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Farsangi különlegességek.

Dorottya-utcza 2-dik szám a
Báli legyezők.

Ajánlják

,magyar király" czimii szállodával szemközt.

Legújabb párizsiak, változatos kiállitásuak 1 frt. 20 krtól
kezdve oO ftig.

Falegyezők, simák és áttöröttek festésekkel és selyem részek-
keí diszitve, stb. 35 krtól kezdve . 10 ftig.

('hinni lesyczftk.
Bokrétás legyezők.
Fekete és Dominó legyezők.

Alarrzok.
Gyermek álarczok 10 krtól 50 krig.
Közönségesek urak és hölgyek számára lf> krtól 1 ftig.
Eredeti turzképek, állattejék, híres egyéniségek arczké-

pei :so krtól 4 ftig.
Domino-álarczok: sodronyból, selyem, atlas és bársony 40

krtól 2 ft. 50 krig.
Brillant alarczok, igen könnyük és kedveltek 1 ft. 20 krt. ."> ftig.
Tréfás pléh orruk 15 krtól 20 krig.

Ékszerek
hölgyek és urak részére, legújabb Ízlésben, aczél, teknősbékahéj,

elefántcsont, kristály, carniol, jet, doublé or, utánzott gyé-
mántok, korálygyöngyök, keleti szagos rózsa gyöngyökből
stb. készülve, nevezetesen:

Legújabb hajdiszek Chignon boglárok és fésűk 35
krtól 10 ftig.

Ékszer-keszletek, öszhangzó izlésü melltüt és fülfüggöket
tartalmazók 75 krtól kezdve oO ftig.

Melltük (Brochok) 10 krtól 12 ftig.
Nyakekek, 10 ftig.
Ing elő- és Ing nj-gombok, készletekben is 5 krtól 7ft. 50 krig.
Schawl és nyakkendőtűk 10 krtól 5 ftig.
Medaillonok 20 krtól 5 ftig.
Joujon breloqnes 10 krtól 1 ftig.
Óv-csattok 20 krtól 5 ftig.
Óralánczok 10 krtól 6 ftig.
Szinhá/.i és álarczos ékszerek,

Viaszgyöngyök, olcsók a báli ruhák diszitéséhez, é3 legfino-
mabb a valódiakhoz hasonló nyakgyöngyök 10 krtól 6 ftig sorja.

Arany, ezüst és aczélgyőngyők, aczél és arany csillámok.
Báli-bokréták

Bagaria bőrből készültek, természetes illattal igen díszesek és
kedveltek 1 ft. 20 krtól 18 ftig dbja.

Természetimen készült, mesterséges virágokból 1 ftól 5 ftig.
Bokréták, melyek vízzel megnedvesitve virulnak fel 25 krtól

1 ft. 50 krig.
Báli bokrétatartók

Legújabb nemei felette dús választékban, darabja75 krtól 8 ftig.
Táncz-rendek

raktárunkban létező minták vagy saját rendelmény szerint gyor-
san szereztetnek meg.
Füzértánc/, - érmek

sok meglepő uj nemekben, ezen czélhoz alkalmas bokrétács-
kák, stb.

Illatszerek
Angol, franczia és belfíildi készítmények legkedveltebb

nemei ugyanis
Szappanok 10 krtól 1 ft. 50 krig.
Hajkenöcsök 35 krtól 2 ft. 50 krig.
Hajolajak .!5 krtól 1 ft. 50 krig.
Kemény viaszk haj kenőcsök 5 krtól 1 ft. 25 krig.
Bajuszpedrök 25 krtól 1 ftig.
Fogporok és fogpépek 25 krtól 2 ftig.
Legfinomabb illatszerek, melyeknek valódiságáért kezeske-

dünk, Farina J. M. kölni vize, Bayley és társa Ess. Bouquetje,
Hendrie Rímmel, At kinson, Violet, Pinaude, a Societé Hy-
gienique Rigaud, Treu Nuglisch-féle Jockey Club, Viola, Re-
zeda, Jasmin Rózsa, Patchouly, Ylaug y laug s sok más igen
kedvelt illat nemei 80 krtól 4 ftig.

Finom arczfestékek 40 krtól 3 ftig.
Pulcherin 80 krtól 1 ft. 50 krig.
Yinaigre de Toilette[80 krtól 2 ftig.
Rizs-por 40 krtól 3 ftig.
Arany, ezüst és gyémánt-hajpor 1 ft. 20 krig.

Egyéb jó minőségű pipere czikkek

Haj-kefék.
Ruha-kefék.
Bársony-kefék.
Fog-kefék.
Köröm-kefék.
Fésű tisztitó-kefék.
Borotváló ecsetek.
Mindennemű fésűk.

dús választékban és minden áron.
Kéri- és zsebbeli tükrök.
Borotváló és fésülő tükrök.
Haj fürt-hen gerek.
Haj fürt-tekercsek.
Haj tűk.
Gombostűk.
Haj-fogócskák.
Köröm-reszelők.

Fül-kanálkák.
Nyelvtisztitók.
Kesztyü-gombolók.
Kesztyü-tágitók.
Köröm-ollók.
Köröm-csipök.
Czipö-felhuzók.
Kolmizó ollók stb.

T i t k o s

betegségeket
és

nemi gyengeséget
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű mddszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyitja
Weisz J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonfdkórhazban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mezó-utcza 38.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 1 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várezoba.

Dijj al ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 317(16-24)

381 (1—2)

&tT" Levélbeli megrendelések különös figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek, kívánatos azonban a küldendő tárgy
árának közelítő meghatározása, hogy azt kívánat szerint kiildhcssük meg. Meg nem felelő tárgyak visszavétetnek.

Mint már Hombold Sándor az ő Kos-
mos-ában a délamerikában honos

koka-növénynek
példátlan erősítő hathatóságára figyelmez-
tetve levénk, épen ugy számtalan orvosi
tekintélyek, annak éltető befolyását a mag-
vesztés, önfertőztetés stb. által gyengítet*
nemi idegszervekre üdvösnek bizonyították
be. Különös bevezető tnnulmányozást fejt-
vén ki e tárgyban dr. és prof. Lampson
Uj-Yorkban, kinek okszerű gyógyításai
által sikerülvén (III.) koka pilluláiban a
gyengeség! állapotok bármily nemeiben
szenvedő emberiségnek egy pótolhatlan
gyógyszert ajánlhatni. Tanulmányozásai
folyamában ugy találván : hogy a másuttla-
kóknál a tfidóvészbeu szenvedőkre nézve,
a koka-pillalakkali gyógyítás megala-
pítása tökélletesen hiányos; minekfolytán
annak használatát még mellbetegeknek is
— ha mindgyárt előrehaladott stádiumban
volna is az (1.) koka-pillniákat — támo-
gatva más különleges mentószerekkel —
nem eléggé ajánlhatja. 296 (4—7)

g a r Bővebb felvilágosítást nyújt bro-
sürje, mely irigyért és bérmentve küldetik
meg a ,szerecsen"-hez czimzett gyógyszer-
tár által (Mohren Apotheke) Maini-ban.

f £ $ - Kapható továbbá Bécsben: az
, angyalhoz" czimzett gyógyszertárban (am
Hof) és Pesten: Török József gyógysze-
résznél király-utcza 7. szám alatt.

Köszvény-vászon
mindenféle köszvény, csuz (Rheuma)
inszaggatás, mell-, gerinczfájdalmak, ke-
resztcsontfájás (Hexenschuss), lábkösz-

vény stb. ellen.
Egy csomag ára 1 ft. 5 kr., kettős erejű 2 ft. 10 kr

Dr. BUROJV
Párisi általános sebtapasza *

mindenféle sebek, genyedések és daganatok ellen. — Egy köcsög ára a használati
módszerrel együtt 70* kr., kisebb köcsög 35 kr. Postán küldve 10 krral több.

V a 1 ó d i a n Pesten egyedül kaphatni csak TÖRÖK JÓZSEF ur gyógy-
szertárában, király-utcza 7. sz., S á r k á n y és M o l n á r uraknál a váczi-utczában, —
Debreczenben: R o t h s e h n e e k ur gyógyszertárában, — Szombathelyen: P i l l i c h
Ferenczur gyógyszertárában, — Mohácson: Kögl A. ur sorszámszedésében, — Ko-
lozsvártt: VVolff gyógyszerész, — Miskolcz: Spu l le r A. — Szegeden: Fi-
scher és S c h o p p e r uraknál. 373 (2—3)

Köszvény-, csúz- s más hasonnemü betegségek ellen!!
A beállott gyors mérsékváltozíis alkalmával czélszerünek tartjuk, —az egyedül

Sigmand József urnái Pest, városház-utcza, a ..zöld-koszoruhoz" czimzett kereske-
désben létező (tüfenyU) erdei gyapot gyártmányaink raktárára ujolag figyelmetessé
tenni. Gyártmányainkból különösen a következő felette előnyös és hasznos czikkeket,
u. m. mellénykék, nadragek, harisnyák, betét-talpak, mell-, test-, térd- 8 kar
melegítőinket, vatta stb. azon megjegyzéssel ajánlani,— hogy fentebb érintett jeles
czikkek a t. vevőket tökéletesen ki fogják elégiteni,s értük adott pénzüket megbánni
nem fogják.

Bátorkodunk ezúttal azt is felemlíteni, hogy az elébb emiitett raktárban
(tüfenyü) erdei gyapot-olaj valamint spiritus is — készletben található, mely a
bántalmazott testrészek bedörzsölésére a legkitűnőbbnek bizonyult be; s mely raktá-
runkban, számtalan fenfekvő tekintélyes orvosi egyéniségek s avatlanok hiteles
bizonyítványai által támogattatik, s melyek bárki által mindenkor megtekinthetők

A Lairitz-fcle erdei gyapotáruk-gyára
374 (2—3) Remdá-ban Thiiriiisen-ben.

Heckenast Gusztáv
kiadásában megjelent s kiadó-hivatalában (Pest, egyetem-utcza 4 sz.) valamint minden

könyvkereskedésben kaphatók:
flonvédvilág. Szerkesztik Kunsági és Potemkin. (8-rét 174,173 lap), 2 kö-

tet, szines borítékban, fűzve 2 ft.
Jósika Miklós. A rom titkai. Regény. Második kiadás. (8-rét 417 lap),

2 kötet, fűzve 1 ft.
Tóvölgyi Titusz. Az anyák bűne. Regény. (Kis 8-rét 276, 313, 264, 225

lap), 4 kötet, fűzve 3 ft.

Ajánlatraméltó sorsjegy-társulat,
mely áll: •

4 0 db. 1 8 6 0 . 1 0 0 ftos ered. sorsjegyből 4 0 0 0 ft. értékb.,
25 évnegyedenkinti részletfizetéssel 12 ftjával, és bélyegdij

egyszermindenkorra 1 ft.
A folyó február 1-én történendő húzásra kitűzött

40 db. 1860. kölcsön-sorsjegyek szerencse-sorozaía
következő:

56 2480 6232 7188 10168 10852 12072 13604 16736 18240
120 2480 6740 8864 10612 11056 13072 14888 17464 18380
1116 2968 7248 9128 10832 11652 13124 14948 17768 18404
1588 4116 7668 9316 10848 11112 13568 16144 18228 18988

Mindgyárt az első részlet lefizetésekor a teljes nyeremény-részlet kezdete't
veendi s a nyeremények 20 résztvevő közt egyaránt osztatik fel.

A 26 évnegyedenkinti részlet lefizetése után, minden résztvevő 2 db. 1860-iki
1.00 ftos eredeti sorsjegy birtokába jut. Egyesek is, — anélkül hogy a többi résztve-
vővel érintkezzenek, e sorsjegy-társulati játékban résztvehetnek.

Ausíerlitz Zsigmond,
pénzváltó-irodája Budán, a lánczhid közelében.

Szelvények, arany- és ezüst beváltása.
r A résztvevőknek a sorshuzási tervek mindenkor ingyért szolgáltatnak ki.

JB^BT" Előlegezések, ipar-, állam- s magántársulati értékpapirokra.
Vidéki megrendelések pontosan és gyorsan teljesittetnek. 384 (1 — 3)

Kiadó-tulajdonos Ileckeiinbt Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik. szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi üjsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vii-arnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

. 5 W * H l r d e t é s i dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
ígtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Voglcr Wollzeile Nro. 9. — Bély^-dii külön
minden igtatás után 30 krajezár. "

E napokban múlt 25 éve, hogy a leg-
népszerűbb magyar opera, Erkel „Hunyadi
László"-ja, először adatott a nemzeti színház-
ban. Vannak még színházunk látogatói kö-
zött, a kik emlékeznek az első előadások
hatására. A „Bátori Mária" szerzője egy fej-
jel magasabbnak tűnt föl önmagánál, zenéje
a mellett hogy magyaros és nemzeti, az
operai zene magas müigényeinek is teljesen
megfelelő volt. Gyújtó, lelkesítő hatást tett,s
a kik csak hallották, most érezték először,
hogy a magyar opera meg van teremtve.

Azóta 25 év folyt le. S e jubileumi évfor-
dulóra „Hunyadi László", az ősz zeneszerző
személyes vezetése alatt, most adatik 173-
dikszor. Fogyott-e népszerűsége ?
csökkent-e hatása? túlélte-e magát?
Azt hiszszük, nem; legalább a"kö-
zönség, mely 25 év alatt mindig
megtölté a színházat, valahányszor
„Hunyadi László" adatott s mindio-
zajos tapsokkal fogadta kedvencz
0Peráját, szintén azt bizonyítja.
r • i J^ z e n eszerző azóta két

Z f S e < r P ° r Í t o t t a koszorúját,
„Bánk bán" és „Dózsa György" dal'
müveiben. De legyenek bár ujabb
müveinek, a zenekritikusok nézetei
szerint, egyes előnyei a régi fölött,
s haladása a zeneköltői pályán két-
ségbevonhatlan , azért „Hunyadi
László'í-jának hatását egy magyar
zenemű sem múlta felül, s koszorúja
e levelének frissesége semmit sem
vesztett 25 év alatt.

A nagyérdemű zeneszerző e je-
les müvének negyedszázados jubi-
leuma alkalmát mi is meg akarjuk
tisztelni azzal, hogy bár arczképét
s életrajzát ezelőtt kilencz évvel
lapunk hozta már, most ujabb és
sikerültebb arczképét mutatjuk be
olvasóinknak, röviden ismételve s az
azótai adatokkal kiegészítve élet-
rajzát.

Erkel Ferencz született 1810. november
7-dikén Békésmegyében Gyulán. Atyja, a
Vyenkheim grófok gazdatisztje, zeneképes-
seggel biró ember volt, mi a gyermek vele-
született tehetségének kifejtésére nagy ha-
tással lehetett. Ferencz fiát ő maga oktatta
a zongorázás elemeire; azonban hivatali fog-
lalkozása s egyéb gondjai nem engedték,

E r k e l F e r e n c z.
hogy a tanításra elég időt fordítson, s azért
a tehetséges fiút már 12 éves korában ma-
gára hagyta s a benne élő élénk vágyakra
bizta a művészeti hajlamok további fejlesz-
tését. A szorgalmas fiu nemcsak megfelelt
atyja várakozásának, hanem túl is szárnyalta
azt. Voltak, kik a leendő művész csiráit már
ekkor fölismerték benne.

Eleinte nem lévén a művészeti pályára
szánva, jó sikerrel végezte Nagy-Váradon s
Pozsonyban iskoláit; azonban belső ösztöne
kedvencz hangszeréhez, a zongorához, vezette
vissza. Lassanként mind legyözé a kezdet ne-
hézségeit s játéka mindig tökélyesebb lön.
Kedve a zenéhez egyre növekedett, minél

Csáky József gróf felszólítása folytán Er-
délybe ment, s néhány évig Kolozsvár pol-
gára lett. Itt Brassai, Gyergyai Ferencz,
Ruzicska György, Deáki Fülöp Sámuel s
többek baráti körében nemcsak nagy hasznát
vette eddigi tanulmányainak, hanem művé-
szete ujabb lendületet kapott ama férfiak
szellemétől. Brassai akkor is kitűnő szépész
és kritikus volt, a többi is vagy zenész vagy
műkedvelő, s a mi különösen kiemelendő:
tiszta magyar. Ily lelkes férfiak közt Ruzicska
József már ekkor megirta volt „Béla futá-
sát", s ámbár e dalmű csak első kísérletnek
tekintendő, de vele a magyar opera eszméje
megszületett, s később az egymást kézen

vezető körülmények épen Erkelt je-
lölték ki, hogy a korán szülött s e
miatt néhány évig elaludt eszmének
Buda-Pesten új, s maradandó életet
adjon. Szükséges előiskolául szolgált
Erkelre nézt ez eszme oly szép si-
kerű megoldásában az, hogy Kolozs-
váron tartózkodása alatt elvállalta
egy akkor alakult zenekar vezénylé-
sét, minek folytán alkalma volt ki-
tanulni a hangszerelés titkait s pá-
ratlankarnagyi gyakorlatot szerzett.
E mellett a tiszta magyar városban
s emiitett barátai körében jó módja
volt a klassikusokon kivül a magyar
zenével is foglalkozni, minek folytán
sok szép magyar népdalt honosított
meg Magyarországon.

Mintegy hat év múlva búcsút
vett Kolozsvártól, s Pesten állandóan
megtelepült. Itt nemsokára a leg-
jobb zongoratanitó s ügyes karve-
zető hírében állott. Az akkor egyet-
len pesti színház, a nagy német
színház igazgatója, Schmidt Sándor,
másod karmesterül szerzödteté zene-
karához. Azonban nem soká maradt
ez állomáson.

A Pestmegye pártfogása alatt
a kerepesi utón épülő magyar

(most nemzeti) szinház falai gyorsan emel-
kedének, s a még nem egészen bevég-
zett művészeti csarnokba 1837. augusztus
havában költözött be az első magyar drá-
mai és operai állandó szinésztársulat, hogy
onnan soha többé el ne távozzék, sőt a
hazai művészetnek folyton új meg új ne-
mes sarjakat hajtson. Ugyanazon év októ-

ERKEL FERENCZ.

inkább volt alkalma a zenei remekmüvek
szellemébe hatolni. S midőn ezt megérté,
midőn a tudomány mélységét s eszményké-
peinek művészetét felfogni képes volt, le-
mondott az előbb választott iskolai pályáról

j s egész életét, minden igyekezetét az általa
| imádott isteni zenének szentelé.
! Művészi híre csakhamar szárnyra kelvén,

5-ik szám.

Pest, január 31-én 1869.
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bérében lépett fel először e színpadon annak
későbbi büszkesége, az akkor külföldön ün-
nepelt magyar születésű énekesnő, Schódelné,
s ez idő óta az opera úgyszólván utat tört
magának színpadunkon és közönségünknél.
1837. végén hivatott meg Erkel mint első
karnagy, a magyar színházi opera vezeté-
sére s a zenekar új szervezésére. Az idő —
a lefolyt 31 év — igazolta, hogy e díszes és
fontos állomásra méltóbb férfiút választani
alig lehetett volna. A nemzeti színházi ope-
rai zenekar az ö vezetése alatt a legjobb
hírre tett szert a zenevilágban.

De Erkel Ferencz neve nemsokára tehet-
ségének mik nemű és nálunk új jelei által
nyert nagy népszerűséget. Mint zeneköltöt,
mint eredeti magyar dalmű szerzőjét üdvözlé
a közönség. 18-W. augusztus 8-án adták első
nagy operáját „Bátori Máriá."-t; az előadást
a tetszés zajos nyilatkozata kisérte mind vé-
gig. Az opera szövegét a zenében jártas
Egressy Béni irta.

1844. jan. 27. került színre Erkel máso-
dik operája: „Hunyadi László", melynek
szövegét szintén Egressy Béni irta. Ha fen-
tebb „Bátori Mária" roppant hatásáról szó-
lottunk: el kell mondanunk azt is, hogy ezen
nagy terjedelmű s teljesen eredeti magyar
zenemű haiighullámai a csordultig megtelt
színház hallgatóiban a lelkesedés viharos ki-
törését idézték elő. Erkel Ferencz határozott
kedvencze lett a magyar közönségnek. Min-
den körben az ö új diadaláról beszéltek s
„Hunyadi László" valódi esemény volt a ma-
gyar zeneművészetben. Mindjárt az első elő- |
adás után történt, hogy a fővárosi felsőbb
körök egy arany ütenyverő pálczával s 50
darab aranynyal tisztelték meg.

E diadalok után sem pihentette Erkel
zeneirói tollat. Kisebb szerzeményei közül
1845-ben irta a pályadíjt nyert „Néphym-
nuszt" (mely ugyanez évben meg is jelent,
Deák Ferencznek ajánlva) és Hunyadi László
gyönyörű nyitányát. Zongorára irt számos
müvei közül, Hunyadi László hattyúdalának
zongora-kivonatát s a Vieuxtemps-mal közö-
sen irt magyar stylü duót emiitjük, mely
Mainzban Schottnál jelent meg.

Csöndben azonban nagyobb müveken
dolgozott. A két Dopplerrel közösen, a csá-
szári pár Magyarországba jöttének tisztele-
tére „Erzsébet" czimü alkalmi operát irt
(1857.), melynek mindig legnagyobb hatást
tett középső felvonása az Erkel müve. 1861-
ben „Bánk bán"-nal lepte meg az elhajolt s
elragadott közönséget. 1862-ben, kisebb ha-
tással, „Saroltá"-ja jelent meg a színpadon.
S 1867-ben ismét ,,Dózsa György "-gyei mu-
tatta meg, hogy sem teremtő ereje, sem ki-
viteli ügyessége nem hanyatlott.

Ezek alatt a virtuóz-pályán is egyiránt
haladt, sőt a tanítói téren is szorgalommal
s szép sikerrel működött. Buda-Pest közön-
sége még élénken emlékszik Beethoven, Mo-
zart, Hűmmel, Chopin általa szépen tolmá-
csolt müveire; s valóban nagy élvezet volt
oly előadásait hallani, mint pl. a Kreuzer
sonátáé, oly hegedüvirtuózok társaságában,
mint Vieuxternps. Joaehim, Molique, stb. —
Szóval elég fogalmat adunk nyilvános föllép-
teiröl, ha kiemeljük, hogy összesen mintegy
300 hangversenyben működött.

Művészi egyéniségét jeles zenészetiirónk,
Bartalus következőleg jellemzi:

„Erkel mint zeneköltö szint oly jó Ízlést
tanúsít, mint virtuóz. Nem barátja a jövő
zenéjének, mert sok benne a programm s ke-
vés a zene. Nem, mert kezdettől fogva szem
előtt tartotta zenénk nemzeties irányát; min-
dent elkövetett, hogy a nemzeti szinház zene-
karát zenénk sajátságos kezelésére szoktassa,
mire más zenekarok nem képesek; minden
erejét felhasználta a magyar opera megala-

pítására, s midőn ez az országunkban elhatal-
masodott idegen elemek daczára sikerült:
nem adhat oly irányt, mely, ha kifogástalan
lenne is, de német nemzeti zene, mely a ma-
gyart legfeljebb germánizálná. Mindezt nem
teheti épen akkor, mikor Európa népei ki-
bontakozva a kosmopolitikai zene légköréből,
zenéjüknek nemzeti irányt adnak."

E jellemzéshez csak keveset kell adnunk.
Azon óhajtást, melyet nemcsak a nemzeti
szinház, de az egész haza közönsége s a mű-
vészet és dicsőségünk minden barátja oszt
velünk: vajha az ősz, de fiatal teremtő erejű
zeneszerző még soká működhessék nemzeti
zenénk s különösen opera-költészünk majd-
nem parlag terén; s fejezhesse be,közelebbről,
azon nagy operát, melynek készülőben létéről
már Fáma suttog, s melyet mint hallatszik,
az épülendő külön operaszínház megnyitá-
sára szánt. Óhajtjuk, legyen az minél előbb;
óhajtjuk ugy drámánk, mint operánk érde-
kében!

A f a l u s i é l e t .
(Franzén után, svédből.)

Keresse ám a városok zajában
A boldogságot Lázról házra más,
A gazdagok s nagyoknak udvarában,
Hol a hiú fény, csábító varázs:

En itt találom ősi kis tanyámon,
Itt élem éltem boldog napjait,
Bár szalmakunyhó csak, de ez sajátom,
Itt születtem, bár halhatnék is itt.

E föld adott én őseimnek éltet,
S ily szép a tenger most is e helyen.
Az ősi föld az, a mely engem éltet,
Az ősi templom lolki enyhelyem.

Ha elvetem az árpát, fáradottan
S üres vetőzsákommal megjövet,
Hogy int a kunyhó füstje s bokra ottan.
Hová a bú s a bánat nem követ.

Főjem nyugton hajtom le éjszakára.
Az égre bizom minden gondomat;
Ha fenve sarlóm, a kalász ha sárga,
Nem félek: isten jó időt nem ad.

Maradj, ki itt daloltál a tavaszszal.
Találsz te is, szedd vigau a szemet;
S a pár kalászt se számolom panaszszaí.
Mit görnycteg özvegynők ujja szed

S az első fillért, mely az alma bére,
Alit a piaezra gyermekem szedett:
Beteszem a szentegyház perselyébe,
Mely a szegény vakoknak gyűjtöget.

Ila a kevéssel is beéri élted,
Mi buldog édesen foly itt napod;
Ad minden, még a legkisebb is élvet,
S még az elég se lesz megúnatott.

Jer dőlj le itt, hol ránk partján az érnek
A szilfa enyhe árnyékot térit;
S a inig hűtözöl, ám kérdezd mit érnek
Selymükkel, illatukkal tormeid.

Virágokból fűzök lakomra lánczot
A nyárközép vigalmas ünnepén,
S ha jő karácson, járunk fürg« tánezot,
A gyermekek közt újra gyermek én.

S minő öröm, király ilyent csak sejt-e:
Egy-egy gyiimölcsoltvánv ha megfogan!
Vagy egy bárányt, kit anyja kün felejte,
ölembe véve meghozok inasam!

S ha megjön este a csordával őre,
Számára kész az érdemelt falat,
Farkas van ott, hol ő jár legelőre,
S meghozza mégis mindig nyájaniat.

Nem tölthetünk távol vidék borából,
S nincs asztalunkon ezüst serlegünk,
De van az egyszerű fenyűkupából
Pezsegve ömlő hófehér tejünk.

Mi jó itthon, ha künn a vész viharzik,
Es hű szivemre hajlik hitvesem;
S vagy én vagyok, kinek víg ajka hangzik,
Vagy ő dalol vidító dalt nekem.

Kincsért s hírért ám vesse más koczkára
Erényit ott, hol nyerni így lehet:
Híres, •— ha nőin hallgat lantom szavá'ra
Es gazdag én, ha ő hiven szeret.

Csak rá nézho3sck és ám hadd boritsa
Szemom világát majdan a halál;
Kezem hálásan még kezét szorítsa,
Ha elhaló szóm nem is érti már.

Es jól tudom, hogy bárha év jön évre,
Nem fogja elfeledni ő nevem,
S gyakorta hull a könny imakönyvére,
Ha templomból síromnál megjolen.

S ha nem egyszerre térünk is pihenni,
Löszünk mint két beszélgető barát,
A kiknek oly jó a múlton merengni,
Hogy észre sem veszik az éjszakát.

Györy Vilmos.*)

A fehér keresztnél.
(Az 1849-diki fegyverletétel idejéből.)

Az 1849-ki magyar hadseregben az aug.
9-ki temesvári végzetes csata után az eddigi
jó rend s példás fegyelem teljesen megren-
dült, mígnem augusztus 16-dikán Facsetnél
végkép felbomlott s szabadságharezunknak
véget vetett. Bem mint a kormányzó által
Magyar- s Erdélyország összes hadseregei
felett kinevezett főhadvezér, a harezot tovább
utolsó csép vérig folytatni akarván, a sereget
Erdély hegyei közé vezetni, s az ellenséget
maga után csalni szándékozva, a csapatokat
engedelmességre inté s harezra buzditá. E
nagyszerű tervét azonban gróf Vécsey Ká-
roly tábornok határzott ellenszegülése, leg-
inkább pedig Szentiványi Kázmér lazító he-
ves szónoklata végkép meghiusitá, ki .a
főhadvezérrel vakmerőn szembeszállván, az
egész hadsereg nevében felmondta az en-
gedelmességet. E rósz példa csakhamar szá-
mos követőre talált, s pár óra alatt nem volt
többé magyar hadsereg, hanem egy haza felé
iramodó rendetlen tömeg.

Bemnek mindamellett sikerült mintegy
6000 főből álló hadat hűségében megtartani,
melylyel Erdélybe hatolt s onnan a török
földre menekült. A nagyobb része azonban a
Maros folyamnak, Világos felé Aradnak
tartott.

Soborsinnál, bár igen nagy bajjal, mint-
hogy a Maroson hidat verni senkinek eszébe
sem jutott, sőt a gyalogság s az ezrekre
menő' szekerek élet s halál között kelvén át
a folyamon, a hegység aljában a felette szűk
téren fekvő Soborsinban el sem fértünk
volna, ha az elölhaladók rögtön tovább nem
folytatják utjokat, Radna felé, — mily^ örö-
mest siettem volna én is, ha veszélyes fejse-
bem miatt kocsin maradni nem kénytelenit-
tetem.

Megjegyzendő, hogy Soborsin a Maros
jobb partján, meredek hegység aljában fek-
szik; egyetlen közlekedési útja, a mely Radna
felé visz, igen keskeny, s meredek hegyol-
dalba van vágva,alatta pedig a Maros folyam
liömpölyög alá.

Vécsey tábornok rendelete folytán a sze-
kereknek leghátul kellett maradni; oda tar-
tozott minden hadi raktár (depót), valamint
az ágyúk egy része is, melyekre már ugy
sem volt többé szükségünk; hiszen egyedüli
czélunk a fegyverletevés volt, és pedig vezé-
rünk Vécsey határozott akarata szerint az
oroszok előtt. Most tehát az oroszok táborába
siettünk nyakra-főre, mintha csak boldogság
várt volna ott reánk.

Ez alkalommal a lovasság valóban bol-
dognak érezhette magát, mert sokkal köny-
nyebben daczolt az emberi erőt meghaladó

c ) E költeményt Györy Vilmosnak a Kisfaludy-társa-
s:ífr múlt évi szeptember SO-ki ülésében tartott székfoglaló
értekezéséből közöljük. -• Szerk.

fáradalommal, s bár az is ép ugy éhezett,
mint a gyalogság, vagy talán még sokkal
nagyobb mérvben, mert lovától nem távoz-
hatván, szereznie enni valót lehetlen volt; de
nem fáradt s tikkadt el annyira, mint a sze-
gény honvéd, s gyorsabban haladhatott előre

'mint amaz, kivált a kiket a szekereknél hátul
maradni parancsoltak.

Mi, kik a szekértáborban maradásra vol-
.tunk kárhoztatva, a bekövetkezendő kelle-
metlen helyzetet előre sejtettük, tudván azt,
hogy a császári könnyű lovasság elmarado-
zott népünket oldalt s hátul egyiránt csip
kedi s üldözi; e bajon azonban segitni ezút-
tal lehetlen volt.

Aug. 18-án déltájban, midőn már a sereg
nagyobb vagyis könnyebben mozogható része
a veszélyes hegyoldali utón elvonult, végre ne-
künk is megengedtetett az indulás, s a pod-
gyászszal, polgári menekültekkel megrakott
kocsik s szekerek, valamint az ágyuk végte-
len sora megindult. Azonban alig haladtunk
fél órányira, midőn a Maroson tul nagy por-
felleget vettünk észre, mely mindinkább kö-
zeledett s nagyobbodott, mig végre megálla-
podván, pár perez múlva iszonyú dördülés-
sel adá értésünkre, hogy ez nem más, mint
a mi további haladásunk megakadályozására,
illetőleg üldözésünkre kiküldött ellenséges
lovas üteg, mely a soborsini szorost sűrű
kartácstüzével teljesen elzárta.

E rögtöni meglepetés által okozott zavart
hűn vázolni szóval és tollal lehetetlen. Erre

•épen a legkevésbbé számoltunk, hogy mene-
telünket a túlsó partról megakadályozzák.
Igaz, hogy Vécsey ezen parancsa: „a kocsik
leghátul maradjanak" kellemetlenül hatott
reánk, keblünk elszorult s baljóslattal telénk
el, de a megtámadást mindig hátulról s nem
elülröl vártuk. — E pillanatban mindnyájan
kelepczébe kerültünk, foglyokká lettünk."

A 3 —4000-re menő szekértábor, mely
csupa magokat védni képtelen polgári csalá-
dok, továbbá honvédtisztek nejei s családjai-
b ó l , a podgyász-kocsikon ülő tiszti legények,
a csatában megsérültekből, ágyuk, löszer-
Kesziet-szekerek s depótokból állott, igen ter-
mészetes, hogy az első ágyudördülésre any-
nyira megrémült, miként mindenki élte
m.e |mentésére gondolván, minden vezényszó
nélkül visszasietett Soborsinba, egyik a mási-
Kat megelőzni törekedvén, miböfazután oly
általános zavar lett, hogy abból kibontakozni
aiig lehetett; a hegyoldalba vágott keskeny
utón noî  a kocsinak megfordulni is nehéz,
egyik a masikat féldöntéssel fenyegetvén, ve-'
szelybe sodorta S nagyítás nélkül állítha-
tom, hogy az ellenség kartácstüze nem tett
annyi kart bennünk, m i n t e b o r z a s z t o t o I o n .
gas, nyakrafore menekvés, melynek folytán
oly sok sérülés, sot halál is történt

Mi a császáriak első ágyulövésére, olv
gyorsan mint csak lehetett, fehér lobogót
rögtönöztünk, s azt egyre lobogtattuk, annak

jeleul, hogy az ellentállás gondolatától is
távol vagyunk, sőt parlamenterjeink is azon-
nal megvitték a feltétlen megadási nyilat-
kozatot. Azonban mindennek daezára az
ellenséges üteg parancsnoka inindaddio-
ágyuztatta a magát védni .képtelen székéi
tábort, mig csak teljesen bekerítve s Sobor-
sinba visszaüzve nem valánk.

Mikorra Soborsinba visszatértünk, már
akkor több császári csapat átkelvén a Maro-
son, legelső teendőjük volt a kocsikon levő
honvédektől a fegyvert elszedni. Én még
csak 14 napos fejsebem folytán igen gyönge
leven, kardomat egy; közhonvéd által küld-
tem el; azonban ezzel a győztesek meg nem
elégedvén, azt parancsolák, hogy személye-
sen adjam át. Ellenmondásnak ily alkalom-
mal egyátalában nincs helye, s a parancsot
teljesitnem kellett; leszálltam tehát a kocsi-

ról, s bármily kinomba került is, kardomat
személyesen adtam át; de az azt átvevőnek
azonnal szemébe tűnt, hogy a bojt hiányzik
róla; elő kellett azt adnom, habár.nem örö-
mest tevém, mivel ez igen becses szerzemé-
nyem, egy a csatatéren elesett osztrák főtiszt
kardbojtja volt, a mit midőn észrevettek
volna, képzelhetni, hogy a kiérdemlett dicsé-
ret helyett ellenkezőt kaptam érette. Szeren-
csémre még akkor igen keveset tudván
németül, mondókájuk nem igen hatott reám.

Életemben most álltam először győzel-
mes sereggel szemközt; mely állításom épen
nem túlozott, minthogy szabadságharezunk
alatt először Damjanics, majd Bem vezérlete
alatt szolgáltam, már pedig tudva van, hogy
e két vezérünk folytonos győzelemre vezette
seregét; végre pedig Arad s Temesvár vívá-
sainál voltam jelen, hol szintén egyre győ-
zedelmeskedtünk a minket megtámadó ellen-
erő felett. E pillanatban tehát oly különösen
éreztem magam; a helyzet, melybe sodortat-
tunk, felette kellemetlenül, leverőleg hatott
reám, kivált pedig midőn a győzelmesek
egynémelyike igen is sokat engedvén magá-
nak, túllépett az illem s emberiség korlátain;
szabadon kezdtek gazdálkodni, nem kérdez-
vén a szerencsétlen fogoly tisztektől, hogy
vajon mit engednek át önkényt, jószántuk-
ból nekik?!

A császári csapatok is, a folytonos tábo-
rozás miatt, szintén meglehetősen el voltak
rongyolódva, s eléggé porosak, táplálkozás
tekintetében azonban hozzájok nem hason-
líthattuk magunkat; az élelmezés sokkal
jobb lábon állott nálok, mint nálunk.

A lefegyverzés helyszínétől mintegy fél-
órányira tábort ütöttek velünk együtt, s mint
foglyokat őriztek bennünket. Itt ujabb ke-
serves látvány várt reánk. Elkezdtek tudni-
illik a mi uraink vacsorálni; volt mindenük
bőségben, és mi étien és szomján majd el-
vesztünk. A tiszteket azonnal külön válasz-
tották az altisztek- s közlegénységtől; külön
állították a beláthatlan hosszú szekértábort,
sok podgyász-kocsinkat, melyeket többé soha
sem láttunk.

Nagyon kínos éjszakánk volt; az éhség
gyötört, sohajtoztunk, némelyek sírtak is,
legnagyobb rész azonban szitok s káromlás-
sal enyhité fájdalmát s szenvedését.—Végre
mégis juttattak egy kevés kenyeret szá-
munkra s a Marosra inni bocsátottak. Ekkor
beállott közöttünk egy még sokkal komo-
lyabb nyilatkozata a fájdalomnak, mi nem
volt fohászkodás, könyezés és panasz, de a
mely zord mély hallgatásban nyilvánult. L gy
hallgattunk, hogy ha valaki a másikához
szót intézett, ez, mintha szent elmélkedésé-

! ben zavarnák, boszankodva utasította vissza
j szerencsétlen bajtársa megszólítását. E hely-
I zet s állapot a legnyomasztóbb volt.

Az éj beálltával ismét megeredt a beszéd,
s a társalgás mindinkább élénkülni kezdett.
Sohasem tudomfeledni, hogy e kínos perczek-
ben mindegyikünk a jövőt sötét színekben s
ijesztő rémképekkel vázolván maga elé, a
beszéd tárgya egyikünknél sem volt az egyén,
hanem mindig a közügy, a haza. Senki sem
rettegett saját jövőjeért, bár jót remélni
alapos okunk épen nem volt, — mindnyájan
a sújtott hazát sirattuk, melynek valaha tör-
ténendő feltámadásáról az egész fogoly csa-
patban senki sem mert álmodni sem, hanem
vérző szívvel mondtuk ki, hogy magyar
hazánk a szegény Lengyelország sorsára
jutott.

A császári sereg ez éjen igen jól alhatott,
tudván, hogy sehonnan sem fenyegeti ve-
szély ; győzelmi babérokon szunnyadóit, me-
lyeket oly könnyen, vérontás nélkül vivott
ki, mindössze néhány kartácslövésébe kerül-
vén, melyekre viszon-választ sem nyert.

Minket szerencsétlen sorsunk s kínos helyze-
tünk bánatos érzete nem igen engedett szuny-
nyadni; oly lázas állapotban volt az elme és
hazafiui kebel, mintha mindegyikünk édes
anyja múlt volna ki e napon. Feküdni vagy
ülni sem tudtunk. Mit tevénk tehát? az éjt,
egymás nyakába borulva, áténekeltük. Oly
igen szivreható, szomorú dallamokat fújtunk,
hogy a császári sereg tisztei oda jöttek hall-
gatni és sajnálni bennünket. ,j

(Vége következik.)

A kolozsmonostori apátság.
A mint a magyarországi utas a Királyhágón

túlhaladva, a természet nehézségeit diadalmasan
leküzdött szép és jó országúton Kolozsvár felé
közeledik, a regényes völgyek, melyeken előbb a
Körös, azután a kis Szamos kanyarog át, minden
lépten új és szebbnél szebb panorámákat nyitnak
előtte. Bánfi-Hunyad ódon jellegű zsindelyes há-
zaival s groteszk rokokó tornyával elmaradt s a

! gyalui vár történelmi nevezetességü falai lepik
i m e g a gy° r s lovak által röpitett utazót. Majd
Gyalu s a csinos Fenes is a háttérbe vész; Kolozs-
várhoz közeledünk, a bájos, üde, bár agg, de egyre
ifjuló városhoz. A völgy nyilatában egy kő-oszlop

j jelöli a helyet, hol II . Rákóczy György a szeren-
! esetlen elesett. Egy parányi dombocska, midőn
! aljába értél, egy perezre elrejti előled Kolozsvár
! tornyait. Pedig a város közvotlen szomszédságá-
ban vagy már. E dombon áll, a várossal össze-

| függő Kolozs-Monostor kis oláh falucska kápolnája,
I a hires és festői szépségű, ódon jellegű kolozs-
| monostori apátsági kápolna, körülvéve kisded te-
| metőkertjével.

í Ma ez az elhagyott kis kápolna jelöli az
' egykor hires és gazdag és hatalmas apátságot. Ma
csak a kíváncsiság, vagy a múlt iránti kegyelet,

i vagy a vallásos érzület visz el azon helyhez, mely-
! nek egykor a köz- és magánéletben egyaránt nagy
; jelentősége volt.

Az institutiókat is ugy változtatják a nemze-
tek, mint változik divat szerint a ruha. Nem any-
nyira szellemdús, mint igaz megjegyzése oz egy
államférfinak. Ma hiában keresed a közéletben az
apátságok magyarázatát, indokát vagy alapját a
társadalmi viszonyokban; ma elveszett azon jelen-
tőségük is, melylyel a múltban birtak.

Magyarországon s Erdélyben a káptalanok s
konventek közül — kevés kivétellel valamennyi
hiteles hely volt. Jerney János, hazai történetünk

A kolozsmonostori apátság pecsétje. :

fáradhatlan búvára egy hosszú értekezésben mu-
tatta be a magyarországi és erdélyi hiteles helye-
ket, s azon jelentőséget, melyet a magyar jogélet-
ben a múlt századokban elfoglaltak. (A magyar
akadémia „Történelmi Tár"-ában.) Erdélyben két
hiteles hely van: a gyulafehérvári káptalan és a
kolozsmonostori konvent.

Nem szükség fejtegetnem, hogy a hiteles holyek-
nek országos biróságaink eljárásában mily neveze-
tes részök volt; sem idézés, sem tanú vallatás, sem
birói végrehajtás nem történhetett a hiteles helyek
közbejötte nélkül; örök-vallások, halálesetre vató
intézkedések, birtok egyezkedések, jószágfelosztá-
sok stb. a hiteles helyeken történtek. Ma â  mi
jelentőségüket megadja, az, hogy mintegy országos
levéltárakat képeztek; számnélküli családi okmány
a hiteles helyek által menekült meg az enyészet-
től, s az egyes vidékek jogügyletei egy bizonyos
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helyre szorittattak, — az ily módon megmaradt
okmányok igen gazdag anyagot szolgáltatnak
egyes családok, vidékek, sőt az ország történetéhez
is. „Magyarország okmányügye soha sem nyerte
volna európai nagy hirét, ha a hiteles helyek a
nemzetnek ezen mogbecsülhetlen kincsét az utókor
számára meg nem tartották volna" — irja egy
kitűnő hazai jog- és történőt tudósunk.

Mint hiteles hely, a kolozsmonostori apátság
is nagybecsü kincsokot mentett meg az utókor szá-
mára. Az Erdélyt ért dúlások nem hagyák ugyan
érintetlen, de az az okmánygyüjtemény, moly e
konvent romjaiból még korunkra maradt, megbo-
csülhetlen kincs.

A kolozsmonostori apátság levéltára jelenleg
Kolozsvárit van. Az apátság elpusztulásával szál-
líttatott oda a kolozsmonostori parochia templomá-
nak sekrestyéjébe.

Egyike a leggazdagabb és logbecsesebb levél-
táraknak. Három vaskos kötet — úgynevezett
Liber llegius — fejedelmi rendelőtöket s intézke-
déseket tartalmaz, 1549 — 1570 és 1590 évekből;
s igy mintegy kiegészíti a gyulafehérvári káptalan
hason gyűjteményét, melybon a liber regiusok
1580-tól 1689-ig terjednek.

A kolozsmonostori konvont levéltárát képezik
továbbá az apátság jegyzőkönyvei, melyek 1509-
ben kezdődnek; az 1538—1757-ig terjedő, össze-
sen 87 országgyűlés végzései; különféle szerződé-
sek , fiskalitási
és adózási laj-
stromok, végre
egy sereg más
okmány, részint
a megyéket s
székely-széke-

ket, részint Er-
dély egyik vagy
másik rendét,

részint az egyes
családokat s

azok birtok-vi-
szonyait érdek-
lők.

Kemény Józs.
gróf mint min-
den nagyobb le-
véltárnak, me-
lyet fontosnak
tartott Erdély
történetére néz-
ve, ezen levél-
tárnak is lelkes
és nagy szorgal-
mú búvára volt.
Azon munkájá-
ban, melybon a
gyulafehérvári
káptalan becse-
sebb s országos
érdekű okmá-
nyait ismertette
— sogédforrá-
sul használta a
kolozsmonstori
konvent okmá-
nyait is, s az
előbbeni hiányait sok tekintetben ezek nyomán
pótolta.

Áttérek most magának az apátságának tör-
ténelére.

Alapításának idője nem bizonyos egészen.
Sok valószinüséggol azonban I. Béla korára tehetni,
kiről ugy is azt mondja a nemzeti hagyomány, hogy
a keresztyénség ellen felszínre vergődött, s magát az
uj vallást is már majdnem fenyegető nemzeti reac-
tiot megtörte, s a keresztyén vallást Magyarország-
ban megszilárdította, a róni. egyház uralmát biz-
tosította. Az erdélyi speciális nemzeti hagyomány
pedig, a Csiki (Sándor-félo) székely krónika, ugyan-
ezen Bélát szerepelteti a székely földön is, mint az
új római vallásnak, a rabonbánok-, s az ősi nemzeti
vallással szomben — megalapítóját.

Azt azonban, hogy I. Béla király volt ezen
apátságnak alapitója, nemcsak a nemzeti hagyomány
sokszor tévetogbe vezető szálai után lehet követ-
keztetni. Fejér György Codex diplomaticusából
(IV. kötet, 3-ik darab.) egy okmányt ismerünk IV.
Béla királytól, moly 1263-ban kelt, — s melyben
az apátságnak visszaadatnak régi jogai. Ezen
okmányban hivatkozás történik a kolozsmonostori
apátság alapitójára is; de az illető király nevo,
kire mint alapitóra hivatkozás történik, ki van az
okmány előrészébon hagyva; valószinüleg azért,
mert azt az okmány írója, az illő szokás szerint

czifrább betűkkel akarta megirni;

okmány folytában azonban, hol az alapitóra ismét
hivatkozás történik (mert szobb, s nagyobb betűk
ide már nem valának szükségesek) ki van irva
Béla király nőve, a ki valószinüleg nem más
mint első Béla. Itt közlöm magát az okmányt,
leginkább azért, mert érdekes világot vett az
apátság történetére is.

„Mi (IV.) Béla isten kegyelméből Magyaror-
szág királya stb. — ezon levelünk által tudtul
adjuk — hogy a kolozsmonostori s a sz. Máriának
ajánlott apátságot, — melynek alapitója és adomá-
nyozója — (itt holy van hagyva a név szá-
mára) — Magyarország királya, ősünk, — mely
boldogult László király által ujabb díszt és fényt
nyort, nagyobb birtokokkal és templommal aján-
dékoztatott mog, — mely az utána következett
magyar királyok, a mi elődeink által különféle
birtokokkal és számos szabadságokkal ékesittetett,
— mely a b. magyar királyoktól nyert adományo-
zások és szabadságok folytán Magyarország vala-
mennyi apátságai felett tündöklőit, s élvezte azokat
békességgel és nyugodtan,. . . do oh fájdalom! a
mi időnkben teljesen el van pusztítva és szét van
rombolva, elvesztette privilégiumait birtokaira,
jogaira s az adók behajtására nézvo, elvesztette
szerzetesei legnagyobb számát — — mi Jézus
tanításait akarván követni elhatároztuk, hogy a
nevezett monostort elpusztultságából kiemeljük,
birtokait, szabadságait s mindennemű jogait ezen

Kolozsmonostori kápolna. — (Gráf J . rajza utón Keleti Gusztáv.)

nagyobb,

levelünknél fogva visszaadjuk, s azokba vissza-
helyezzük.

„Akarjuk egyszersmind, hogy az apátság bir-
tokai összeirassanak, szabadságai s jogai feljegyez-
tessenek, hogy ily módon a jövő bizonytalan eshe-
tőségei után is élvezhesse szabadságait.

„A monostornak, a szent királyoktól nyort
szabadságai pedig következők: fentnevezett Béla ki-
rály ősünk— (e helyből'kell következtetnünk,hogy
a hiányzó név Béla számára tartatott fönn, mert
más helyen nem fordul elő), b. László király s más
elődeink a nevezett birtokok és helységek dézs-
máit *) egyetemlegesen a nevezett egyháznak ado-
mányozták és ajándékozták; ozennel örök időkre
oda adományozzuk s oda ajándékozzuk azokat mi is."

Az idézett okmányból ugy hiszszük világos,
hogy igon sok valószínűséggel I. Béla királyt ne-
vezhetni ezon apátság alapitójának. Szükségtelen
is talán még megjegyeznünk azt, hogy IV. Béla
által az új donatiot, az apátság romjaiból való föl-

*) A kolozsmonostori apátság birtokai körülbelöl 40
falut foglaltak magukban; ilyenek: Apahida, Nagy- és Kis-
Bénye, Szt.-Benedek, Aporháza, Baromlaka, Bocz, Egeres,
Dátos, Eperjes, Dános, Hollós, Szilvás, Kajántó, Csanád,
Nádasd, Keresztur, Holdvilág, Szucság, Szóllós, Kolozsmo-
nostor, Kapus, Solyomtelke, Óntelke, Szász-Kétellő, Prod,
Teremi, Gergelyfája, Péterlaka, Máriatelke, Lekencze, Szt.-
János, Kis-Cserged stb. E helységek közül sok ma már nem

az j is létezik többé, vagy nevet cserélt.

emeltetését, birtokai- s jogaiba való visszahelye-
zését a tatár dúlás tövé szükségessé, melynek
ezen monostor is áldozatul esett.

Az apátság fénykora az Anjouk uralkodása
alá esik. 1285-ben ismét elpusztították volt ugyan
a tatárok, de egy évtized múlva már kiemeltetott
romjaiból. Mátyás király korában Péter apát
erőddé alakította át a monostort; s a nagy király
ellőni erdélyi lázadásban ezen apátság is szerepet
játszott, mig sánczai a király parancsára szét nem
hányattak.

Az 1556-diki hongyülésen kimondatván az
egyházi javak secularisatiója, ezen apátság is foly-
tonos adományozás tárgya lett. Báthori István
alatt a jezsuitáké volt. Báthori Zsigmond alatt, a
modgyesi hongyülésen elüzetvén a jezsuiták, Ka-
muthi Farkas, s utána a Rákócziak kezére jutott.
Az osztrák házból származott királyok alatt ismét
jezsuiták ültek bele, mig a rend eltörlésével az
erdélyi püspökséghez jutott , és ennek birtoka
ma is.

1598-ban beleütött a monykő. Enyedi Pál
irja a maga énekében az erdélyi veszedelmekről:
„Az monostori tomplomot Kolozsvárnál az menny
megüté, kinok héjjazata mind elégé, az kőfala
megmarada. Az pápások (pápisták, katholikusok)
igy irták, hogy tiszta időben ütötte volna meg;
do ez nem igaz, mórt esős idő és fergeteg, dörgés
vala. Ezt is hozzá mondják: mikor PetrusMajorius

az jezsuiták pá-
ter rectora ezt
megértette vol-
na Kolozsvár-
ban, igy jöven-

dölt felőlié,
hogy, minthogy
az templom az
magyaroknak

régi templomok,
és az felsőrésze
mennyütés mia'
elégett, de az
oltár mogmar,a-
dott és az fun-
damentum, is-
mét az veszede-
lemből békes-

ségbe jut és
megépíttetik.

De ez szó, mind
szófia szó, mely-
ben semmi ve-
rosimilo nincsen
— emberi okos-
kodás. Nemcsak
az oltár mara-
dott meg, ha-
nem egészen az
templom kőfa-
la."

Az apátság
régi kiterjedé-
sét ma már meg
nem határoz-
hatni többé. A
mióta a jezsui-
ták a múlt szá-

felé kiköltöztek belőle, a már pusz-
indult apátság teljesen romba dőlt. —

elhatározta, hogy nem is

zad vége
tulásnak
Az erdélyi püspökség
épiti fel többé. S a hajdan virágzó, gazdag és ha-
talmas apátság romjaiból a még megmaradt részt,
a szentélyt átidomitották egy kis kápolnává. E
csonka maradvány — molyot képünk hiven ábrá-
zol, emlékeztet ma a hiros kolozs-monostori kon-
ventre.

A kolozsmonostori konvent levéltára a secu-
larisatió folytán országos levéltár lett. Az 1556-ki
hongyülés, az apát mellett, még két világi requi-
sitort rendolt ezen levéltár őrizésére; mint hiteles
hely tehát három személyből áll. E konventnek
két pecsétje ismeretes előttünk; az egyiket mi is
bemutatjuk olvasóinknak. E pecsét 1466-ból való.
A szűz Máriát ábrázolja, karján Jézussal, trónon
ülvo. Mellotto két angyal lebeg. A szűz anya dús
hajzatát, s a kis Jézus fejét korona ékiti. A pecsé-
ten következő felirat olvasható: „S(ígillum) con-
ventus beatae M. Virgins do Colos monast."

Még van ogy kisebb, de idétlenebb pecsét
1575-ből, mely szintén az istenanyát ábrázolja
fiával s körülte e felirat: „Sig. con.mon .bea. Mar.
vir. de. col. Mon."

Képek a hazai népéletből.
Görgényi medvevadászok.

Görgény az erdélyi fejedelmek kora óta min-
dig érdekes holy volt.

Akkor fejedelmi vár; ma már a várból nincsen
csak egy pár omlófélben lévő faldarab. Hanem
azért Görgény ma is érdekes hely. A költőnek
érdekes szép fekvéséért és múltjáért, az archaeolo-
gusnak érdekes régiségeiért, az uj kor emberének
érdekes papír-, üveg- és porczellán-gyáraiért.

Volt évekkel ezelőtt egy ember, a kinek azért
volt érdekes Görgény, mert egész vagyonát arra
költötte, hogy a kemény sziklába ásatásokat esz-
közölt a Dárius kincse után.

Hanem legérdekesebb Görgény mindenek
között az erdélyi vadászoknak, nagyszerű medve-
vadászataiért.

Október második hetében kozdenek gyűlni a
vendégek; és nemcsak a közelebbi vidékről, hanem
Erdély legtávolabb eső vidékeiről is, sőt még kül-
földiek is vesznek néha részt.

Ködös őszi reggel van.

ban monva, itt ész-aristokráczia uralkodik. A med-
vovadászntokhoz legjobban tudnak az öregebb
oláh vadászok, azért mindig ők is szokták rendezni.
Ok rendelik mog, hogy hova álljon ama báró; ők
mondják meg, hogy hol maradjon ez a gróf; ők
rendelnek állást egy kedélyes német horczegnek
is; s mind ezen aristokratikus uraknak nincsen ez
ellen semmi kifogások, mert jól tudják, hogy azok
a valódi műértők, s azért bátran bizhatják rajok a
vezetést; s követik őket, mint óbbon a dologban
illetékesebbeket.

De kár, hogy nom jut az élet egyéb viszonyai-
ban soha eszükbe a görgényi medvovadászat!

Ködös őszi reggel van.
Egy-egy hegyorom emelkedik csak ki belőle,

mintegy fenyegetve ég felé emelt kéz; majd újra
bele merül a ködbo.

Ez alatt vadászaink csak haladnak szótlanul;
szótlanul, mórt az ut fárasztó, meredek, s azután
mindenik azt forgatja eszében: vájjon fogok-e én
ma medvét lőni?

Hiába! a szerencse itt is szeszélyes, mint min-
denütt. Tudok olyan embert, a ki az első őszszel,
midőn ott volt a görgényi vadászaton, három
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Mikor aztán a hogy gerinczo el volt állva,
akkor a hajtok, a kik csak az adott jelre várakoz-
tak, elkezdettek ahogy tövéből pokoli lármát ütvo
fölfelé kapaszkodni a bokrok között.

Lehettek valami kétszázan: a legtöbb gyor-
mek volt, mert a felnőttek nagyobb része nom hajtó,
hanem vadász. Igy készül a görgényi oláh már
gyermekkorában medvevadásznak. A hajtok között
imitt-amott van egy-egy puskás is beosztva, nem
annyira azért, hogy a hajtókat védje a támadás
ellon, — mert a medve soha senkit sem bánt, ha
meg nem sebezik, — hanem inkább csak azért,
hogy ha netalán megfordulna a hajtok fölé, a mi
néha megesik, ott se mohessen ki lövés nélkül.

A hajtok oly pokoli lármát ütnok, hogy nem-
csak ogy jámbor modve, de a legrettenhetlonebb
dalárda egyleti elnök is megszaladna ettől a ze-
nétől.

Ez nagy kolompot kongat; a más három he-
gyes sippal visít, néhány cserget, közbo-közbe vak
töltéssel durrogatnak, hat-nyolez czigány peczér
keservesen, torka szakadtából fúvja a kürtöt, kivált
ha azt gondolja a bátor móré, hogy a modve a
vadászoktól visszafordult.

Görgényi medvevadászok. (Veress F. fényképei után Jankó.)

Vvadász-társaság már jókor reggel kiindult-
jó moleg, s mégis a lehetőségig könnyű öltözetben'
kétcsövü fegyverekkel. A natalok gyalog; az öre-
gebbek mokány lovakon fanyergon, a m i talán még
nagyobb fáradság; de ők azt hiszik, igy könnyebb.

Átmenetet néhány [[oláh vadász, vagy a hogy
rendesen hívják, oláh puskás nyitja meg, ők lévén
a vezetők. Komolyan és szótalan mennek az urak
előtt; rendesen nagy kerek kalappal fejőkön, val-
lókról lelógó fokete szokmánynyal. Vállukon ren-
desen egycsövü puska van, nem egyszer megdró-
tozott agygyal. Szóval egész fegyverzetök olyan,
togy más ember talán madarat som merne lőni
azzal, mert azt hinné, hogy szerte fog menni kezé-
ben az egész, mint egy nádszál. S mégis őzen ké-
születlen vadászoktól több oka van a medvének
TOttegni, mint a hátultöltő puskákkal ellátott uri
vadászoktól; nem mintha azok nem tudnának lőni,
vagy mintha nem volna helyt szívok; de hiába,
azok nem az erdőn nőttek fel, azok gyermekkoruk-
ban nem szedtek egy tőrül málnát a medvével,
mint a természet e bárdolatlan, de erős fiai, a kik
már annyiszor láttak élőtökben medvét, hogy
•eszökbe sem jut, hogy az még veszedelmes is lehot.

Itt a vadászaton demokráczia van; azaz: job-

medvét ejtett el; a viszont ismerek olyant, a ki hat
esztendőnél tovább járt oda minden őszszol, de
soha nem tudott medvével találkozni. Hiában
ígérte az öreg Nyikulájnak, hogy ha olyan állásba
állítja, a hol medvével találkozik, egy tehenet fog
adni neki. Az öreg Nyikuláj fohászkodott az isten-
hez, hogy elnyerhesse a tehenet, aztán állította az
illető urat a legjobb állásba; de hiába, a medve
csak nem ment oda.

Egyszer aztán, mikor az öreg Nyikuláj nem
mehetett ki, mert beteg volt, s helyette egy másik
kevésbbé híres vadász rendezte az állásokat, a
fennt említett ur egymásután két medvét lőtt.

Vadászaink tohát mennek szótlanul. Az ossiani
ködös tájkép, mely itt-ott már áttört napsugarakat
reszkettet ezüstös hullámain, nem ragadja meg őket.
Hiába! ha az embernek komoly dolga van, felejti
a költészetet! A medvevadászat pedig mindamel-
lett, hogy nem jár valami nagy veszedelemmel,
mégis néha nem egészen tréfa.

Mikor a társaság elérte a hegy gerinezét,
egyenként kezdettek elmaradozni a számokra ki-
jelölt állásokban, rendesen olyan távolságra egy-
mástol, hogy szükség esetén a szomszéd elérkez-
hetett segitni.

E hangok közötti hézagokat aztán betölti a
száznál többre menő gyerekek orditása, a kik
kötelességöken tul is kiabálnak és sivalkodnak,
egymással vetélkedve a gége erejében; ehhez jön
a szűk völgyekbon mindent megháromszorozó-
viszhang.

Bizony igy nem csoda, ha a különben rest
medve gyors futásnak crodvo üget fel a hegyre, a
hol a lármás, de ártatlan hajtok helyett, a hallgató,
de veszedelmes vadász várja.

Különben van őrről a medvének némi sejtelme,
mert ha megláthatja a fa mellett csendesen álló
vadászt, megfordul, s akármint lármáznak a haj-
tők, keresztül megy köztük és menekül.

A hegy tetején egyik állásban egy fiatal ur, a
mint elkezdődött a hajtás, legott felhúzta puskáját,
s lövésre készen állva várta a dolgot.

Ennek az volt eredménye, hogy keze elfára-
dott s ereszkedett, H mikor a modve megjelent, a
golyó nem talált. A medve innon egyenesen az
öreg Nyikuláj felé tartott.

Az öreg egész addig a pillanatig csendesen
ült, és reggelizett hagymát és szalonnát. Puskája
fel volt húzva, de a fához volt támasztva.

Mikor már nagyon közöl volt a hajtás, akkor
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kezébe vette a fegyvert, mikor meglátta a medvét,
keresztet vetett, bevárta öt lépésre és meglőtte.

A keresztet pedig nem félelemből vetette;
hiszen ha nyulat kellett volna lőni, akkor is ugy
tett volna, mert a nélkül ncni lehet találni. Még
egy pár lövés hangzott, aztán csendes lett minden.

Rövid szünet után kürtök szólitották az egész
társaságot egybegyülni; ennek a hajtásnak vége
volt.

Izmos oláh ficzkók hurczolták a két meglőtt
medvét a tisztásra.

Lassan összegyűltek mind. Egy fiatal ur is
jött, a ki ma lőtt legelőbb medvét; ezen is a szoká-
sos felavató három ütést a puskavesszővel az öreg
Nyikuláj hajtotta végre. Kapott aztán érettcáldo-
másra húsz forintot.

Ilyen körülmények közt aztán természetes,
hogy az ilyen hires vadász az olyan parasztot, a
ki nem medvevadász, lenézi, hiszen ő urakkal tár-
salog, s néha még rendelkezik is nekik.

Nyikuláj is ma a húsz forintot tüszőjébe
dugva, némi büszkeséggel monda: „Bizony vén
vagyok én már; lám ma már a tizenötödik gróf-
nak adtam ki a hármat." Kemény Endre.

A magyar hírlapirodalom 1868 9-ben.
Mióta utószor közöltük, 1807 elején, a hazá-

ban megjelenő hírlapok jegyzékét, azóta, az alkot-
mányos korszak új lendülete e téren is szembeötlő
növekedésben éreztette befolyását. Ezelőtt két
évvel az egész luuában 80-ra ment a magyar la-
pok és folyóiratok összes száma, s e szám azóta
csaknem másfél annnyira emelkedett.

Ez emelkedés 1867—8 év folyama alatt tör-
tént ; s épen azért is nem közölhettük, előbbi szo-
kásunk szerint, az 1868. év elején e hirlap-statis-
tikai összeállítást, mert akkor s az egész év foly-
tában szünotlenül új meg új lapok voltak keletke-
zőben. Ugy, hogy az 1868 folytán életben volt
időszaki lapok és folyóiratok összes száma 138-re
ment, s ebből 93 esett a fővárosra.

Most e számban, ugy látszik, némi megálla-
podás történt. A jelen év elejével 134 időszaki
lap kezdette, illetőleg folytatta pályafutását, és
pedig 87 a fővárosban, 47 a vidék különböző vá-
rosaiban.

Az alábbiakban lehetőleg teljesen klánjuk
adni, e vállalatok sorozatát. Külön a politikai napi
lapokat, azután a politikai hetilapokat, majd az
egyházi s iskolai, szépirodaim is a vegyes tartalmu-
akat. Ez utóbbiak közül azok, melyeknél a meg-
jelenési időszakok kitéve nincsenek : hetilapok.
Első sorban, — keletkezésük ideje szerint, — ösz-
szeállitottuk az 1868-ban volt létszámot; azután
az 1869-ben keletkezetteket, illetőleg a régiekbon
az új évvel történt változásokat és átalakulásokat,
ha pl. valamely lap vegyes tartalmúból politikaivá
vált, vagy gyakrabban megjelenővé változott, mint
volt előbb.

Magyar hírlapok 1808-ban.

/. Politikai napilapok.

Pesti Napló. Szerkesztő b. Kemény Zsigmond.
Kiadó-tulajdonos Emich Gusztáv, 186*8. okt. 1-től
kezdve az „Athenaeum" irodalmi és nyomdai tár-
sulat. XlX-dik évfolyam. Ára egy évre a „Pesti
Napló Esti La2>já"-val 24 frt.

Pesti Hírnök. Szerk. Török Sándor, kiadó
Török János. IX-ik évfolyam. Ára 20 frt. (Meg-
szűnt 1868. decz.)

Idők Tanuja. Kiadótulajdonos és szerkesztő
Lonkay Antal. IX-ik évfolyam. Ára 19 frt. (Meg-
szűnt 1868. decz.)

Alföld. (Arad.) Szerk. Tiszty Lajos, 1868.
okt. 1-től Ránhidy Béla. Laptulajdonos és kiadó
Bettelheim Vilmos. VlII-ik évfolyam. Ára hely-
ben 14, postán 16 frt.

A Hon. Kiadótulajdonos és szerk. Jókai Mór.
VI. évfolyam. Ára „A Hon Estilajyjá^-xiú 24 frt.

Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerkesztő
Salamon Ferencz. II. évfolyam. Ára 18 frt hely-
ben, 20 frt postán küldve.

Magyar Újság. Szerk. Böszörményi László,
kiadótulajdonos Heckenast Gusztáv, később szer-
kesztette Simonyi Ernő, kiadótulajdonos volt Bö-
szörményi László; 1869. január 1-tőlszerk. Irányi
Dániel. Felügyelő bizottság: Csernovics Péter,
Csanádi Sándor, Degenfeld Gusztáv gr., László
Imre, Vállyi János. II. évfolyam. Ára 20 frt.

Esti Lap. Szerk. Pálft'y Albert. II. évfolyam.
Ára 10 frt.

Független Lapok. Kiadótulajdonos és szerk.

Zoványi J . Mihály. II . évfolyam. Ára 20 frt. (Meg-
szűnt 1868. decz.)

Századunk. Lapvezér Klapka György, szork.
Urváry Lajos. Kiadó az Egyenlőségi kör; decz.
közepétől a „Századunk" társasága. I. évfolyam.
Ára 20 frt.

Hazánk. Szerk. b. Podmaniczky Frigyes; jú-
liustól P. Szathmáry Károly. Lapvezérek: Ivánka
Imre, b. Podmaniczky Frigyes, Szontagh Pál, Vá-
rady Gábor. I. évfolyam. Ára 20 frt.

Aradi Lapok. (Árad.) Szerk. Asbóth János,
később Oldal József; júliustól Tabajdi Károly.
Laptulajdonos és kiadó Goldscheider Henr. I. év-
folyam. Ára 14 frt, postán 16.

Összesen = 12.

//. Politikai hetilapok.

Politikai Újdonságok. Szerkesztő Nagy Mik-
lós; kiadó tulajdonos Heckenast G. XIV. évfolyam.
Ára egész évre 5 frt.

Kolozsvári Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és
tulajdonos Dózsa Dániel; július 15-től Sándor Jó-
zsef. XIII. évfolyam. Megjelenik hetenként 3-szor.
Ára 12 frt.

Eger. (Eger.) Szerk. és kiadó Vida József.
VI. évfolyam. Ára 5 frt.

Pesti Hetilap A „Magyarország és nagyvilág"
politikai része. Szerk. Csukássy József; kiadó
tulajd. Deutsch Mór, később a Dousch-féle rész-
vény-társaság. IV. évf. Ára" a „Magyarország és
nagyvilág"-gal együtt 12 frt.

Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Szi-
lágyi István. IV. évfolyam. Ára 6 frt.

Somogy. (Nagy-Kanizsa.) Szork. és kiadó
tulajd. Koboz István. IV. évfolyam. Ára 5 frt,
postán 6 frt.

Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. Sólyom-Fekete
Ferencz; kiadó tulajd. Hollóssy Lajos. IV. évf.
Megj. hetenként 2-szer. Ára helyben 8 frt, postán
10 frt.

Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. és tulajd.
K. Papp Miklós. II . évf. Megj. 3-szor. Ára 12 frt.

v/̂  Heti Posta. Szerk. Szokoly Viktor; kiadó
tulajd. Emich G. II. évf. Ára 4 frt.

Igazmondó. Szerk. és kiadó tulajd. Jókai Mór.
Felügyelő bizottmány : Podmaniczky Frigyes,
Tisza Kálmán, Várady Gábor. II. évf. Ára 4 frt.

Martius 15. Szerk. Szini Károly. II. évf.
Megjelenési ideje és ára többször változott. (Meg-
szűnt 1868-ban.)

Ung. (Ungvár.) Szerk. és kiadó Bánóczy Fe-
rencz. II . évf. Ára 6 frt.

Unió. (Kolozsvár.) Szork. és tulajd. Sándor
József. II. évfolyam. Megj. hetenként 3-szor. Ára
10 frt. (Megszűnt 1868. július közepén.)

'Politikai Népújság. Szerk. és tulajd. Kiss
(Illméri) István. I. évf. (Megindult 1868. okt.)
Ára 4 frt.

Pécsi Lapok. (Pécs.) Tulajdonos Bánffay Si-
mon ; felelős kiadó if. Madarász Endre. I. évf.
Megj. hetenként 2-szer. Ára 8 frt.

A Nép Zászlója. Szerk. Áldor Imre; lapvezér
Madarász József; kiadó tulajd. Heckenast G. I.
évf. Ára 4 frt.

Nép Szava. Szork. és tulajd. Mészáros Ká-
roly. I. évf. Ára 4 frt.

Nagyváradi Lapok. (Nagy-Várad.) Szork.
Sipos Árpád; kiadó tulajd. Gyalokay Lajos és Szy
József. I. évf. Megj. hetenként 2-szor. Ára helyben
8, postán 10 frt.

Magyar Néplap. Szerk. Kiss (Illméri) Ist-
ván, később dr. Mészáros Károly, azután Pászthory
Zsigmond; kiadó Wodiáner F. I. évf. Ára 4 frt.

Hírmondó. Szerk. Komócsy József; kiadó
Deutsch M. I. évf. Megj. het. 2-szer. Ára 4 frt.

összeson = 20.

///. Vegyes tartalmú képes lapok.

Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós; kiadó
Hockenast G. XV. évfolyam. Ára 6 frt. (A Polit.
Újdonságokkal együtt 10 frt.)

Magyarország és a nagy világ. Szerk. Vér-
tossi Arnold; kiadó Deutsch. IV. évf. Ara 8 frt.
(A Pesti Hetilappal együtt 12 frt.)

Hazánk s a Külföld. Szerk. Szokoly Viktor;
kiadó Emich G. IV. évf. Ára 6 frt.

Jó Barát. Szerk. Réthi Lajos; kiadó Hecke-
nast G. I. évf. Megj. havonként 2-szcr. Ára 2 frt.
(Megszűnt 1868. végén.)

Képes Népújság. Szork. és kiadó Kiss (Ilméri)
István. 1. évf. Ára a Politikai Népújsággal együtt
8 frt, külön 5 frt 20 kr. Megindult 1868. október.
(Megszűnt 1868. decz.)

Összesen = 5.

IV. Egyházi és iskolai lapok.

Beligio. Szerk. és kiadó tulajd. Pojlák János*
Megj. het. 2-szer. Ára vidékro 10 frt. 50 kr, hely-
ben 9 frt 80 kr.

Katholikus Néplap. Szerk. Füssy Tamás; kj3
adja a Szent-István társulat. XXI. évfolyam.. Ára
helyben 2 frt 62 kr, vidékre 3 frt 40 kr. : •

'Tanodái Lapok- Szerk. és kiadó Lónkay An-
tal. XIII . évfolyam. Ára 4 frt.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és
kiadó Dr.Ballagi Mór XI. évfolyam Ára 8 frt. „.

Izraelita Közlöny. Szerk. és kiadó Fenyvessy
Adolf; 1868. docz.-től szerk. Deutsch Henrik,
kiadó Heckenast Gusztáv. V. évfolyam. Ára 6 frt,
(Felerészben német szöveggel.)

Kalauz. (Pécs.) Szerk. és kiadó Szauter An-
tal. IV. évfolyam. Megjelenik hav. 3-szor. Ára
8 írt.

Népnevelök Lapja. (Buda.) Szerk. és laptu-
lajdonos Márki József III. évfolyam. Ára 3 frt.

Egyházi'és Iskolai Hetilap. (Károly-Fehér-
vár.) Szerk. és kiadó Éltes Károly. II. évfolyam.
Ára 4 frt.

Ifjúság Lapja. Szerk. Fekete József. II-dik
évfolyam. Megj. hav. 2-szor. Ára 4 frt.

Néptanítók Lapja. (Buda.) Szerk. Környei
Ján&g; kiadó a vallás- és közoktatásügyi magyar
kir. minisztérium I. évfolyam. Ára 3 frt.

Néptanoda. A pécsi tanitócgylet közlönye.
(Pécs.) Szerk. Salamon József. I. évfolyam. Ára
2 forint.

A Méhecske. Szerk. és kiadó M. Kalocsa Róza.
I. évfolyam. Ara 6 frt.

Magyar Zsidó. Szerk. Farkas Albert; 1869-
ben Krausz Zsigmond; kiadó tulajd. a „Hitőr" ez.
egylet. I. évfolyam. Ára 6 frt. (Fele német nyel-
ven van írva.)

Az iskola. (Kassa.) Szork. és kiadó tulajdonos
Csink János. I. évfolyam. Ára 2 frt. (Magyar és
német nyelven.)

Hétfői lap. Szerk. Dr. Császár Károly, kiadó
tulajdonos Zoványi I. Mihály. I. évfolyam. Ára 6
frt. A „Független Lapok" melléklapja. (Megszűnt
1868. márcz.)

Katholikus Közlöny. (Nagy-Szombat.) Szerk.
és kiadó Bodnár Zsigmond. I. évfolyam. Ára 4
forint.

Kis Üstökös. Szerk. Dienes Lajos. II. évnegyed,
Ára 6 frt. (1868. februárban megszűnt.)

Isten Országa. Szerk. Szini Károly. I. évfo-
lyam. Ára 2 frt. (Megszűnt 1868-ban.)

Összesen = 18.

V. Szépirodalmi s divatlapok.

Fővárosi Lapok. Tulajdonos Tóth Kálmán ;
szerk. Vadnai Károly. Megj. hot. 6-szor. V. évfo-
lyam. Ára 16 frt.

Nefelejts. Laptulajd. BulyovszkyGyula; szerk.
Friebeisz Ferencz. X. évfolyam. Ára 12 frt.

Családi Kör. Szerk. és kiadó Emilia. IX. év-
folyam. Ára 12 frt.

Pesti Hölgy divatlap. Kiadótulajd. és szerk.
Király János; főmunkatárs Komócsi Józs. IX. év-
folyam. Megj. hav. 2-szer. Ára 8 frt.

Magyar Bazár. Szerk. Szabó Rikhárd. Kiadó
Emich G. III . évfolyam. Megj. hav. 2-szer. Ára
8 frt.

A Divat. Szerk. Csukássi Józs.; kiadó Deutsch.
III. évfolyam. Ára 8 frt 20 kr.

Nemzeti Férji-divatközlöny. Kiadótulajd. és
szerk. Hoffmann és Török. ??. évfolyam. Megj.
hav. 1-szer. Ára 6 frt.

összesen = 7.

VI. Humorisztikus lapok.

Üstökös. Tulajdonos és szerk. Jókai Mór. XI.
évfolyam. Ára 6 frt.

Bolond Miska. Szerk. Tóth Kálmán; kiadó'
Emich G. IX. évfolyam. Ára 6 frt.

Buzogány. (Eger.) Szerk. és kiadótulajdonos
Jovanovics János. II. évfolyam. Ára 4 frt. (Mog-
szűnt.)

Denevér. (Ungvár.) Szerk. Turner Ferencz.
II. évfolyam. Ára negyedévre, azaz: 12 számért
1 frt. (Megszűnt.)

Ludas Matyi. Szerk. és tulajd. Mészáros Kár.,;
később szork. Bényoi II. évfolyam. Ara 6 frt.

Borsszem Jankó. Szork. és tulajdonos Csicseri
Bors (Dr. Ágai Adolf). I. évfolyam. Ára 6 frt.

Pecsovics. Szerk. és tulajdonos Ormódy Ber-
talan. I. évfolyam. Ára 6 frt. (Megszűnt.)

Demokrata dobos, vagy az egyenlő szabad-
polgár hű dobosa- Szerk. Morzsányi Sándor. I. év- '
folyam. Megj. hav. 3-szor. Ára 3 frt. (Megszűnt.).

'

Kandi Klári. (Nagy-Kanizsa.) Szork. és kiadó
Bátorfi Lajos. I. évfolyam. (Megind. okt. 1.) Ára
4 frt. (1869-ben folyóirattá alakult át.)

Összeson = 9.

VII. Szakiapók.

Gazdasági Lapok. Szerk. Korizmics László
vezérlete mellett Morócz István; kiadó az orsz.
magyar gazdasági egyesület. XX-ik évfolyam. Ára
10 frt.

Falusi Gazda. Szerk. Farkas Mihály; kiadó
Hockenast G. VIII. évfolyam Ára 6 ft. (Megszűnt
1868. végén.)

Kertészgazda és anépkertésze. Szerk. és kiadó
Girókutl P. Ferencz. IV. évfolyam. Ára 4 frt.

Gazdasági Utasítások. Szerk. Lukácsy Sán~
dor; kiadó a földmivelési, ipar és kereskedelmi m-
kir. minisztérium. I. évfolyam. (A „Néptanítók
Lapjá"-nak melléklete.) Megjelenik hav. 1-szer.
Ára 1 frt.

Magyarország Anyagi Érdekei. Szork. Halász
Imre, azután Matlekovics S.; kiadó tulajdonos
Szathmáry Károly. IV. évfolyam. Ára 8 frt (1868.
október l-jén beleolvadt az „Anyagi Érdeke-
inkébe.)

Anyagi Erdekeink. Az orsz. m iparogyesület
közlönye. Szork. Mudrony Soma; kiadók Steinacker
Ödön és Mudrony Soma. I. évfolyam. Ára ipar-
egyesületi tagok számára 4, nom tagok számára 6
forint.

Ipar és Kereskedelmi Értesítő. Szerk. és kiadó
tulajdonos Jagócsi Péterffy József. I. évfolyam.
(1868. márczius 19 — szept. végéig. Beleolvadt az
„Anyagi Érdekeink"-be.)

Magyar Fortuna. Tőzsde és sorsjogylap. Szerk-
Fischor M. L. Megj. mindon húzás után. Ára 2 ft.

Uj Korszak. Szerk. Bobory Károly. III . évfo-
lyam. Megj. hav. 1-szer. Az „Irodalmi Szomlé"-vol
6, a nélkül 4 frt 80 kr.

Munkások Újsága. Szerk. Kunsági; júniustól
Bermann Guido. I. évfolyam. Ára 4 frt. (Meg-
szűnt.)

Bányászati és Kohászati Lapok. (Buda.)
Szerk. és kiadó tulajdonos Pech Antal. I. évfolyam.
Mogj. hav. 2-szer. Ara 6 frt.
TVT Mücsarnoli- Szork. Maszák Hugó. I. évfolyam.
Megj. hav. 2-szer. Ara 4 frt. (Megszűnt 1869. jan.
vegén.) ö J

Törvényszéki Csarnok. Szork. és tulajdonos
özokolay István. X. évfolyam. Megj. hav. 2-szer.
Ara 8 frt. °°

Jogtudományi Közlöny. Szerk. Dr. Dárday
öanüor; kiadó Heckonast. III. évfolyam. Ára 12
forint.

Orvosi Hetilap. Szerk. Markusovszky Lajos.
\r i i '?y f o l y a m - A r a helyben 9 frt., vidékre 10 frt.
Melleklapja: „Szemészet."

VII.

( - ) S z e r k - tulajdonos Poor
évf. Ara Pesten 9, vidékro 10 frt.

t ' Schéd^Sándor-
. HasonszenviXLaTok. Szerk. dr. Aro-enti Döme-

kiadc, a magyar h a s O t l s z c n v i orvosegylet"HL évf
Megj. hav. 2-szer. Ara 6 frt
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Természef. Szerk. és kiadó Beroc
évf. Megj. hav. 2-szer. Ára 2 frt.

Vadász és Versenylap. Szerk. g r . Lázár Kál-
mán; tulajdonos Bérezi Károly özvegye. XII évf
Megj. hav. 3-szor. Ára 6 frt.

Posta Közlöny. Szerk. és kiadó Joanovich
György. II. évf. Ára 10 frt.

Gyorsirászati Lapok. (Buda.) Szerk. Szom-
bathy Ignácz; kiadó a budapesti Gabelsborgcr
gyorsiró-társulat. Megj. hav. 2-szer. Ára 4 frt,

Zenészeti Lapok. Szork. Ábrányi Kornél. Vili.
évf. Ara Peston 10, vidékro 10 frt. 80 kr.

Archaeologiai Értesítő. A magy. tud. akadémia
archa e o L bizottságának közlönye. Szerk. dr.Rómer
*Jons. I. évf. Ara egy 20 ives kötetnek 3 frt.

•A Honvéd. Szerk. g r . Bethlen Olivér; laptu-
; n h

T°T
n vfd efe7 I e t i bizottmány; kiadó He-t. (*. U é y f ^ r a 6 frt

é y f > ^ r a > 6 frt

Katonai és Honvédelmi Lapok. Szerk. gr. Pon-
grácz Karoly I. évf. Ara az „Altiszt" ez. mellék-
lettol együtt 8, a nélkül 6 frt.

összesen =^ 28.

VIII. Vidéki lapok (nem politika vagy szaktarta-
lommal.)

Győri Közlöny. Szerk. és kiadó Kautz Gusz-
táv. XII. évfolyam. Megj. hetenként 2-szer. Ára
8. frt.

Szegedi Híradó. Szerk. Szabados János; kiadó
Burger Zsigmond. X. évfolyam. Megjelen het.
2-szer. Ára helyben 6 frt, postán 8 frt.

Zala-Somogyi K izlöny.(Nagy-Kanizsa.) Szer-
kesztő és kiadó Wajdits József. Segédszerkesztő
Bátorfi Lajos. VII. évfolyam. Ára 6 frt.

Alföldi Hírlap. (Debreczen.) Szerk. és kiadó
Telegdi László. Uj folyam. II. évfolyam. Megj. het.
3-szor. Ára helybon 8 frt, postán 9 frt 60 kr.

Borsod. Miskolczi értesítő. Szork. és kiadó
Rácz Ádám. II . évfolyam. Ára 4 frt.

Debreczeni Lapok. Szerk. és kiadó Szabó
| Antal. II. évfolyam. Ára 6 frt.
j Esz ergo mi Közlöny. Szerk. és kiadó Haan
i Rezső. II. évfolyam. Ára 6 frt. (Megszűnt.)
j Szegedi Néplap. Szerk. Szőnyi János; kiadó
tulajd Bába Imre. II. évfolyam. Ára 4 frt.

Székely Közlöny. (Maros-Vásárholy). Szerk.
Szabó Sámuel, később Horváth Gáspár. II. év-
folyam. Ára 4 frt 80 kr. (1868. szept. végén meg-
szűnt.)

Nyir. (Nyirogyháza ) Szerk. és kiadó Börkey
Imre II. évfolyam. Ára 6 frt. (1868 végén meg-
szűnt.)

Ungvári Közlöny. Szerk. Jokschman Jenő;
kiadótulajd. Weinbergor Albert.II. évfolyam. Ára
4 frt.

Szatmári Közlöny. Szork. és kiadó Kovács
Márton. II . évfolyam. Ára 4 frt, postán 4ft. 50 kr.

Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. Ba-
logh Gyula; nyomt.Bertalanffy Imre. II. évfolyam.
Ára 5 frt.

Jász-Kunság. (Jászberény.) Szerk. Horváth
Farkas. I. évfolyam. Ára 4 frt.

Kecskeméti Lapok. Szerk. és kiadó Madarassy
László; főmunkatárs Hornyik Jáno3. I. évfolyam.
Ara 5 frt.

összesen = 15.

IX. Hirdtési lapok.

Debreczen-Nagyvárad' Értesítő. (Debreczen.)
Kiadó szerk. Ballá Károly. XXVI. évfolyam. Ára
helyben 5, vidéken 6 frt.

Erdélyi Hivatalos Értesítő. (Kolozsvár.) Szerk
és kiadó Gámán Zsigmond. VII. évfolyam. Megj
het. 3-szor. Ára 5 frt.

Társulati Értesítő. (Pest.) Kiadó Kubinszky
Mihály. I. évfolyam. Megj. hav. 2-szer. Ára 1 frt.

Közértesitö. (Buda.) Hivatalos rendeletek és
hirdetések közlönye. Szerk. Bauszner Józs. I. évf.
Ára 4 frt 60 kr.

Szepesi Értesítő. Zipser' Anzeigor Spissky
Oznamovatel. (Lőcse.), VI. évf. Ára 4 frt.

Kassa-Eperjesi Értesítő. Kaschau - Eperjeser
Kundschaftsblatt. (Kassa.) Megj. het. 2-szor. Ára
6 frt.

Szállodai Lap. Hotel Journal. (Pest.) Szerk.
Nagy Antal. I. évf. (Megszűnt.)

összesen = 7.

Folyóiratok.

Budapesti Szemle. Szerk. és kiadó Csengery
Antal. Uj folyam. III. év. Megj. évenként 10 füzet.
Ára 10 frt, félévre 6 frt.

Sárospataki Füzetek. Protestáns tudományos
folyóirat. Szerk. Dr. Heiszler József; 1869-ben
szerk. Bihari Imre; kiadó a tiszáninneni ref. egy-
házkerület. XII. évf. Evenként 10 füzet. Ára 6,
1869-ben 4 frt.

Erdészeti Lapok. (Selmocz.) Az országos er-
dészeti egylet közlönye. Szerk. és kiadó Wagner
Károly, főmunkatárs Divald Adolf. VII. évfolyam.
Megj. hav. 1-szor. Ára 5 frt.

Magyar Sión. (Esztergom.) Szerk. és kiadó
Knauz Nándor. VI. évf. Havonk. 1 fűz. Ára 6 frt.

Győri Történelmi és Régészeti Füzetek. Szork.
Ráth Károly és Rómer Flóris. IV. évf. Évenként
4 füzet. Ára 2 frt. (Megszűnt.)

Regélő. Regény-folyóirat. Kiadó Heckonast
G. IV. évfolyam. Mogj. hav. 2-szer. Ára 6 frt.

Képes Világ. Szork. Vértessi Arnold. Kiadó
I>outsch M. H l . évf. Megj. hav. 2-szer. Ára 6 frt.

Egyházi Lapok. Kath. tudományos folyóirat.
S zerk. és kiadó Dr. Hatala Péter. II. évf. Megj.
hav. 1-szer. Ára 4 frt.

Magyarország Képekben. Szerk. Nagy Miklós;
kiadó Heckonast G. II. évf. Megj. hav. 1-szer. Ára
4 irt. (1868. június végén megszűnt.)

Századok. A magyar történelmi társulat köz-

lönye. Szerk. Thaly Kálmán. II . évf. Évenként 10
füzet. Ára nem tagoknak 6 frt; a társulat tagjai
tagdij (5 frt) fejében kapják.

Magyar Tudományos Akadémiai Értesítő.
Kiadója a m. tud. Akadémia. Szerk. Rónay Jáczint,
akad. jegyző. II. évf.

1848. Politikai szemle az állam és egyház
köréből. Szerk. és kiadó Toldy István. I. évf. Ára
8 frt. ̂ (Megszűnt.)

Évnegyedi ^Szemle. Szork. és kiadó Gonda
László. I. évf. Ára 2 frt. (Megszűnt.)

Irodalmi Szemle. Szork. Gonda László. I. évf.
Megj. negyedévenként. Ára füzetenként 40 kr. Az

j „Uj Korszak" melléklete. (A 2-ik füzetnél meg-
szűnt.)

Missiói Lapok. (Sáros-Patak.) Szerk. Gala-
ezon Czelder Márton. I. évf. Ára 1 arany.

Az országos középtanodaí tanáregylet Közlö-
nye. Szerk. Szamosi János. I. évfolyam. Megj. hav.
1-szer. Ára nem tagoknak számára 3 frt; a tagok
tagdij fejében kapják.

A Magyar Mérnökegylet Közlönye. Szerk.
Ambrozovics Béla. I. évf. Évenként 6 füzet. Ára
8 frt, a tagok a tagdij (5 frt) fejében kapják.

összesen = 17.

Az elmúlt 1868. évben a következő magyar
hírlapok és folyóiratok szűntek meg: 1. Pesti
Hirnök. 2. Idők Tanuja, (lett belőlük: Magyar
Állam.) — 3. Független Lapok, (átváltozott" Au-
tonomiá-ra.) — 4. Mártius 15. — 5. Unió. — 6.
Képes Népújság. — 7. Hétfői Lap. — 8. Kis Üs-
tökös. — 9. Isten Országa. — 10. Buzogány. —
11. Denevér. — 12. Pecsovics. — 13. Demokrata.
Dobos. — 14. Falusi Gazda. — 15. Magyarország
Anyagi Érdekei. — 16. Ipar és kereskedelmi Ér-
tesítő. — 17. Munkások Újsága— 18. Műcsarnok.
— 19. Székely Közlöny — 20. Nyir, (átváltozott
Tiszavidék-ké.) — 21. Szállodai Lap. —22. Győri
tört. és régészeti Füzetek. — 23. Magyarország
Képekben. — 24. 1848. — 25. Évnegyedi Szemle.
— 26. Irodalmi Szomle.

1869-ben megindított lapok és a régi lapok
körül történt változások.

I. Politikai napilapok.

Magyar Állam. („Idők Tanujá"-ból és „Pest
Hirnök"-ből keletkezett polit, napilap.) Ideigl. fel.
szerk. báró Jósika Kálmán, lapigazgatók és tulaj-
donosok Török János és Lonkay Antal. X. évf.
Ára 20 frt.

Autonómia. Kiadótulajd. és szerk. Zoványi, J .
Mihály. III. évf. (előbb „Független Lapok). Ára
20 frt.

Szabad Sajtó. Szerk.Tóvölgyi Titusz; főmun-
katárs Aldor Imre; kiadó Wodiáner F. I. évf.
Megj. naponként kétszer. Ára 20 frt, (Megszűnt
1869. január 6-án az 5-dik számmal.)

II. Politikai hetilapok.
Győri Közlöny. Kiadó és szerk. Némethy

Ernő. XIII. évf. Mogj. het. 2-szor. Ara 8 frt. (Uj
évtől kezdve lett politikai lappá.)

Szegedi Híradó. Szerk. Szabados János; kiadó
Burger Zs. XI. évf. Megj. het. 2-szor. Ára 6 frt.
postán 8 ft. (Újévtől kezdve lett politikai lappá.)

Arany Trombita. Szerk. és tulajd. Táncsics
Mihály; társszerk. Sassy Árpád. I. évf. Ára 6 frt.

Zászló. 1848. Kiadótulajd. és lapvezér Mada-
rász József, szerk. Hollós László. I évf. Ára 4 frt.

Székely Hírlap. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és
kiadó Szász Béla. I. évf. Mogj. hetenként 2-szor.
Ára 5 frt.

III. Vejyes tartalmú képes lapok.
Az Altiszt. Szerk. gróf Pongrácz Károly. II .

évfolyam. Ára 4 frt (olőbb a „Katonai és Honv.
Lapok" melléklete volt.

IV. Egyház és iskolai lapok.
Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Deb-

breczeni János.Megj. havonként egyszer. Előf. ára
2 forint.

V. Szépirodalmi és divatlapok.
Uj Világ. Szerk. és kiadó Benedek Aladár.

I. évfolyam. Mogj. havonk. 3-szor. Ára 10 frt.

VI. Humorisztikus lapok.
Ördögborda. Havonkint megjelenő satyrikus

képes füzet. Fol.Szerk. Sánta ördög;kiadó tulajd.
Ugrón Gábor. Ára a 3 első füzetnek 1 frt.
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F/7. Szaklapok.
Egészségi Tanácsadó. Szork. Dr. Pethe Zsig-

mond. IV. évf. Megj. havonk. 2-szer. Ára 4 frt.

VIII. Vidéki lapok nem politikai vagy szaktarta-
lommal.

Vásárhelyi Közlöny. (Holdmező-Vásárhely.)
Szerk. Abrai Károly; kiadó Vodianer F. I. évf.
Ára 4 frt.

Békésmegyei Értesítő. (Gyula.) Kiadó-tulajd.
és fel. szerk. Greiner Antal. I. évf. Ára helybon 5
frt. 50 kr, postán 6 frt.

Szamos. (Szathmár-Németi.) Szerk. és kiadó
Bihari Péter. I. évf. Ára 4 frt.

Tiszavidék. Fel. szork. és kiadó-tulajd. Bör-
key Imre. III . uj foly. Ára helyben 5 frt 50 kr,
postán 6 frt. (1868-ban „Nyir czimet'1 visolt.)

Veszprémvármegyei Közlöny. (Veszprém.) Ki-
adó és szerk. Eamazetter Károly. I. évf. Ára 6 frt.

Folyóiratok 1869-r.e.

Borászati füzetek. Szerk. és kiadó Somssich
Pál és Entz Ferencz. Mcgj. havonként 1-szer. Ára
3 frt.

Tarka Világ és Képes Regélő. Szerk. Áldor
Imre; kiadó tulajd. Heckcnast G. Megj. havonk.
2-szor. Ára 6 frt.

Protestáns Tudományos Szemle. Szerk. és
kiadó tulajd. Dr. Ballagi Mór; főmunkatárs Ko-
vács Albert. Megj. havonként 2-szer. Ára 2 frt.

Természettudományi Közlöny. Szerk. Szily
Kálmán; kiadó a m. k. természettudományi társu-
lat. Havonként 1-szer. Ára nem tagok részére 5 frt,
tagok tagdíj (5 frt) fejében kapják.

Gazdászati Közlöny, (előbb „Falusi Gazda,")
Szerk. Wagner László; kiadó tulajd. Heckonast G.
Havonként 1-szer. Ára 6 frt.

Melléklet a Vasárnapi Újság 5-ik számához 1869. jan. 31.

m

Farsangi mulatságok.
Gyertyaszentelő előtti napon szokás szentelt-

vízért menni a templomba, s mert mindegyik siet,
hogy előtte a nagy hordót ki no merítsék, olykor
már egy órával templomnyitás előtt, annyian áll-
nak egymás hátán, hogy mire a meritésro kerül a
sor, a nagy kád egész ostromnak van kitéve. Az a
boldog, a ki közel férhet a kádhoz, s ha legalább
valaki a félkezével elbir a vizig korsajával nyúlni,
már elég szerencse. A korsó pedig tudjuk, hogy
gyarló, törékeny dolog, s az ilyen zür-zavarban a
bolond tréfa ezrivel születik.

Két,korsó közel jut egymáshoz; már az egyik
nem férhet meg a másiktól.

Az egyiknek a gazdája azt mondja a mási-
kénak :

Tudod-e Örzsi, hány hét a farsang?
— Tudja a gohér, de én nem!
Már akkor Örzsi kapná ki a kádból a mnga

korsóját, hanom a szomszéd korsó ugy rúgta oldalba
a maga talpával, hogy Örzsinok csak a göi'be fül
maradt a kezébe.

— örzsi máskor jobban megtanuld, hány hét
a farsang!

És igy esik a vizkereszti szentelt vizmerités-
nél nem egy, de ötven korsó sorsa. Nagy hiba is
az, hogy ha valaki azt nem tudja, hány hét a far-
sang? S a ki csak egy napot elhibáz belőle, nem
kap szentelt vizet. A kárvallott aztán a maga ba-
ján megtanulja, hogy „a mai nappal is kevesebb."

Akármilyen hosszú legyen a farsang, mégis
mindig rövid a szakadatlan jó kedvnek, hóbortok-
nak, miknek kitalálásában fáradhatlan a természet
egyszerű fiainak természetes könnyüségü esze.

A kipihent pezsgő vér már alig-alig várja a
szabadalmazott időt, s gyertyaszentelőtől húsha-
gyó keddig alig győzi magát kibomolni,kitombolni.

Már gyertyaszentelőre,' ha törik, ha szakad,
megkezdődik a mulatság; szerencsésnek érzi ma-
gát az a lányos apa, a kinél elkezdődnek a farsangi
„sorok."

Az első dáridó rendesen valami „kézfogó,"
jjegyváltás," „háztűz-nézés" vagy „lánylátás" al-
kalmatosságával köttetik össze, s abból bizony
senki se csinál titkot, hogy Faragó Sándor miért
akarja olyan nagyon Förgeteg Annuskáéknál kez-
deni a farsangolást.

Elég az hozzá, aztán megvan; akárkinek mi
köze hozzá; a kinek nom tetszik, tegyen róla.

Van is irigy rendesen elég; pedig hiába! mert
Faragó Sándornak legtöbb pajtása van a környé-
ken^ az a sok legény meg lányt is tud oda csalni,
a hol ők vannak, s Sápadt Tecza kipirulhat mér-
giben, mert FörgetegÁnnuséknál annyian vannak,
majd kidöntik a négy falat.

Förgeteg az öreg meg az anyjuk, lelkem adta,
majd kicsattannak örömükbo a sok kedves vondég
láttára, s még csak azért se haraghatnak, hogy ez
a sok fránya gyercknépség sehogy se akar már
az asztal mellett maradni, s váltig nyomogatja a jó
Förgetegné „néző násznagy" uramat a székére, de
biz az már nem hederit a libapocsenye-szagra, ha-
nem rendületlen elhatározottsággal elbeszéli, a mi
rá van bizva s a mit ő olyan nagyon jól ért.

Elbeszéli, hogy „miutánságosan isten ő szent
felségének igy meg amúgy tetszék teremteni Ádám
mollé Évát, és valarnintségeson az a dolog annak
idejében történno meg, mig Ádám aluvék, és hogy
a miképpenségeson az jó magot is akkor kell az
földbe bevetni, mikor még annak ideje vagyon:
azonképpon vagyon ő nagy tisztelettel ez ház erá-
nyában, s oz házban lakozó szép virágszálat hogy
adnák-e vajon Faragó Sándornak? a ki őtet eteti
szin mézzel, itatja csókjával, virágon járatja, kar-
ján elringatja. Mogböcsüli szörnyen."

Szépen volt mondva a szó, könnyű rá a felelet.
„Ha szeretik egymást, áldást adok rajok; szá-

raz kenyéren, egy bögro viz mellett is boldogok

T A RHAZ.
lehetnek. Én is csak ugy voltam" szól az örömapa
s még többet is mondana, ha az elpiruló anyjuk
meg nem fenyiti a szemével.

A czigányoknak se kell több, eddig más dol-
guk se volt, csak fülelni az intésre; rárántanak egy
láb alá való tiszamcllékit s a pillanat alatt eltünte-
tott asztalok helyén megindul a — farsang; az
uj pár egymással, a többi is kiki a magáéval bele-
kezdenek, hogy vége se legyen hamvazó szerdáig.

A városoknak, fővárosoknak van jogász, tech-
nikus, Ínséges, kórház, ifjúsági báljok; az egyszerű
falusiaknak van „czúczorkás", „ezüterás" s „za-
báló" báljuk. Ott is, itt is csak farsang van, s ott
is, itt is csak addig tart; s ha nevet nem birnak is
adni a mulatságnak, titulust a tánezra eleget ta-
lálnak. Ha kézfogó vagy eljegyzés épon nincs, a
nélkül is csak elkezdik ők is a farsangot s a végibo
még „maskarást" is ragasztanak.

Az első bá] többnyire a „ezuezorkás" szokott
lenni.

A „czúczorka", másutt „bubujka", éjfél felé
rendesen fölkeresi a gyertyaszontelői vigalmat s a
czúczorkát mindenhová be szokták ereszteni.

A tánezolók észre se veszik; egyszer csak éj-
fél felé nyilik az ajtó s jön be rajta földig lehajlott
fejjel egy másfél öles szörnyeteg. A nyaka olyan
vékony, mint a nyújtogató (tán épen abból is van),
a feje pedig olyan kicsi, mint egy jó alma. Bor-
zasztó izé az a czúczorka. A nyaka tövére egy
szoknya van akasztva, a fője menyecske módra
kontyra kötve, s a derekától egy lepődő egész
hosszúságában nyúlik alá, nagy fránya csizmái
csakúgy bámulnak ki alóla.

A mint belép az ajtón, ijedve szaladnak el a
lányok tánczosaiktól; a miért természetesen rop-
pantul megharagszanak a legények a ezuezorkára.
Hamar körbe is kapják s egyik legény a többi
helyett is ráförmed:

— Szedte-vette ezuezorkája, hogy mertél te
ide jönni ? láttad azt a vaslapátot, a melyikkel
valaha még öreg apám méregette aranyait; mind-
járt azzal mérlek végig.

A czúczorka aztán bolondos hajlongások közt
védelmezi magát.

— Soh' se ripakodjatok rám, nem hoztam én
ide átkot, hoztam inkább boldogságot. A mi csak
jó, a mi csak szép, mind énnekem köszönjétek; a
farsangot harmadik határrul én hoztam közétek.

Most már ha rövid a farsang: összeszidják
azért.

— Vesztél volna oda vele, ha csak ilyen kur-
tát hoztál; mért nem hoztál már legalább olyan
hosszút, mint a nyakad.

Akkor a czúczorka hirtelen összerántja a nya-
kát, hogy kurta legyen, mire aztán a legények
nom szólhatnak többet ellene; hanem ha már itt
van, az a kurta is jó, a mi van és megkinálják jó-
ságáért a czúczorkát, hogy válaszszon magának
egy tánezosnőt a lányok közül, a milyen és a
melyik csak tetszik.

A czúczorka pedig olyan rátarti természetű,
hogy mindig csak azzal a lánynyal tánezol, a ki
leghamarabb lesz menyasszony. Előre nyújtja is-
mét megnőtt nyakát és kiszólitja a tömegből För-
geteg Annuskát.

Faragó Sándor nem haragszik érte; tudja,
hogy ki van a lepedő alatt, s maga akkor szintén a
máséval tánezol, a ki majd az Annuska „nyoszo-
lyó" vagy „koszorú" leánya lesz.

Rárántják a czigányok, a mi a hegedűbe ma-
radt és a félbeszakadt táncz tovább foly; a czú-
czorka jókedvében lehány-ja magáról a fejét, nya-
kát, lepedőt és ime kimarad a ruha alól az a
fránya Kondás Tóni. Senki se hitte volna!

Mikor a czúczorka levetkőzött, nagy öröm-
lármában törnek ki a legények, s a táncz közbe
versekot kiabálva veszik körül a „két párt", a kik
elcserélik tánezosnőiket egymással, Faragó Sán-
dorhoz visszakerül Annuska s Kondás gyerekhez

is a magáé. Akkor aztán megered a véghetetlen
jó kedv s kivilágos kiviradtig vége hossza nincsen.

• Az első dáridó után jön a többi.
Majdnem mindennap egy-egy lakzi, a hol

czigánynak hiányozni nem szabad, s minden vasár-
nap egy-egy „czéczó" más és más háznál.

Vasárnaponként a kocza legényeknek, meg
kisebb lányoknak is van úgynevezett „czitorás"
báljuk, mindig valamelyik vállalkozóbb lányos
háznál s egy farsangon át mindig egy háznál. A
legénykék öt-hat garast fizetnek össze a „czitorás"-
nak s este harangozás utántól roggolig ők is csak
ugy elmulatnak, mint a „kényes legények" muzsi-
kaszó mellett.

Ez a czitorás bál előszobája a másiknak, s a
ki vagy bajuszánál, vagy valami nevezetes voroke-
dés vagy egyéb hőstett által kinő a czitorás bál-
ból, azt azután szívesen látjuk amott.

Egy hely és alkalom, a hol a nagy legények
megférnek a süldő logénykékkel — a lakodalom;
különösen a „kárlátó." A kárlátó a lakodalom
másnapja; midőn a vendégek mind a legényes ház-
hoz vannak ebédre hiva — lakodalmi maradékra.
Innen vette nevét a „kárlátó" hogy a vendégek
mintegy színről szinre láthatják azt a kárt, a mit
a tegnapi nap ételben, italban okozott. A mi pedig
még valószínűbb onnét, hogy a lakodalom utáni
reggel, mindjárt a lányos háztól megindult a fiatal-
ság az czigánybandával körútra mindazokhoz, a
kik a lakodalomban bár hiva voltak, részt nom
vettek, s a házakhoz beállítanak sorba s az udvar
közepén egymással vagy magánosán tánezra kere-
kednek, s mialatt ők itt tánczolnak, egypár legény,
a kiknek az kötelessége, hátra megy a színbe s
egy pár tyúkot, kakast levor az ülőről, s mikor a
nótának vége van, a legények bemutatják az abla-
kon a leütött baromfiakat, egy legény pedig egy
fontos kalácscsal megkoszorúzott palaczk borral,
bemegy a szobába s a háziaknak gyöngéden sze-
mére lobbantja, hogy miért nem jöttek el tegnap
a lakziba, most ime maga „látja kárát."

A palaczk bort ott hagyja s a pár tyúkot el-
viszik ; özekből szaporodik az uj párnak első gaz-
dagsága. Senkinek se jut eszébe megneheztelni érte.

A farsang egyik kiváló különös napja a
„kövér," vagy a nép nyelvén „zabáié csötörtök."

Farsang háromnap előtti csötörtököt nevezik
igy, mikor a közelgő böjtről előre is gondoskodva,
„zabálásig" jóllakni iparkodik mindenki. Hogy
miért nevezik épen „zabáló"-nak e napot, megfej-
tését leli azon bizon kissé túl ártatlan ^zoká^bán,
hogy ezen az estén, a ki soha bort nem ivottgísaost
innia kell s az asztalra fölhordott tizenöt, gyakran*
husz-féle ételből, süteményekből, „ezukor páka-
ráj"-okból ennie kell, mindenekből legalább egy
darabot, s reggelig, — mert közben táncz van,
mindennek ol kell fogyni, a mi az asztalon van.

Szerencsére ez a szokás már kezd mai napság
nagyon kiveszni; ma már nom „adja" olyan nagyon
a szegény ember zsákja, hogy az ily pazarlást
megbirná, s ha kalácsot sütnek, még a morzsáját
is összeszedik, nem ugy mint ezelőtti zabáló csütör-
tökön, a hol a ki már enni nem bírt, a maga részét,
jóformán felét a „szája mellé" rakta s reggel felé
nem földön, de tészta darabokon tánczoltak.

Czitorás bálák ma is vannak s tán lesznek is,
mig süldő legények s fölcseperedő lányok lesznek;
a vasárnapi összejövetelek azonban mai napság
már a nagykorcsmába szorultak, s hogy itt már
nagyrészt elvesztik azt a himport, a mi eddig ked-
vessé és emlékezetessé tette, nincs mit csodálkoz-
nunk rajta. Ma minden az ily mulatság, csak csa-
ládias, patriarkálisnem; és minden, csak nép „szo-
kás" nem.

És igy van száz meg száz más szokással;
gyökerét megrágja valami féreg és kivesz; a ki
látja, csak sajnálhatja, de nem segíthet rajta.

Varga János.

Irodalom és művészet.
= (A „BudapestiSzemle") múlt évi folyamá-

nak utolsó, X. fíizoto most jelent mog, elkésve
kissé, do tartalmával, mint mindig, kárpótlást
nyújtva késedelmeért. A fűzetot Györy Vilmos ér-
dekos székfoglalója nyitja meg, melyet a Kisfaludy-
társaságban tartott. Három jeles svéd költőt,
Franzént, Tegnért a Fritiof monda íróját, és Ru-
nebergot ismerteti; számos mutatványt szőve elő-
adásába, az eredetiből eszközölt jó hangzású és si-
került forditásokban. E költemények közül egyet
mi is közlünk mai számunkban. Győry értekezését
Weninger gyakorlati irányú czikke követi az álla-

mi számvitelről s az államháztartás ellenőrzéséről;
rendkívül fontos kérdések, világosan tárgyalva s
érdekoson tartva. Szilágyi Ferencz, a Hóra világ-
ról már régebb közölt jeles monográfiájához ad
még némi pótlékot; a Szemle állandó olvasói, kik
a terjedelmes monográfiát még emiékökben tart-
ják, szívesen fogadandják o pótlékot is. Azután
Vámbéry ismerteti szokott élénk és érdekes modo-
rában az izlám alatti keleti népek iparát. Az iro-
dalmi szemlében Prevost Paradol kitűnő művét,
az új Francziaországról ismerteti Hegedűs Sándor;
s az akadémia üléseiről van folytatólagos tudósi-
tás. — Ime egyetlen füzet változatos, gazdag tar-
talma: szépirodalom, államgazdaság, történelem,
népismertetés, politika, tudományossági élet, mind
egyetlen füzetben, s mind alaposan, illetékes tol-
lakból. A kitűnően szerkesztett folyóirat ajánlá-
sára ennél több nem koll. A „Budapesti Szemle"
1869-czel életének 12-dik, s új folyamának ötödik
évébe lép. Folyvást hiven,s nagy sikerrel szolgálta
tudományosságunk s átalános mivelődésünk érdo-
keit. Közvetitotto a külföldi tudományosság vívmá-
nyait a hazaival, s átalában a tudományt az élet-
tel. Hidat vert az eszméknek, a művelt nagy kö-
zönség szellemi életéhez. Föladata s iránya ezután
is az eddigi lösz. Alakja, beosztása, terjedelme s
előfizetési feltételoi is az eddigiek maradnak.
Evőnként 10 fűzet jelenik meg, legalább 80 nagy
«-adrétú ivón. Előfizetési ára ogész évre 10, fél-
evro 6 frt. Kiadó Ráth Mór, kihez az előfizetések

í r A i d e m i n d o n hiteles könyvárus által
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— („Ahelyszinrajzolás ésföldkép-készités tör
éneimé, elmélete és jelen állása".) I r t a TóthÁgos-

tonRafaol, főmérnök a m.k. közmunka és közleke-
dési minisztériumnál. Kiadja Aigner és Rautmann"
1869— E mű irodalmunkban első kisérlet e téren
s a földrajz- és földképkedvelő szakférfiakat bizo-
nyara érdekelni fogja. Röviden, de gonddal és
szakismerettel van összeállítva a földrajzi felfedo-
zésok, találmányok és a földkép-készités történelme
és fokozatos fejlődése. Végül a magyar helyszin-
rajzi intézet fölállítására tett indítvány s a bizott-
mány által elfogadott alapszabályok is közölve
vannak. Szerző ígéri, hogy ezt az első kiadást egy

P 7 • A f ö l d " é s t é r k é Pekkel bővített fogja kö-
*» S Z a k i s m o r e t t e I i r t munka ára 2 frt 50 kr.

r™; + ^ r ' Bal°gh Tihamértól) ogy 51 lapnyi
rop rat jelont mog: „A halálos büntetés eltörlésé-
TŐI" CZim ülnft A J_ /-i i . •, .

j mog: „A halálos büntetés eltörlésé-
éi-áj?2™! l a t t ' A r a < l o n Gyulai István könyvnyom-dájában. Ara 40 kr.
n ** i"Fr,?ncz.ia Merték levelekben")czim alatt
egy kis folyóirat jolen meg, moly a franczia nyelvnek

„gyors, könnyű és mégis alapos megtanulását
igyekszik lehetővé tenni. A folyóiratot — mely ha-
vonként kétszer jelen meg — Günthor Antal szer
keazti; ára egész évre 6 ft, félévre 3 ft; szerkesz
tőségi irodája ujvilág-utcza 6. sz. Pesten.

** (Zombori Gedö) megyaszól ref. lelkésznek
„Korszerű egyházi beszédeire" hirdot előfizetést,
mint kiadó Fraenkl B. könyvkereskedő. A mű
füzetokben fog megjelenni, melyok előfizetési ára
1 frt. Ez összeget a kiadó, hozzá Miskolczra kéri
márcz. 15-ig beküldeni.

— (Jelentés.) A „Szentpétervári titkok" czimü
orosz regény, a múlt évi „Regélő" utolsó 24-dik
fűzőiében nem fejeztethetvén bo, hátralevő részo
külön lenyomatban fog megjelenni; már sajtó alatt
is van, de csak pár hét alatt készülhet el teljesen.
Megjelenését a kiadó-hivatal azonnal tudatni fogja
az előfizetőkkel.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A nyelv- és szép-

tudományi osztálynak jan. 25-kén Lónyay Meny-
hért másod-elnök elnöklete alatt tartott ülését
Barna Ferdinánd levelező tag a következő czimü
székfoglaló értekezéssel nyitotta mog: „Tanulmá-
nyok a magyar régi egyszerű, és az ujabblösszetet
szenvedő forma körül." A „lesz" igével képzet
szenvedő igéket, molyek a napi irodalomban szél-
tiben használtatnak, helytelennek tartja. Fogarassy
védte Barna ellen. Második értekezést Fogarassy
János olvasott „Mongol tanulmányok" czim alatt,
ösmertetto a mongol írásjegyeket és számneveket.
A folyó tárgyak között legelőször a vallás- és
közoktatási minisztérium két levelét olvasta föl a
titkár. Az egyikben tudatja, hogy a portugál
kormánytól érkezett tudósítás szerint az 1864-ben
Afrika belső részeiben elhalt Magyar László ha-
zánkfiának egy fiu gyermeke maradt, ki a kovács
mesterségen van, de nem egészen ép-eszü ember.
A másik arról értesiti az akadémiát, hogy Mircse
János részére, buvárlatainak folytatása végett
jövő évre is utalványoztatott az eddigi tisztelet-dij.
Edl Kálmán végrendeletileg 16,000 frtot ha-
gyott az akadémiának, oly föltétel alatt azonban,
hogy annak kamataiból évenként 300 frtot ogy
orvos-növendék, másik 300 frtot egy technikus
segélyezésére tartozik fordítani (maradna az aka-
démiának a kamatokból vagy 200 ft). Kiadatott
az alapítványokat kozelő bizottságnak megvizsgá-
lás és jelentéstétel végett. — A Teleki-pályaművek
bírálatára kineveztettok: az akadémia részéről b.
Kemény Zsigmond, Gyulai és Pompéry; a színház
részéről Szigeti és Paulai.

= (A Kisfaludy-társaság) jan. 27-ki ülésé-
ben az ez évi pályázatok fölött mondottak ítéletet.
A pályázott 17 satyra közül ogyhangulag „A ga-
vallér politikusok" cziműnek ítélték oda a jutal-
mat ; a bohózat elméletére kitűzött pályadijt pe-
dig szótöbbséggel az „Inkább a napba, mint a
könyvbe nézz" jeligéjű értekezésnek. A szerzők
neveit rejtő jeligés leveleket a fobr. 5-ki közgyű-
lésen bontják föl és hirdetik ki. — Ezután a tag-
választás következett; az öt üres hely közül kettőt
töltöttek be, mogválasztva P. Szathmáry Károlyt
és llákosy Jenőt, — kültagnak Patterson Arthurt.

/• (A m. kir. természettud, társulathoz) az
amerikai Egyosült-Államok diplomatikus ágense és
főkonzul Rumania részére dr. Czapkay József ur
f. hó 19-ről keltezve a következő levelet intézte:
„Örvendve azon szellemi haladásnak, mely a ma-
gyar nemzet ifjabb generácziójában nyilakozik, s
miután ennek főtényezői azon intézetek, melyek a
tudományok terjesztését tűzték ki czéljokul: én
mint a természettudományok kedvelője, de különö-
sen, ki a m. k. természettudományi társulat jelen
szellemét és irányát a tudományok fejlesztésének
legbiztosabb alapjául tekintem, — a nevezett tár-
sulat nemes és nagy horderejű czéljainak előmoz-
dítására ezennel 200 ftot ide csatolni szerencsém-
nek tartom." A természettudományi társulat f. hó
20-kán tartott közgyűlése a buzditó, szép elismerést
köszönettel fogadta és dr. Czapkay József urat föl-
votto pártoló tagjai sorába.

** (Jelentés és kérelem.) A népoktatási kör
alakítására eddig a következő adakozások érkeztek
" e= Türr István 100 frtot, nemeskéri Kiss Miklós
100 frt, Charles Waring 100 frt, Flosch Lajos 100
frt, Brissard 100 frt, az első magyar biztosító tár-
saság 100 frt, b. Bésan János 100 frt, Majláth Jó-
zsef 20 ft, Rottenbiller Lipót 5 ft, Ribáry Ferencz

ivén 21 frt, Horváth Mihály ivén 13 frt. Alapít-
ványt tettek: Marczibányi Antal 100 frt, (ka-
matban fizetett 5 frtot), Szontagh Pál (a nógrádi)
100 frt, báró Liptai Béla 100 frt. Vigyázó Sándor
100 frt. A t. ivtartók tisztolottel kéretnek azoknak
gyors beküldésére.

** (Egyleti élet Szegeden.) Szegednek ez ideig
összesen 20 egylete és intézete van. Névszerint:
takarékpénztár, kereskedelmi és iparbank, Lloyd,
szabadelvű kör, belvárosi kör, olvasó-ogylot, pol-
gári társalgó kör, jótékony nőegylet, izraelita nő-
egylet, gőzhajózási társulat, iparos segédegylet,
dal- és zono-ogylet, polgári dalárda, lövészegylet,
olső gép-téglagyár társulat, asztalosipar részvény-
társulat, temetkezési egylet, izraelita kiházasitási s
komasági-egylot és izraelita betegápoló s temetke-
zési-egylet. — Felélesztésre vár : a gazdasági
egylet és felsővárosi kaszinó. Alakulóban van a
zálogintézet, egy második gép-tégla gyár-társulat,
ügyvédegylot és tostgyakorló intézet. Alakításra
vár: az árvaház, dologház és cselédegylet.

£gyház és iskola.
** (Pestváros ujon állítandó elemi oskolái)

iránt közelebbről határozott a városi közgyűlés.
33 tanitó fog alkalmaztatni, még pedig ideiglone-
nos 3 évre, 400 frt évi rendes fizetés és 100 frt
lakdij mellett. Az iskola községi lévén, nem lehet
felekezeti, minélfogva Tavaszi a pályázatokban vilá-
gosan ki akarja tétetni, hogy valláskülönbség nélkül
mindenki folyamodhatik tanítói hivatal elnyerése
végott. Klempa prépost a szülők az állam és az
egyház e körüli hármas tényezőségét fejtegetve,
ellene szól és folekozoti iskolát akar; nem látja be
a községi iskola szükségét, miután minden feleke-
zetnek ugy is vannak iskolái. Simon Flór. az elvet
nem akarja többé tárgyaltatni, mert az el van már
döntve, hogy az iskola községi és felekezetnélküli
leend jogosan, mert folekozotnélküli adókból tarta-
tik fenn. Különben tetszésére van bizva bármoly
folekezetnok maga-magának külön intézetet is ala-
pítani. Déry mindenkinek eleget óhajtván tenni, a
lakosság és adózása aránya alapján subvenczionál-
tatni akarja a községi iskolákra szánt összegből a
felekezetieket. Tavaszi erre ismét felszólal s a ver-
senyt s a kath. autonómia létesülését óhajtva a
szabad egyház, a szabad állam elvén ismét ajánlja
indítványát, mit a közgyűlés határozattá is emelt.

** (A „Magyar Polgár") irja: „Koós Foroncz,
bukuresti ref. lelkészt végre sikerült Czelder Már-
ton intrigái- és vádaskodásainak hivei előtt gya-
núba s a legkellemetlenebb helyzetbe hozni. Ez
ügy annyira élire van állítva, hogy karácson ün-
nepeire a tomplom kulcsait erőszakosan elvették
Koóstól s rendőrökkel őriztették, hogy no mehes-
sen hivei közé a templomba." E szomorú ügy
részleteit egész terjedelmében fogja közölni a
„Magyar Polgár."

** (A kultuszminiszter) elrendelte, hogy a
tandijak kezelését minden nyilvános iskolánál a
tanszemélyzettől külön álló egyén vigye. A budai
főreáliskalánál e hivatalra Schaedl Antal minisz-
teri hivatalnok már ki is neveztetett.

*"' (A vallás- és oktatásügyi miniszter) dr.
Corzan-Avendano Gábor pesti kir. főgymnaziumi
igazgató-tanárt, a felsőbb természettanból a ma-
gyar kir. egyetemnél magántanárrá lett képesítése
'olytán, e minőségében megerősítette.

** (A vallás- és oktatásügyi miniszter) dr.
Jsiky Viktor kolozsvári kir. jogakadomiai helyet-
tes rendkívüli tanárt, a m. kir. egyetemnél az egy-
házi jogból magántanárrá lett képesítése folytán, e
minőségébon megerősítette.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Fahiány.) A városi hatóságnál jelentés

tétetett, hogy a jelenleg Pesten levő tüzifakészlet
aligha lesz elégséges a télen át, s hogy ennélfogva
jó volna a minisztériumhoz fordulni, eszközölné
ki, miszerint az államvaspályatársaság megfelelő
szállítási eszközökről és olcsóbb szállitási árról
gondoskodjék. A tanács az ügy sürgős volta miatt
zonnal folyamodványt intézett a minisztériumhoz.

**r (Nagyvárad-kolozsvári vasút.) A nyilvá-
nos aláírást a nagyvárad-kolozsvári vasút papiraira
az angol-osztrák bank f. hó 24-kén nyitotta meg.

** (Magyar királyi udvari szállítók) czimét
yerték: Kuglor Henrik ezukrász, Krippel Anna

divatárusnő, továbbá Árvay J. és társa szalagko-
reskedők, mindnyájan Pesten.
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Mi újság?
** (̂ 4 királyi család,) hirszerint, vagy február

végén, vagy márczius közepén fog Budára jönni,
s az utóbbi esetben az udvar hat hétig időzik Bu-
dán, a többi időt pedig a fürdő idényig Gödöllőn
fogja tölteni.

** (Honvédek.) Ó Felségének bemutattak négy
magyar honvédot az újonnan tervezett egyenruhá-
ban. Közülük kettő a lovasságot, kettő a gyalog-
ságot képviselte; a kis csapatot, mely külső csinra
nézve kitett magáért, s mely az udvari körökben
nem csekély figyelmet keltett, egy huszár-őrmester
vezényelte. Az egyik gyalog honvéd vadászpuskát
hordott. Ü Felsége nagyon részletesen megtekinté
a honvédeket és mindegyikükkel magyarul beszélt.

** (Honvédruhák.) A honvédgyalogság öltö-
zete vörös nadrág, kék attila cseresznyepiros (tisz-
teknél arany és piros) zsinórzattaí és magyar
czimeres vörös csákóból fog állani. A lovasságé
hasonló lesz, de a kék dolmány fölé hasonló szinü
mente adatik.

** (A honvédelmi minisztérium) rendeletet
bocsátott ki, melynek értelmében a katonaságnak
tábori és más egyéb gyakorlatok alkalmával a
szántóföldekre és szőlőskertbe lépni nem szabad.
A hatóságok felszólittattak, hogy e rendelőt áthá-
gói ellen erélyes intézkedéseket alkalmazzanak.

** (Veítor tábornok), mint a „Kronst. Ztg."
biztos forrásból értesül, a kolozsvári balközép
által ismételve felajánlott képviselőjolöltséget kö-
szönettel visszautasitotta.

£f: (A szinészek bálja) már tavaly első izben
jó hirüvé lett; az idén sokan tavalyi híréért vettek
részt benne. Nem is csalatkoztak. Csinos, szép tár-
saság töltött kedélyes időt e mulatságban. A szin-
ház koszorúsai és reményei egymás mellett ragyog-
tak. Jókainé, Felokiné, Pauliné mellett a már
hirro kapott és emelkedő hirű színésznők ujabb
nemzedéke. Mások is sokan, szép és ízletes öltö-
zékü hölgyek. A fórfivilágot a jó kedvű tánezos
ifjúságon kívül szinészek, irók és mágnások totték
leginkább. Jókai Mór Kakas Márton sarkantyú-
jával, Gyulai Pál kifogyhatatlan polemizáló kedé-
lyével, Csornátony a monoklival, Sehwarz Gyula
Orbán Balázszsal és Deák Farkas örök ifjúságával
stb. stb. mulattak és mulattattak. Férfiak közül töb-
ben viseltek magyar ruhát, mintfecske farkut; a sziné-
szek mindnyájan. — Ugy halljuk, hogy e bál többet
jövedelmezett 700 frtnál a szinh. nyugdíj-alapnak.

** (A mint a Duna jege) jan. 25-én megállóit,
csakhamar akadt vállalkozó, ki rajta nagy vigyá-
zattal, lépést lépés után megfontolva, Pestről Bu-
dára keresztül ment. Egy tanuló utánozni akarta,
de útközben elcsúszott, és fején erős sérülést
kapott. Szerencsésebb volt az a nyolez egyén, kik
egymástól 50 lépésnyire a lánczhid közelében
Budára átmentek.

** (Táncsics Mihály) műtétnek vetette magát
alá, mi oly jól sikerült, hogy alapos reménye van,
miszerint régóta elvesztett szemevilágát ismét visz-
sza fogja nyerni. A beteg képes ugyan már meg-
különböztetni a tárgyakat, szemeit azonban a teljes
meggyógyulásig bekötve kell tartania.

•* (Azonfiatal leány temetése), kit apja, mert
bűnös szenvedélyének hódolni nem akart, balta-
csapással végzett ki, 27-én délután ment végbe, a
Rókus-kórházból nagyszámú résztvevő közönség
jelonlétébcn. A diszes koporsó körül fiatal molnár-
legények vitték a fáklyákat, s ugyanők a szűzi ko-
ronát is, melyet szegény vérével érdemelt ki. A
kegyetlen apa a börtönben várja méltó büntetését.

" *# (Iparlovag.) Giustiniani Caesar gróf név
alatt szerepelt iparlovag felett tartott Ítéletet a
pesti bűnfenyitő törvényszék. Az illető nagysze-
beni születésű 24 éves, kereskedő-segéd, s Triest-
ből megszökve, több magyar városban iparlovagos-
kodott. Többnyíre pinczérektől csalt ki pénzt
Székes-Fehérvárott, Kalocsán és Pesten. Nagy-
Kanizsán egy lovassági tiszttel jót állatott l'60 frt
erejéig, s ez összeget a tisztnek meg is kellett fizet-
nie. A törvényszék hat havi fogságra ítélte.

** (Petőfi szobor.) Több lap indítványozta,
hogy Petőfi Pesten emelendő szobrának leleplezési
ünnepélye a nagy költő születésének 50 éves jubi-
laoumával (1873. jan. 1-én) lenne összekötendő;
ez értelemben Reményi Ede, mint ezen szobor-ügy
kezdeményezője és vezetője kijelenti, hogy az in-
dítvány valósítása kívánatos és nem kivihetlen,
sőt erre nézve már az előkészületek is megtétettek,
s „több európai hirü szakférfi barátságos közvetí-
tésének igéretét már is birja," — szükséges mind-
azáltal, hogy az ügy lelkes pártolás által egyesek
részéről is elősegítessék.

:f£ (Legújabb divat szerint) a férfiak táncz-
mulatságok alkalmával övig kivágott fekete mel-
lényt viselnek a fecske-fark mellé, mellöket egész
széltiben csak ing fedi. Egyébre ha jó is lehet
(annak a ki szereti): de bálra nem való ez a mel-
lénytelenség, mert az ember fia fárad, izzad és az
ing olrücskösödik, szétválik, csúnya lesz. így
tapasztaltuk másokon és megírtuk, hogy mi is
adjunk már divattudósitást.

±£ (Szenteskedve csaló.) A „Magyar Állam"
irja: Figyelmeztetjük a t. ez. kivált váro3Í lelkész
urakat egy fiatal jól öltözött, piros, tiszta képű
német csalóra, ki bárónak adja ki magát és a gyó-
nást arra használja föl, hogy annak elvégzése után
a gyóntatútól koholt ürügy alatt pénzt zsarol-
jon ki.

** (Meglepetés.) Budán, sajátságos eset adta
elő magát. Egy vidéki ugyanis fiát azon gondolat-
tal adta egy budai családhoz, hogy németül meg-
tanuljon. Egy esztendei távollét után feljön az
atya, s nagy meglepetésére fia nem németül, de
szerbül beszélt; a család tagjai ugyanis magyarul
és szerbül beszéltek. A szülők most pert akarnak
inditani a hasztalan költekezés miatt.

** (Arvamegyének) f. hó 15-kén tartott köz-
gyűlésén a krussetnikai plébános, Szlopovszky
Károly a megye tiszteletbeli aljegyzőjévé választa-
tott, s mint ilyen, azonnal le is tette az esküt.

** (Stockholmban) egy egész utezát megmér-
geztek nem régiben. Égy sütőlegény, abbeli boszu-
jában, hogy gazdája levont fizetéséből, a tésztába
egérkövet kevert. Á kik e sütő-boltból vásárolt ke-
nyeret és zsemlyét ettek, mindnyájan roszul lettek.
Azonban senki sem halt mog. A sütőlegény maga
bevallotta bűnét.

** (Halálozás.) Csokalyi id. Fényes József
Biharmegye volt táblabirája, életének 69-ik évé-
ben meghalt. —• Özv. Adorján Boldizsárné, szü-
letett Lemouton Emilia asszony f. hó 22-én G.-
Kisfaludon életének 42-dik évében elhunyt. Neve
egykor ismeretes volt irodalmunk terén. Nyugod-
jék békében!

Nemzeti színház.
Péntek, jan. 22. „Angolosan." Vigj. 2 folv. Irta Görner

Magyarosította N. N. — és „Az elkényeztetett férj." Vigj.
1 felv. Irta Thibust. Ford. Szerdahelyi.

Szombat, jan. 23. ,,A boldogság első napja." Vig opera
o felv. Zenéjét szerz. Auber.

Vasárnap, jan. 24. „A farsangi iskola" Vigj. 4 felv.
Irta Vahot Imre.

Hétfő, jan. 25. „Gizella.'1 Ballet 2 felv. Zenéjét szerz.
Adara, — és „Az egyetlen leányt Vigjáték 1 felv. Irta gr.
Fedro S. Ford. Radnótfiíy.

Kedd, jan. 26. „Lammermoori Lucia." Opera 3 felv.
Zenéjét szerz. Donizetti.

Szerda, jan. 27. „Az utolsó levél." Vigjáték 3 felv. Irta
Sardou. Ford. Szerdahelyi.

Csütörtök, jan. 28. „Don Jüan." Vig opera 2 felv. Ze-
néjét szerz. Mozart.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kőlesd. Sárpataki. Föl fogjuk használni. Óhajtandó

volna, hogy az ujabb népköltészet hasonló termékeit másutt
se engednék elveszni.

— Kémes-Szalok. A. H. Abban igaza van önnek,
hogy a jelenleg együtt ülö izraelita kongressusnak kitűzött
saját feladatai vannak, s azok közt nincs a naptár megvál-
toztatása. De azért nem kevésbbé igaz marad, hogy czél-
szerü volna az izraelita naptárt is, mint a keresztyéneké
van, a nap-évhez alkalmazni s e tekintetben is egyöntetűsé-
get eszközölni izraeliták és nem izraeliták közt.

— B.-Főkajár. L. F. A kéziratot kivánata szerint
vissza fogjuk küldeni. Nem terjedelme, magában véve, volt
az ok, melyért nem közölhettük, — hisz annál jóval terjedel-
mesb közleményeket is adunk; hanem ily tárgynak, ily ter-
jedelemben fejtegetését mondottuk lapunkban nem va-
lónak.

— Debreczen. B. E. A kívánt ke'ziratot c«ak közeleb-
röl sikerült megszereznünk, s pár napja, hogy a reklamált
számokkal együtt elküldöttük.

— Eperjes. K. R. Az életrajzot adandó alkalommal
föl fogjuk használni. De arra nem érzünk magunkban
semmi kedvet, hogy Akin ur mellett sorompóba szálljunk.

— Csorna. K. E. A kivánt könyveket könyváruji
utón küldettük el. Az ujabban érkezett czikket átszolgál-
tattuk a „Tarka Világ" szerkesztőségének.

— Bnstyaháza. D. M. A kérdezett régi munkák ügyé-
ben legczélszerübb lesz egyenesen Horovitz antiquariushoí
(Pest az „angol királyné" szálloda épületében) fordulni.

— Szeged. Sz. J. A „Vasam. Uja." táviratilag kért
számát azonnal elküldöttük. .

SAKKJÁTÉK.
479-dik sz. f. — Klett Fülöptől

(Stuttgartban.)
Sötét.

c d e f g h
Világos.

Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.

A 474-dik számú feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől, ajánlva Ivánffy Lajosnak.)

Világos. Sötét.
1. Bd4—a4 1. Ba2—a4:
2. Vdl—gl 2. Fh2—gl:(a)
3. b6—b7f 8.Ka8—a7
4. b7—b8 Vezér matt.

Világos. a) Sötét.
1 1
2 A) 2. Ba4—d4
3. Vgl—d4 3.tetsz.sz.
4. b6—b7 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Haraiztiban: gr. Festetics Bannó. — Karczagon : Kacsó
Lajos.— Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Csákváron: Kling
Iván. — A győr-szent-márloni olvasó-egylet (a 468-ik, 470-
dik, 471-dik és 472-dik számú feladványokat is.-) — A^eíít
sakk-kör.

Rövid értesítés. Miskolcz. P. D. Magán levélbeu vá-
laszolunk.

— (A pesti sakk-kör közgyűlése.) A pesti
sakk-kör közgyűlését f. hó 24-kén d. u. 4 órakor
tartá meg. — A titkári jelentés felolvasása után,
melyet a közgyűlés magáévá tett, határoztatott,
miszerint az alaptőkének egy része 1860-ki 5%
hozó sorsjegyekbe helyeztessék ol; a netaláni nye-
reményekből a kör a sakk-játék müvelését, nagy
és gyakori dijak kitűzése által lehetőleg előmoz-
dítsa. Az igazgatóság következőleg alakult meg:
elnök Erkel Forencz, alelnök dr. Bróde Lipót, tit-
kár Kubinyi Béla, pénztárnok Ginter Károly, vá-
lasztmányi tagokul: Erkel Elek, Mandello K., dr.
Spitzer, Tarába, Zaary, dr. Vidor választattak; —
Grimm veterán sakk-játszó — ki 19 évi távollét
után tért vissza hazánkba, s egyike volt azoknak,
kik a sakk-téren a magyar névnek külföldön di-
csőséget szereztek — tiszteletbeli elnökül. Kolisch
Ignácz tiszteletbeli tagul egyhangúlag megválasz-
tattak. — Pesten, 1869. jan. 26-án. Kubinyi Béla,
titkár.

HETI-NAPTAR.
llónapi-és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár

31
1
2
3
4
5
6

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
CsölJ
Pént.
Szőni.

Január
C Nolai Péter
Ignácz püsp.
Gyerty. sz.b.a.
Balázs püsp. (J
Izidor, András
Ágota sz. vért.
Dorottya szűz

t'Hatvan, v.
Brigitta
Gyerty. sz. b,
Balázs
Izidor
Módost
Dorottya

Görög-orosz
naptár

Január (ó)
19 E Makár ap
20 Euthym
21 Maximim
22 Timotheus
23 Kelemen
24 Xénia
25 Gergely hitv.

Izraeliták
naptára

Sebat R.
19 Jászon
20 Jeremiás
21 | halála
22 Nizkaleu
|23B. 10. t. h.
24 Job
25 S. Skal.

N a p

hossza [ kél nyűg.

H o l d

hossza kél nyűg.

f. p.
311 40
312 41
313 41
314 42
315 43
316 44
317 45

f. p.
178 58
193 31
207 41
221 48
235 21
247 56

6!260 44

Hold változásai. ® Utolsó negyed 3-án esti 6 óra 12 perczkor.

o. p.
9 51

11 4
gg

0 15

ó. p.
9 25

3 29

gg
10 26

,10 55
111 28

este
0 43

! TARTALOM.
! Erkel Ferencz (arczkép). — A falusi élet. — A fehér
I keresztnél. — A kolozsmonostori apátság (két .képpel.) —
Képek a hazai népéletből (képpel.) — A magyar hírlapiro-
dalom 1868/9-ben. — Tárház: Farsangi mulatságok. —
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egy-
ház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság ?
— Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti-naptár.

Felelő* szerkesztő: Nagy Miklós. (L.magyar-utcza 21. sz.)

HIRDETÉSEK.

5 font jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5 I o n t

Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

3 „
4 „

3 ft. 40 kr. Plant-Ceylon-kávé. . 4 „ 20 „
80 „ Cuba-kávé egész finom 4 „ 40 „
— „ Gyöngy-kávé egész fin. 4 „ 50 „

továbbá:

Czukor, brasiliai-rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai rhum,
fecco virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék á

legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Járinay-iiál,
a ket^ szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt.

mellett a leg-

Köszvény-, csúz- s más hasonnemö betegségek ellen! I
A beállott gyors mérsékváltozás alkalmával czélszerünek tartjuk,— az egyedül

§igmund József urnái Pest, városház-uteza, a „zöld-koszoruhoz" czimzett kereske-
désben létező (tüfenyU) erdei gyapot gyártmányaink raktárára ujolag figyelmetessé
tenni. Gyártmányainkból különösen a következő felette előnyös e's hasznos czikkeket
u. m. niellénykék, nadrágok, harisnyák, betét-talpak, mtll-, test-, térd- s kar
melegítőinket, vatta stb. azon megjegyzéssel ajánlani, — hogy fentebb érintett jeles
czikkek a t. vevőket tökéletesen ki fogják elégíteni, s értük adott pénzüket meo-bánnl
nem fogják. fe

Bátorkodunk ezúttal azt is felemlíteni, hogy az elébb emiitett raktárban
(tüfenyü) erdei gyapot-olnj valamint spirittis is — készletben található, mely a
bántalmazott testrészek bedörzsölésére a legkitűnőbbnek bizonyult be; s mely raktá-
runkban, számtalan fenfekvő tekintélyes orvosi egyéniségek s avaüanok hiteles
bizonyítványai által támogattatik, s melyek bárki által mindenkor megtekinthetők.

A Ijairitz-féle erdei gyapotáruk-gyára
374 (3-3) Retndá-ban Thüríngen-ben.

Heckenasl Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem utcza4. sz.) megjelentek és minden

könyvkereskedésben kaphatók:
Asbóth Lajos. Görgei. Czáfolat Assermann honvédezredes és miniszteri

titkár vádiratára. Függelék: Észrevételek Görgei: „Gazdátlan leve-
leire. (32 lap, n. 8-rét) fűzve 40 kr.

A forradalom költészete. Költemények és közlemények az 1848—49-ik
szabadságharcz idejéből. Szerkeszti és kiadja Áldor Imre. (8-rét
358 lap.) Petőfi S. arczképével. Fűzve 2 ft. Diszkötésben . . 3 ft.

Kossuth Lajos orsiággyülési beszédei. Második kiadás. Kossuth
aczélmetszetü arczképével. 1867. (304 lap, nagy 8-rét) fűzve 2 ft.

Pap Dénes. Okmánytár Magyarország függetlenségi harczáiiak tör-
ténetéhez 1848—1849. Első kötet (424 lap, 8-rét) fűzve . . 3 ft.
(Második kötet sajtó alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

i 1 jsiio INiliiilwii djdonsápk
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap.

Kiadja
Heckenast Gusztáv.

őrzött teHe^mn'Ü!!1*8 ^ 8 8 »» b a d e'vö szellemét, minden irányban meg-
T 8 a U r t a l o m 8 ! a ? 8 é 8 e t ' a m a r a d a ^ ó és napi érdekű rovatok beosz-

t aa tartalom g B x d a g v a i t o z a t O 8 8 á á t t o v á b b r £ i s fenntartandjnk.
A „Vasárnap, u j s a g < t u j é y t ő l k e z d v e

jelentékenyen nagyobb terjedelemben
P ; a 8 d I A

1869-dik évi folyamára.
eredeti képpel illustrálva, s rendkívüli mellékletekkel bővítve.)

Szerkeszti

Nagy Miklós.

I««ató tárcza-rovatot éreZhető
népismei, természettudományi 8

rövidséget is szenvednének
A

g asznú közlemények legkisebb

A „Politikai Újdonságok" hetenkint e g y 8 z e r ezélszerü beosztással,

összefüggő képben tüntetik elő mindazt, mi a hét folytán a hazai és külföldi
politikában figyelemre méltó történik. Az országgyűlés szünetelése alatt a
vidéki és megyei élet mozzanatait s az uj választásokat szintoly figyelemmel
kisérendjük, mint a törvényhozásnak újra megnyíltával minden hetilap
közt legteljesebben adjuk ismét az országgyűlési tudósításokat. A fon-
tosabb beszédeket és okmányokat ezentúl is Országgyűlési Beszédtár-
ban közöljük külön mellékletül.

Végre a „Vasárnapi Újság" mellett jövőre minden félév végén
rendkívüli képes mellékletet

fogunk adni, melylyel kiadónk a „Politikai Újdonságok" külön előfize-
tőinek is kedveskedik.

A lap eddigi olcsó ára a terjedelem emelkedése s egyéb előnyök
mellett is vált zatlan marad.

Előfizetési föltételek:
postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Újság
és

Politikai Újdonságok együtt:
E g é w é v r e ( j a n u á r - d e c z e m b e r ) . . . 1 0 f r t .
F é l é v r e r i a n n i l r _ i „ „ ; „ „ \ ' e

Csupán
a

V a s á r n a p i Ú
Egész évre (január—deczember)
Félévr ( j á j i )

6 frt.

Csupán

Pol i t ika i Újdonságok:
Egész évre (január—deczember) . 5 frt. — kr.g ( j c z
Félévre (január—június). 5 0

"EVU 7. VJauuar—aeczemDer) . . . 1U tn
Félévre (január-június) . / . . . 5 „

tes k ü l d é s T t r i í 0 6 2 ^ Vfár7/& gyűjtőinknek egy tiszteiet-példánynyal szolgálunk. - A pénzes levelek bérmen-
kéretik. - A múlt félévi czimszelvényekböl egy-egy darab szíves beküldését kérjük.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, eayetem-utcza 4-dik gzám.1

# »
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y i _ _ Megétetés patkányniéreg ál-
tal fiitthc nem történhet.

Patkányokat,
egereket, mezei egereket, hör-
csököket és vakandokat fajza-

tukkal együtt
egy egyszerű, mindenütt felhasznál-
ható és mindenki által alkalmazható
ujon feltalált kir. szab. módszer által
csaknem minden költségeskedés nélkül
méregmentesen biztosan és gyökeresen
kiirthatni. — Alapos, értelmes s köny-
nyen felfogható utasítást a fentnevezett
férgek kiirtására alólirottak 2 ftnyi
dijért adnak.

A „Leipziger Illustrirte Zeitung"
1868. april 25-ki száma, műszaki osz-
tályában ekir. patontirozott találmány
felöl, többek közt mondja: , hogy ezen
módszer fóleg azért igen ajánlható,
mivel az ember annak végrehatásánál
sem mérges, sem másféle vészes tár-
gyak felhasználására nincs utalva és
semmiféle kelepczét nem kellfelállitani.
Ezen uj módszer egyszerű, és mindenki
által minden veszély nélkül kivihető,
csaknem költségnélküli s mellette leg-
jobb eredményű."

Megrendeléseket tisztelettel be-
várnak

RE1SS és IIA.
vegyészek, több kir. kiz. szabadalmak
tulajdonosai, Pesten, István-téren 4. sz.

NB. E módszer csakis a dijnak bér-
mentes beküldése ellenében küldetik
szét, mivel a postán levélbeli utánvétek
nem fogadtatnak el. 841 (6 — 6)

Heckfiiast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent és ott, valamint minden hi-

teles könyvkereskedésben kapható:

Jókai Mór.

Egy magyar nabob.
Regény 8 kötetben.

Harmadik kiadás.
(8-rét 255, 255, 253 lap) fűzve 2 ft, 40 kr.

Horváth Mihály.

A magyarok története
rövid előadásban.

Negyedik javított kiadás.
1868 (586 lap, 8-rét) velinpapirou, angol

vászonba kötve 4 ft. 30 kr.

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.

Szinnyomatu czimiuel.
(8-rét 320 lap) fűzve 2 ft. 50 kr., diszkö-

tésben 3 ft. 60 kr.

T i t k o s

betegségeket
és

nemi gyengeséget
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. Karnison fékórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktar: ás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-utcza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1 — 4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 317 (18—24)

Farsangi különlegességek.
Ajánlják

Dorottya-utcza 2-dik szám a „magyar király" czimii szállodával szemközt.

Báli legyezők.
Legújabb párizsiak, változatos kiállitásuak 1 frt. 20 krtól

kezdve ' 30 ftig.
Falegyezftk, simák és áttöröttek festésekkel és selyem részek-

kel díszítve, stb. 35 krtól kezdve 10 ftig.
Chinai legyezők.
Bokréta* legyezők.
Fekete és Dominó legyezők.

Álarezok.
(iyermek álarezok 10 krtól 50 krig.
Közönségesek urak és hölgyek számára 15 krtól 1 ftig.
Eredeti torzképek, állatt'ejék, bires egyéniségek arczké-

pei 30 krtól 4 ftig.
Domino-álarczok: sodronyból, selyem, atlas és bársony 40

krtól 2 ft. 50 krig.
Brillant álarezok, igen könnyük és kedveltek 1 ft. 20 krt. 3 ftig.
Tréfás pléh orrok 15 krtól . 20 krig.

Ékszerek
hölgyek és urak részére, legújabb Ízlésben, aczél, teknösbékahéj,

elefántcsont, kristály, earniol, jet, doubié or, utánzott gyé-
mántok, korálygyöngyök, keleti szagos rózsa gyöngyökből
stb. készülve, nevezetesen:

Legújabb ha.jdiszek Chignon boglárok és fésűk 35
, krtól ' 10 ftig.

Ékszer-készletek, öszhangzó ízlésű melltüt és fülfüggöket
tartalmazók 75 krtól kezdve 30 ftig.

Melltük (Broehok) 10 krtól 12 ftig.
Nyakékek, 10 ftig.
Ing elő- és iug uj-gombok, készletekben is 5 krtól 7ft. 50 krig.
Schawl és nyakkendőtűk 10 krtól 5 ftig.
Medaillonok 20 krtól 5 ftig.
Jonjou breloques 10 krtól 1 ftig.
Óv-csattok 20 krtól 5 ftig.
Óralánczok 10 krtól 6 ftig.
Színházi és álarezos ékszerek,

Viaszgyöngyök, olcsók a báli ruhák díszítéséhez, és legfino-
mabb a valódiakhoz hasonló nyakgyöngyök 10 krtól 6 ftig sorja.

Arany, ezflst és aczélgyöngyök, aezél és arany csillámok.
Báli-bokréták

Bagaria borból készültek, természetes illattal igen diszesek és
kedveltek 1 ft. 20 krtól 18 ftig dbja.

Természetimen készült, mesterséges virágokból 1 ftól 5 ftig.
Bokréták, melyek vízzel megnedvesitve virulnak fel 25 krtól

1 ft. 50 krig.
Báli bokrétatartók

Legújabb nemei felette dús választékban, darabja 75 krtól 8 ftig.
Táncz-rendek

raktárunkban létező minták vagy saját rendelmény szerint gyor-
san szereztetnek meg.
Füzértáncz érmek

sok meglepő uj nemekben, ezen czélhoz alkalmas bakrétács-
kák,stb.

Illatszerek
Angol, franczia és belftildi készítmények legkedveltebb

nemei ugyanis
Szappanok 10 krtól 1 ft. 50 krig.
Ilajkenöcsök 35 krtól 2 ft. 50 krig.
Hajolajak 35 krtól 1 ft. 50 krig.
Kemény viaszk hajkenöcsök 5 krtól 1 ft. 25 krig.
Bajuszpedrök 25 krtól 1 ftig.
Fogporok és fogpépek 25 krtól 2 ftig.
Legfinomabb illatszerek, melyeknek valódiságáért kezeske-

dünk, Farina J. M. kölni vize, Bayley és társa Ess. Bouquetje,
Hendrie Kimmel, At kinson, Violet, Pinaude, a Societé Hy-
gienique Rigaud, Treu Nuglisch-féle Jockey Club, Viola, Re-
zeda, Jasmin Rózsa, Patchouly, Ylaug y laug s sok más igen
kedvelt illat nemei 80 krtól 4 ftig.

Finom arezfestékek 40 krtól 8 ftig.
Pulcherin 80 krtól 1 ft. 50 krig.
Vinaigre de Toilette;80 krtól 2 ftig.
Rizs-por 40 krtól 3 ftig.
Arany, ezüst és gyémánt-hajpor 1 ft. 20 krig.

Egyéb jó minőségű pipere czikkek
dús választékban és minden áron.

Haj-kefék.
Ruha-kefék.
Bársony-kefék.
Fog-kefék.
Köröm-kefék.
Fésű tisztitó-kefék.
Borotváló ecsetek.
Mindennemű fésűk.

Kézi- és zsebbeli tükrök.
Borotváló és fésülő tükrök.
Hajfürt-hengerek.
Hajfürt-tekercsek.
Hajtük.
Gombostűk.
Haj-fogócskák.
Köröm-reszelök.

Fül-kanálkák.
Kyelvtisztitók.
Kesztyü-gombolók.
Kesztyü-tágitók.
Köröm-ollók.
Köröm-csipök.
Czipő-felhuzók.
Kolroizó ollók stb.

381 (2—2)

StF" Levélbeli megrendelések különös figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek, kívánatos azonban a küldendő tárgy
árának közelítő meghatározása, hogy azt kívánat szerint küldhessük meg. Meg nem felelő tárgyak visszavétetnek.

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

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők. — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisitványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porok
minden

„ „ között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: gör-
csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, cstizos fogfájdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és hnzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismeröiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknefli minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állittatott helyre.

WW A főraktár létezik .* "Wk
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt.
UHIi JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégjai Bergen városból való valódi üorsch-májíialzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kímeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag rnegvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsír-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelcsb gyógyszer a mell- és
tudóba jókban, scrophulns és rachitis, köszvény éscsúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik. • H f í l l I jk gyógyszerész Bécsben,

262 (42 -50) l f J I V L i L i tM.»f „zum Storch" Tuchíauben.

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEM,

ajánlja magát a t. ez. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagysága s tiszta egész összhangzatu

Szabadalmazott vaskalap legújabb
szerkezetű.

valamint a legújabb szerkezetű f Afakalap vagy a régiebb szerkezetű
korona.

készítésére.
Az én találmányom módja szerint megújított és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott haran-

gok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk fordítható és igy a harang nyélvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkívül az njonnan szerkesztett és szabadalma-
zott snrlódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
Kiloditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly ijesztő
Kongas pedig, mely tökéletesen ki nem láditható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. 7 (12 — 12)

Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

KOHN PHILIPPE

Kivonat „az átalános német Bokaresti lap-
ból" (Bukarester allgemeiner deutschen

Zeitung).

Nyilvános hála nyilatkozat,
Fáezátlyí Ármin, okleveles gyógysze-

rész urnák fogpapir feltalálójának és készí-
tőjének Pesten, 8 dob-uteza 44. sz. a.

Ötven éves lévén, gyermekkorom óta leg-
iszonyúbb fog-fájásban szenvedtem, minek
folytán én e tekintetben a szó teljes értelmé-
ben legkinzottabb ember valék. — Körülbe-
lül 3 hét előtt Bukaresti lapban Fáczanyi
Ármin hites gyógyszerész úrtól Pesten hir-
detett fogszert az idevaló Schuller Károly ur
gyógyszertárába megvettem, és őszintén meg-
vallom, hogy ámbár eleinte kételkedtem azon
szernek rögtöni és üdvös hatásáról, mégis
tettem vele kísérletet; a mely után valóban
megvoltam lepve, a midőn azon 48 óráig en-
gem folytonosan kinzott fájdalomtól egy
pillanatnyi idő alatt egyszerre és végkép
megszabadultam. Azóta számos hasonló baj-
ban sinlődö egyénnel azon fogpapir üdvös és
rögtön segítő gyógyhatását közöltem, és azok
közül,a kikazt használták, egy sem volt olyan,
a ki azon kitűnő szernek szinte rögtöni és
csalhatlan jótékony gyógyhatásáról meg nem
győződött volna. — A ki tehát tudja mi a
fogfájás, nem tagadhatja meg, hogy az ily
csalhatlan s rögtön segítő és üdvös gyógy-
hatású szernek feltalálója, nem e valódi jől-
tevője a szenvedő emberiségnek; a kinek én
itt nyilvánosan legbensőbb hálaköszönete-
met kinyilatkoztatni szoros kötelességemnek
tartom. — Plojestben (Oláhországban).

Freiberger Henrik,
389 (1) photogen-gyáros.

(Patek, Phlllppe és társa genfi órások tanítványának jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEK.

Doroltya-utcza 2. sz. a., a „magyar királyihoz czimzett
szállodával szemközt,

ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gaedagon ellátott rakta
rat. X évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely

•eJ. \ ~ ajtalam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
zsehíW* T, S l a ? p « könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
melvszpr- t S S Z U e i g r e n d e 3 á l l a P° t b anfentartani-kiegyenlítési tabellával együtt,
adatik °«"ak, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen

Ezüst henger-órák 4 rubinra 10-11 forint
" " arany-foglalvánnyal, rugóra. . . . . . . . 12—18
" 11 hölgyek számára . . 14—15
" >i 8 rubinra 14—15
" „ k e t t ő s födéllel 15—16
" , » kr i s tá l y-üvegge l . . . . . . . . . . , 15 — 16
.1 h o r g o n y - ó r á k 15 r u b i n r a 16 — 18

.„V' k e t t ö s födéllel . . . 18,20, 22
angol horgony-órák kristály-üveggel 19 22, 26
J°[f°.»y t á bori órák kettős födéllel . . 2 ^ 2 4
ii<rvar!,,

r.ei£0int01r ó r á l £ (kengyelénél felhúzandó) 28—30
ugyanazok kettős födéllel 3>i-<?8

Arany henger-órák (3 s z . ) 8 rubinra .' V .' .' ." ." .' .' .' ." 30-32
arany-köpennyel 34—36

Előfizetési felhívás

H01VVÉ

és gyémánttal

| Inga-

Havi

x <i,

ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra ' '
„ zománcz és gyémánttal

horgony-órák 15 rubinra a l ' '
ugyanazok, finom a r a n y - k ö p e " n n " ,'
horgony-órák kettős födéllel . ' '
ugyanazok arany köpennyel "

kristály-üveg s arany köpenm
horgony-órák hölgyeknek . }

ugyanazok kristály-üveggel . , \
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllei
remontoir-órák .
ugyanazok kettős födéllel . . . . ' '

órák, hetenkinti felhúzásra * • - . . '
óra és félóránkinti ü tőre '
óra és negyedóránkint i ütőre . . . .

regulatorok

65, 70,

40-45
42—45
40—45
55-57
36—40
46—60
56-58

80, 90, 96
60-75
36—40
48-52
50—55

. . . 70, 80, 90, 100
110, 120, 130, 150, 160
. . 16, 20, 22, 24

39-42
. . . . 48, 50, 55

30-32

Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franezia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, I 5 f t ; a

Hosszú nyaklánezok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig. g

^ y * V i d é k i megbízások az illeték beküldése

tetszenének k ^ s ^
rövididejeaattfsT/r

hyitanak.Mint
vég*Ke..ek l

| tisztelettel

H ft.

^ 8 z á m i " a t n * k - Ó r á k , m e l y e k nem
'- h ° g / , P e 8 t e n v a l < 5 tartózkodásom

m.t a folyton újuló megbízások bizo-
T, ,! t f°g°}- t 8 r < * e d n i J ^Z JavilLkat legjobban

»*«*<%*<>« órákat adjak el; azért szives pártfogásért esd
Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

első magyar katonai hetilapra.
A „H<mvéd" feladata a nemzeti hadsereg eszméjét lehető széles körben

terjeszteni.
Mi az 1867-iki törvények betűjéhez ragaszkodva egy magyar nemzeti

hadsereg létrehozását követeljük, mely aztán mintegy nagy egész a közös
hadsereg kiegészitő része lehet.

Mi a magyar nemzet önalkotta törvényeit nemzeti irányban akarjuk
kifejteni és szembe szállunk azokkal, kik az 1867-iki törvényoket „osztrák"
szellemben magyarázzák.

WW A „Honvéd" tárczája képekkel illustrálva jelenik meg.
! • * A honvédelemhez kinevezendő valamennyi törzstiszt

arczképeit lapunkban adni fogjuk, és az illető életrajzokat olva-
sóinkkal megismertetjük.

HT* A „Honvéd előfizetői „Az Olló" czimü politikai és irodalmi
havi közlönyt ingyen kapják. A szerkesztőség.

Előfizetési feltételek:
Egész évre (január — deezember) 6 ft. — kr.
Félévre (január-június) 3 „
Negyedévre Í január — márczius) 1 50 „

ĵ CjT A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A „Homéd" kiadó-iiiratala
(4 6) (Pest, egyetem-uteza 4. szám alatt.)

Uj-pesti takarék-pénzíár.
Az uj-pesti takarék-pénztár üzletét 1869. január 5. megkezdi

Az intézet alapszabályszerü hatásköréhez következő üzletek tartoznak:
1. Az intézet 25 krtól fogva betételeket 5 százalékos kamatoztatás mellett elfogad
2. Előleget ad:
a) magyar és osztrák állam- és iparpapirokra, valamint sorsjegyekre is, melyek a

pesti tőzsdén jegyeztetnek;
b) arany, ezüst és drága kövekre.
8. Leszámítol: *
a) idegen és saját váltókat, melyek három váltó képes egyén aláírásával vannak el-

átva kiknek legalább egyike állandólag Uj-Pesten lakik.
4. Kölcsönöz:
a) fekvőségekre általában és különösen uj-pesti házakra és telkekre, valamint városi

házakra és birtokokra.
b) községeknek oly közhasznú, az illetékes politikai hatóság által helyben hagyott

cra tett adósságok törlesztésére, mely a község összes tagjaínak hozzáiárultával.czélokra
eszközlendö.

Alapszabályszerü kellékekkel biró kötelezvények az intézet által engedmény utján
'.a átvállaltatnak.

5. A takarék-pénztár magának egy a kölcsönösségen alapuló hitelegyletnek alapitá-
íát fentartotta, és annak bizonyos meghatározandó összegig előleget adni fog.

Kelt Pesten, 1868. deezember havában.

375 (5—6) Az igazgató választmány.
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Az első budapesti férfiruha-csarnok
fennállásának rövid ideje alatt rendkívüli jutányosság, szilárd és igazi szolgálata

folytán a tisztelt közönség által jónak ismert nagy

ruha-tára
Dorottya-utczában

Wurm-udvar 1-sö em. 6
ajánlja, dústartalmu választékban bel- és külföldi szövetekből legnjabb szabás

szerint csinosan és szilárdul készített ruháit
bámulatos olcsó árakon.

Ószi felöltöny 10-85 frt.
Őszi jaquet 10—2ö
ószi öltöny 15-35
Bársony jaquet 12 — 35
Vadász öltöny 8-20
üti köpeny _ 1 3 ' 4 0 .

Téli öltöny 18—60 frt.
Téli nadrág 6—12
Téli mellény 4 — 8
Salon-öltöny 24—46
Házi és iroda-öltöny . . . 4—12
Pongyola-öltöny . . . . 10-30

Papi öltöny 18 — 40 ft.
Ajánlja továbbá ntnzo-bunda- és rnha-kölcsön-lntézetét a legelfogadhatóbb

föltételek mellett; és minden visrlt ruha ujjal kicseréltetik.
8(F* Megrendelések vidékekről a beküldött mérték szerint gyorsan és gon-

doian véghezvittetnek. 854 (9—12)

AB aíalauosan jónak elismert valódi s egészen trisen érkezett

SCHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- 8 tüdőbetegek számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái a király-utczában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa. — Osietsikj
F., — Schlrk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁN: Sebwarzmeyer 3. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagb J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa-

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

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban: Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csnton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszékéi: Kawilowicz gysz
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: ConlegnerIga.
Egerben: Wessely gjaz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz
Baczfeld: Hagelscbmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Janoshazán: Kuna gysz.
Jolsván : Maleter
Kaposvárit: Schröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J
Kis-Mártonbaa: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E
Késmark: Genersich C és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen :Weber A. gy.
Károlyfebérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.

Kolozsvárit: Megay M. C.
KörmöczŐn : Draskóczy gy.
Karolyfebérvár: Fischer É
Kabinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lngoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolcion: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvasárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
IVyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönscb Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken; Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly: Schöberl C.
Nagykikinda: KomkaA. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: I'antot-

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

és Dussil gysz.
Rosnyón: Posch J. gysz.
Rimaszombat: Hamaliárgy.
Rumán: Milutinovitz S.
R ékason : Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: HofbauerI.gy.

S.-Sz.-Győrgyön: ötvös F.
gyógysz.

Sopron : Voga
recht.

ét Rupp.

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

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R

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

Egy üveg ára 1 forint 26 krajrzár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbféle

tynkszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rotb

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

lösz M.
Trencsénben: Simon A. gy
Unghvartt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannon: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivánovics és fia.
Zalatnan: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M
Zentan: Wuits testvéreknél.

297 (5-6)

»ra 28 kr.

Dr. Belir ideg-extractusa,
M idegek erősítésére « a test edzésére ára

70 kr.

valódi gyógyszer
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a ikrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egr üveo

ára 1 ft.

Stíriai Stnb-havasi-nővény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesund-
heitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:

„Der «us Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herra
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe eia
vorztigliches Untersttitzungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhUllenden, besSnftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günstigem Resultate angewendet."
Főraktár: BITTNER GYULA, gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle áíalános

SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő f fájdalmat csillapító hatása álta
leggyorsabb, legbiztosabb,s egyizersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü

bajokban. — Ily ba-
jok a torokgyula-
dás, légcsőhurut,
bőr kés .barnaság,
hártyásgy ik (Qroup,,
angina) mindenné-
mii megsértések,ha-
rapás, szutés, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
megforróíások, da-
rázs- vagy méhszu
rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással— rögíött
daganatok, gumók,
tályogok, pokolvar

(carbunculus pustulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg,
vadhús, tagseivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a
szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy márgenyes női mell. —
Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és raéh-
fnlánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nél-
kül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben meg-
próbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított én elterjedett hírét kétségbe-
vonhatlanul igazolja.

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

urnái király-uteza 7. ez a.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.

udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz", — Bndán: Pichler Győző
királyi udvari gyógyszerész és a Krisztinavárosban Wlaschek E. gyószerész
— Aradon: Szarka J.-nál. — Békés-Csabán: Biener B. — Debreczen-
ben: dr. Róthschnek V. E. — Dana-Földváron: Nádhera P. — Egerben:
Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Erseknjvárott: Conlegner J. — Esz-
tergomban: Beszédes J. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner
F. — H.-M.-Vásárhelyen: Oblatt L. — Jólsván: Maiéter Alb. — Kassán: Ko-
regtkó A. — Késmárkon: Genersich C. A. — Komáromban: Grötschel S. özv. —
Körmödön : Nemtsek J. — Léván : Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-
Vasárhelyt: Bucher M. — Miskolcion: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson:
Kreitl G. — JVagybeeskereken: Kleszky J. — Nagy-Kanizsán: Wajdits J. —
Nagyszombaton: Fántotsek R. — Nagyváradon: HuzellaM. — Nyíregyházán:
Kovács S. — Pakson: Malatinszky S. — Péesett: Sipőcz J. — Pozsonyban:
Pisztóry B. — Rimaszombatban: Hamaliár K. — Rozsnyón: Hirsch J. N. —
Selmeczen: Vitkovics János. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott:
Braun J. — SE.-Györgyön : Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temes-
várott: Pecher J. E — Tétsön: Tamássy A. — Unghvárott: Okolicsny J. —
Vasvart: Árady P. és Rossás R. — Versetzen: Guist M. - Veszprémben:
Ferenczy K.-nál.

Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYERGYÁNFFY J. és FIANAL.
Hátszegen: MATÉFI B. gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDŰS GY., a „fekete safhoz" ezimzett városi gyógyszert.
Mitrowitzon: KERSTONOSCHITZ E. FIAINÁL.
Czernowitzban: SCHNIRCH J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassiban: JASSINSKI A. gyógysz.
Brailában Olahorszájrban: Dr. C. C HEPITES gyógyszerésznél.
Ginrgevóban: FAB1NI E. L. gyógyszerésznél.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók

lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő-
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ ezimezve: Budára beküldeni szíveskedjenek, ki
megrendeléseket is pontosan teljesít.

C ^ " Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak késipénz-
beni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telje-
sittetnek. 391 ( 1 - 6)

Heckenast Gusztávnál megjelent és kapható:

KOSSUTH ÉS PERCZEL.
Ajánlja a honvédegyletnek és a magyar népnek

Á L D O R IMRE.
Ára: 4 0 kr. A füzet bérmentve küldetik a megrendelőknek.
Perczel beszédének minden állítása történeti adatokkal van

itt megezáfolva, a függelék pedig Irányi Dániel roppant érdekű
fölleplezéseit hozza Kossuth és Perczel külföldi érintkezéseiről;
továbbá a pesti közp. honv. bizottság nyilatkozatát a Perczel-féle
vitás ügyben. A füzet különösen ajánlható a honvédeknek s mind-
azoknak, kik Perczellel tisztába jöni óhajtanak.

Az olcsó ár a tömeges megrendelésnél még mérsékeltetik.

MF* Gyűjtők 8 példány után egy tiszteletpéldány»
ban részesülnek. (s_s)

A valódiság
b i z t o s í t á s a

mellett.

Ajánlandó

emlékeztetés!
A valódiság

biztosítása
mellett.

1

Dr. Béringuier
cs. kir. szab.

Növénygyök-olaja
^eredetiüvegcsékben 1 frt. o. ért.

Balzamos

Olajbogyó-szappan
eredeti csomagokban 35 hr. o. ért

iir. Műin de Boutemard

FOG-PASTAJA
% és Vi csomagokban 70 és 35 kr. o. é.

Dr. Béringuier

növényi hajfestőszere
teljesen tokban kefével éa csészével 5 ft.

Növényi
RUD-HAJKENO

ára darabonkint 50 kr. o é.

Dr. HÉKIM-l IEK L.

K O E O N A - S Z E S Z E
(a kölni vi» quintessentlÁJs.)

Eredeti üvegekben 1 ft. 25 kr. és k 75 kr. oszt, kr.

„ , Dr. Koch

NOVENY-CZDEORKAI
% és'/j dobozokban 70 és 85 kr. o. ért.

Dr. Hartung
C HI x\A-H É J - O L. A JA

bepecsételt és az üvegbe nyomott bélyeggel.
Rgy üveg ára 85 kr. o. é.

NÖVÉNY-HAJKENÖCS
bepecsételt éa s tégelybe nyomott bélyeggel.

Egy tégely ára 85 kr. o. é.
Dr. BORCHARDT

ill

Dr. Béringuier cs. kir. szab. növénygyökolaja menten minden ártalmas keverék-
től, a legalkalmatosabb növény-alkatrészekből és olajos anyagokból összeállítva,
széntartalommal gazdagon ellátva, melynek rendkívüli hatását az ujabbi kisérletek oly
tagadhatlanul bebizonyítják, a hasonló készitmények legjobbjai közé sorozható, ás
bizonyára minden előkellő piperének különös díszére fog válni.

A balzamos olajbogyó-szappan nem csupán tisztító, hanem puh i tó és üdítő
tulajdonságánál fogva is minden a t e l j e s e n jó pipere- és egészségi szappantól
megkivántató követeléseknek megfelel, és ezért mint enyhe és egyszersmind hatá-
sos napi mosdószer még a leggyengédebb és legérzékenyebb bŐrü nők- és gyer-
mekeknek alkalmilag ajánlható.

Dr. Suln i l l a tos fogpastája vagy fogszappana különösen kedvelt és legáltalá-
nosabb és legbiztosabbnak elismert szer a fogak és foghus épentartása és szépítésére,
sokkal k e l l e m e s e b b e n és gyorsabban tisztítja, mint a különféle fogporok,
egyszersmind az egész szájüregnek igen jótékony és kedves üdeséget ad.

Dr. Béringnier 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 megfe le lő és egyátalában ártalmatlan szernek
ismertetett el a haj és szakái, szintúgy a szemöldök tetszésszerinti színű festésére, a
nélkül hogy a bőrt beszenyezné vagy szagot hagyna hátra; használata igen könnyű,
és az ezen festék által helyre hozott hajszín igen t e r m é s z e t e s szinü.

Ezen Dr. Llndes kir. vegyészeti tanár hitelessége alatt Berlinben, tisztán növényi
alkatrészekből összeállított rnd-hajkenócs a haj növésére jó ték o nyan hat, és
azt puhán tartja és a kiszáradástól megóvja; e mellett a hajnak szép fényt és ru-
g a n y o s s á g o t kölcsönöz, és egyúttal különösen igen alkalmas a haj összetartására.

Dr. Béringnier L. cs kir. szab. korona-szesze a legfinomabb illő égényszesz a jő
illatú, éltető és erősítő, a növényvilág kifejtetlen és legbecsesb alkatrészeivel olymódon
van összekötve, hogy nemcsak i l la tos és mosdóviz, hanem mint kitűnő segéd-
szer az é l t e t ő erő fe lv id i tására és az idegek e r ő s í t é s é r e szolgál.

A porosz kir. kerületi orvos Dr. Koch növényezukorkái, tekintve a kitünőbb füvek
és növények nedveinek dústartalmu alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a
köhögés, rekedtség, torok szár adás, nyálkásodás stb. elles, a mennyiben
mindezen esetekben enyhitóleg, ing er esi l lap i tó lag és különösen jó tako-
ny a n hatnak.

Egy előrehaladott, gondos, tudományos elismerés szerencsés eredményének a Dr. Har~
tnng-féle szab. hajnövesztő szerek vannak rendelve magukat hatásukban kölcsönö-
sen kiegészíteni: a mint a chinahéj-olaj a haj fentartására szolgál, ugy a
növényi-kenőcs a hajnövésének fe le leven í tésére és e lőmozdítására van
rendelve; az első a haj ruganyoeságát és színét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj
idő előtti szürkülését és kihullását, a mennyiben a fejbőinek egy uj, jótevő anyagot
kölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.

I\I í\ V V \1 v ' c T l n n l »T i ?* " í?f •• *™f o m í ny 0 1 1 a l a P ° k "tán pontosan kiszámított és általában szerencsé-
l\ U V LJ\ I - S Z A P P A N A 'e.noM«»" l to«'»»to«-gytfgy növény-szappana, jellemző = eddig elérheti en =
_ bepecsételt csomagban 42 kr « & r ' ""Z™ 6 d d l g ' é - e Z Ö h a s O n l d P;Pereczíkkek közt elvitathatlak az elsó he-

_ m*m^,^£2£%g™^££^ lyet foglalja el és egyszersmind nagy dicsérettel használtatik mindenféle fflrdókhőz.
• A fentebbi ö s 8 z e 8 jeles tulajdonságaik miatt Jelesnek bizonyult czikkek az eredeti árakon mindig készletben van.

IDCCPil i f i lT Török József Jezovitz M. Scholz J. Kiss K. Sztnpa G.

U U J J A J !

gysztár a „sz. lélekhez"
k i r á l v . u t c z a 7 . s z . . gysztár a „Magyar

királyhoz";
városi gyógysztár; gyógyszertár

a „kígyóhoz" ;
gyógysztár a szé-

natéren.

Tyroler és Schle-A.-Kubin:
singer.

Almás: Koby Beck.
Altsohl: Lange Antal.
Arad : Tedeschi J., Ad. SebSffer

gysz. és Éliás Ármin.
Baja: Klenancz és Babocs.
Bártfa: Waniek és társa.
B.-Gyarmat: Moldoványi S.
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich

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

lius F. gysz
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád: Roth Róbert.
Csákvár: Lukács Gyula gysz.
Debreczen: Czanak József,

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

Detta: Braumüller J. gyógy-
szerész.

Déva: Bosnyák A.
D.-Földvar: Nádhera P
Deés: Krémer S.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Érseknjvar : Latzko F. és fia.
Eperjes: Pap J. S.
Eszék: Horning J. gysz.
Eger: Pillér J.
Esztergom: Rudolf M. F.
Facset: Hirschl D.
Gyöngyös: Koczíanovich J.
Georgenberg:HenschEd.
Gölnicz : Fischer C. E.
Gyér: Szailer Gyula.
G z t M k

y r : Szailer Gyula.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE.
G v n l n • /•» —i

üdvari gyógy- Ráth P. fi-RFTnAlff BakatsA. ProchaszkaJ.
SZCI'tíir; gyszerész, Tabán. %£ J P U V É M J I V ! ! gyszertár; kereskedése,

valamint a következő magyarországi t. ez. czégeknél, és a hozzá kapcsolt részekben :
Heves: Blau J.
Igló: Tirscher G. gysz.
Ipolyság: Winter János.
Jolsva : Porubszky S.
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

feld K. és Münster Gyula.
Késmárk: Genersich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Milhoffer János

gyógyszerész.
Keszthely: Singer Mór.
Komarom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L. B.
Kisújszállás: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Körmöcz : Ritter J.
Knn-Sat.-Miklós: Csappó G.
Karolyfehérvár: Matherny E.
Kőszeg : Bründl J . gysz.
liezdivásárhely: Fejér L.
\ Ppa : Csordán A.
Lipto-Szt.-Miklós: Krivosz J.
Losoncz : Bddy J. E. és Ge-

duly A. g y M .
Lócse: Kubatschka G

Glatz J.
: Schíeszler A. fiai.
Boleman E. evóe-v-sz

Makó : Ocsovszky S '
M g y - O v " 1 " : Czeh S.
Marczali: Isztl Nándor.
Marosvasárhely: Fogarassy J.
Miskolci: MedveczkyF. gysz.

Spuller Ferencz és Pasteiner
Ferencz.

Munkács : Haupt J. L. ég Ho-
rowitz S.

Malaczka : Röhrich J. gysz.
Nagy-Banya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Mihály: Brenning F. és

Sznítsak Gyula.
Nyírbátor: Legányi E.

L ó e
Lublo
Lngos

Nagy-Várad: Huzella M. és
Janky A.

Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Nagykikinda: Manojlowitz P.
Nagy-Szeben: Zöhrer J.F.és

Lurz J.
Nyíregyháza: B. Reích és Pav-

lovitz Imre.
Nagy-Becskerek: P. Arseno-

vits.
Nagy-Rőcze: Nandrássy M.
Nagyszombat: Heuffel C. F.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nádad var: Líppe S.
Nagy-Kalló: Mandl S
Nagy-Enyed: Horváth F.
Oravicza: Schnabel Gy.
O-Orsova: Böhme K. könyvk
Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
Papa: Bermüller J.
Pécs: Zách K.ésZsolnayW.E.
Pozsony: Weinstabl C. és Hein-

rici F. gysz.
Putnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
Reps: Szentpéteri János.
Rimaszombat: Krütschmar K.
Rózsahegy: Jureczky gysz.
Rom.-Lngos: Popovits J .
Sassin: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher és fiai.
Selmecz: Dimák J. C.
Szombathely: Tempel F

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

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

és fiai gysz.
Sz.-Egerszeg: Izsó F.
Szarvas: Réthy V.
Szathmár: Weisz J.
Szabadka: Farkas J. és Sí-

mony J.
Szegszárd: BrassayM.gysz.

Szeged: KovácsM. gysz.,Ko-
vács Alb. gysz., Fischer és
Schopper. 319 (4-0)

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

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

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

ránszky Istv. gysz.
8. Szt.-Gyftrgy: Sigmond és

Bogdán.
Sz.-Várallya: Weisz Mátyás.
Tasnád: Szongott J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

Pecher J. E. gysz., Jahner K.
gysz. és Kuttn M.

Thorda: Rigó J. Fríedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Uj-Verbasz: Singer H.
Unghvár: Liszkay J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Újvidék: Scbreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.'
Vágnjhely: Baiersdorf L.
Verőcze : Bésí J. K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A.

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Vácz: Mkhalik és Meiszner
Vakovár: Stanits T. Kraicso-

vics A gysz.
Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popits J. ésFalcione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz.

és Hegedűs Gyula.
Zimony: Joannovicz A. D.
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Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PESTEN,
József-tér 11-ik szám alatt, Grosz-féle

házban.
WV Rendel hétköznapokon dél-

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

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivata-
lában megjelent és ott, valamint minden

hiteles könyvkereskedésben kapható:

Magyarország képekben
Honismertetö folyóirat.

Szerkeszti Nagy MÍRIÍS. Negyedrét.
I. kötet 392 lap fűzve

II. 384
. . . 4 ft.
. . . 4 „

Adomák és jellemvonások
a forradalom és honvéd-életből.

(8-rét 192 lap) fűzve 80 krajezár.

Titkos 390 (1—12)

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

biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
I W Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkttldetnek.

Különös figyelmeztetés
a

Gyakran felmerüit eseteknél alkal-
mam lévén sajnosán tapasztalni, misze-
rint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitűnő hatású szeleteim üzér-
kedő csalók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta sierinti
utasítás mellett terjesztetik; van sze-
rencsém a (tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam ké-
szitett giliszta csokoládénak csak azt is-
merje el, melynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátke-
züleg alairva van, miat itt alább látható.

Egyébiránt legczélszerübb a meg-
rendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizo-
mányosoknál eszközölni. 216 (10—12)

Kapható Pesten: Török József
és Thallinayer és társ uraknál.

gyógyszerész Tokajban.
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Heckcnast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Peslen, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden
könyvárusnál kaphatók:

az 1869. évre szóló általánosan kedvelt dús tartalmú

NAPTÁRAK
úgymint:

tEuftrtrter

für Kngnrn wnir
bon Ladwig Hevesy III. Safjrgang. $rei8 50

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

űzérek és utazók számára. Kemény kötésben 1 ft. 20 kr.

M a g y a r n ö k

István bácsi naptára,
Tagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek, hely«
aégelőljáróknak, iparosoknak és földmivelőknek való képes-kalendárium.

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

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

Honvéd naptár.
A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. II. évfolyam. Ára 60 kr.

Népzászlé-naptár.
A magyar nép számára. — Szerkeszti Áldor Imre. — Első évfolyam.

Ára 40 krajczár.

A magyar gazda

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

Jó barát.
Nagy képes naptár.

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

Lajos. Első évfolyam. Ára 1 ft.
fgX-£^* ^ vásárok jegyzéke e kalendáriumokban egy miniszteri hivatalnok által a minisz-

térium hivatalos adatai szerint lettek a legpontosabban kiigazítva.

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

L e g ú j a b b

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

Kis gazdák naptára.
A magyar nép számára. — Megírta egy kisgazda. — Ára 30 kr.

Jnrisiís Márton
fuvó-gyárnok és nagyszerkovács^

PESTEN,
váczi-út 14-ik szám.

Ajánlja magát mindennemű fúvó, szállítható kovács-
tűzhely, satuk, kovács-, lakatos-, kőfaragó-, réz-
inuves-szerszáni, s minden az e szakba vágó munkák
elkészítésére, úgymint: üllők,siarv vagy láb-forrasz-
tásra és aczclozásra a lehető legolcsóbb árakért; nem
különben uj emeltyűket (Héber) készít és ócskákat ja-
vit. Pontos és szilárd szolgálatért kezességet biztosit,
ennélfogva kéri a nagyérdemii közönséget, hogy számos
megrendeléseivel őt megörvendeztetni szíveskedjék.

324 (3-8)

Neue deutsche Zeitung für ürtgarn u. Siebenbürgen.
Vom 4. Janner 1869 an erschcint

im Yerlage von Gustav Heckenast in Pest,
(Universitatsgasse Nr. 4)

jeden Montag Morgens:

Die Neue Zeit
ein politisches Wochenblatt

mit einer illustrirten belletristischen Beilage.
Verantwortlicher Redakteur: F r a H Z

Pránumerations-Bedingnisse:
für Pest-Ofen mit Zusendung ins Haus oder Postversendung:

Vierteljahrig (Január—Marz) 1 ft. 50 kr.
Halbjahrig (Január—Juni) 3 „ — „
Ganzjáhrig (Január—Dezember) . . . . 6 „ — „

C ^ " Es wird ersucht die PrBnumerations-Betrage sn die gefertigte Zeitungg-
Kxpedition franco eiruusenden.

Gnstav Heckenast's Zeitnngs-Expedition
(2—8) (Pest, Universitatsgasse Nr. 4.)

Kiadó-tulajdonos Ileckenafct Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

K a z i n c z y F e r e n c z .

Tizedik éve már, hogy a.nagy nyelvújí-
tónak, ̂ odaírnunk halhatatlan érdemü refor
matorának születése századik évfordulóiát
hálás kegyelettel üllte meg a z akadémia s
ve e aZ egész nemzet. Lehet, hogy a nyomott
politikai es nemzeti viszonyok s a szabadu-
lási mulhatlan közeledésének érzete nem volt
natástalan az országszerte
tartott ünnepélyek lelke-
sebbé tételére; de tagadhat-
lan, hogy t i s z t4 n irodalmi*.
szempontból is nagy fontos-
sága volt a százados Kazin-
czy-ünnepnek s az eszmék,

T^t akuk°r V e r s b e» ésprózában hangzottak 8 a z

ünnepelt irodalmi érdemei
s irányai méltatásában s fr

W é s é b e n versenyeztek,
l ; l t a k ' n e m lettek

egészen gyümölcstelenek.
N . a p K 7 b e ^ k n e k nem egye-
dül abban áll érdeme / m i t

közvetlenül tettek, hanem
abban is, a mit csak meg-
mozdítva , létesülésére az
első alkalmat szolgáltatták
sőt az utóhatásban is, melyet
eszméik, munkásságuk, pél-
dájok s egész szellemök által
még holtuk után is gyako-
rolnak. S Kazinczy Ferencz
epén azon emberek közé
tartozott,kiknél nem tudjuk:
közvetlen munkálkodásuk
óriá8]Lmérvei, vagy másokra
való hatásuk terjedelme és
"laradandósága, nagyobbak
8 b&mulato8abbak-e?
é s % ^bérrő l , ily életről
síáSlf k á j á r ó 1 ' a megüllött

m e *\\ é v r e tüzetesebben

S í e l kfni nera lehe*
f v- i c sem az élptrní^

sTsem í"1-^ k Wsét, sem K a z i n c 2 y i r o d
J , •

munkásságának telje Í l t ?
roás átn emenged4 n , ^
két irányban csak vázlatot

(1759-1831.)

! adhatunk keretül,midon a nagy író közkézen
í forgó öregkori arczképe helyett egy fiatalabb
; eveiből, 1791-ből fönmaradt arczképét mu-
' tatjuk be olvasóinknak.

Kazinczy Ferencz 72 évet élt; s ebből
60-at, irodalmi tanulmányokkal és munkál-
kodással foglalkozva. Mert mikor más még

K A Z I N C Z Y F E R E X C Z
(1791.)

egyszerű iskolás gyermek, ki a feladott lecz-
kén tál nem gondol könyvvel, ö már Író-
ságra készült 10, s valóban irt 12 éves korá-
ban. Atyjának szokása volt sokszor beszélni
egyetmást életéből s emlékeiből, s a kis
Ferencz mohón jegyzetté föl a hallottakat.
Alig tanult meg németül, már forditgatott s

már kitelhető gonddal. Isko-
lába járt Patakon, mikor

f első könyvecskéjét, egy uj
Kis Tükröt, az irodalmi kí-
sérleteknek örvendő édes
anyja kinyomatta (1775.
Landerernél, Kassán) s a
következő évben, mikor 17
éves volt a fiatal könyviró,
ugyancsak édes anyja még
a másodikat is: „Az ameri-
kai Podócz és Kazimir ke-
resztyén vallásra való té-
rését."

S ez időtől fogva, iro-
dalmi munkásságának csak
a halál percze vetett végett.
S irodalmi munkássága nem-
csak magában volt nagy,
fáradhatlan és terjedelmes,
hanem főként nevezetes az-
által, mert évtizedeken át
központja volt az összes
magyar irodalomnak, buzdi-
tója, vezére az íróknak, len-
ditője minden irányú mun-
kásságnak.

Mondtuk, hogy Kazinczy
Ferencz összes müveinek elé-
sorolásába nem is kezdhe-
tünk. Magok az egyszerű
czimek, túlhaladnák azon
tért, melyet e vázlatunk
elfoglalhat. Csak jellemezni
akarjuk néhány vonással e
roppant munkásságot s an-
nak hatását.

Kazinczy Ferenczet nem
annyira a géniusz teremtő
ereje, mely egyes remekmü-
veket alkot, mint az tette
nagy íróvá, hogy Ő a nyelv
művésze volt. S épen erre volt
a hazában szükség, inkább
mint egy geriialis teremtő

6-ik szám.

Pest, február 7-én 1869.


