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Az első budapesti férfiruha-csarnok
fennállásának rövid ideje alatt rendkivüli jutányosaág, szilárd és igazi szolgálata

folytán a tisztelt közönség által jónak ismert nagy

rnba-tára
6 Dorottya-iitczáhan £*

Wurin-udvar 1-sö em. ö _ _
ajánlja dústartalmu választékban bel- és külföldi szövetekből legujabb szabás

ezerint csinosan és szilárdul készitett ruháit

bámulatos ölcsó árakon.
Őszi felöltöny . . . . . 10—85 frt.
Őszi jaquet 10—25 „
ószi öltöny 15—35 „
Bársony jaquet 12 — 35 „
Vadász öltöny 8-20 „
Uti köpeny 13-40

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

Fapi Öltöny 1 8 - 4 0 lt.
Ajánlja továbbá utazó-bunda- és ruha-kölcsön-intezetet a legelfogadhatóbb

föltételek mellett; és minden viselt rutia ujjal kicseréltetik.
9BT"" Megrendelések vidékekről a beküldött mérték szerint gyorsan és gon-

dosan vé«hezvittetnek. • £54 ( l l —12)

Gazdasági és kerti vetőmagvak,
az elsö magyar

kertészgazdászati ügynökség magiárában
Pesten, József-tér 14-dik szám

a legjobb csiraképességben:

Magyarhoni luczerna 100 font 34—35 frtig.
Franczia luczerna 100 » 44- 48 »
Steier veres-virágú 100 » 28,30—32 »
Sárgaviragu here 100 » 20 frt.
Belföldi perje-fümag 100 » 16 »
Olasz fűmag 100 » 22 »
Angol fűmag 100 » 23-24 frtig.
Franczia fűmag 100 » 24—25 »
Bnrgundi répa. a legjobb 100 » 26 frt.
Czukorrépa . . . 100 » 20—22 frtig.
A legjobb Braunschweigi téli káposzta-magvak fontja 2 ft. 80 kr., 3 ft.

Mindennemü gazdasági, konyha-kerti és virág-magvak, diszfák, cserjék,
szölö-íövek. rperfa- és akaczfa-csemeték, valamint selyemhernyó-tojások a
legjutányosb árért kapbatók.

Az 1868-ki árjegyzéket felszólitásra mindenkinek d i j m e n t e s e n átküldjük.
A n. érdemü közönség becses megbízásáért esedezik az I-ső magyar kertész-

gazdászati főügynöke -^j m .
394 (3-4) Varga Lajos.

KÁNYAJÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföld

női-divatáru
táirátt.

801 (4-6)

Dr. Pattison-féle

köszvény-vatta
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény és csüzok
minden nemeit, u. m.: '

arcz-, mell-, torok- és fogfájás, — lej-,
kez- és térdkAszvény, — tagszaggatás,
gerificz- * agyekfajdalmakat. Ára egy
e"ész csomagunk 70 kr., félosomagé 40 kr..

i i;s kapható Pesten: a ..szent lélekhez" ozim-
izett gyó^yszert:irb:m, király-utcza 7-ik sz.
• alatt: Temesvartt: Pocher J. E. gysz.;
; Makón: Weil M.. Budán: Pichler V. "udv.
gyógyszerész: Veszprémben: TüszkanM.:
Zomborban: Heindlhofor K.; Eperjesen:
Schmidt K. gysz. uraknál. :!0(! (1 — 4)

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVÁ?. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlilz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
minden egyes katnlyat, valamint az adagok papirjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára ej?y bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek közi:között

tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer. a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebbén tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: gör-
csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, csnzos fogfájdalomnál.

PESTEN

végül
hysteriára, búkórra es huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kinierittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, 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 könnj-ebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által áilittatott helyre"

mr A főraktár létezik i ^ H
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király;uteza 7-dik szám alatt,
UHIJ JOZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégial Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is*
Ára e«j nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elött
vegytanilag megvizsgáltatik cs czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt Öregekben levö folyadék egészen épen es azon állapoíban van. miként az közvetlenül a természet
által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- es
tüdöbajokban, scrophulus cs rnchitis. köszvény éscsúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik. • . I l l O L L A gyógyszerész Bécsben,262 (44 -;•)()) „zum Storch" Tuchlauben.

T i t k o s

betegségeket
és

nemi gyengeséget
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fölt őrházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktar'ás, mint a
gyógyczélokhoz'jól beosztott rendelő-
intézetében Pest. kis mezö-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ..Teréziához'" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 7 órától IO-ig
és délután t — 4 óráig.

Férfiak es hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 317 (22—24)

Magyar átatanos

Mpar és kereskedelmi
központi ügynökség

Pesten, Sebestyén-utcza 5-ik szám.
Ezen 10.000 forintnyi óvadék mellett engedélyezett intézet üzlettárgyai:

B i r t o k o k a d á s v é t e l e é s h a s z o n b é r l e t e . K ö l e s ö n ö k k i e s z k ö z -
lése ingatlanokra. Biztositási ügyekben az érdeklettek által a biztositási szerződések
alapján támasztható jogos igények érvényesítésénél felek jogképviselete. Pénzbehaj-
tási ügyletek. Bel- és ki'iltöldi intézetek, társulatok, községek, gyárak, keres-
kedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek pénzügyi és bir-
tok-vis/.oinaiiink rendezése s vagyonának kezelese. Társulatok és vállalatok
létrehozása, C/.Ieti összeköttetések előmozditása. Uj Jelfedezések és talál-
mányok értékesítése. Ügyletek es üzletek körüli útbaigazítás, felvilágositás
s tanácsadás.

E/. intézetnél egy a keleti tartományokat érdeklő külön jogügyi és
üzleti osztály is alakittatott.

Az ügyködő telek előnyének s erdekeinek lehető előmozditása tekintetéből az
intézet, a tulajdonos ügyvédi irodájával egyesittetett.

Programiunk, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető, dij nélkül és
bérmentve küldetnek. K á r m á n Lajos.

;.O7 (! —11) köz- és váltóügyvéd s ÍI fentebbi intézet tulajdonosa.

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
Díjazott levelekre azonna-

válaszoltatik, s kívánatra a gyógyl
szerek is megküldetnek.

390 (3-12)

Tizenhatodik évfolyam.

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatáanál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Ki adó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

F u a d b a s a .

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

Az időviszonyok meglepő fordulata az,
hogy mi, kik egykor annyit szenvedtünk
Törökországtól, s ez országgal évtizedeken
át folytatott harczainknak tulajdonítjuk azt,
hogy haladás tekintetében a nyugat-európai
népektől annyira elmaradtunk, — ma, ez
alig egy század előtt még halálos ellensé-
günknek fennmaradását óhajtjuk. A politika,
az érdekek egysége kényszerit bennünket
arra, hogy megbocsássunk annak, ki Mohács-
nál oly borzasztó csapást mért a nemzetre.
Aggódva figyeljük a Törökország felbontá-
sára irányzott törekvéseket, s másrészről
örülni tudunk mindennek, mi
Törökország életképességéről
tanuskodik.

Ma mindkettőnknek egy el-
lenségünk van, a — panszlavis-
mus, nem az a panszlavismus,
mely a szláv népeket a mivelö-
dés által akarja összekötni, ha-
nem az a panszlavismus, mely-
nek szálait Oroszország tartja
kezében, — s mindkettőnket
egymás támogatására utal a
keleti kérdés.

A keleti kérdés megoldása
alatt értik éjszakon Törökor-
szág felbomlását, mi pedig a
megoldás alatt értjük a status
quo fenntartását és biztositását,
s e czél csak az által érhető el,
ha Törökország a civilisatio, a
reformok terén előbbre haladt
s erösbödik.

A magyart is, a törököt is
azzal vádolják, hogy a nemzeti-
ségeket elnyomják. A történe-
lem bizonyitja e vád alaptalan-
ságát.Törökországban ugy mint
nálunk fenntarthatták magu-
kat a nemzetiségek s a türelem
tekintetében túlteszünk akár-
melyik nyugat-európai népen.
Mint mi nem, ugy a törökök
sem erőszakolták nyelvüket és vallásukat a
nemzetiségekre.

Azon a czimen tehát, hogy elnyomja a
keresztyén nemzetiségeket, Törökország fel-
bontását követelni nem lehet. Maradna egye-
dül az, a mit civilisatio hiányának neveznek.
De ezen segítve lesz. A müvelődés ma már

(1814—1869.)

Törökországban is terjed. A kormányt euró-
pai műveltséggel biró felvilágosodott embe-
rek képezik, kiknek száma napról-napra
gyarapodik, s magát a jelenleg uralkodó
szultánt is áthatotta a reformok szükséges-
ségének érzete.

A reform biztosithatja Törökország meg-
maradását az európai államcsaládban, s azért
őszinte örömmel üdvözöljük a török kormány
minden lépését a reformok terén.

A török reformerek között kitünő helyet
foglalt el Fuad basa, kitől még sokat
vártunk, de a ki Törökország nagy vesz-

F U A D B A S A.

teségére Nizzában f. hó 12-dikén meghalt.
— Fuad 1814-ben Konstantinápolyban szü-
letett. Apja Izzet Molla, ünnepelt török költő
volt, söt nagynénje Leida Hanym is foglal-
kozott a költészettel. Fuad azonban csakha-
mar magára lett hagyatva, mert apja részt
vett az ulemák összeesküvésében, s II. Moha-

med, vagyonát elkobozván, száműzte. Fuad
erre a galata-szeraiji török főiskolába lépett,
s főleg az orvosi tudományokat tanulta,
mert az orvosi pálya nyujt leghamarabb ke-
nyeret Törökországban. Még mint tanuló
költöi nevet szerzett magának.

1834-ben részt vett a tripolisi expeditió-
ban mint orvos, s ez idö alatt alkalma volt
a franczia nyelvet megtanulni, ugy hogy
visszatérvén, belépett a Porta tolmácsai közé
s ezzel kezdetét vette politikai pályája. A
szorgalom és komolyság, melylyel az ujabb
nyelveket, a történelmet, a népjogot és nem-

zetgazdaságot tanulmányozta,
• felkeltették fölebbvaló ifigyei-

mét, s 1840-ben követségi tit-
kárrá neveztetett ki Londonba.
Gyorsan emelkedett ezután.
1849-ben belügyminiszter, s
1852-ben Ali basa után külügy-
miniszter lett. Ez állásában az
orosz törekvések elleni maga-
tartása és „Az igazság a szent
helyek kérdésében" czimü röp-
irata által Miklós czár haragját
hivta ki, ki 1853. márcz, havá-
ban Mentsikoff herczeget kül-
dötte Konstantinápolyba , s
ennek sürgetésére Fuad kény-
telen volt lemondani. De azért
a keleti háboru alatt sem ma-
radt távol a közügyektől, s
1854-benOmer basa főhadiszál-
lásán mint kormánybiztos nyert
alkalmazást, sőt a görögök el-
leni harczban mint katona is
kitüntette magát. 1855-ben is-
mét átvette a külügyi tárczát,
s a következö évek képezik ál-
lamférfiui müködésének fény-
pontját.

Az 1856. febr. 18-ki hatti-
humajum létrejöttében neveze-
tes része volt, s ezzel törte meg
a civilisatio utját Törökország-

ban. Az ő sürgetésére kezdettek épiteni
távirda-vonalakat, javították a világitó tor-
nyok körüli eddig elhanyagolt szolgálatot, s
nevezetes befolyást gyakorolt a párisi béke-
alkudozásokra, valamint azl856-ki szerződés
határozataira is.

1857-ben a külügy-minisztériumot

8-ik szám.

Pest, február 21-én 1869.
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basa vette át, mig ö a Tausimat-tanács elnö- : A szinész kortes-zászlót, nagy póznát hoz.

i! 1

* il

büntette, s véget

kévé neveztetett ki, s meg volt bizva a re-
form-törvények, nevezetesen az 1856-ki hatti-
humajum keresztülvitelével is. 1860-ban a
sziriai mészárlások alkalmából mint teljha-
talmu küldött ment Damaskusba, s méltóvá
tette magát a müvelt világ elismerésére,
mint annak akkor az európai sajtó kifejezést
is adott, mert a vétkeseket valláskülönb-
ségre való tekintet nélkül
vetett az öldökléseknek.

1862-ben nagyvezér lett, s Ali basa kül-
ügyminiszter. 1865-ben pedig Ali nagyvezér,
s Fuad újból külügyminiszter, mely állásá-
ban meg is maradt a mult év őszéig, midőn
mellbaja légváltoztatásra kényszeritette. Idő-
zött azóta Nápoly, Róma és Pizában, s az év
kezdetén Nizzába ment, hol a mult napokban
betegségének áldozata lett.

Tagja volt a konstantinápolyi tudomá-
nyos akadémiának, s török nyelvtanát né-
metre is lefordították. Költeményei mara-
dandó nevet biztosítanak neki a török iro-
dalomban, s ha sikerül Törökországot a
reformok által újjáéleszteni, ugy emléke mint
államférfiunak is rneg lesz örökitve.

Józan gondolkozásáról tanuskodik, hogy
a mohomedán vallást nem tartotta a refor-
mok akadályának. „A társadalmi átalakulá-
sokkal nem áll az élesebb ellentétben, —
mondá — mint akármely más vallás. Láttuk
már, hogy hány inakaes egyház engedett a
körülményeknek, de legkevésbbéillik a katho-
likusoknak mohamedán fanatismusról be-
szélni."

Mély részvéttel vette halálhirét egész
Európa, s a szultán mausoleumot készül emel
tetni emlékére a Seraskier-palota mellett.

Példája lelkesítse az utódokat, s törjék
tovább azt a rögös utat. mely Törökország
megmentésére vezet. //. A.

mogirám,

A gavallér-politikusok.
(A Jíisfaluily-Társasiíg által jutalmazott szatíra,)

SZÁSZ KÁRÓL V-tól.

Ki venne valamit ma komolyan ?
Szóljunk nyiltan, az idő sem olyan!
Szívvel-lélekkel valamit? — Haha!
„Mindent csak félig." a kor jelszava.
Söt félig is sok, — tizedrésznyire
Tesz mindent a modern kor embere,
S ha csöppet sikerül valami tette ,
Már azt hiszi, magát megerőltette.

Felületes világ ez a mai.
De mulatságos, meg köll vallani.
Mindenki: minden s mégis senki: semmi.
Semmit se tesz, bár nem szun tenni-venni.
Falun: az ember gazda egy kicsit,
Többet hever még, liisz oly jól esik,
Egy kicsit vasút- vagy egyéb bizottmány,
Egy kicsit szolgabiró vagy viczispány.
Megye- vagy egyház-gyűlést látogat.
Egy kicsit olvas és pipáz' sokat,
línnél dühösben .egyet üz csupán:
Politikát, bor mellett, délután.
De városon talán — oh, azt no véljed
Hogy más, — — de más. — ziláltabb még az élet!
Itt nem csapongasz tiz, -•- ha" száz felé,
Mint ágról-ágra szálló lepke, méh;
Itt az emberből minden kitelik.
Reggeltől délig, déltől éjfélig.
Regényíró, poéta: hirlapot gyárt,
Nem is egyet, de kettőt-hármat mindjárt;
Vasúti sint tervez a drámaíró.
Gyomor-tinkturát hétszemélyes biró;
A bábsütő: választások vezére:
Gyárt biznak a volt tábornok kc.éro;
Tudor, tanár, bölcs, akadémikus
Becsukja könyvét s lesz politikus,
Képviselő, tanácsos, államtitkár,
(Ua nöm miniszter egy ugrásra inindjár'í)
Öreg prókátor meg váltóüzér:
Városi közgyülésen pártvezér;
A gyógyszerész rendoz, speeeh-el, (nevetnél!)
S jegyzősködik öt jótékony egyletnél;

Fülöt szaggat szavában a hős páthosz.
Szóval: senkinek nöm elég — a mi,
Másban kiván kitűnni, fényleni,
Sikert vadász, s ha egyben nöm leié,
Magát mohóan osztja száz felé,
S oly frakeziók végetlen sora lesz;
Miknek sommája sohsincs egy-egész.
Magamra is, ki ezt igy megi
Kétségbesésig talál szatirám.

Nohát, ha ily, egymással ellentétes
Szerepre mégis annyi ember képes,
S a ,,fac me talem, talis ero" elve
Íly nagy tökélyre van már kiművelve,
S boldog-boldogtalan a mibe fog,
Akarni köll csak — sikerül legott:
Kinek jutna eszébe és miért,
Hogy a mihez ugy is mindenki ért,
Komolyan arra szentelné magát,
S tanulmányozná — a politikát!
A kéne még: tanulni évekig,
Éjjel-nappal, mi velünk születik.
Hisz érti, űzi minden utczagyermek.
Megannyi klubbok lettek a tantermek,
Kávéház, biliárd és sörös ászok
Körül politizálnak a jogászok,
Sőt az elsö diák-osztálybeli
Vörös tollat oly fennyen viseli,
Oly öntudattal, csak hogy eget nöm ver,
S oly komolyan, mint valami nagy ember!
Hát még a nők! — tűt és főző kanált
Pihenni hagyva, csak politizálnak,
S mig buzgón döntik sorsát a hazának,
Áll a kötés — s kozmás a bocsinált.
Oh mily magasztos, hogyha szük köréből
A nő emeltebb régiókba lép föl,
Es cgynap úgy mint másnap mogjelen
Az országházban a nyilt erkelyen,
S magasból int tetszést a szónokoknak . . .
Hozzá, alulról, hő szivek dobognak,
S reá szegezvék, — mint csiilagsoreg
Felé toloskóp, — öblös gukkerek.
Picziny kacsója, szük keztyűje tapsát
A pártvezérek égnek hogy kaphassák,
S a mosolyért, melyet alá repit,
Hány honatya adná büszkén életit?!

Oh nők, nektek mily sokat köszönünk!
Nélkületek kiveszett vón nemünk;
Ti tortátok fől, önfeláldozó
Nagy buzi 'alommal azt. szó a mi szó
S ez nem eleg. hogy oly buzgón szülétek
E:rvinásiiíán vagy kétszáz nemzedéket: *)
Egy
A

új nemet hozáto< létre meg, (
gavallér-politikus'' nemét;

E fertály mágnást a politikában.
S belőle köztünk máris oly szép szám van.
Hogy minden klubb- s gyűlésnek a fele,
,,Söi több felénél, azzal van tele!"
Kik értetek, egyedül értetek.
S hogy szép aj,<ról mosolyt, dicséretet
Nycrhessonek, vagy épun egy csók várja —
Adják magokat a politikára!

nem adják,
a nagyját

Azaz: valami nagyon biz'
Másokra bizzák annak ők
Ám töltse egy D. abban életét:
Hogy fölemelje csüggedt nemzetét,
S könnyelmüség a mit koczkára tőn,
Erőszak összetépe rémitőn,
Es kishitűség mit kétségbe vont.
Szerezze vissza honjának viszont!
Ám küzdje európai hirre fel
Magát egy K&. dicső eszméivel;
Egy Cs. kinek borongó homlokán
Meglátszik a sanyaru tudomány;
Egy (üli. kinek halvány ideges képét
Gond és tanulmány barázdákba tépek . . .
Mind, mind botor, — ki még álmatlanul
Tölt éjeket, gondolkozik s tanúi.
Bezzeg nem igy. (mindenből árt a sok!)
A bölcs gavallér-politikusok!
Ki soha nem tett mást, mint nőknek szépot.

| Azért hogy államférfi-sorba lépett,
Megkíméli ám szive ifjuságát,
Haj sima fodrát, bőre puhaságát,
S fordit körmére tízszer annyi gondot,
Mint arra. mit Pitt, vagy Mill Stuart mondott

Gazdag faj ez, minden párt el vagyon
E szép növénynyel látva gazdagon.
'Sz nincs oly kövér föld s sovány czintorem,
Hol a silány paréj meg nem terem!

*) G000 6r alatt, egy nemzedékre 30 évet számitva,
kijó a 200 nemzedék.

Gazdag faj ez s minden egyéne más,
Do mindenikben egy közös vonás:
Hogy hiuság s divat vezéreié
A politika, — e sivár — felé.

Egyiknek az a kisvárosi kör,
A melynek tetszését megnyerni tör.
Parlagi urfi volt, az is marad,
Mert legtöbb tapsot otthon igy arat.
Tajtékpipás, kostökkel, szűz dohány nyal,
S szájából, melyet pörge bajsza árnyal,
A füsttol versenyt tör ki a szitok,
Szidván a németet s a trafikot.
Kalapján vörös tollat hordoz ékül,
Csizmája soha sincs sarkantyu nélkül;
Politikája egyszerü, — s rövid
Programmja van: „kormánynak sohse higyj!•'
Különben nyalka szép fiatal ám,
Ég érte kisasszony és szobalány,
Modora kaczki, termete dali:
— Mondjam-e, hogy szélső baloldali?

Ellenkező pólusnak pontin áll
Egy másik, de szintoly originál.
A nagy világ, a créme, a sálon , a
Kaszinó ennek csak az otthona;
Hol dandy-társival ha össze-jő,

; A nap kérdéseit veszik elő:
í Az operát, az új ballerinát,
• S hogy ütött ki tegnap a promonád ?
| A politikát sem mellőzik el:

Az orosz herczeg, — mondják — egybekol
A szép Dagmárral, — vagy mit én tudom! —
Pepi, mondják, azóta már uton

j Van is Londonba, — attaché lösz ott,
Majd megbánják az ángolnék, „les sottes!"
És igy tovább, — minden fontos napi
Kérdés felől tud ő mit mondani.
Külsője is nagyszerü, meglepő,
— Majdnem olyan mint ogy szélkerepő! —
Reggel koczkásban, kékben délfelé
Ha a váczi utczát végig lépdelé,
(S bámulva nézsz, úgy öltözik, feléje, —
Ázt sem tudod: maga vagy a jokey-je?)
Délután már drappszinben kutscheroz,
De úgy, hogy mindent frénetique-be hoz;
Trainirozásnak olyan mestere,
(Mint úrlovar hét vorsenydijt nyere!)
Irigyli saját lovászmestere;
S hajtani! — na! elismerték már többen,
A herczeg X. kocsissá sem különben!
De nemcsak a bakon van ő helyén,
Hanem salonban, boudoir-ban is;
Majd elmés csacsogó, majd kis hamis,
De mindig charmant, rendkivüli lény.
Divatban au courant, izlése ritka,
Kis ujjában van a toilette titka;
Emelin grófné. Olga baronessz,
Tanácsa nélkül, mondják, mit se tesz.
— „Ez a gavallér, azt látom; de hol
A politikus?'1 (Egy hang közbe szól.)

j No! az is itt van; nincsen is tovább!
j De mégis, van egy elve legalább,

Dicső, magasztos, vagy még több annál is:
„Nem lenni soha, sehol — liberális."
A szabadelvüség hitvány fa-ló,
Suhanczoknak s a canaille-nak való.
In praxi mög politikája az:
Hogy ő exczelloncziájával szavaz.
Még egy: száján ki sein ereszteni
Olyan nevet, mely nem a créme-beli;
A créme-belit meg vezetéknevén
Nevezni, soha, még elvétve sem!
A hölgyek: comtesse Emma, Rozalind;
A férfi George, Aladár, Béla mind;
Széchen: „a Tóni" - Somssich: „a Pali" —
Mondjam még, hogy szélső jobboldali?

E két véglet közt egy egész sora
Az árnyalatnak. Oh, és mekkora!
Kgyik egy rámosolygó angyal-arczért
Futja meg a politikai harcztért,
S mert hölgye, esetleg, baloldali

I Frázisokért szokott rajongani:
Természetes, hogy dühös ellenzék lesz,
Ki vakon opponál, se hall, se kérdez.
A másikat meg, épen jobb fölé,
Ellenkező esetleg tereié.

I Imádottja hófdáma, s ő egy szóért
'Rajongni kész a delogáczióért!
Egyikre ugy mosolygnak nagy remények,
Ha kedvében jár a miniszternének;
Szerelmi dépit vetto másikát
Reá, hogy űzzön más politikát.
Az egyik érzi, hogy máskép felőle
Nem is beszélnek, — tigris lesz belőle.
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A másik meg azzal lesz föltünő,
Hogy cserbe hagyván egy kőszívű nő,
Most már azért is hirneves omber lesz,
S mert nincs elég: még egy ly pártot szervez.
Hat hétig pártvezérként szerepel,
Felszínen úszik, folyvást kerepel,
Vezérczikket, speech-ot zsilip módjára
önt mindennap, (ő-o vagy a titkára?)
Egyszerre aztán vége a hűhónak,
És ugy lelohad mint a kiszúrt hójag;
Blazirt lesz, elvonul, magányt keres,
S ez által lesz —• még egyszer érdokes!
Emezt csábitja magas hivatal,
S kormány-elvet nagy ostontálva vall,
De kiköti, hogy Bécsbo nevezzék ki.
Szivét valami oda vonzza néki,
A nagy világi élet kelleme,
S egy szép szempár (de nem a Beust szeme!)
Amazt, ha megsütnéd, se lenne ám más,
Pödört bajuszú, pitykés, kurucz mágnás.
Ez nevét az által örökitette,
(S éltében ez volt legfontosabb tette!)
Hogy visszaszerzé os jogát a frakknak;
Amaz tovább megy s rá ordókat rakgat.
Van olyan is, ki olvasott sokat,
Kinek élvet nemcsak Paul do Kok ad,
Olvasta Saint-Simont, Macchiavellit,
Proudhontól, Louis Blanctól votto elvit,
Csodálja Dantont és Couthont becsüli,
S mert itt olyan párt nincs, ő pártkivüli.
Egy elve van csak, a kétségbesés;
Neki, mit itt tesznek, minden kevés;
Félrendszabályt lát ő a szélbalon . . .
De legyen csak egyszer forradalom,
Majd feljön akkor néki is a napja,
S nagy ember, híres ember lesz, fogadja!
Van olyan is, és nem tudom, valyon
Nom-o a legtöbb, vagy tán mind olyan,
Ki arra les, azt kérdi legelsőben:
Mit „mondanak?" mi van „a levegőbon?"
S mit leg-többen s -fennyebben mondanak,
Utána mondják ők is ujolag.
Magoknak véleményök nincs soha.
Meggyőződésök? — Minek? — A ruha,
Melyet divat szerint veszünk s vetünk ol,
Egyforma, nekik, meggyőződésükkel!
Ha feketét kiált ma a tömeg:
ök szinte feketét üvöltőnek.
Holnap fohért mond a tömeg? több sem kell!
Mindig kiáltnak — s mindig a tömeggel.

S a többi, és a többi! Igy sosem lesz
Ám végo! Félkoncz papiros köll ehhez!
Do oh, milyen megnyugtató tudat,
Hogy im a sors ily sok hü fiut ad
Ez annyit sujtolt, sors-rongálta honnak,
Kik új fényt elborult egére vonnak.
Mert eddig is szűk agyú pártvezérek,
Vén táblabírák, pedáns doctrinairekr.
És vaskalapos politikusok
(Kikből bizony volt már fölötte sok!)
Voltak, kik tönkre a hazát tevék . . . .
Keljen nyomukba most új nemzedék:
Haladni a világgal, a divattal,
És küzdeni gavallér-öntudattal,
Nagybizton úszni a felületen,
A mély érzés szavára siketen,
Nevetni a meggyőződés szavát —
Ezek mentik meg, — várd csak! — a hazát!

A P a p t a v a .
(Angol beszély.) r

Elsö fejezet.

— Ugy van, tökéletesen ugy van, édesein,
— mondá a sedgbrooki lelkész, papucsos lá-
bait kinyújtva és karszékében hátradülve,
hogy annál jobban élvezhesse a jó meleget s
a vidámitó theát, kétszeresen kívánatosokat
egy hosszu nap végén, melyet isten háta-
megett fekvő, szétszórt egyházközségének
egy falujából a másikba járva, sárban-lében
czaplatott keresztül, — igazán mondom: ma
délután összetalálkozom Denbigh-gel a „szög-
letes-ház" táján, üdvözlöm őt, mintegy sze-
rencsekivánatomat fejezve ki, ő pedig annyit
mondott: „Igen, épen most vették le a nyer-
get róla." — Nagyon jókedvűnek néztem, a
mint nagy-lassan, feszesen ott ballagott.

— Nem találkoztam vele a versenytéren,
— viszonzá Charterné asszony, a thea-asztal

mellett ülve. — Holnap elsö gondom lesz
Elizt meglátogatni és szerencsekivánatomat
átadni.

— Egyuttal tán megmondhatnád neki,
hogy jobb, ha másodszor férjhez megy, —
szólt mosolyogva a lelkész. — Jobb lesz bi-
zony, ha magát egy oly derék, csinos emberre
bizza, mint Denbigh, ki elég eröt érez magá-
ban, hogy gondját viselje s ót eltartsa.

— Eltartani! Oly emberre! — kiáltá fel
Charterné asszony. — Mirevaló a dolgokat
mindig csak az érdek közönséges szempont-
jából tekinteni! Hátha, teszem fel, csakugyan

j előállnak tanácsoddal a szegény kis jószág-
í nak, — egy Denbigh és egy Clavering!...

— No édesem, ha épen komolyan vesz-
szük a dolgot, az én véleményem az, hogy
hiszen Clavering sein volt semmi ember, de
Denbighhez képest...

— Ha a termetet, a nagyságot, az izmo-
kat tekintjük, ám legyen ezé az elsőség,
Denbigh ur nem roszul termett ember; egyéb-
iránt a mennyire fölvettem, egyik sem valami
különös.

— Hidd el Marim, hogy nem inéltánylod
Denbighet eléggé; ö valóban derék ember.

— Csinosnak elég csinos, annyi áll. Söt
-azt sem vonom kétségbe, hogy ő a legjelesb
orvos Slonshireben; nem is tudom: mi köti
e redves faluhoz. De nem szenvedhetem az
eféle feszes, fakó szinü embereket, kiknek
szeme ugy iparkodik az ember leikébe, mint
valami fúró. Ellenben Clavering Herbert
mindig vidám, barátságos és társaságkedvelő
volt. Ezt az embert én ki nem állhatorn,
soha sem. is szenvedhettem.

— Szerencsére sokkal többet ér, ha Cla-
veringné szenvedheti.

— Igen, ha szenvedheti; de az ily ináso-
i dik házasságok kilencz esetben tiz közül
nem azt jelentik, hogy a nő elfeledte elsö
férjét, hanem többnyire csak azt, hogy a
nyomor elől akarja magát biztositni.

— De, édes Marim, jusson eszedbe, milyen
gyermek volt ez a szegény Eliz, mikor elő-
ször férjhez ment, mindössze is tizenhat éves!
Én nem csodálkoznám, ha Denbighben ta-
lálta volna íel az igazit.

— Ki tudja! Az izlés különböző. — Ah
pedig, kedvesem, nem ugy tetszik-e, mintha
csak tegnap esketted volna össze e két fiatal
teremtést, kik oly boldogoknak látszottak
akkor: Clavering Herbertet és a szép, kedves
Willis Elizt?

— Négy éve mult biz annak, édes Marim.
— És ez egész idö alatt a szegény kis

jószág csupán négy hónapig volt boldog.
Mint ragyogott az első látogatások alkalmá-
val s mennyire áthatottnak látszott azon esz-
métől, hogy minden rendén van! Mintha
összebeszéltek volna, hogy egymástól perczre
se távozzanak, s aztán mily vágyva várás
volt az, midőn az „Ametiszt" nevü hajó a ki-
tüzött időben Hongkongba nem érkezett! —
Hanem különös, hogy épen Denbigh ur, —
kinek jó barátságban kellett Claveringgel
állni!.. Nem emlékszik ön: ugy-e tanulótár-
sak voltak?

Szünet állt be, mely alatt a lelkész a
theás-asztal mellé huzta székét, és felszelte
a sonkát meg a főtt tojást Aztán ujra kezdé
Charterné asszony:

— Én ugy hiszem, hogy Denbigh ur min-
dig szerette Elizt, de akkor még gyámság
alatt volt és nem nősülhetett. Nem emlék-
szik ön, mennyire feltünt, hogy a lakodal-
mon nem volt jelen, holott jóbarátja volt a
vőlegénynek? — Annyi áll, hogy férjnek
nem volna rosz, noha azt is meg kell vallani,
h°gy olykor-olykor eljöhetne templomba, ha
csak egyszer is egy évben.

— Az kétségkivül folt Denbigh jellemé-
ben. Tudod, hogy ezelött eleget is vitáztam

e fölött vele, de azt felelte, hogy nem tudja
saját kötelezettségeit a templomba járással
idö tekintetében összeegyeztetni. — Igen,
kedvesem, tudom, értelek, - - hanem hadd
éljen kiki a maga módja szerint. Mindenki-
nek értékét saját külön mérlegén kell mér-
legelnünk.

— S vajjon kell-e ! En azt hittem, hogy
mindenki számára csak egy mérleg van.

— Az — viszonzá a lelkész — sehol sincs
megírva. Az ember, kedvesein, ugy cselek-
szik, a mint cselekednie rendeltetett, s Den-
bigh, ha nem tesz is mindent ugy a mint
kellene, de van benne feleburáti szeretet, saz

| sok hibát jóvá tesz; igen nyájas, jószivü és
adakozó a szegények iránt, s ez,aengedj meg,
nagy előny.

— ön igenis elnéző — jegyzé nieg Char-
terné asszony,kifejezésteli vállvonással. Aztán
halkabban és elkomolyodva folytatá. — John!
egy dolog nagyon aggaszt engem. Valóban
meghalt-e az a szegény ember? Van-e Eliz-
nek joga ujra férjhez menni ?

— Kedves Marim — válaszolt férje mo-
solyogva — hát hova lett volna, ha meg nem
halt ? körülbelől két éve, hogy az „Ametiszt"
hajótörésének hirét vettük.

— Igaz —hagyá helybe Charter asszony.
— Ám reméljük, hogy rendben van a dolog.
Mert az nagy szégyen lenne aztán. Szegény
Clavering Henrik! Igy állván a dolgok, azt
kell kívánnom, hogy bár meghalt légyen.
Ezek a második házasságok oly iszonyu bajt
okoznak néha!

A vacsora ezalatt véget érvén, Charter
ur gyertyát vitetett dolgozó-szobájába. A
tiszteletes asszony elövette szokott esti mun-
káját, de mialatt tűjét mozgatta, gondolatai
folyvást azon falusi regény körül forogtak,
melynek, ugy látszék, most volt egy új feje-
zete kezdendő.

Azonközben a két egyén, kiknek ügyei a
sedgbrooki kis világ beszélgetésének fő tár-
gyát képezték, az egész világot feledve, csu-
pán magával és egymással foglalkozott.

Clavering Eliz egész előbbi rövid életét
egy repkénynyel benőtt, festői fekvésü, de
szük és szerény házikóban élte le, melyet ugy
hivtak hogy: templom-udvarház, mert a tem-
plom keritésen belől feküdt. Még gyermek
korában mint kis árvát oda vette magához
nagyanyja, az előbbi lelkész özvegye, ott is-
merkedett meg vele s ott kérte nőül férje,
ott laktak együttlétük rövid idején keresztül,
ott élte le a végzetes utazás idejét, ott lakott
azontul is, előbb nagyanyjával, majd az öreg
asszonyság halála után egyedül. Ott ült most
is egy alacsony széken, kellemes tüz mellett,
mely egészen eltölté a kis szobát piros vilá-

I ga vál.
E nő fiatal lényén nem látszott meg, hogy

a házasélet örömeit és bánatát már keresztül
. élte, fiatalabbnak látszott még mint husz éve
magával hozta volna is. A gyermekkor puha,
bimbószerü szépségével birt. Nehéz volt el-
hinni, hogy az a könnyü fekete ruha, mely
bájoló szépségét még emelte, férj után való
oyász, —- hogy e fényes fürtöket, mint valami

! kis leányéit, bajps volna még befonni és
kontyba tekerni, minélfova azok körülnyirva
szoktak özvegyi fejkötő alá ülesztetni. Sok
napot átsirt és sok éjet átvirrasztott, de nem
maradt azoknak nyoma sem ifju arczán.
Barna szemöldein és ajkán feküdt ugyan
némi tekintélyes komolyság, de finom arczá-
nak szine üde volt és egészséges, s egyetlen
ráncz sem beszélt rajta meghiusult remé-
nyekről. Feltünt az ellentét sajátos ifju szép-
sége és azon meglett komolyság közt, mely
csaknem idösbnek iparkodott láttatni, mint
valóban volt.

— Tűzzük ki esküvőnk napját mához két
hétre, Eliz, — szólt Denbigh. — Az élet na-

: • / '
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gyön rövid, s az utóbbi négy év csaknem
elviselhetlen volt. Nem tudok nyugodni, mig
egészen enyimnek nem mondhatom kegyedet.

— S mi aggasztja önt ? — kérdé Eliz.
— Semmi, vagy talán csak agyrém. Ta-

nulókoromban a szünnap közeledtével min-
dig azt hittem, hogy nem érem meg e napot,

1 s olyasmit érzek most is házasságunkra
nézve.

— Am legyen
a mint ön akarja.
Hálás szivvel íb-
gadom elhatáro-
zását. Ün nem
képzelheti, mily
nehezen várom az
új élet elkezdését,
melyben annyi
gond vár önre, s
annyi kötelesség
reám. Nagyon bol-
dogtalan voltam
hosszu ideig.

Könyek lep-
ték el szemeit s
pörögtek le ar-
czán, de Denbigh
átkarolta s lecsó-
kolta azokat. Is-
tenre fogadta,

hogy mig az ö
neje lesz,egyetlen
felhő sem homá-
lyositjaegét,hogy
mig életét ö inté-
zi, egyetlen liosz-
szú ragyogó nyá-
ri nap leend az.
Azonban ez eskii-
dözés nemhogy

megnyugtatta
volna, söt elrémi-
tette Elizt, ki re-
megve tejlék ki
karjai közül.

— Ne igy! —
szólt—ön elijeszt
engem. Ki tudja,
mi van az égben
sorsunkról meg-
irva. Engem sor-
som megtanitott
nem épitni sokat a
boldogságra s kü-
lönösen nem biz-
ni nagyon a jövő-
ben, mely nem áll
hatalmunkban.

— Jobban ha-
talmunkban van,
mint az ember
gondolná,—mon-
dá Denbigh Fü-
löp. — En azt
hiszem, hogyha,
valamit kitartón,
buzgón ohajtunk-
minden más gon-
dolat és érzés ki-
zárásával, bizto
sabban elérjük

azt, mint általá-
ban gondolják.

létöket egy szomszéd kedves kis lány belépte
szakitotta félbe, kit Eliz megkért, hogy az
esküvő megtörténtéig nála lakjék. Eliz nem
ismert nagyobb boldogságot, mint szerelme-
sével együtt lehetni, de gyakran elrémité en-
nek hevessége, melyet viszonozni nem, sőt
érezni is alig tudott. Mások társaságában
Denbigh higgadt volt, és társalgása — köny-
vekről s az összes irodalom napi eseményei-

Itt megállott, önszemrehányással kérdez-
vén magától, hogy vajjon szenvedélyes vá-
gyának teljesedését nem irtózatos áron kell-e
majd megvásárolnia? Mosolyogva és vidá-
mabb hangon folytatá aztán:

— Elég példából látszik, hogy az ember
saját kezében tartja sorsát és csak kitartásán
mulik annak teljesedése.

Aligha mindkettőnek könnyebbülésére
szolgált e pillanatban, hogy magános együtt-

North-forelandi világító torony Angliában.

ről, magasan a sedgbrooki közönséges szín-
vonal felett — elhajolta Elizt, ki ha nem
volt is e téren nagyon jártas, meg tudta be-
csülni a dolgokat és azon szeretetreméltó
tanulékony természettel birt, melyet férfi
annyira beesül nőben.

(Folytatása kOvetkezik.l

A north-forelandi világitó torony
Angliában.

A tengerészet évkönyvei régóta nem emlékez-
nek oly szerencsétlen, viharos időjárásra, mint a
milyen a mult esztendő végén s a mostani elején
uralkodott. A tengerész államok lapjai egész külön
rovatot nyitottak e borzasztó viharok által okozott
hajótörések s egyéb szerencsétlenségek elősorolá-
sára. Csak magán az Atlanti-óceánon százakra

ment egy pár hó
alatt a bejelentett
hajótörésük száma s
ezrekre és tizeze-
rekre az odaveszett
emberáldozatoké!

Hát még a melyek
távolabbi tengere-
ken történtek, vagy
a melyekről hihe-
tőleg a nélkül sem
fognánk tudomást
szerezhetni soha?
Idei, szokatlanul

enyhe telünk, mely-
nek szelídséget a
tengerparti orszá-
gok lakói természe-
tesen sokkal na-
gyobb mértékben

tapasztalhatták,
nem ok nélkül ejté
gondolkodóba ko-
runk legkitünőbb
természettudósait.

— Annyi bizonyos,
hogy az enyhe idő-
járás és azok az
iszonyu tengeri or-
kánok egy forrásból
eredtek — hanem
e forrás hol- és
mibon léte felől még
most sincsenokgtisz-
tában a terme zet-
tudományok szak-
emberei. Kapkod-
nak fűhöz, fához, s
utoljára is az „öböl-
folyam"-ra kenték

1 az egész dolgot. —
Annyiban igazuk is
van, a mennyiben
földrészünkön s an-
nak tengerein majd
minden légmérsék-
leti változást ez a
meleg vizű s lég-
körű egyenlítői ten-
geri áramlat hoz
létre.

Mondanunk sem
kell talán, hogy az
eféle tengeri viha-
rok és az általok
okozott szerencsét-
lenségek Európa

államai között leg-
első sorban Angliát
sújtják; neki jár
legtöbb hajója a vi-
lág összes tengerein.
Aztán meg az angol
partok többnyire

mindenütt sokkal
veszélyesebbek,

mint a tengerek és
tengerpartok bár-
mely más vidéke is.
Veszélyesek részint
a meredek sziklák,
részint pedig a ho-
moktorlatok, szikla-
zátonyok miatt. An-

glia partjai közolébon tehát ahajósoknak ugyancsak
jól kell ismorniök a viziutakat, valamint a tengor
fenokét, s azon tájakat is^melycken valamely hajó
perczről-perczre áthalad. Epén azért ilyen helyeken
a világitó tornyok, melyek Angliát messzotündöklő
állócsillagaikkal körül koszoruzzák roppant nagy
fontossággal birnak. És ezt az angolok, az ujkor
legelső tengerész nemzete, csodálatos-képen mégis
csak a logutóbbi években kezdették igazán s oko-
san belátni és valódi világitótornyok nagyobb
számáról gondoskodni.

Ezelőtt husz évveljnég csak harmincz e fajta
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tornyuk vala s azok is roszul vilá-
gítva. 1858 tavaszán már 77-et
számítottak s a mellett 30 tűzhajó-
jok is volt 700 hivatalnokkal és
munkással. Hanem azóta még több,
minden tekintetben elsö rangu és
tökéletes világitó tornyot állitot-
tak s épülő félben is van egy-
nehány.

E fényes napok, melyek az
éjszaka sürü leplébe burkoltan té-
velygő hajókat utba igazitják,
most már szakadatlan sorban tün-
dökölnek Albion krétaszikláin.
Egyik legujabb és legtökéletesebb
ilyen éji napnak tekinthetjük a
north-foreland-i világitó tornyot
is. North-Foroland (Északi-olőfok)
a konti grófság partjain emelkedik,
Broadstairs és Kingsgate között,
a Thomze torkolatától jobbra, egy
borzasztó tengeri temetővel, az
ugynevezett „Godwin-zátonyok"-
kaí szemben. A ki éjjel a Themze
felé tart és Hamburgból vagy vala-
melyik franczia-parti városból jön,
az intő fényt már jó távolról észre-
veheti, a mint a sötét láthatáron
fölvillan s a tornyosuló hullámok
tündöklő fodrozatai abban letükrö-
ződnek.

A legujabb világitó tornyok
szerkezetét a francziáktól kölcsö-
nözték az angolok. A legelső és
leghiresebb tengerész nemzet fá-
val, szénnel vagy épen fagygyu-
gyertyákkal világitá vésztornyait
egész addig, a mig észre vette,
hogy Frosnol és Condorcet Páris-
ban sokkal czélszerübb rendszere-
ket talált fel s hozott gyakor-
latba.

Az angolok Stovensont átkül-
dötték, a ki aztán a franczia visz-
sugárzási (refloctions) és sugártörési (rofractíons)
rendszereket lelkiismeretesen tanulmányozá s las-
sanként Angliában is érvényre emelte. A viszsu-
gárzási készületnél a fény egy homorú tükör előtt
áll, moly a világosságot ugy veti vissza, hogy a
gUgarak a tükör tengelyével párhuzamosan halad-

Csöbör-árus oláh.

nak. A sugártörési készületnél a fény egy üveg-
lencse megett áll, mely azt ugy töri mög, hogy
ezek egy oly vonallal haladnak párhuzamosan,
melyet a tűzponttól a lencse központja felé huzott-
nak képzelünk. — Rendszerint olyanszerü viszsu-
gárzási készületeket szoktak használni, melyeknél

a fény állását a homorú tükörhöz
tetszés szerint változtatni, és igy a
láthatárnak bármely iránya felé
világosságot árasztani könnyön le-
hetett. A forgatható sugártörési
készületek pedig oly formán mű-
ködnek, hogy egy egyetlen hatal-
mas lámpa, s a körülötte forgó len-
csék segélyével annyiszor lehet a
távolba fénysugarakat lövelni, va-
lahányszor e lencsék a tűzpont és
központ között képzelt vonalat
keresztül metszik.

Már most az elsőt, az ugyneve-
zett Icatoptrikus (sugártörő vagy
tükröző) és a másodikat, a dioptri-

<^v ' hus vagy „átlátszó" rendszert egy
^ katadioptrikus rendszerré egyesi-

tették, hogy mindkettő előnyeit
biztosithassák, a hátrányokat pe-
dig kikerülhessék. Hanem a diop-
trikus rendszerhoz jó lencséket
kapni felette nehéz s aztán költsé-
ges is. A katadioptrikus rendszer
tehát lényegesen abban áll, hogy a
lencséket mintegy különböző gyű-
rűkké szedik szét, miáltal a fény
erejét minden külön visszaverővel
(reflector) kettőztetni lehet.
-a Tekintsük mög közelebbről a

northforelandi katadioptrikus lám-
pát, melyet az ottani világító tor-
nyon 1858. szeptember óta majd
minden éjjel fénypont és pihenő-
hely, szabadulás és vigasz gyanánt
üdvözölnek a sötétben bolyongó,
vihartól korbácsolt hajók.

A lámpa 14 láb széles és 22 láb
magas, tizenhat oldalú és diagona-
lis gyűrűkkel, „astragal"-okkal,
van ellátva. E gyűrűk vagy övek a
sugártörést helyzetűknél fogva igen
kicsiny, rézsutos térre szoritják; ha
egyenesen allanának, a sugártörés

mogoszlanék s nem volna oly erős. Az üvegtáblák
háromszogletüek, s igy sokkal erősebbek, mint az
ugyanakkora nagyságu, de négy szeglettol bírók.
A lámpás anyaga ágyuércz- és rézvegyületből áll.
1500 font sterlingbe (15,000 forint) került: a vilá-
gitó készlet podig külön 1000 fontba (10,000 frt).

—v1^

Az „Enosis" fregatté ostromzárolása a török bajóhad által a syrai kikötőben.
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Ez egy óriási Argand-féle lámpából áll 3 béllel, úttal pedig hajóhadát is elküldötte Hobart basa
mely annyi olajat emészt fel, mint körülbelől 17 | parancsnoksága alatt a görög vizekre,
közönséges Argand-félo lámpa s harmincz olyan J Hobart basa, mint általán a török tongeré-
lámpa világító képességével bir. ] szeti főtisztek nagy része, angol, lord Buckingham-

Hogy mily megbecsülhetetlen áldás egy olyan sWre fia, s csak néhány év eiőtt lopott török szol-
lámpa a csillagtalan, viharos éjjekon, világot s
életet árasztva maga körül, természetesen csak
azok tudják igazán felfogni s kellőleg méltányolni,
a kik „hajóikon messze kijárnak a hullámzó ten-
gerekre s kiknek a nagy vizeken van dolguk." De
azért, azt hiszszük, olvasóink ölött sem lehet érdek-
telen a teremtő emberésznok olyszerü müveivel
megismerkedni, melyeknek ezer meg ezer ember-
társunk köszönheti s fogja ezután is köszönni
életét. S. L.

Képek a hazai népéletből.
A cseber-k&zitö oláh.

Erdély nyugoti havasaiban a lakosság egy
nagy részének keresetmódja a cseberkészités.

Vad, rakonczátlan vidék ez, csupa hogy és
erdő, nem terem itt más, mint zab és tengeri, az
is meredek hegyoldalokon, hol az ember tenye-
rének kell végeznie a barom munkáját. A. nép le-
hetőleg csekély igényekkel bir, de a vidék még
ezeknek sem tehet eleget. A kik nem adták ma-
gukat a bányászkodásra, nyaranként egész csapa-
tokban, feleségükkel s minden fegyverfogható ap-
róságukkal leszállnak a hegyek közül más gazdag
és dús völgyekbe, dolgoznak, aratnak és csépelnek,
hogy napi munkájok fejében néhány véka gabonát
vigyenek vissza a kunyhóba.

Kik még bonnebb laknak a havasok között,
fenn őserdők körül, azok cseber és mindenféle fa-
edény készitéshez fognak. Megterhelnek aztán
15 — 20 hegyi lovat csebrekkel, mindenféle faedé-
nyekkel, abroncsokkal, s ugy szállnak le más vi-
dékek ro.

Festői látványt nyujt, regényes, vad hegyi
vidéken egy-egy ilyen karaván. A csebrek egész
kalangya magasságban emelkednek az apró hegyi
lovak hátain, s azok egymás után ballagnak, szépen
sorban a szűk, majd meredek,majd lejtős ösvényen5

Ha elfáradt a karaván, letelepülnek egy kis, dús
növényzettel megáldott völgyben, kristálytiszta,
csörömpölő patak mellett. Halomra rakják a csebre-
ket és faedényoket, legelőre- csapják az apró
mokány-lovakat, tüzet gyujtanak egy fa vagy szikla
árnya alatt s hozzá látnak a lakomához. Az ember
szintugy megirigyli a jó étvágyat, molylyol fala-
toznak, bár nem sok irigylésreméltó akad a nagyon
is sovány lakomán.

Majd faluról városba és ismét faluba, házról-
házra járnak, kinálva mindenütt önkészitette— de
nem szabadalmazott — áruezikkoikot. S járnak-
járnak házról házra, mindaddig mig az apró
mokány-lovak valamelyikének hátán van egy
cseber. Ugy tesznek ők is, mint a székely a bor-
vizzel, ha illő árt nem kapnak ogy városban,
tovább mennek; az egész különbség legfölebb egy
garas, s e miatt az ó-divatu üzér vészit napokat s
több napi költséget. Ha szerencsésen tuladott áru-
czikkein, akkor gabonát vesz a begyült pénzen; s
a karaván, mely előbb csebreket szállitott, gaboná-
val terhelten megy vissza a hegyek közé. Igy kell,
hogy biztositsák magukat a tél ellen.

Nem fényes keresetmód ez, de mégis mogél
belőlo több száz család, kik oly vidéken laknak,
hol a természet nem szövetségese az embernek s
nem nyujt neki segédkezet az élothez. Moredek
hegyoldalukhoz kapaszkodnak e cseberfaragók
kunyhói, körülto terül t;l az egész kis gazdaság;
alant a völgyszorosban pedig, Ogy rakonczátlan
patak mentén jönnek a primitív alkotásu fürész-
malmok, melyeknek rendeltetése az, hogy némi
segitségül szolgáljanak az emberi kéznek őtt, hol
ereje nem bir megküzdoni az óriás munkával. L. B.

gálatba. Ma már ellen-tengernagy, s bár nem
nyilt alkalma tehetségeit valamely tengeri csatá-
ban bemutatni, az ..Enosis" üldözése által mégis
névre tett szert.

Már az ultimátum kibocsátása után történt,
hogy az „Enosis" ismét egyszer önkénytesekkel
kötött ki a krétai partokon. Visszatértében decz.
14-én Hobart basa nehány hajóval üldözőbe vetto,
s az „Izzcdin" jelzőgőzös fedezetéről egy csak
porral töltött ágyút sütött el az „Enosis"-ra, fel-
szólitván azt, hogy adja meg magát. Az .,Enosis"
azonban nem vette tréfára a dolgot, hanem golyók-
kal föleit, ugy hogy az „Izzedin" egy kerekét, a
„Chudawendigiar" admiral-hajó pedig több árbo-
czát vesztette el. A gyorsan mozgó „Enosis" a
syrai kikötőbe menekült a nélkül, hogy csak leg-
kisebb baja is esett volna, mig a lassu töiök hajók
több sérülést szenvedtek.

Hobart basa követelte azután a syrai nómarkhá-
tól az „Enosis" kiadatását, de az tagadólag vála-
szolt, s képünk ábrázolja, a mint a török hajóhad az
„Enosis"-t ostromzárolja. Ott is maradtak a törö-
kök egész jan. 20-káig, s a dolognak megvolt az a
haszna, hogy ez idő alatt a krétai felkelés elnyo-
matott, miután az „Enosis" többé nem volt képes
segélyt nyujtani. Jan. 20-án azután Hobart basa
elhagyta a syrai ki kötőt, mintán anomarkha és Sur-
meli kapitány szavukat adták, hogy az „Enosis" a
viszály elintézése előtt Syrát el nem hagyja.

Az „Enosis" felett most, a görög kormány
által elfogadott conferontiális nyilatkozat alapján,
törvényszék fog Ítélni.

Az „Enosis" görög hajó ügye.
A görög-török viszály, ha nincs is elintézve,

de el van napolva. Az európai hatalmak egyetér-
tése Görögországot engedékenységre kényszeri-
tette. A viszály történetébon nevezetes szerepet
játszott az „Enosis" görög fregatté, mely egyike
volt azon görög hajóknak, meíyek a krétai felko-
lőkot önkénytesokkel látták el. Törökország két
éven át nézte bámulandó türelemmel, miként hiu-
sitja mög Görögország minden, a krétai felkelés
elnyomására intézett törekvéseit, de utoljára meg-
szakadt a türelem fonala, s mult deczember elején
ultimátumot intézett a görög kormányhoz, ogy-

A Uartiiiovics-pört illető egykoru hir-
lapi közlemények.

ir.
A mult számban közöltük a „Magyar Hir-

mondó"-nak az első kivégzésről irott budai leve-
leit ; most alkalmunk van ugyancsak a „M. H."
46-dik számából kiirni a Szolárcsik és Őz későbbi
kivégeztetéséről szóló adatokat.

„Budáról Jún. 3-dikán. A Martinovics vétké-
ben való részesülésért halálra itéltetett Személyek
közzül meghagyott a Felség kegyelme életben és
Vagyonjok birásában tizenegyet, kiknek neveik:
Verseghy (Expaulinus), Vrchowszky Sámuel (Pró-
kátor), Szén Antal (Camerális Tiszt volt), Szu-
lowszky Menyhért, Kazinczy Ferencz, (Szentjóbi)
Szabó László, Szlávi János (Juratus), Landerer
Mihály (Könyvnyomtató), Hirgeist Ferencz (Ju-
rista), Szmetanovics Károly (Camerális Tiszt volt),
Úzn Pál (Prókátor). — Szemorvos Réz József is
halálra szontentziáztatott, do a szententziának
végrehajtása elhalasztódott, minthogy valamely
dolog adta elő magát, melyre néz vö vizsgálás fog
még tétetni az ügyében. — Szolárcsik Sándor, ki
előbb az Abaffy Urnak Nevelője, későbben pedig
Juratus volt, és Prókátor Óz Pál ma excquáltatá-
nak, minthogy vétkes képzelődésekben való nagy
megátalkodtságokat nyilatkoztatták, mint kitetszik
az alább következő Előadásból, mely nyomtatás-
ban tétetett közönségessé. Az első szakállatlan
Ifjúi ábrázatához nem tartotta illetlennek, hogy
haját bé-porozza, csinosan felöltözködjön s úgy
menjen a Végző-helyre. Két Papoktól kísértetett,
egy Prédikátortól (prot. lelkésztől) pedig Óz, ki a
menés közben Barátjaitól való bucsuzásban fogla-

Hóhér pallosa által az Élők számából lávégeztet-
tetett volna: azon tizenhárom Rabszemélyeknek,
kik hasonlóképen az emlitett pártütő-szövetségbe
állottak, és az élő Törvénynek értelme szerént
halálra itéltettek törvénycsen végzett Pöreik is a
Kegyelom Utján, ő Felségének Királyi Széke
eleibo terjesztettek; ezek közzül két Tagok, úgy-
mint Szolárcsik Sándor a Királyi Táblának Jurá-
tussá, és Óz Pál a törvényes Pöröknek Ügyelője,
mint több czáfolhatatlan próbák által meggyőzet-
tetett, hasonló Fejedelem- s Ország ellen támadók
fojéro hozatott halálos végzését a Királyi Hely-
tartó Törvény Széknek méltóztatott ő Királyi
Felsége azon tekintetből, hogy már ifjúságokban
megátalkodott szivvel s megrögzött gonosz és vesze-
delmes indulatokkal mogvesztegottetve lévén, a
megjobbulásra semmi reménységet nöm nyujtot-
tak, és igy a Királyi Kegyelemre is magokat
érdemetlenekké tették, másoknak ugyan rettentő
példájára, magoknak pedig érdemlett büntetésére
helybenhagyni, a többekre pedig véle született
tulajdon Királyi Kegyelmét életekre és jószágokra
terjesztvén, a halálos szententziát, a töredelmes
bánásnak s igaz jobbulásnak reménységével, bi-
zonytalan ideig tartandó fogságra változtatni"
(770 — 772. 1.)

A „M. H." 51-dik számában végső közlés
gyanánt ez olvasható:

„Budáról Jún. 20-dikán. A Martinovics vétké-
ben részesült Személyek közzül meghatározott
idejű rabságra bűntetteitek im e következendők:
Táncsics Ignácz tiz esztendőre, Laczkovics László
tiz észt., Baranyny Mihály öt észt., Erdélyi László
öt oszt,, Kopasz János két oszt., Érem János etry
észt., Juhász János három észt., Rosty János három
esztendőre, Bujanovics Cornelius két észt., Lukács
Pál egy észt, Ujgyörgyi József öt észt., Makk
Dommik két észt., Aszalay János 3 észt., Szlávy
György három észt., Prusinszky Ji?sef három észt.,
Bacsányi János egy esztendőre." (850. 1.)

A Pánczél Dániel által szerkesztőit „i?(écsi)
Magyar Merkúrius" 1795-diki XLI-dik száma is
hoz egy közleményt, de kevés ujat tartalmazván,
csak ezt emeljük ki abból:

„. . . . A vosztőhelyre parasztszekereken vitet-
tek ki (t. i. a ki végzendők,) A melléjok rendolt etve
levő pappal külön-külön ültének egy-egy szekerén.
Előbb Sigrainak, utána Szent-Marjainak, az után
Laczkovicsnak, utána Hajnóczinak és utoljára
Martinovicsnak üttetett el a feje. Sigraihoz három-
szor vágott hozzá a Budai Hóhér s minekutána
előbb a vállát, azután az állát találta volna, úgy
csapta el a harmadik vágásra a fejét." (586.
587. 1.)

Hozza aztán még e levél a „M. H."-ból már
mult számunkban kiadott okmányt, majd Martino-
vics degradatióját s Pánczél ezt veti végül a le-
íráshoz:

„Ez a kedvetlen történet annak a nagyhirü-
nevü Francziának cselekedetét juttatja eszembe,
a ki a fijával egyszer az akasztófa alatt elsétál-
ván, az azon függő embert megmutatta néki, igy
szólván:

„Voilá le sort des Roformateurs!"
„Ilyen a sorsok az újjítóknakü"

P. D. (588. 1.)
A „Magyar Merkunus" XLV.-dik számában

a végeredmény eként van összeállitva:
.,Pestről Jún. 6. A Királyhoz és a Hazához

való hivségtolenségnek büniért eddig mogöletettok
7-en vagynak, a kik ezek: Martinovics, Sigrai,
Latzkotíics, Hajnóczy, Sz. Marjay, Óz és Szolár-
csik. Elbocsáttattak: Rosti Pál, Fodor Qerson,
Marton, Illés, Lehi (talán Sohy Ferencz, a szi-
nész? — Közlő.), Nemcsányi, Lonovics, Szitta
PeiczJioffer, ifjabb Kazinczi, Turós és Abaffi. —

az Executio. A mogöletetteknek testeik valamint
a minap, úgy most is a Polgári temetőn kivül
temettettek el."

A levél folyamában idézett „Előadás" szö-
vego ez:

„Minekutána Martinovics Josef, úgy minta
mult 1794-dik esztendőben kezdett iszonyu s em-
bertelen összeesküvésnek és pártütő szövetségnek
Feje, maga igazgatása alatt választott fő-vigyázó
Társaival együtt, kik tudniillik egybevetett vállal
s erővel istontelon szándékjokat tovább terjesztvén,
az Országnak szegletköveit, a Törvényekot felfor-
gatni, a Királyi Méltóságot és hatalmat eltörölni,
az egész községnek Életét 8 Jószágát koczkára
vetni, a bevett Isteni Tiszteletnek és polgári Rend-
tartásnak szép alkotmányát feldúlni és semmivé
tenni szándékoztak, halálra Ítéltetvén, érdemlott
büntetésül e folyó Hónapnak 20-dik napján a

latoskodott. Az Egri Ifju Hóhér ezuttal is helye-
sen járt ol hivatalában Szolárcsik körül, de Őzhöz j Részszerint bizonyos esztendőkig, részszerint pe-
kétszer vágott. Reggeli hat és hét ora kozott volt d i g h a t á r o z a t l a n ideig valo fogságra vitettek:

Rosti János, Brem, Szabó, Vérségi, Szen, Ujgyör-
gyi, Juhász, Makk, Landerer, Baranyai, Kopasz,
Erdélyi, Verkovszki, Prusinszki, Szmetanovits,
Hirgeist, Lukács, Szulowszki, idősb Kazinczi,
Tan'sics, Aszalni, Uza, Szlávi az ifjabb és idősb,
az ifjabb Latzkovcs, Batsányi, Bujanovics. —
Ambrozi megholt a fogságban. —Magokat agyon-
lőtték: Fodor és Kral." (641. 1.)

Közli: E. L.

Kazinczy Ferencz naplója
budai fogságában.

(Folytatás.)
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1795. Január. Ágens Nyisnyánszky ur nekem
egy boutoille tokajit küldé jan. 3-án, 5-én pedig
Bihar megyei alispán Péchy Imre bejövő klastro-

munkba a tisztekhez; tudakoztatta: nem lehetne-e
valamiben szolgálatomra; megköszöntöm gondos-
kodását s kértem, adasson könyvöket; mert én
ugy hivém, hogy két hét mulva otthon leszek,
semmit nem hoztam mást, mint Horácz levelit, a
Muzáriont, Wieland gratiáit és Abel halálát.
Ezeket jan. 17-én kezembe adák; hihető, hosszas
vizsgáitatás után: ha nem lelnek-e benne titkos
jegyzeteket. — Jan. 22-kén nappal levették rólam
a vasat, 24-kén éjszakára is. E nap óta május 8-ig
nem vala rajtam vas, — hanem csak, ha faggatás
alá vittek.

Január 30. Kérdőre ismét s ma már harmadik-
kor. Bátran viseltem magamat; de annyira maga-
mon kivül voltam, hogy, ámbár tudhatám, miként
Almássy Pál ő excellentiája, mint a királyi tábla
küldöttségének elnöke, nem középen ül, hanem
felyül: a körér Somogyit mindig excellentiáztam,
— ugy hivén, hogy ő Almássy. Midőn mindent
tagadnék, direktor Németh magához int. „Domine
spectabilis, veniat huc. Nőseit hanc seripturam?"
(Tekintetes ur, jőjön ide; ismeri ez iratot?) —
„Nem ismerem" — felelek. Mintegy 3 iv volt tele
irva, Németh végig forgatja s visszatér az elsö
lapra. Ott Sulyovszky elmondja, hogy 1794. juni
usban Hajnóczy hozzá küldé Szentmarjay Feren-
czet azon izenettel, hogy irja le a kátét s azt adja
által nekem. — „Ego in congregatione ujhelyiensi
Franciscum Kazinczy evocavi ad habitationem
meam. Venit ad Rákócz; descendimus ad hortuin.
— Tum ego: Domine fráter..." („Az Ujhelyi gyü-
lésben Kazinczy Ferenczet kihivtam házamhoz.
Eljött Rákóczra; lementünk a kertbe. — Ekkor
én : öcsém uram"...)

Közbeszólók: „Non est necesse, ut lectionem
magnifica dominatio vestra continuet; dioamtotum,
nihil enim interest aliquid tacere. — Ni mo Su-
lyovszky per liboros euos rogasset ut relovom:
dixissemomniasubprimaexamine." („Nem szükség,
hogy méltóságod az olvasást tovább folytassa; meg
fogom mondani az egészet, mórt nincs okom vala-
mit elhallgatni. — Ha Sulyovszky engemet gyer-
mekeire nöm kért volna, hogy sogitsek rajta: min-
dent megmondtam volna az első vizsgálatkor.")

Örült ez az istentelen Németh s elhalmozván
magasztalásival, kért: adassak magamnak a kapi-
tánynyal tintát, papirost, tollat, ollót (ozt mind
elszámlálá), „sed non est satis dicere, quid focerit,
quid sciat; addat cogitandi rationem de rebus
publicis, de Revolutione Galica, etc." — („De nem
elég csak azt mondani meg: mit tett, mit tud;
hozzá kell adni vélekedését a nyilvános dolgokról,
a franczia forradalomról, sat.') — A bohó ember
azt hitte, hogy ón olyan vagyok, mint ő.

Berzeviczy András mondá Koczok István lő-
csei prókátornak, ez pedig ön maga nokem, hogy
midőn Sulyovszky még ezen harmadik faggatás
alatt is semmit sem válla: a deputátio abban egye-
zett meg, hogy Sulyovszky, — ki 1790- és 1792-
bon Zemplénnek országgyülési követe volt —
szenvedései s nem érdemlett meggyaláztatása kár-
pótlásául tanácsnoki czimet nyerjen. — Ekkor
rólam folya a szó: hogy mit kapjak én jutalmul, s
midőn e felől tanácskoznának: Sulyovszky a direk-
tort magához kéreti, lábaihoz borul, kezeit csókolja
s mindent megvall magára és reám. — I t t ol kell
mondanom, mi történt a körmöndi plebánussal. Ez
befogatatván s kérdőre vonatván, megátalkodva
egyre tagad mindent: ő sem nem láttá a kátét, sem
gróf Zsigray Jakab neki ily dolgok felől soha
semmit nem mondott, — itt valami tévedésnek
kell lenni, melyet ő nöm ért. Ilyesztik, hogy szem-
besittetni fog Zsigrayval. — Sőt kivánom ezt, —
felelé a pap, ki félrovitetvén, Zsigrayt előhozzák.

Zsigray állitja, hogy a kátét a pap átvette,
sőt le is irta s elmondja hol, miképen s mit beszélt
ő, mit monda neki a pap. — Előhozatik a pap s
Zsigray mindezt szemébe mondja. A pap olcsudál-
kozik s felkiált: Quidinpellit illustritatem vestram,
ut contra me tanta cum impudentia mentíatur.
(„Mi inditja arra méltóságodat, hogy ellenem oly
szemtelenül hazudjék ?!") A nonies lelkü Zsigray
szeméről lehull a fátyol: látja,hogy rajta áll barát-
ján segiteni s kéri biráit: vitessék ki a papot. —
Mi megtörténvén, visszavonja szavát s azt vallja,
hogy tévedésből hazudott rá. — A pap veres övet
vive hazíi. —

Január 81. Fát hányának az utczáról a favágó
udvarra s e végett megnyiták a kaput. Mindig
ablakomban allék,mig a kiskapu nyitva volt. Mily
nagy vala örömem, látván, hogy helytartói taná-
csos Majthényi László gyalog méne ott el. — Nagy
barátja vala Hajnóczynak, de Hajnóczy egy barát-
jára som vallott

Február 4. Beadtam három ivnyi vallomáso-
mat. Imhol némely töredék, mely emlékemben 34

év után is hiven megmaradott. — Ezt ma irom
1828. aug. 24-én.

„Anteaquam adeorumenarrationem progrede-
rer, quae mihi hic proprie dicenda sunt, necesse
puto edisserere, quae mihi cum Melchioro Su-
lyovszky, Francisco Szontmarjay et Josepho Haj-
nóczy cunjunctio fuerit. — („Mielőtt azoknak
elbeszéléséhez kezdenék, melyeket itt most tu-
lajdonkép el kell mondanom, szükségesnek vé-
lem előrebocsátani , micsoda összeköttetésem
volt nekem Sulyovszky Menyhérttel , Szent-
marjay Ferenczczel és Hajnóczy Józseffel.) Su-
lyovszky rokonom, egy megyében lakunk, ugy
szoroti a kertészkedést, mint én. Szentmarjait nem
ismertem azelőtt. Hajnóczyt ugy festettem, mint
egy ujabb kor Sokratesét. Én tisztább lelkű, nem-
zete diszéért, javáért inkább lángolá, tudósb,
fáradhatatlanabb embert nem ismerek; nem neme-
sebb lelkűt, nem bölcsebbet."

„Summa rei est Judices sanctissimi me in
lucta amititiae et legum obsequii. cum tacuerim,
pro lapsum esse „A dolog valósága, leg-
kegyolmesebb birák, cz: abban vetkeztem, hogy a
barátság és a törvény iránti engedelmesség közt
küzdve, hallgattam. Alávetem magam a törvények
szigorának; a büntetést, mit rám mérnek, — ha
meg kell halnom a haza javáért, örömmel szenve-
dem. Örömmel, mondom, mert nem hazudott
szivem, midőn azon nagyokat csodálva, kik élőtö-
ket érte oly nemesen áldozták, nekem is mindig
azt kiáltotta, hogy meg tudok érette halni, ha
kell,.' „Mily elme!" — mondák biráim, mint
1803-ban Bay bészélé nekem. — Bár maradékim
lássák, mit nyerhet az ember, ha szépen tud mii;
mit nyer: ha illően, helyesen gondolkozik. — En a
legnagyobb, legvilágosabb veszélyben is tisztelet-
től s magasztalásokkal mertem szólani Hajnóczy
felől. — A marha Németh csak hallgatva
mutatott irántam figyelmet s talán azt forgatá
átkozott lelkében, hogy az a vékony nyak sem ad
sok dolgot a hóhérnak.

Bay mondá, hogy Dienes öcsém itt vala s
anyám és nagyanyám "(Bossányi Ferenczné) egész-
ségesek.

Február 17. A lelki s testi szenvedések, az
elzárt levegő beteggé tevének. Orvosom tincturá-
val éltete. — Felhozák ebédemet, én kanalamba
csepegtetem tincturámat s csodálkozám: mi dolog,
hogy ajtómat nyitogatják.

Aradi István jurátus, magyar ruhában, kar-
dosán belép s kezeimbe adja a certificatoriát, pe-
csétjét ejtvén felfelé, nem adrészét. — „Sua excoll.
dnus personalis (Ürményi József) plurimam salu-
tem nunciat spec. dom. vestrae, et . . . . „Ürményi
József királyi személynök ur ő excellentiája nagyon
tiszteli a tekintetes urat s engedelmet kér azért,
hogy a királyi ügyigazgató ur ez idéző levélre a
tekintetes ur czimét helytelenül irta fel. Ö excel-
lontiája a czimet saját közével kitörölte s meg-
izente a királyi ügyigazgatónak, hogy a hibát
tegye jóvá; de azt az idő rövidségénél fogva nem
írathatta le ujra." — Tisztelem ő excellentiáját, —
mondám neki s kéröm, ezen gondosságát legyen
szabad azon kegyesség ujabb jeléül vennem, mely-
lyel ő excellontiája irántam annyi év óta mindig
viseltetett. Én tituluson különben sem akadozom;
itt pedig megtanultam mindent türni.

Február 21. Ágens Nyisnyánszky ur nekem
ismét egy boutoille tokajit küldött. — Az üvegre
egy szelet papiros volt által kötve, e szavakkal:
„Für Herrn von Kazinczy Franz." Minthogy a
keresztnév itt szokatlan helyon áll és ha csak egy
Kazinczy volt fogva, szükségtelen: gyanu támada
bennem, hogy itt két Kazinczynak kell fogva
lennie; de melyiknek? Andrásnak, Péternek,
Lászlónak? (ki katona levén nem itt itéltetnek),
Józsefnek, Istvánnak, Miklósnak?— mert Dienes-
ről nem gondolhatám, tudván a Bay Ferencz sza-
vaiból, hogy ő szabadon vala itt a minap.

Február 23. Ez ismét comparitio napja vala s
két katona leeresztett puskák közt vive az ebéd-
lőbe, hol biráink a magok üléseiket tartották. —
Almásy Pál ő cxcellentiája is jelen vala. „Domine
spectabilis, — mondá — a királyi tábla a Duna
akadályai miattnem jöhetett át; e küldöttség helyet-
tesíti azt. Tetszik-e megjelennie előtte s kit választ
védőjéül?"-- Megjelenek ugyan, felelém, de mivel
vallomásaim folytán sorsom egyedül Ö Felsége
kegyelmétől függ, azt hiszem ügyvéd segélyére
szükségem nincs; senkit som is választok. — „Ura-
ságod a körülményekot nem ismeri; válaszszon
egyet a pssti ügyvédek közül." Ha csakugyan szük-
ségkép kell védőt választanom, — felelék — nekem
mindegy akár ki lesz az; a pesti ügyvédek közt
senkit sem ismerek. Zaklatának sokáig: és miért?

Hogy lássák, nem olyat nevezok-é kire gyanujok
lehet? Ez nekik Bécsből vala parancsolva. — Az
én szókratészi daemonom ezt nokem megsugá.
Hasztalan neveztem volna különben is: mert csak
négynek vala megengedve, hogy foglyokat védjen,
— Madács Sándor, Szabósárói Sámuel, Tótpápai
Sámuel és Horváth Jakab uraknak; kik közül az
első pápista, az utolsó lutheránus, a két középső
kálvinista vala.

Bay látván akadozásomat a legnyugalmasbb
hangon szólala meg. ,,Édes öcsémuram, Dienes
minap itt levén, öcsémuramért és az öcscséért
Szabósáróit kérte mög; megnyugszik-e benne
öcsémuram?" Nöm ismerem, de megnyugszom, —
mondám s visszavittok szobámba.

„Az öcscséért" -- mondá Bay. Dienesnek
három öcscse volt, Liszló (a katona), József és
Miklós. László felől nem gondolkozhatám az emli-
tett oknál fogva; aztán őtet a katonai rang, mely-
ben fiatal korában korán magasra hágott, egészen
elváltoztatá; azt merte ő az érettem kesergő anyá-
nak irni, meghallván fogva létemet, hogy ha vét-
kezém: ő töri meg felettem első a botot: azaz, ő
kiált rám halált. Kinos volt nokem a bizonytalan-
ság: József öcsém van-é fogva, vagy Miklós? s
feltettom magamban, mindent elkövetek, hogy
megtudhassam.

Február 25. Mogkéretém kapitány Novák
által a fenevad director Németh Jánost, jőne
hozzám. Azt hitte a gyalázatos ember, hogy val-
lani fogok valakire s örömmel jött. Szépen köszönt
de ismét feltévé kalapját, szükségesnek látván
éreztetni, hogy alatta vagyok. Ugyanazt tette fel-
vigyázó tisztjeinkkel is, kik őtet ugy gyülölték,
mint mi. — Reszkete ekkor tőle Budán s Pesten
mindenki s még a főherczeg nádor is kicsiny vala
mellette. — A királyi residentiában lakott nagy
napi dijakkal s a császár rovására szabadon adá a
legfényesebb ebédeket s vacsorákat. Domine
rnagnifico! — mondám neki, ágens Nyisnyánszky
nekem ily ezédula mellott küldé egy butollia bort,
8 ez engem azon gondolatra hoz, hogy itt még ogy
Kazinczy van. — Mogerősite gyanúmban az, mit
a törvényszék előtt nekem Bay tanácsnok monda.
— Melyik Kazinczy az? József, István (az András
fia) vagy Miklós?"

Németh gondolkozék, ha feleljen-e. Végre
mondá: „Az Miklós." — Teremtő Isten! — kiál-
ták fel, — hiszen még gyermek.

Megszánta gonoszs kevélyen mondá: „ ö nem
fog meghalni, az a gonoszlelkü Szlávy János vonta
be magával."

Szép szánás, — gondolám. Mert az az ő szava
„ő nem fog meghalni" ezt tévé: „hanem te." —
De láttam én ki kezében vagyok s el valék ké-
szülve mindenre. (Folyt k»v.)

E g y v e l e g .
A (Magyar tanulók létszámt 1787-ben.) A

pesti egyetemen 1787-ben jogász volt 101, orvos-
növendék 56, bölcsészethallgató 192; a három pap-
növeldében hittanuló 910. A pozsonyi tankerület
nagyobb iskoláiban tanultak 2085-en, a kassaiban
1104-en, a váradiban 553-an, a pécsiben 1015-on,
a zágrágiban 399-en, összesen 6415-on. Ezenkivül
a magyarországi 59 gymnasiumban 7102-en, mely
számok teljes összege 13,517-et tesz. („Magyar
Músa" 1787. 10-dik szám.)

f\ (Magyar nyomlak 1787-bei.) A magyar
korona területén 1787-ben 29 nyomda létezett a
következő városokban: Budán 2. u. m. az egyetemé
Fogler igazgatása alatt és özv. Landorernéé.,
Debreczenben a városé, felügyelője Margitai;/?/)er-
jesen Özv. Redlitznéé; Egerben a püspöké, felállí-
totta Royer Antal; Eszéken Divalds János Már-
toné, a ki 1785-ben megvette a ferencziok nyom-
dáját s német betükkel is felszerelte; Kassán Füs-
kuti Landerer Mihályé, hajdan e nyomda jezsui-
táké volt; Kalocsán a kegyosrendieké, kiknek gr.
Batthyány József ajándékozta; Kolozsvártt 2. u.
m. gr. Batthyány Ignáczé, mely régonten a jezsui-
táké volt s a reform, főtanodáé Deáki Sámuel fel-
ügyelote alatt; Nagy-Károlyban gr. Károlyi An-
talé, melyet apja gr._ Károlyi Sándor alapitott s
1787-ben Kloeman igazgatása alatt volt; Na'iy-
Vdr adón a róm. kath. papnöveldéé; ezt Csáky
püspök szerezte Lőcséről s ugy adta a seminarium-
nak; bérlője oz időben Ajczenberger Ferencz volt;
Pesten Letener (?) Gottfried Józsefé, mely egykor
Ajczenbergeré volt s alapittatott 1755-ben; Pécsen
Engel József Jánosé 1773-óta; Pozsonyban volt
4. u. m. Füskáti Landerer Mihályé, elöbb Royer
Antal birtokában; Patzkó Ágoston ^eronGZ^J
Lőweé, végre Wéber Simon Péteré; a két utóbbi
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1784-ben lett alapítva; Sopronban Szüsz Jó-
zsefé; Nagy-Szombatban az egyetemé; Győrben
Stroibig Józsefé; Szakolczán Skarniczel Ferenczé;
Szebenben 2. u. m. Barth é, és Kochmeister Már-
toné; Temesváron Slovaczek József Antalé, mely
örökségben maradt reá Hoimerltől (1772); Zág-
rábban 2. u. m. Pattisché és Trattner Tamás Já-
nos-é; ZUyómban Tummleré (1784.); Vátzon Amró

j Ferenczé. — Jelenleg tán Pesten is van ennyi
nyomda, mint akkor a magyar királyság egész te-
rületén. Különös érdemül van félemlitve Wéber
pozsonyi nyomdájánál, hogy magyar, német, latin,
tót ea más betüi is vannak. („Magyar Musa".
1787. 2. sz.)

** (Ügyvédek statistikája.) A Királyhágón
túl azon törvényhatóságokban, melyeknek második

fóruma az erd. kir. tábla, összesen 129 ügyvéd
működik, s pedig Kolozsmegyében 18, Dobokában
7, Belső-Szolnokban 2, Alsó-Fejérbon 18, Felső-
Fejérben 6, Küküllőmegyében 5, Hunyadmegyében
12, Tordamogyében 12, Fogarasvidéken 5, Maros-
széken 24, Udvarhelyzéken 10. Három széken 10,
Csikszékben 5. — Aranyosszéken és Naszódon
egy sincs.

A Kisfaludy-társaság XIX.közgyülése,
febr. 14-én.

Számos közönség gyülekezett e szépirodalmi
ünnepélyre: a karzatok tele voltak ékos nőközön-
séggel s lent a terembon is három sor széknél töb-
bet nők töltöttek be. Hátrább férfiközönség, nagy
része az ifjabb nemzedék közül. Az emelvényt a
társaság tagjai és alapitói foglalták ol, köztök
b. Eötvös és Majláth György országbíró. Az el-
nöklést Toldy Feroncz másodelnök vitte, és ő,
valamint Greguss Ágost a titkár, disz magyarban,
kardosán jelentek meg.

Toldy Ferencz megnyitója nem közönséges
alkalmi beszéd volt, hanem érdekes irodalomtör-
téneti visszaemlékezés. Visszament ötven évvel,
hogy fölelovenitse Kisfaludy Károly irodalmi
föllépésének emlékét. 1819-bon — ugy mond —
az egész nemzeti közéletnek szomoru képo volt.
Már hét éve nem tartottak országgyűlést „az
európai közbéke árnyékában megizmosodott abso-
lutisrnus elöl vala mindon politikai szabadságot."
A nemzeti tevékenység egyedüli menhelye az iro-
dalom volt. Az irók egy szent czélt tűztek ki: ,,a
nemzetiség kifejtését, tehát a nyelv, a tudomány,
a költészet müvelését." Kazinczy nyelvújító harcza
országtörténeti fontosságra omelkedett. De sokan
kétkedtek a sikeren. Tudósaink — magyar érdek-
bon is — eddigelé latinul s németül irtak székiben,
de aztán egyre többen kezdtek magyarul dolgozni.
A költészet is virágzásnak indult, do e költészet
mégis korlátolt vala, merő lyra. Dráma, eposz és
regény csak jelentéktelen kísérleteket látott. Pest-
nek nem volt magyar színészete, s a városi német
szinház bérlői magyar főurak valának. Közhit volt,
hogy a magyar nem való színésznek, s nyelvünk
nem való a szinpadra.

E balhitet Kisfaludy Károly színmüvei dönték
mög. 1819-ben a Fehérmogye által pártfogolt
magyar szintársulat — gróf Brunszvik szinházi
főbérlő jóvoltából — az ő műveiben aratott tet-
szést a városi szinpadon. „A tatárok Magyar-
országon." „Ilka" „Stibor vajda", melylyel a
magyar dráma, és a „Kérők", melylyel a magyar
vigjáték vetto sajátlag kezdotét, mind az ő szin-
művoi. Hat nap alatt négyet adtak tőlo, mind
fokozódó tetszés mellett, s ezzel meg volt törvo a
balvélemény s ez képezi Kisfaludy fölléptének
korszaknyitó jelentőségét. E költőnek élő emlékét
képezi a Kisfaludy-társaság, mely az ő nevében
32 év előtt egyesült a szépirodalom emelésére.
Most már e társaságnak 700-at meghaladó alapitó
tagja van, s Toldy Ferencz ez alkalommal a
„szépekhez" fordult egy inditványnyal a társaság
gyarapitására. Azt inditványozá ugyanis, hogy
mindon, a szépet kedvelő, müvelt lelkü magyar
hölgy „életének legszebb perezébon," midőn meny-
asszony lesz, emlékezzék meg a társulatról, s tegye
fillérét szépirodalom oltárára.

Greguss Ágost egy rövid titkári jelentésben
mutatá be a társaság mult évi működését s jelen
állását.

Széptani kérdéseket fejtegettek: Bartalus Ist-

iyöry Vilmos (Franzén,
borg svéd költők ismertetése), Horváth Mihály
(Miért meddő korunkban a müvészet, s a történet-
írás miért gazdagabb remekművekben?) Keleti
Gusztáv (A közképtárak, mint művelődési ténye-
zők), Zichy Antal (a szónoklatról).

Költöi müveket nyujtottak— eredetiben: Abonyi
Lajos („Egy -név, mely tart mától holnapig", be-
szély), Szász Károly („Egy nő emlékezete" s „Egy
kis leánykának", l y r a i versek), Szigeti József
(„Toldi Miklós" színműből), Toth Kálmán, („Őszi
idő" lyrai vers) s Zichy A.; műfordításban: Arany
László („A tudós nők" Moliére-től), Fábián Gábor
(Lucretius tankölteménye), Lévay József („V. Hen-
rik" Shakespearotől), Szász Károly ( ,A misantrop"
Moliérétől, „Romeo és Julia" Shakospearetől, s a
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„Nibelungok"), Tarkanyi Béla (Klopstock „Mes-
siása").

E műfordításokhoz járulnak még, a melyeket
részint egyszerü bemutatás, részint kiadás végett
olyan irók adtak be, kik a Kisfaludy-társaságnak
nem tagjai, nevezetesen Balázs Sándor ur (Tha-
ckeray vig elbeszélései), Barna Nándor ur (Finn
virágok,) Fincziczky Mihály ur (orosz népdalok,)
Lőrinczy Zsigmond ur („Vl-dik Henrik" Shakes-
peare-től), Náray Antal („Romeo és Julia" Shakos-
peare-től), Rokhel János ur (Ovid „Metamorpho-
sis"-iiiból,) Veress Ignácz ur (Aristophanes három
vigjátéka: a „Békák", „Felhők", „Lovagok.")

A tagok elősorolt munkálatai közül csak szék-
foglaló nyolcz fordul elő, mit azért omolunk ki,
mórt okkora számot eddig a társaságnak egyik
éve sem tüntet föl.

Ezután Lévay Józsofnok Tompa Mihályról irt
emlékbeszédét olvasta fel Vadnay Károly. Az em-
lékbeszéd egészben igen szépen, bensőséggel és
jellomzotesen van irva. A társaság szerencsés vá-
lasztást tött, midőn megírását Lóvayra bizta.

Szász Károly „üreg karszék" czimü lyrai
költeményét, molyben családias érzelmek sikerült
melegséggel rajzoltatnak, Gyulai Pál olvasta.
(Szerző nem volt jelen.)

Most következett Horváth Mihály fölölvasása
Zrinyi Ilonáról. A felolvasás nem mutatvány volt,
hanem kivonat azon munkából, mely o czimen
közelebbről meg fog jelenni. Hazánk köztisztelet-
bon álló történetíróját zajos tapsokkal fogadta a
közönség felléptekor, és a taps ép oly élénken is-
métlődött a hosszura (5/4 óra) terjedt felolvasás
végeztével is.

A nagy érdekeltséggel hallgatott felolvasás
foglalatját e következőkben adjuk:

Zrinyi Ilona, gróf Zrinyi Pétor és neje Fran-
gepán Anna Katalin grófnénak 1643-ban született
legidősb gyermeke. Jellem fej lé sére nagy hatással
volt, dicső őseinek példányképein kivül, anyja,
Frangepán Anna Katalin. Ezen emelkedett lelkü,
büszko nő, kinok tetterejét a hatalom és tündöklés
vágya nem kevésobbé éleszté, mint a hazaszeretet,
egész környezotéro nagy befolyást gyakorolt. A
nemzetre nézvo szintoly káros mint lealázó vasvári
békekötés után ő szitogatá leginkább a megkezdett
gyászos em] ékü kormánypolitika ellen mind férjében,
mind testvérében, Frangepán Ferenczben azon
összeesküvést, melynek aztán mind a két család
áldozatává lőtt. O levelezett Beziéres-el, XIV. La-
jos franczia király velenczei követével. Ő járt
Bécsben is több izben Gremonville franczia követ-
nél, férjénok a felkelésre külsogólyt, támaszt nye-
rendő. O maga vitte fől e követnek férje azon
ajánlatát, hogy kész 13 éves János fiát hűsége zá-
logául Párisba küldeni, csak irásban is biztosítsa
őt Lajos király segélyéről. Valószinüleg az ő terve
volt Ilona férjhez adása is I. Rákóczy Forenczhez,
kit szinte bevonni kivánt férje terveibe. A 22 évos
Ilona, kinok már érett szelleme a haza gyászos
körülményeit teljesen átértette, szerolem nélnül is
oda nyujtá kezét az érette lángoló ifjunak.

A monyegző 1666-ban márcz, elején Makovi-
cza várában Sárosmegyében fényes vendégek jelen-
létében ment véghez. Az ifju pár Sárospatakra mont,
a hol is nehány év házias csendben folyt le Ilona
életéből. De 1670-től kezdve iszonyu csapások
sujták őt; atyja s nagybátja Bécsújhelyi bakó keze
alatt vérzettek ol; anyja és Aurora húga Gráczba, '
János öcscse Bécsbe vitettek, javaik elkoboztattak,
még nevök is Gnado névre lőn változtatva. A külön-
ben kegyelmot nyert férjénok pedig bündijul
400,000 tallért kollett lefizetnie. Ilona vallásos ér-
zéko s keresztyéni megnyugvása a gondviselés
végzetében erős lélekkel s csöndes önmegadással
türotto velő a sors csapásait, mig az idő lassanként |
behegeszté a mély sebeket. De pár év mulva más '
vigasztalás is jutott számára: anyává lett. 1172.
születott Julianna leánya, s négy évvel utóbb Fe-
rencz fia. Do a sors soha som engedett noki huza-
mosb ideig zavartalan boldogságot; ozt is mélyen
megzavarta nehány hónapra fia születése után fér-
jének kora halála. — Érdekes regénynek lehet

nevezni azon részletekot, melyek Ilona második há-
zasságára Tököly Imrével vonatkoznak. Három
évig kellé küzdenie a szerelmos párnak azon aka-
dályok ellen, melyek utjában álltak e házasságnak.
1682-kijun. 15-én ment végbe menyegzőjök. A kö-
vetkező évbonegy György nevü fiucskának anyjává
lett Ilona, ki azonban születése után nem sokára meg-
szünt élni. S gyermekök halála mintegy előpostája
volt a szerencsétlenségek hosszu sorának, mely azu-
tán roájok nehezedett. Hona sorsa elválhatlanul férje
szoroncséjéhez volt kötve; ennek csillaga !pedig vég-
kép letünt azon nagy veszteségek folytán, melyeket a
török 1683-ban Bécsnél, Párkánynál s aztán több
helyt szenvedett. — A személyes veszteségek e
végetlen folyamában Ilonának alig jutott más vi-
gasztalás, mint a molyet hazaszerotő honleányi
szive a hazának épen a török veszedelme által fol-
tételezett megszabadultából meríthetett.

Ilona életének egyik legfényesebb mozza-
nata, Munkács védelmének részletesebb előadása és
a fejedelemnő bécsi élményei után következik azon
megható jelenet, melyben 1691-diki május 13-kán
Uj-Palánk mellett 7 évi távollét után viszont látja
Ilona szeretett férjét.

„A viszonlátás hét évi távoliétök után megin-
ditó volt. Ilona könyektől elborított szemei alig
tudták az egykor oly szép ifju férfiut felismerni, a
tábori élet sanyarai által megtörődött s a magához
hasonló szakállas urak közt elébe jövő Tökölyiben.
Más nap a Dunántul, Bácsban, Szerbiában tisztel-
kedett noki az egész, még 2500 főből álló kurucz
sereg s ágyu dörögés közt kisérte be őt Paserol-
czára, hol férjének tanyája létezett. Ilonának az
1703-ki febr. 18-kán egy Nikodémia melletti kies
majorházban bekövetkezett halálával végződik az
olőadás, mely müvészi kivitelével oly festményhez
hasonlitható, mely az arczképtől a histórai képek
rangjára emelkedik.

Felolvasás végeztével a titkár jelentést tett
az 1868-ik évi pályázat eredményéről. A bohózat
elméletét illetőleg két pályamunka érkezett be,
molyek közül a birálók egyhangu véleménye foly-
tán a dijat az első számu nyerte el. A satyrát ille-
tőleg beérkezett nyolcz mű, melyek közöl a 8-dik
számu „Gavallér politikusok" czimünek itélték oda
a birálók egyhangulag a dijat.

A nyertes satyrát Szigethi József olvasta fel,
egészben nagy hatással,',sok részében élénken szi-
nezve, néhol a szabatos vorselés rovására változ-
tatva a szórenden. A közönség folyvást derülten
hallgatta, kitörő nevetésre is ragadtatott: minda-
mellett azt hiszszük—anélkül, hogy magasztalásba
bocsátkoznánk — hogy cz eszmegazdag műből sok
élvezetes maradt az olvasásra is, olyan részek, a
melyek a hallás alkalmával elmosódtak. A Vasár-
napi Ujság olvasói olvashatják és Ítélhetnek ©
satyra felől.

A jeligés levél fölbontatván, kitünt, hogy
szerzője Szász Károly. A dicséretbon részitett
„Nyeglék"-et Komócsy József irta. A „bohózat"
elméletével podig Dux Adolf nyerte meg az elsö
dijat. Mindahárom felolvasott nevet megéljenzék

A titkár felolvasta még az idei pályahirdetést,
moly „tankölteményt a költészetről" kiván, ju-
talma 50 arany; s az elnök megköszönvén a rész-
vétet, a közülésnek vége lőtt.

Délután a Frohner szálloda termében gyül-
tek össze a tagok, több vendég és hirlapiróval
ogyütt a szokásos évi lakomára, mely kedélyesen
folyt. Toastok nem hiányoztak. Greguss legelőször
is a királyért, gr. Sigray Fülöp (alapitó) a király-
nőért, Vadnai Károly Horváth Mihályért, mint
ki e napon oly jolesül válta be a tavalyi lako-
mán történt felhívásra adott igéretet, s Lévay Jó-
zsefért, a társaság „legmunkásabb" jeles vidéki
tagjáért, a titkár az uj tagokért, P. Szathmáry
Károly a politikától monten tartandó költészetért,
Zichy Antal az elnökökért stb. ürítettek pohara-
kat. Általában az egész nap élénk bizonysága volt
annak, hogy a választási zaj nem hallgattatja
ol a múzsákat. -K-

Melléklet a Vasárnapi Ujság 8-ik számához 1869. febr. 21.
Irodalom és művészet.

= (Szász Károly pályanyertes szatyrája,) a
„Gavallér politikusok," melyet mai számunk közöl,
pár nap mulva külön is meg fog jelenni, csinos ki-
állitásu füzetkében, s könyvárusi uton kapható lesz.
A szerző azért, a lapok irányában, óvakozik az
irói jogot illetőleg.

— (Heckenast Gusztáv) kiadásából ismét egész
csomó új könyvet vettünk, az irodalom különböző
ágaihoz tartozókat. Im ezek:

A magyar közjog alapvonalai gróf Cziráky
Antal Mózes elismert kitünőségü munkája nyomán
dolgozta Hegedűs Lajos Kandid. Második bővített
kiadás, ára 2 frt. Nélkülözhetlen segédkönyv a
magyar közjog alapos ismeretére jutni kívánóknak.

Kerékgyártó Árpád Magyarország történe-
tének kézi könyvéből a negyedik és ötödik kö-
tet jelent meg. Amaz, I. Leoppld trónra léptétől
a Szathmári békoig, emez ettől fogva IT. József
haláláig törjed. Az alapos műben a kímeritőség
lehető rövidséggel van párosítva. A kiállitás is
tömött s a mellett tiszta. Egy-egy kötet ára 80
kr; mi a 100 lap körüli terjedelmü köteteknél fel-
tünően olcsónak mondható.

Maár Péter Pál pesti keresk, akad. tanár
előadásai Magyarország történelméből, kereske-
delmi és ipariskolák számára s magán olvasmá-
nyul. Az első füzet az Árpád-ház kihaltáig, a má-
sodik a mohácsi vészig terjed. Egy-egynek ára
80 kr.

A telekkönyvi törvény gyakorlati alkalmazása.
A telekkönyvi törvény mindazon részeivel, me-
lyek a feleket érdeklik, okirati s kérvényi min-
tákkal és példákkal fölvilágosítva, s azon rende-
letekkel is, melyeknek közvetve a telekkönyvi
ügyekre befolyása van. Irta Fiedler Ignácz. 2-dik
átdolgozott kiadás. Ára 2 frt.

Szabó Ignácz egri főgymnasiumi tanártól két
földrajzi tankönyv első köteteit veszszük. Egyik:
A csillagászati és természottani földrajz rövid tan-
könyve, közép-tanodai használatra; első rész, a
szövegbe nyomott 10 ábrával és a tenger-áramlá-
sok abroszával. Ára 60 kr. — A másik: nagyobb
igényű mű, átalában a művelt olvasó közönség
számára. Természettaiii földrajz, különös tokintet-
tel a magyar birodalom természeti viszonyaira;
első kötet, a szövegbe nyomott számos ábrával s
három földabroszszal. A nagy 8-ad rétben közel
200 lapra terjedő szép kiállitásu kötet ára 2 frt.—
Ajánljuk a földrajz és természeti tudományok
kedvelőinek.

Jókai Mór összes műveinek olcsó (füzetenként
40 kros) kiadásából a 44—47 füzet jelent meg.
Tartalma: ,,Az uj földesúr", a népszerü regényíró
legjelesebb s legkedveltebb regényeinek ogyiko,
melyet közelebbről az angol közönség is, Patterson
A. fordításában nagy elismeréssel fogadott. A négy
füzet ára 1 frt 60 kr.

Flóri uj könyve, Rajka Teréztől, 110 képpel;
a legkedvesebb gyermekolvasmányok egyike. A
szülők és családok bizonyosan igen szivesen foga-
dandják. Ára 80 kr.

A magyar szabadságharcz történetéből, Var-
gyas Endrétől már a 7-ik füzet jelent mög; ez is,
mint az előbbiek, a szövegbe nyomott számos arcz-
és törtémsti képpel. Ara a 10 füzetre terjedő egész
műnek csak 3 frt.

A Bach-korszak adomákban. Összegyüjté egy
Bach-huszár. Ára 80 kr.

** (Megjelent) az „Athenaeum" kiadásában, s
a napokban már minden könyvárusnál kapható:
„A szerelem bolondjai." Regény. Irta Jókai Mór.
4 kötet; ára 4 ft.

= (Aigner Lajostól,) az Aigner és Rautmann
ismert könyvárusi czég egyik társtulajdonosától
megjelent az „Elegiáról" czimü, a Kisfaludy-
társaság által 1867-ben pályadijra méltatott szép-
tani értekezés, csinos kiállitásu tiz ivnyi füzetben.
Greguss könyve után a Balladáról, ez is figyelemre
méltó tanulmány egy költői válfaj kimeritő ismer-
tetésére. A szerző, mit pályabirái is kiemeltek,
helyes uton indult fejtegetéseiben, t. i. az elégia
történelmi fejlődésére alapitotta annak elméletét.
Irodalom-történeti része azonban sokkal erősebb
ég teljesebb, mint a tisztán széptani rész, mely az
utolsó szakaszban rövidbe van foglalva s sein ki-
meritő, sem egészen kifogástalan. Irodalom-törté-
nettel s átalában költészeti és széptani tárgyakkal
foglalkozó olvasók sok élvezetet és tanuságot me-
ríthetnek Aigner müvéből s jó lélekkel ajánljuk is
figyelmükbe. — Ára 60 kr.

** (A „Közhasznu könyvtár") IL füzete meg-
jelent; tartalma: „A csillagos ég" dr. Császár Ká-
rolytól, számos ábrával; ára 40 kr. Kiadja Aigner.

** (A Mikar Zsigmond-féle) „Honvédfőtiszti
Schematismus", vagyis az 1848 9-ki honvédsereg-
ből még életben lévő honvédfőtiszteknek névkönyve
megjelent, és kapható Osterlarom Károly könyv-
kereskedésébon. Ára 2 frt 50 kr.

** (A nemzeti szinház igazgatósága) kérvényt
adott be a belügyérségnek, hogy a 18 normanap
száma szállittassék le, miután tiz normanap meg-
szüntetése 4—5000 ftot hozna a szinháznak. — A
nemzeti szinháznál uj darabokra is készülnek.

j Augier „Forestier"-jét és Sardou „Serafine"-ját a
megbizottak most fordítják, az „Egy szegény nő
története" pedig már lo is van forditva; 1867-ben
adták a „Gymnase"-ban. Irták Barriére és Prébois,

( ford. Feleki.
| ** (Berczik Árpád) „Kétkedő" czimü két föl-
I vonásos, versekben irt vigjátékát a nemzeti szinház
i drámabiráló választmánya előadásra ajánlotta.
j = (Thtrn Vilmos és Lajos,) a művészvilágban
; kedvezőleg ismert testvérpár, szerdán febr. 24-én
; esti 7 órakor a vigarda kis termében hangversenyt
; rendeznek, melyben a két fiatal művészen kivül
i Knahl Adél asszonyság, Soupper Jenő és a „zene-
i kedvelők egyleté"-nek zenekara működnek közro.

Thern Vilmos és Lajos ez alkalommal elő fogják
adni Beethoven nagy B-dur sonataját is, melyről
egy kitünő zonekritikus akkép nyilatkozott, hogy

] „az ogész hímgköltemény külső terjedelme, vala-
j mint a tartalom mélysége és hatalmas fensége által
I mindent felülmúl, mi eddig, a zongora-zenében
i még magától Beethoventől is, eléretett." E nagy-
j szerű zeneművet Thern Károly irta át két zongo-

rára. Az érdekes műsorozat többi darabjai: Beve-
'. zetés ,,Manfréd király" opera 5-dik felvonásához
1 zenekarra. — „Az éjhez"{VolkmanntóT)alt-hangra,
zongorakisérettel négy kézre; előadják Knahl assz.

| és Thern V. és L. — „Noctume" és „Tarantello"
két zongorára Thern V. és L. — „Gavotte" zene-
karra. — Dalok Mendelsohn és Schumanntól, elő-

j adja Souppor J . — Végül „Mazeppa" symphoniai
j zeneköltemény Hugó Viktor után Liszt Ferencztől,
i két zongorára Thern V. és L. — Az érdekes hang-
! versenyre fölhívjuk a fővárosi közönség figyelmét.

= (Uj zeneművek.) Táborszky és Parsch mű-
keroskedésében megjelent: „20 legkedveltebb ere-

j de i népdal," énokre zongorakisérettel alkalmazta
j Herdy Ferencz, I. füzet, 5 dal ára 80 kr. — „Kos-
| suth-csái das," zongorára szerzé Tisza Aladár, ára

60 kr. — „Alojzia-négyes," zongorára szerzé Egri
János, ára 60 kr.

** (Gyurkovits Jenö) udv. tanácsos gazdag
j képtárt gyüjtött össze a leghiresebb mesterektől.
' A nagy képtár öt szobában van felállítva lipót-
utczai házában, s igen szivesen mutogatja Gy. a
műbarátoknak. Rembrandt, Michael Angelo, Tizian,
Rubens, Rafael, s más leghiresb művészektől vannak
remekei. Tavai egy angol hetvenezer forintot igért
e képtárért, de ő nem akar ettől megválni, annál
is inkább, mert Rafaeltől két oly műdarabja van,
mely 20—20 ezer forintot magában is megér.

** (Magyar tudományos akadémia.) A Mar-
czibányi-alapitványból kitüzött jutalom-kérdésre
(„kivántatik oly munka, moly Pázmány Péter ma-
gyar nyelvének sajátságait részletesen felmutatván,
jellemzi") a pályamunkák beküldési határideje
1869. márcz. 31-én jár le, mire a pályázni kívánó-
kat figyelmezteti. Post, 1869. febr. 13. — Arany
János, titoknok.

** (A magyar orvosok és természetvizsgálók)
XII. naggyülése 186 7-ben Kovács Sebestény Endre
tr. kir. tanácsos úr szives adományából száz ara-
nyat tűzött ki a következő pályakérdés megfejtő-
jének : „Kivántatik a magyarhoni ásványvizeknek
kimeritő leirása, különös tekintettel azoknak a
legujabb nézotek szerinti beosztására és vegyelom-
zésére." — Figyelmeztetjük t. t. szakértőinket,
kiket érdekel, hogy ezen pályakérdés három évi
határideje 1870. ápr. 15-én jár le; s kérjük az e
tárgyra vonatkozó müveket az imént emlitett ha-
táridőre a m. orvosok és természetvizsgálók álland.
középponti választmánya elnökéhez Kubinyi Ágos-
ton ő mlgához Pestre a nemzeti muzeumba bekül-
deni. Pesten, 1869. febr. 5. — Poór Imre, tr. vá-
lasztmányi jegyző.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A febr. 15-dikén

Lónyay Menyhért másod-elnök elnöklete alatt

tartott philosophia!, törvény- és történettudományi
osztályülést Mátyás Flórián lov. tag nyitotta meg
„Pétor király származása" czimü értekezésével:
É második magyar királyt a legtöbb újabbkori
historikusunk Urseolo Ottó velenczei horczogtől,
mint Szent-István király nővérének férjétől szár-
maztatja, kit 1026-bán Velenczéből számüzték;
szerintök Pétor, mint tizenöt éves ifju, ekkor ke-
rült Szent-Isván udvarába, s Endlichor szerint
Szent-István őt „exercitui suo praefecerat ducem."
Mátyás megtámadja azt a véleményt, hogy Péter
Urseolo fia lett volna, de a maga részéről nem
bizonyitja, hogy kié volt. Utána Thaly Kálmán
értekezett a 1704-ki nagyszombati harczról. Nagy-
terjedelmű értekezése, melyet egyrészben egészen
ismeretion adatokból állitott össze, részletesen
tárgyalja e nevezetes ütközetnek előzményeit,
lefolyását s következményeit. A titkár egy pár
adományt jelente be. Székely Sándor ur egy 1248-
diki eredeti okmánynyal gazdagitá az akadémia
oklevéltárát. Az akadémia tűz-kárának pótlására
Jekelfalusy Vincze fehérvári püspök 300 frt,
Wenckheim Krisztina grófnő 500 frt, Göndecs
Benedek 200 frtnyi adományt küldöttek be.

*"(A Szebeni takarékpénztár-egylet) f. hó 2-án
tartott ülésében a választmány inditványára kö-
vetkező adományozások fogadtattak el egyhangu-
lag: 4000 frt egy felsőbb papnövelde alapítására
Szebenben, 1000 frt egy gazdasági taninézet tá-
mogatására, 100 frt a természetvizsgálók egyleté-
nek s ugyanannyi szegény tanulóknak valláskü-
lönbség nélkül könyvekkel ellátására.

Egyház és iskola.
** (Az uj tanrendszer,) illetőleg a felállítandó

lyceumok szervezésére vonatkozólag b. Eötvös
József közokt. miniszter a különböző felekezetek
püspökeihez és iskolai igazgatókhoz javaslatot
küldött ki véleményezés végett. A fő különbség az
eddigi s az uj rendszer közt abban áll, hogy a tan-
folyam 9 évre kiterjesztetvén, a sajátképi lyceumot
képező 3 felső osztály három irányban elágazik.
Ennek czélja az, hogy miután az alsóbb 6 osztály-
ban az ifjak a kellő előkészitő tárgyakon végig
mentek, a három osztályban, választott pályájuk-
hoz képest szaktudományokra előkészülhessenek a
felsőbb intézetbe lépés ölött. Ez okból a lyceumok
3 irányban ágaznak el: nyelvészeti, jogtudományi
és természettudományi szakban. Lesznek tantár-
gyak, melyek mindháromban kötelezők, mig mások
csak ez illető szakban kötelezők. A miniszteri ja-
vaslatban gondosan kivannak dolgozva a tanórák,
a tantárgyak, különfélo elágazásaikban s végül
egy táblázatos terv átnézetet nyujt az egész rend-
szer felett

** (A pesti egyetemnél) tanszékek állíttattak
az olasz és franczia nyelv számára, 1000—1000
frt fizetéssel. Elébbire Messi Antal, utóbbira Rá-
kossi Sándor neveztettek ki tanárokul.

*• (Ar- egyetemi izraelita polgárok) folyamodni
akarnak a zsidó kongresszushoz felekezeti ösztöndij-
ajapok létesítése végett.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A pestvárosi képviselet) elhatározván a

vízvezetéknek egész Kőbányáig kiterjesztését, az
illető bizottság által a legszükségesebb kellékeket
már meg is rendeltette. A Cochrane Grove et
comp. londoni czéggel szerződtek a még szükséges
csövek szállitása iránt. Minden hónapban (ápril
1—júl. 30.) 400 tonna, husz hüvelykes cső szálli-
tandó. Hüvelyke, melyért az első szerződésnél
mázsánkint 75 krt fizettek, most 60 krba kerül, s
azonkivül a nevezet firma kötelezte magát a csövek
ingyen befestésére. E szerint ogy mázsa cső, bele-
számitva a szállitást és vámot is, Pesten a kikötőig,
4 frt 75 krba kerül. Barsignál Berlinben egy má-
sodik gőzgépet rendeltek meg 16,395 tallérért. Az
első 17,900 tallérba került. Eddig ugyan csak
mintegy 10 házi-ur jelentkezett a vízvezetéknek
házába vezetése iránt, do a számos kérdezősködés
után itélve, sokan fognak szerződni.

** (Gróf Thun Guido) az osztrák-magyar bi-
rodalom Hamburgban megbízott követének jelen-
tése szerint, folyó évi szept. 2-kától szept. 12-ig
magán-vállalkozók felelőssége mellett nemzetközi
kertészeti kiállitás fog tartatni Hamburgban,
molyre a bejelentések bezárólag folyó évi julius
31-kéig, dr. E. Götze urnál Hamburgban „hohe
Bleichen 16. sz." teendők. — A bejelentések dr.
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Götze által szolgáltatandó nyomtatott ivekon tör-
ténnek.

**(A szász királyi belügyminiszterium) a Ma-
gyarországon uralkodó marhavész tekintetébő
magyarországi szarvasmarhának Szászországbf
való bevitelét egyelőre ismét betiltotta. E tilalom
alól csak a szász királyi belügyminiszterium enge-
délye és az általa meghatározandó feltételek mel-
lett tétethetik kivétel.

** (A m. kir. közgazdánzati miniszterium)
rendeletet intézett mindon hatósághoz, melyné
fogva jövőbon csak 7 napra és csak a kitüzött ren-
deltetési helyre érvényes marha-utlovolot adhatnak
ki. — Ez intézkedéssel gátot akar vetni a minisz-
terium a marhavész terjedése elé.

** (A hazai dohánytermelés) emolése érdeké-
ben a külföldi dohányipar tanulmányozására kikül-
dött bizottság által beszerzett külföldi dohány-
mintákból folyó évi fobruár 27-ik és 28-ik napjain
Pesten a köztelken, márczius 6-ik és 7-ik napjain
Debreczenben, márczius 14. és 15-ik napjain Békés-
Csabán, végre márcz. 20. és 21-ik napjain Aradon,
mindenütt délelőtt 10 órától kezdve, kiállítások
fognak tartatni.

Közlekedés.
x* (A személyszállítás) fölfolé a Dunán, a

„Rudolf főherczeg" és „Neptun" gőzösökön, e hó
18-kán kezdődött meg, ezuttal azonban még csak
Gönyőig. A jövő hó olső napjaiban; azonban már
agész Bécsig lehet menni.

x* (A helyi gőzösök) már megkezdték mene-
tokket. Indulnak egyelőre Pestről Ó-Budára reg-
geli 8 órától délutáni 4-ig minden páros, — (J-
Bsidáról Pestre reggeli 7-órától délutáni 3-ig
minden páratlan órában.

„* (Az elsö mozdony) az alföldi vasuton f. 15.
ment Szögedről Szabadkára anyagszerekkol, Zom-
borról Szabadkára már f. hó 10-ke óta járnak ily
vonatok.

Mi ujság?
— (Az országgyülés összehívása.) Az or-

szággyülés ápril 20-ikára hivatik össze kir. röndö-
let által, mely a magyar hivatalos lap febr. 19-ki
számában jelent meg.

** (A honvédek fölszerelésére) pályázat hirdet-
tetik a hivatalos lap febr. 17-ki és következő szá-
maiban.

** (Király 0 Felsége) a pesti nemzeti szinház-
nak a királyi czivilistából 1869-re 60,000 frtnyi
segélyt utalványozott. A „Sz—nk" o tudósitáshoz
azt is hozzáteszi, hogy a pesti nemzeti szinház ez
által mintegy udvari szinház jelleget nyer.

= (O Felségük) — hir szerint — márczius
8-kára mennének Zágrábba. A király több más
helyet is mög fog látogatni, ellenben a királyné
Zágrábból ogyenesen Pestre jő. A horvát ország-
gyülés márczius 1-jéro van összehiva.

** (Fiume, febr. 16.) Gr. Andrássy azt távira-
tozta ide, hogy király és királyné ő Felségeik márcz.
24-én érkeznek Fiuméba. — Adamich, Brelich,
Giacich baloldali szónokok indokolt előadásai foly-
tán a közgyülés felkéri Magyarország municipiu-
mait, hogy a képviselő-választásoknál erkölcsi
befolyásukat érvényesítsék Fiume bekoblezéso
érdekében. A magyar orvosok és természotvizs-
gálók itt tartandó nagy-gyülésére 40,000 forint
utalványoztatik.

** (Kerkápoly Károly,) honvédelmi államtit-
kár még folyton Bécsbon időzik, mivel a hadügyi
és honvédelmi miniszteriumok hatáskörének kör-
vonalozása s megállapitása körüli tárgyalások az
ügy sokoldalúságánál fogva még eddig nöm fejez-
tethettek be.

** (Türr tábornok) több oldalról jövő felszó-
litásra kijelentette, hogy körülményei még nem
engedik meg a követjolöltség elfogadását.

** (Tisztelgés a török konzulnál.) Többen az
egykori törökországi magyar emigráczió közül tisz-

telkodtek a török főkonzulnál; vezérszónokul
kiemelte, hogy Magyarország soha semfogja foledni
a mit Törökország akkor a magyar haza fiaiért
tött, s beszédét o szavakkal végezte: „Padisa bin
jásza!" (A szultán éljen ozer évig!)

** (Herczeg Karagyorgyevics perében) 16-án
bovégeztetett ugyan a vádlottak kihallgatása,
azonban az előadó a főügyész azon óhajtásának ad
kifejezést, hogy még Petrovics Milojo, Zwetkovics
Demeter és Radó vá Nikolics, börtönfelügyelők
vallomásai lennének felolvasandók, — mint a kik
a vádlottak azon állítását czáfolják meg, mintha
belgrádi elitélteket kínzás által kényszeritették
volna arra, hogy ellenök terhelő vallomást tegye-
nok. Minek következtében Petrovics M., Zwetko-
vics D. és Radova N. vallomásai németül, és a
(vádlottak kivánságára) szerbül felolvastatnak. —
A nevezett egyének börtönfelügyelők voltak Bel-
grádban, és azon időben, midőn a fejedelem meg-
gyilkolására összeesküdteket elfogták, egyhangu-
lag a mellett tanúskodtak, hogy a belgrádi foglyok
soha sem kinoztattak. E vallomásukra készek a
hitot is letenni. A vádlottakazonban orősitik, hogy
a gyilkosok kinoztattak. Még némi apróbb kérdé-
sek után a hitelesítő eljárás be lévén fejezve, Sztró-
kay főügyész megtartá zárbeszédét. (Bővebben a
P. U.-ban.)

# (A lefolyt héten) gyönyörü tavaszias idé
járt. A téli ruhák otthon maradnak. A Dunán
nagyban megindult a hajózás.

= (Nöorvosok.) Egy zürichi magánlevél után
közöljük a következő érdekes adatot: „A zürichi
egyotemen jelenleg (1869. januárhó) nyolcz nőhall-
gató van az orvosi szakban; 3 orosz, 2 amerikai, 2
angol és 1 svájczi. Orvosnövondék társaik máris
azt mondják, hogy jobban készült orvosok lesznek
belőlök, mint a férfiakból, mert sokkal nagyobb
hajlamuk van e pályára."

** (Ttferesz pör.) A Bécsben megjelenő „Os-
ton," mely nemrég egy, a berlini udvarnál tartott
családi tanácskozmányról, melyben a Francziaor-
szággal való háboru eshetősége forgott szőnyegen,
hozott tudósitást és ezért hamisítónak nyilvánítta-
tott, ezen megsértés miatt a „Nord" mint őzen
megsértés terjesztője, s gróf Bismarck mint sértő
ellen becsületsértési pört inditott. Ha az „Oston"
nöm áll el követelésétől, s a vád csakugyan felvé-
tetik, kilátásunk lehet egy pikáns törvényszéki
tárgyalásra.

** (A politika áldozata.) Az iklódi csárdában
a napokban két vidéki lakos politizálván, köztük
oly hevos szóváltás fejlődött ki, hogy ennek követ-
keztében az egyik a másikat, kezénél volt dupla
fegyverével főbe lőtte. A meglőtt azonnal ször-
nyet halt.

** (A Nagy-Szebenben febr. 1-én elhalt) Vajda
Gábor, a nemzoti bank volt pénztárnoka, végren-
deletében következő hagyományokat tetto: 3000
ftot a sósmezei gör. kath. iskolának; 300 ftot a
n.-szebeni gör. kath. iskolának: 4000 ftot 4 ösz-
töndij fölállitására szegény oláh tanulók számára
valláskülönbség nélkül; 100 ftot a Szebeni g. k.
templomnak; ezekon kivül kisebb hagyományokat a
a szobeni Forencz-József koródának, a kolozsvári
Carolinumnak stb.

— (Ajánlkozás.) Egy gazdatiszt, ki évok során
át mint kasznár és ispán is, több nagyobb ura-
dalomban szolgált, óhajt alkalmazást nyerni. Neve:
Almási Gyula; lakása: Nyíregyháza, szarvas-
utcza 101. sz.

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 12. Elöször: „Delila." Dráma 3 felv. 6

képben. Irta Feuillet Octave. Ford. K. A. Zenéjét szerz.
Montaubry.

Szombat, febr. 13. „Észak csillaga" Opera 3 felv. Ze-
téjét szerz. Meyerbeer.

Vatárnap, febr. 14. „Grilti." Eredeti dráma 5 felv.
rta Szigligeti.

Hétfő, febr. 15. Másodszor: „Delila." Dráma 3 felv. 6
képben.

Kedd, febr. 16. ,,A porticii néma." Opera 5 feiv. Zené-
jét szerz. Auber.

Szerda, febr. 17. „A malcranczoi hölgy." Vigj. 5 felv.
Irta Shakespeare; ford. Lévay.

Csütörtök, febr. 18. „Bon Juan." Vig opera 2 felv. Ze-
néjét szerz. Mozart.

Szerkesztői mondanivaló.
— Pest, X. Y. Köszönjük a szives figyelmet és utasi-

tásokat. Atalában mindig szivesen fogadjuk, ha a lapunkban
megjelenő közleményeket illetőleg bárki is bővebb felvilá-
gositással, helyreigaz itassál vagy uj adalékokkal tisztel meg.
A mi a Martinovics-pörre nézve ön által közlött utasitásoj
kat illeti, nagyon óhajtanánk személyesen is találkozni; de
magunk is elmegyünk a kijelölt helyre, hogy a közlöttek
hitelességéről meggyőződhessünk. Az emlitett regény nem
volt előttünk ismeretlen; de abban, mint regényben, a való
vegyítve van a költeménynyel.

— P*>st. M. B. A „Dalnok és király" hosszura elnyúj-
tott história, igen kevés eszmei tartalommal s még kevesebb
müvészi alakítással. Nem közölhető.

— D V A költemények egyikét (Méhesemben) kevés
változtatással közölhetjük, eszméje jó s van benne lyrai
hangulat. A másik azonban az elöbb is megrótt hibában
szenved. — A lapot már a mult év utolsó negyedében kül-
döttük s most is küldjük.

— Kecukuniét. Ü-. F. Az „Emlékek" közlését, terje-
delmes voltuk mellett főleg azon okból, mert hason tárgyu
közleményekkel jelenleg ugy is el vagyunk halmozva, nem
Ígérhetjük. Sziveskedjék rendelkezni a kéziratról.

— A Vasárnapi Ujság mult 1868-diki évfolyamából
a következö számok: 14. 18. 23. 24.31. 32. 35. 36. 38. 40
41. 42. 43. 44. 45. 47. 48. 50. 52. elfogyván, azokat nehány
hiányos példány kiegészitése végett, az átengedni kész tu-
lajdonosoktól szivesen visszaváltja — a kiadó-hivatal.

SAKKJÁTÉK.
482-dik sz. f. — Gold Samutól

(Bécsben.)
Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.

A 477-dik számu feladvány megfejtése.
(Schumoft'tól, Heydebrand v. d. Lasa urnak ajánlva.)

Világos. S o t é t .
1. Kbl-c2 1. Hfl-h2
2. Ff 4—L2: % Kd4—c5
3. Hb4-d3f 3. Kc5-d4
4. e4—e5 4. f6—eő:
5. Fh2-e5: matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Karczagon : Kacsó
Lajos.— Miskolczon: Czenthe József. — Csákváron: Kling
Iván. — Debreczenben: Lipcsei Ignácz és Parragh József.
— Petécsén: Rády György. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Paraputp. R. 8. A kérdéses variáns
igen egyszerü: b6—b7+ Vdl— <14f és b7—b8 V matt.
Biztosítjuk, hogy a feladványban nincs sajtóhiba. De van az
ön levelében, mert a két sötét futár nem a2—a5, hanem
h2—hö-ön van kinyomtatva.

Melléklet: Előfizetési felhívás a
márczius 1 sö napján megjelenendő „Ellenőr"
czimü politikai napilapra.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi-és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár

Vasár
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Február
2 Eleonora

Pe'ter székfoglal.
Viliig. Reinhard
Mátyás apóst.
Valburga
Victorin ®
Leándor

C 2 Itcmin.
Üszög. Péter!
Vilii
Mátyás
Váli
Thiresiás
LeanderHold változásai

Izraeliták
naptára

Február (ó) Adar R. <•. p. 6. P

OETriod.kez. 10 Joziás 332 53 6 58
10 Süropus l l 333 54 6 56
11 Nicephor 12 [böjt 334 54 6 55
12 Melet 13 Eszterféle 335 54 6 53
13 Martinián 14 Purim 336 55 6 51
14 Auxentius 15 Sus. pur. 337 55 6 49
15 Onesimus lOS.Vajck. 338 55 6 47
® Holdtölte 26-án 1 óra 21 perczkor délután.

N a p
hossza kél nyüg.

H o l d
hossza kél nyüg.

ó. p
5 30
5 31
5 32
5 34
5 35
5 37
5 39

f. p.
84 6
97 55

112 12
126 53
141 54
157 7
172 23

ó. p.
este
1 8
2 16
3 29
4 41
6 5
7 24

6. p
2 16
3 21
4 22
5 14
6

TARTALOM.
Fuad basa (arczkép). — A gavallér-politikusok. — A

Pap tava. — A north-forelandi világító torony Angliában
i (képpel). — Képek a hazai népéletböl (képpel). — Az
„Enosis" görög hajó ügye (képpel). — A Martinovics-pórt
illető egykoru hirlapi közlemények II. — Kazinczy Ferencz
naplója budai fogságában (folyt.). — Egyveleg. — Tárház:

1 A Kisfaludy-társaság XIX. közgyülése febr. 14-én. — Iro-
dalom és müvészet, — Közintézetek, egyletek. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —Közlekedés. —
Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magy»r-utcza 21. se.)

HIRDETÉSEK.

Tévedések J
kikerülése tekintetéből a t. cz. vidéki közönség érdekében, s hogy hivatla-
noknak bátran ellenállhassunk, kik a legnagyobb, egyedül s kizárólag a

kiállitásakon ezüst érmekkel kitüntetett

• pesti és bécsi
cs. kir. udvari szállítók

vászouroba-gyárának-árjegyzékét
utánnyomatni, s igy a nyilvánosság elé bocsátani — nöm átalják, — szeren-
csénknek, sőt czélszerünek tartjuk ujolag leszállított árjegyzékünket azon
megjegyzéssel közhirré tenni, — hogy csakis levélbeli megrendelések minden-
nemü vászouárukra, továbbá kész férfi-, nöi- s gyermek fehérruha-

nemüekre főraktárainkhoz

(a vászonáruk valódisáp teljes jótállása)
a pénzösszeg beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett lesznek

intézendök:

Pestre:

F O G L E.
kir. udvari szállitó

Pesten, a váczi-utcza
kezdetén

Mocsonyi-féle házban,
„Mária Valéria főher-

ezegnöhez."

Rumbiirgi
és

belga vá-
szonból

Bécsbe:

F O G L E.
k. k. Hoflieferant

in Wien,
Kerntnerstrasse IVr. 27,
Ecke der Himmelphortgasse

zum
„Erzherzog Karl."

ín í r a t ( a n y a k terjelme megkivántatik), 2, 3, 4, 5,
-lllíílíft^ 6, 8—10 frtig a legjobbak.

/lí ín/ynl/ simák 1 frt 80 kr, 2 frt finom hurokvarrás-
IVM"*II1£Í"I\« Sal 2 frt 50 kr, valamint sveiezi formára, s
legujabb szabásuak, himzéssel 3 frt, 3 frt 50 kr, 4, 5 frt; leg-
finomabb vászon és batiz-ingek himzéssel és csipkével (Fanta-
sie parisienne) 6, 8—10 frtig.

hosszu ujjal 3 frt 50 kr, hímzettek 5—6
frtig.

gyár formára.

frt 50 kr, 2 frt, 2 frt 50 kr, 3
szabásra, franczia és ma-

Angol shirding-ingek fehérek és szinesek, (szebbek mint a vászonból készitettek) 2 frt, 2
frt 50 kr, 3 frt, 3 frt 50 krig.

Nói-nadrágok, vászon, perkál vagy parketból 2, 2 frt 50 kr., 3 frtig, himzet-betéttel.

Nöi-pongyola vagy éji eorsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 frt, 2 frt 50 kr;
vászon vagy franczia batizból, himzéssel ii frt 50 kr., 5—6 ftig.

Nöi-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb szoknya parketból 4 frt, betéteinkkel 5—6 frt
és 8 frt (legujabb divat.)

Női-harisnyák vagy férfi kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 frt, 3—4 frtig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, müvészetileg vart mellel (nyak terjelme megkivántatik), 6, 7,

8—10 ftig.
Flanell férfi-ingek minden színben, 4 frt 50 kr, 5—6 frtig (a nyak terjelme megkivántatik)'
ÜTyakgallérok, legujabb minta, 1 tuczat ára 2, 3—4 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).
1 tuczat rumburgi vászon zsebkendő 1 frt 50 kr, 2 frtig a kisebbek; 2 frt 50 kr, 3 frt 50

kr, 4, 5, 6, 8—10 frtig a nagyobbak és finomabbak.
1 tuczat ezérna batizvászon-zsebkendó hölgyek számára 4, 7, 9 — 12 frtig a legfinomabbak.
1 tuczat asztal- vagy törülközö-kendó, ára most csak 6, 7, 8—10 frtig czérnadamaszból
Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illö 6 asztalkendővel) 5, 6, 8

10—12 frtig a legfinomabb damaszból, 12 személyre, kétannyi
Egy asztalkészület 12 személyre (azaz: egy nagy abrosz, ahhoz illö 12 asztalkendővel 10,

12, 16, 20—30 frtig a legfinomabb damasz.
30 röf szines ágyneműre való 8, 9, 12—16 frtig a legjobb.
30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehéritetlen 8 frt 50 kr, 9 frt 50 kr,

l l , 13, 15—18 frtig a legszebb.
1 vég % széles 30 röfós rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 frtig.

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

38 rőfós kreasz vagy gazdasági vászon, 14,16, 18 20 frtig a legszebb minőségü.
40—42 röf kitünő takácsvászon, (finom ágyruhára 12 db. női-inghez) 14, 15, 18 22—24

frtig a legjobb.
48 rófös belga takácsvászon 22, 25, 30—35 frtig ingekre különösen ajánlható.
50—54 rőf hasonlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60,

80-100 frtig. 387 (4-6)

Levélbeli megrendeléseket
Ingek, melyek a
testhez nem jól ál-
lanak , visszavé-

tetnek.

a pénzösszeg beküldése vasuti vagy pos-
tai utánvét s teljes jótállás mellett min-
denhová elküldeni készek vagyunk. A

leveleket kérjük ekkép czimezm:

FOGL E,
kir. advari szállítónak Pesten, váczi-

utcza 4. sz. alatt.

50 forint erejéig
vásárlóknak, rá-
adásul egy párisi
cachemir teritövei

kedveskedünk.

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

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

Dr. BÚRON
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., Sárkány és Molnár uraknál a váczi-utezában,—
Debreczenben: Eothschneck ur gyógyszertárában,— Szombathelyen: Pillich
Ferencz ur gyógyszertárában, — Mohácson: Kögl A. ur sorszámszedésében, — Ko-
lozsvártt: Wolff gyógyszerész, — Miskolcz: Spuller A. — Szegeden: Fi-
scher és Schopper uraknál. 376(4—6)

Az atalauosan jónak elismert vaíod' 8 egészen írisen érkezett

1GHNEEBER6I NOVENÍ-ALLOP
mell- » tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongáa, elnyálkásodás»
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható •
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.

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

BUDÁN: Sebwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa-

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

Fleischer.
Bonyhádon: KramolinJ.gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúton: Borsay F. gysz.
Debrec zenben: Göltl N. gy
Deésen: Krémer S.
Dettán: Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: ConlegnerIgn.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner öai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.

Kolozsvártt: Megay M. C.
KörniöczAu: Draskóczy gy.
Karolyfehérvár: FischerÉ.
Kabinban: Stojánovics.
K S M i k l ó S i

j
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvasárhely: Jeney gy.
Munkácson: Grö'ttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly: Schöberl C.
Nngykikinda: KomkaA. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

h k R ó

S.-Sz.-Győrgyön: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
ISasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: Gyuleka N.G.
Sziszeken: Kubinyi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gy»s
Szaihináron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

gy
schek R. gyógysz.

Orosházán: Vangyel M.
Pancsován: Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegan: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.

Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvártt: Benioh J
Kis-Mártonban: Kodolányi!

gysz. és Spatay A. j és Dussil gysz.
Kassán: Eschwíg E Rosnyón : Posch J. gysz.
Késmárk :GenersichC és A. Bimaszombat: Hamaliárgy.
Kecskeméten: Papp M. I Humán: Milutinovitz S.
Karánsebesen:WeberA.gy. Békáson : Boromi K. gysz.
Károlyfehérvártt: Fischer! Szászváros : Sándor R. gy

Pozsonyban: Schneeberger

y
Ed. gyógysz.

gy
' Szabadkán : Hofbauer I. gy.

Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gr.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

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

losz M.
Trencsénben: Simon A. gy.
Unghvártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varaimon: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Vaczon: Tragor A.
Varazsdon: Haller gysz
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivánovits és fia.
Zalatnan: Mégay Gyula.
Zombor: Stein (ia Márk
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Wuits testvéreknél.
297 (6—6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

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

ára 23 kr.

Dr. Behr ideg-extraetusa,
az idegek erösitésére s a test edzésére ára

70 kr.

D o r S C j j gyógyszer
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrefulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.
Stíriai Stttb-havasi-iiövény-

nedv
mell- s tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 87 kr.
Die „Zeitschrift für gericlitliche Sledicin, öffentliche Gesund-

heitspfles;e und Medicinalíieseízgebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-AIlop' Folgendes:

„Der aus Alpenkriiutern bereitete ,.Schneebergs KrSuter-Allop" des Herrn
Apothe'kers Bittner ín Glogcnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und enteündhehen Krankheiten der Respirations-Organe ein
\>orzügliehes Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei aeuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindhehen
Affectionen <"er Schlingwerkzuupe, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit gümtigem Resultate angewendet."
Főraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban

v . '-•R.
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Friss

VETŐMAGVAK,
ugymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar'
luczerna.

Lóhere, stájer vörös.
Hcllii here, fehér hollandi.
Vadócz (Reigras), angol, franczia.'

olasz, belföldi.
Kelni csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparczette).
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és ószi-

repeze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka. 417 (1—13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Burnótfü (Pimpinella),
Akácz fa-magvak.
Es mas mag-fajok.
Olaj-pogácsa.
Sza'ppangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü.
Disznózsir, Szalonna és háj,
Angol patent-kocsi- és gépkeuöes.
Fekete lábföjd virágokhoz.

6 * Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer G. János,
kereskedésében Pesten.

Raktár és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a. '

KONRAD KAROLT ÉS TÁRSA
vonalozó-iiitézet és üzletkönyvek gyára.

Raktár és rendelési iroda

DÁVID KÁROLY-nál
Pesten, hatvani-ntcza 6-dik szám alatt,

ajánlja raktárát mindennemü

«^kereskedelmi és gazdasági könyvekről
°" ugymint azoknak elkészítését minta szerint.

Különös figyelmeztetés
a szülék számára.

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam lévén sajnosan tapasztalni, misze-
rint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzér-
kedő csalók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van sze-
rencsém a [tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam ké-
szitett giliszta csokoládénak cssk azt is-
merje el, rue ynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátke-
züleg aláírva van, miatittalábblátható.

Egyébiránt legczélszerübb a meg-
rendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizo-
mányosoknál eszközölni. 215 (11—12)

Kapható Pesten: Török József
és Tliallinayer és (ars uraknál
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Ló-istálló teljes felszereléseit és egyes ló-istálló
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gyógyszerész Tokajban.

LOTZ A
vasmnnkákat

TÁRSAI nál
Pesten, váczi-töltés 403. sz.

886 (4-12)

Nélkülö«hetlen családatyáknak, iskola-igazgatóknak, gyámok-
nak es az összes ifjuságnak!

RÁTH MOH k i a d á s á b a n néhány nap mulva meg fog
jelenni:

A magyar honvédelmi törvények,
m

 t i e » e s z i t v e az ezekre vonatkozó nélkülözhetetlen

miniszteri rendelettel és utasítással
Ara postai bérmentes küldéssel 50 kr.

Biztos és gyors megölése

párkányok s egereknek,
.g7 ea. kir. ki*, m b . patkány- és egér-irtő-«errel

gyertya-alakban.
Egy darab ára 50 kr. a. é.

3 ^ 4
vín. - Gydröít: Lehner F 5 « Í ! = ^ e m b ^ J ~ T

E 8 z l k e n : öeszáthy Ist-
- Ke«thelyen : WtoVchF J a " s e ? O T " b » n : DodowtaJ.- Kassán: Novelly A.
- N - B e c . k e r e k e n : N S f T ' " W ° l f A ~ L n * O 9 0 n : KronetteV J
Bermüller. -

? O T " b » n : DodowtaJ. Kassán: Novelly A.
, « ' " > W ° l f A ~ L n * O 9 0 n : KronetteV J.

Kir. szab.

mángorlókat
és

ruha-facsaró-gépeket,
ajánl

Lotz A. és Társai
385

Pesten, váczi-tőltés 403. sz.
Képes árjegyzékkel mgjbll szolgáltatik. 4-12

szepesi kárpáti növény-kivonata mell- s tüdőbetegek
AÍ

füveinek
ég, a száj-, garat-

számára.

ervek nyákhártyáinak hé h b d

a l a p 5 6 betegségek eÜen " ' 8 < H a

SSoISíboSS) ^ ^ u S t " * " * * W«>« * > «P* ̂ páti
Ára egy üveg növény-kivonatnak használati utasítással T * -i

» » csomag theának » "wutassai . . . . . . 7 5 uj kr.
» » doboz nörény-ezukorkáknak » „ ' ' * ' " ' o í "

®Ze J?y6gJCZ'lkíek megrendelhetők magánál a k é í t ő é l ' á ' *

398 (2—6)

10!)

Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ,
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind "gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü

bajokban. — íly ba-

PFLASTER W jok a torokgyula-
dás, légcsőhurut,
b ő r k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindenne-
mü megsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,

V megforrózások, da-
z°- rázs- vagy méhszu-

rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással — rögzött
daganatok, gumók,
tályogok, pokolvar

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

Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mütét és fájdalom nélkül,
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.

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

A csomagok ára 50 kr. és 1 frt,'.has«nálati utasítással együtt.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész

urnál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.

udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz1" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál, az uri-utczában a „két matrózhoz." — Bud au: Pichler Gyözö
királyi udvari gyógyszerész és a Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógyszerész.
— Bécsben: Plebán F. Xav. gysz. urnál (Stock im Eisenplatz) Nr. 1. — Aradon:
Szarka J.-nál. — Békés-Csabán: Biener B. — Debreczenben: dr. Róthschnek V.
E. — Duna-Földváron: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy
Gy. — Érsekújvárott:Conlegner ,T. — Esztergomban: Beszédes J. — Gyöngyö-
sön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner F. — Hajóson: Az ottani m. k. postahi-
vatalnál. — II.-M.-Vásárheylen: Oblat L. — Jólsván: Maiéter Alb. — Kassán:
KoregtkóA. — Késmárkon: Genarsich C. A. — Kormáromban: Grötschel S. özv.
— Körmöczön: Nemtsek J. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. —
MarosVasárhelyt: Bucher M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J . — Mohá-
cson: KreitlG. — Nagybecskereken: Kleszky J. — Nagy-Kanizsán: Wajdits J.
— Nagyszombaton: Pántotsek R. — Nagyváradon: Huzella M. — Nyíregyhá-
zán: Kovács S. —Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipőcz J . — Pozsonyban:
Pisztóry B. — Rimaszombatban: Hamaliár K. — Rozsnyón: Hirsch J. N. — Sel-
meczen: Vitkovics János. — Szathmáron: Jurácsko D.— Sz.-Fehérvárott: Braun
J. — Sz.-Györgyön: Mersits J . — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott:
Pecher J. E. — Tétsön : Héder L. — Ungvárott: Okolicsny J. — Vasvárt: Árady
P. és Rossás R. — V«rselzcn: Guist M. — Veszprémben: Ferenczy K.-nál.

Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYERTYÁNFFY J, és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDÜS GY., a „fekete sashoz" czimzett városi gyógyszert.
Mitrowitzon: KERSTONOSCHITZ E. FIÁNÁL.
C'zernowitzban: SCHNIRCH J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassiban: JASSINSKI A. gyógyszer.
Brailában: Olahországban: Dr. C. C. IIEPITES gyógyszerésznél.
Giurgevóban: FABINI E. L. gyógyszerésznél.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók

lennének, felszólittatnak. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő-
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki meg-
rendeléseket is pontosan teljesit.

20$.' Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénz-
beni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telje-
sittetnek. 391 (2—6)

Bittner Jozsef és Társa
mü- és kereskedelmi kertészek Budán,

nádor-kert,
ajánlják dúsválasztékban mindennemü exoticus fáikat, továbbá cser-
jék, bel- s külföldi növényeket, régibb s legujabb fajta gyümölcsfá-
kat s egyátalában minden kerti terinesztményeket a lehető legjutá-
nyosb áron.

Elválalnak továbbá kertelményeket (Garten-Anlagon), melyek
a legszebben s meglepő izléssel eszközöltetnok.

Fáink, különösen torobélyes koronájuk s délczeg szálaik által
tünnek ki, ezt azon öntudattal mondjuk, hogy mindazok, kik megrende-
léseikkel megtisztelnek, azt magunknak a jövőre nézve biztosítottnak
tartjuk.

Csoportozatoknak való növények nálunk mindenkor készen ta-
lálhatók, — ezek közé tartoznak különösen tömött virágú pelargo-
niáink és gyökeres rózsáink.

fjBT* Vidékről jövő megrendelések gyorsan és pontosan eszkö-
zöltetnek. 408 (2—12)

Tavaszi árjegyzék
Tursch F.-töl

váczi-utcza 19-dik szám alatt a „nagy Kristófnál" Pesten.
Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek.

Női-vászonnemüek rumburgi vagy hollandi Tászonból.
Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12—18 forintig.
Nyári éjjeli ingek, » 6, 7, 9—12 forintig.

{Vánkoshéjak » 2.75, 3.75, 5,6-10 forintig.
Pablanlepedők » 5, 7, 9, 12-16 forintig.
Alsólepedők varrás nélkül — 74 széles, 8% rőf hosszu, — darabja 4,

5.25, 6 forint.
Hálófőkötők hollandi vászonból 1, 1.50, 2, 3, 4 forint.
Reczefőkötők szalaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lápravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4.75, 5 forint 75 kr.
Lábravalók perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.

» parkéiból 3, 3.75, 4 fjrint 50 kr.
Éjjeli köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 4, 6—

10 forintig.
Éjjeli köntösök parketból vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7 —10 forintig.
Fésüló-köpenyek perkálból 2.50, 3.75,5, 7, 10, 15—20 forintig.
Alsószoknyák 4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forint.

» parketból vagy piquéből 4.25, 5.40, 6 forint,
» fésülő köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forint.

Keggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forint.
Kemény szoknyák, fodorral vagy anélkül 7, 8.75, 10 forint.
Pipere- (Toillette) kendők rojttal, piquét-ből 3.25, 4.50, 5 ft. 75 kr.

Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forint.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50, 8. 12, 15 forint.

» nehéz batíszt » » 5.30, 6.50, 8, 12, 18 »
» könnyü » » » 15, 20, 30, 36,42 »

Szegett batiszt zsebkendők, toczatja 18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Hímzett » » darabja 2.50, 3.75,5, 7, 10 »
Szines nyomott » » » 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalteriték, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 frttól 60 forintig.
Törülközők » » 6 frttól 20 forintig tuczatja.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 1.0, 15 forint és feljebb.
Fii d'Eeosse harisnya, tuczat 12, 15, 18, 24, 30 forint és feljebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Eccosse harisnya, párja 1.50, 2, 3, forint 75 kr.
"Valódi rnmburgi vászon, legjobb minőségü, 1 vég, 53 rőf, 30, 85, 40, 50,

60, 80—120 forintig.
Hollandi vászon */« széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30 —40 forintig.
Hollandi vászon */» széles, 1 vég 50 rőf, 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon % széles, 1 vég 38 rőf, 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitünő fajta % széles, 1 vég 14 rőf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12,

14 forintig.
Perkál, kitünő fajta, % széles, 1 vég 14 rőf, 9, 10, 12.75, 14—16 forintig.
Schirting, kitünő fajta, rőfe 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, rőfe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, rófe 1, 1.40, 1,75, 2 forint. 418(1—8)

(Folytatása következik.)

A „Tarkavilág és Képes Regélő"
2-dik füzetének tartalma:

Respublika, költemény, Petőfi Sándortól. — Lant és kard vagy Potőfi
élete és halála (képpel), irja Áldor Imre. — Kossuth körutja Eszakameriká-
ban (két képpel), közli Áldor Imre. — Az olaszhoni magyar légió életéből
(két képpel), -Sz. J. logióboli őrnagytól. — Kossuth dolgozó szobája (képpel),
Szilágyi Virgiltől. — Egy ülés az angol alsóházban. —- Bosnya viszonyok
(képpol, B. N.-tól. — Az erdő óriásai (képpel), B. jV.-tól. — Abdias, re-
gény, Stifter Adalberttől (négy képpol), forditja Hollós László. — A sz.-
malói csempész, regény, forditotta Augusztich Imre. — Utikaland a lybiai
pusztákon (képpel). — Angol szokások. — Utiképek Délamorikából. — Az
indusok farsangja (képpel). — A jogászbál a redoutban (képpel). Egy tör-
téneti nevezetességü tojás-lepény. — Apróságok.

3-ik füzet: Szeget szeggel (képpel), Petőfi Sándortól. — Lant és kard
(képpel), irja Áldor Imre. — Kossuth körutja Eszakamorikában, közli Áldor
Imro. — A trieszti pályaudvar (képpel). — Alagut Angol és Francziaor-
szág között (képpel). — Költő és királyné. — Magyar női divat a 18-dik
században (4 képpel), Beniczky Irmától. —- Mahia (képpel), irta Máry,
forditotta Sárváry Elek. — Abdias, regény Stiftertől (hat képpel), forditja
Hollós László. — A sz.-malói csempész, regény forditotta Augusztich Imre.
— Háremlátogatások Jeruzsálemben. — Egy babérkoszorú története (három
képpel). — A vilii táncz, Milesz Bélától. — A czukorról, Miles?. Bélától. —
— Apróságok.

E$y-egy füzet ára csak . . . — "• 2* ki*.
IVegyedcvre 1 «

A magyar gyakorlati kertészeti egylet

mag és facsemeték katalógusa,
megjelent és becsos kívánatra bérmentve átküldetik. Sokféle az egyleti
tagok által termesztett, tehát tökéletesen biztos és legjutányosabb
áron kapható magokon és több igen érdekes uj behozatokon kivül, min-
denfélo erdei magokat, közöttök a leggyorsabban növésü tölgyfákat,
és mindennemü általános befasitásra legczélszerübb csemetéket tar-
talmaz Marc Ferencz,

414 (2—6) » magy. kertészeti egylet ügynöke Pesten, kigyó-utcza 6. sz.

ll
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A cs. kir. engedélyezett

KOIIM I III IK.I MAKHAPOR,
fá^$h l o v a k ,
/.'XlT^X, szarvasmarhák és juhok számára.^

Üditő-nedv (Restitntions-Fluid)
lovak számára,

Kwizda Ferencz Jánostól Korneuhurgbau,
kir. szab. O Felsége I. Ferencz Józseftől.

LókOrOm-kenócs
kérges és törékeny köröm ellen.

Köromsugárpor
a lovak körmei közti rothadás ellen.

Sertéspor
jelesen a terjedő Gyuladás ellen.

Kutya-lapdflcsok
kutyabetegség (Staupe) ellen, görcs, vidatáncz, nehézkór, csúz- s a

kutyák közönséges betegségei ellen.
Biztos óvszer az ebdüh ellen. — Egy skatulya ára 80 kr.

Gyúgypor Iiázf szárnyasálíafok számára,
a ludak, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok és pávák hullása s közönséges

betegségei stb. ellen.
Egy csomag ára 50 kr.

Mindig valódilag kaphatók PESTEN : Türök .1. gyógyszerész urnál, király-
ntcza 7-ik szám, — Thallniay«-r A. és Társa, — Halbauer testvérek, — Glatz J . —
Kindl, Frühwírth és Rakodczay A. uraknál. — BUDÁN: az udv. gyszertárban.

Továbbá:
Abony: Lukács A. Aradon: Probszt J. F., Tones és Freiberger. A.-Marót-

hon: Edinger M. B.-Gyarmaton: Omaszta T. B -Ujfalmi: Vass Eug. Besztercze-
bányán: Göllner F. Breznyóbányan: Göllner S. és fia. Brassóit: L. J. és Heszhei-

_„ . „. „. Gyö
gyösöli: Koczianovich. Győrött: Lehner F. és Et'ker F. Jólsvan: Maleter A. Ko-
lozsvártt: Wolff J. és Karavaszy A. Kaposvárt: Kohn J. Komáromban: Bellonig
A., Ziegler és fia. Kassán : Novelli A. Kőszeget!: Bründl A. Lugoson: Kronetter. SI
Ylohácson: Kögl U. és Altuiaun. M.-Óvárott: Anton J. Miskolczon: Spuller J ó - | |
zsef. Nagy-Becskereken: Nedelkovics és Deutsch testvérek. N.-Kanizsán: Fessel-
hoffer F.. Rosenfeld és Rosenberg J. és Walisch J.N.-Varadon: Jánky A. Nyireiiy-
hazán: Reich és Pawlavics. Orosházán: Grabovits D. Papán: Bermüller J. Pak-
son: Flórián J. Pécsett: Kisági és fia. Pozsonyban: Schercz Fül., Hackenberger
testv., Wanitschek J . L. és Kovács J. H.-Szombatban: Hamaliár C. és Maleter J.
Rosnyón: Posch F. J. Szekesfeliérvartt: Legmann A. L. és Kovács P. Szegeden:
Aigner. C. Sziszeken: Dierich Szolnokon: Horánszky N. Sopronban: Pachhover
L-, Müller B. és Flandorfter. Temesvárit: Maxer és Sailer, Babusnik A. Tiszol-,
c/.on: Bukowszky A. C. Trencsénben: Weisz S. L. Uj-Aradon. Orth J. A. és g
Liskovics A. Varasdon: Halter F., Koterba B. Veröczen: Bész J. K. Vesz-
prémben: Mayer, Tuszkau, Láng J. Zala-Egers>zegen: Kubinszky A. Zelizen:
Steyrer uraknál.

"°Sy & t. ez. közönség a hamisítványok megvételétől megóvjuk, ezen-
nél tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek a valódiak, a melye-

ken a kornciiburgi kerületi gyógyszertár pecsétjével látható. 401 (2—4)

St

Van szerencsén) a t. cz. gazdászok, kereskedők, kert- s virágkcdvc-
löinek legjutányoabra szabott

vetőmagvak legujabb árjegyzékét
a legmelegebben ajánlani, melyet kívánatra bérmentesítve küldök meg.

Árjegyzékem
mindennemü gazdásági-, főzelék-, fa- 8 virágniagvak dús válaez-

tékossagát tartalmazza.

Minthogy magvaimat közvetlen a külföld legmegbizhatóbb for-
rásaiból kapom, és semmiféle magvakat (kivéve egynémely gazdasá-
git) itt helyt össze nem vásárlók — igy magvaira kitünö minősége
csiraképességeért bátran jótállást vállalhatok.

~~~ Holl inaim J.,
403 (-2—2) m agkereskedó' Pesten.

A mezeigazdászat minden ágábani nagyszerü emelkedése által, az okszerű marha-
tenyésztés is illö méltánylásra talált, s az előrehaladott gazdász nagyobb szorgalommal
vizsgálja háziállatainak egészségi állapotát, fontolóra véve azt, miszerint mily hátrányok
keletkezhetnének annak elhanyagolása által, a vidéken gyakran állatgyógyászati segély
nélkül levén saját tapasztalatait kénytelen igénybe venni. Ennélfogva joggal mondhatjuk
érdemnek azt, melyet Kwizda F. J. kerületi gyógyszerész ur Korneuburgban a gazdá-
szat körüli fárathatlan munkássága által magának az által vivott ki, hogy a mezeigazdá-
nak mind azon óvszereket rendelkezése alá helyezte, melyek által háziállatainak egészségi
állapotát fentarthatja, s előforduló betegségi esetekben gyorsan önsegitóleg lephet fel. De-
az egészség ápolásánál nemcsak a Kwizd«-féle állatgyógyászati készítmények veendők
szemügy alá, hanem a produktivanyagok előmozditása is, u. m. a tejelkülönitése s annak
jobbítása, munkaképesség, hol erőkivántatik, s a marhahizlalás is lényegesen figyelembe
veendő.

S igy az átalánosan jónak elismert korneuburgi marhapor üdvös gyógyszer mind-
azon betegségek ellen, melyek leggyakrabban a szarvasmarhák és lovaknál elöfordulnak,
u. m. vérfejés, gilisztabetegség, szélhas, mirigy s torokfájdalmaknál juhbetegség eseteiben
s a májgilisztánál stb.

A Korneuburgi niarhapor a háziállatok egészségi állapotára nagy befolyással
van, mert a szervek müködését rendezi, a vért tisztitja s a vér elkülönítését előmozdítja, s
az állatok a betegségeknek kevésbbé vannak kitéve, s a dögleletes befolyásoknak mint a
tapasztalás tanitja, sikeresen ellentállanak. A cs. kir. ttditö-nedv-ben egy oly kitünő szert
ismerünk, mely különösen bénaság csúzos bántalmak, ívhurdaganatok, kificzamodások, s
megrándulások ellen, s a közönséges használatban az inerő és ruganyosság előmozdítására.
Az flditö-nedv kitünő hathatóságát illetőleg — elég legyen kezességül csak azt az egyet
felemlíteni, hogy a magas egészségügyi hatóság által történt megvizsgálása után I. Ferencz
József ó cs. kir. felsége által egy kizárólagos szabadalommal tüntettetett ki. Nem kevésbbé
fontos a mezeigazdákra nézve a patakenócs kérges és törékeny paták és kisszerű üreges
pataoldalak gyógyitásására ; ezen patakenöcsötszorgalmasan használva szívósságot és ruga-
nyosságot kölcsönöz, mely által a szarvoldalak lemállásának s repedéseinek eleje vétetik.
Sugárrothadás, békavar, patafájás, patavész a köröm és patapor által tökéletesen legyöze-
tik, épen ugy a sertéspor is csalhatatlan óvszer a futóüszök ellen, minden gazdasági udvar-
ban a nagyobb háziállatokon kivül bizonyára a szárnyasállatok mindennemei is feltalálhatók
s a hiv háziőr a kutya. E háziállatok betegségei azonban ritkán vétetnek figyelemben, s igy
igen gyakran a döglésnek s más egyéb betegségeknek áldozatul esnek. Angolországban a
szárnyasállatokra sokkal nagyobb figyelem fordittatik s ott átalánosan s nagy sikerrel óv-
szerek alkalmaztatnak. Kwizda ur ilynemü gyógyport házi szárnyasállatok számára, An-
golország legkitünőbb állatgyógyászati orvosok utasításai szerint készit, mely sikeresen
használható a szárnyasállatok hullása s közönséges betegségei ellen, s kutyalapdacsokat,
kutyabetegség, görcsök, dugulás, köszvény s nehéznyavala stb. ellen. Fentartjuk magunk •
nak az imént emlitett gyógyszerekről időnként elismerő okiratokat közhirré tenni, s a
raktárakat illetőleg a mai számban megjelent hirdetményre utalunk. 415 (1)

Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik
szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Gróf Cziráky Antal.

Á magyar közjog alapvonalai*
Szerzö nyomán irta

Hegedüs Lajos.
Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Füzve 2 forint.

A telekkönyvi törvény
gyakorlati alkalmazása.

Irta

Fiedler Ignácz.
A felek és ügyködők használatára.

Második Erdély tolekkönyvezésére való tekintettel átdolgozott és bővíteti
kiadás. 1869. (8-rét. VIII. 311 lap). Fűzve > forint.

Magy
Előadások

arorszag történelméből.
Kereskedelmi s ipariskolák számára és magán olvasmányul

irta Maár P. p,
I. füzet (8-rét 134 lapj, fűzve

lI. füzet (8-rét 175 lap), fűzve
$0 kr.
80 „"

Természetjog
vagy

bölcsélati jogtudomány kézikönyve
összehasonlító tekintettel a tételes jogintézkedéseire.

Dr. Schi l l ing Fr igyes Adolf
után

Dr. Werner Rudolf által.
1. kötet (8-rét, XXXII. 308 1.) Ára két kötetnek fűzve 5 forint.

Haszonbérbe adatik.
u Maglódon Pestmegyében, a vaspálya stácziótól Vecséstől 1 óra távolságra 3 évre
bérbe adatik egy középnagyságu virágos afngol-kert, közepén egy ház 5 szobával
bútorozva, gyümölcsös, zöldségtermö egy egész holddal, kis üvegházzal jókora pinczével;
átellenben csinos gazdasági épületekkel. Megtudni lehet váczi-utcza 16. sz. dr. Piwttorv
urnál déli 12 órakor. A 1 •, n v\

B ó r b a j o k
valamint

titkos betegségek
és sulyos ntóhajai ellen,sok évi tapasz-
talás s a világhirü Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztositása mellett, rendel:

Sugár F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váczi-utcza 15 ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.

Elfogad naponkint ll érá-
340 (10—12)

Megkereshető levél által is.
tól l-ig.

Osterlanim Károly könyvkereske-
désében Pesten kapható:

Honvéd-Schematismus,
vagyis:

az 1848 49-ki honvédsereg
böl 1848-ban még életben

volt főtisztek névkönyve.
Összeállitotta

Mikar Zsigmond,
alszázados.

Ára 2 forint 50 krajczár.
426 (1)

ÁLOÜJASOK
1 ft. 00 kr., 2 ft., igen szé-

pek 3 ft., a legszebbek 4
ft. 50 kr.

Fésülő-köpenyeg 2 ft. 50
kr., 5 ft. 50 krig.

Né lábravalók 1 ft. 30
kr., 2, 3 ftig.

Takáts! A.
a „vőlegényhez"

a vas tus ' . óhoz czimzett
házban.

422 (1-2)

Tek. Páczányi Ármin
gyógyszerész urnak

Pesten, 3 dob-utcza 44. sza ni alaíí.
Körülbelől négy hónapja mult, hogy Ura-

ságod jótékony hatásu fogpapirját megkap-
tam, én kilencz éves koromtól fogva évenként
többször változó fogfájásban szenvedtem, és
az teljes 40 évig tartott. Azóta pedig, hogy
kitünő találmányát csakis egyszer kellő uta-
sitás szerint igénybe vettem, a szó szoros ér-
telmében legjobb egészségnek örvendek,
mert azon idült fogbaj tökéletesen eltünt.
Áldja meg önt az üdvöstalálmányáért a min-
denható, én pedig maradok egész tisztelettel
uraságodnak hálával tartozó szolgálója.

Topolovácz (Horvátországba).
425 (1) Miheli Anastasia s. k.

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

koka-növénynek
példátlan erősitő hatbatóságára figyelmez-
tetve levénk, épen ugy számtalan orvosi
tekintélyek, annak éltető befolyását a msg-
vesztés, önfertőztetés stb. által gyengíteti
nemi idegszervekre üdvösnek bizonyították
be. Különös bevezető tanulmányozást fejt-
vén ki e tárgyban dr. és prof. Lampson
Üj-Yorkban, kinek okszerű gyógyításai
által sikerülvén (III.) koka-pillnlaiban a
gyengeség! állapotok bármily nemeiben
szenvedő emberiségnek egy pótolhatlan
gyógyszert ajánlhatni. Tanulmányozásai
folyamában ugy találván : hogy a másuttla-
kóknál a tüdővészben szenvedőkre nézve,
a koka-pillalakkali gyógyitás megala-
pítása tökélletesen hiányos; minekfolytán
annak használatát még mellbetegeknek is
— ha mindgyárt előrehaladott stádiumban
volna is az (1.) koka-pilluiákat — támo-
gatva más különleges mentőszerekkel —
nem eléggé ajánlhatja. 296 (6—7)

9BT* Bővebb felvilágositást nyujt bro-
sürje, mely ingyért, és bérmentve küldetik
meg a .,szerecsen"-hez czimzett gyógyszer-
tár által (Mohren Apotheke) Mainz-ban.

gPF"* Kapható továbbá Bécsben: az
,.&ngyalhoz" czimzett gyógyszertárban (am
Hof) és Pesten: Töröfc Jozsef gyógysae-
és znél király-utcza 7. szám alatt.

I l l

Ajánlandóvalódiság
blztiLltá8a! emlékeztetés !I

ür. Béringuier
cs. kir. szab.

IVö vénygyök-olaj a
' eredeti üvegcsékben 1 frt, o. ért.

Balzamos
Olajbogyó-szappan

eredeti csomagokban 35 kr. o. ért.

ll valódiság
li \%t ositása

mellett.

Dr. Suin de Boutemard

FOG-PA8TAJA
% és '/« csomagokban 70 és 35 kr. o. é.

Dr. Bcringuier

növényi hajfestőszere
teljesen tokbiirikefével és csészével 5 ft.

Növényi

RUD-HAJKENÖ
ára darabonkint SO kr. o é.

Dr. BÉRiNbUIEH L.
illatoa-gyógy

K O R O N A - S Z E g Z E
(a kölni viz qulntessentiája.)

Eredeti üvegekben 1 ft. 25 kr. és h 75 kr. oszt. kr.

Dr. Béringnier cs. kir. szab. növénygyökolaja menten minden ártalmas keverék-
től, a legalkalmatosabb növény-alkatrészekből és olajos anyagokból összeállitva,
széntartalommal gazdagon ellátva, melynek rendkivüli hatását az ujabbi kísérletek oly
tagadhatlanul bebizonyítják, a hisonló készítmények l e g j o b b j a i közé sorozható, és
bizonyára minden előkellő piperének különös díszére fog válni.

A balzamos olajbogyó-szappan nem csupán tisztitó, hanem p u h í t ó és ü d i t ő
tulajdonságánál fogva is minden a t e l j e s e n jó pipere- és egészségi szappantól
megkivántató követeléseknek megfelel, és ezért miat enyhe és egyszersmind h a t á -
sos n a p i m o s d ó s z e r még a leggyengédebb és legérzékenyebb bőrű nők- és gyer-
m e k e k n e k alkalmilag ajánlható.

Dr. Snin i l l a t o s fogpastája vagy f o g s z a p p a n a különösen kedvelt és 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 g y o r s a b b a n tisztitja, mint a különféle f o g p o r o k ,
egyszersmind az egész szájüregnek igen jótékony és kedves üdeséget ad.

Dr. Béringuier hajfestószere 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 á r t a l m a t l a n szernek
ismertetett el a haj és szakái, szintugy a szemöldök tetszésszerinti szinü festésére, a
nélkül hogy a bőrt beezenyezné vagy szagot hagyna hátra; használata igen könnyü,
és ai 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 összeállitott rud-hajkenftes a haj növésére jó t é k o ny an hat, és
azt p u h á n 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 egyuttal különösen igen alkalmas a haj összetartására.

Dr. Béringnier L. cs kir. szab. korona-szesze a legfinomabb illö égényszesz a jó
illatú, éltető és erősitő, a növényvilág kifejtetten és legbecsesb alkatrészeivel olymódon
van összekötve, hogy nemcsak i l l a t o s és m o s d ó v i z , hanem mint kitünő segéd-
szer az é l t e t ő e i ő fel v i d i t á s á r a és az i d e g e k e r ö s i t é s é r e szolgál.

Dr. Koch

NÖVÉNY-CZUKORKAI
Vi és'/a dobozokban 70 és 85 kr. o. ért.

Dr. Hartung

CHIM-HÉJ-OLUA
bepecsételt 6$ az üvegbe nyomott bélyeggel,

Kgy üveg ára 85 kr. o. é.

NÖVÉNY-HAJKENŐCS
bepecsételt és a tögelybe nyomott bélyeggel.

Egy tégely ára 85 kr. o. é.

A porosz kir. kerületi orvos Dr. Koch növényczukorkál, tekintve a kitünőbb füvek
és növények nedveinek dustartalmu alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a
köhögés, reked t ség, t o r o k s z á r a d á s , n y á l k á s o d á s stb. ellen, a mennyiben
mindezen esetekben e n y h i t ő l e g , ing er esi l l a p i t ó lag és különösen j ó t é k o -
n y 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 h a j f e n t a r t á s á r a szolgál, ugy a
növényi-kenőcs a h a j n ö v é s é n e k f e l e l e v e n í t é s é r e és e l ő m o z d í t á s á r a van
rendelve ; az első a haj ruganyosságát és szinét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj
idő előtti szürkülését és kihullását, a mennyiben a fejbőrnek egy uj, jótevő anyagot
kölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.

Dr. IIOIU I1AHDT

NÖVÉNYIIAPPANA
bepecsételt csomagban 42 kr. o. é.

Dr. Borchardt tudományos alapok után pontosan kiszámított és általában szerencsé-
sen összeállitott illat os-gyógy növény-szappana, jellemző = eddig elérhetlen =
előnye által, minden eddig létező hasonló pipereczikkek közt elvitathatlanul az első he-
lyet foglalja el és egyszersmind nagy dicsérettel használtatik mindenféle fürdőkhöz.

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

Török József Jezovitz M. Scholz J. Kiss K. Sztupa 6.
gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar

király-utcza 7. sz.; királyhoz";

üdvari gyógy- Ráth P.
S Z e r t á r \ gyszerész, Tabán.

valamint a következö magyarországi t. cz

városi gyógysztár; gyógyszertár
a „kigyóhoz";

gyógysztár a szé-
natéren.

A.-Kabin: Tyroler és Schle-
singer.

Alinas: Koby Beck.
Altsohl: Lange Antal.
Arad : Tedeschi J.. Ad. Schaffer

gysz. és Elias Ármin.
Baja: Klenancz és Babocs.
Bártfa: Waniek és társa.
B -Gyarmat: Moldoványi S.
Besztercze: Kelp Pr., 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.-Földvár: Nádhera P.
Deés: Krémer S.
Erzsébetvaros: Schmidt A.
Érsekujvár : Latzko F. és fia.
Eperjes: Pap J. S.
Eszék: Horning J. eysz.
Eger: Pillér J
Esztergom: Rudolf M. F.
Facset: Hirechl D.
Gyöngyös: Koezianovich J.
Georgenberg : Hensch Ed.
Gölnicz : Fischer C. E.
Győr: Szailer Gyula.
Gy. - Szt. - Miklós: FröhlichE.
Gyula: Oerley Istv. eysz. és

Winkler F. E.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Hogy ész: Rausz W. és fiai.
H.-ML-Vásárhely: Braunj.

Heves: Blau J.
Igló: Tirscher G gy
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.
Komárom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L B.
Kisu JNzállás: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Körmöcz : Ritter J.
Kun-Szt.-Mlklós: Csappd G.
Károlyfehérvár: Matherny E.
Kőszeg : Bründl J. gysz.
Kézdivásárhely: Fejér L.
Lippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J.
Losoncz : Bódy J . E. és Ge-

duly A. gysz.
Lőcse : Kubatschka G.
Lubló: Glatz J.
Lugos : Sehicszler A. fiai.
Léva: Boleman E. gyógysz.
Makó: Ocsovszky S.
Magyar-Óvár: Czeh S.
Marczali: Isztl Nándor.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
Miskolcz: MedveczkyF. gysz.

Spuller Ferencz és Pasteiner
Ferencz.

Munkács : Haupt J. L. és Hö-
rowitz S.

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

Sznitsak Gyula.
Nyírbátor: Legányi E.

BakatsA. ProchaszkaJ.
gyszertár; kereskedése,

czégeknél, és a hozzá kapcsolt részekben:
Szeged : Kovács M. gysz,, Ko-

vács Alb. gysz., Fischer és
Schopper. 819 (5-20)

Sz.-Udvarhely: Kauntz J. A.
Szereda: Gozsy A.
Sz.-Kereszturi Binder M.
§zász-Régen: Kinn Ján. G.

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

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

ránszky Istv. gysz.
S. Szt.-Gy«rgy: Sigmond és

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

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

Thorda: Rigó J. Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Uj-Verbász: Singer H.
Unghvár: Liszkay J.
Uj-Becse: Weliacha jún.
Ujvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vágujhely: Baiersdorf L.
Verőcze : Bés« J. K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A. és

Halter A. gysz.

Nagy-Várad: Huzella M. és
Janky A.

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

Lurz J.
Nyiregyháza: B. Reich és Pav-

lovitz Imre.
Nagy-Becskerek: P. Arseno-

vits.
Nagy-R5cze: Nandrássy M.
Nagyszombat: Heuffel C. F
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nádudvar: Lippe S.
Nagy-Kálló: Mandl S
Nagy-Enyed: Horváth F.
Oravicza: Schnabel Gy.
Ó-ürsova : Böhme K. könyvk.
Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
Pápa: Bermüller J.
Pécs: Zách K. ésZsolnay W.E.
Pozsony: Weinstabl C. és Hein-

rici F. gysz.
Potnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
Reps: Szentpéteri János.
Rimaszombat: Kratschmar K.
Rózsahegy: Jureczky gy
Horn.-Lugos: Popovits J.
Sassin: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacherés fiai.
Selmeci: Dimák J. C.
Szombathely : Tempel F.

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

Légmán A. ea Braunj, gysz.
Szamosujvár: Placsintár G.

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

mony J.
Szegszárd: Brassay M.gysz.

Veszprém : Guthard fiai.
Vácz: Michalik ea Meiszner.
Vnkovár: Stanits T. Kraieso-

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

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. 3.

és Hegedüs Gyula.
Zimony: Joannovics A. D.

rj
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Az első budapesti férfiruha-csarnok
I fennállásának rövid ideje alatt rendkivüli jutányosság, szilárd és igazi szolgálata

folytán a tisztelt közönség által jónak ismert nagy

ruha-tára
O Dorottya-ntczában O
0 Wunn-udvar I-ső em. U

ajánlja dús tartalmu választékban bel- és külföldi szövetekből legujabb szabás
szerint csinosan és szilárdul készitett ruháit

MF" bámulatos ölcsó árakon. ~ |̂$f
Őszi felöltöny 10 — 35 frt. j Téli öltöny 18—60 frt.
Őszi jaquet 10—25 „ ( Téli nadrág 6—12
őszi öltöny 15-35 „ ! Téli mellény 4 - 8
Bársony jaquet. 12-35 „ j Salon-öltöny 24—46
" •• ) Házi és iroda öltöny . . . 4—12

i Pongyola-öltöny . . . . 10-30
Papi Öltöny 18-40 ft.

Ajánlja továbbá utazó-banda- és rnha-kölcsOn-intézetét a legelfogadhatóbb
föltételek mellett; és minden viselt rntia ujjal kicseréltetik.

9 W Megrendelések vidékekről a beküldött mérték szerint gyorsan és gon-
dosan véf hezvittetnek. 354 (12—12)

Vadászöltöny 8-20
Uti köpeny 13-40

Szőlővesszők
100 darab legjobb egri gyökeres kék kadarka 1 ft. 20 kr,
1 0 0 " _ s z i n t e s i m a » » — » 40 „

WBT Megbízásokat Pesten, eredeti árakban elfogad Lie-
demann J. S. Frigyes nagykereskedöház.

Eger, 1869. febr. hóban.
412 (2-6) Sír Antal,

kereskedő és szőlők birtokosa.

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜBSZÉKEK,
melyek által a bűz tökéletesen elzsratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 15 ft.

Készfiietek, melyek minden árnyékazékhez alkalmazhatók, s mely által a lég-
vonal és búz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattnm fel.

Égésien teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-caéstével erős hor-
gany-érezból szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált es szabadalmazott >

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK.
gömbölyűk vagy négyszögttek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából a lak

I helyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
' A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.

Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ti lő kádak a legerősebb
borganyérczből.

(£Pf~ Moderatear es petroleum lampak nagy választékban, valamint nagy
készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

358(7-12)
Raktár: rozsater Z. sz. a.,

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

varoshaza mögött.

Folyvást előfizethetni
a kővetkező alábbjegyzeít hírlapokra:

(január l-töl kezdve teljesszámu példányokkal szolgálhatunk.)

Elöfizetési feltételek:
Vasárnapi Ujság küiön félévre a a - k r . i
Tarka Világ és Képes R e p l ő félévre . . ;*„ - „

» » » » „ évnegyedre . 1 „ 50 „
\ KÖZlÖíiy (eddig Falusi Gazda) félévre 3 „, — „

» évnegy. 1 „ 5 0 „n » » »

Honvéd katonai hetilap félévre
» évnegyedre 501

Nép ZáSZlÓja félévre * „ - „
Jogtudományi Közlöny félévre . . . . . 6 „ - „

„ „ évnegyedre . . . 3 „ — „
i z r a e l i t a K ö z l ö n y félévre . . . . . . . 3 „ - „
| C A P o l i t i k a i U j d o n s á g o k - r a k ü i ö n

február 1-sötől kezdve elöfizethetni 5
hóra (febr.—junius) . . . . . . . 2 „ 10 „

2I8F* A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
Heckenast Gusztav hírlapkiadó-hivatala

—4) (Pest, egyetem-utcza 4-dik sz. a.)

T i t k o s

etegségeket
és

nemi gyengeséget
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
W^eiss J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. sarnison főkórházban
kiszolgált osztólyorvos, minden a'kal-
matossággal ugy a titoktar, ás, mint a
gyógyezélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 83.
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 es kiilön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 817 (24—24)

Első irni gyár ált.

GYÓGYINTÉZET
Budán, városmajor 318.
A teli idény alatt a legjobb si-

kerrel kezeltetnek a viz- és hygie-
nicus gyógymód szerint: az idült
gyomor- és alhasi bajok; arany-
eres és kösivényt* báníalmak;
ivar es húgyszervi rendetlensé-
gek; ideges bajok; vér- és bör-
senyvek es a nök betegségei. —
Bővebb tudósitást az intézet igázo-.
orvosa, Vajda J. orv.-sobész tudor
készséggel ad. — A dijak igen mér-
sékeltek. 423(1—8)
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszeS^ Bécsben
mal «örul J ö » ^ o K « I í t a \ ^ r i M-%S

<
e l d. I I t e 'PT? ^ . ^ " ^ ' f j ^ k k a ! adatnak el. melyek saját utasitványaiffi.

hetók, - mf„é?fogva azon Ízrevfto'M Lt f'• S^-7*™ &\ h a m ' s i t / a ' • W kü?l%™ f™ gyártmányaimmal könnyen összetéveŝ t

Arâ ê y bepecsételt eredeti katuiyának i ft. 25 kr. - Használati ntasUáií mlídín í í i lwo.
)ozóbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
- mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő

»"i~„;i r g y e P T - ^ S Z Ö ' ?Orl l la
4

S
A° í.

k! la l- "néwWshlány és gyomorhévnél: továbbá itflr-. . . . • szivdobogasnal, ideiresseg; okozta íófajasnal, vértódulásn-il eknTus foefaidalnmnái A I
- *-v A

b u k ö r r a é s hBMiBOB hányásra hajlamnál stb a legjobb sikerrel alkalmaztalak 1 ' a ? e X tóA S ^ ? ' ' !fgul

nyeztek. - Az e« értelembe™ igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oTybeM r é ^ e l í k°k mhitfn íf"t **• T^
gyakran allopath.kns és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egjswrü hL^eZTÁaLZíl phl "'
egészségoknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert mlgldé^^^^^^^^^Pi.19 *
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparofok, müvészek mSei gazdák
söt gyógyszereszek es orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is fcdpviselvék '
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán ' " • " '

„ ^ 1 főraktár létezik: „
P F S T F 1 V i T Ö R Ö I f JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
*• íukj M. MliLll (UHL. JOZSEF ur kereskedésében, granátos-utczában.

Ezen czégek alatt szinte'n megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májlialzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek I ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

* ~'X "~ " használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elött
et.ik el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-

lyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
1"~ "' tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és

ités, azemgyuladás, ideg- és több más bajokban
%MOi I ^ gyógyszerész Bécsben,

Az
egytanilag

halaknak !«„„ R.,~
hanem a bepecsételt üvege„
által nyu.jtatutt. — E valódi
tüdöbajokban, scropliulas
alkalmaz tátik.

262 (46 -50)

levö

Kiadd-tulajdonos Heckenast Gustav. - K v o m a t o t t s a j á t nyon 1 d á j ában~^e7W 9 (egyetem-utczaTdik sz)<m alatt).

gygyszerész Bécsben,
„zum Storch" Tuchlauben.

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, február 28-án 1869.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

S i n a y M i k l ó s .
(1730—1808.)

duk unokái, mint lánczra vert ifju oroszlánok gyöt-
rődtek, a szabadulás és fegyverfoghatás minden
reménye nélkül.

Sinay is azon helységek egyikének szülötte
vala, a melyek mint szabad hajdúk harczoltak
egykor az erdélyi fejedelmek zászlói alatt, de a
II. Rákóczi Ferencz küzdelmei után nemesi jogaik-
tól megfosztatának. Nincs benne semmi kétség,
hogy Sinay lelkében, kiváltképon e helyzet, e kö-
rülmény költötte fel és táplálta a magyar nemzeti
és protestáns egyházi történelem iránti szeretet
szikráját.

Debreczeni tanulói pályája s két-három évi
tanítói működése után, a régi idők dicséretes szo-

Üigy oly férfiu ifjúkori arczképe áll előtted,
tisztelt olvasó! a ki, egy a miénknél sok tekintet-
ben mostohább korban, évtizedeken keresztül, ritka
hűséggel és erőfeszítéssel munkálkodott s küzdött
a közoktatás s a tudományok mezején; s neve
mégis alig emlittetik azok között, kikre a mara-
déknak kegyelettel tekinteni szent kötelessége. —
Sinay élte hajója ellen, már végén a hosszu pályá-
nak, közel a révparthoz, a hol kincseit lerakni
akara, rendkivüli vihar támadt, a mely iszonyu
dühösséggel visszanyomta s sziklákhoz zúzta őt,
annyira, hogy lételének, műveinek, — küzdelme
gyümölcseinek csak romjai uszkálnak most a hullá-
mokon. Az ő sorsa valóban, sok tekintetben tragi-
kus volt! De ő már régóta nyugszik
csendesen; nem hallva, nem érezve
többé sem helyeslést, sem kárhoztatást.
Nekünk pedig mi volna egy-egy éde-
sebb és nemesebb tisztünk, mint az ily
férfiak képéről elfuvallani egykissé az
örök elfeledtetés néma homályát, s leg-
alább emiékezetöknek megadni azt, a
mit tőlök éltökben a balsors megta-
gadott.

Sinay Miklós az 1730-dik évben
született, Hajdu-Bagoson, Biharmegyé-
ben, Debreczen közelében, közrondü
szüléktől. ^ A felsőbb tudományokat a
debreczeni főiskolában hallgatta, hat év
alatt, kitünő sikerrel. Debreczenben
ekkor még, az egész akadémiai tanfo-
lyamban, csak négy rendes tanár mű-
ködött, s tények mutatják mégis, hogy
a tanárok tudomány iránti őszinte sze-
retete, az okos tanitási mód s a szigoru
atyai fegyelem kitünő eredményeket
állitanak elő, a tanulónak nemcsak tu-
domány és munka iránti szeretetére,
hanem épen erkölcsi jellemére nézve is.
— Sinay tanárai közül Szilágyi Sámuel,
Paksi Szathmári István és Hatvani Ist-
ván, a hazai tudományosság és irodalom
mezejéről is ismeretes derék buzgó fér-
fiak, valának; egyikről sem maradt azon-
ban fenn még csak hagyományszerü
nyom sem olyan, melyből azt lehetne
következtetni, hogy Sinayt a történet-
nyomozás mezejére, a melyen ő oly ki-
tünő vala, ama tanárok közül valame-
lyik vezette volna.

A történelem az elnyomott, a szen-
vedő népek kedvencz tudománya.

Leirhatatlan azon gyászos olnyomattatas s
keserves szenvedés, a mely alatt a magyar protes-
táns egyház, s már épen a Debreczen környékén
lévő tősgyökeres magyar.kálvinista nép is sóhaj-
tozott volt. — A magyar nemzeti és protestáns
szabadság dicső védői és boszuállói, az erdélyi
nemzeti fejedelmek nem léteztek többé, és az egy-
kori rettenetes vitézségü puritán kuruezok és haj-

S I N A Y M I K L Ó S .

kása szerint, bővebb és alaposabb tanulmányozás
végett, Sinay is a művelt külföldre indult. 1755.
őszén már a bécsi császári könyvtárban dolgozik;
a következő év közepétől fogva pedig Oxfordban,
a Bodley-féle nagyhirü könyvtárban. Irodalmunk
nagy reformátora Kazinczy Ferencz, ki Sinaynak
személyes ösmerőse, hű barátja és kitünő tisztelője
volt, azt emliti művei egyikében, hogy Sinay „az

oxfordiaknak oly nagy figyelmöket vonta magára,
hogy ott két esztendeig, szabad asztalon táplálta-
tott." Angolországi tartózkodása alatt volt Sinay,
ha nem egyedüli, de mindenesetre fő-fő eszközlője
azon tekintélyes angol alapítványnak, melynek évi
kamatjait a debreczeni főiskola mai napig élvezi.
Angliából Hollandiába tért, itt is különböző
könyvtárakban tanulmányozott, s Gröningenben
Offonhaus kitünő történelmi tanárnak kodvellését
nyorte meg, mint ugyancsak Kazinczy Ferencz
emliti. — Jegyzetei azt mutatják, hogy külföldön
is mindenütt kiválólag történelmi, és pedig főként
magyar történelmi forrásokat kutat, és hogy már
ekkor, 25—26 éves ifju korában a hellén, latin,

franczia és angol nyelveket széltire
értette, a mi még ma sem mindennapi
dolog, szegény sorsú magyar református
ifjura nézve.

Visszatérve a hazába, egy évig nagy-
kun-madarasi lelkész volt; do 1760-ban
már a debreczeni főiskolában, a törté-
nelem s latin és hellén irodalom tanszé-
kében találjuk őt, a melyben több mint
harmincz éven keresztül rendkivüli tu-
dományossággal és nagy buzgalommal
munkálkodott. Kézikönyvül tanítvá-
nyaival Offonhaus egyetemes történelmi
müvét vétette fől; de e mellett ő maga
roppant terjedelmü előadásokat tartott,
természetesen magokhoz a közvetlen
forrásokhoz s a legkisebb részletekig
levezetve hallgatóit, a mi nélkül a tör-
ténelmet valóban oktatóvá tenni nem i»
lehet.

Történetbuvárlat s bármiféle valódi
tanulmány a történelem mozején, s álta-
lában e tudomány előbbvitele, saját
egyéni adat és forrásgyűjtés nélkül
még ma is igen nehezen megy; hát
Sinay korában, midőn aligha volt csak
egyetlen nyilvános könyvtár is a hazá-
ban, s maga a debreczeni is, a melynek
őre Sinay vala, még a hazai történelem
mezejéről is igen szegény volt, nemcsak
forrásokban, de épen dolgozatokban is.
Sinaynak tehát gyűjtenie kellett a for-
rásértékű adatokat, és ő gyüjtött is,
különösen a hazai történelemre vonat-
kozólag, első ifjúságától késő vénségéig.
Ha oly helyen fordult meg, a hol könyv-
vagy levéltár volt: azt átkutatni el
nem mulasztotta; folytonos levelezés-

ben állott több kitünő gyűjtővel és történet-
búvárral; gyűjtésre lelkesitette, oktatta a ta-
nuló ifjakat s a külföldre menő akadémikusokat
is. Nem volt előtte elzárva az ország prímásának
gróf Batthyányi Józsefnek levéltára som, ea azt,
czéljához képest kitünő eredménynyel át is ku-
tatta. — Azon kéziratgyüjteménye, moly kisebb
terjedelmü forrásokat foglal magába, az eddig1

9-ik szám.


