkas János ügyvédhez B»«o»badba_ kül- íárolyvártt: Benich J.
KiS-Martoui)»B: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Vaczon : Tragor A.
dendök.
•
Varazsdon: Halter gysz,
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysz.
Rosnyon: Posch J. gysz.
Kassán: Eschwig E.
Zimony: Ivanovics és fia.
Késmárk:
Genersich
C.
és
A
Rimaszombat:
Hamaliárgy.
- A Festi hölo-y-divatlap" könyvtárában megjelent:
Kalatnán: Mégay Gyula.
Kecskeméten: Papp M.
Hantán: Milutinovitz S.
Karánsebesen :Weber A. gy R ékason : Boromi K. gyte. Zombor: Stein fia Márk.
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy- Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél,
Ed. gyógysz.
Szabadkán: HofbauerI.gy297 ( 2 - 6 )
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
gr. Ponson da Terrail nagyhirü franczia iró egyik legszebb és legérdekfeszitóbb
Ugyanezen bizon.^ayos uraknál kapható:
regénye két kötetben. Forditotta Csáthy Géza. Kiállítása diszes Ára: 2 ft.
Megrendelhető a „Pfisti hölgy-divatlap" kiadó-hivatalában, ujvilag-utcza
valódi gyógyszer j
Legjobbféle
18-dik szám alatt.
•
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
A „Pesti hölgy-divatlap * eddig megjelent diszes műlapjai
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.
ugyan ott kaphatók és pedig:
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
1) „Perényi Ilona a mohácsi hősöket temeti."
ára 23 kr.
2) „Erzsébet és Mária királynők Nagy Lajos sírjánál II. Károly koronázását

SCHNEEBERGI NOVENY-ALLQP
mell- s tüdőbetegek számára.

Haszonbérbe kerestetik.

AZ „ÁRULÓK"

y

nézik.''
3) „Hunyadi Mátyás találkozása édes anyjával, Szilágyi Erzsébettel 1458. febr.
9. Strazritz alatt, midőn Podiebrád fogságából a királyi trón elfoglalására indul."
4) „Lónyay Annii erdéUi fejedelemné, férjét, Kemény Jánost a tatár fogságból kiváltandó, ékszereit bocsátja áruba."
5) „A Kurucz asszony, Bebek Györgyné, Patócsy Zsófia kivonulása Szádvár
ből, a mint Svendi Lázár a labanezok vezére tiszteleg előtte."
6) „A király & királydombon kardvágást tesz a világ négy tája felé.'1
Bármelyiknek példánya: t ff, Röngyöltetése és szállító-levélre bélyeg, egy
vagy tóbb példánynál, csak"30 kr
7) Budavár hősies bevétele, 1849. május 21-én, dicső honvédeink által." Ennek példánya: 3 ft.
A „Pesti hölgy-divatlapra" is előfizethetni. Egész évre: 8 ft. - Félévre
4 ft. — Negyedévre 2 ft. — A „Pesti hölgy-divatlap" kiadó-hivatalában uj
világ-ntcza: 18-dik szám.

Tizenötödik évfolyam.

W
Ki a regény vagy a műlapokhólegyszerre Öt,
vagy többsaját
- Nyomatott
Kiadó-tulajdonos
Heckenast Gusztav.
példányt rendel meg
40" ,,-ben részesül.
325 (8-8)

Dr. Behr ideg-extractusa

íz idegek erösitésére
s a test edzésére ára
70 kr.
70

Stíriai Stub-havasi-növénynedv
mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 21.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop' Folgendes:
-

Der aus Alper.krautern bereitete „Schneebergs
,,Schneebergs KrSuter-Allop des Herrn
Apothekers
Glog.nitz, und Franz Wilhelm, Ax.P j O ^ k ^.» ^ - n k w h i m , »t
.tnpkers Bittner in Glogenitz,
aílen katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Eespirations-Organe em
vorzlialichos Untersfützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer He.serkeit, bei empfindhehen
Affectíonen úer Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. .. w.
wegen sZev vorzüglichen einhülienden, besánftigenden und re.zmüdernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."
_

Főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.
nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, deczember 13-án 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. é» Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külSn
minden igtatás után 30 uj krajczár.

Suvich

József.

A Magyarország és Ausztria közt vég ről az autonomia eszméje állván előtérben,
bement kiegyenlítésnek természetes követ- a kiegyenlítés lassan s nehezen indult meg.
kezménye s kiegészitése a kiegyenlítés Ma- De a mindkét részről élénken nyilvánuló
gyar- és Horvát-SJavon országok közt. A hajlam kölcsönös engedékenységet szült.
magyar korona anyaországa s társországai Magyarországot Deák bölcs békepolitikája
századokon át éltek egymással zavartalan vezette s Horvátországban napról napra tért
alkotmányos közösségben: a horvát korona nyert az alkotmányos unió-párt. E kölcsöbele olvadt Magyarország koronájába; a nös összehatásnak köszönhetjük a nagy mü
magyar királyi koronázás tényében a horvát szerencsés befejezését s az egyesülés örvenkirálylyá koronázás is benne volt; Magyar- detes eseményének bekövetkeztét.
Egyetlen vitás pont maradt fönn a kiország országgyülésen együtt ültek és taegyenlítési okmányban: Fiume hova tartonácskoztak Horvátország követei is.
A százados egyetértés 1848-ban sajnosan zandóságának kérdése. S ezt a fejedelem bölés véresen zavartatott meg.
A jogilag összekötött országokat a bekövetkezett szomoru
események egymástól tényleg
elválasztották. Az 1861-diki
magyar országgyülésen Horvátország nem volt képviselve,
s az annyira óhajtott kiegyenlítésre remény sem mutatkozott. Magyarország fehér lapot
tartott fenn Horvátország részére, de Zágrábban sem akkor,
sem még később is, semmi hajlam nem mutatkozott annak
betöltésére. Az 1863-diki zágrábi országgyülés előbbi élességében tartotta fenn az elkülönzöttséget s Horvátország, az
absolut kormány igen is érezhető befolyása alatt, folyvást
Bécs és az öszbirodalmi parlament felé gravitált és makacsul elfordult Pesttől.
ASchmerling-politika megbukott s a birodalmi merev
központosítás eszméje föladatott. A magyar alkotmány
helyre állíttatott 1867-ben, s a
magyar korona országainak a
bécsi reichsrathban való rész- ,
vétre sürgetésével egészen fölhagytak. Az események e teljes
S U V I C H
J Ó Z S E F .
fordulatával eljöttnek látszott
az idő, komolyan gondoskodni
a Magyarország és társországai között csak- cseségének s gyöngéd tapintatának sikerült
nem húsz év óta megszakított kapcsolat al- oly alakban állitani fel, hogy nemcsak kielé- !
kotmányos s olyszerü megújításáról, mely gitö végmegoldása legyen várható, de ideigmind a két félt kielégítse. A két országgyü- lenes függőben léte se gátolhassa Magyarlés országos küldöttségek által érintkezett. ország s Horvát-Slavonországok törvényes
Egyrészről a jogfolytonosság elve, másrész- egyesülését.

1868. november 24-kén Horvát-Slavonországok követei végre megjelentek a közös
magyar országgyülésen. A magyar zászló
mellett a horvát nemzeti zászló tengett az
országház ormán s a törvényhozás ajtai öröm
és lelkesültség riadásai közt nyiltak meg a
rég nélkülözött testvérek elött.
A magyar képviselőház elnökének üdvözlő szavaira a horvátok soraiból egy egyszerü külsejü, igénytelen fellépésű férfiu '
válaszolt, ékes magyarsággal, szónoki hatálylyal, melyet a percz ünnepélyessége emelt s
szavait a lelkesülés éljenharsogása kísérte.
E férfiu, a horvát unió-párt
egyik legkiválóbb tehetsége
Zuvic — helyesebben Suvich
József volt.
Az árpád házi királyok utolsó korszakában a legelterjedtebb magyar-horvát családok
egyike volt a Subich vagy Suvich-család, melyből a brebiri
grófok emelkedtek ki. Nagy és
hatalmas oligarchák, a középkori lovagok minden erényével
és bünével. A brebiri grófok,
Zriny várát az akkori Horvátországban (ma a török részen)
megnyervén, a Zrinyiék hirneves családját alapitották s a
szigetvári hős és a csáktornyai
költő örök fény-koszorújával
vették körül e nevet, közös dicsőséget árasztván a magyar
és a horvát nemzetre, melyek
mindketteje magáénak vallá s
vallja örökre öket.
Brebiri Suvich József ez os
magyar horvát családból származik. Ha a leszármazást hét
század szakadatlan során nem
birja is az utolsó lánczszemig
okmányilag kimutatni, a családjában élő hagyomány ezt
kétségtelennek tartja s II. Mátyás királyunk e leszármazást
új nemesi okmánynyal ismerte
el, Mária Terézia pedig a brebiri előnév használatát is visszaadta a családnak, mely azzal
él is azóta. A Gáj-féle illyr nyelvmozgalom
1848-ban kény szeritette őket, — az ortografiából is halálos nemzeti kérdést csinálva,
hogy nevöket Zuvic-nak irják; de az ősi he- ^ ~

_£jajshl

Jfcé.
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lyesirás a brebiri Suvich (annyi mint Subich); is, s itt megjelenvén, a képviselőházban a sel, csapatonként itélték el 10 — 20 évre, sö
maradt.
már emlitett, beszéddel foglalta el helyét, s kötélre is.
E sorok irója is a vádlottak között volt,
Suvich József, kinek a Zrinyiék arczjel- azonnal a delegáczióba is meg választatott
aztán az elitéltek közé került 12 esztendővel.
lemére élénken s félreismerhetlenül emlé- Horvátország részéről.
Befejezett tény levén ezekkel a kiegyen- Telik az idö, múlik az élet; — s ezért mint
keztető arczvonásait mutatjuk be olvasóinknak, 1815-ben ápr. 9-én született, Slavoniában, lítés, melyben oly tevékeny részt vett, az érdekelt fél eljöttnek láttam az időt, hogy
Pozsegában, horvát atyától és magyar anyá- ismét egyesült haza töle még sok és jó szol- mig végső feledékenységbe mennének a történtek, saját részemről feljegyezzem s köztól. Születésével hozta az uniót, melynek gálatot vár a közélet terén.
- á—r—
használatra adjam, a mit e szomorú, de érdeegykor oly tevékeny bajnokává volt leendő.
kes és tanuságteljes korszak eseményeiből
Atyja István, a horvát kerületi tábla ülnöke,
A költő halála.
részint magam tudok, részint — mert még a
anyja pécsi Madarász Krisztina volt.
szereplők is csak részletesen voltak a dologba
(Szavaltatott az irói segtílyegylet hangversenyén.)
Iskoláit Vinkovczén kezdette, majd Pébeavatva — másoktól megtudtam, vagy a
csett, Pozsegán folytatta s a bölcsészeti és
Mint összeroncsolt, vihar üzte sajka
mi a vizsgálatok folyamából kiderült s némi
•jogi tanfolyamokat Győrött és Zágrábban
Sülyedez a bősz tenger közepén:
alapossággal
megállapitható.
Halálos ágyán, elkékülve ajka,
végezte. Ügyvédi vizsgát is Zágrábban tett,
1848—49
után, a forradalmak csak leVivődik a beteg költő, szegény.
s itt nyerte oklevelét. Hogy igy fölváltva
Hő
homlokát
jégveriték
lepé
el,
verve,
de
elfojtva
nem voltak, a fogékonyság
tanulván Magyarországon és HorvátországEnyh-csöpp után a száraz ajk liheg.
tilán
még
nevekedett
a rájok nehezült erőban, mindkét nyelvet teljesen sajátjává tette,
Segitségért kap, görcsösen, kezével —
szak által. A kormányok, nálunk s Európa
kivált a szülői háznál is mindkettővel élhetE gyötrelemtől vajh ki menti meg?
több országában, magok is tápanyagot adtak
vén, — természetes. S a nyelv, tudjuk, az érKi
jőne,
haldoklónak
segítségül,
a forradalmi szellemnek, részint tálszigoruk
zésnek is legtermészetesebb közege.
Gyöngéden fogni elbukó fejét •—?
s kegyetlen Ítéleteik, részint indokolatlan
Patvarián is fölváltva volt Pécsett és
Ki a mig élt is, egyedül, társ nélkül,
gyanakodásuk
által, mely a legártatlanabb
Zágrábban s eddig egész életfolyamán egyenÉs elhagyatva, elfeledve élt!
mozdulatot
is
forradalmi
szellemből eredettlően osztozik meg a magyarság és horvátság,
Egyetlen társa, — együtt virasztottak
nek
bélyegezte,
s
a
bokor
rezzenetésétöl is
Sok éjszakát, szürkülő hajnalig —
hogy azután a közpályára lépve egészen kiféltette
az
erőszakkal
visszaszerzett
hatalAz
árny
idéző
mécs,
az
is
pislog
csak,
sebb s szorosabb hazájának szentelje összes
S
mint
haldokló
gazdája,
csak
alig!
mat.
A
levegőben
csakugyan
még
megvolt
tevékenységét.
a forradalmi anyag. Rajongók, ábrándozók,
1834-ben lépett elöször közhivatalba,
De ha! mi csörren? ablakát mi rázza?
végsőig elkeseredett kedélyek -, az emigránTört karikáján mi süvölte be?
szülő-megyéjében Pozsegában, hol egészen
sok visszatértét minden tavaszra biztosan
Csak a vihar s a télnek zuzmarázza?
1848-ig folytonos szolgálatban állott, mint
váró, ro3zul számitó elmék, igenis hajlandók
Vagy
szelletnek?
s
a
sírok
hidege?
megyei jegyző, ügyész, törvényszéki biró.
Hah! mint Richárdnak egykor imgjelentek
voltak
a nyugtalanságot szítani magokban
Világos feje, rendszeres tanulmányai, ékes
Halála éjén, a kiket megölt:
és
másokban.
Az emigrácziók is, fentartva a
tolla s szónoki előadása nagy befolyást bizA költőnek is, a kiket teremtett,
közlekedést
a
benmaradtakkal, élesztették a
tositottak neki a megyében, mely őt 1848Mind visszaadja most az ég s a föld.
tüzet; némely részök őszinte rajongó hitből,
ban a horvátországi külön országgyűlésre
Lebben szelíden a fehér leányka,
némely részök tán önzésből is . . . .
követül küldötte. Az áramlat, melyet a forraArczán mosoly, szivében rejtve kint,
íly eleinek: zsarnok üldöző kormány,
dalmi szellem sodort, Magyarország ellen
Halkan közelg, némán megáll iránta,
nyugtalan
emigrácziós rajongó ifjuság, elkezúgott akkor, s megtörtént az első kísér
S reá oly fájó részvéttel tekint.
seredett
nemzetek
— ki csodálná, hogy a
Vérző szivvel ki jő, zilált hajakkal?
Bécs részéről, Horvátországot elszakitni MaAnya,
ki
lánya
szivét
mjgölé
.
.
.
természetes
eredmény
összeesküvések, lázagyarországtól s a bécsi központi parlament„Bocsánat
—
"
esd,
alig
mozgó
ajakkal,
dások,
melyeket
minden
gyarlóságuk melhez kötni. A zágrábi országgyülésnek négy
S kezét tördelve, esdve néz felé.
i
lett is csak azért nem kísért diadal 185 l-ben,
követet kellé a bécsi „birodalmi" országgyűmert a megfélemlett kormányok kezökben
A hős, ki félvilággal küzdve harczolt
lésre küldeni. Suvich már akkor oly teS győzött dicsőn, ámbátor elbukott;
tárták a hatalmat s egymást minden mozzakintélyes szereplö volt, hogy a négynek
Az állambölcs, viselve száz álarczot
natról pontosan értesítve, kölcsönös segéegyike lön.
S ruháival cserélve alakot;
lyére voltak egymásnak.
A 48 — 49-iki vihar lezajlása után ö ismét
A nyomorult, kit skorpiói tépnek,
Bonaparte Lajos Napoleon, még akkor
megyei hivatalába tért vissza. S már 1850Bűnénél vezeklése csak nagyobb;
elnök, 1851 őszén, midőn a kamarákat megNyög s fenyegetve rázza váz öklét meg:
ben királyi alispánná neveztetett ki Sziszek
„Halhatatlan s boldogtalan vagyok!"
nyitotta, egész Európát bevádolta mint öszés Károlyváros részére, s ettől kezdve folyszeesküvések
és titkos társaságok aláminávást királyi hivatalokat viselt,
Sápadva, megtört térddel jő a gyáva;
zott
barlangját;
s ez alkalomból indokolta
1854-ben földtehermentesitési kir. biztos,
Üres, vigyorgó képpel a hüle;
késöbb
hires
coup
d'état-j&t, büszkén emle1860-ban urbéri törvényszéki elöadó, —
Vigan lejt a bukott szépség; s nyomába
getvén,
hogy
a
forradalmak
hydráját megA
csábitó,
—
mit
érne
nélküle?
—
1863-ban a báni táblánál elöadó ülnök, —
Ábrándozó,
merengve
báj-meséken;
törte
s
ez
által
Európa
békéjének
megmen1867-ben főállamügyész lett s e hivatalt viFondor
mosolylyal
a
gaz
caelszövő;
tője
lőn.
seli jelenleg is.
Zöldszemü szörnytől tépve a féltékeny — —
E tények történelmi becslése azonban
Minket azonban viselt hivatalainál jobTarkán, sürűen lépnek mind elő.
jelenleg
nem feladatom. Annyi bizonyos,
ban érdekelnek föllépései s egész magatarSzegény
költő
!
agyad
varázs-szülötti
hogy
ez
idöbea
— az 1851-dik óv végén —
tása a horvát országgyüléseken 1861-től
Csak
gyötrőbbé
teszik
gyötrelmedet,
az osztrák kormány értesitést kapott, hogy
kezdve. A keserü tapasztalások — mint több
Hány sebet vertél, mit nem bírsz bekötni!
Magyarországon s Erdélyben nagy mérvű
jeles horvát elvtársára — reá nézve sem
De ime jő, ki enyhet hoz neked.
összeesküvés van elterjedve, mely forradamaradtak benyomástalanok. Teljes meggyőItt jő, nem tartja vissza sors hatalma,
lommal fenyegeti az „osztrák birodalom"
. zödésévé vált, hogy Horvátországnak csak a
Rang, kincs, — a földi nyoinorú kötél.
lételét és Európa nyugalmát.
Nem bírtad élve, hadd öleljen halva,
magyar koronával való ismét egyesülésben
Első, utolsó, a kit szeretél!
íly titkos társaság csakugyan létezett,
van jövője s fenmaradása. Ö volt az elsö, ki
bár
fontr—ágát és veszélyes voltát a félelem
már az 1861-ki horvát országgyülésen ki
Egy percz, a kéj nem ízlelt drága percze,
kétségkivül
túl becsülte. De hogy az összemerte ezt mondani, s az ápril 25-iki ülésben
Az öröklét fényébül egy sugár,
esküvés
terve
mikép jött a kormány tudoÜdv,
melyet
annyi
kínnak
árán
szerze
.
.
.
inditványt tett az unió újra megkötése iránt.
És
visszarogy
ágyára,
halva
már!
mására,
azt
biztosan
ma sem tudhatjuk. AkA dolgok nem voltak még megérve s inditA
szellemek,
körül
a
hangos
légbe',
kortájban
különféle
hirek
szárnyaltak róla.
ványa kisebbségben maradt. 1863-ban még
Itt lenn nevét örökre éltetik . . .
Egyik
hir
szerint
Párisban
fogtak el egy
roszabb idő járt az ilyes törekvésekre.
Szerelme: véle együtt szállt az égbe,
francsiát,
ki
a
magyar
emigráczióval
szoros
1868-ban végre a horvát országgyülésen
A föld nyomoru börtön volt nekik!
összeköttetésben
állott
(és
pedig,
egy
versio
mint képviselö jelenvén meg, ennek részéröl
Szász Károly.
szerint,
az
emigráczió
kebelében
volt
kémkea horvát országos küldöttség tagjává választatott s a Pesten müködött közös kül- Vázlatok az 1852-iki befogatások tör- dés és feladás folytán fogta'?: volna el) s nála
találták meg az erdélyi és magyarországi
döttség tárgyalásai és munkálataiban tevéténetéhez.
főbb összeesküvők névsorát. — Más hir
keny részt vett. Megválasztatott a külön
szerint egy egészen biztosnak tartott emisi.
fiúmé-ügyi bizottságba is. Szeptember 24-én
Az 1852-dik év örökre szomoru emlékü sárius árulta el a titkot, melybe teljesen
tartotta a zágrábi országgyülésen roppant
hatásu jeles beszédét az unio ügyben, mely lesz Erdély történelmében," mert az üldöző be volt avatva, és pedig oly módon, hogy
a horvát országgyülésen ez iránt, folyt tár- rendszer ekkor egész gyülölettel dühöngött nehány ezer forintért magát elfogatni s a
gyalások koronáját képezi. Elfogadtatván a s teljes erővel üzte korlátlan uralmát. Szá- névsort és tervezetet magánál megtaláltatni
kiegyenlítés föltételei, a horvát országgyü- zanként fogdosták be a haza polgárait a engedte. A harmadik hir szerint bizonyo9
lés által választott követek közt találjuk öt vádolván öket hazaárulással és felségsértés- Molnár nevü volt honvéd adta volna föl

Albrecht herczegnek az egészet, — azután
megörült s öngyilkos lett. Ez utóbbi versióval kapcsolatban azt állitják , hogy a
generál-kormányzó környezetében, tán cselédsége között, viszont az összeesküvőknek
volt oly kémjök, ki őket fölfedeztetésükről
rögtön értesitette s vigyázatra intette.
De bármikép történt a feladás, annyi
bizonyos, hogy a kormánynak már 1851
őszén tudomása volt a dologról s novemberben már szemmel tartották a gyanus
embereket,
ök azonban, akár az elöbb érintett úton,
akár máskép, elég jókor figyelmeztetve, hogy
„árulás történvén, egy ideig nyugodni kell"
— oly ügyesen el tudtak titkolni mindent s
oly csöndesen tartották magokat, hogy a
felsőbb helyről az erdélyi katonai parancsnoksághoz jött több izbeni sürgetésekre és
útmutatásokra, söt a teljes névsor közlésére
is,< mindig csak azon választ tudták adni,
hogy az országban csönd és béke uralkodik.
A kormány látva, hogy a katonai és polgári parancsnokság utján semminek nyomába nem bir jöni: báro Heydtét, ki a forradalomban a székelyek s jelesen Háromszék
ellen harczolt, s azóta is folyvást Erdélyben
lakott, és régóta már ismeretes volt az ottan
körökkel, vette föl eszközéül, a titkos rend
őrséget is keze alá adván. Heydtéval az ösz
szeesküdtek névsora közöltetett s ö felhatal
mazást nyert a kutatások vezetésére.
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zőbb pontjain egyszerre, agy napon vagy besebben mint a gőzkocsik, — 2—3000 mértföld
inkább éjen s lehetőleg egy órában történ- hosszant, s 160—450 mfld. szélesen, — részint
jenek. Az összeesküvés tulajdonképi színhe- észak felé, hogy ott kihűlve, ismét alólra kerüls az ő hátára pedig az, a melyen elébb ő
lye Erdély volt ugyan, de egyes intézők & jön
haladt.
részvevők más pontokon is voltak. Az elfő
Szerencsés a hajó, mely egy ily tengergottak túlnyomó száma is Erdélyre esik.
áramra (Golf) került, ha t. i. arra törekszik,
1852. január 24-ike éjjelén, éjféltől reg merre emez, mert evező és vitorla nélkül is gyorgélig fogattak el a következö egyének: Török san repíti közös czéljuk felé; de bezzeg kettősen
1
János re '..kollegiumi tanár, Topler Simon szerencsétlen ám, ha talán ép egy ily áram elleés Dobolyi Sándor volt képviselők, Andrássi nében indult, mert még a gőzkerekek erőfeszítése
mellett is „nehéz úszni az ár ellen."
Rafael ferenczrendi guardián, Albert Jánoí
Természetes tehát, hogy a tengeri kereskeref. lelkész és Bernjén Lajos Maros-Vásár delemre véghetlen fontosságu tudni ez áramok
helytt; — Gálfi Mihály (Török sógora) Mar bólesejét és utját, mivel ezekkel haladva temértonoson, Udvarhelyszéken; Csernátoni Cseh dek idő és erő kiméltetik meg. Azonban gondolSándorfHáromszéken; Veres, a esik somlyó hatjuk, hogy a tenger u. n. szeszélyét kitanulni
zárda főnöke Csikban; Bányai Antal ügyvéd, nem könnyü dolog, ha még egy asszonyét is neDáné Károly és Bereczki Sándor Udvarhely- hé?, s a vasszorgalm'i egyesült-állami titkár
Maury-nak 20 évi kitartó munka kellett, mig nyitszéken; Beregszásziimre Kiiküllőrnegyében, jára jött a titoknak. A szél járásáról, s az egyes
Gálfalván; Minorich Károly és Lugossy József helyeken a tenger hőmérsékéről és áramlásairóli
Kolozsvártt; Magos Ernő Pesten; Simon ezer meg ezer töredék adatot összeállitgatva,
Elek Bécsben; Smaglovszky gróf Lemberg- végre kifejtette a tenger áramokról nagyszerü
ben; Jubál, kitünő müveltségü fiatal lelkész, tanát, s 1848-ban egy fiatal hajóskapitány Jacks tán Kossuth fiainak tanítója, Pesten vagy son, a „Wright" parancsnoka meg merte tenni a
hivatalvesztéssel fenyegető lépést : a szokott
Pozsonyban, stb. stb.
egyenesebb iránytól eltérve, nagy kerüléssel a
Az elfogatások napján, január 24-én dél- Maury által jelölt úton indulni Ausztrália felé.
után, az elsö megdöbbenés és rémület beAz eredmény meglepő volt. Február 9-én
nyomása alatt, a fiatal, hőslelkü Horváth indulva a baltimoori kikötőből, kerülve is 24 nap
Károly, jogász Maros-Vásárhelyit, ki épen alatt tette meg a rendesen 41 napot igénylő utat.
Török tanár házánál volt szállva s az ügybe Könnyü volt aztán utána, merni, s most ott áll a
maga is beavatva, saját veszélyével mitsem dolog, hogy az utra, mely 1848 előtt New-Yorkból
Califv rniába 183 napba került, azóta 135 nap is
gondolva ment föl Schobel tábornok- s elég, s mig Angliából Ausztráliába jutni 124 nap
m.-vásárhelyi parancsnokhoz, megkérdeni: kellett, most oda 97, vissza pedig csak 63 nap
A tiukos rendőrség sem birván czélt érni miért fogták el kedves tanárát. E sorok irója kell. Kérdezzük csak meg a világkereskedelmet,
mert az összeesküvés müködése fölfüggesz- a tábornok ajtajáig kisérte Horváthot, de m-t adna meg e 60— 70 napnyiét gazdálkodásCsak az Egyesült-Államok kereskedelmének
tetvén, semmi mozgalom nem jelentkezett, a hasztalan várta, egész estig, visszatértét ért!
több
mint 20 millió forint jövedelme van most
egyetlen jelenség sem árulta el annak léte- Letartóztatták. Horváth Károly szavait a évenkint e felfedezésből, tehát csaknem annyi tiszta
zését: báró Heydte más utat kísértett meg tábornok csöndesen végig hallgatta, s igy nyereség, mint Magyarország egész évi egyenes
hogy bizonyitékokhoz juthasson.Sok embert felelt neki: „Sajnálom önt, fiatal ember; de adójának fele !
ki vagy a részvétellel volt vádolva, vagy nemcsak kérdésére nem felelhetek , sőt
Azonban még nincs a tenger mindenütt kimagát is le kell tartóztatnom. Nem tudtuk, ismerve, nem csodálhatjuk tehát, ha ily nyereazzal, hogy legalább tudója a dolognak,
kikről föltette, hogy igéretek vagy fenyege- hogy itt van, s ez éjjel önt is keresték, ott- ségre kilátással a tengerész népek mindent elkötések által vallomásra lesznek bírhatok, ti- hon, háromszéki birtokán. Itt van elfogatási vetnek, hogy a tenger-áramokat jó! ismerjék. E
czélra nagy összejövetelt tartottak 1853. aug. 26.
tokban, éjjeli órákon, bizonyos megjelölt parancsa."
Utrechtben, melyben az európai s amerikai hatalhelyekre magához hivatott s mindent elköAz elfogattakat, valamint a később ha- mak képviselői kölcsönösen kötelezték egymást,
vetett, hogy belölök szép szerével valamit sonló sorsra jutottakat is, rendre mind hogy minden állam tengerre szálló hajóin egykivegyen. E titokteljes összejövetelek egyik Szebenbe gyüjtötték, hol a kihallgatásoknak felől rendszeres meteorologiai észleléseket vezethelye a fehéregyházi grófi kastély volt, mely s a felségsértési pör tárgyalásának kellé nek, melyeket aztán a párisi, utrechti, londoni akkor tulajdonosaitól, a gróf Haller testvé- történnie; s ott a sz.-ferencziek zárdájába, new yorki központi hivatalokhoz kell beküldens
rektől el volt kobozva s a b. Heydte rendel- a Bruckenthal-féle palotába, a katonai fog- összeállitás végett, — másfelől pedig a tengeri
kitudására a következő eljárást rendszekezésére bocsáttatott. Kik voltak a meghi- házba s a mészáros-utezában, ha jó emlék- áramok
resítették: a síktengerre került hajókról egy jól
vott és kihallgatott egyének, kikre hatottak szem Segesvárszék házába záratták. — Ha- bedugaszolt palaczkot dobnak a vizbe, melybe
a fenyegetések vagy igéretek annyira, hogy ditörvényszék elébe állíttatván, megkezdetett egy papirszeletre pontosan föl van jegyezve a hely,
valót vagy valótlant valljanak, — nehéz, tán ellenök a legszigorubb vizsgálat. A haditör- az idő s a hajó neve, a hol és a melyről a palaczk
hullám gondjaira bízatott. Ez üveget aztán viszi
lehetetlen volna megmondani. S egyesek vényszék elnöke Bartels ezredes volt; audivalamerre
a viz, s távol egy más hajó meglátva
megnevezésétől annyival inkább tartózkod- torok: Tapferner őrnagy és Wottawa szákifogja, a benne talált jegyzéket a hajó-naplóba
nom kell, mert a kósza hir olyanok nevét is zados; tolmács Herszényi százados. Aztán a lemásolja, s e papirkára hozzá jegyezve, hogy hol
összeköttetésbe hozta e titkos kihallgatások- szokásos néma személyzet.
s mikor találtatott meg s dobatott ujra vissza,
és vallomásokkal, kik azokból egészen tiszA vádlottak elébe, Corpus delicti gya- ismét a hullámoknak adják át. E? igy folyik néha
ták voltak; sfélnem kell,nem ismételném-e a nánt két főiratot mutattak föl. Egyiknek 3—4 hajón keresztül, mignem az üveg valahol
hir szájának épen alaptalan gyanúsításait s
czime: „ Terv-vázlat", másiké: „Évszaki rend- jartot ér, hol aztán kifogatván, a benne talált
nem bélyegeznék e ártatlanokat meg ezáltal.
szer" volt. A kisebb rendű corpus deiietiket obbszörös jegyzékekkel együtt az e czélra felálEzalatt bekövetkezett a deczember 2-iki
itott hivataloknak kézbesittetik.
több rendbeli „Utasitás" képezte, levelek
államcsin. Az osztrák kormány, az európai
Mivel e palaczkokat mindenfelé a viz viszi
forradalmi szellem ellenében szilárdabbnak alakjában. Az aláirás többnyire ez volt:1 természetes, hogy ama jegyzékekből könnyü kiérezvén lába alatt a földet, eljöttnek látta az „Olyan egészséges vagyok, mint a Makk tudni, hogy mely irányban s mily gyorsasággal
jelezvén, hogy az iró, az emigráczió tagja: folyik azon viztömeg, mely ez vagy amaz palaczidőt a határozottabb föllépésre — s elrenkot szállitá. Azonban e mó(lszer"nem bizonyult
Makk
ezredes volt.
delte a gyanusokul jelölt egyének befogaelé
gyorsan czélra vezetőnek, mivel gyakran
Az elöbb emlitett két iromány magára.
tását.
v
a
megtörténik,
'o
palaczk szétzúzódik egy
az összi esküvés szervezetére fő világosságot
sziklán,
vagy
meglehet,
hogy épen jutott a partEgy körülményt lehetetlen itt t-lmellöz- vetvén, azokat meg kell ismertetnem.
hoz, de senki som veszi észre, vagy ha észreveszik
nöm. Bár a gyanus egyének közt a magas
(v^c kov.)
Deák Farkas is, ott hagyják, a tengerbe dobott s az utolsó
aristokraczia tagjai közül i s meg voltak jecseppig kiüritett rumos palaczknak tartva. Ezért
gondolkozni kezdtek egy oly készülékről, mely
gyezve néhányan: ezekre nézve nem adatott
jobban czélhoz vezessen, s ugy látszik, meg is taelfogatási parancs. A kormány úgy akarta felA tenger áramlása.
lálták azt. Az utóbbi tengerészeti kiállitáson Havtüntetni a dolgot a világ előtt, mintha az
Nincs nyugalom, nincs megállapodás a vilá- re-ban elöször volt látható egy igen ügyesen
egész összeesküvés csak holmi tanárok, pró- gon sehol. A föld a nap körül, s ez a föltidei is- összeállitott tengeri levélszekrény. Az egész egy
kátorok s más kabátos proletárok müvé mét más körpont körül rohan minden perczben 73 fagömbből áll, ugy lég- és vízmentes nyilassal van
volna, és a birtokos s főnemes osztály abban (s egy évben 33.550,000) mérföldet, hogy soha ellátva a levelek befogadására. A fedélen bádog
semmi részt nem venne. Ez is a politika ak- se lássuk meg többé a tért, a hol most vagyunk, zászlócska s egy kiállás van alkalmazva, melyen
s a vízről, a tengerről mégis azt hitte sokáig az csengetyü függ. A fedél alá háromszögű üvegkori áramlatához tartozott.

ember, hogy áll, hogy az magától nem mozog.
Pedig korántsem igy! Az egyenlítő alatti tengerII.
öblökben felmelegedő óriás viztömeg szomszéd
Az elfogatásokat nagy elővigyázattal hidegebb társainak hátára kerül s nyarául felette
ugy intézték, hogy a birodalom legkülönbö- ránkint 10—11 mfldnyi gyorsasággal, tehát se-

tükrök vannak illesztve. A napfénynél tehát a
szekrény messziről csillámlik, s azonkivül kis
zászlójával s csengetyüvel is igyekszik magára
vonni a figyelmet. Hogy pedig mindig a kell
helyzetben maradjon, alant sulylyal van megneft'
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Pedig mi e tekintetben Páris Londonhoz mérdek ember, ló és kocsikerék végbe visz ? —
kérdem ismerősömtől.
arányitva!
Hanem ez még mind semmi. Egy-egy csönÉn augusztus havában fordultam meg Londonban, hol találkoztam egy ismerősömmel. Au- desebb pillanatban érzékbántó morajt hall az emgusztus hava és ön most jő Londonba? — kérdé ber föltörni a föld alul. Mintha kisszerű földrenismerősöm valósággal megbotránkozva. Hisz ilyen- gést érezne lábai alatt, egy pillanatra azt hiszi,
kor senki nincs itthon! — hangzott a magyarázat. hogy a vulkán krátere fölött áll, mely a másikban
E senki fogalom mögött természetesen még min- már fejére zúditja ezt az óriási bábéit valamennyi
dig ott lappangott az az egynehány millió szeren- profán üzelmével. De hála isten, nincs mitől tarkit kevésbbé érdekel az, hogy be van-e tani, e becsületes londoni agyagfóld nem oly veLondon a föld fölött és a föld alatt. csétlen,
zárva a parlament, megették-e már vagy csak szedelmes, hogy egy éjszaka kedve kerekedjék
Haladunk; legfölebb a vak s az elfogult aztán fogják-e megenni a miniszterek a hires tűzhányó hegygyé válni — ez mindössze egy kis
tagadhatná, hogy izlés, műipar, világvárosi csiny greenwichi halat, vagy hogy hol nyaral az angol életjel a földalatti Londonból. Ez is ki akarja venni
a lármából a
és
kényelem
maga részét.
tekintetében
Mellékelt kénaponként nem
pünk Londont,
megyünk egy
kissé sajátsálépéssel előre.
gosan átmetsz— Utczáink
ve, egyszerre
élénksége,
két alakban
melyhez a nemutatja be a
hány év előtti
nézőnek: a föld
főváros zaja
fölött,
és a föld
merő gyermekalatt.
játéknak neNégyféle
vezhető, a kécsatorna-rendnyelmes, mondszert
látunk
hatni fényüzésegymás fölött.
sel
kiállitott
Az első a vétársas-kocsik,
kony gázcső
melyek ölcsó
apró nyilasaipénzért elszálval — G betülitnak bennünvel van jelezve
ket főváro— világit majd
sunknak egy3 millió embermástól legtánek , könnyen
volabb eső elelképzelhetni,
lentétes pontminő óriási
jaira, a lóvonamennyiséget
tú vaspályák,
kell e látszólag
melyek szélejelentéktelen
sebb utczáincsöveknek nakat át meg átponként szolszeldelik, a
gáltatniok.
még bölcsejükA második
ben pihenő, de
— W-vei jelölt
a városi szépi— cső a másotő bizottmány
dik
életszükáltal kitartó '
ségletet, a viszorgalommal
zetszolgáltatja
ringatott szép
a londoni emtervek,s hogy
bernek. Mi itt
többet ne emPesten még
litsünk, maguk
csak
úgy félve
a képviselőház
sóhajtunk ily
előtt megforvizvezető-csödult kisajátívek után.
tási és városi
Jóval alankölcsönkötési
tabb jő a hartörvényjavasmadik , kővel
latok mind a
kirakva. Jelzi
nagymérvü haa C betű. Ez
ladás mellett
legkevésbbé
szólnak.
sem oly aestheUtban vatikus vagy sagyunk a világlónias intézvárosok dicsőmény, mint
sége felé; csak
fönnebbi
kolkitartásunk ne
legái,
de
épitéfogyjon el idő
szeti, közgazelőtt, mert ez
dasági és egészaz út még igen
ségügyi tekinhosszu, majd.
tetben annál
nem a végtefontosabb.
Ha
lenben vész el.
egészen kiépül,
Bizonyitja
20 millió talezt egy pillérnál jóval
lantás mai kétöbb tőkét kép•
pünkre, egy átvisel; csupán a
metszett pont
City-beli csaLondon egyik
tornák hálózautczájáról.Bolta többet tesz
dog isten, mitiz német mérLondon a föld fölött és a föld alatt.
kor jutunk mi
földnél, s belőennyire ?
A központosítási düh, mely korunkat jel- előkelőség, — mint a közönséges mindennapi lük naponta 9 % millió köblabnyi tartalom ömlik
lemzi, az életszükségletek drágulása, a tarka világ kenyér, mely benn van ugyan minden közönséges a Themsébe.
De most jön még csak a valoságos csoda a
örömei, s még sok más fontos tényező mind több miatyánkban, hanem azért mégis vér verejtékkel
legalsó
és legtéresebb alagutszerü csatornanyijuthat
csak
el
hozzá
a
szegény
ember!
s több embert hajt össze egy-egy góczpontba,
lásból,
t.
i. a földalatti vasutvonat, két tűz-vörös
Alig
szörnyüködte
ki
magát
ismerősöm,
miugyannyira, hogy lassanként megszűkül a terület
s a mit a fölszin megtagadott, pótolni kell a lég- dőn kijutottunk a Mary-le-bon-Road-ra, s e po- kísérteties szemével. Mikor fönn annyira összeből, vagy a föld alól, de kell minden áron. Innen koli zsivaj, eszeveszett dulakodás, és érzéktompitó halmozódott a közlekedés, hogy majdnem minden
a nagyszerü müvek és épitkezési vállalatok mese- kocsizörej és életzaj közt alig hogy eszméletemet ponton veszélyessé kezdett már válni az emberéletre, s mintegy önmagába fúladt belé, akkor
szerü tömegének eredete például Londonban. Igy nem vesztém.
Hát ez sem elég élet? Hát képzelhető még gondoltatta ki a kényszerűség e merész és költsészülettek meg a „Leviathan belei", mint Hugo Victor nevezte egyik regényében a földalatti Párist. ennél is kegyetlenebb lárma, mint a mit ez a tö- ges eszmét a londoniakkal. Az angol kitartás,

hezítve. E levélszekrény sohasem törik szét s már
külseje által is meg van óva azon borzasztó eshetőségtől, hogy a tenger határtalanságában nyomtalanul és részvétlenül bolyongjon fel s alá, és
igy azon nagyszerü vállalat czélját, mely már is
annyi időt, erőt és emberi fáradságot gazdálkodik meg — biztosabban mozditja elő.

mely nehézségeket nem ismer, bámulatos gyorsasággal megvalósította az eszmét, alig két éve,
hogy megtették rajta az első kapavágást, s ma
már dübörögnek a föld gyomrában a legtöbbnyire
munkás néppel terhelt mozdonyok s azok hosszu
függelékei.
Bármennyire lett légyen is ez „Underground
Railvay" a kényszerűség szülötte, annyi bizonyos,
hogy nagyobb joggal számithatni a világ csodái
közé, mint sok mást. Képzeljük csak el e 19 láb
magas, helylyel közel 28 % láb széles, kövekkel
kirakott, fényesen kivilágított, kettős sin-úttal
ellátott 4/5 német mértföld hosszu alagutat. Minő
anyagi és technikai nehézségeket kellett itt leküzdeni! Hányszor semmisítette meg egy pillanatnyi
katastropha a sok ezer munkás egész hónapi munkájának eredményét! Le kellett menni iszonyu
mélységre, kikerülni, vagy máskép helyezni el a
különböző csöveket. Az egyik kloaka beszakad és
sárral önti el a munkásokat. Alig segitneke bajon,
fölszakad egy gazdag forrás, s a viz elönt mindent. Mig itt e bajok elhárításával küzdenek, fönn
inogni kezdenek az aláásott házak, egyiket-másikat végkép lerontatni s aztán újra f ölépittetni, a

kilátás, melyet engednek, homályos körvonalú
fenyvesre esik, mely a vár bérczének meredek oldalát boritja. A daliás kor emléke, a rom némán
sötétlik fölötte. A szép asszony s a lovagias vezér
árnyai lebegnek a költői varázszsal átszőtt! táj
fölött. A pór, ki családjával a patak fölött áll, s
a vár nézetébe merül, talán mesének tartja már
mit nagyapáitól hallott az itt lezajlott drámáról,
mely tragédiának kezdődött s vígjátéki kifejlésü
nászjelenettel végződött be. De a történet s
monda alakjain túl a táj szépsége örökké való s
ha azok nem, ez mindig lelkesíteni fogja a költőket s a természet kedvelőit.

Drégely-Palánk.
(A név dicsősége, eredete. — Huntfiak. — Szondi György.
— Szóhagyomány. — Török uralom. — Országos közmunkák a vár erődítésére. — Pusztulása s ujból benépesitése.)
Itt van a bérez, és a vár fölötte,
Szondi melynek sánczait védiette,
Tékozolva hiven életét.
Kölesei.

Drégely vára nemcsak arról nevezetes, hogy
emlékét a hős Szondi György véreszentelte, kinek

volna. — Palánk-váralja, vár melléke, minthogy
a vár védsánczai palánkokkal, karókkal besövényezetten voltak megerősítve, Szeged és Munkács
várainak környéke máig szintén Palánknak neveztetik. A drégelyi Palánk, sövénynyel font karókeritésü, mély árku erőd volt az Ipoly-parton.
A durva építésű kastélyt, az itteni béreztetőn,
mint az romjaiban máig is mutatkozik, a környező
kőfalak- és árkokkal, valószinüleg egyik Huntfi
épitteté, s Hunt várának a 13-ik század végén
elpusztulása után, Huntvármegye ispánjai az
ipoly-vidéki nagy és)rimamelléki kis Hontvármegye
nemeseinek gyűléseit Huntvártól, nem ugyan ide,
hanem a Palánkkal átellenes Hidvégre tették á t '
a minthogy a vármegye gyűléseinek határozatai a
14- s 15-ik században többnyire Hidvégen keltek.
A 15-ik század elején lehetett, hogy a drégelyi Huntfi a csábrági Huntfival viszáíykodván,
emennek várát erővel bevette, családostul kiölte,
miért a nádor által elitéltetett, Drégely vára népfölkeléssel bevétetett, a vár ura minden javaitól
megfosztatott, s ezzel Hunt vezér itten négyszáz
évig uralkodott egyenes ágának vége szakadt.
1438-ban az uratlan jószágot Pálóczi György

Tájkép Murányvár alatt. — (.Keleti Gusztáv eredeti rajza.)
harmadikat megerősiteni kell. És végre mind e
baj mellőzve, mind e nehézség legyőzve!
Valóban alig hinné az ember, hogy nem
tréfa, ha nem látná. Bizony-bizony nem ártana,
ha mi is eltanulnánk egyetmást ebből az angol
türelemből s ebből az angol gazdálkodásból!

Tájkép Murányvár alatt.
Murány regényes váráról több izben volt
már szó lapunk előbbi évfolyamaiban. Az 1855
és 1857. évi folyamokban a vár története és vidékerészletesen volt ismertetve, s 1865-ben ismét
egy érdekes részletet adtunk a vár romjaiból, jeles festőnk Keleti Gusztáv művészi ónja után.
A tájrészlet, melyet a vár aljából, háttérben
magával a fölmagasió rommal, ezennel bemutatunk olvasóinknak, ugyanezen jeles művészünk
rajza után készült, s azt hiszszük: felfogásával és
kivitelével egyiránt megnyerendi olvasóink tetszését.
Sziklás erdő közepébe varázsolja a nézőt,
hol a bérezi patak kövek közt tör utat magának
s a fák sudarai magasan verdesik az eget. A.

viszont emlékét költőink jobbjai: Arany, Czuczor,
Erdélyi, Kölesei szentelték meg; hanem arról is,
hogy miután a török Budát elfoglalta, egyéb
Ipoly-melléki várak közt Drégely lett Magyarország egyik végháza, a bányavárosok előbástyája,
melynek jó karban tartásáról az országgyülések
majdnem másfél századon át gondoskodtak. —
Szomoru emlékezet! mig a \ 16-dik század elején
még Jajcza, Szabács, Belgrád, Szendrő valának
végőrházai, előbástyái Magyarországnak: azon
század második felében, sőt majdnem az egész
17-dik századon át, 50—60 mértfölddel belebb,
Drégelynek s Ipoly-vidéki egyéb vártársainak
kellé az ország vég- s védbásíyáiul szolgálniok.
A Drégely név és vár eredetéről bizonyost
nem mondhatunk. A falu népe közt élő szóhagyomány szerint, melyet már Bél Mátyás is följegyzett, Drégely ebből lett volna: derék hely. Ámde
egy 1330-ki okmányban Miklós honti főispán magát egyszersmind drágult várnagynak nevezi, egy
1342-ki okmányban is Karancsuk mester honti
ispán és négy szolgabirája, a király parancsából a
drágult várhoz tartozó birtokokat kinyomozván
Olvart a sági prépostnak átengedte. Ezek szerint
tehát Drégely neve a 14-ik században Drágul lett

esztergomi érsek Albert királytól felkérte, minek
következtében a király az érsek által lett megkoronáztatásának emlékezetére, Drégelyt a hozzátartozó Palánk, Hont, Hidvég és Dejtár falukkal,
az esztergomi érseknek ajándékozta.
Drégely vagy Drégelyfalva és Palánk lakosai
Huntok alatti állásukat az esztergomi érsek urodalma alatt is szinte az ujabb korig fentartották.
Drégely falu lakosai, mint várnépe, végezték az úr
dolgát, személyeik 8 vagyonuk és termékeiktől
fizettek adót, dézmát, mig Palánkéi, mint várkatonák, földet nem birtak, hanem a várnép adója s
dézmája egy részéből tartattak, a várbani őrködéssel, hadi gyakorlatokkal s a hadjáratokban
foglalkoztak. Palánk, ámbár Drégelytől csak egy
utcza választja el, majdnem csupán házas zsellérekből áll, s ámbár 1735. táján egy csapat német
családdal gyarapodott, az ujabb időkig, a drégelyi
bírótól külön, saját választású hadnagy alatt állt,
a régi katonai szerkezet emlékéül. Azonban
Drégely s Palánk a mult években egy községet
képez, egy falusi biróság alatt áll.
A török, 1541-ben Budát, a következőkben
Váczot, Esztergomot és Nógrádot elfoglalván, az
országos Rendek, 154(5: 44. törvényczikkben egye-
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bek közt Pászti, Ság s Drégely váraiüak országos
költségen leendő megerőditését elrendelték, s különösen Drégely vára kapitányává, az ország kapitánya által, Szondi György neveztetik ki. Drégely
vára, az ipolyparti falutól félórányira, egy 200 öl
magas hegytetőn, az ágyuk feltaláltatása óta,—
annyival inkább, mivel rajta a szomszéd Kecskehegy uralkodik, — korán sem biregy védvár kellékeivel. A várkastélynak, a Huntok egykori uri
lakának védeszközeit a nehezen megjárható hegy
magassága, köraskörül árok, falak és még száz
katona képezék. 1552-ben Szolimán török szultán,
Erdélynek Zápolya király özvegyétől Izabellától,
csere ürügye alatt Ferdinánd király által lett elfoglaltatásaért boszus, a budai és belgrádi basáknak meghagyta, hogy Ferdinánd király birtokaira
támadjanak. Ali budai basa mintegy 10,000 em
bérrel elsőben is Drégely várát szállta meg. s falait
hat ágyujával két napon át döngeté, midőn a vártorony ledőlt s romjai alá temeté egyebek közt a
jó Zoltai János hadnagyot. Ekkor Ali a szomszéd
nagy-oroszi papot Mártont, Szondi személyes
barátját, beküldi a várba, hogy beszélné rá tízondit, adja fel a már úgyis többé meg nem védhető
várat; a basa hitére fogadja, hogy a várbeliek
minden vagyonukkal bízvást kiköltözködhetnek.
De Szór. dí a hitére, becsületére bizott várat végleheletig nem engedi; azonban látva, hogy a falak
düledeznek, magát tovább nem tarthatja, két
kedves dalnok apródját — mondják természetes
fiát — és két török rabját skarlátba öltöztetve,
Alihoz küldi az izenettel, hogy ő ugyan akár győz,
akár hal, a várat utolsó csepp vérig nem adja fel,
de ha elesnék, hulláját vitézi módon temettetné
el; kéri egyuttal, hogy ezen fiúkat derék emberekké nevelje fel. Erre minden ingóságait a vár
terére hordatván, saját kezével fölgyujtá, hamuvá
égette, — lovait, nehogy a török rajtok a magyar
ellen Imre olhasson, az istállóban egyenkint leszurdalta; azután kvésro olvadt népével, neki
bátorítva, kiront az .ellenségre, midőn egy golyó
által találva, még féltérden is vagdalkozva, lelövetik s elvágott feje Ali elé vitetik. — Ali dicséretekkel halmozván az elhunytnak vitézségét,
hulláját eltemetted, sirjafölé zászlós kopját, vitézi
halál jelvényét tűzetvén *), 1552. julius 9-én.
Szondi és társai hős halála korántsem szolgált például a szomszéd erődök őreinek. Drégely
elestével Ság, Gyarmat, *Szécsény, Hollókő várait
az őrség gyáván az ellenség szabad martalékául
odnhagyta.
Ferdinánd király Drégelynek és a többi váraknak visszafoglalására kölcsön felhajtott pénzzel
olasz, német, morva, cseh zsoldosokat fogad,
számra nrntegy 8000-et; az egész had vezére volt
Teufel Mátyás, az olaszoké külön Pallavicini
Sforza; hozzájok csatlakozott 2000 magyar Sbardellati Ágoston váczi püspök alatt. Még vártak
Fülek felől 7( 00-nvi magyar fölkelő hadat. De
Ali Budáról megelőzi őket, Teufelnek utját állja
Palástnál, seregét levágja vagy elfogja, hogy hirmondónak alig marad. Teufel elfogatott s Konstantinápolyban aBosforusbafojtatoit; Pallavicini
is számos társaival foglyul esett s 18,000 aranyért
váltatott ki; Sbardellati sokad magával elesett.
Drégelynek ezen 1552-ki ostroma idejéből
két szóhagyomríny maradt fenn a nép közt. Egyik
hogy Szondi látván a vár közel bukását, a bennszorult nőket s leányokat egy alaguton a várból
kibocsátotta, mely alagut vagyis árok, bár a vártól kissé távol, máig hány ároknak neveztetik.
Másik, hogy egy nagy-oroszi varga, illő jutalomért ajánlkozott Alinak megmutatni, miként juthasson könnyü szerrel a vár birtokába. Ali azt
igérte a vargának: annyi aranyat kapsz, mennyi
a bőrödbe fér. A vár bevétele után a varga a
jutalomért jelentkezett, Ali a varga bőrét lefejtette s a bőrt megrakván aranynyal, igy szólt
a nyúzott emrérnek: íly jutalmat érdemel az
áruíó!
Ez idő óta 41 évig. azaz: 1593-ig uralta Drégely a törököt, midőn Tiefenbach Kristóf kassai
kapitány és az országnagyoknak a megyékbeli
felkelő hadakkali szerencsés hadjárata az Ipoly
vidékéről s Drégelyből is elriasztá a megfészkelt
ellenséget. Drégely várát s az Ipoly partján épült
fapulánkerődöt önkényt hagyá el a török. — Pár
évvel elöbb Bori Mihály a bakabányai őrség hadnagya Ibrahim palánki béget, a foglyok kicserélése alkalmával sértö viselete miatt egy szál
*) A hősnek sirját ugy keresik némely buzgók, mint
a keresztesek valaha a Krisztus lábnyomait az olajfák
hegyén. A hulla már rég egyenlővé lett a földdel; a zá-zlós kopja fölötte: ki tudja hova lett? — A hontiak, hős
Szondi emlékét oszlop vagy kápolna állítással készülnek
ürökiteni.
,
*

kardra hivta ki. De Pálfi Miklós tábornok a kételyünknek, melylyel ezek jövője iránt netán
viadalt Borinak csak száz lovassal engedte meg; aggódtunk, — el kell tűnnie.
a párbaj mégis elmaradt. (Voge k»v.) Híike Lajos.
Nem mondom, hogy a forgalom ezen emelkedését egyedül a hajózási verseny vagy átalában a
hajózás saját tevékenysége és versenye idézte volna
elő.
Erre _ nemcsak politikai életünk átalakulása
A hajózási iskola megnyitása.
gazdasági viszonyaink fejlődése, az értelmiség
Deczember 10 kén d. u. 5 órakor nyittatott emelkedése, szükségleteink szaporodása, de mameg a hajózási iskola, a közlekedési miniszterium guk a hajózással némileg ellentétes érdekűnek
több tagja, számosan megjelent hajózási tisztvi- látszó vaspályák szaporodása stb. is jó befolyással
selők s egyéb hallgatóság és az iskolába jelent- voltak. Tagadhatlan azonban, hogy ezen emelkekezett mintegy harmincz ifju jelenlétében. Ez dés kifejlődését mint annak idején az I-ső cs. kir.
alkalommal az iskola igazgatója Kenessey Albert szab. dunagőzhajózási társaság versenye a közöna következő beszédben fejtette ki ez iskola szük- séges hajózással, úgy később a különböző gőzhaséges voltát, ennek szervezetét, előtüntetve egy- józási vállalatok versenye egymás közt, tehát
szersmind azon két kiváló mozzanatot, mely a maga ajiajózási verseny, a szabad hajózás segiközelebb lefob t negyven év alatt hazai hajózá- tette elő a leghathatósban s ezentúl is a verseny
sunk fejlődésében egy-egy korszakot alkotott. Ez feladata leend, hajózásunk erejét hatványozni.
érdekes beszédet egész terjedelmében közöljük, a Kár volna tehát akár a magán, akár a közérdekek
mint következik:
szempontjából a hajózási verseny következmé„Tisztelt közönség! A közelebb lefolyt negy- nyeiért aggodalmaskodnunk; sőt kell, hogy a
ven év alatt, hajózásunk fejlődésének történetében versenyt itt is, mint sok más ese*ben, mint gazkét korszakot alkotó esemény fordult elő. Az egyik dászatunk, iparunk, kereskedelmünk fejlődésének
a gőzhajózás életbeléptetése; a másik a gőzhajó- egyik megkivántatóságát, a köz tevékenység
zási válalatok versenyének létrejötte.
ébresztőjét a legmelegebb részvétünkkel üdvöA Dunán az első gőzhajó ,,I-ső Ferencz"
1830. szeptember 17-én tette meg kísérleti utját s
Azonban, mint minden jól értelmezett szaő Felsége, I sö Ferencz ép e nap erősítette meg badság az értelem bástyáin találja legerősb biza ma oly nagy kiterjedésben működő I-ső cs. k. tositékát — ha a szabad hajózás, a hajózás átaszab. Dunagőzhajózási társaság alapszabályait, és lános fejlődésének barátai akarunk lenni: első
igy itt kezdődik a dunai hajózás újabbkori első kötelességünk a hajósok értelmi fejlődéséről gonnevezetesb korszaka.
doskodni. Ezen meggyődés vezérelte a m. kir.
Sokan mint már azon idők eseményeinek ön- közmunka és közlekedési miniszter ő nagyméltótudatos szemlélői, élénken fognak emlékezni azon ságát, midőn a most életbe lépő hajósiskola fölálliaggodalmakra, melyeket első sorban a pozsonyi, tását elhatározta s ennek megnyitását mára ki
győri, komáromi, pesti, bajai és szegedi s más hajó hirdettette.
tulajdonosok, mint a kik, az addig folyamatban
Miután a hajós működése folyvást a foganavolt közönséges (evezős és lovas hajózás főbb in- tosítás terén, executiv téren mozog, melyen tatézői voltak, — elkeseredve tápláltak; mert azt gadhatlanul a gyakorlat a legnagyobb mester, —
hitték, hogy virágzó üzletük a gőzhajók szaporo- sokáig a mivelt nemzetek kebelében is túlnyomó
dásával tönkre megy; — de a melyeket részben volt azon meggyőződés, hogy jó hajóat csak az
a nagy közönség is osztott, élén Széchenyivel, élet, a gyakorlat képezhet, 8 fölösleges ennek
azt hivén, hogy országunk gazdasági, ip»ri- és utasításaitól eltérni, a hajóst az elmélet hoszabb
kereskedelmi viszonyai távolról sem oly kedvezők időt igénylő tanulmányozására, a hajóról elvonni.
s ki tudja mikor fejlődnek oda, hogy a gőzhajókat Fárasztó lehetne elvárni, míg kifejteném azon
eléggé foglalkoztathassák, a gőzhajózási társaság érvek nyomatéko ságát, melyek ahajós gyakorlati
jövőjét biztositsák.
és elméleti kiképeztetése tárgyában, az európai
Elképzelhetjük, hogy ez aggodalmakkal szem- művelt nemzeteknél, egymással küzdöttek, s ma,
ben, egyébkép is, mily nehéz feladata lehetett az sem állanak egészen tisztázva. Csak azon elveket
első gőzhajóknak. Lassúságok mellett is sok előnyt kell megemlítenem, melyekben ma már az egynyujtottak ugyan az előbb egyedül állott közön- mástól legeltérőbb nózetiiek is megegyeznek,
séges hajózás fölött: de természetesnek fogjuk hogy t. i. az elmélettel nem biró hajóa félszeg a gyatalálni, hogy mig a személyszállitó gőzhajónak is korlati téren is, s hogy a hajós ismeretei lehetőleg
három nap kellett, hogy Pestről Bécsbe érkezzék azon határok közt terjesztendők, melyeken belől az
8 egy mázsa teher szállitásaért Pestről Bécsbe két executiv működéshez szükséges határozottságot a
ezüst forinton felül kellett fizetni: addig a gőzha- föltevések (a hypothesisek) tömkelegében el ne bójózás kevéssé nyerhette meg magának a közönsé- ditsák, —vagyis fel kell a hajóst tudománynyal ruget; a gondolkozók és előrelátók figyelmét azonban házni, de nem kell a tudományok mélyébe odáig
eléggé elfoglalhatta, hogy annak életre valóságá- vinni, hol az általa sohi nem járt térek nyilnak
ról meggyőződjenek s kifejlődéséhez segédkezet meg, s könnyen megeshetnék, hogy a sokoldalúság
nyujtsanak. Igy történt, hogy Széchenyi 1832-ben megdöntené egy irányu, határozott és következea Dunán lement a Fekete-tengerre, a Bosporus- tea gyors eljárását.
parti világvárosba s visszatértével új működési
Belé nyugodhatunk ez általános elvek követé'
tért nyitott, magasb nemzetközi irányt muttatott a sebe; de még mindig nehéz marad megszabni a
gőzhajózásnak mi által a gőzhajózás megélhetésé- határt, hogy tehát miből, mennyit kelljen tanínek kétségei tünedeztek, de a közönséges hajózás tanunk?
fejlődhetése ?em aggasztott senkit; mert a belhaEzek meghatározáááb in a magyar kir. közjozás törzse, a termények, nyers anyagok szállitása munka és közlekedési miniszter ő nrnga a követtovább is a gőzhajók járására némely vetélytársi kezőket tartotta szeme előtt:
elfogultsággal pillantó közönséges hajózás kezén
1-ször olyan legyen a hajósiskola, hogy abban
maradt.
minden hajós részt vehessen, s ennélfogva a tanfoA dunai hajózás újabbkori misodik neveze- lyamot a téli hónapokra, tehát azon idényre rentesb korszakát az 1856 márcz. 30-ki párisi szerző- delte, melyben a hajós gyakorlati pályájától legdés nyitotta meg, mely a Dunát szabaddá tette. kevésbbé \ .elvonva, sőt nem is kell hogy teljeEzen szerződés alapján kelt a Dunaparti államok sen el legyen vonva, mert az előadások az esti
1857. nov. 7-diki egyezséglevele, melyben a Duna órákban, a napi teendőkbevégezte után tartatnak,
szabad hajózhatóságának egyes körülményeit kö- a tanulni kivánok minden költségeskedése, tandijzelebbről szabályozták. — Ezen intézmény alapján fizetés stb. nélkül.
2-szor hogy csak annyi tanitassék, mennyit
csakhamar újabb élet, újabb verseny indult meg.
Spirta György még 1858-ban, — a Luczenbacher az illetők gyakorlati képzettségük alapján könytestvérek 1860-ban siettek gőzöseiket megindí- nyen fölfoghatnak, vagy a mennyiben az elmélet
tani. Ekkor újra sokan kétkedtek ez újabb válla- a gyakorlatra támaszkodhatik, s mennyit a gyalatok élete fölött, — s ma már hét társaság és tiz korlat az elmélettől szivesen kölcsönöz; miért is
magán vállalkozó működik azon a téren, melyre az I-ső tanfolyam legalább félévi,s a második tanelöbb nem is egészen negyven évvel, a legbátrab- folyam két évi gyakorlatot föltételez, s arnaz alig
bak is csak nagy gondolkozás közt léptek, s fölös- lépi át a közhasznu általános ismereteket, s emez
leges is emlitenem, hogy ezek közben a hajózásnak kizárólag azon ismeretekkel foglalkozik, melyek a
— a gőzhajózásnak, mint a közönséges hajózásnak hajóst különösebben érdeklik. — Gondoskodva van,
— a vaspályákban támadt, szaporodott verseny- hogy a kinél az elemi tanítás vagy hiányos volt,
vagy feledésbe ment, ismételtessék; miért is az
társa.
első
osztály tantárgyai a földrajz, a biztositási, vámAggóüik-e ma valaki, hogy mindezen gőzhajózási vállalatok s a régibb eredetü közönséges s folyam rendőri szabályok tanítása mellett, — a
hajózás egymás mellett fent ne állhatnának. — szépírást, helyesírást, fogalmazást s a számtan eleTekintsük a forgalom évről-évre emelkedését, mely meit is magukba foglalják; a második osztályban
a vizi szállitmányoknál tiz év alatt általában meg- pedig akereskedelmi számtant és számvitelt, az erőkétszereztetett vagy ennél magasbra is szállt, s I műtan és a gőzgép-isme elemeit, a hajózási törvé-
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nyéket és rendszabályokat, a hajókezelés alapelveit
tanulják.
Nehéz volna ezen beosztás állandóságáért,
valamint a siker teljesen kielégitő mértékeért egyelőre kezeskedni. Azon azonban senki nem fog
kételkedni, hogy ezen tanterv megállapitásánál a
szent czél a legőszintébb jó akarattal pírosult;
valamint abban sem, hogy a kik kedves kötelességüknek tarto'ták arra munkálni, hogy ez iskola
létesüljön, fáradhatlan figyelemmel fogják kisérni
az eredményt is, 8 ezentul sem fogják megvonni
készséges jóindulatukat, hogy ez iskola minél
inkább betölthesse azon hányt, melyet mindnyájan éreztek, kik hazai hajózásunkkal közelebb
összeköttetésben állnak. A sikerre nízve minden
esetre egy a legnagyobb fontossággal bir, a tanár
urak tapintatossága. S e tekintetben azt hiszem,
hogy nagy biztositékot nyujt azon körülmény,
hogy a tanárok nagy része a pesti kereskedelmi
akadémiában előnyösen működő egyénekből áll.
A szépírást Beck József; számtant Tóth Gábor;
a földrajzot Maár Péter Pál; a vám- és biztositási
ismereteket Catinelli Hektor ur adja elő. Az erőműtan és gőzgépisme elemeit Bugát Ferencz gépész-mérnök ur tanitandja. Mindannyiának illető
szakmájában több éven át szerzett érdemei az
érdekelt körökben eléggé ismeretesek: ennélfogva
bizton reménylem, hogy & mi életbelépő tanintézet
méltó lesz, hogy azon tanintézetek sorában álljon,
melyeket a testvér főváros 8 az egész haza mindenkor örömmel fog m igáénak vallani, s mint áldva
emiitjük Széchenyi nevét, hogy nálunk a gőzhajózás jövőjét biztositotta, — hálával fogja az utókor Erdély Széchenyije nevét emlegetni, ki hajósaink értelmisége emelésére ezen iskolát fölállította. Adja Isten, hogy gróf Mikó őnmlga üdvös
művei sikerében, különösen ezen iskola fölvirágzásában is minél tovább találhassa örömét.
Ekkép megismertetvén ezen hajósiskola czélját ea szerke--étének alapelveit, — miután a tanfolyam tartama rövid s nem szabad haszonvét
nélkül ez órát sem elszalasztanunk: az iskolát
ezennel megnyitottnak nyilvánitom. Mindenik
osztály elfoglalja helyiségét s a tanítás kezdetét
veszi. A t. közönségnek pedig köszönöm, hogy ez
iskola házi ünnepét, ez ünnep diszét, becseg jelenlétével emelni méltóztatott."

Eredeti levelek Chinából.
il.

Hong-Kong, julius 9.
Már több három heténél, hogy itt vagyok;
eddig azonban azért nem irtam, mert ez idő alatt
csakfs egy postahajó indult el innét Suez felé
junius 26-án, a mikor még kevés idő óta időzvén
itt nem volt alkalmam a váro3t összejárni s átalában érdekes dolgokat irni, mily hiányban most
többé nem szenvedek, sőt irnék többet is, ha nem
kellene meggondolnom, hogy a szivtelen postahivatalnok levelemet megmérve, háromszor nehezebbnek találja a szabályszerü mértéknél. — Irok
tehát a mi tollamra jő, s leirok először is egy
chinai nőt.
Chinában az asszonyt sokkal kevesebbre
becsülik mint a férfit, — ugyszolván árú, kereskedelmi czikk. Egy gazdag mandarin pl. 4—5-töt
vásárol meg, természetesen szépségök szerint fizetvén értők. Ha vénülni kezdenek, a férj mellől el
kell távozniok, s őt azután házi szükségeiben szolgálni, íly fogalmuk lévén a „hölgyről," természetes, hogy minden házaspár legfőbb vágya, hogy
férfi magzatja legyen ; -boldogok, büszkék s főleg
a nő diszére válik, ha kivánatok beteljesül. Mindez
azonban megjárná, ha nem szülne egy borzasztó
szokást. China némely részében természetesen oly
vidékeken, hová az európai czivilisaczio még kevéssé vagy semmikép se jutott el, uralkodik azon
szokás, hogy szülék nő-magzatjaikat megölik,
mit nem tekintenek nagy bünnek s a törvény sem
bünteti szigoruan. Más anyák ártatlan nőmagzataikat az utra kiteszi k,s ezért van minden nagyobb
városban lelenczházuk, melyekben egy figyermeket sem lehet látni. Vannak ezenkivül philantropikus matronák, kik ártathn spekulaczióból ezen
árvákat felszedik, természetesen csak az ép és
szép külsejü gyermekeket, s őket felnevelvén,idővel eladják, a mi valóban igen furcsa spekuláczió.
Nem kell azonban hinni, hogy ez itt HongKongban is igy volna. Naponként van alkalmam
látni a hajónkhoz tartozó sampan-b&n (chinai
bárka) az egyetértést, mely köztük nemi különbség nélkül uralkodik. Ezen kis hajó 25 láb hosszu
s 6 láb széless rajta 15 en vannak. Nagyapa,
nagyanya, két fiók, nejeikkel s kilencz gyermek.

Mindezek a hajón laknak, nagyrésze rajta született s rajta fogja egész életét tölteni. Csodálni
lehet, hogy miként férnek el annyian, de az itteni
éghajlat alatt éjjel-nappal szabad ég alatt lehetnek
és csupasz deszkán hílnak (mit egyébiránt jelenleg
én is teszek), s ennélfogva nem tartanak 15 madráczot, hanem fekhelyeiket 25 lábnyi hosszuságban „secondo 1'capricio" választhatják; ha
csunya idő van, szalmafedőket tesznek ki. Bímulatos, mily roppant mennyiségü rizst esznek.
Látnátok csak reggel a ti/fing kor, avagy az esti
ebédkor (kétszer esznek naponként: reggel 8 órakor s nap lemsntekor) mily cseber rizst fogyasztanak el, s még inkább csodálkoznátok az általok
ügyesen használt fapálczikókon, melyekkel gyorsan ürítik ki a tálat, s abból ezen pálczikókkal az
utolsó rizs-szemet is kiveszik.
De visszatérek a chinai nőkhöz, s mint fennebb említem egy chinai delnőt fogok leirni. Felette szembetűnő alak egy ily madame) s ezt három
különösség okozza: hajzatuk, lábacskáik és járásmódjuk. Oly módon fésülködnek, hogy távolból vagy estalkonyou az ember két egymás mellett álló külön fejet különböztethet meg. A hamis
fő az igazi mögött látszik. A valódi főről a hamis
főre, mit fellegvárnak is nevezhetnénk, egy híd
vezet. Netn tudom jobban megmagyarázni ezen
fésülés módot, mely nem tartozik fach-omhoz;
elég legyen még annyit tudni, hogy ezen mesterségesen készített fő, soliditása végett, tele van
tűkkel 8 fésűkkel s ezek segítségével sok ideig
fennáll.
Feltünő továbbá a nők lábainak kicsinysége,
melyek nem nagyobbak egy három éves gyermekéinél.
Körmeiket egy hüvelyknyire meg hagyják
nőni, mit a férfiaknál is láthatni, s e szerint kezeiket semmire sem használhatják. Mi szépségüket
illeti, várakozásomon felül találom, a nincs ám szemök oly ferdén alkotva, mint azt néha a képeken
láttuk, orruk azonban kivétel nélkül pisze; bőrük
szép fehér.Rosz benyomást te3z tipegő járásmódjuk, mit kis lábacskái* miatt máskép nem tehetnek
A mi m igát Hong- Kong városát illeti: HongKong vagy Victoria ugyan ily nevű szigeten
épült; China legelső európai kolóniája mind gazdagság és fény, mind a kereskedelmi élénkség tekintetében. Roppant a felvirágzás minden tekintetben, s alig néhány évtized óta semmiből emelkedett ily magasra. Összes lakossága 80,000 lélekből áll, kiknek nagyobb része chinai aztán
indusok, malájok, persák; az európaiak száma
alig néhány száz.
A város a tenger mellett emelkedő meglehetös meredek hegyoldalon van épülve s nrntegy
amphitheatrutnot képez. Panorámája gyönyörü.
A házak nagy ablakokkal s köröskörül csinos oszlopos galériákkal vannak ellátva, mely széles tornáczok nagyobb szolgálatot tesznek a lakóknak
mint a szobák, nem lehstvén a tikkasztó melegben
ez idő tájt azokban ülni. Képzeljetek C3ak egy
nyári lakokból álló várost a mint azt hajónkról körülnézem s aztán egy hordszákben körül
járom!
Ezon hordszékek itten a bérko3sikat helyettesitik s két kuli (chinai hordár) által vitetnek. Az
utczákat bejárva, feltűnik az idegennek a különböző szinü s nemzetü lakosság. Itt egy kuli, ki a
hátán keresztbe fekvő faboton roppant terheket
visz, amott indus katonák, kik az itteni angol
helyőrséget képezik, pittoresk öltözeteikkel, vörös,
kék, vagy máí szinü turbánaikkal. Itt persák, kik
térdig érő selyem öltönyt s a cylindejrnél is magasabb süveget hordanak, amott portugál mestizek,
kik közt a fehérbe öltözött fekete arczu nők nagyon feltűnnek.
Legelső hely, a hová bamentem a Hotel de
Hong-Koig volt, mely igen szép s beillenék
Európa akármsly városába is Billiard- és olvasótermekkel, fürdő szalonokkal stb. ellátva. Azt
mondják, hogy épen fénye miatt nem tarthatja
fenn magát. Minden termében láthatók apunkáh-k,
melyek a szoba hosszában a padláshoz függesztett vászon paravent-t képeznek. Ezek a szoba
két oldolán szolgák által mozgásba hozatnak s
léchuzamot támasztva igen nagy szolgálatot tesznek a melew időben. A magánházak is ilyenekkel
vannak ellátva, s a gazdagok éjjel is mozgásban
tartják ez óriás legyezőket.
A hotelből kilépve, a városba jártam szerte
szét. A boltok legnagyobb részben chinaiaké. Érdekes a chinai ésjapáni ritkaságok boltjait megnézni. Itt csontba és fába vésve ezer meg ezer
alak látható. Melltűk, csont és ébenfa ládácskák,

s ugyancsak ezekből mindenféle ékszerek, lánczok. A szalma-munkák is meglepők a csín és a
nagy türelem tekintetében, melylyel készitve
vannak.
Említésre méltók az itteni nagykereskedők
bankjai. Nem lévén a chinaiak előtt az aranynak
semmi értéke, az egyetlen pénznem a mi itt divatozik a mexikói ezüst-tallér; a nagyobb kereskedők, kiknek kezében naponként ezerek fordulnak
mag, ezeknek megszámlálására külön szolgákat
tartanak, kik a ház udvarában, vasrostélyzat mögött nagy ügyességgel számlálják a tallérokat, 8
zsákok és ládákba rendezik. Némelykor nem lévén idejök egyenként számlálni, bizonyos mértékekkel mérik meg.
Most bevégzem levelem, mert ha nem sietek
postára tenni, elkésik a holnap reggeli postahajótól.
Két nap mulva indulunk Saigonba (franczia
birtok a siami öbölben) honnét két hó mulva térünk vissza ide; azután irok ezen utamról is, 8 ha
hely marad levelemben, leirom az életmódot, a
mit tengeren folytatok. A hazamenete.lről nem
akarok beszélni, talán egy év is eltelik, mig Európába visszatérek; de ha érdekel titeket, a miket
én itt írogatok, annál inkább érdekel engem az
otthon, az otthoniak! Remélem visszatértemkor
újra egy otthoni levelet találok itt. Isten veletek!

Egyveleg.
** (Elefántcsont kereskedés.) Statisztikai adatok bizonyitják, hogy mily keresett áruczikké lett
napjainkban az elefántcsont. A mult század végén
Anglia mindössze csak 192,600 font elefántcsontot dolgozott fel évenként, de már 1827-ben a
kereslet 363,784 fontra hágott, a mi évenként
3040 him elefánt halálát fáltételezi, melyek 6080
agyart szolgáltatnak, s ezek mindenike átlagosan
véve 60 fontot nyom. Jelenleg csak maga Angolország 1.000,000 fontot használ fel évenként, az
az háromszor annyinál is többet, mint 1827-ben ;
ennélfogva a csupán egyedül Anglia számára elejtett elefántok számának egyremásra 8383-ra kell
rúgnia. Azt is kiszámították, hogy körülbelől 4000
(?) emberélet vész el évenként elefántvadászatban
vagyis abbeli fáradozásukban, hogy a művelt
világot fésűkkel, késnyelekkel, billardgolyókkal
stb. elláthassák. Az olyan agyart, mely 70 fontot
ád, a kereskedő világ elsőrangúnak tartja. Cuvier
egy jegyzéket közöl a legnagyobb elefántfogakról,
malyeket az ő koráig találtak és a legtetemesebbrol azon irásbeli megjegyzést tévé, hogy az 350
fontot nyomott. A legutóbbi elefántcsont vásárkor
Londonban a legnagyobbak, melyek Bombay és
Zmzibarból kerültek, 120—122 fontosak voltak;
az Angolából hozottak egyre-másra 69, a Jóremény fokától és Navalból jöttek 106, a Lagoa és
Egyptomból hozottak 114, végre a gabuniak 91
fontot nyomtak. Hanem ezek még korántsem a
legnagyobbak, miket mostanában találnak, mert
az^elefóntvadászok most már beljebb iá nyomulnak
Afrika belsejébe,és igy vénebb állatokra bukkanhatnak. Ezelőtt kevés idővel egy amerikai kereskedő ház oly agyart vágott szét, mely több mint
9 láb hosszúságú, 8 hüvelyk átmérőjü volt és 800
fontot nyomott. 1851-ben ugyanez a keresk, ház a
londoni kiállításra a legnagyobb darab fürészelt
elefántcsontot küldé, melyet eddig a világ látott;
l l láb hosszu é31 láb széles volt. — A legdrágább
elefántcsont az, melyet billardgolyóknak dolgoznak fel. Az elefántcsontnak több faja van; az,
mely Afrika nyugati partjától (Gabu kivételével)
hozatik át, kevésbbé ruganyos, mint a többi fajok
s a feldolgozásnál bajosabban lehet tökéletes
fehérségüvé csiszolni; ezért csakis késnyelekre
használják. Mióta Algirt Francziaország elfoglalta, mely készletét a sivatagon átvonuló karavánoktól szerzi, az elefántcsont-kereskedés ÉszakAfrikában is szembetűnő lendületet nyert. A
viziló is szolgáltat efféle osontot, mely sokkal
keményebb, de épen azért kevésbbé ruganyos
mint az elefánté.
0 (Hajótörések) A jelen év elsö hat hónapjában a londoni Lloydnál nem kevesebb mint
1037 hajótörést jelentettek be.
^ (Francziaországból) megkezdik nemsokára azon nevezetes tengeralatti távirda lerakását, mely az Atlanti tenger alatt ez országot is egyenes összeköttetésbe hozza Észak-Amerikával; 0 — Párisban pedig a levelek szállítására
hengerekből összerakott postacsövet akarnak a
házak fölött fölállítani, melyben viznyomás által
szállitatván tova a kis teherkocsi, igen kevésbe
kerülend a szállitás, s igy alig kétkedhetni életre
valóságán.
—
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Az országgyülés bezárása.

Jtf

Ha képviselők és főrendek szétoszoltak
volna olyan csöndesen, a hogy rövid szünetekre szoktak menni, akkor is elmerenghetne
a honfi a bezáródott országgyülés három évi
müködése, a megmérhetlen eredményü alkotások fölött: annál inkább igy, midőn az
érzelmeket szivből jövő búcsúbeszédek tolmácsolják, s az ítéletnek jól átgondolt viszszatekintések adnak irányt!
Az országgyülés müködése közt nem
tűnhetett föl annyira a működések összegének roppant hordereje. Az uszó, mig a vizen
van, egyes hullámmal küzd minden pillanatban; az átúszott folyó nagysága fölött
csak a parton elmélkedhetik.
íly elmélkedés a trónbeszédsországgyűlésünk bezárásának egyéb ünnepélyességei,
e történelmi fontosságu három év alkotásai
fölött.
A trónbeszédet, melyhez sem örvendetes
tartalmára, sein demokratikus hangjára
nézve hasonlót magyar király nem mondott
300 év óta, mellékletben veszik olvasóink;
egyéb idetartozókat e czikk folytán.
A képviselőház f. hó 9-kén tartotta utolsó
ülését.

Gr. Andrássy bejelentette az elfogadott törvények szentesítését; azután jelentette, hogy
tárcza nélküli horvát miniszterré Bedekovich
Kálmán neveztetett ki. Az új miniszter fényes
magyar öltözetben a ház éljenzése közt foglalta
el helyét egy miniszteri széken.
Azután Szentiványi az elnök tartott zárbeszédet, melyben áttekinté a képviselőház 3 évi
működését:
,,A képviselőház igazolt tagjainak legnagyobb
száma 429 volt. E szám változott a szerint, a mint
halálozások jöttek közbe, vagy lemondások történtek; családi viszonyoknál és állami hivatalba
történt kinevezéseknél fogva összesen lemondott
97 képviselő, új választás alá jött 42 képviselő; o
közül 31 ujonnan lett elválasztva. 18 képviselőtársunktól a halál fosztott meg. Békében nyugodjanak hamvaik!
„Számos előkészitő, s gyakran hosszasan
tartó bizottsági- és osztályüléseken tartott a ház
összesen CCCXXXVIII. nyilvános üléseket, ezekben tárgyalt 3005 tárgyat.
„Több örömteljes napokban részesült a képviselőház. A mult év böjtelő hava 18-dik napja
meghozta az alkotmány helyreállitását, és a magyar felelős miniszteriumnak hazánk legjelesebb
fiai köréből történt alakulását. (Hosszas, viharos
éljenzés.)
„A nemzetek nyugalmának, czélszerü haladásuknak s erejök kifejlődésének legbiztosabb
talpköve a fejedelmek és nemzetek közti bizalom
8 ebből kifejlődő egyetértés. Ennek reménye
emelte a junius 8-diki nagy nap örömeit. E remények tökéletesen teljesültek, örömmel tapasztalta
azt az országgyülés, hogy a nemzet részéről fölterjesztett óhajtások és ő Felsége akarata közt
tökéletes egyetértés létezik. (Helyeslés.)
,,Elénk emlékezetben van a legközelebb elmult hó 24-ik napja, midőn a Magyar-, Horvátés Szlavonországok közt történtkiegyenlitéskövetkeztében Horvát- cs Szlavonországok képviselői
e teremben megjelentek. (Lelkes éljenzés.) E nap
örömteljes emlékét a történelem is fön fogja
tartani.
„Az országgyülés főteendőit képezte a közös
ügyek kiegyenlítésének kérdése. Erre nézve két
fő tényező állott az országgyülés előtt: egy irott
alaptörvény s a nemzet akarata, mely a kiegyenlítést kivánta. E két tényező közt tökéletes öszhangzás létezett; mindakettő az egyoldalu intézkedést, mint czélhoz nem vezetőt, kizárta. E két
tényező értelmében alkottatott Magyarország függetlenségét biztosító XII. t. cz., mely Magyarországot a független europai államok sorába
vezette, hol távol minden terjeszkedési szándéktól, mint az annyira szükséges európai béke föntartásának tényezője, működik." (Helyeslés.)
Ezután kifejezte az elnök, hogy bár sok és
nagybecsü kincs rejlik az elfogadott törvények-
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ben, marad tennivaló elég a jövő országgyülésnek is. Végül bocsánatot kért, ha néha gyöngeségek fordultak elő az elnöki szék betöltésében.
Az elnök után Deák Ferencz emelkedett
föl és köszönetet mondott az elnöknek, alelnököknek, a ház minden hivatalnokának terhes és buzgó
működésökért.
Búcsuzásul egymáshoz mentek a különböző
pártok emberei és szívélyesen szorítottak kezet.
A förendiház is 9-én tartotta utolsó ülését,
nem csekély politikai sulyu zárbeszédet Majláth
György elnök tartott, kinek Simor a herczegprimás válaszolt.
Külön a pártok kebelében is meghatólag
folyt a búcsúzás. A baloldal 9-én kereste föl vezéreit, Ghyczyt, Tisza Kálmánt, Nyáry Pált; üdvözölte derék társait, Bernáthot és Bónist.
Ghyczy Kálmán meghatottan következőleg
válaszolt: „T. barátaim! Három éve van most
már, hogy karöltve együtt küzdünk az alkotmányos vitatkozások terén, nehéz időkben, nehéz
körülmények között. — Kisebbségben voltunk
mindig, de törekvésünk nem volt eredménytelen.
Sikerült kivinni többet, mit a hazára nézve hasznosnak véltünk; sikerült meggátolnunk sokat, a
mit a hazára nézve károsnak tartottunk, s a hozott
törvényekben állandó nyoma marad fönn azon
értekezletek eredményeinek, melyeket baráti körben együtt folytatánk. Erőnk titka ügyünk igazsága mellett az egyetértésben rejlett, s ezen
egyetértés azt eredményezte, hogy mindnyájan,
a kik itt vagyunk, kivétel nélkül törekvéseinkben egyedül a hazának közjavát tartottuk irányadóul, mellékes tekintetek nélkül önzéstelenül. S
mivel tudom, hogy e szellem hatja át mindegyikünk kebelét, ezen pártnak jövője felől ép ugy
biztositva érzem magamat, a mint egy önálló,
független párt létezésének szükségéről meg vagyok győződve." (Zajos éljenzés.)
A Deák-párt búcsuzásának, mely 10-dikén
történt a körben, fénypontját Somssich Pá;l
beszéde képezte, melyben Deáknak mond köszönetet. Egy átalános áttekintés után igy folytatta:
,,Es most szabad legyen nehány perczet a kegyolot ea hála érzéseinek szentelni.
A sikert, melyet közösen vivtunk ki, s a
mely teljes meggyőződésünk szerint hazánknak
századok óta nem élvezett jogait szerezte vissza,
— mindenek felett egy férfiu bölcsességének köszönjük, ki pártunk vezérévé lőn; (a párt tagjai
föláílva perczekig tartó lelkes éljenzésekben törnek ki) — ismétlem,* vezérévé lőn, mert nem
kereste,annál kevésbé követelte ezt: sőt nem egyszer tiltakozott ellene; —mi pedig nem választottuk őt, mert választani csak ott lehet, hol többek
közt oszlik meg a vélemény. (Nagyon helyes!)
A gondviselés küldötte őt közibünk, mely
midőn Deák Ferenczczel ajándékozott meg bennünket, egyszersmind kebleinkbe oltotta a hit,
remény és szeretetnek érzéseit, s ezeknek varázserejével csatolt bennünket hozzája. (Viharos éljenzés.)
Igy lőn ő pártunk vezére, a nélkül, hogy
vagy ő kereste, vagy mi választottuk volna; mondom, Isten küldötte, s mert hűséggel járt el küldetésében, az örök bölcsesség vezérelte eszét és
szivét, sikerrel áldotta meg munkáját. (Zajos tetszésnyilvánítások.)
Mi mindnyájan tiszteljük, szeretjük e jeles
férfiut, önkényt követjük tanácsát, oly örömmel és
készséggel, minőt csak az ő nyájas felsőbbsége
volt képes megnyerni, és ez az ő kitünő tulajdonainak egyik legfényesebbike, hogy folsőbbségét
soha sem érezteti, tanácsával nem aláz meg, vezérletével nem parancsol, hanem felemel, fel az ő
nézeteinek magas színvonalára, ugy, hogy midőn
utána indulnak hivei, nemzőt, hanem saját meggyőződésűket követik; midőn véle egy nézetben nyilatkoznak, nem az ő, hanem saját nézeteiket nyilvánítják.-(Élénk tetszés.)
Mit mondjak bölcsességéről ?
Midőn küzdelmeink közepette vész, vihar
hányta sajkánkat, midőn elsötétült látkönink s a
kitüzött czélravezető igaz utakat'eltalálni oly kétes volt, — midőn valódi nehézségekkel álítunk
szemben vagy ármánynyal kellé küzdenünk s fondorkodók veszélyeztették a sikert: nem volt-e ő a
nyugodt lelkü, erőskaru kormányos, a biztos kalauz; a bátor, ki az igazság pajzsával vértezve,
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sohasem csüggedett; a bölcs, kinek óvatosságán
megtört az ármány és gonoszság?
Szóljak-e önzéstelen hazafiságáról? — Hozzá
hasonlót a történelem csak keveset mutat fel.
(Zajos helyeslés.)
S e férfiutól, szeretetünk- és tiszteletünknek
e drága kincsétől kellene nekem ma nevetekben
elbúcsúzni ?!
Adjatok hát szót nyelvemre, mely kifejezze
azt, mit keblem érez most, vagy a mit ti saját
kebleitekben éreztek e pillanatban, mert én nem
találok ilyet; és ha ti sem találtok, ugy hát érzelmektől elfogult kebellel, csak egy néma kézszoritással búcsúznak, tisztelt férfiu, tőled hiveid —
élj boldogul! Isten veled! (Lelkes éljenzés.)
Deák a Somssich beszéde által és folytán
történt nyilatkozatokat a szeretet nyilatkozatainak
tekinti. Megemlékszik azon barátságos viszonyról,
melyben a három év sulyos munkája közben egymáshoz állottak. Az elért vívmányok elegendők
arra, hogy reményt nyujtsanak a további sikerre,
de nagy munka áll még előttünk. Figyelmünket
a jövőre kell irányoznunk. A többség három évi
működése s a kivívott eredmény: a törvények jelölik ki a követendő irányt. A párt programmja
nem lehet más, mint az alkotott alaptörvényeknek
fentartása mellett az alkotmányos életnek, institutiónknak, az ország anyagi és szellemi érdekeinek
továbbfejlesztése, szem előtt tartva mindig a népjogokat, és a törvények előtti teljes egyenjogúságot. A párt tagjai a legszentebb biróság: önlelkiismeretük előtt cselekvényeikre nézve igazolva
vannak. Hiányzik még a közvélemény helyeslése,
s ha ez mindig higgadt megfontoláshói eredö,
benső meggyőződés szava volna, nem volna a párt
tagjainak oka aggódni. Oda kell törekedniök, hogy
a nép felvilágobittassék, annak az indokok, melyek
a történteknek alapul szolgáltak, a tények és azok
hordereje meginagyaráztassanak. Nem szabad
közvéleményt erőtetni, de oda kell törekedni,
hogy az valóságos meggyőződésből eredö közvélemény legyen, melytől aztán nincs mit tartani.
Feltünteté, hogy az egyenetlenség és fajunk nagy
hibája: a tétlenség mily károkat okozhat. Kéri a
Mindenhatót, hogy a mint a párt működéseit eddig megáldotta, oltalmazza azt szent hatalmával
továbbá is, és ne engedje, hogy az eddig történtek, ha a hazára üdvösek, bár rövid időre is meghiusittíissanak.
Gr. Andrássy Gyula szólt még, éltetvén a
pártot, melynek kebeléből a miniszterium lételét
vévé. A miniszterium, mint mondá, eredetére legbüszkébb. Valamennyi beszédet lelkes éljenzés
kisérte.

Az országgyülés ünnepélyes berekesztése decz. 10-én délben 1 órakor történt a
királyi palota trónteremében. A főrendek és
képviselők nagy számmal, ünnepélyes hangulatban és díszruhában jelentek meg. Pontban 1 órakor jött a honvédség új főparancsnoka József főherczeg s a királyné számára elkészitett díszemelvényen, szemben a trónnal,
foglalt helyet. Pár perczczel később érkezett,
saját termeiből, a bájos és felséges királyné,
udvarhölgyeitől kisérve s riadó éljenektől
fogadva. Ismét pár percz telt, s az ország
föméltóságaitól és az összes miniszterektől
megelőzve , az apostoli kereszt elővitele
mellett, jött a király. Szünni nem akaró
éljenhars ö a s közepette lépett a trónemelvényre s leülvén,föltette kalpagát. Andrássy
gróf, miniszter-elnök a trón lépcsőjére lépve,
átnyújtotta 0 Felségének a trónbeszédet,
melyet a király hatalmas hangon és hangsúlyozással, számtalanszor félbeszakitva a
lelkesen kitörő éljenzések által, olvasott fel.
Ezután a királynő és kisérete, vele József főherczeg, majd ő Felsége a király, oly
rendben mint jöttek, folytonos éljenzések
közt vonultak vissza termeikbe.
Az országgyülés ezzel be lőn fejezve. A
várkápolnában ünnepélyes Tedeum tartatott, melynél a herczegprimás pontifikált.
(A trónbeszédet rendkivüli mellékletül
adjuk mai számunk mellett „Országgyülési
beszédtársunk alakjában).
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Károly, Agusztich Imre, Balogh Andor, Bossányi az ipar- és kereskedelmi kamarák száma, székhelye, kerületeinek és alkerületeinek megba?ároIrodalom és müTés«eí.
János, Feyar Liiszló, Jancsó Sándor, Markó
zása, valamint a választásra vonatkozó rendsza** (Horváth M/if%)jelenleg „Zrinyi Iloná"- Sándor, Maszák Hugó (egyszersmind a főrendiház bályok állapittatnak meg. Ipar- és kereskedelmi
nak, Rákóczy Ferencz dicső emlékü anyjának napló szerkesztője), Osváth Albert és Sztrihó kamarák Budapesten, Pozsonyban, Sopronban,
viszontagságteljes életrajzán dolgozik. A budai Gyula urak. — Turnusvezetők: Jobbágy Miklós Kassán, Debreczenben, Temesvárott, Kolozsvárott
kamarai levéltárban is kutatja ehhez az adatokat. és Egyesy Géza.
és Brassóban fognak feláilittatni.
Z\ (A magyar természettudományi társulat)
Ez életrajzot a Kisfaludy-társaság jövő februári
** (A párisi világkiállitás) alkalmával kitünszakgyüiésén f. hó 2-dikán d. u. 5 órakor Kriesch
nagy gyülésén fogjuk hallani.
tettek, u. m. Térey, Beregszászy, Hamar, Leo,
-j-)- (A „Századok") I. füzete következő tar- tanár olvasott ,,A külföldi aquariumokról, tekin- Králik, Birnbaum, Kramer, Ráth, Oettl, Gerentalommal jelent meg : „Beatrix királyné" b.Nyáry tettel egy Pesten felállitandóra;"rövid ismerteté- day, Gubics, Beliczay, Feimel, Fischer és Posner,
Alberttől; „A ráczok ellenforradalma 1703 — sét adván a londoni, párisi, brüsseli, hannoveri, audienczián fogadtattak ő Felsége által. A kül1711." Hornyik Jánostól; „Gr. Zrinyi Miklós hamburgi, de kivált a nagyszerü berlini aquari- döttséget vezető Gorove miniszter ár beszédére ő
emlékirata II. Rákóczy Györgyhöz," Thaly Kál- umnak. — mely most Brehm vezetése alatt áll, — Felsége akként válaszolt, miszerint örvend oly
mántól; Könyvismertetések, Bírálatok; Tárcza. s azon tényt emiitvén, hogy e költséges intézetek férfiakat láthatni, kik a magyar iparnak a világA főczikkek alaposak, a tárczarész élénk; értékes nemcsak fentartják magokat, hanem még jól jöve- kiállitáson diszére váltak. Ezután egyenkint mudelmeznek is: ohajtandónak véli értekező, hogy
tatta be magának a tagokat, és mindenkihez invalamennyi.
vajha Pesten is állítanának egy ilyet. Utána Dr.
•j-j- („Protestáns tudományos szemle11) fog Entz G. tartott felolvasást „Az ember törzsfájá"- tézett nehány kegyteljea szót.
megjelenni új évtől kezdve, a „Prot. ogyh. és isk. ról. azon nézetet bizonyitgatván, hogy az ember a
** (Gabnakivitel.) Magyarországból 1867-ki
lap mellékleteként, minden két hétben egy nyol- majmokkal egy közös törzsből fejlődött ki. — Majd júliustól 1868, júliusig nem kevesebb, mint
czadrét íven. Kovács Albert pesti theol, tanár és Warta tanár bírálta „A közhasznu könyvtár" negyvenegy millió mérő gabona (nyers és lisztBallagi Mór szerkesztik. Előfizetési ára egész megjelent elsö füzetét, mely „A föld őstörténel- alakban) vitetett ki. Ebből közvetlen Magyarorévre 2 frt. A pénzek Ballagi Mórhoz, a kéziratok mét" tárgyalja. Bírálatában kimutatta, hogy e szágból a külföldre szállíttatott: buza 18 millió
Kovács Alberthez küldendők. Ballagi és Kovács népszerűnek hiresztelt vállalat mennyire nem felelt mérő, liszt 1 % millió mázsa. Ha tekintjük a kineve elég kezesség, hogy megadják, a mit ígérnek. meg czéljának. Nemcsak hogy oly kifejezések hem vitel áramlatát, ugy találjuk, hogy az négy irány
** (Érdekes röpirat.) Az ifju szász párt egyik zsegnek benne, melyeket semmi halandó meg nem felé oszlik: 1) Éjszak felé (Stettin és innen át
kitünő tagjától, Baussnern Guidótól „Die deut- irt, hanem — a mi csakugyan meglepő, — oly Angliába). 2) Éjszak-nyugat felé (Hamburg- és a
sche Frage, eine Frage der Civilisation" czim alaptalan állitások is váltják fel benne egymást, rajnai tartományokba). 3) Nyugot felé (Helvétia,
alatt korszerű röpirat jelent meg Szebenben. E melyeket bármely physikai tankönyvből megezá- Rajnavidék egy része, Páris). 4) Délnyugot felé
röpiratban Baussnern hazánk hivatását követke- folhatni. — Végül, Dr. Láng kolozsvári physio- (Trieszt és innét Angliába).
zőleg körvonalozza: „Magyarországnak •— úgy- logiai tanár mutatta be készülékét a vérforgási
**(Magyarországi besózott Sertéshus) Angliámond — a lehető legmagasb foku szabadelvü- tünetek kimagyarázására.
ba szállitása iránt Dic'ssi hazánkfia, ki csak látoséggel kell megalakulnia, a szövetségben a mellé
** (Horváth Boldizsár) igazságügyminiszter gatni jött haza Londonból, érdekes utasitásokat
helyezett Ausztria- és Németországgal a polgáriés
Simor
János hg primás 200 — 200 forinttal az adott a magyar gazd. egylet gyülésén. Az ő vélesodás mego'dását, a szabadságot, művelődést és
ménye szerint Anglia gazdag piacza lesz ez iparjóllétet zászlajára irnia, mert földirati helyzete irói segélyegylet alapitói közé léptek.
** (A budapesti munkásegylet) nov. 29-dikén czikkünknek, ha a kellő elkészítésre gondot forfolytán övé leend a dicsőségteljes szerep, hogy a
tartott
gyülésén pgy 4 tagból: Rohonyi Géza, ditunk.
keleti catastrophában a döntő lépést megtegye,
** (Berunin Frigyes) budai kárpitos kaucsuke ez annál fényesebb fog lenni, minél több alkot- Steinacker Ödön, Kiss Kálmán és Komorner Soma ágyakat talált fel, melyek különösen az oly betemányos szabadságot s nemzeti autonomiát nyut- urakhol álló bizottság választatott, kiknek fel- gek számára bizonyultak alkalmasaknak, kik az
hat Magyarország a Balkán különböző népfa- adata leend egy emlékiratot késziteni, mely sze- ágyat el nem hagyhatják.
rint Pesten egy nagv ,.munkásház" volna létesijainak."
u
tendő.
Kiss Kálmán e munkás há/ra 500 ttot, Ko= (Szakái Lojos ,,Czimbalom ) czimü népies
Balesetek, elemi csapások.
dalfüzete a napokban hagyta el a sajtót. A mint- morner Soma, 100 ftot rögtön felajánlott.
egy 10 ivre terjedő füzet a huszonöt évvel ezelőtt
** (Lázárfalván) Csíkban m. hó 11-kén tűz
Egyház és iskola.
megjelent ,,Czimbalom" második kétszeresen bőütött ki. Két óra alatt 15 gazda jutott— nem tönkre,
vített kiadása. Szakái Lajosról mint népköltőről
** (A nagyváradi rém kath.'püspökséget)hir de mondhatni koldusbotra. Lakházak, pajták, csűközelebbről volt alkalmunk bövebben szólani,
rök, gazd. épületek, temérdek azóratlau ea feltiszmost elégnek tartjuk az érdekes gyüjtemény tzerint Lipovniczky, a pécrfit piülig gr. Forgách titott gabona, szemes eleségí'élé.k, széna, szalma,
megjelenését egyszerüen tudatni s azt olvasóink Ág"ston fogják elnyerni.
több rendbeli gazdasági eszközök, a lángok mar** (Egyházak segélyezése.) O Felsége a pro- talékává lettek. Borzasztóbb csapás a szomszéd
figyelmébe ajánlani. Az egyszerü, de azért csinos
népkiadásban egy példány ára 50 kr; fél diazkia- testáns egyházi és iskolai czélokra rendelt évi Kozmás falvának esete; multkor, alig 2 hónapja,
dásban 1 frt, egész diszkiadásban, szép kötésben átalányból ima- és iskolaházak épitési költségeire hogy a tüz miatt 81 gazdának minden java hams vastag velinpapiron 2 frt 50 kr. Postán bérmen- a zemplénmegyei hopporti holv. hitv. leány- vadott el, s még nem épithetének s már ujból en. hó
ejiyház községnek 200, a Slavoniában fekvő Bre- 9-én öt ház a hozzá tartozó épületekkel és minden
tesen küldve minden példány 10 krral drág bb.
**(Az irói segélyec/ylet javára rendezett hang-kinnzka s szomszéd községi magyar helv. hitv. betakaritott eleséggel pusztult el.
verseny) ma egy hete folyt le az akadémia diszter- evangélikusoknak 400, a gyalul helv. hitv. egy** (Halál füst következtében.) Szegeden mult
mében. Az eredmény, mind a jöveduimet, mind a házközségnek 300, az erdélyi ákosfalvi helv. hitv. szerdán reggel Sisrais Ferencz asztalost és nejét
a művészi sikert illetőleg, kitünő. Tisztít haszon- egyházközségnek 200, a biharmegyei tamásdi Miklós Ágnest (első 62, a második 64 éves) szokép 960 forintot nyert az egylet. Részt vettek ;\z helv. hitv. egyházközségnek 300, a kolozsvári helv. bájukban megfuladva találták, s hulláikat a váelőadásban: Bartalus Isiván, Ormai, Pauli, Fü- h:tv. egyházközségnek iskolaháza és tanitólakja rosi kórházba szállitották. Vizsgálatnál kiderült,
redi, Erk*>l Ferencz, Dubez, Lé;«essi Ilka, Reiter megépítésére 300. a dióndi helv. hitv. egyházköz- hogy a takarék'űzhely C3Öve rosz lévén, a tűz a
Mari, gr. Zichy Géza, Feleki és Felekiné. Utóbbi ségnek 300, a dengelegi ágost. hitv. egyháznak szoba menyezetébe kapott, s az öreg házaspár —
szavalta Szász Károlynak mai számunkban köl- 200, a szkuliai helv. hitvallásúnak 300, a zsarnói állitás szerint este egy kissé boros lévén — a
helv. hitvallásúnak 200, a muotysvai ág. hitv. egylött költeményét.
háznak 200, a hencsei reformáltnak 200, a szilágy- füstben megfuladt.
fö^ressturinak 300, az illosoni reformáltnak 300
MI ujság?
liizmtézetek, egyletek.
frtot, végre az apahegui helv. hitv. egyháznak
200
frtot
segélyt
engedélyezett.
Alimbachievang.
tt (A magyar tud. akadémiában) f. hó 7-kén
— (Olvasóinkhoz.) Lapjaink jövö évi fopáratlan botrányos ülés volt. Dr. Akin-imk kellett egyháznak 2uO, a bethlen-sz.-miklósi reformált- lyamára előfizetési fölhívásunk a „Politikai
volna bemutatnia az akadémia phisikai termébeu nak 300 frtot engedélyezett ő Felsége.
Újdonságok" legutóbbi száma mellett külfolytatott működése eredményét. O azonban a
detett
szét. Ma a „Vasárnapi Ujság'' külön
helyett szenvedélyes és elbizakodott leczkézést
Közlekedés.
előfizetői
veszik. Ujolag felhívjuk t. olvasóink
tartott ismét a magyar tudósok tudatlanságáról,
„" (Az elsö erdélyi vasut) f. hó 15-én nyilik
kiknél — szerinte — külföldön az iskolás gyerek meg. Gyula-Fehérvárit nagy ünnepélyt készitet- figyelmét azon előnyös változtatásokra, meis többet tud, - - nyomorultnak nevezett hazai vi- tek, melyre meg van hiva valamennyi osztrák fő- lyeken lapjaink jövö évre átmennek; s ajánlszonyainkról, saját rnartyrságáról és világrenditő herczeg a birodalom mindkét minisztériuma, or- juk azokat a közönség szives pártolásába.
érdemeiről. Kepler is kevesett dolgozott, ő is.
szággyűlésünk minden tagja és a hazai városokDe azért Kepler munkásságának meglett óriási
# (OrszágOS veszteség.) F. hó 9-én reggel
eredménye. Mért sürgetik hát őt, hogy számot ból egy-egy küldött.
"* (Az elsö erdélyi vasultársulat) üzleti igaz- az egész fŐváros megdöbbent ama váratlan hirre,
adjon ? stb. Miután a megintés sem fogott rajta, a
tagok fölkeltek és távoztuk; Akin ott maradt a gatósága decz. 1 én Pesten (Ferencz-József rak- hogy dr. Balassa János meghalt. Betegsége fepart Stein-féle ház) megkezdte működését.
lől semmisem hallszott: eszébe sem jutott senkifaképnél.
S (A közi. miniszter) értesité a pestvárosi nek ettől a csapástól rettegni: annál megrázóbb,
*• (Az országgyülési gyorsiroda tagjai) decz. hatóságot, hogy az orsz. pénzügyi bizottmány az majdnem hihetetlen volt eíső pillanatra. Ha vég8-án tették le az ünnepélyes esküt — a, két ház 1869. évi előirányzatba 200,000 frtot vett fel a elgyengülés, az életerőnek lassan, a maga rendjén
elnöke kezébe — a muzeum nagy termében, hol a Duna szabályozására, s enuek folytán a miniszte- kifogyó mécse, vagy egy rendkivüli véletlen miatt
kinevezési okmány is azonnal kézbesittetett nekik. rium erélyesen hozzá látand a munkálatok meg- történt volna halála: akkor is érzékeny veszteség
Az országgyülésnek f. évi junius hóban hozott kezdéséhez.
lenne,do nem ily megdöbbentő. Hanem igy, hogy
határozata alapján a kinevezések következőleg
este mégcsak lankadt volt, és már reggel nem élt;
történtek meg: — A gyorsiroda főnökei: Kónyi
Ipar, gazdaság, kereskedés.
az, a kihez ha csak közeledhetett is, életét vélte
Manó és Fenyvessi Adolf. — Revisor-gyorsírók:
visszatérni a félig eirbanlevő beteg; az élet műkö**
(A
földmivelés-,
iparés
kereskedelmi
miGünther Antal, Markovics Ivan, dr. Wagner
désének hatalmas parancsnoka hogy igy dűljön ki;
niszterium)
egy
rendeletet
bocsátott
ki,
melyben
Géza, Vándory Gusztáv. — Gyorsirók: Antalik
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nagy leczke, a természet hasonlíthatatlan hatalmának borzasztó kijelentése. Megdöbbenés és fájdalom terjedett el e hirre Buda-Pesten; szeretett
királynénk mély megindulással vette tudomásul
a vesztességet. Osztani fogja egész hazánk és följegyezni a mivelt világ, hogy decz. 9-re virradólag
nagy tudomány, nagy hatalom lett semmivé.
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elník vezetése alatt megkezdődik s a tagok osz- eszmélkedő is, soha sem volna szabad. — Négy végsora
tályokba soroztainak. A haladó pártiak Wahr- azonban oly szép s gyöngéd, hogy érdemes volna érette az
egész költeményt átalakítani.
mann elnöklete alatt klubbot alakítottak.
— T. Két halott. Van benne valami; de az ilyes alle** (Az esküdtszék elött) 7-én tárgyaltatott a gória, ha nem kitünően sikerült, könnyen izetlenné válik
— Gyoma. T. A. Nem közölhetők.
„Federatiunea" sajtópere. Vádló Ráth Károly
— K - v a r . B. P. A küldött két költeményt nem sokat
államügyész; vádlott: Román Sándor képviselő,
ér. Az esküszöm . . . sokszor hallott nagy hangokat penegyetemi tanár és a „Federatiunea" szerkesztője get,
de semmi ujat nem mond. A karácsony pedig formátlaés kiadója. — A „Fed." 25. 28. és 38. számaiban nabb, mintsem közölhetnők, még ha tartalmasabb volna is.
— (Gyász-jelentés,) Balassa Jánosné-Schafler megjelent czikkek a Magyarország és Erdély
— Bort igyunk! Baráti lakomán, rögtönzésnek megTeréz maga és Teréz leánya, Balassa István és közti uniót semmisnek mondják, mert az nem tör- járja; de attól, a mit nyilvánosság elé adunk, maradandóbb
Balassa Bmilia-Torkos Lászlóné maguk és csa- vényes uton, de erőszakkal létesittetett. Az költői becset is várnánk. Nem közölhetjük.
— Debreczen. F. G. A „P. U." és „V. IT." hiányzó
ládjuk nevében leirhatlan mély fájdalomérzetével erdélyi oláhok tehát — e czikkek szerint — képjelentik felejthetlen férje, atyja, illetőleg testvé- viselőiket nem tekinthetik törvényeseknek, s számait, bár a kiadó-hivatal már nem szolgálhat velök,
meg fogjuk szerezni. Ha máskép nem lerük, Balassa János urnak, kir. tanácsos, a Lipót- elvárják tőlük, hogy leteszik megbízó leveleiket mindenesetre
hetne : saját példányunkból megküldjük.
rend lovagkeresztese, orvos-sebész tudor, műtő és mindaddig, mig 8 Leopoldféle diploma értelmében
— Kővágó-Örs. Még néhány heti türelemre kérjük.
szülészmester, a magyar kir. pesti egyetemnél a velök is nem létesül oly kiegyezés, mint Horvát- Részint a czikk terjedelmes volta, részint az illető rajzoló
gyakorlati sebészet ny. r. tanára, és műtóintézeM országgal. — E czikkek a vádirat szerint a sajtó- Pesten nem léte miatt elöbb nem juthatunk közléséhez.
igazgatója, az országos egészség-ügyi tanács törvény 6. §. ellen vétenek, mert a magyar korona Akkor sem veszti érdekét.
— Házasság egy halottal. Rámletes történet; nem
elnöke, a magy. tud. Akadémia tiszt., a magy. kir. integritása tjllen, az alkotmány erőszakos megvál- nekünk
való.
orvosegylet s több tudományos bel- és külföldi toztatására és a felsőség elleni ellenszegülésre
— Laczháza. A küldeményeket átszolgáltattuk az
egyesület rendes és levelező tagja, a magy. orvosi izgatnak. Miután azonban e czikkek szerzőinek illető folyóiratnak, a hol szivesen látott vendégek lesznek.
könyvkiadó társulat elnöke, Pestmegye bizottmá- kiléte nem volt kitudható, Román Sándor, a
— Csorna. K. E. A könyvek iránt intézkedtünk. A
nyi tagja s tiszteletbeli főorvosa és szab. kir. Pest „Fed." tzerkesztője és kiadója vonatik felelős- másik kérdésre a felelet: igen.
— Kisújszállás. H L. A kivánt czim : Budán a polyvárosa képviselőjének, élete 55-ik, legboldogabb ségre, s a 6. §-ban kiszabott büntetés alá vonatni
házasságának 6-ik évében rövid betegség után f. kéretik. — A tárgyalás végeztével azonban az es- technicumban.
— ttyör. Z. Grant tábornok részletes életrajza meghó 9-én reggeli 4 órakor történt halálát. A bol- küdtek közül vádlottat 6 bünösnek, 6 pedig nem jelent a „Vasárnapi Ujság" 1865-ki 22. és a „Pol. Ujdons."
dogultnak földi maradványai folyó hó 11-én d. u. bünösnek találta, s igy a törvény értelmében fel- f. évi 46. számában.
o órakor a váczi-úti 59. számu házban fognak az mentetett.
ágost. evang, egyházi szertartás szerint beszen** (Megdöbbentő rabló-merény.) F. hó 9-ére
teltetni és az egyházi beszédnek az ágost. evanSAKKJÁTÉK.
virradólag
Kecskemét és Félegyháza közt rablók
gelikusok templomában leendő megtartása után a
472-dik sz. f. — Healey F.-töl
kerepesi-ut melletti sírkertbe örök nyugalomra fölszedték a vasuti sineket. A vonat lesiklott, nehány kocsi összetört. A vonatvezető és a vadá(Londonban.)
tétetni. — Beke hamvaira!
szok tüzeltek a rablókra, minek következtében
*• (Dr. Balassa) életrajzát és arczképét a azok távozni kényszerültek.
Sötét.
Vasár. Ujság ez évi 21-ik számában közöltük.
:£$: (Mazzini József) jobban van. E hir külö** (Tárcza nélküli horvát miniszterré) Bede- nösen hangoztatik részünkről, miután életrajzát is
kovich Kálmán, eddig Varasdmegye f'őispáni közöltük már halála alkalmából; de akkor a „Pahelytartója; — Horváthország bánjává b. Rauch trie"-nak hivén, tévedtünk. Annyit megerősit
Levin, eddig báni helytartó, neveztetett ki.
minden lap, hogy reménytelen betegségben siny** (József főherczeg) Pestre érkezett, részt lödik egy idő óta; mostani jobban létét is csak
venni a honvédelem szervezésében.
rövid tartamú enyhülésnek tartják. Mi ugyan
•• (Klapka tábornok) f. hó 10-én családjával életet óhajtanánk a nevezetes férfinak, ha a gondegyütt Nizzába utazott. Három hónapot szándé- viselés könyvében is ugy van megírva.
kozik ott tölteni.
** (Elöfizetési fölhivások.J Mai számunkhoz
ffi (Kossuth Szegeden.) A napokban az a hir mellékelve két előfizetési fölhívást vesznek olvaterjedt el Szegeden, hogy Kossuth ott járt volna; sóink. Egyik az „Anyagi Érdekeink''-é, a mely
a helyet is megnevezik az illetők, hol őt állitólag lapnak, gyakorlati tartalmánál fogva, ugy egyes
látták, a f. v. Dugonics-utcza szegletétől a szent iparosok, mint iparostestületek, czéhek stb. jó
Jánosig terjedő téren haladt, épen azon napon, hasznát vehetik. — Másik Benedek Aladár ,, Uj
midőn Ábrahám ügyvéd temetése volt. — Legye- világ" czimü uj lapjáé, mely bő szépirodalmi,
nek nyugodtan az illetők, Kossuth Lajos ha jő, társadalmi és kritikai tartalmat igér, 8 feladatánem kell bujkálnia, és nem is volna értelme, hogy nak több jeles munkatárs segélyével szándékszik
megfelelni. Végül fölhívjuk aközönség figyelmét a
bujkáljon, viszonyaink közt.
** (Izsó Miklós) Kómába utazott; fél évig „Honvéd" és „Jó Barát" előfizetési fölhívásaira.
a
b e d
e
f
1
h
szándékozik ott maradni.
Világos.
— (Sorshuzás.) Az 1864-ki sorajegyek23. kisorsolása.
** (Gróf Beust) f. hó 4-dikén Budáról vissza
Világos indul s a 8-ik lépésre mattot mond.
érkezett Bécsbe. Másnap délelőtt ő felségeik Al- Kihúzattak következő sorozatok:
483 534 1290 1476 1769 2172 2532 2754. Ezek közül
brecht és Vilmos cs. k. főherczegek személyesen nyer: 250.000 frtot 2172 sor. 54 szám. 35,000 ftot 2172
81-ik sz. játszma. — (Evans—-csel.)
megjelentek a Ball téren levő palotában, hogy a sor. 6. sz. 15,000 ftot 2172 sor. 96. sz. 10,000 ftot 2172
Játszatott a pesti sakk-körben
birodalmi kanczellárnak grófi méltóságra történt sor. 52 sz. 5000 ftot 2172 sor. 23. sz. és 2532 sor. 89 sz.
Világos.
emeltetése folytán szerencse-kivánatukat kife- 2000 ftot 2172 sor. 8 sz. és 1769 sor. 24 29 sz. 1000 ftot
Világos.
Sötét.
Sötét.
2172 sor. 1. sz. és 1679 sor. 8 sz. 483 sor. 10. sz. 2532 sor.
f Erkel Elek) (Kolischlg.)
jezzék!
(Erkel
Elek)
(Kolischlg.)
10. sz. 534 sor. 5í. sz. 2/54 sor. 84. sz.
Hc6—e7:
1) e2-e4
e7—e5
14)
-j-f- (Az egyetemi ifjuság egyrésze) a baloldal16)Hf8-d4
Hb8-c6
b7-b5
2)Hgl-f3
nak disz-albumot adott át, üdvözlő beszéd kiséNemzeti szinház.
3)Ffl-c4
Ff8-cö
16)Fc4-d3
Vg6—b6
retében.
Fcö - b i :
17)Fd3-e4(?)
Fc8—b7.
Péntek, decz. 4. „Benoiton család." Szinmü 5 felv. Irta 4) b2 -b4
4+ (Nyáry Pálnak) arany tollat adtak vá- Sardou;
Fb4-a5
18)Fe4-b7:(??) Vb6-b7:
ford. Csepregi Lajos.
5) c2—cS
lasztói, az országgyülés befejeztével.
eö-d4:
19) f 2 f4
Vb7—b6
Szombat, decz. 5. „Lohengrin." Opera 5 felv. Szövegét 6) d2—d4
d4-c3:
20)Kgl-hl
f7-fö
7) 0 - 0
** (Eszéken) az unió kihirdetése után, egy a s zenéjst irta Wágner Richárd.
Vd8-f6
21) eő—f6:
Bf8—f6:
Vasárnap, decz. 6. „Dobó Katicza." Eredeti színmü 8 8)Vdl— b3
Királyhoz intézendő fölirat, — a legközelebbi 8
9) e4—e5
Vf6-g6
22) Vc3-f3
Irta Tóth Kálmán.
Ba8-f8
nap alatt a magyar háromszinü zászló kitüzése, s felv. Hetfö,
Hg8-e7
d7—d5
dacz. 7. „Egy pohár viz." Vígjáték 5 felv. Irta 10)Hbl—c3
n) f4-f5
a város fényes kivilágitása határoztatott el. — Scribe ; ford. Nagy Ignácz.
ll)Fcl-a8
Faö—c8:
24) Vf 3-g4
c7—cö
0-0
25)Bdl-el
Bf8-f7
8-án már magyar háromszinü zászlók lobogtak a
Kedd, decz. 8. „^1 fekete dominó." Vig opera 8 felv. 12)Vb3-cS:
a7—a6
26)Hd4—e6
He7—fö:
18) Bal—dl
horvát zászlók mellett, a város házairól. A lakos- Zenéjét irta Auber.
14) FaS-e7: (gyönge huzás,
27) Vg4—e2
c5 c4
Szerda,
de«z.
9.
„Az
idegesek."
Vigjáték
8
folv.
Irta
ság hangulata örömteljes volt.
sokkal jobb lett volna:
28)Ve2-e5
Sötét három
Sardou; ford. Feleki.
** (Zavaró hang.) A szász nemzeti egyetem
14) Hf3—d4
húzásra mattot mond.
Csütörtök, deez. 10. „Don Carlos." Opera 5 felv. Zenéa nemzetiségi és uniotörvény ellen az összes ma- jét irta Verdi. — Molter k. a. föllépte.
„_ Jelen számunkhoz van mellékelve
gyar miniszteriumhoz és a magyar országgyülés: az ,,Anyas» Erdekeink", továbbá az „Uj világ''
Szerkesztői mondanivaló.
hez, előterjesztést intézett.
\ szépirodalmi, a „Honvéd" katonai és „Jó
** (Az izr. kongressus) első ülése e hó 14-én
— D. V. Oh mily bohó . . . Hibája, hogy a böleselmi
lesz a megyeház teremében. A kultuszminiszter tartalmat nem birja lyrai hangulatba olvasztani. Ezért oly Barát" politikai képes hetilap elöfizetési felmaga fogja megnyitni, mire a megalakulás a kor- hidegen hagy, mint lyrai költeménynek, ha tulnyomóan hívása 1869-ik évre.
1

H E T I - N A PTAR.
Hónapi- és
hetinap
13 Vasár.
14 Hétfó
15 Kedd
16 íSzerda
17 Csőt
18 Péntek
19 Szomb.

Katholikus és protestáns

Görög-orosz

naptar

naptár

Deczember

Izraeliták
naptara

Decemb. (ó) Kislav R.

1S o I d

Ni L p

hossza ! 1
sel
f.

P- 6. P.
7 41
7 49,
7 43
7 44
7 45
7 46
7 47

D 3 Lucza szüz D 3 Lucza
1 Decemb F 1 29 Efráim
261 46
2 Habakuk
Spiridion
% Nikáí
30Roschod. 262 47
3 Sophoniág
Ireneus püsp.
Valérián
1 Tebeth
263 49
Etelka Kánt. t Etel
4 Borbála
2 Oltár ün. 264 50
Lázár, Flór
Lázár
5 Szabbasz
8
[vége 265 51
Graczián
Kegyes
6 Miklós
4 Ezekiel
266 52
Neinesius
Nemtő
7 Ambrus
5 S Vajeui 267 53
Hold változásai. * Ujhold 14 •én 2 óra 49 perczkor

reggel

hossza

kél

nyug.

é. P- ! f
P- 6. P- ó. P4 8 254 24 6 42 4 6
4 8 267 17 7 42 4 51
4 8 279 56 8 37 5 40
4 9 292 20 9 23 6 35
4 9 304 29 10 3 7 83
4 9 316 67 10 37 8 33
8 9 32
4 9 328 15 l l

TARTALOM.

Suvich József (arczkép). — A költő halála. — Vázlatok az 1852-iki befő gátasok történetéhez. — A tenger
áramlása. — London a föld fölött és a fold alatt (képpel).
— Tájkép Murányvár alatt (.képpel). - Drégely-Palánk.
— A hajózási iskola megnyitása. — Eredeti levelek Chinából. — Egyveleg. —Tárház: Az országgyülés bezárása.
— Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. —
Egyház és iskola. — Közlekedés. —Ipar, gazdaság kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? —Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21.sz.)

HIRDETÉSEK.
Lótnla jdonosok küiönös figyelmébe ájánltatik

Titkos

betegségeket

az

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel, bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonfSkórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 83.
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(7-24)

Titkos

(ezelött Ottenreiter)

J^ÍÍ' , »- /„

nemi gyengeséget

808 (6 -12)

betegségeket

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

Me& dr. Heífer Vilmos

Pest, király-utcia 27. sz. Medetsház'an, I-ső emelet, délelőtt 7— 9-ig,
délután 1—4 óráig
9 V * Dijasott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek ia megkflldetnek.

v

'' '

CSÜZ-ELLEJVES IRJA
lovak számára.

(LINIMENTUM ANTI-RBEUMATICUM EOUI),

j
Használat elött.
v l J l l " l " 1 J l ' l u l " J»'*i iHitíumanvuiii uyui;,
Használat után.
I
Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idűüt rokkantságánál, vagyis azok lábainak csúzos-rheu! matikus gyuladásánál, marjulások, rándulások es bokacsuklásoknál, lapoczka s keresstbénaságnál, vagy a meghűlés által elöidézett
i bárminő csúzos feszesség és merevedettség ellen, indaganatnál, idősb el^yengült vagy kicsigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkalmazardó. és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Ezen ir nemcsak magán bieo: nyitványok által, hanem a pesti m. k. allatgyógyintézet által m«s?viír,3galtatott s valóban gyógyerejilnek tapasztaltatott
a hivatalos bizonyítványok által megerősittetett. — Miután ezen ir alkalmazásánál gyors és jó hatása mellett, sem a szór színének
j változásától, vagy annak kihullásától t i rtani nem kall, és több évig is megtartja gyógy erejét, azért is ezen ir nemcsak Magyarhonban,
i hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésbeu részesült.
|
Ezen ir kapható, alulirt ezimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kőkorsókban a használati utasítással
együtt. Ára egy kis korsónak 2 ft. 50 kr., nagynak 4 ft. 50 kr., az elmálházá* minden egyes korsótól 30 kr. Megrendelések csak az ir
és elmálházási értéknek posta-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n akis korsó 3 ft.
1
a nagy 5 ft. Külföldön, az ottani lapok hirdetése szerint.
248 (8 — 8)

I

OTTOFI LIPÓT, okleveles állatorvos,

[Pesten, Dorottya-utcza 3. szám, uj négyszög (azelőtt kis hid-uteza 3. arám) hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó
j
posta megjegyzése kéretik.
Arad: Schlesinger Vilmos kereskedő.
Álba: Wimmel Adolf, keresk.
Bécs: WittmannFreyíer, k. belv.
tükör-uteza.
B.-Gyarmaíh: Sipier testv. k.
Bonyhád: Kramolin Jó?s. gyógyszerész.
Bukarest: Eitel Fr., gy.
Csúz: Pintér Fer. gy.
Debreczen: Raics Lajos, k.
Élesd: Horváth Ferencz, gy.
Eger: Veszély J., gy.
Esseg: Deszáthy L, gy.
Frankfurt a/M: Luszraann J .
G., k.
Gyöngyös : Kocianovics M., gy.
Győr: Lehner Fer., k.
Hátszeg: Mátéfy Béla, gy.

Lefaucheux-töltények
(valódi franezia-gevelot)

a legjutányosb árért kaphatók u. m.:
1000 darab 16 kalib
1C00 „ 12 „

16—30 fti<-.
20-40 ,/

Unschuld fide,

334 (4-8)

Vidéki raktárak:

Kaposvár: Kohn Jak., k.
! Nagy-Kanizsa: Fesselhofer Jó- [Szathmár: Szőnyi F. s Weiss
Kassa: Noveily Sándor, k.
l J., k.
i z'sef, k.
Komárom: Ketskés Jozsef, k. i Nagy-Károly: Jelinek Ign., gy. iSzegeden: Schlesinger H., k.
Kolozsvár: Wolff J., gy.
Szentes: Krengel Imre, gy.
' Nyíregyháza : Járossy G., k
Kronstadt (Brassó) Jefcelüus F., j N.-Kun-Madarásg: Bogsch Ág. jS.-A.-Ujhely: Slépán Krist, k.
gyógyszerész.
J Szolnok: Horánszky, gy.
! gyógyszerész.
Kecskeméten: Meühoffer J., ; Nagy-Enyed : Bisztricsányi Sán- [Szabadka: Stoykov'its D., k
gyógyszerész.
j Tisr.a-U)lak: Royko Vic, gy.
! dor, k.'
Karlstadt: Luksic A. M.. k.
; Tata: Hcrmel L., k.
I Oravicza: B^ker József, k.
Losoncz: Busbak A. H. k.
jTemesvár: Tedeschi J . és fiai
\ Orosháza: Sulyog Ede, f.
London : Schafter P F., k.
! keresk.
j Páris: Cléret M., gy.
Miskolcz Spulkr Fer., k.
iTapoloes: Glázer Ivan, gy.
| Pozsony: Walkó Márton, k.
M.-Szigeth: Fersiu M., k.
! Putnok t Fekete Nándor, gy. j Ungvár: Pollák P., k.
Mező-kásnon: Sznitsák M., gy.| Rima-Szombath: Hamaliár K. Valpo: Deszáthy Sand, gy.
Mohács : Auber János, k.
I gyógyszerész
Vecsés: Giauber Samu, k.
Marczaly : Isztel Sándor, gy.
Sopron: Mezey Ami. gy.
Vasváron: Arady s Rossás, k.
Monor: Herodek István, gy.
Sepsi Szt.-György: Bogdán
Zombor: Gáilé Emil, gy. és PoNagy-Várad: Kis Samu és JanIstv., gy.
pits Istv. kereskedő.
ky Antal, k.
Sümeg: Thanhofftr Ján., k.
I Zágráb : Mittelbach Zsigm., gy.

Az első budapesti férfiruha-csarnok

fennállásának rövid ideje alatt rendkivüli jutányossá^, szilárd és igazi szolgálatai
folytán a tiszteit közönség által jónak ismert nagy

ruha-tá

1ÜF* ft DoFOttyji-iitczábíin
o '
]J3ST v Wurm-ndvar 1-sö em. l l "

fegyverkészitő s kereskedőnél Pesten, váczi-utcza

a „levél"-hez.

ajánlja dústartalmu választékban be!- és külföldi s?övefekből legujabb
f
nzcrint csinosan és sz .!»n!ul készitett ruháit

# «

szabásI

INSP bámulatos olcsó árakon. *1|Sff

KURZ ALAJOS

ujonnan nyitott papirkemiceílése
Pesten,

a hatvani és magyar-uteza sarkán, íz orvosi kar épületének átellenében, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát

Őszi felöltöny
Őszi jaquet
Őszi öltöny
Bársony jaquet
Vadász öltöny
Uti köpeny

10—35 frt. i Téii öltöny
18—60 frt.
10—25
Téli nadrág . . . . . . 6—12
15-35
Téli mellény
4 - 8
12-35
Salon-öltöny
24—46
8-20
Házi és iroda öltöny . . • 4 — 12
13-40
Pongyola-öltöny . . • • 10-30
öltöny 1 8 - 4 0 ft.
Ajánlja továbbá utazó-banda- é-« rnha-kelcsön-intézetét a legelfogadhatóbb
föltételek mellett; és minden visflt rnfia njjal kicseréltetik.
"Megrendelések vidékekről a beküldött mértek szerint gyorsan és gondosan véghezvittetnek.
354 (1—6)

karácsonyi és ujévi ajándékokban
a legjutányosabb árak mellett, és pedig:

Albumokat, iró- és levélfárczákat, táskákat, pénztárosakat, íróeszközöket ugyssinte mindennemü iró- és bördiszmunkát, nemkülönben mindenféle
és mindennemü levélpapírok a kivánt névjegygyei és dombornyomatban és
színben készülnek, ugyszinte minden fajta könyomdai munkák gyorsan és olcsó
áron elkészíttetnek.
100 darab látogatójegy
— ft. 90 kr.
100 „ 8-adrét levélpapír névvel vagy betükkel — ,. 50
finom
100
73
n
„
ii évj egygyel
100
20
.,
„ szines
100
50
100
„
„ szines névjegygyei
. .
minden 100 darabhoz egy diszes papirtok icgyen adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemü iró-, posta- és
rajzpapirokban, valamint mindennemü iró- és rajiszerekben — nagy raktárt
vonalozott kereskedelmi és üzleti könyvekben és irodai szerekben legjutá
nyosb árakért.

§3£ Megrendelések a vidékről utánvét mellett legpontosabban
teljesittetnek.
3 5 1 (i_6)

Haszunbérbe kerestetik.

800 holdtól 2000 holdig terjedő birtok He vet--, Bortod, Sxabolcs, Pettmegyében vagy
egy vaspálya közelében; értesítések Farkas János ügyvédhez Riszomhadha küldendők.
345(3-6)

Egyedüli raktára Pesten

a svéd kir. szab. phosplior és kén nélkfili

biztonsági gyufának
ára egy csomagnak Üz skatulyával 18 kr.
ti egy egyes skatulyának
2 „
Viszonteladók árkedvezményben részesülnek.

880 (3 - 8)

EDE

Pesten, Dorottya-utcza a ,,tekenős békánál."
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Czikkeink mindegyikén a lestolcKÓbHra szabott ár szemlélhető
legalkalmasabb, legujabb izlésb?n borból, broneeból, nemes fákból, elefántcsont-, teknősbeka-lié.j-. alabástrom-, vnsöntvény-, kristály-, porczellán-,
Ü3^* Irásbeli megrendelések gyorsan s a legnagyobb figyelemmárvány-, ascynn-, tajték- s egyéb auyapokból készült 1 ra no-, in. angol, n^met
mel
eszközöltetnek,
s hogy e tekintetben minden igényeknek megfelelés belföldi diszmü-czikkeinknek szintugy, mint számtalan gyakoi lati tárgyaknak
dus választékát:
hessünk, a kivánt czikkre szánandó árnak meghatározását s a
A bel- és külföld legclsft forrásainál személyesen eszkozlött vásárlásaink
megbízásnak idejekoráni beküldését kérjük.
357 (l)
lehetségessé tevék, ez i:iér> a rendkivül liús választékot, a lehető leftjuíanyt>*b
Meg
nem
felelhető
tárgyak
visszavétetnek.
árakkal összeköttetésbe hozni.
ft.kr. ft.kr.
ft.kr ft.kr.
ft.kr. ft.kr.
ft. kr. ft. kr.
Háztartási czikkek.
— .8 > 2.—
—.40 1.20 Iskolatáskák
Báli bokréta-tartók —.80 10 — Vad-c»ítlo;íatóic
Látogatójegy-tárft. kr. ft. kr.
4.75 8.— ., hátonhordhatók 2.20 8.—
1.50 8.— Bokréta-csoprooskák—.60 8.— Fegyver-táskák
c/ak
Thea-üstök
1.85 32.— Utazó-bőröndök
Perselyek
—.25 8.—
3 . - 20.— Bonboniérek
1.40 8.—Állatfejek s egyéb
Samovarok
2.— 3 0 . Vadászfegyverek fiuk
diszitészi czikkek a
2.80 15. - Fa-legyezők
—.30 10.—
Utazó-táskák
Thoa-tálezák
—.35 22.—
számára"
8 50 23.—
vadász-szobák réBáli legyezők papírból 1.50 25.—
Thea-szekrények
1.— 40.— Berendezett útitás- 18.— 75 — Necessairek zenemüszére
—.90 25 — Nagyitó Üvegek
— .50 6.—
kák
Thca-kannak
2.85 7.50 Berendezett, utiszekTorna-golyók
4.— Megiepő büvészeti
vei
35.-.60
Tojásfözök
2.50 7. készületek
4—
—.30 5.— Rugany inerósitők
rénykók
4.50 80 — Tü-párnácskák
—.30
5 —
Excellent kávégépek 3.60 9.ftO Uti eszköz-tekercsek 1.50 9.— ! Illatszer-pisztolyok —,— - 85 Disznóbőr angol
Szoba-tűzijáték
—. 3 \.—
Czukormetszök
— .40 2.50 Uti evőeszközök
30.— j Varró-párnák
1.30 2.—
3.26 12.— Olló-tokok
4.— 6.30
nyergek
15.
Ozukor-szelenczék -.55
3.Angol kantárok
2.65 10.- Varró-szekrénykék 2.—
—.40
6.— Cbatelainek
8.75 8 . Utazó tükrök
Kenyérkosarak
4 50
-.25
Kötö-kosarkák
—.40
2.—
Egyéb lovagló-esz40.— Diszes lovagló ostoUti
thnaszekrények
Üvegtartók
—.45 1 8 . Dolgozó-kosárkák —.80
3.—
közök
— .—
-.80
2.—
rok
3.50 12.—
Angol
plaid3zijjak
Eczet és olejtartók — .4) 20.—
,. necessairek —.60 10.—
Lovagló-oetorok
-.60 15.—
5.— Franczia harisnya-.50
Q
Angol evőkészletek 5 . - 10.— Kulacs-üvegek
12.— Gyermsk-kötények 1.15
1.80
kötök
"
1 . - 3.—Agaraszó ostorok
-.30
Uti
ivópoliarak
8
.
Ezüst uzsonnakészl. 11.25 1 8 . Lómértékek
2.20
—.50
1.—
Keztyü-fuvótáskák
8.50
20.—
Dörzsölő-keztyuk
—.75
Asztali
párja 1.20 12.— Angol dörzsölő-keGyermekjátékok
Rózsafa varrópániák 6.— 7.— Is álló lámpások
1.90 3.50
3.6) 40.—
Szivar-tárczák
- .40 2 0 . - legujabb nemüek, m elvekből sok—.50 4.—
1.40 4.70 Csont-apróságok
fék
1.20 8.50 Kártya-tokok
Fiitőkészletek
6.
-.40
1.— 10.— Bronce és porcz. ápr. — .50 12.— Cigarette-tárczák
féleségeiknél fogva, csak a köFakosarak és kőszén 2.21 15.— Kártya-szekrénykék 5.50 15.— Franczia kosárkák
Dohány-tokok
5.50
-.50
vetkezőket említhetjük meg:
Fúvók
-.75 3.— Játékbárcza
1.15 Gyermek csörgők —.15 —.50
—.15
virágokkal diszitve
15.— Cigarette-gépek
1.35 12.—
„
—.80 4.8) Kártyaprések
Fa asztalfedők
Keleti
palaczk-pipák
2.40
8.75
1.50 12.— lllatszcr-szétfuvók - . 8 5 1.80
Bohóczok
—.40 5.—
Vaj és sajt-tányérok 3.— 5.— TartH-deszkácskák
—.20 6.—
—.75 Diszes keztyütágitók—.70 2.— Szivar-szipkák
Chinell-verők
—.65 2
1.70 20.— Finom játszó-kártyák -.40 —.70 Diszes pénztárczák
Likőr-állványok
Dohányzó-készletek
2.75
15.• ' •
2.- 1 2 . Rugany alakok —.75 3.—
7.50 15.—
Viz-készületek
Dohányzó-szekrényJátszó bárczák száza 1.50 8.— Varrótűk diszes toÁllatok kerekeken —.40 6 . 1.20 5.—
Poharas ti vegek
4.50 1 2 . kokban
1.— 2.— kék
-.45 1.50
Visító állatok
—.20 1.50
7.— 10.— Whist markok
Tojás-készületek
6.— Skót diszmű-czikkek
6.— Zsebbeli gyufatart. —.80 4.— Húzó babák
Gyufatartók
—.20
—.30 2.—
2.50 8.60
Angol vasalók
Angol
szipartárak
8.30
—.—
Illatszer-meglepeté •
Látogatójegy-tálák 3.— 3 0 . 1
Szekerek
—.40 6.—
Asztali csengők
Szivar-ssekrénykék
5.—
4"
.—
—.25 10.—
sék
—.50 12.—
„
állványok 3.— 4 0 . Ostorok
—.15 1.—
SodaTÍz-készitő géSzivar-állványok
1.50
31.—
Nád kézi kosárkák —.70 3.—
1.50 16.Trombiták
—.40 6.—
pek
ll.— 16.— Éjjeli mécsek
-.60 12.—
., dolgozó ,,
—.85 5.— í Dohány-köblök
1.20 45.— Gépmű-játékok
1.5'> 6.—
— .70 2.— Óratartók
Dió-törők
O\v asó - támaszok
8.—
4.— 12.—
Kulcs-szekrények
4.40 26.— ID ahány-szekrények 3 . 6.—
Csecsemő
babák
—-80
—.—
6
.
Lábtisztitó kefék
Dohányvágó gépek
Diszes kézi gvertya_.
9.80
12.Zsebbeli tijkröcskék —.35 5 —
„
elalvó
szemekkel
Dohány- szelenczék -.50
6.—
tartók
"
2.50 8 . -Fiókos tükrök
„ papát-mamát hi1.30 8.— I Hamu-csészék
A lakszobák diszitéseiii. Hévmérök
Q
—.20
2.20 10.— Kézi táskák, minden
vők
3.50 1 2 . Asztali
gyufatartók
6.—
2
5
.
—.25
15.—
Virág-asztalok
Fénykép-keretek
—• 5 2.— nagyságúak dús váBábu testek
—.60 8 —
Pipa-állványok
4 . - 10.— Asztali csengetjük —.25 16.—
3.60 15 — Öitözött bábuk
Papírkosarak
1.— 12—
lasztékban
1 80 20.— :Likör-szekrények
Dolgozó-kosarak ál15.— 90.— Thea- és kávé-készleFeszületek
—.80 14.— övtáskák
3
75
10.—
|
Burnat-szelenO/ék —.15 9.—
ványon
9.— 26.— Kápolnácskák
1.50 9 . 3.50 15 —
tek
' Levéltárczák
Iróasztalkák
100.—300.— Szenteltviz-tartók —.70 25.— Ang. s francz. illat—.30
8.50 Bútor
—.80
5.—
„
szerek
—.40
4
—
'
Iromány-tárczák
Madár-kalitkák
1.80 8.—
— .5 12.— Konyhák
1.— 3.50
Dombormü sz. kéés
számtalan,
a
kényelem
czikj
Bankjegy-tárczák
Nagy ágas gyertya2.50 1 5 . pek
- 20 1 5 . - keinél már megemlített tárgyak, i
— .80 8.—
Konyha-eszközök
Részvény-tárczák
tartó
8.40 120.— Kis szobrocskák
12.
24.— Kardok és pisztoly. - . 5 0
— 8 0 6.—
8.—
Fali-naptárak
Függő hálószoba-.40 15 — Fegyverek
Nöi ékszerek
Bokréta-csoprocskák—.50 8.—
1.20
3.Szer3r.ám-késecskék 2.20 8.—
9 50 36.— Ang. pénzszekrények
lámpa
— .30 8 . Ágyuk
a legválogatottabb ízlésben, ' Csizma-lehu'ók
—
.—
26.— 120.—
2.6T
Bronce csillárok
finom lakatokkal 4.— 12.—
—.30
2.50
Párisi dudák
aczél-, borostyánkő-, alumini- . Felköltők órával
5.— 90.— Meglepetési czikkek —.35 15.—
Szobrok
—.50 10.—
Kocsik és lovak
am-, tcknösbékahéj-, elefánt- i Anj. ol zsebbeli lám- 6.50 12.—
Utánü. márvány osz-.10 —.80
Törülközökendö-tarGyermek-órák
csont-, carniol-, ónix-, hegyi i
pások
9,— 1 8 . -.90
5.— Áílatseregletek
lopok
tók
1-20 4 . - kristály-,gyöngyház-, hyalith-, j
4.—
1 5 — 3 6 . - Fogvájó-tartók
8.- 12.Kályha-ellenzők
—.40 5.—
Frobel foglalkodtató
kőszén-, caoutchone-, double ! Angol esernyők
1.80
9.—
—.—
1
6
Toilette-tttkrök
Gyertyatartók ellen1.50 5 . játékai
d'orból' stb. készülve.
! Angol plaidek
Vasuti takarók
—.— 15.— Mulattató társ. játéAngora lábszőnyegek 4.50 6 . zővel
3.25 8.—
Ékszer-készletek,
i
Vasuti ágyak
,— 6.—
Esernyő-állványok 3.80 12.— Zsebbeli fogvájók
—.10 1.—
—.50
kok
6.—
összhangzó izlésü
' Bot-állványok
3.80 12.—
Ruha-fogasok
1.80 3.50
—.75
1.80
Számitó játékok
melltüt
és
fúlfügTávcsövek
Domborműképek
4.— 15.— mulattató társasjátékok.
16.—
— .80 5.50
Felállító játékok
göt tartalmazók
1.— 25.— Zsebbeli életmentők 3.50
Függő virágkosarak 1.80 £
— .75 5.—
Dominó-játékok
—.70 4.50 Melltük
—.10 12.— Ruhatartók s egyéb — .55 1.60 Épitő ládácskák
— .40 1 0 0 - Sakktáblák
Virágcsoprok
2.50
-.80
Türelem játékok
—.80 25.— Fulfüggők
—.20
8
.
3 . - 25.— Sakk-alakok
hímzésekhez alkalAranyhal-tartók
8.50
530
Polyorámák
1.10 24.— Karpereczek
— 23 7.— mas tárgyak
Látogatójegy - állvá180 3.50
Laterna magica
Damtáblák
1.20 4.— Nyakekek
—.70
8.50
Ingujj-gombok
nyok
4.— 40 — Tombola-játékok
-.35
5.— Vasutak
1.40
1.40 Q
— .50 5.— Ingelő-gombok
Asztal-ékek
2.80 12.— Versenyfutó-játékok 3.20 3.80 Schawltüző tűk
8.— Biivészkészületek
—.10
Gyűrűk
—.20 3.— Medaillonok
Aquariumok
—•— 27.— Lotto-játckok
-.70
5.—
—.75 2.— övcsattok
— 3 0 6.— Óralínczok
Testgyakorlati játéHírlap-tartók
7.50 82.— Roulette-játékok
—.20 10—
1.20 6 —
2.50 4 — Hajboglárok
—.15 6.— Gyűrűk
kok
2
0
.
6.—
4.
.—
3.— Konty-fésük
Ronlette
játék-tervek
1.5C
—.20
8.—
A kényelem czikkei.
Schawl-tük
4.— Thomatrop
3.—
stb.
Kézelő-gombok
—.25 8.— Crayons mechani- - . 2 0
Számoló játékok
Tökéletes íróasztali
1.15 2.80
Szinházi látcsövek
Chemisette-gombok —.15 1.50
Betü
játékok
2.50
—.15
készletek
12.50 80.—
3.— 4 . közönségesek
4.— 8.
Medaillonok
—60. 6.— ques
—.35 — .60 Himző-iskolák
Toll-állványok
—.60 5.—
1.70 2.80
bőrrel bevonva 5.50 12.— Joujouk
—.80 1.50 Trinkometerek
Vár
játékok
i
Pecsételő gyertya8.80
elefántcsontból 10.80 3 5 . - Viaszgyöngyök, a vaVersenyfutó játékok 2.80 1 0 —
leánykák,
fiak
és
gyer8.—
tartó
—.40
lódiakhoz hasonlók—.— 12.—
Croquetí
„
— .25 4.—
1 . - 10.—
Porzó-csészék
Kiválóla^ hölgyek rémekek részére
Bethlehemek
6.—
—.70
9.— 16.—
Pecsétnyomók
Kiválólag
urak
részére.
szére.
Melodion
sipládák
dús
választékát
a*
oddig
fölso—.50 12.—
2.90 —.—
Levélnyomók
Zenélő
özelenczék
rolt
czikkek
oly
nemeinek,me8 . - E téren hiába kisértenénk meg a Kétcsövü fegyverek 15.50 50.—
—.25
Hamucsészék
Mint felette érdekes ujdonságot
lyek kiállításukat és áraikat
fáradatlanul haladó ipar sze- Lefaueheux fegyver. 46.— 90.—
3.—.60
Toll-törülők
ajánljuk még a
illetve, ezen korszak számára
ezélyes találmányait tüzeteseb- Marokfegyverek
10.50 20.—
5.—.16
Papirkések
is
igen
ajánlhatók.
Továbbá:
ben
leirni,
felkérjük
tehát
tiszLefaueheux
revolveIrómappák
1.50 40. büvkamerá-t,
1.60
telt vevőinket azoknak sokrek
17.— 50.— Korcsolyákat
Toll- és zsebkések —.75 4.—
l
e
g
u
j a b b t a l á l m anyu lát.
2
5
Iskolai
tentatartók
féleségéről személyesen meg- Unio-revolverek
23.— 28.—
Papirnyiró ollók
—.60 2.—
tatni készUlet, mely minden
Berendezett tentaIromány-csipők
—. 4 8.— győződni, s a sokak között Egycsövü zsebpiszátláthatkn tárgyakat termétartók
1-50
röviden a következőket említtolyok
1.40 4. Levél-mérlegek
-.80 5.40
szetes szineikben, legkitűnőbIró-thékák
1.—
jük
meg:
Kétcsövü
zsebpisztoIrószekrénykék
4.50 40.—
ben azonban fényképeket, az
Számoló
táblák
—.10
lyok
Muszkákmint ÍrókészSzekrénykék, üresek
2.70 1 0 . annyira elterjedt visitkártyaRajzónok
9.— 14.—
letek
2.40 3.—
Szoba-pisztolyok
és berendezettek,
formában egy átlátszó falra
Paatellfestékek
ll.—
Patent pénztárczák —-25 5 . 25.Szoba-fegyverek
minden gondolhavett, melyen az illető szeméTollkések
—.26
Keretes
„
—.60 12.3.— 1 5 . ható kiállításban
Vadásztáskák
lyek majdnem természetes
Zsebkések
—.25
—.75
5.—
Fénykép-alb. 12 képre
—-20
és nagyságban
Lőpor-tülkök
1.— 8 0 . nagyságban, s meglepő élet—. 3
225
6.50 Tolltartók
„
„ 25 „ -.60 4 . - Ékszer-szekrénykék g
15.— Lőpor-tárak
hűen
jelennek meg, Ezen kéTollszekrénykék
—.15
„ 50 „ -.80 1 8 . - Illatszer
3.— 5.—
2.80 2 0 . Sörét-tartók
„
szület,
mely könnyen kezelTollszelenczék
.
6
0
„hosszúk50 „ 1.20 10.— Keztyü
8.—
3.—
„
2.— 25.— Vadász-kürtök
hető, igen sok érdekkel pároíróeszköz-szekrények 1.30
„ 100 „ 2.20 32.— Varró-párnák
— .50 5 . 1.30 8.— Vadászkulacsok
sult előadásokhoz alkalmas a
„
1.—
V 4 rétüekl00k. 3.— 20.— Iillat-üvegcsék
9.50 12.— Rajzoló „
1.— 8 . Pinczetokok
családi körben szintugy, mint
Rajz-eszközök
—.80
200,, 4 . - 60.— Munkának és piperé8.50
5.—
Vadász-székek
nagyobb társaságokban.
Festék-szekrénykék —.10
„kabinet-képekn. 5 — 15.—
5.—
1.—
nek szánt necessaiVadász-kések
Egy kamera, lámpával és széjFöldtekék minden
l
zenedarabbal
10.50
—.60
3.v
rek nagy változaKutya-ostorok
jelrakható fallal együtt 19.—
nagyságban
—.60
„8
„
18,50 85.—
15.—
-.80
tosságban
1.50 2 5 . 2.Fegyverszijjak

melyek által a bűz tökéletesen elzáiratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer
kezetü s finoman lakkozva 15 ft.
Készületek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-ciészével erős horgany-érczböl szilárd gépezettel, famunkáiattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-PEDÉLZBTEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek. melynek alkalmazása által a füst a konyhából 8 lakhelyiségekből 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
horgany érczb ől.
(£~f=* Moderateur és petroleum lámpák nagy választékban, valamint naj
készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

MIKSITS KÁROLY.

853(1—6)

bádogos-mester.
Raktár: rózsatér S. sz. a., a városháza mögött.
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Rövid- és szövött áruczikkekből.
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Jouponok, recze- és kelme-krinolinok.
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Nagy választékban fehér hímzések, u. m. kézfodrod, gallérok, betétek, barbettek, hímzett paszták és fátyolok.
Reczék, chignon, selyem és seniliából.
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et

nagyválasztékban ingvállok hölgyek számára,
moul, kásmir, alpacca és flanelból.
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s

Férfi- és nöi-glacé, angolposztó-, ezérna- és selyemkesztyükböl, továbbá kapható:

o>

Qi

•
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Férfi- és nöi selyemecharpek, selyemkendők,
broch- és kásmirkendőkből.

i«

B

rát, mel

karácsonyi és ujévi ajándékoknak

Varrógépek-

SZOBA-ÜBSZÉKEK,

tett

KERTÉSZ és EISERT PESTEN,

Viz által légzárolt

Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" czimü
szállodával szemközt, ajánlják

lle tta

<NHI

<a
B

<SÍ

u

CS

a

-ea

cs

>

a
9

"5
W

^/f

Olcsóbb áron mint bárhol * ^ W

angol és franczia vállfüzők nagy választékban)
melyhez a mérték — hogy a levélbeli megrendelések pontosan eszközöltethessenek a következő
mód szerint kivántatik meg:
1. A mell- és hát környülete a kar alatt mérve.
2. A derék környülete.
3. Az ágyék környülete.
4. Hossza a karonalul mérve le a derékig.
W^p*
zöltetnek,

1.

Vidékről jövö megrendelések
gyorsan és pontosan eszkö-i
g

SÁRKÁNY J.S.

diszmü és norinbergi áruk tára
a váczi- cs Dcák-utcza sarkán.

Ajánlja a nagyon tisztelt közönség becses figyelmébe a közelgő Karácsony
és ujévi ünnepekre ezidén rendkivül nagy mennyiségben és leginkább több szép
meglepő újdonságokból válogatott ajándékok kiállítását.
Legujabb bronz, porczellán, fa és bördinzmüvek, több szép tárgyak
zenével u. m.: albumok, varróké»zleteV, irószekrenyek. szivar es ékszerIádacetkák, jutáuyos árak mellett.
A közelgő farsangi idényre, mint karácsonyi ajándékul igen ajánlható.
Legujabb divatu párisi báli legyezők 2 fttól 50 ftig.

MT

Különösen figyelemre méltó. * 9 |

Raktára a világhirü herendi porczellán gyárnak, a mely mindamellett,
hogy honi és a londoni és párisi világkiállitáson az elsö érmet nyerte, nálunk kevésbbé ismeretes, és csak egyes főrangu uraságok birtokában van,miután raktár
csak London, Páris és Bécsben létezett.
Több szép chinai, japáni, meisseni és sevres minta után aszlali, thea és
kávé-servicek, virág-vázák é3 minden egyes tárgyak, a melyek afinomabbporczellán szakmához tartoznak.
fWT* Megrendelések különös kívánatra, minta után elfogadtatnak.
S^T" Levél általi megrendelések gyorsan és különös figyelemmel eszközöltetnek.
344 (2—8)

árleszallitása!

Kettős tüzésü gépek, csinosan kiállitva, minden előkészülettel, s pedig

beszélés, fölébe varrás,

zsinó-

rok bevarrása sontaches felvarrás,
vtsttázás, ránezszedés s ruhaporzsinórok felvarrására, más egyéb
a gépekhez tartozó alkatrészekkel
együtt, darabja 90 ft.
Továbbá gépeket czipészek, nöi- és feríi szabók stb. számára
irásbeli jótállás és részletfizetés mellett tisztelettel ajánl

a firover és Baelcer-féle

varrógépek társulata Uj-York es Bostonban.
352(1—6)

Fő-ügynökség

Pesten, a bécsi-utezában.

Mint már Hambold Sándor az ő Kosmos-ában a délamerikában honos

FÜGGÖNYÖK,

koka-növénynek

moll és csipke 4 ft 50krtóll5ftig

példátlan erösitó hathatóságára figyelmezTürscb F.-nél Pesten,
tetve levénk, épen ugy számtalan orvosi ]
váczi-utcza
a nagy Kris'óf mellett.
• tekintélyek, annak éltető befolyását a mig- |
\(>i vászon czikkek,
I vesztés, önfertőztetés stb. által gyengíteti j
nemi idegszervekre üdvösnek bizonyították
minden áron.
be. Különös bevezető tanulmányozást fejtvén ki e tárgyban dr. és prof. I^mpson
Új-Yorkban, kinek okszerű gyógyításai
; által sikerülvén (III.) koka piliulaiban a
] gyengeség) állapotok bármily nemeiben
| szenvedő emberiségnek egy pótolhatlan
i gyógyszert ajánlhatni. Tanulmányozásai
folyamában ugy találván : hogy a másuttla! koknál a tfidövészbeu szenvedőkre nézve,
(elöbb Böhm és Kánya)
| a koka-pillulakkali gyógyitás megalapítása tökélletesen hiányos; minekfolytán Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
; annak használatát még meilbetegeknek is !
ajánlja
— ha mindgyárt előrehaladott stádiumban'
volna is az (I.) koka-pülniákat — támo-!
gatva más különleges mentöszerekkel — ,
nem eléggé ajánlhatja.
296 (3—7) I
dusan ellátott
&&* Bővebb felvilágositást nyujt brosürje, mely ingyért és bérmentve küldetik |
meg a .,szerecsen"-hez czimzett gyógyszer |
tár által (Mohren Apptheke) Maioz-ban. \
9 B ^ Kapható továbbá Bécsben: az
, angyalhoz" czimzett gyógyszertárban (am
Hof) és Pesten: Tőrök Jozsef gyógyszerésznél király-utcza 7. szám alatt.
301 (2-6)

KANYAJOZSEF
minden évszakra

legujabb bel- és

női-divatáru

fiktoria-Créme.

Dr. Patüson-féle

köSZVIIIV-VilS/,011. abörszfnnyek niindeu nemei
Legbiztosabb szer

ellen.
A valuta jobbulása az ármérséklést leheMegvizsgálva s engedményezve az ortővé tevén, me'.y által most már mindenkinek vosi hatóság által Lipcsében.
1
Eredeti szelenczékben, használati Utasialkalom nyujtatott, hogy e jótéteményt ma- I á ssal ellátva ára 1 ft. 2 0 kr. és 1 ft. 8 0 kr.
gukévá tegyék. — A kftszvény-vatta, évek
Kamprath és Schwartze
óta leghathatósb gyógyszernek, átalánosan
illatszer- és pipereszappan
gyárosok
el van ismerve
L;pcsében.

Köszvény és csúzok

Egyedüli raktár Pesten: Vértessy Sándornál, Krisíóftéra„Venu§h»8" és Lneff
W. váczi-utcza 21. száai a „Minervához '
348(1-0)

minden nemei, u. m.:
arcz , mell-, torok- és fogfájás, — íejkéí- és térdkdszvény, — tagszagi^atas
gerincz- s ágyékfajdalmak stb. ellen. —
Minden más kft«asvény-vattak csak utánzottak s hamisitottak. Ára egy egész csomagnak 70 kr., félcsomagé 40 kr., és
kapható Pesten: a „szent lélekhez" czimzett gyógyszertárban, király-utcza 7-dik
| sz. alatt; Temesvartt: Pecher J. E. gysz.;
Makón: Weil M.; Budán: Pichler V. udv.
gysz.; Veszprémben: Tüszkan M.; Zomborban: Heindlhofer K. uraknál.
315 (2-3)

Dr. GROSSMANN,

szem- és fülorvos

PESTEN,
Józeef-tér 11-ikszám alatt, Grosz féle
_
házban.
I W ^ Rendel hétköznapokon délelőtti l l —12 és délután 2 - 4 óráig. Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 203 (9 -12

Árverési hirdetmény.

1869. évi január hó 21-én délelőtti 9 órakor alolirt tisztség irodájában
megtartandó árverésen Zemplénmegye Kis-Tokaj helységében „Molnár
lak" elnevezés alatt ismert, kőből és vályogból szilárdan épült, zsindely
tetőzetü, 2 tágas szobát, 1 konyhát és 4 marhára való istállót tartalmazó,
tökéletesen lakható karban levö ház 1426 négyszeg ölnyi legjobb minőségü
belteleiskel örök áron fog eladatni.
355 (1—3)
Kikiáltási ár 1000ft.,bánatpénz 100 ft.
Ezen bánatpénzzel ellátott — bélyeg-jegyes — irásbeli ajánlatok a
szóbeli árverés megkezdéséig szinte elfogadtatnak.

Tokajban, 1868. decz. 6.

jf. hir. uradalmi tisztartóság.

ál
f-li.

.

F

Báli-ruhák és legyezők,

irásbeli j ó t á l l á s ,
felülmulhatlanul jó és legjutányosabb órákért, melyek ugyanazon árakon máshelyről, ajánlatoknál legalább is 25 százalékkal értékesebbek, minthogy
azok nemcsak tökéletesen lehuzvák, hanem a zsebórák minden helyzetben és rázkódtatásban arányosan s megbízhatóan
járnak — csakis egyedül a tZ
évi országszerte hires üzletben kapható :

t á r l a t á n , iilusion, csipke s t b .
minden áron ajánl
váczi-utcza „a nagy Kristóf" mellett.
Árjegyzék bérmentve.
asBBKBnaa
350(1-3)

nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez"
Egy
Egy
Egy
Egy

'A
Id";

a következö igen j u t á n y o s á r a k o n , u. ni.:
szimpla fegyver vascsővel
duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva
duplafegyver drótcsővel (Ruban)
•
duplafegyver zainórceővel vagy finom damasztcsővekkel

8 fttól 10 ftig.
15 „ 18 „
25 „ 27 „
33 „ 60 „

Lefaucheux-féle kettőscsövü és hátultöltő vadász fegyverek,
a legfinomabb puskamiives munkák, saját készítményein),

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 70, 80, 100
és 120 ltjával;
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaueheux-fegy verek a leghiresebb feoryvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ftjával.
A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányosabb áron kaphahatók.

,u.

ITREVOLVEREK-1I

(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.
P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé.
9W

Minden fegyver Iőképességeért kezeskedem. *?P8

8W Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldésé vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.
Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik.
79 (32—35)
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVA8. Azt tapasztaltán, miszerint a Seidlifz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasítványaimmal szóról sióra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyei
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett
geldlitzporok minden egye* skatnlál, valamint az ad&gok papírjai hivatalosan letéteményezett ví>dma rkkal vannak ellátva.

(Mii

Ara egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. - Használati utasitás minden nyelven.

Ni

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb eoetekoen bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között
tagadhatatlanul ai első helyet foglalják el j — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
•evő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy o rorok röiízőt* szorulásoknál, einésztéshiány és nyomorhévnél:
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdolagdsnai, idegesség okozta fdfójasnal, vértédnlannál, csúzos fogfájdalomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hástyasra hajlamnál stb. a legjobb sikenel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen ifj kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről.
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és byriropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhe?
folyamodtak, és ebben rongált egészségöknek helyreáll,'tártra oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek .s orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelött még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülást, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik: "^Wf

LH11

JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt
( UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvéglai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzslrolaj Is,

•

*

:

,

E

ki 12 évig a frank-, sveczi oragyárakban, min- M ü n c h e n b e n |
kitüntetéssel
den óramüvészetnek titkait és gépezeteit tulaj- megvizsgáltatott!
óramüvész.
dona tette.
.,„ ,.

Hímzések, csipkék,
fehérnemü.

Gallérok és kézelő 60 krtól 5 ftig.
Hímzett batiszíkendök 2 ft. 50 krtól
10 ftig.
Fék ötök 80 krtól 5 ftig.

Ára egy n a g y o b b üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a . é.
Az üvegcsék el vannak )átva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és'leghatályosbb májhalzsir-faj 8
Doreeh-halaknak leggondosabb egybegyűjtése ea kiválogatása áital van megnyerve, és egyátalában serimi vegytani kezelés alá nere
váczi utcza „a nagy Kristóf" mellett.
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen epén és azon állapotban van, miként az közvetlenül «
Menyasszonyi vászon készletermészet által nyujtatott. — E való ii Dorsch-infljhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
tek. Árjegyzék bérmentve.
a mell- és tfidóbajokban, serophnln* és raehifie. *fi<nv<iny ea csúz. idolt bőrkiütés, szemgynladás, ideg- éstöbbmás
bajukban
ftlkalmaztatik.
1WO1 I
JL gyógyszerész B é c s b e n ,
(4-4)
") Mzum Storch", Tuchlauben.
5.62(85-60)

Tiirsch F.-nél Pesten,

emlékeztetés!

| biztositása
mellett.

Dr. Béringuier
cs. kir. szab.

Növénygyök-olaja
eredeti üvegcsékben 1 frt. o. ért.

Olajbogyó-szappan

Lauffer Tivadartól

Órák nrak szémara.
forint.
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . . . 10 —12
»
»
arany-foglalvánnyal
rugóra
13—14
»
» 8 rubinra
15—17
»
» kettős-födéllel . . . . 15—17
»
» kristály-üveggel . . 15—17
» horgony órák 15 rubinra . . 16 — 19
»
» finomabbak ezüst-köpennyel .
. . . 20—23
»
» kettős-födéllel . . , 18-22
»
»
» finomabbak 24-28
»
angol horgony- órák kristályüveggei
19-25
»
ugyanazok dupla tokkal . . 26 — 30
»
horgony tábori órák kettősfödéllel
24-26
»
valódi horgony-remontoirórak (kengyelénél fölhúzandó)
28—30
»
ugyanazok kettős-födéllel. . 35 — 40
»
remontoir-órákkristály-üveg. 30- 36
»
horgony tábori remontoir-ór. 38 45
Arany horgony-órák 16 rubinra (3.
számu arany)
40—44
»
horgony-órák finomabbak
arany-köpennyel
50—60
horgony-órák kettős födéll. 55—£8
» ugyanazok arany-köpenynyel 65, 70, 80, 90, 100—120
» horgony-órák kristály-üveg
és arany-köpennyel . . . 60—75
»
remontoir-órák arany-köp. 100—-130
»
ugyanazok kettős-födéllel 130 — 180
Órák hölgyek számára.
Ezüst henger-órák arany-foglalv.
13-18
Arany-érák hölgyeknek 4 és 8 rub. 27—30
» ugyanazok zománczczal . 34—36
» hölgyeknek arany-köp.. . 36—40
» ugyanazok zománcz és
gyémánttal
42-48
» hölgyeknek kristály-üveg. 42—45
» kettős-födéllel 8 rubinra . 45—48
»
zománcz és gyémánttal. . 58 — 65
Arasy horgony-órák hölgyeknek . 45—48
»
ugyanazok kristáiy-üv. . . . 56 — 60
»
azok kettős-födéllel
54—56
Azonfelül mindennemü órák. 171 ( 8 - l l )
Ébresztők 5 ft , órával 7 és 8 napos 14 ft.
Inga-órák.
Xaponkinti felhúzásra
9, 10, l l
Hetenkinti felhúzásra . . 16, 18, 20, 22, 24
Ugyanazok óra- és féh'ránkinti
ütéssel
30, 33, 35
Ugyanazok negyed- s óraismétlőre 50, 55, 60
Havi regulatorok
28, 80, 32
Inga-órák pakolásáért 1 ft. 50 kr. sza
mittatik. S ^ ^ Kijavítások a legjobban
eszközöltetnek. 5 évi jótállás mellet.
S V " Vidéki megrendelések a pénzöszszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett gyorsan és pontosan te jesittetr ek.
9ÉF~ Órák melyek nem tetszenének,
k: „éltetnek. 8 ^ ~ Órák, arany s ezüst
a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak.
Ezüst óraláaczok 3, 4, 5, 6 ft, hosszuk
fehéren és aranyozva is . . . 7, 8, 9, 10 ft.
3-mas számu aranylánczok 20, 25, 30,
35, 40 ft., hosszuk 40, 45, 50, 60, 100 ft.
^BT~ Azó' ák, arany- s ezüst lánczok bunzirozva vannak. 8 V " r Órássegédek, az óramüvészetbeni kiképzésre elvállaltatnak.

Ajánlandó

A valódiság

Balzamos

Magyar olvasmány kedrelöi számára, ajánlra

BRAUSWETTER JÁiXOSML,
—

I

Tiirsch F.-nél Pesten,

Szegeden

Vadászfegyverek és revolvereket

-

615

10 évi

— —

•

9. sz.

eredeti csomagokban 35 kr. o. ^rt.
Dr. Suin de Boutemard

FOG-PA8TAJA

Pesten.

x

/i ss '/» csomagokban 70 és 35 kr. o. é.

Váczi utcza
9. sz.
Minden nemzet irodalmának legjelesebb
termékei 30 év óta rendszeresen összetéve.

238(13-16)

Menyasszonyi készletek,

ágynemfi, ingek, szoknyák, főkiitdk, harisnyák, zsebkendők stb. I
minded áron.
Árjegyzék bérmentve.

ll il in biliéi és hollandi
vászon.

Tűrs F.-nél Pesten,

váczi-utcza ,,a nagy Kristóf" mellett.
Hímzések, fehérnemű, csipkék.
255(5-8)
292

Biztos szer

(3 -9)

fogfájá8 ellen.
Dr. Paycha-féle

alveolár-fogcseppek,
1 nagy üvegcse ára
1 kisebbé
. . •

.
.

. 1ft.- kr.
. - „ 50 „

Vipera-zsinórok,

biztos szer torokfájdalmnk, lényegesen
torokgylk ellen.
Egy ily zsinór a nyakra helyeztetvén, a
fájdalmak eUen ovólag hat, s a gyöker.-s
gyógyulás okvetlen bekövetkezik.
1 zsinór ára I ft. 58 kr.
Krieger A., gyakorlati tyukszem-mütó
jónak elismert

tyukszemíapasza,

a tyúkszemek gyökeres meggyógyitás biz
tositása mellett.
70 kr.
1 nagy skatulya ára
1 kisebbé
. . • • 35 „
Főraktár Magyarországra nézve
Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél király-utcza 7. ez. a.

THEA és RIM
Anisette,

Cnracao, Benedictin,
és egyébb
finom Liqueureket,
nemkülönben.-

Franczia pezsgők raktárát
mint:
Veuve cliquot nagy és kis
üveg.
Moet et Choudon.
Jacquesson et fils.
Napoleon grand vieux.
Továbbá:
1W" Villányi és erdélyi borok f ő r a k t á r á t ajánlja

Hollóssy Gyula,

Wurm-utcza Vogl ház.
Elöbb 14 éven át Dorottya-utcza
Wurmudvar.
287(8-10)

Dr. Béringuier

növényi hajfestőszere
sa

Dr. Béringuier cs. kir. szab. növénygyökolaja menten minden ártalmas keveréktől, a légalkalmatosabb növény-alkatrészekből és olajos anyagokból összeállitva,
széntartalommal gazdagon ellátva, melynek rendkivüli hatását az ujabbi kisérletek oly
tagadhatlanul bebizonyítják, a hasonló készitmények le g j o b b j a s közé sorozható, ea
bizonyára minden előkellő piperének különös díszére fog válni.
A balzamos olajbogyó-szappan nem csupán tisztító, hanem p u h í t ó és ü d i t ő
tulajdonságánál fogva is minden a t e l j e s e n jó pipere- és egészségi szappantól
megkivántató követeléseknek megfelel, és ezért mint e n y h e és egyszersmind h a t á sos n a p i m o s d ó s z e r még a leggyengédebb és legérzékenyebb bőrű nök- és gyerm e k e k n e k alkalmilag ajánlható.
Dr. Snin i l l a t o s fogpastája vagy f o g s z a p p a n a különösen kedvelt és legáltalánosabb és legbiztosabbnak elismert szer a fogak és foghus épentartása és saépitésére,
sokkal k e l l e m e s e b b e n és g y o r s a b b a n tisztítja, mint a különféle f o g p o r o k ,
egyszersmind az egész szájüregnek igen jótékony és kedves üdsséget ad.
Dr. Béringuier hajfestöszere minden szakértő és az Összes fogyasztók által mint
t ö k é l e t e s e n a c z é l n a k m e g f e l e l ő és egyátalában á r t a l m a t l a n szernek
ismertetett el a haj és szakái, szintugy a szemöldök tetszésszerinti szinü festésére, a
nélkül hogy a bőrt beszenyezné vagy szagot hagyna hátra; használata igen könnyü,
és az ezen festék által helyre hozott hajszín i g e n t e r m é s z e t e s szinü.

teljesen tokb<mKövényi
kefével és csészével 5 ft. Ezen Dr. Lindes kir. vesryészeti tanár hitelessége alatt Berlinben, tisztán növényi
alkatrészekből összeállitott rnd-hajkenöcs a haj növésére j ó t é k o n y a n hat, és
azt p u h á n tartja és a kiszáradástól megóvja; e mellett a hajnak s z é p f é n y t és rug a n y o s s á g o t kölcsönöz, és egyuttal különösen igen alkalmas a haj összetartására.
ára darabonkint, 50 kr. o. é.
Dr. B é r i n g n i e r L. cs k i r . s z a b . k o r o n a - s z e s z e a legfinomabb illö égényszesz a j ó
Dr. BÉRilVUUlER L.
niatos-gy^ry
illatú, éltető és erősítő, a növényvilág kifejtetlen és legbecsesb alkatrészeivel olymódon
K. O XV ü IS A . - S Z E S Z E van összekötve, hogy nemcsak i l l a t o s és m o s d ó v i z , hanem mint kitünő segédszer az é l t e t ő e r ő f e l v i d i t á s á r a és az i d e g e k e r ö s i t é s é r e szolgál.
(a kölni viz quintessentiya.)

RUD-HAJKE]\Ö

Eredeti üvegekben 1ft.25 kr. is k 75 kr. oszt. kr.

A porosz kir. kerületi orvos D r . K o c h n ö v é n y e z a k o r k á i , tekintve a kitünőbb füvek
és növények nedveinek dustartalmu alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a
köhögés, r e k e d t s é g , t o r o k s z á r a d á s , n y á l k á s o d á s stb. ellen, a mennyiben
mindezen esetekben e n y h i t ő l e g , ing er esi l l a p i t ó lag és különösen j ó t é k o % és'/* dobozokban 70 és 35 kr. o. ért. n y a n hatnak.
Dr. lioch

NÖVÉNY- CZÜKORKÁI

Egy előrehaladott, gondos, tudományos elismerés szerenesés eredményének a Dr. Hartnng-féle szab. hajnövesztő szerek vannak rendelve magukat hatásukban kölcsönösen kiegészíteni: a mint a chinahéj-olaj a h a j f e n t a r t á s á r a szolgál, ugy a
bepecsételt és az üvegbe nyomott bélyeggel.
növényi-kenőcs a h a j n ö v é s é n e k f e l e l e v e n í t é s é r e és e l ő m o z d í t á s á r a van
Egy tlveg ára 85 kr. o. é.
TTA T T r T r N A r 1 ^ r e n delve ; az első a haj ruganyosságát és síinét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj
-IlilLl.tY.Ei IN U V J O idö előtti szürkülését és kihullását, a mennyiben a fejbőrnek egy uj, jótevő anyagot
bepecsételt és a tégelybe nyomott bélye
kölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.
Egy tégely ára Sö kr. o. é.
Dr. llartting

C Hl ,\A-H ÉJ-OLAJA

Dr. BORCHAHDT
!U /) 1/ V lil V"""Í"r
hepecsételt csomagban 42 kr. o. é.

Dr. Borchardt tudományos alapok után pontosan kiszámított és általában szerencsé
sen összeállitott i l l a t o s - g y ó g y nfivény-szappana, jellemző = eddig elérhetlen =
előnye által, minden eddig iétező hasonló pipereczikkek közt elvitathatlanul az elsö he
lyet foglalja el ős egyszersmind nagy dicsérettel használtatik mindenféle fürdőkhöz.

A fentebbi fisszes jeles tulajdonságaik miatt jelesnek bizonyult czikkek az eredeti árakon mindig készletben van.

'ESTEN:

Török József

gysztár a „sz. lélekhez"
király-utcza 7. sz.;

Jezovitz M.

gysztár a „Magyar
királyhoz";
r

üdvari gyógy- Ráth P.
tá

gyszerész, Tabán.

o-

Scholz J.

városi gyógysztár;

Kiss K.

Sztupa 6.

gyógyszertár gyógysztár a
a „kigyóhoz" ;
natéren.

BakatsA. ProchaszkaJ.

gyszertár;
kereskedése,
valamint a következő magyarországi t. cz. czégeknél, és a hozzá kapcsolt részekben:
Nagy-Várad: Huzella M. és Szeged : Kovács M. gysz., Ko i.-Kubin: Tyroler és Schle- Heves: Blau J .
vács Alb. gysz., Fischer és
Janky A.
Igló: Tirscher G gysz.
singer.
Schopper.
319 ( 2 - 0 )
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Ipolyság : Winter János.
Almás: Koby Beck.
Nagykikinda: Manójlowitz P. Sz.-Udvarhely: Kauntz J. A.
Joísva : Porubszky S.
Altsohl: Lange Antal.
Arad : Tedeschi J.. Ad. Schiffer Kassa: Eschwig E. ésfia,Quirs- Nagy-Szeben: Zöhrer J. F. és Szereda: Gozsy A.
Sz.-Keresztnr: Binder M.
Lurz J .
feld K. és Münster Gyula.
gy8z. és Elias Ármin.
Késmárk: Genersich A. gysz. Nyíregyháza: B. Reich és Pav- Szász-Régen: Kinn Ján. G.
Baja: Klenancz és Babocs.
és Wachner T. *
lovitz Imre.
Bártfa: Waniek és társa.
és Faikiss J . gysz.
B -Gyarmat: Moldoványi S.
Kecskemét: Milhofier János Nagy-Becskerek: P. Arseno- Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth : Tyrnauer G.
vits.
Besztercze: Kelp Pr., Dietrich
gyógyszerész.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Nairy-R5cze: Nandrássy M.
Keszthely: Singer Mór.
és Fleischer.
Nagyszombat: Heuffel C. F. Szoboszló: Túry J .
Komárom: Belloni A.
Bonyhád: Straicher B.
Nyitra : dr. Láng E. gysz.
Sopron : Éder F. gysz. PachBreznóbánya: Göllner és fia.Kalocsa: Behr L. B.
Nádudvar: Lippe S.
hofer L. és Mezey A. gysz.
Kisújszállás: Nagy S.
Böszörmény: Lányi M.
Szolnok: Braun J . és HoKolozsvár: Wolf J. gysz. és Nagy-Kalló: Mandl S.
Bazin: Nagl L.
Nagy-Enyed: Horváth F.
ránszky Istv. gysz.
Brassó: Stenner F. és JekeEngel J. gysz.
Oravicza: Schnabel Gy.
S. Szt.-György: Sigmond
Kftrmöcz: Ritter J.
lius F. gysz
Bogdán.
Knn-Szt.-Miklós: Csappó G. Ó-Orsova: Böbme K. könyvk.
Csáktornya: Kárász A.
Sz.-Várallya: Weisz Mátyás.
Károlyfehérvár: Matherny E. Paks: Flórián J.
Csongrád: Roth Róbert.
Pancsova: Huber J.
Tasnád: Szongott J.
Csakvár: Lukács Gyula gysz. Kőszeg : Bründl J . gysz.
Pápa: Bermüller J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.
Debreczen: Czanak József, Kézdivásárhely : Fejér L.
Pécs:
Zách
K.é3Zsolnay
W.E.
PecherJ. E. gysz., Jahner K.
Rothschneck Em. gysz., Ge- Lippa : Csordán A.
gysz. és Kuttn M.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J. Pozsony: Weinstab! C. és Heinrébi és Hannig.
rici F. gysz
Thorda : Rigó J. Friedr.
Detta: Braumüller J. gyógy Losoncz : Bódy J . E. és GePutnok: Fekete F. gysz.
Trencsén: Kulka Izid.
duly A. gysz.
szerész.
Pozsega: Kusevic Sp.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Lőcse : Kubatschka G.
Déva: Bosnyák A.
Reps: Szentpéteri János.
Uj-Verbász: Singer H.
Lnbló: Glatz J.
D.-Földvár: Nádhera P.
Rimaszombat: Kratschmar K. Unghvár: Liszkay J.
Lugos : Schieszler A. fiai
Deés: Krémer S.
Uj-Becse: Weliachajun.
Erzsébet varos: Schmidt A. Léva: Boleman E. gyógysz. Rózsahegy: Jureczky gysz.
Rom.-Lugos: Popovits J .
Ujvidék: Schreiber Férd.
Érsekujvár : Latzko F. és fia.Makó : Ocsovszky S.
Sassin:
Müke
A.
gysz.
Magyar-Óvár: Czeh S.
Versecz: Fuchs J.
Eperjes: Pap J. S.
Sesesvár: Miszelbacher é3 fiai. Vágujhely: Baiersdorf L.
Marczali: Isztl Nándor.
Eszék: Horning J. gysz.
M arosvasárhely: Fogarassy J. Selmecz: Dimák J. C.
Verőcze : Bész J- K. gysz.
Eger: Pillér J .
Miskolcs: Medveczky F. gysz. Szombathely : Tempel F Várasd : Tauschek S. A.és!
Esztergom: Rudolf M. F.
gysz., Pillich F.
Spuller Ferencz és Pasteiner
Halter A. gysz.
Fncset: Hirschl D.
Ferencz.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Székesfehérvár : Deutsch R., Veszprém : Guthard fiai,
Mnnkacs : Haupt J. L. és Ho~
Georgenberg: Hensch Ed.
Légmán A. és Braun J. gysz. Vácz: Michalik és Meiszner
Gölnicz : Fischer C. E.
rowitz S.
Szamosujvár: Placsintár G. Vukovár: Stanits T. KraicsoGyőr: Szailer Gyu' \.
Malaczka: Röhrich J. gysz.
vics A gysz.
és fiai gysz.
Gy. - Szt. - Miklós: FröhlichE. Nagy-Bánya: Haracsek J .
Zenta: Wuits testv.
Sz.-Egerszeg: Izsó F.
Gynla: Oerley Istv. gysz. és IVagy-Abony: Lukács A. gysz. Szarvas: Réthy V.
Zombor: Popits J. ésFalcione
Nagy-Károly: Schöberl C.
Winkler F. E.
Gyula.
Szathniar: Weisz J.
Kagy-Mihály: Brenning F. és Szabadka: Farkas J . és Si- Zágráb: Cejbeck J . J . gysz.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Sznitsak Gyula.
IIAgyész: Rausz W. és fiai.
mony J.
és Hegedűs Gyula.
Nyírbátor: Legányi E.
H.-M.-Vásárhely: BraunJ.
Szegszárd: Brassay M.gysz.
Zimony: Joannovicz A. D.
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KOHN PHILIPPE

(Patek. Philippe és tárna genfi órások tanítványának jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA

51-ik szám.
Olcsóbban mint bárhol!

arácsonyi és ujévi ajándékok
bámulatos* ölcsó árakon kaphatók

342

2 £z<^r^csen-utcza 4. szám.

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar királyihoz czimzett
szállodával szemközt,
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állapotban levő, — általam a iegponiosabbans a légi zorgalmasban 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-foglalvánryal, rugóra
12 — 18
„
,'
hölgyek számara
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 kristáh-üveggel
19,22,26
.,
horgony tábori órák kettős födéllel
222, 24
„
valódi remontoir ór. k (kengyelénél felhúzandó)
88—80
,,
ugyanazok kettős fodéilel
35-88
„
Arány henger-órák (8 sz.) 8 :ubiura
30—82
„
,,
arany-köpennyi 1
24—86
„
n
„
órák hölgyek síámára 4 — 8 rubinra
,
^5—28
,,
„
„ hölgyeknek, zománcz es gyémánttal
, 4O—45
,,
„
„
v
kristály-üveggel
-2-45
„
„ ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
_ ^0—45
„
„
zománcz és gyémánttal
'
5—57
„
n
„
horgony-órák 15 rubinra
* $6—^0
„
« ugyanazok, finom arany-köpennyel
* 46—50
„ horgony-órák kettős födél el
5ő — 58
» ugyanatok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 96
„
kristály-üveg s arany köpennyel
60 — 75
„ horgony-órák hölgyeknek
36 — 40
„ ugyanazok kristá'y-Uveggel
48—52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50—55
"
remontóirórák
70,80, 90, 100
"
ugvanazok kettős födéllel
UO, 120, 130, 150, 160
Inga-Órák, hetenkint! felhúzásra
16, 20, 22, 24
„
óra és fólóránkinti ütőre
89—42
óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55
„
Havi regulatorok
80—82
„
Montre-Proletaire (munkás órák) a kei gyi Inéi balra felhuzva, lapos üveggel 14 ft.
Ébresztők órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 5. 6, 6 ft 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modoru 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 16 ftig.
Hosszu nvaklánozok 7. 8 ft 60 kr. 9, 10. 15 ftig.
jJÍJF"" Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, legpontosabban telje-ittetntk Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomagolásaért 1 ft. 50 kr. számittatik.
314 (.r>-lü)
fPgT" Javítások, öna'kotta es«kö?ök és gépek segitségével 6 évi, Genf.
Brüssel és Pari« legjobbhirü óra;,} áraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek éí ölesén számittatnak. Órák, melyek nem
tetszenének, kicseréltetned. — Említendő, hogy Pesti<n való taitózkodáfom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo-'
nyitsnak. Mii.t eddig, ugy ezutiin is oda fo« ok törekedni, hogy javitásokat legjobban
végezhessek

tisztelettel

és csak jól szabályzóit

órákut adjak el; azért szives p á r t f o g á s é r t e s d

Kohn Philippe, óra^j áros, Dorottya-utcza 2. sz.

(3-8)

porczelíán-Cóstészeti raktárában Pesten,

P E S T É X.

ajánlja legkitűnőbb, jó és ölcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát. 8 évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.

Magyarország t. cz. közönségéhez.
legnagyobb s évek hosszusorán át mint legszilárdabbnak ismert

vítszoiirnlia-gyMnak-metösége
BÉCSBÖL.
(Karntnerstrasse Nro 27.) „zum Erzherzog Karl"

Ipar-miikiállitás.
1807.

Tíiblt kitüntetések
tulfijdono a.

1 font Sansinsky (orosz családi thea)
1 ,, Lansin (virág-thea)
1 „ Mandarin (igen erős thea)
Egyedüli raktár
. T
389(1 — 8)

•

4 frt. — kr. |
4 ,, 50 ,,
5 „ — ,,
i i v ^ i '
••

Unschnld Edenel,

P e s t e n , v á c z i - u t c z a .,a 1 er é l h e z . "

s ajánlja, már is szépszámnak örvendő t. cz. nagybani és kisebb mennyiségbeni vásárlóinak, következő — s minden versenyzést kiálló — legolcsóbbra szabott fogyasztási áruezikkeir.
(a nyakterje!me megkivántatik), 2, 8, 4,5,
6 - 8 ftig a legjobbak.
s i m á k v ft

- 8 0 - 2 ft - ;

fincm

h

g ,
2 ft. 50 kr., valamint svekzi
| ujabb szabásuak, hímzéssel 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
mabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és
ftig. (Fanfasie Parisienne )
b 0
z ujjal 3 ft. 60

formára, s leg4, 5 ft.,legfinocsipkével 6 — 8

es
ir., hímzettek
belga vá- Női éji-ingek, 6 -6 f dg
l ft
szonból
- x ft- 50 k r > 2 f t ' 2 ft- 50kr-gyar formára.

8 f ( i g ; lovag szabásra, franczia és ma-

Nfii-nadrágok, vászon, perkál vagy parketból 2 ft. 50 kr., 8 ftig, hímzés betéttel.
líői-pongyola vagy éji-corsetttk, perkail v^gy legfinomabb ptrketból 2 ft., 2 ft. 60
kr.; vásron vagy franczia batizból, himzéasel 3 lt f>0 kr., 5 — 6 ftig.
Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb parketból 4 ft., betételekkel 5 - ö ft. és 8 ft.
uízályiyal (legujabb divat).
Női-harisnyák vagy férfi-kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8 —10 ftig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágot 2 lt., 8—4 ftig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, ínüveszesilt:g vart mellel (nyakterjelme megkivántatik), 6, 7,
8 - 1 0 ftig.

1 tuczat rumburgi vásron zsebkendő 1 ft. 50 kr. 2 ftig a kisebbek; 2 ft. 50 kr., 3 ít. 50
kr., 4, 6, 6, 8—10 ftig a nagyobbak és finomabbak.
1 tuczat ezérna batizvászon-zsebkendö hölgyek számára 5, 7, 9 - 12 ftig a legfinomabb.
1 tuczat asztal- vagy törülköxó-kendő, ára most csak 6, 7, 8 — 10 ftig a erérnadamasz.
Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 6, 6, 8,
10 — 12 ftig a legfinomabb damaszból.
Csipke-függönyök ára egy ablakra ö, 8, 10 — 12 ít'g.
80 róf szines agyi emüre valo 8. 9. 12

16 ftig a legjobb.

298 (6 -6)

30 róf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehdritetlen 8 ft. 5u kr., 9 ft. 50
kr., l l , 18, 15—18 ftig a legszebb.
1 vég */« széles 30 röfös rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22 -25 fút;.

Fűzök

(Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár Magyarország és Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8 — 10 ftig a legújabbak varrás nélkül.

88 rőfös kreasz vagy gazdasági vászon, 14, 16, 18—20 ftig a legszebb minőségü.

Rolni gépgyár részvény-társulat
Bayenthalban Köln mellett a Rajna vidékén.

Ajánlja magát mindennemü legkitünőbb szerkezetű gőzgépek s gőzkazánok szállítására minden megkivár, tató nagy:ágban; koszit továbbá közlöirépeket
(Transmissioneu) s berendezé i alkatrészeket, K<|>IW . papir- és légszeszgyárak,
valamint vaspályák stb számára. Gyártmányai szilárdságaért gyárának hirneve s
nagyszerűsége eléggé kezeskedik.
J^F~ A megrendelések rendkivüli olcsó árakért s a lehető legrövidebb
idö alatt eszközöltetnek.
P V * Közelebbi tudósitást merhetni Pesten, Teréz-város, haromszivn t n a 23-ik szám alatt, 11-dik ajtó.
285 (7—12)

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
fP^"~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtat&sn&l csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. ét Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

József

Pesten, a váczi-utcza kezdetén Mocsonyi-féle 4. sz. a. liázlian létezik,

Flanell férfiinged minden szinben, 4 ft. 5" ftr . 5 - 6 ftig (nyakterjelme megkivántatik).

hires thea-kereskedéséből Bécsben,

Pest, deczember 20-án 1868.

tisztelettel jelenti, hogy gyári raktára mostantól fogva

Nyakgallérok, legujabb minta, 1 tuczat ára 2, 8 4 ftig (a nyakterjelrae megkivántatik).

THEA

Tizenötödik évfolyam .

40 —42 róf kitilnó takács vászon, (finom ágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14, 15,18,
22-24 fiig a legjobb.
48 rófös belga takácsvászon 22, 26, 30—35 ftig; ingekre különösen a-ánlható.
60—54 róiös hasonlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, SO, 35, 40, 50, 60,
80-100 ftig.

Levélbeli megrendelések
a pénzösszeg beküldése vasuti vagy pos-

iai utánvét s teljes jótállás mellett minInget, melyek a
denhová elküldeni készek vagyunk. A
leveleket kérjük ekkép czimesni :
testhesnem jól álInnak, \Í88SMVétetnek.

P OG L E,

gyári raktárának Pesten,
4. szám alatt.

Kiadó-tulajdonos HrrkmuBt G u s t a v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

SO forint erejfii?
vásárlóknak, ráadásul 6 db. asztalkendővel kedveskedünk.

Nemcsak az 1848-ki I. t. czikk betüi,
hanem minden magyar szív őrzi dicsőült
József főherczegnek, Magyarország ötven
éves nádorának kegyeletes emlékezetét. Félszázadon át, a legsúlyosabb és kétesebb
időkben volt ő a nemzet vezére; közbenjáró
a korona és az ország közt oly korszakban,
hol arra kétszeresen szükség volt, nem lévén
felelős kormány.
Kétségkivül József nádor érdemei nagyok
és tiszteletgerjesztök voltak. De talán azok
sem nyerték meg annyira a nemzet szivét
neki, mint az, hogy udvarában magyar
szellem uralkodott s mindenek fölött, hogy gyermekeit magyaroknak neveltette. Részint a budai
várpalotában,részintaz alcsúti uradalomban időzve,
a gyermekek ott növekedtek, s a derék öreg nádor
annyira magyar környezetet adott nekik, hogy ök
tulajdonkép a magyar
nyelvet tekinthették s tekintették is anyanyelvöknek. Neveltetésök, a mellett, hogy magyar, nagy
mértékben demokratikus
is volt. Nemcsak hogy el
nem zárták öket, mint
uralkodó családok sarjait
szokták, a nép gyermekeivel valo érintkezéstől, söt
arra bő alkalmat és módot
nyujtottak nekik. Az alcsúti parasztgyerekek, kikkel a kis István, később
meg József főherczegek
gyakran együtt labdáztak,
pitykéztek vagy szánkáztak, egyszerüen Palatinus
Pistának, meg Palatinus
Jóskának hitták a különben vezetéknévvel nem
biró föherezegeket. S a budai gytnnázium növendékei közül nem egy emlékgy
szik még m a i is,, hogy
gy
midőn a szabad bejáratú
nádori várkertbe játszani
mentek szerdán, szombatonvagy vasárnap délutá-

főherczeg.

nőnként, az élénk, vidor József főherczeg is
játszó csoportjaik közé vegyült s mint hozzájok mindenben egyenlő, vigan töltötte
velök a szabad délutánt.
Az öreg nádor s a lelkes és jószivü Do
rottya főherczegasszony, nem egyszer gyönyörködve szemlélték, a budai nádori lak,
vagy az alcsúti kastély ablakaiból, gyermekeiket összevegyülni a nép vagy a polgárok
fiaival.
Ki nem emlékszik a bánat s az azt felváltó
riadó öröm kitöréseire, melyek 1847-ben felváltva tölték be az egész országot, mikor az

JÓZSEF

FŐHERCZEG.

(Természet után rajzolta Marastoni Jószef.)

ősz nádor meghalt, s mikor helyét a királyi
kegyelem és a nemzeti bizalom együttes
letéteményese István foglalta el! Azok szép
idők voltak, s nem térnek soha vissza többé,
ha lelkesültség tekintetében tán, de az öröm
naivságával soha. István sorsa tragikus lőn.
A nemzeté is az. S húsz év eltemette, behegesztette a sebeket; el nem feledtetheté.
Húsz év mulva a dicső honvéd nevezet
újra föltámad. S e név, a királyi tapintatosság ritka mértékü finomságával, azon névvel
hozatik kapcsolatba, mely a 20 év alatt sem
vesztett fényéből s rokonszenvességéből
semmit: a József főherczeg
nevével. Kineveztetését a
leendő honvédség főparancsnokává, ha nem oly
zajos és riadó, de szintoly
meleg és mély örömmel s
rokonszenvvel fogadja a
nemzet, mint Istvánét egykor királyi helytartóvá.
Személyiségéhez s müködéséhez a legőszintébb szeren csekivánatok s a legszebb remények vannak
kötve.
Midőn ez alkalmat fölhasználjuk, hogy a főherczegnek tökéletesen talált
arczképével diszesitsük lapunkat, s e magyaros, nemesen komoly, és boldogult atyjára oly élénken
emlékeztető arezvonásokat
bemutassuk olvasóinknak,
rövid vázlatát kell adnunk
azon élet eddigi folyamának is, mely ezentul egészen a hazának lesz szentelve.
József föhg az 1 8 3 3 36-iki fontos reform-országgyűlés tartama alatt s
annak színhelyén Pozsonyban született 1833. márczius 2-kán. Édes anyja
Mária Dorottya würtembergi királyi herczegnő
volt, kinek nemes jótékony
szive annyi hálakönyet s
annyi áldást idézett föl.
Édes atyja a nádor politi-

