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Csak nyeremény lehetséges!!
Nem ígérvények, sorsjegyek eladása részletekben.

Hogy f. cz. üzletbarátainknak az eredeti sorsjegyek bevásárlását megkönnyithessük, — nzon intézke-
dést hoztuk létre, hogy a legkedveltebb-féle sorsjegyeket, — eltérve a kibocsájtási áraktól kisebb részletekben
adjuk el és igy megszerezhető
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Az üzlet megkötése alkalmával a vevőnek egy általunk kibocsájtott eladási levél, melyen a sorsjegy
sorozata és száma pontosan feljegyezve van — kézbesittetik, s ez időszerint a huszadrész sorsjegy az illetőnek
birtokában megy át és saját hasznára játszik.

A sorsjegy mindaddig nálunk lotéteményezve marad, mig csak ki nem huzatik, a huzás után a nyere-
mény felvétetik s a vevőre esö nyeremény általunk azonnal kifizettetik.
Az 1864-ki sorsjegy főnyereménye 250.000 ft., legkisebb nyeremény 160,165,170—200 ft.
A. kredit sorsjegy főnyereménye 200,000 ft., legkisebb nyeremény 165,180,185-200ft.

E szerint a befizetett összeg semmi szin alatt nem veszhet el,
mert már a legkisebb nyoretnény is, mint a fentebbiekből látható — a sorsjegy beszerzési árát, mely okvetlent
kihuzaíik — körülbelől fodozi, s a mellett részletjegyeinket vissza is vásároljuk. Ugy hiszszük, hogyfe
őzen intézkedésünk által a t. cz. közönség igényeivel találkozunk annyival is inkább, — mert igy a kisebb 5.
vagyonosoknak is, kik nincsenek azon helyzetbe, hogy maguknak egész sorsjegyet vásárolhassanak, alkalom f
nyujtatik hamar kisebb mértékben is a sorsjegynyereményok előnyeiben részesülni, — ellenbon vagyonosba
ogyéniségek a különféle sorozatok és számok bevásárlása által nyeremény vágyaikat csak fokozhatják.

A kisebb vagyonos, ki nyereményét remény utján akara olérni, eddig Ígérvényeket vásárolt a nélkül,
hogy kiadott pénzeért neki kárpótlás nyujtatott volna, s igy pénze örökre veszendőbe ment, do ez most rész-
lotjegyeink bevásárlása által fölöslegessé válik, mert a vevő fentebbi csekély összeg lefizetése által egyszer-
inintleiikorra a vásárolt sorsjegy minden húzásaiban a vele való játszást magának biztositja, s ehhez még
azon kellemos öntudat is járul, hogy pénzét soha el nem vesztheti. — Díszesen kiállitott részletjegyeink külö-
nösen ajándékok s tiszteletdíjukul stb. ajánlhatók.

PIRNITZER TESTVÉREK,
bank- » váltóüzlete Pesten, Dorottya-utcza 10. sz, a.

Vidéki megrendelések a legpontosabban s gyorsan teljesittetnek, s az összeg utánvétele mellett
j is eszközölhetők. 406 (2—6)

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

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

után 1—4 óráig.
Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is mrgkuldcturk.

890 (5—12)

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 csak azt is-
merje el,melynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátke-
züleg aláírva van, miíit itt alább lát ható.

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

Kapható Pesten: Török József
és Thallmayer és társ uraknál.

gyógyszerész Tokajban.

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi utcza

„YPSILANTT'-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemü

kész fehérneműéit, urak, hölgyek és gyermekek számára.
ugymint:

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

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

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

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

\öi ingek vászonból, simák 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. himezve
3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiezi és franczia mellmustrával
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. 6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft.

Női fűzováIlak(Damen-Mieder)l ft. 50 kr.,2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,4 ft.,4 ft.50kr.
Fia ingek vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr.,2 ft. 40 kr., 6 éves 1 ft. 85 kr., 2 ft. 40 kr., 8 éves

2 ft., 2 ft. 45 kr., 10 éves 2 ft. 10 kr., 2 ft. 65 kr., 12 éves 2 ft. 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50
kr., 14 éves 2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 3 ft. 50 kr., 4 ft,, 4 ft. 50 kr.

Szines fin-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves 1 ft. 25 kr., 1 ft. 40 kr., 8 éves
1 ft. 36 kr., 1 ft. 55 kr., 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft. 75 kr., 12 éves 1 ft. 65 kr., 2 ft.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek

férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Főraktára a legjobb amerikai krinolinnak mindenféle szinben 2 ft., 2 ft. 25 kr.,2 ft.

50 kr., 3 ft. — 5 ftig.
Szines alsószoknyák 4 ft. 75 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 7 ft. — 10 ftig.

És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen clküldetik. — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi és irlandi
vásznakban, vége 27 ft., 28 ft., 30 ft., 32*ft., 35 ft., 40 ft. — 120 ftig.
€reaszvászon, vége 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft., 16 ft., 18 ft., 20 ft. —25 ftig.
Vászonzsebki ndök, tuczatja 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft.

9 ft., 10 ft. — 20 ftig.
Törülközők, tuczatja 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft. — 20 ftig,
Szines agyi kanavasz, vége 9 ft., 10 ft., l l ft., 12 ft., 13—16 ftig.
Vászon asztalkendők, tuezatja 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 30 kr., 6 ft. 60 kr., 7 ft 50 kr.,

8 ft. — 12 ftig: abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig; asztali kész-
letek 6, 12, 18 és 24 személyre.
válaszfás ágyteritök, piqnet- és tricot paplanokból, kávés és csemegeken-
dftkböl.

bevásárlásánál fehérnemüek roppant halmaza
következtében oly helyzetben vagyunk, hogy

a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.

Berl) aj ok
valamint

titkos betegségek
és sulyos ntóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhirü Iticord (egykori pá-
risi tanáráriak) módszere után, siker

biztosifása melleit, rendel:

* Jb\ orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váezi-ntcza 15-ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.

Elfogad naponkint ll Órá-
340 (ll—12)

Megkereshető levél által is.
tól l-ig-

Figyelmeztetés
a nöi világhoz!

Legdrágább kincs az egészség! Nincs
többé méhfájdalom. gyomoreörcs, ren-
detlen hószatn, fehér folyás, hasonló
betegségek rosz következményei és hó-
szám előtti kinzó fájdalom. 436 (1)

Millió és muló nök szenvednek hasonló
bajokban. Miért? Ártatlan szemérmök miatt.

Miután megsokaltam e számos szenvedő
nök bajait, czélszerünek tartom mindazon
nőket, kik rendeltetésüket szem elött tartva,
gyökeresen meg akarnak gyógyulni, arra
figyelmeztetni, hogy én öket biztosan kigyó-
gyithatom. Vidékre a szert használati utasi-
lásommal együtt utánvétel mellett, söt álneves
terhelt levelekre is a legnagyobb titoktartás
biztositása mellett, megküldetem.

Debreczen, február 15-én 1869.

öcsváry Ede orvos,
a m. kir. természettudományi társulat

rendes tagja.
Egyszersmind tudatom a n. ó. közönség-

gel, hogy márczius l-töl 16-ig Nagy-Kanizsán
fogok időzni. Lakásom megtudható lesz a
,.Kanizsai Lapok" kiadó-hivatalában.

Elsö magyar ált.

GYÓGYINTÉZET
Hadán, városmajor 318.
A téli idény alatt a legjobb si-

kerrel kezeltetnek a viz- és hygie-
nicus gyógymód szerint: az idült
gyomor- és alhasi bajok; arany-
eres és köszvényes bántalmak;
ivar és húgyszervi rendetlensé-
gek; ideges bajok; vér- és bőr-
senyvek és a nök betegségei. —
Bővebb tudósitást az intézet igazg.
orvosa, Vajda J. orv.-sebész tudor
készséggel ad. — A dijak igen mér-
sékeltek. 423(2-3)

£J Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján
azonnal elküldünk és csomagolást nem számitunk, ugyszinte megrendelések leghamarabb
elkészíttetnek. 388 (4—6)

KoIIarits József és íiai.

Tanuló kerestetik.
Tisztességes szüléknek jó erkölcsű 12—14

éves fia, ha árva volna is, és a ki legalább is
négy osztályu elemi iskolát sikerrel végzett, a
mézeskalács és viaszgyertya készítő mester-
ség megtanulása végett felvétetik, méltányos
feltételek mellett.

Szó vagy irásbeli megkeresésre, felelettel
szolgál

Pest, 24.febr. 1869. Be l iczay Imre,
mézeskalácsos mester

438 (1—3) kigyó-utcza.

Fontos a szülőknek!
Alólirt gyökeresen gyógyítja a görvélyt

(Skropheln) és_ a Sápkórt (Bleichsucht), a
legujabb orvosi gyógymód felhasználásával
több évi tapasztalatai szerint.

Kendelni fog márczius l-töl 15-ig Nagy-
Kanizsán. Lakása megtudható lesz a „Kani-
zsai Lapok" kiadó-hivatalában. 435 (1)

Debreczen, február lő-én 1869.

Ócsváry Ede orvos,
a m. kir. természettudományi társulat

rendes tagja.

Haszonbérbe adatik.
Maglódon Pestmegyében, a vaspálya stá-

cziótól Vecséstöl 1 óra távolságra 3 évre
bérbe adatik egy középnagyságu virágos
angol-kert, közepén egy ház 5 szobával búto-
rozva, gyümölcsös, zöldségtermő egy egész
holddal, kis üvegházzal jókora pinczévelí át-
ellenben csinos gazdasági épületekkel. Meg-
tudni lehet váczi-utcza 16. sz. dr. l'isztory
urnál déli 12 órakor. 411 (2-2)

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

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, márczius 7-én 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.

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

V e r s e g h y F e r e n c z .
(1757—1822.) . .

Ci szép szelid, mondhatnók édes arczu
pap egyike a Martinovics-összeesküvés bör-
tönáldozatainak, s egyszersmind — mint
abban is társai: Kazinczy és Szentjóbi Szabó

a magyar irodalom ujjászületési kora leg-
tehetségesebb s legérdemesebb munkásainak.
E kettős érdek adatja velünk most, rég elfe-
ledt arczképét. Nevét Martinovics- és Kazin-
czy-féle közleményeinkben közelebbről gya-
korabb emlegettük; a mellett méltó meg-
megemlékezni irodalmunk, költészetünk és
nyelvészetünk azon bajnokairól, kiknek a
vadon parlagon a kezdemé-
nyezés nehézségei és fára-
dalmai, de egyszersmind di-
csősége és örök érdeme —
jutottak osztályrészül.

Verseghy ezek közé tar-
tozik. S irodalmunk annál
inkább tartozik neki a késő
megemlékezés elégtételével,
mert életében mellőzték s
elfordultak töle az irodalom
akkori vezérférfiai. ö a nyel-
vészetben Révay iskolájának
határozott ellenese volt, s
midőn az megérdemelt dia-
dalra jutott, az irodalmi
harcz haragjában a legyőzött
ellenfélben nemcsak a nyel-
vészt (miben igazok lehetett),
hanem a dalköltöt is lenéz-
ték, söt a hazafi iránt is
méltánytalanok s elfeledke-
zök levének. A budai hegyek
keleti oldalában kis házacs-
kában, mint remete, élte le
élete utolsó éveit a vidám
dalköltö, alig látogatva va-
lakitől; s koporsóját az iro-
dalom embereiből csak két
ifju (Toldy és Bajza) kisérte.
Pedig dalai az egész hazában
ismeretesek voltak s ifjak és
lányok által előbb, s akkor,
s utóbb is még sokáig éne-
keltettek. Sokan, igaz, azt
sem tudták, hogy a dal, me-
lyet oly Olvatag érzéssel da-
lolnak, aVerseghyé; mert a
„magyar hárfás" — rendesen
eltitkolta nevét; nem levén

illendő, hogy pap oly szerelmi dalokra s
könnyed énekekre pendítse lantját. De anyá-
ink ma is megmondhatják, hogy a „Lilla"
czimü s „Mig repdes enyelgve az alkonyi
szél" kezdetü dal legkedvesb dalaik közé
tartozott; s a „Nefelejts" gyöngéd sorai fö-
lött nem egy édes könyet hullattak.

Verseghy költöi érdemét lehetetlen meg-
tagadni. Az eredetiséget akkoriban ;nem vet-
ték igen szigorún. A német irodalomban
minden nyomon franczia motívumokra, s a
magyarban mind a kettőből kölcsönzöttekre

V E R S E G H Y F E R E N C Z .

találunk. Valóban, nagyobb s közelibb volt a
szükség a nyelv kiművelésére s igy az alak
szépségére, mint a tartalom eredetiségére.
Az edényt kellé 'megalkotni, melybe majd
istenitalt lehessen tölteni; az istenital várha-
tott még, mig ugy sem volt méltó edény,
melybe öntessék. Kazinczy maga is, ugy
mint előtte a „nemes testörök", a formára
helyezett minden sulyt, s nem az Voit irói
ambitiójok legföbbike, hogy eszméket adja-
nak, hanem hogy a nyelvet szépítsék, simít-
sák, gazdagítsák, — egyszóval műveljék írá-

saikkal. Innen : hogy iro-
dalmi müködésök tulnyo-
mólag fordításokra sulyoso-
dott. Verseghy is forditott,
utánzott vagy utánképzett
egyetmást, s kevés súlyt
fektetett az absolut eredeti-?
ségre. De még ha forditott
is, miní Ovid átváltozásai-
nak elsö énekeit, melyek
csak holta után jelentek meg,

: vagy ha utánzott s példányok
nyomán költött (mint versei
ajánlását, Horácz I-ső ódája
— Meczénhez — után) hang-
jában mindig eredeti volt s
minden szava elárulja, hogy
a ki igy tud irni, annál az
eszmék sem hiányozhatnak;
hogy egészen eredeti legyen,
csak akarnia kellene s csak
azon irányban kellett volna
fegyelmeznie muzsáját.

Érdeme azonban, mint
költőé kettős. A nyelv körül
nem közönséges erőt tanu-
sitott. E század elején s már
az előbbinek végén, oly mér-
tékben egyesíti a csint és a
magyarosságot, mint alig
valaki kortársai közül, kik
többnyire e két tulajdon va-
lamelyikét — a másiknak ro-
vására — emelték ki. Ver-
seghy nyelve feltünően gaz-
dag is, uj s erőteljes for-
dulatokban. „Ha valakinek
tetszenék, mondj a róla Toldy,
mindazon szókat, képes ki-
fejezéseket, szólamokat és jel-

10-ik szám.
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zóket, miket ö merészelt, elsö, költöi nyel-
vünkbe behozni, s mik azótaköltöi közbirtokká
váltak, összeírni: tényszerű bizonyítékait hor-
daná össze Verseghy nagy hatásának költöi
nyelvünk kiképezésére." — Ugyanazon érdem
dicsérete, mely — természetesen még na-
gyobb mértékben — egypár évtizeddel utóbb,
Vörösmartyt költöi nyelvünk megalkotásá-
ban korszakossá s örökéletüvé teszi.

Másik érdeme Verseghynek a dallamos
elem kifejtése költészetünkben. Kazinczy nak
is élénk érzéke volt ez irányban; de Ver-
seghy érzéke nem kisebb, igyekezete szintoly
gondos s ez irányra forditott tanulmányai
és fáradalmai még többek, mint Kazinezyé.
Mint költő, a világi — mint pap az egyházi
ének zeneivé s dallamossá tételén soha sein
szünt meg fáradozni, ugyszólva elsö öntu-
datra ébredésétől kezdve, élete végéig; Zené-
szeti ismereteket s ügyességet szerzett ma-
gának s terjesztett mások közt; verset és
zenét barátilag egyeztetni igyekezett. Átirt
a közajkon forgó dalok közül számosakat.
Saját dalait zenei mértékekre költötte. Ko-
molyan foglalkozott a kathol. énekeskönyv-
reformmal. Teljesen birta a zenei s zeneszer-
zési elméletet. Mint elöadó, az énekben és a
hárfában jeleskedett.

Feltünö Verseghynél a sokoldalúság is.
Dalok, tan- és leiró költemények, szatíra és
elbeszélés, mind eleme volt. A költészeten
kivül egy más mező, a nyelvészeti vette
igénybe nagy munkásságát. Nyers természe-
tessége a Révay grammatikájának s irói kö-
rének csínját nyelvrontásnak tartotta s erővel
és tüzzel támadta meg. Grammatikák ellen
grammatikákat irt s polémiái fáradhatlanok
és élesek voltak. A kor itélt a két versenyző
fél között; söt a csata Verseghy életében már
eldőlt. Ö volt a legyőzött, egészben véve, s
Révayé és társaié a diadal. De azért egyes
pontokban neki is volt igaza s nyelvérzéke
számos életrevaló észrevételben nyilvánult.

E két terén az irodalomnak: a költőin és
nyelvészin, müködött egész leikével. De több-
nyire szigoru anyagi körülményei kenyér-
szerző munkákra is kényszeritették ezeken
kivül. Forditások (még hivatalos rendeletek
s munkálatok gépszerii fordításai is!) tan-
könyvek, száz esztendős kalendáriumok stb.
voltak táplálói életének, s a magyar hárfás
csak szabad óráiban ért rá, hárfáját pengetni.

Verseghy Ferencz életrajzának csak leg-
főbb vonásait vázoljuk.

Született 1757. ápril 3-dikán Szolnokon,
hol atyja sóházi tiszt volt, ki azonban korán
elhalván, a nevelés gondja egészen anyjára
maradt. Az anya csakhamar az egri püspök
egyik számtartójához menvén nőül, a kis
Ferencz jó nevelésben s taníttatásban része-
sülhetett. Pesten, majd Egerben tanult.
Tizenöt éves korában már a papnövendékek
közé vétetett föl. Huszonegy éves korában a
pálosok szerzetébe lépett s a noviciatusi évek
kiállása után 1781-ben áldorrá szenteltetett.
Két év mulva bölcsészeti tudorrá, s hittudo-
mányi borostyánossá avattatok. Tanárkodott
és papolt s a templomi szószéken feltünö és
igen szivesen hallgatott, söt keresett szónok
lön. Szerzete József által eltörültetvén, Ver-
seghy tábori lelkészetre adta magát ; de
csakhamar betegség verte le s vissza kellé
vonulnia. Ez időtől kezdve az irodalomnak
szentelte életét; megismerkedett a zeneelmé-
letével s mint dalköltő csakhamar feltünt.
Elsö kísérleteit neve kezdőbetűivel 1787-ben
adta, a bécsi Magyar Múzsában. 1790-ben
pedig két, külön megjelent hazafias verse-
zete általgerjeszte nagyobb figyelmet. Ezek
egyike kivált, a „Haza anyai szózata" az or-
szággyűlésre egybegyült rendekhez, méltó
hogy ma is olvastassák. Költői müveit, fordí-
tásait stb. egyenként elsorolni nem czélunk, i

A magok korában megvolt hatásuk ; s
belőlök egy válogatott gyüjtemény a Toldy
által szerkesztett Magyar Klassikusokban
nemrég (1865-ben) jelent meg.

Nyelvészeti müveit legnagyobb részt diá-
kul irta, mint Révay is. Vita-iratok voltak
inkább, mint tiszta elmélet.

Íly munkálkodások közt érte őt is a csa-
pás, felhőtlen égből villám. 1794. deczember
11-dikére viradó éjjel elfogatott, mint a ki
olvasta a Martinovics-féle kátét, azt má-
sokkal is közlötte, a Marseillaiset magyarra
forditotta s némi horvát izgató éneket is ze-
nére tett, — tehát, mint forradalmi hajlamu
ember, felségsértési pörbe vonatott. ítélete,
Királyi és Hétszemélyes Táblán, halál volt.
A kegyelem változtatta fogságra. Közel ki-
lencz évig szenvedte a börtönt, elöbb Kuf-
stein, azután Gratz- és Brünnben; folyvást \
tanulva, jegyezgetve rövidítette magának j
a börtön végetlen nappalait és éjszakáit. * j

1804-ben szabadult ki. Nem volt hova !
forduljon. Csekély nyugdiját (mint eltörült i
szerzetbeli pap, 300 frtot húzott volt) el- j
vesztette. Szerencséje gr. Szapáry János ná-1
dőri főudvarmester közelébe vezérelte, ki öt |
pártfogásába vette s valódi jóltevöje lön. í
Elöbb saját leánya mellé vette fől tanítóul; I
majd József nádor házához ajánlotta be ma-
gyar nyelvmesterül, s nyugdiját is vissza- i
szerezte. Helyzete igy türhetövé válván, egy- '
szerre megkezdődött ismét irodalmi mun-
kássága, a költői s nyelvészi téren egyaránt. ',
Ez utóbbiak némi hivatalos színezetet is
nyertek, midőn a nádor a kir. helytartó-ta- '
nácsnál intézkedett, hogy az iskolákban az
alsó, közép és felsőbb nyelvtanításra szolgáló
kézi könyvek megirása kizárólag Verseghy re
bízassák.

Ez időben hangosabban kezdett ország-
szerte emlegettetni a kath. biblia-fordítás re-
visiójának szüksége; nemzeti zsinat volt ki-
látásban , melynek egyik fő teendője lenne |
erröl intézkedni. Rudnay primás Verseghyt j
bizta meg, hogy ez irányban elötanulmányo- j
kat tegyen s ő tudományos készülettel dol- !
gozott munkálattal lépett a pozsonyi zsinat J
elé, újjal mutatva a Káldy-féle (orditás hiá-
nyaira s ajánlva az eredeti nyelvekből egé-
szen úján eszközlendö fordítást.

Ez volt Verseghy hattyúszava. Evek óta
már elvonulva, remete életet élt, kis házikó-
jában, a budai hegyek közt. „Mellőzve egy-
kori barátai és társaitól, (irja Toldy) elszi-
getelve az irodalmi világtól, majdnem egye-
dül Sághy Ferencz egyetemi nyomdai gond-
viselő mivelt társalkodására szorulva; vi-
szontagságos, eleinte nélkülözésekkel s rész-
ben kenyérkeresö munkákra fecsélt, majd
irodalmi harczoktól s végre betegségektől
látogatott életét 1822. decz. 15-kén zárta be."

Két dalát fölfrisitjük az egykori dalos
ifjak és leányok, — ma már apák és anyák,
talán nagyanyák emlékezetében.

L i l l a .
Míg repdes enyclgvo az alkonyi szél,
S csókjára megrezzon a rózsalevél,
Sír Lilla, s az érre leszögzi szemét,
Moly zúgva gyorsítja előre vizét.

„Ah! igy fut előlem az édes öröm,

Ezt mondja zokogva, s egy dombra ledül,
Hol szive a szótlan keservre hevül.
Oh lyánka! mit bánod e csalfa közét?
Nem férfi az, a ki megszegte hitét.

A iielVIt'jlsviráif.

Amott a csendes völgy ölében,
Hol zúgva görg a vizkövecs,

A parton lengett a fövényben
Egy nefelejts.

Ah! benne, a mint rám mosolyga,
Laurámnak láttam kék szemét,

A harmat épon ráhullatta
Gyönge tejét.

Két csöppot láttam, mint rornegtok,
Oh kedves képzőt! szép ölén;

Egymásba végre mint peregtek
Sik levelén.

Ezt, Laura! néked hogy letörtem,
Sóhajtva mondtam: Nefelejts!

Ah! minden a te szived nékem!. .'•
El ne felejts!
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Követválasztás.
Szatíra.

Irta ZICHY ANTAL.

(Fölolvastatott a Kisfaludy-társaság febr. 24-ki ülésén.)

Mottó: Ugyis hízelgés úton útfelén,
Mint szerb tövis kiirtva is terein.

Mi hir? követválasztás? uczczu rajta!
Mozgásba jő a magyar-szittya fajta.
Követválasztás, az kell minekünk :
Majd megmutatjuk, ki az emborünk. —
Kortosvezérek! lesz bő aratás,
Moleg napszámra hűvös áldomás.
Huzd rá czigány hej! a ki lolke van,
Ne azt a búsat húzd mindig vigan,
Fel a hordókkal, ki velök a napra,
Hisz jó szüret volt, menjen hát a csapra.
Gyülésterem lesz minden ronda csárda,
S nyilt korcsma már az urak palotája.
Mi a szabadság? az a dinom-dánom.
Ki lesz a győztes? én soha se bánom
Akárki lesz, de a mijr benne tart,
Csak addig lásd vigadni a magyart.
Csak addig o testvérülési szellem,
Csak addig jó barát, és közös ellen.
Aztán mehetnek kendtek, — atyafi!
Mit ácsorognak, köll még valami? . .

Hány a jelölt? minő a rágalom!
Lám hogy susogták, szinte hiresztelték
Nincs tudomány, még nincs elég miveltség,
Oh hon! bőtermő szép határidon.
Hány államférfi, szónok egy csoportban,
Vón' idegennek mit bámulnia,
Törvényhozó majd mindenik bokorban,
Irígyli tőlünk büszke Anglia.
Habár kettőt vagy hármat agyonütnek:
Lesz még követje minden kerületnek!

ígérnek? az szép! lássuk, ki mit ér?
Megadni nem kell; hát csak rá igér.
A „fenegyerekek" hogy* felverik!
Egy nem is merné; már sokan, merik.
Negyvennyolcz ? az kevés: az pecsovics;
— Segyvenkilencz: több? isten rá segíts!
— Adó? minek? hát adó volt-e ott,
Hol ős apánk legelsőbbon lakott?
Midőn a kigyó csábitó szavára
Rátette minden jó dolgát koczkára?!
Adót nem kért a győztes Etele,
Ki népek ezreit tipratta le;
S a pórkirályt — az ugy-e szép vala?
Mint megsütötte a hős Zápolya;
De ő adót sohasem fizetett,
Egyéb mit a nagy-zultán zsebre tett;
Adó nélkül, mig nemesek valánk,
Milyen soká s dicsőn uralkodánk?!
Volt is, ki visszasohajtotta öket,
A .Jiákost" és a „régi jó időket!"
Nem volt adó régente, s a magyar
Mindent akar; fizetni nem akar.
Szabadság? annyi, hogy minden szabad:
Értsd, hogy nekünk s a ki velünk marad;
De a ki egy szot szólna ellenünk,
Azt lebunkózni „szabad'' lesz nékünk.
Szabadföld? — azt ö nektek ingyen ád,
Nem a magáét, a másét, no hát!
S megvédi a hont hadsereg nélkül,
S urra lesz mind, ki most munkát kerül.
Ez hát a programm! — s legszebb benne még:
Hogy ifjainknak tudni ezt elég.
Többet tanulni oskolába' vétek,
Megrontand a szent egyenlőséget.
Nem is „tudósok" kellenek nekünk:
Azoktul el- s elnémetesedünk.
A fél világot, mely ugy hajt előre,
Leverjük ám mi csupa nyers erővel!
De fő dolog, hogy megválaszszanak:
Mint érd ol ozt, majd megtanítalak.

Nem ismernek még? az nem is csoda,
Te nem törődtél ily bajjal soha.
Nem láta tégod sem megye, som egylet;
A hol beszélni, tenni, adni kellott:
Nem számitottak rád, biz isten ugyse!
Annyit se tudnak, itt laktál-e vagy sö?
Most más divat van: te is azt kövesd,
Egy pár ozerrol több vagy kevesebb:
Megnyisd az erszényt, tárd fel kapudat.
Keresd fel, hivd mög a szomszédokat.
Mestert, papot, birót, esküdteket,
Szoríts barátilag velük kezet,
Későn, korán jön bárki, úgy fogadd,
Hogy megdicsérjék nyájasságodat.
Ebéd ölött felesleg mondani,
Egy kis pálinka nem fog ártani.
Bár nöm tanultad épen Cicerót,
Csak összoférczelsz egy kis dictiót.
Mondd el hatalmas csengő frázisokban,
Hogy a hazában teendő mi sok van:
S egy részét annak te elvégezed,
Ha ugy kivánja a kerületed.

Ha azt találnák épen tudakozni:
Hogy melyik párthoz tetszenék tartozni?
íly faggatásra okosan felelj.
És ugy dicsérgesd az öreg Deákot,
Hogy azzal meg ne sértsd a másik pártot,
Maradjon ott is a számodra hely.
Mondd, hogy neked kettő van oldalad,
S bármelyik győz, azt addig ol ne hagyd.
Ki ennél többet vár, azt félre hivd,
S hogy véle tartasz, titkon biztosítsd :
Ki hivatalt kér, mondd, hogy mogteszod;
Ki bájtul fél, elér oda kezed;
Ha pöre van, megnyerje általad;
Érezze mind nagy pártfogásodat.
Szemedre hányják tán, ha megosett,
Én nem tudom, hisz régen lehetett:
A Bach-kenyérbe hogy belé haraptál?
Mondd, hogy te ott is mindig jót akartál.
Mig hivatal lesz bárhol kapható,
Ne félj, megél a köpenyforgató.

Nagyobb baj az, ha van már valaki,
A kit jelöltnek régebb' tüze ki
Vagy a mi népünk „vak" ragaszkodása,
Vagy a miveltek elhatározása.
Közvéleménynyel szembeszállani?
Lehet, de az hálátlan valami;
Jobb megkerülni inkább, jó öcsém,
Mit hogy mikép kezdj, megtanitlak én.
Egy az, hireszteld: nem vállalja el,
Beteg szegény vagy épen mást mivel.
Aztán: hogy egy „szebb hivatalra" tett szert,
Hogy érdemest is megbecsültek egyszer.
Todd hozzá: jobban illik is oda,
Bár nem felejti e vidék soha!
Ha ez se használ, akkor mondd: hiába!
Te őt kivánnád, de a nép utálja;
S már hogysem ogy jöttmentet fogjanak,
Inkább te áldozod fel magadat.
S e hirről járj faluzni, tedd mög ezt,
Ez biztos ut, hidd ol: probatum est! . . .
— Nem mondok, ugye? semmi becstelent
Mi meggyalázna tán egy „gentlemant."
Egyrészt, az hozzám illetlen dolog;
Másrészt tudom, terajtad ugy sö fog.
Azt, hogy lopott is, nem hoznád elő,
Hogy nő-csábito, hűtlen kezelő,
Bankót csinált, kém volt, kártyát evett,
Hogy felpofozták vagy kidobva lőtt,
S elrágalmazni embert mint lehetne,
Mig nem maradna egy csepp becsületje.
Ha ilyet hallasz, ugy-e? „nem hiszed;"
Hanem „csak mondják;" hadd beszéljenek.
Más dolguk ugy sincs, a rosz emberek! -
Tőlem pedig rosz névon nem veszed,
Ha egyetmást nagyon hűn átira
Az életből e gonosz szatira?!

A P a p t a v a.
(Angol beszély.)

(Folytatás.)

Második fejezet.
Igy teltek egymásután az órák, s igy ér-

kezett el Fülöp és Eliz menyegzöjének előes-
téje. Csöndes menyegzö készült az lenni,
mintha érezték volna, hogy minden vigasság
helyén kivül való oly rövid és szomoru
özvegység után. Maga Claveringné is, ámbár

szive örömmel volt tele, nem tudott volna
zajos lakodalomba belenyugodni.

Azt a pár hetet, mely a kihirdetés meg
az esküvő közt feküdt, Denbigh arra fordi-
totta, hogy lakását az uj asszony elfogadá-
sára berendezze. Végre minden készen volt,
a lak feldíszítve a menyasszony üdvözlésé-
hez, két nőcseléd az öreg anyóka mellé, kik
vasárnap voltak szolgálatba állandók, — az
igaz, hogy ezzel aztán minden meg volt téve,
mit férfi a mézeshetekre készülöben megtehet.
Nem volt egyéb hátra, mint még egyszer
sorra látogatni a betegeket és aztán pár
napig Scott urra, aslowcombei sebészre bizni
őket. Mind e dolgok pedig, igaz, annyira el-
foglalták Fülöpöt, hogy gondolkozni is alig
maradt ideje, mindamellett is végig érezte
nötlenségének ez utolsó napján mindazokat
az érzelmeket, melyekről minap Elizzel be-
szélt: azt az okadatolhatlan félelmet és két-
séget a fölött, hogy az annyira óhajtott bol-
dogságot elérheti.

Eliznek azt mondta volt, hogy sok dolga
miatt nem látogathatja meg akkor nap, de
midőn késő este egy betegétől hazafelé men-
vén, ablakában világot látott, erős kísérteibe
jött, hogy legalább jó éjt kívánjon neki, kü-
lönösen, mert eszébe jutott, hogy vajjon öz-
vegysége utolsó estéjén nem támadt-e fel
Elizben régi szerelme, s nem zavarta-e meg
nyugalmát a visszaemlékezés. Bebocsáttatta
magát a cseléd által s hirtelen benyitott a
szobába.

Claveringné szokott alacsony székében
ült a pislákoló tüz mellett, előre hajolva és
kezeibe csüggesztett fővel csöndesen sirva.
Fülöp szive elszomorodott s arcza elsáppadt
e látványra, közel volt hozzá, hogy észrevét-
lenül visszamenjen, de e pillanatban Eliz
felnézett, meglátta őt, a megkönnyebbülés
egy kiáltásával hozzáfutott s karjaiba omlott,
mint valami félénk gyermek oltalmazójának.

— Mennyire örülök, hogy eljött! — ki-
áltá fel, ismét könyekbe törve ki.

— Pedig azt kezdem hinni, hogy jobb
lett volna el nem jönnöm, — viszonzá Den-
bigh hidegen, mert féltékenység miatt fájt a
szive.

— Hogyan!
Ártatlan szemeivel csodálkozva nézett rá

Eliz egy pillanatig, aztán lesütötte azokat s
felemelte bal kezét, melyen a közép ujj a
jegygyürü körül kissé megvolt dagadva és
vörösödve.

— Az egész dolog ennyiben áll, — mondá.
— Ön megigértette velem, hogy e gyürüt
holnapig lehúzom ujjamról. Próbáltam, de
nézze: ujjam egyszerre csak feldagadt s bár-
mint eröködjein, nem tudom lehuzni. Elis-
merem, Fülöp, hogy gyarlóság volt, de sirásra
fakadtam e miatt. Mert hát nem rosz elő-
jel ez?

— Ha minden rosz elöjelen ily könnyü
volna segitni! — szólt Denbingh, zsebéből
eo-y gyanus alaku eszközökkel teli táskát
elővéve. — Majd lehúzom én egy pillantás
alatt.

De Eliz visszavonta fájó kezét.
— Nem, Fülöp, —• mondá. — Engedje,

hogy magam húzzam le holnapig. Ha az es-
küvői** könnyü szerrel le nem jönne, akkor
ám vegye le ön. Egy kicsit nehezemre esik
az uj élet kezdetén a réginek istenhozzádot
mondanom.

Szünet állt be; aztán Denbigh kíméletle-
nül, csaknem durván megfogta Eliz karját s
fürkészöii nézett arczára. Ez elpirult e tekin-
tet alatt, de szemei félelem nélkül és csudál-
kozva néztek Fülöpre.

— Eliz! — mondá ez rekedt hangon, —
ha kegyed szive ama másik emberrel sirba
szállt, mondja meg azt nekem. Ne tegye,
hogy én egész lényemet ugy adjam át ke-

gyednek, hogy semmit se nyerjek viszont
érte kegyedtől.

— Ej rosz ember, bizony meg akar ijesz-
teni. — Hogy gondolhat ilyet, Fülöp! Hát
nem érti: hisz épen azért haragszom ma-
gamra, mert nem ugy érzek, a mint talán
kellene. Egyébiránt önnek igaza van: a
gyermek szerelme sirba szállt, de a nő sze-
relme föltámadt helyette, s épen ezért mint-
egy szemrehányásnak véltem e gyürü ese-
tét tekinthetni.

— Kegyed boldogabbá tesz engem, mint
szavakkal kifejezhetném.

— És remélem, bizton remélem, hogy
érzelmeim nem sértik az ő emlékét, — re-
begé Eliz. — Bánkódtam utána, ön jól tudja,
hogy bánkódtam. De ah! nem sajnáltam any-
nyira elvesztését, mint az önét most saj-
nálnám.

S ezeket mondván, epedő szemei oly sze*
retettel csüggöttek rajta, mint még sohasem.
Eloszlott minden kétség s aggodalom és a
határtalan szenvedélylyel tölt sziv vissza-
nyerte nyugalmát.

Clavering Eliz teljesen igazat mondott e
vallomásban. Előbbi kedvese a vidám, köny-
nyüvérü tengerész nagyon is hasonlított
hozzá, hogysem azt a tiszteletet ébreszthette
volna maga iránt, melyet Denbigh ébresztett.
Elsö boldogságának rövid napjai elröpültek,
de elsodorták magokkal a külső kérget ter-
mészetéről, s felfedték a mi e kéreg alatt
felfedeztetésre várt.

— Eliz boldog, valóban boldog.— elméi-
kedék magában Denbigh — a. januári éj
sötétében hazafelé menvén. — S bizonyára
ezerszer boldogabb lesz velem, mint minővé
ama szegény fiu tehette volna. A végzet jót
tett mindkettőnkkel. Eliz elveszettnek volt
tekinthető a szegény üres fejü Clavering
birtokában, kinek tengerész-szivét csak gyö-
nyörü arcza izgatta fel, de ki ép ugy tudott
volna szeretni bármely csinos leányt, mint
az én drága gyöngyömet, az én angyalomat,
az egyetlen nőt, kiben tökélyt találtam. Va-
lahára ő az enyim lesz, valahára, annyi év
után. Még csupán ez éj választ el tőle, holnap

á — h o l n a p — (Folytatás ker.)

A körmöczi alsó kapu.
Barsmegye logszélső északi részén, a Garam

völgybe Szent-Kereszt mellett nyiló egyik völgy-
ben, magas hegyoktől festőileg körítve fekszik
Körmöez szabad királyi és fő bányaváros, régi
időktől fogva hires pénzverdéjéről és gazdag arany-
bányáiról.

A budai kamarai levéltárban mai napig meg-
levő okmány szerint Körmöez már Szent István
királyunk alatt létezett, s miután a város még

I 1100-ban Kálmán király által szabad királyi várossá
emeltetett, e szerint hazánk legrégibb királyi vá-
rosa, a miért is — legalább régibb időkben Kör-
möczváros követei az országgyülésen mindjárt a

| budai kövotek után ültek.
S A kőfallal és bástyákkal még most is mogerő-
i sitett város több történeti és műépítészed neve-
zetességgel bir, minők a vártemplom, pénzverde
és a régi okmányokkal bőven ellátott városi levél-
tár. Nevezetességei közül ozuttal csak a város al-
só kapuját említjük melynek külseje rajzunkon
szemlélhető.

A városnak három kapuja van: ugymint a
felső vagy északi , a középső keleti , és déli
vagy alsó kapu; ez utóbbinak külalakja és beren-
dezése kiválóan nevezetes. Két emeletre van épitve
és rajta gót és kora renaissance müizlés vehető
észre. A világ négy fő tája fölé épitett négyszeg-
letü torony erős, sötétbarna homokkőből van fa-
ragva, s egyes részletei izléssel biró mesterre mu-
tatnak.

A torony alját két kapunyilás képezi, az
egyik (csucsives) szekerek,a másik kisebb, gyalogok
számára; o kapunyilások felett rések láthatók, »
bennök levö vascsigákkal együtt, molyoken ke-
resztül a vonóhid láncza vonult. A középkapu fo-
lett kissé bemélyedett vakablakban régi faragásu
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feszület van alkalmazva, mely a
XV. század műizléséro mutat;
akorosztet ugyanis görcsös ágak
képezik, s az idvezitő alakja,
élesen kijelölt izmaival, Dürer
iskolájára utal. E kerok mélye-
dés belső falszine régento kék
színben, arany csillagokkal le-
hetett diszitve.

A torony legszebb része
azonban annak első emeleti he-
lyiségébőlkiszökő félkörü fülke,
helyesebben erkély, mely négy
erős oszlopon nyugszik, karfalát
kőből faragott oszlopocskák
diazitik, s felső részén két fél-
körives ablak nyilik; az egész
erkélyt, annak megfelelő csúcs-
ba végződő kúptető fedi. Az er-
kély feletti falfülkében, melynok
diszitményei a kora renaissance
Ízlésnek felelnek meg — a város
czimerét kettős paizson tartó
angyal áll. — A torony két sar-
kán, körülbolül az erkély felső
párkányzata irányában kőből
faragott vizokádó-forma csa-
torna szökik ki, mi azt látszik
bizonyítani, hogy e torony ore-
detilog csak idáig emelkedett.
A kaputorony belső falán, két
mélyület látható, egy XVI. szá-
zadbeli viseletű férfi és egy női
alakkal, körszélén az 153!)-dik
évszámmal; hagyomány szerint
azok az akkori polgármester és
nejének arczképei lennének.

Honi városaink régi kapui
többnyire már leromboltattak,
s igy a kÖrmöczi kapu a maga

eredetiségé bon mindenesetre
ritka példány, és azért műtör-
téneti szempontból foltette ér-
dekes. Myskóvszky Viktor

Népjelleinek Stainbulhan.
A békeszerető nemzetek ten-

geri kigyója, a keleti kérdés
megint felüté ijje3ztő fejét a
politika zavaros hullámaib ól s
elnyeléssel fenyegeti Európa nyugalmát. Azaz:
hogy nem is tengeri kigyó ez a politikai mu-
mus, mert mig amannak létezését majd minden
okos ember méltán kétségbe vonja, ennek fészke-
lődése jó magunknak is gyakran okoz álmatlan

Körmöczi alsó kapu. — (Myskovszky Viktor rajza után.

mány tisztátalan keze szitogatja. Nem nagy jóste-
hetség szükséges ahoz, hogy a Balkán-félsziget
szomoru jövőjét előreláthassuk: ehosszas forongás,
o folytonos torzsalkodás a keresztyének és törökök
közt elébb-utóbb Török- és az új Görögország

Görögországgal. Az ugyneve-
zett philhellenek (görögkedve-
lők) nem léteznek többé; a czár
szeretetét s azon védelmet, mely-
ben görög nyelven beszélő hit-
feleit részelteti, méltán tarthat-
juk gyanusnak és önzőnek. Sőt
nemcsak a rokonszenv, hanem
az általános érdekeltség is na-
gyobb mérvben irányul Török-
ország és Konstantinápoly,mint
Görögország és a hellén főváros
felé. A dicső hellén bölcsek tu-
dósok, államférfiak, hősök és
költők utódai nem képesek töb-
bé megnyerni részvétünket. A
sokat emlegetett, sokat magasz-
talt és regékben dicsőitett or-
szág örökké mosolygó, derült
egével nem képes többé a régi
varázst gyakorolni fiaira, hogy
szeressék, s az idegenekre, hogy
bámulják és tiszteljék azt. Fi-
gyelmünket és tudnivágyunkat
sokkal inkább lelánczolják a
mozlimek. Minő feltünést oko-
zott a szultán ezelőtt két évvel,
mikor Európán s fővárosunkon
is keresztül utazott! Nemcsak
a padisah és nagyvezére volt
közérdekeltség tárgya, hanem
egész kíséretét is, melyben kiki
a maga képzelőtehetségo és
tetszése szerint efendiket, beje-
ket, imamokat, muftikat, basá-
kat vagy kadikat láthatott, ugy
összevissza bámulták, hogy a
jámbor muzulmánok magok is
restelték a dolgot; ki ne vágyott
volna akkor egy kis kéjutazást
tenni a Dunán lefolé s a Fokoto-
tengoren tovább evezni egész
Konstantinápolyig, hogy szem-
tanuja lehessen a nagyszerü
fogadtatásnak, melyet a fiatal
nralkodónak „hűséges Istam-
bol"-ja készitett a „hitetlenek
országaiból" visszaérkeztének
megünneplésére ?

Most már az ilyen vágyak
sem tartoznak többé a lehetet-
lenségek sorába, s 30 rövid nap

alatt az „arany szarv"-nál és kelet nevezetesebb
pontjain az o czélból mostanában gyakran rende-
zett kéjkirándulások alkalmával könnyen körül-
nézhetjük magunkat. Am hadd magasztalják a
jámbor zarándokok Palesztina szentelt föidet, és

Szerb. Öreg török.

éjeket. Most Montenegróban, majd Bolgárország-
ban, majd meg ismét Görögországban és Kan-
dia szigetén lobban lángra az elégedetlenség
hamu alatt rejlő tüze. Es e tüzet mindenütt az
önző, hatalomra, terjeszkedésre vágyó muszka kor-

Korcs-török. Török vámhivatalnok. Örmény. Balkáni. Hamal.
Nemzetiségek Konstantinápolyban.

végpusztulását fogja maga után vonni. De hagyjuk
ezt a politikusokra!

Tény, hogy a keresztyén Európa sokkal inkább
rokonszenvez Törökországgal, az annyit háborga-
tott, szegény „beteg ember"-rel, mint az orthodox

Hamal.

hadd dicsőitsék a régiségbuvárok a Pharaók és
Ptolemeusok hazáját büszke pyramidjaival és
nagyszerü romjaival, — az utazók nagyobb része
bizonyára lelkesülten fog visszaemlékezni kelet
gyöngyére, az ó világ Byzancziumára, a törökök
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Istambul-jára, a szerbek és oláhok Czarograd-jára.
A „próféta utódai"-nak uralkodói pálezája még
mindig három világrész felett ragyog, de sem
Ázsia, sem Afrika nem képes valami nagyszerűb-
bet felmutatni Konstantinápoly gyönyörü panora-

bájairól, nagyszerűségéről és nevezetességeiről
beszélni. A népélot, azon tarkánál tarkább vegyü-
letü nemzetiségek, melyekből e nagy város 900,000-

a bőr- vagy ruhanomü-keroskedésokbon mint szűcs
vagy szabó szokta értékesiteni. Az utánn követ-
kező öreg ur, ki mellette a földön guggol, valósá-

nyi lakossága áll, épen oly nagy mértékben érdem- gos muzulman (igazhivő) török, a mit különben
lik meg figyelmünket. Az az élénk sürgés-forgás, turbánja is eléggé bizonyit, mely nélkül igaz

- ]. Az elindulás. 2. Éji szemle.

3. Csatározás.|

m»j»"»i, mely az ő mecseteivel, minaret-eivel és
tornyaival, cziprusberkeivel és kertjeivel oly
festői és elragadó látványt nyujt, hogy e tekintet-
ben a földnek nöm sok városa vetekedhetik vele.

De nem szándékunk itt a város és vidéke

m

Svájczi honvédfiuk kirándulása.

az a sokféle arcz, nyelv, öltözet és szokás egyet-
lenné teszi Konstantinápolyi a maga nemében.
Képünkön az ott lakó különféle nemzetiségeknek
egész gyüjteménye látható.

Balról egy szerb kézműves ül, ki képességét

4. A hegycsúcson.

törököt — legalább mi — képzelni som tudnánk.
A régi viselet — bő nadrág, széles öv pisztolyokkal
és tőrökkel megrakva, ugyszintén egy orszénynyel
is ellátva, melyből természetesen az arany zechmok
se hiányozzanak, a tarka, elevenszinü kaftán, a
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komoly méltósággal bonyolított, drágakövekkel és
kócsagtollakkal diszitett turbán — mindezek tü-
ncdoző félbon vannak már s különösön a turbánt
mindinkább háttérbe szorítja a fez. A mi vén
törökünket ott a képen még nem igen nyalta meg
az uj módi s mint tolivér ozmán,büszke turbánjára,
habár nem zöld is az, mivel e szint csak az emi-
reknok, Mohammed és Ali rokonainak, 9zabad vi-
selni. Egyébiránt ugy látszik, hogy az öregnek
rendben van a széné!ja, mert egészen átadta magát
a török nyugalomnak — azaz: hogy keresztbe csa-
pott lábain pihen.

Szomszédja jobb felől egy kereskedő, i-inek
nemzetiségét nem lehet pontosan meghatározni.
Egyetlen uralkodó sem suhogtatja kormánvbotját
oly különböző nemzetiségü birodalom felett, mint
a szultán. Ozmánok, vagy tulajdonképi törökök,
oláhok, - szerbök, bolgárok, bozsnyákok, ráczok,
czinczárok, görögök, albánok, zsidók, örmények,
czigányok, druzok, arabok, berberek, négerek és
kabylok, kurdok, turkomáiiok, özbégek. baskírok,
különböző törzsü tatárok, továbbá ujgurok, jaku-
tok, nogaiok, kalmükök, kunok, mireditek — de
ki tudná őket mind előszámlálni! A három világ-
rész o sokféle népei között számtalan házasság jön
létre, mikből aztán oly különös vegyületek és fel-
tünő emberalakok kerülnek ki, a milyoket másutt
sehol, még Amerikában sem láthatunk. A tiszta
georgiai szépség s vegyitetlen faju alakok mellett
bizarr emberi jelenségekre és kalandos alkatú ar-
czokra bukkanunk minden lépten-nyomon.

Ki tudná megmondani, hogy miféle vér foly
azon férfi ereiben, ki az öreg török mellett maga alá
keresztbe vetett lábakon ül? Ravasz, gonosz arcza
rögtön elárulja vegyes származását. Különben mes-
terségére nézve ékszorkereskedő és aranymüves. A
négy alak jobbról mind hamal vagy kavasz, azaz:
teherhordó, szolga vagy utczaseprő. Az elsőben, ki
guggolva ül, arczéle és fövcge keresztyén örményt
gyanittat velünk, a másik, a ki fennáll, munkát és
kenyeret keresni jött a Balkán magaslatairól a
városba, mig a két utóbbi a Boszporuszon tulról
került ide, Anatoliából. Ha elgodoljuk a benszü-
löttek fényűző kényelmét s az idegenek nyomorult
helyzetét, azonnal át fogjuk látni, mennyire hasz-
nosak és nélkülözhetetlenek a hamalok a forga-
lomra s az összes életro Konstantinápolyban. Az
utczán és kávéházban, a kikötőnél s a vámudvar-
ban, a bazáron és a szállodákban, szárazon és
vizen, szóval mindenütt szükség van rájok s több-
nyiro használhatóságuk és megbízhatóságuk által
tünnek ki.

Ezzel bemutatói tisztünk véget érvén, bucsut
veszünk a szép Istambultól és festői ruházatu,

tátik a hadi tudományokban. Kedvencz játéka:
háborúsdi, kedvencz tanulmányai a mértan, harczá-
szat és hadászat elemei és legszebb öntudata az,
hogy gyönyörü hazájának védelmére van hivatva.

! Ez iránynak félreismerhetlen hatása a gyer-
mek szellemi és testi tehetségeire. Az izmok meg-

• edződnek, a test nagyobb sanyaruságok elviselé-
sére képessé válik, és ;iz orő büszke érzete készen
tartja a svájezit, haza és szabadság védelmére —
mint egykor Scharuhorst porosz tornászai: — bár-
mely pillanatban fegyvert fogni, a nélkül hogy
üros hetvenkedésre erkölcstelenednek s az emberi
méltóság magasb igényeit elhanyagolná. A hon-
védség ez általánosított intézményéből, e korai be-
gyakoroltatásból következik aztán, hogy Svájczban
tiz-tizenkét éves gyermekek bámulatos kitartással
czipelnok 30 font terhet oly magasságra, hova a
hegymászáshoz nem szokott idogon utas teher nél-
kül is csak tikkadozva jut fel; innen van, hogy a mű-
vészetok s irodalom e hálás földén, a népnevelés o
minta hazájában a nemzeti ünnepek legáltalánosb
kiegészitő részei az u. n. pályabirkozások, melyeket
minden kanton minden évben rendezni szokott, s
innen van, hogy o harmadfél millióra monő nemzet
— melynok zsoldos katonát kantononként csak leg-
föllebb 300-at enged az alkotmány, — háboru
esetén 140 ezer rendes katonát és 40 ezor honvédet
képes kiállitni, s erősebb lökésekkel is sikeresen
szembeszáll.

A nagyobb iskolák és íinöveldék egyszersmind
tisztnevelő intézetek, molyok czéljait az illem le-
hetőleg előmozdítja; a tanulóság pedig megannyi
hadapród, kik puskát és ágyút az állam fegyvertá-
raiból kapnak. — Mily különbség azon szerencsétion
államoktól, rnelyok még a vadászathoz s az önvé-
delomre szükséges fegyvert is elvonják népeiktől!
Gyanakodnak azokra, kikben mulhatlanul biz- ]
niok kell. j

Mai négy képünk egy ily nagyobb finövelde
hadgyakorlati kirándulását ábrázolja.

A honvéd-fiuk szakaszokra osztatnak, az
ügyesebbek, erősebbek és szorgalmasabbak altiszt-
sége mellett, a tanárok és legkitünőbb fiuk főtisz-
tekké „választatnak", előreküldetik egy szállás-
mester és élelmezési tiszt, egy bizottmány a több
napra, néha több hétre terjedő „marcheroute"-ot
megállapitja, elkészíttetnek ruházat, lőszerek, hang-
szórók, élelmi szerek, a felszerelésnél kiváló gond
fordittatván jó könyvek és mindenfélo taneszkö-
zökre, a fiuk könnyü egyenruhába bujnak, s egy
szép nyári reggel a vezér parancsszavára utnak
indul a kis csapat.

Emlékezhetünk mi falusiak, gyermekkorunk-
ban mily ünnep volt ránk nézve egy-egy szombat
délutáni kirándulás, ha csak szíkfü, üröm vagy
sóskát szedni mentünk is a mezőre; tudjuk: mily

dését a katonai tudományok előretolásán kivánjam
kezdeni; — de lehetlen ez alkalommal arra nem
utalnom, hogy a honvédelem eszméjénok csak akkor
teszünk eleget, ha elébb-utóbb a mivelt világ szin-
vonalára emelendő iskoláinkban annak öleméit be-
hozzuk, ha gyermekeinket lassu folytonos fejlesztés
által a késöbbi rögtönzött, tanulást hátráltató, élet-
pályát inogakasztó • és önérzetet lankasztó gépies
hadgyakorlatoktól megmentjük, ha alkalmat nyúj-
tunk nekik, hogy a fegyverviselésbe magokat tor-
názás, férfias mulatságok és katonásdi játékok
által észrevétlenül begyakorolják, — mint a svájczi
honvédfiuk. Kg.

Kazinczy Ferencz naplója
budai fogságában.

(Folytatás )

Május 16. A hétszemélyes tábla helybenha-
gyd halálos ítéletemet. Jelen valának ennek felol-
vasása alatt Majláth György, később királyi sze-
mélynök; itélőmester Molczer s Boronkay és
Németh; sőt nem az asztalnál, hanem a falak mel-
lett sokan mások s ezek közt Madács ügyvéd. —
Többit nem ismerém. Arczom szine sápadt, hajain
megnőve és fésületlen; szakállam hegyes, mert
fülem alatt egész az állig kevés szőr s még akkor
minden szála szakállamnak s hajamnak fekete volt.

kalandos jellemű lakóitól, remélvén, hogy hü ké-
pünk és vázlatunk némi fogalmat nyujtott olvasó-
inknak o sajátszerü város népességének alkatelo- kedves az iskolák virgoncz hada előtt ma is egy-
meiről. S. L. ! egy majális, ha mindjárt csak egy pár vályogverő

j czigány huzza is előtte, — képzeljük már most
éhez a kényelmes egyenruhát, a csillogó fegyvert,
a katonai sorakozást, képzeljünk a csapat olé trom-
bita-harsogtató és bombardon-recfegtető bandát
művészileg képzett tanulótársakból s lelkünk eiőtt
állhat a gyönyör, melyet a svájczi honvédfiuk
éreznok, midőn az iskola falai közül isten szabad

Svájczi honvédünk.
A helvét szövetséges köztársaság irigylendő

hazája külön nemzetiségek ogyetértésének. Az
északi kantonok egyenes lelkü, komoly, bölcselkedő

Május 17. Miklós öcsém szabadon eresztetett*

Május 18. -Martinovicsnak, Hajnóczynak,
Laczkovicsnak, Szentmarjainak és Zsigraynak fel-
olvastatik a kir. kegyelmot megtagadó válasz s
mindeniknek külön.

Zsigrayt ájultán vivék vissza szobájába.
Szentmarjay szörnyü tűzzel támadá meg a

királyi ügyigazgatót. „Méltóságos uram, hát ez a
becsület-szó ereje? Méltóságod engemet rászedett,
midőn reményt nyujtott, hogy ha mindent őszintén
megvallok, életemnek meg fognak kegyelmezni. Én
meghalok, de oda várom méltóságodat annak ité-
lőszéke elébe, ki a hitszegést megboszulja!"

Laczkovics össze adta-toremtettézte az ily
birák lelkeit s irtóztató megvetéssel hagyta ott
őket. „ördög teremtette! — kiáltá szobájába
lépve — cz egyszer hittem papnak s ez is halálra
viszen." Martinovicsot értette.

Hajnóczy szókratészi nyugalomban hallgatá
a parancs felolvastatását. „Elmehetek?" — kérdé.
„Mehet" felelé a direktor, olrémülve nyugalmán.
Meghajtá fejét minden szó nélkül s visszamene
szobájába.

Martinovicsnak a megtagadott kegyelom nem
a gárdaháznál olvastatott fel, hanem a franciská-
nus klastromban: mert ő a refectoriumból egyene-
sen vitetett a tomplomba, hogy degredáltassék.
Felolvastatván előtte a parancs, hatalmasan tárta
beszédet: „En hideg vérrel halok meg; —ezt
inog érdemlettem a királytól, kit megbuktatni ké-
szültem, de a mi nem az én munkám lesz majd ké-
sőbb. De mondjátok meg nekem birák, micsoda

kivált a harcziasságban. A morgartciii.
stojasert,

bak lassan haladva vagy hüvös gyepen pihonve, vitetek, hol Ferencz 1792. jún. 6-án megkoronáz-

közös
után, annak ruganyos madráczain

lakoma
illa-

Még a zsarnok urak és ravasz papok előidézte pol-
gárháborúkban, még a nemzeti elkorcaosulás sötét
— hálaistennek rövid — napjaiban is, midőn keres-
kedelmi czikk volt a jó helvét vér, s a fejedelmi
udvarok nöm tudtak svájczi testőrök nélkül ellenni,
még akkor is e nemzeti sajátság vitto a főszerepet,
s az nyujtott mentséget az elkövetett hibákért.

A svájczi nép harczias hajlamai ina már no-
niesb irányban mozognak, s nem szemrehányásul,
hanem dicséretképen illik a svájczi férfira — job-
ban mint bármely más ország szülöttére — hogy:
született katona. S e nomzeti tulajdont kifejteni,
tökéletesíti!i általános törokvés Svájczban.

Alig kerül a svájczi gyermek édes anyja ölé-
ből a főidre, alig kapta meg elsö bugyogóját, s alig
jutott ábéczét tanulni ogy uj Pestalozzi keze alá:
bevezettetik a honvédelmi intézmény önérzetébe,
szokásaiba, életmódjába, s mikor lábai a huzamosb
menetet s karjai a könnyebb fajta lőfegyvert már ; katonaiállamnak óhajtsam, vagy azt kivánjam, hogy
elbírják, egyenruhát kap és rendszeresen gyakorol- i végtelenül elhanyagolt uépnevelés-ügyünk omelko-

szerezi.
Erős menet után. minőt csak a svájczi orósebb

testalkat és szervezet bir meg, hajlékhoz ér a tár-
saság, s legyen az bár finom vendéglő, vagy alpesi ' papok mogtévedve levették, a mit még nöm kellő s
pasztor-kunyho, edesori megpihen,

püspök
rakta'v a papi öltözetet, melyet aztán a négy rend
szertartása szerint le is szedtek róla. Az assistáló

tos szénáján.
Aztán „oxcelsior !" beljebb a rengetegbe, fel-

jebb a hegycsúcs felé, a nyaktörő szirteket torná-
zási s az ordőrészleteket csatározási alkalmid hasz-
nálván, olvkor hangversenyt rendezve és szónoklati
gyakorlatot tartva sok ezer lábnyi magasban a
tenger szine fölött. S midőn a Pilátus, a Szűz
vagy a Montioson csúcsa már közel látszik, az erő-
sebbek kiválnak a csapat közül, előre hatolnak, s
az erődostroinló zuáv nem büszkébb a leghama-
rabb feljutott honvédfiunál, midőn zászlaját diadal
jeléül az oromra- tüzi.

Az ég őrizzen engem, hogy Magyarországot

Martinovics mondá nekik, hogy azt még ne bántsák.
Kondé most a birák felé fordult. „Vobis ergo

judices hominum hunc , qui conspiravit contra
Pátriám." —„Non est verum, contra Pátriám non,
sed contra regem!" („Most hát nektek birák, ezen
embert, ki összeesküdött a haza ellen" „Nem
igaz : a haza ellen nem, hanem a király ellen /")
kiáltá közbe Martinovics képzelhetetlen hata-
lommal.

Do ezen háiiykolódás hamar elhagyá szobájá-
ban. Visszavitetvén oda, megnyitá az ajtót s azon
hangon, melyen a papok az oltárnál énekelnek,
búcsút véve társaitól s azokat megkövotte, hogy
rájok veszélyt vona. Hol a vallástalant játsza, hol
a sötét vakot. Csókolgatá a feszületet, majd elve-
tette. — Felizont a nádorhoz, hogy adasson neki
asztalt, papirost; azon 13 lengyel tánczot akarja
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leirni, melyet fogsága alatt komponált. Kérése
nem teljesittetett.

Május 20. Reggel 7 órakor egy tót katona
jőve szobámba. Tudakozám tőle suttogó hangon,
mi dolog, hogy az ablakommal átellonben álló
házak cseréptetőit egy ölnyire leszedték, s hogy
ott egy órával az előtt annyi ember gyült vala
össze? „Us su precs" — mondá a katona. (Már oda
vannak). „Kik?" — „Az az öt." „Micsoda öt?" —
„Hát a pap, a viczispán, a kapitány, a szép ifju és
a vak gróf." — A pap alatt Martinovicsot értette,
a viczispán alatt Hajnóczyt, ki alispán vala Sze-
rem vármegyében, a kapitányon Laczkovics Já-
nost; a szép ifju alatt a szálas, sugár növésü, szőke
s liliom fehérségü, rózsapirosságu, délczeg járásu
Szentmarjayt, kinél Pesten s Budán nem igen
volt szebb férfi, és a vak gróf alatt Zsigrayt, ki-
nek egyik szemét a himlő elrontotta.

De midőn elbeszélném, mint vésztők ol, elő
kell adnom, mit mívele Hajnóczy, visszavitetvén
szobájába. — Ezen ötnek nem egy, hanem két ka-
tona állíttatott őrül, vagy azért, hogy annál bizto-
sabban tartassanak meg a hóhér pallosa alá s ma-
gukat meg ne ölhessék, vagy hogy izoneteket ne
tehessenek s egyik őr a másikat elárulhassa; s ta-
lán azért is, hogy ha Laczkovics vagy Szentmarjay
az egyiknek kezéből a kardot kikapná, a másik
ezt védhesse.

Levédetvén szokás szerint róluk a láncz, Haj-
nóczy felfogta azt s megcsörgetvén, ajtajában ezt
kiáltá: „Amici, malo móri, quam hoc vei tribus
annis gestare!" („Barátim, inkább moghalok,
hogysem mint ezt csak három évig is viseljem.")
— Alig mondá ki e szavakat s kapitány Novák be-
lépe, magával hozván a pesti lutheránus papot
Molnárt, s azzal ment. „Kapitány ur!" — Novák
ismét bejött. — „Vigye el ez embert." — Molnár
mondá: „Hivatalom vagy személyem ellen van
önnek kifogása?" — „Hivatala iránt egész életem-
ben tisztelettel viseltettem, a lelkészek közt sok
derék ember van. Do azt hiszi, nem tudom, hogy
ön protestáns jezuitizmusból a titkos rendőrséghez
szegődött s polgártársait az udvar eiőtt be vádolta?
El az ilyen gazzal; kapitány ur, vigye ol innen!"
— A szegény Novák ki-
ment s ott hagyta a papot.

Molnár kérte Hajnó-
czyt, ossék által a czere-
mónián, neki egyéb dolga
is van. Akkor kérdést teve
nála ez s ez, meg az, nem
kérdeztettok-é? — Hajnó-
czy látta, hogy a spiczlik
is használhatnak s megen-

ge,sztelődött iránta. —
Most folytatom a kezdett
beszédemet.

Zsigray annyira el
vala gyengülve, hogy ka-
tonák emelték le a lépcső-
kön s fel a szekérre.

Szentmarjay hango-
ean fútyölte ol a marseilloi
Marschot annyiszor, a
mennyi strófája az ének-
nek volt.

Laczkovics nöm akara gyónni, de meggyónt
azon igéret alatt, hogy természetes gyermekeit
megláthatja s hagyománya az ő rendelése szerént
fog kiosztatni. „Elfeledem a gyónás ezoremoniáit,
kérdjen tehát atyaságod" - mondá. Egyik vétké-
nek azt vallotta, hogy papnak hitt. — Belépe a
tiszt, jelentvén, hogy várja a szekér, Laczkovics
paszomántos világos kék nadrágba öltözvén, ka-
lapja után nyult, de a tiszt jelenté, hogy arra nem
lesz szükség. „Jó, — mondá Laczkovics; de azt
csak mogengedi az ur, hogy morcuriális piluláim-
ból kettőt elnyeljek az utra?" — Elnyolte, ment,
felült a szekérre maga erejével, bátran, do nem
csendesen. „Servus Latinovics!" — kiáltá ogy is-
merősének, kit a tömegben meglátott. — Latino-
vics elfordult. — „Nézzétek, ez még szégyenli,
hogy ismert engem!" Kratucsek kezébe tolá a
feszületet. — Megcsókolta s visszaadta a papnak,
hogy tartsa ezt ő.

Kivitetvén a bécsi kapun, meglátta, hogy
«gy német fattyu az ott keresztül vont gerendára
felmászván, onnan nézte az alatta elmeno szeren-
csétleneket. „Du Kerl, schau zu, dass du herab-
fallst, und mich todtschlagst, eho ich noch auf den
Kichtplatz komme." („Ficzkó, azon légy, hogy es-
sélle ésüssngyon,mielőttavesztőhelyreérnék!") A
vérhelyre jutván, meghalld, hogy a sokaság vala-
min elnevotte magát. „Was lachen sie ? haltét
mandenn eine Krönung?" („Mit nevetnek, mintha
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bizony koronázáson volnának?") Visszatekintvén
a szekérből megpillantá Szentmarjayt „Bon voyage,
mon ami! ' („Jó utat, barátom") kiáltá rá.

Hajnóczy, mint psychologus, utolsó három
napja alatt limonáddal hütögette magát. Nyuga-
lommal lépe a szekérbez. Fellépvén a hágóra egy
közember segiteni aknrt neki, Visszatekinte a ka-
tonára. „No í'áraszsza kend magát; én saját erőm-
mel is fellépek." Akkor moglátá a királyi ügyigaz-
gatót. „Domine magnefico! Commendo sororem
meam, faciat Dnatio vestra, ut quod ego meo
servitio, et páter meus suopeperimus, ipsi maneat.
— „Tantum tu curam animae tuae habeas, non
sororis." — „Méltóságos ur, ajánlom nőtestvéro-
met; gondja legyen reá méltóságodnak, hogy amit
én és apám szereztünk,az az ővé legyen."—„Csak
lelkedro legyen gondod s ne nővéredre," felelé a
folfuvalkodott szörnyeteg.

A megöregedett hóhér háromszor vága Zsig-
grayba,s ezt látván Martinovics, kit kapitány Pletz
mellé állitanak (igy beszélte ezt nekem maga
Pletz) ájulva dőlt ol s azután Pletz megé álla,
hogy többé semmit se láthasson. — A többi egy
ütésre veszett. A Laczkovics igen nagy teste, leüt-
tetvén feje, földönté székét. — Hajnóczynak elébe
mentek a hóhérlegények s le akarák vonni ruháját.
Nem engedte, hogy hozzá nyuljanak. Maga vetette
le kabátját. Akkor megölelé Molnárt s leült a
székre csodált nyugalomban. Csak akkor borzada
meg, midőn a hóhér ketté reposzté ingét, hogy
két vállán lehullhasson, s midőn ollójával nyakán
az apróbb hajakat elmetszé,

Martinovicsot bajjal vonták a székhez. Ott
leköték szemeit s a hóhérlegény tartotta a kendő
végét. A kopasz koponyáról lesiklott a kendő s
Martinovics az öröm mosolyával pillanta körül,
grátiát reméllve. — De szemeit ismét beköték s
feje repült. Homokkal hintették be a vérhelyet s
az öt tostet kivitték a Duna megett emelkedett
tetőkre, — senki sem tudja, hol fekszenek.

Másnap reggel a véres helyen rózsa virított.
— Valaki rózsákat ása le ott csuprokban.

A vérhely Budán:

(Folyt. k»v.)

* Vesztőhely.

Betek.

Budai vár dombja.
dárda kan /

s

Franci*,/,

temploméi Kliutrom\
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A törvénykezés Amerika nyugati
részében.

Amerika nyugoti részében, különösen Ore-
gonban a törvénykezéshez nem kivántatik valami
mély tudományosság. A kit az utczán hónalja alatt
törvénykönyvvel megláttak, s a boltajtók előtt
nagy szájjal ki tudja mondani „az alkotmányt", a
törvénytudói állásra képesitettnek hisznek.

Mihelyt valahol bányászokból vagy favágók-
ból egy kicsiny község alakul, a rend fentartása
szempontjából, birót maguk közül választanak. A
választást szónoklat előzi még s ivás követi.

A törvényszék néha a mezőn egy nagy fa
alatt tartatik. Kaliforniában ezelőtt, midőn min-
denki köteles volt aranyat ásni, nem egy birót
lehetott látni, ki reggel a törvényszékbon elnökölt,
napközben a bányában dolgozott, este podig egy
pálinkás boltban hegedült. Természetes aztán,
hogy az ilyen törvényszéküknek kevés fogalmuk
van a törvényességről, de annyival inkább nagyobb
sulyt fektetnek az igazságosságra, mi mindenesetre
nagyobb jelentőségü. Egy Uj-Ángliából került
megbélyegzett naplopót, ki a törvény elől már
több izben megszökött, épen akkor csíptek nyakon,
mikor északi Kaliforniának Eureka nevü kis falucs-
kájában egy khinai házat akart lerombolni. Tar-

tottak tőle, hogy bizonyitékok hiányában ismét
kiszabadul. De mikor a foglyot a törvényszék elébo
állitották, a biró igy kiáltott rá : „no te jó madár,
te ágravaló, megcsiptünk ugy-e ? Rögtön ol-
itélünk."

„De, biró uram — sugta az irnok — elébb
tán ki kellene hallgatni."

„Üsse meg a patvar a kihallgatásával, — vá-
laszolt a biró, — hisz én is ott voltam, elég ha
láttam." S minden további intézkedés nélkül ki-
mondá a bűnöst. — P. biró a kerületi gyülést Cor-
vallis falucskába hivta meg. A törvényszék egy
kis házban ült össze. A tagok gyalulatlan padokon
foglaltak helyet. Egy Sandboru Károly nevü
egyént vádoltak be, hogy pálinkát mért, holott
engedélyt fölmutatni nem birt. A vádlott a kan-
dalló egyik oldalánál zsebbe tett kézzel állott, a
biró pedig szemközt vele egy padon foglalt helyet.
Megkérdeztetvén, hogy „bünösnek" vagy „nem
bűnösnek" vallja-e magát, a vádlott a törvény-
szék kegyességébe ajánlotta magát. A biró a leg-
alsóbb pénzbirságra büntette s a perköltségekben
elmarasztalta. A gyülés befejezésekor biró ur a
maga mentségéül azt hozta föl: „a törvényszék
köteleztetve volt az irott törvények végrehajtására,
de a törvényszék tagjai mint egyes egyének nem
neheztelhetnek a pálinkamérőkre."

Idako államban nagyon jól ismerik Smith
Alee biró urat. Elébe került egy izben egy nő
válópöre, ki a bíróval bizalmas lábon álló jó em-
berét választotta ügyvédjéül. Egy reggel a biró
fölvette ez ügyet, s a nő ügyvédéhez fordulva igy
szólt: ,,H. ur, nöm jó azoknak együtt éluiök, kik
egymást nem szeretik; ennélfogva én e házasfele-
ket itéletileg elválasztom." H. ur meghajtotta
magát. Ezután a biró, egy másik ügyvédhez for-
dult, kiről azt hitte, hogy az ellenfél ügyét képvi-
seli, s igy szólt: ,,M. ur, mi kifogása van önnek ez
itélet ellen?" M. ur csak fejet rázta. — Csakhogy
az ejlenfél ügyvédje egy másik M. ur volt, ki még
akkor nem érkezett meg. A mint kevés idő mulva
belépett s megtudta, hogy védencze mindenkihall-
gatás nélkül elválasztatott, az itélet ellen kifogást
tett. A biró ur egy darabig nyugodtan hallgatta,
végre türelmetlenül szakasztottá félbe. „M- U1'»
hiában szónokol, már késő. A törvényszék el-
döntötte a válópert. Az illetők e percztől fogva
nem férj és feleség. De ha o pört tovább is szán-
dékozik folytatni, ha a felek beleegyeznek, a tör-
vényszék előtt ismét házasságra léphetnek, akkor
aztán ujra kezdheti a pört."

Britt-Columbiában a cariboi aranybányák
mellett lakik egy ir arany-bizományos, ki jogos
Ítéletei által hirnovet szerzett magának. Egy
alkalommal két versengő bányász került elébe.
Egymás ellenében esküdöztek. A biró két tüz
közé volt szoritva, de mégis segitett magán. „Néz-
zetek ide, fiuk — szólt végre nagy bölcsen —
exért nc is menjetek biró elébe. Valamelyikötök
hamisan esküszik, nem mondom meg, hogy melyi-
kötök. Te ezt, te amazt mondod, s tanu is köll rá.
Mit tegyek már most. Ha akarjátok, majd én íté-
lek, de igazán megvallom, a szerencsére bizom.
Tudjátok, mi lesz a legjobb mód? Voltatok már az
öböl melletti kunyhónál?"— Mindketten igent in-
tettek fejőkkel. — „Na hát, e kunyhóban van egy
üveg finom pálinka, szeretnék belőle az egészsége-
tekre ogy jót kortyintani. A melyik előbb oda er,
az legyen a nyertes fél. Rajta." Eszök nélkül
nyargaltak ki az udvarból a falun keresztül, utánok
a bámuló tömeg, mig elértek a kérdéses kunyhóig.
Mikorára a biró is odaérkezett, az egyik panaszos
diadalittasan kapaszkodott a kunyhóajtó bilincsébe,
jelentvén, hogy ő ért oda legelsőbon. A pálinkát
előhozták békepoharat ittak, s az illető felek a
bölcs ítéletben tökéletesen megnyugodva távoz-
tak el

Bámulatra méltó dolog, hogy a birák türelme
mög nem szakad a tudatlan, s mindemellett hosz-
szu beszédekkel kérkedő ügyvedek miatt. Egy-
izben ogy illinoisi biró két egész napig bárány-
türelemmel hallgatta, hogy két ügyvéd egy kon-
gresszusi törvény fölött egymással vitatkozott.
Végre harmadnapon e rövid szavakkal szakította
félbe a két versengőt: „Uraim, elég volt már ebből
ennyi, o törvény már rég érvényen kívüli."

Ha a tudatlan ügyvéd meg-megkinozza néha
az okos birót, a latin nyelvben jártas ügyvéd való-
sággal kiveszi sodrából., Nem régiben Szt-Fran-
cziskoban a törvényszék elnökévé egy olyan tisztes
férfiu választatott mög, ki semmiképen som tudott
rokonszenvezni a holt nyelvekkel, s még azokat
sem állhatta ki, kik idegen szókat vegyítettek elő-
adásukba. Egy régi iskolában nevelkedett ügyyéd,
hosszasan elősorolván a kérdéses ügyöt, beszédét
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igy fejezte bfe: „egyébiránt a törvényszék eiőtt
fönforgó ügy res adjudieata."

„Micsoda? — kérdezte képéből kikelve a
biró, s szemüvegét haragosan rángatta.

„Res adjudicata, — válaszolt az ügyvéd, — a
törvényszék kegyes engedelmével."

„Uram, — szólt dühösen a biró, — a holt
nyelv nálunk is meghalt, megértjük mi angolul is.
Kimúlt az idegen nyelvek használata, s ha még
görög vagy latin szavaiból itt többet talál föl,
megtiltom a szót, s önt elitélem, mint a törvény-
szék méltóságának szándékos megsértőjét."

E g y v e l e g .
** (A magyar részvényvállalatokról) megje-

lent kimutatás szerint 90 társulat parpirjait jegyzi
a pesti börze s ezek között 12 bir egy millión felüli
alaptőkével; az összes tőke, névértékben 57 millió
frt s van köztök 3 takarékpénztár, 6 bank, 6 biz-
tositó intézet, 14 gőzmalom, 2 lóvasut, 4 szeszfino-
mitó, 2 gőzhajózás, 17 gyár, 2 kőszénbánya stb.
Logmagasb osztalékot adott a pesti takarékpénz-
tár 130 frtot részvényenként, mely részvények közül
az első kibocsátásuakra 64 frt, a másodikra 1200
frt fizettetett be; legkisebb osztalékot adott a salgó-
tarjáni köszénbánya: 3 ft 50 krt 100 frtért — A
többi vállalatok jövedelme a névleges érték 5—15
száztólijának felel meg. .

** (Az aeol-hárfáról.) Az aool-hárfa, ugy lát-
szik, régen találtatott fel, mert a biblia is beszéli,
hogy Dávid hárfáját (kinor) ágya fölé akasztotta,
hogy a szél megérintse annak hurjait. Más tudo-
másunk e hangszer felől nincsen, s igy nem állit-
hatjuk bizton, hogy csakugyan Dávid korában
találtatott- e fől. Azon tudósitást, melyet Gustathius
a Xli-dik században közöl, nem vehetjük egész
igaznak. Biztos az, hogy ily hangszert kezelt, a
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természettudományokban annyira jártas jezsuita
Kirchor Athanasius.

E hangszer Pope, az angol költő által („Dis-
quisitions phisiological." Lond. 1781.) még jobban
kifejtetett. 0 t. i. Athanasius azon megjegyzését
olvasta, hogy a szél által megérintett húrok har-
monizálnak ; e megjegyzést közié Osváld skót
zeneszerzővel, s megkísértettek ilynemü hangszort
a szélnek kitenni. A próba szerencsésen ütött ki, s
nemsokára az aeol-hárfa az előkelő nép kedven-
cze lőn.

Hogy mily szerepet játszott régebb az aeol-
hárfa, azt azon regényekből is kitudhatjuk, melyek
1790—1812-ig Írattak.

Csak azt kell sajnálnunk, hogy e hangszer
használata oly időbe esik, melyben az izlés és szo-
kások ép forduló pontjukat érték el.

Ezután eltüntek az aeol-hárfák a parkokból,
kertekből, mulató helyekről — regényekből, s az-
után csak alig merészelt egy zeneszerző müvének
ily nevet adni: „Aeol-hárfa." A gyönyörü alten-
steini várban, melynek közelében Libenstoin fürdő
van, 1834-ben egy kiálló sziklán még volt alkal-
mazva nehány aeol-hárfa; ha ott vannak-e még,
nem tudjuk.

** (Népszámlálás Kelet-Indiában.) Az indiai
kormány népszámlálási jelentése azon kerületek-
ben, melyek ujabban Hyderabadhoz csatoltattak,
némely érdekes adatokat foglal magában az ered-
ményt illetőleg. Az előintézkedések az indusok
között mindjárt a legbadarabb hireket keltették.
A házakat előre mind megszámozták s 1867. nov.
7- és 8-ka közötti éjet tüzték ki a számlálás esz-
közlésére, az egész 17,334 angol négyszög mért-
földnyi téren. Az indusok sehogy sem birták fel-
fogni, hogy épen az éjet választották; némely
helyütt a nők megvizsgálásáról és megszámlálásá-
ról beszéltek, másutt ismét katonaszedésről az
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abyssiniai háboruba. Sok helyen ismét a házszá-
mokból uj adókat következtettek a födélre felkuszó
növényekre; sőt azon hir is hitelre talált, hogy
azon nők, kiknek emlői nagyobbak, mintsem hogy
a vizsgálók által hordott csésze alá férnének, bal-
emlőjüket ol fogják veszteni. Midőn azonban meg-
értették a bennszülöttek, hogy tulajdonképen mi-
ről van szó, ők maguk is közreműködtek. Az
oredmény 2.321,565 lélek; Burarban az előirány-
zatot 695,630 fővel fölülhaladta. Egy tekintet a
különböző foglalkozási nemekre azt tüntette ki,
hogy emlitett területen 4924 egyén rendes foglal-
kozása : a jégverés olimádkozása.

** (A négerek) nemcsak csillogó czifraságo-
kat szeretnek, hanem csillogó nevekot is. Elneve-
zik magokat Washington, Napoleon, Lincoln s
több o félének. Igy a mult évben 57 néger-Wa-
shingtont itéltek el New-Orleansban különféle
vétségek és kihágásokért, s legujabban egy néger
jelent meg a törvényszék előtt, ki, midőn nevét
kérdezték, büszke tekintettel mondá: „En count
Bismark vagyok!"

** (Uszó távirda-állomások.) Az angol kor-
mány s a Trinity Houso egy tervet terjesztettek
elő az uszó távirda-állomások fölállítása ügyében.
Legelőbb is Anglia legdélnyugotibb csúcsán, a
Sciíly-szigotek és Ushant között állitanak fel ily
távirda-hajókat, melyeket tenger-alatti huzal kötne
össze a legközelebbi parti állomással, s igy Nagy-
Britannia, a szárazföld és Amerika minden részé-
vel. Ezen intézkedés czélja mindenekelőtt az lenne,
hogy az érkező vagy eltávozó hajókra nézve, me-
lyek a parttól 40—50 mértföldnyire állanak, az ily
távirdai közlekedést lehetővé tegyék; továbbá e
távirati hajókat kiszállási állomásokká szándékoz-
nak tenni az utasok számára, s a közlekedést a
partokkal erős helyi gőzösök segitségével akarják
föntartani.

Kaszárnyai tárcza.
Pest, márczius 4.

Ha a vén nap vasárnap reggel korábban ki-
bujt volna felhő-takarói közül, olyan jeleneteket
látott volna, a milyenekhez eddigelé Budapesten
nöm igen vala szerencséje. De ő lustálkodott és
későn kelt föl. Az egyetem épülotei fölött komor
felhők gyülekeztek. Három-négyszáz ifju ember,
ki eddig hűségesen koptatta részint az egyetem
padjait, részint a Kammon és Fillingor székeit,
nézett búsan a vén, zöld épület felé. „Ezután csak
félig leszek a tiéd!" sóhajtott és megindult arra, a
merre eddig csak olyankor járt, ha néha napján
eszébe jutott megnézni, van-e még levél az Orczy-
kert fáin? Az üllői-uti kaszárnya felé.

Ennek a nagy háznak, melynek a lakói ház-
bért se fizetnek, ma nagy napja lesz. Az önkény-
tesekot ma vizitálják, ma mondják ki mindenkire
az itéletet: tauglich-e vagy nem. Mind olyan em-
ber, a kinek ezelőtt csak egypár esztendővel távol-
ról se jutott eszébe, hogy még ő rá is rákerül a
katonaság sora. Egyik se hitte, hogy a Corpus
Juris, vagy a bonczoló asztal, vagy a térképek és
czirkulusok mellől trombitaszó hijja el. Pedig igy
történt. A régi bakancsosok ott a kapu alatt, meg
fenn a második emeleten nevetkérezve nézegettek
a magas tetejű kalapokra & fénymázas topánokra
s egyet igazítottak „holzmütznijükön" meg a ba-
kancs-szijon.

De ne vesztegessük itt az időt, menjünk be a
nagy szobába. Ott van már az élet-halál ura: a
doktor is. Mindenkinek dobog a szive, és a kinek
alapos oka van hinni, hogy nem válik be, tele
szájjal hirdoti, hogy nem képzelhet magára nézve
most hamarjában nagyobb szerencsét, mintha un-
tauglich lenne. Egy kis emberke egyro ágaskodik
és kérdezget egy káplárt, hogy vajjon megüti-e ő
az ötvcnkilencz hüvelyket. A pörge bajszu káplár
egy viczezot faragott rá: „No az ötven tán meg-
lesz, ha huszonöttel be nöm éri az ur." Nöm is
képzelte, hogy ezekhoz a fél-rekrutákhoz is elju-
tott már a fölvilágosodás, melynek értelmében az
„ötven" és „huszonöt" immár kitörültottek az élők
sorából. „Te, pajtás, beválok-e én, mit gondolsz?"
kérdezte egyik szorongó a másik szorongótól.
„Igen, igen —• felelt a másik az egyiknek, — csak
no támaszkodj rám. Elég lesz később bornyut hor-
danom."

Ezalatt szólongatlak a híveket egyenként a
spanyol fal mögé, mely akkora és oly vastag,
hogy bátran beillik várfalnak is. Előbb a mérték
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alá állitják őket és megmondják, hogy hány hü-
velyknyiro nőttek. Azután jön a haddelhadd.
„Tauglich—untauglich" hangzik a bástya mögül.
Az egyik fütyörészve jön elő. „Egy esztendő nem
a világ" — és kezet fog a „kameradokkal." A
másik ugy sompolyog és visszamegy a vén, zöld
épülethez, az egyetemhez. „Tehát mégis a tiéd
maradtam — egészen."

Holnap délre esküt tenni. Ezzel mennek haza
a tauglichok. Meg is jelentek mind. Pompás öt-
száz legény állott ott a nagy udvaron glédában.
Még a nap is mosolygott rájuk: most tartották az
első esküvőjüket. A sok szép leány közül meg, a
kik a számtalan ablakból és a négy emelet folyo-
sóiból nézték a dolgot, nem egy gondolt a máso-
dikra, melyet ez az uj instituczió — fájdalom —
bizonytalan időre elnapolt. A sok czilinder emel-
'kedett ki mindenütt, köröskörül. Sokan voltak, a
kiket a patriotizmus szűk nadrágba bujtatott.
Egynéhánynak a lábát már a bakancs is szoritotta.

Hozták a zászlót s mogzondült a néphymnus.
A hadsegéd olvasta föl az esküt előbb németül,
azután magyarul. A mint az első magyar szót ki-
mondta, csakugy harsogott az egész épület. Fél
egykor ötszáz katonával többje volt a „birodalom"-
nak. A zászlót, mely alá esküdtek, elvitték, a
közönség szétoszlott és az egyszerü, de nagy jelen-
tőségü ünnepélynek vége volt.

Azóta roggelenkint egészen új életet látnak a
kaszárnya falai. Az ifjak boosztattak századokba
és mindennap foly a mulatság. A káplárok nagy-
ban „ekzeczéroztatják" öket. Legnagyobb kinja
van azóta az ozred szabójának. Annak a szobáját
harminczan-nogyvenen mindig ostromolják, hogy
mikor lesz már meg a mondur? N. N.

Két Rákóczi család.
Hontból irják nekünk:
A dunapataji választókerület képviselőségére

két országos hirü hontmegyei fi versenyez: Ivánka
Imre és Rákóczi János.

Ivánka felhívta versenytársát, hogy a nemte-
len fegyvereket, melyekkel ennek t. i. Rákóczinak,
mint Rákóczi fejedelmek utódának nevével ámit-
ják a tudatlan népet, a communismust*, adómen-
tességet, papok jószága elvételét stb. ne tűrje.
Rákóczi János az utóbbi vádakat, mint lovagias
omberhez illik, magától elháritá, do egyszersmind
kijelenté, hogy neki a Rákóczi fejedelmekkel ogy-
eredotüsége: büszkesége.

Mi, kik Rákóczi János urat és családját Hont-
ból jól ismerjük, a történelem és igazság érdeké-
ben hirdetjük, hogy más Mátyás király , más
Mátyás kovács.

Két Rákócz nevü falu van az országban,
egyik Zemplénben, másik Hontban, melyhez az
itteni Rákócz Zólyommegyétől 1802-ben kapcsol-
tatott. Mindegyik falu régi, — a honti, mint a
szomszéd Németi községgel határos, egy 1291-ki
okmányban Rokouch néven előfordul; -- mind-
egyik család, mely o külön falukról nevezi magát,
szintén régi, do egyik is a másik létezéséről, mig-
nem a felsővadászt előnevet fölvett Rákócziak
Erdély fejedelemségére emelkedtek, legalább a
felsővadászi a rákócziéról mitsem tudott. A 17-dik
század első felében egy honti Rákóczi Mátyás,
hogy magát a török rabságból kiválthassa, kény-
telen volt részbirtokát a szomszéd Németi község-
nek, mely azt máig birtokolja, száz aranyért és
300 forintért zálogba vetni. Vajjon I. Rákóczi
György, midőn 1644. junius végén Hontmegyén
keresztül vonult, nem segitette volna-o ki az ő
névrokonát, ha egyszersmind ennek vérrokonságát
tudja vala ? — 1707-ben, tehát RákóezijFerencz'fojo-
delemsége alatt, egy Rákóczi Pál, a honti Rákócz-
ról, mint szomszéd, gróf Kohári István csábrági
és szitnyai sequestrált uradalmai gondnokává ne-
veztetett ki. A Honttal szomszéd Barsban ott élt
gróf Rákóczi Erzsébet, Kis-Tapolcsán asszonya,
az 1664 ben Várad kapuinál elesott Rákóczi Lász-
lónak leánya, meghalt 1707-ben, de sem egyik,
sem másik folsővadászi Rákóczival a honti Rákó-
cziak rokonságot soha nöm tartottak. Es ime most
150 év mulva előáll rákóczi Rákóczi János, az ő
majdnem fejedelmi igényeivel! 1861-ben Rákóczi
János ur, mint követjelölt lépett fel Selmeczbá-
nyán, s igy kezdé beszédét: én erdélyi fejedelmek
ivadéka jövök hozzátok Selmecz polgárai! De ezek
a hitetlen selmeczi polgárok, jól ismervén a köze-
lökbon oső kis Rákócz falut és a Rákóczi családot,
erre oly lármát csaptak, hogy a fejedelmi ivadék
nem folytathatá beszédét, nem is választották meg
a fejodolmi vért polgárképviselőnek.

Egy adoma jut eszünkbe. Egyszer gr. Erdődi
horvát bánnál tiszteikedék egy Erdődi nevü sze-
gény bocskoros nemes. Hát atyafi ugy-e? kérdé a
gróf. Az volnék, — válaszolt a kedélyes bocsko-
ros — azzal a kis különbséggel, hogy excellentiád
Erdődi, do Monyorókerék, én pedig Erdődi, de
nyomorú kerék.

Egyébiránt tiszteljük a dunapatajiakat.
H. L.

Melléklet a fasárnapi fjság 10-ik szí mához 1869. márcz. 7.
Irodalom és művészet.

** (Jászay Pál kéziratai,) c sok történelmi
kincsot tartalmazó hátrahagyott kéziratgyüjtomény
a boldogult örökösei részéről már Pestre szállítta-
tott az akadémia palotájába; b. Eötvös József aka-
démiai elnök ugyanis resolválta e gyüjtemény
megvételét.

:$. (Ráth Mór kiadásában) a következő uj
könyvek jelentek meg:

1) „Astatistika elmélete", irta és a közgazda-
sági miniszter által szervezett statistikai tanfolyam-
ban előadta dr. Kőnek Sándor. Első füzete a „Sta-
tistikai előadásoknak." Ára 1 ft.

2) „Phaedrus Augustus szabadosának aeso-
pusi meséi", forditotta Szarvas Gábor pozsonyi
tanár. A derék nyelvész könnyü és hű fordításban
mutatja be e tanulságos meséket a magyar közön-
ségnek. Phaedrus meséit latin nyelven is kiadta
Szarvas, kitünő jegyzetekkel, melyek mutatják
jártasságát a classicai irodalomban. Ara ugy a latin,
mint a magyar kiadásnak 40 kr.

3) Szathmáry Károly „Magyarhon fénykora"
cz. történeti regénye. 2-dik kiadás, hat füzet; ára
1 ft 80 kr.

4) „A magyar nemzet jelenő és jövője" poli-
tikai röpirat, ára 90 kr.

5) „Az 1868-ki honvédelmi törvények, kiegé-
szitve a honvédelmi miniszterium végrehajtási ren-
deleteivel.

6) Horváth Boldizsár és Horváth Mihály kép-
viselőjelölt! programmbeszédeik.

** („A magyar honvédelmi törvény"-t)ogy Vis
füzetben kiadta egy volt honvéd százados. Ara
20 kr. Megjelent az Athenaoumnál.

** .Csernátony lapja,) az „Ellenőr" megjelent
márcz. 1-én. Kisebb alaku napilap, olyan milyen az
egykori „Magyar Sajtó" volt. Még eddig mindenik
számában volt Csernátonytól vezérczikk és „Apró-
ságok."

(Réthi Lajostól) megjelent: „Komoly szó-
zat a választókhoz," politikai röpirat. Ára 30 kr.
Ráth Mór bizománya. Nagyobb megrendelések a
szerzőhöz (magyar utcza ló. sz.) intézendők. 50
példány 8 frt., 100 példány 15 frt.

** („Koruna1-1) czim alatt Gocsár Alex. szer-
kesztése és dr. Riedl Szende tulajdonossága mel-
lett tót képes lap indul meg, melynek mutatvány
száma Deák Ferencz arczképével megjelent. Előfi-
zetési ára ez év 10 hónapjára 5 ft, 6 hóra 3 ft.

= (Eortes-versek.) „Hegedű szóban szép
mese" czim alatt nemrég egy kis füzetben „jobb-
oldali választóknak szánt" versek jelentek meg,
Torma Pétertől. Ez álnév alatt egy lap szerint
egyik jolesb költőnk rejlik, a mely állítást azonban
a gyarló vorseményok épen nem igazolnak. —
Most meg egy hasonló füzet kortes-vers került ki
sajtó aluJ, a melyet „a baloldali választók figyel-
mébe ajánl" Toímnreazelö Pál. Czime: „Ki a vi-
vat?" Ára 8 kr., száz darab 6 ft. Megrendelhető
Heckenast kiadó-hivatalában.

** (Fuksz Emil mükertésztöl) a magyar nép-
iskolák számára készitett kis kézikönyv: „Vezér-
könyv a gazdasági fanevei és, szaporítás és rendezés,
valamint a kiültetett fák évenkénti kezeléséről"
jelont meg, s kapható az Eggenberger-félo pesti
akadémiai könyvkereskedésben. Ára 30 kr. Köz-
ségek és népiskolák számára^ a novozett könyvke-
reskedésben 25 példány 2 forintért, 50 példányt 4
forintért rendelhető meg.

^ (A színész-tanoda vizsgái) megkezdődtek
és szép sikerrel folynak. A hallgatóság dieséri a
tanárok buzgalmát és a tanítványok szorgalmát.
A növendékek próba-előadásai a nemzeti szinpadon
márcz. 10, 14 és 17-kén lesznek.

-j-j- (Madarász) egy zagyva „tudatás"-ban ér-
tesiti előfizetőit, hogy nem szerkeszt nekik lapot
többé, ha nem fizetnek több pénzt. Azt kivánja,
hogy kétszerezzék meg az előfizetési árt és irjanak
alá tiz forintosrészvényeket. Egytől több részvényt
is elfogad. Máskülönben nincs lap márcziuson túl.
Tehát az „ó nép" is csal: olyan, mintmásnép: veszni
hagyja az ő prófétáját! Szegény próféta!

Közhité/etek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) folyó hó 1-én

Lónyay Menyhért elnöklete alatt phil. törv. és
történettudományi szakülést tartott. Az első fel-
olvasás Csacskó Imréé volt. („A büntetésrondszer-
ről és a halálbüntetésről Poroszországban,") ki
megragadta az alkalmat, hogy a halálbüntetés

eltörlése mellett szólaljon fel. A második felolva-
sást Thaly Kálmán tartotta, folytatva megkezdett
értekezését „A nagyszombati harczról." Végre
titkár jelenti, hogy Mircse Jánosnak egy legutóbb
érkezett levele, illetőleg jelentése szerint, nevezett
a mohácsi vésztől 1800-ig terjedő időszakból
számos érdekes s eddig ismeretlen magyar okmányt
fedezett fel, melyekről legközelebb részletes tudó
sitást adand. — Flesch Alajos az akadémiát ért
szerencsétlenség alkalmából 200 frtot adományoz.

** (Az akadémia égésének alkalmából) az épit-
kezési bizottmány megbizatott annak megvizsgálá-
sával, vajjon az épitkezési rendszabályok szerint
épittetett-e? A bizottmány oda nyilatkozik, hogy a
tető egyáltalán igen tűzveszélyes, miért is a har-
madik emeletben levö Eszterházy képtár és a kép-
zőművészek csarnoka folytonos veszélynek van
kitéve, a bizottmány ugyan már 1865-ben is hasonló
értelmü jelentést tett és a pestvárosi tanács el is
rendelte, hogy a veszélyes válaszfalak tűzbiztos
falazat által helyesittessenek, de a rendelet nem
teljesittetett. Az épitk. bizottmány most azt ajánlja,
hogy a képtár helyiségeinek teteje mindenütt tűz-
biztos fhlak által választassék ol :i födélzettől, s az
erre vonatkozó tervek terjesztessenek elő. Ha c
torvek elfogadtatnak és a változtatás megtörténik,
akkor az eddigi válaszfalak is megmaradhatnak,
addig azonban tanácsosnak tartja a bizottmány,
hogy a képek más biztosabb helyiségekbe tétes-
senek át.

= (A Kisfáludy-társ'img) február 24-dikén
tartott havi ülése igen rövid volt; tag is a szo-
kottnál kevesebb volt jelen. Felolvasás csak egy
volt. A titkár olvasta föl a távollevő Zichy Antal
szatíráját a „Követválasztás"-okról, melyet a szerző
lapunk számára volt szives átengedni. Zichy
Antal szatírája nem az élczes, inkább a komolyan
ostorozó s helyenként humoros szatírák osztályába
tartozik; nemes kedély tükrözik benne s szelid
gúnynyal, melybe csak itt-ott vegyül némi epe,
támadja meg a kortoskedések szörnyetegét. Olva-
sóink egyébiránt Ítélhetnek fölötte. — Azután
egypár jelentés következett. Zichy és Vadnay ta-
gok, mint felkért birálók, kiadásra ajánlják Tha-
keray két kisebb beszéiyét, Balázs Sándor sikerült
fordításában. Thakoray beszélyoi, e gunyoros, de
olykor a társadalom bünei elleni komoly szatíra
hangjáig emelkedő kis remekművek méltó ked-
venczei az angol olvasó közönségnek, s remélhető,
hogy a mi közönségünk is meg fogja izeliteni. —
Nadányi Albertné asszony eddigi 100 frtos alapít-
ványát 200 frtra emelte, Nadányi Ferencz ur
szintén 200 frtos alapitványt tött, mindkettő még
a közgyülés alkalmával, mi most ujolag bejelente-
tett. S ezzel az alig fél óráig tartott ülés eloszlott.

= (A pesti népszinház eszméje) kezd egyre
mélyebb gyökeret verni, s a hatóságnak csak egy
kevés pártfogása mellett meg is fog valósulni.
Sajátkép Vaudeville szinház lesz, mely inkább az
operettekre, s a vegyes közönséget érdeklő dara-
bokra fogja kiterjeszteni figyelmét. A tervet szak-
értő már el is készitette, s az ügy élén ismert
buzgóságu, és a mi leglényegesebb pénzes emberek
állanak. Ezer darab kétszáz, vagy két ezer darab
100 frtos részvényekre fognak alapitani s egy pesti
bankár megígérte, hogy a terv megvalósulása esetén
egy maga 400 darab 100 frtos részvényt jegyez alá.

** (A magyar történelmi társulat) kolozsvári
bizottságának febr. 19-én tartott havi ülésébon gr.
Lázár Miklós mutatott be és ismertetett több ér-
dekes oklevelet, melyek közül Kornis Mihálynak
Báthori István lengyel királyhoz 1581-ben irt s a
gr. Rhédey-levéltárban levő terjedelmes magyar
levele másolatban a társulattal közöltetni fog. Ki-
tünik e levélből, hogy Szováta helység a Maros-
széki havasokban ekkor telepittetett. K. Papp
Miklós I. Ulászló királynak Budán 1441-ben kelt
eredeti oklevelét mutatta be, melyben a király Lo-
sonczi Dezsö, egykori erdélyi vajdának Doboka-
és Fejérvármegyében terjedolmes jószágokat ir át
11,830 arany forintban. Sándor József a bizottság
fölszólitására ajánlatot tett, hogy az erdélyi régibb
és ujabb folyóiratokban megjelent történelmi czik-
kek lajstromát a bizottság számára még ez év fely-
tán ol fogja késziteni.

f (Corvina.) A „Corvina" részvénytársulat
alapszabályai a m. kir. kereskedelmi miniszterium
által holybenhagyatván, o társulat alakuló közgyü-
lése már a közelebbi napokban lesz megtartandó.
Az elsö részletbefizetések az angol-magyar bank-
nál eszközöltetnek.

** (Magyar marhab iztositó intézet) van ala-
kulóban. 5000 darab részjegy 100 ftjával fog ki-
bocsáttatni, e részvények 6%-kal kamatoznak és a
tiszta nyereségben 30%-tel résztvenni. A többi
70%-ből 20% tartalékalapra jut, 50 % pedig a
biztositottak közt osztatik meg. Az ideiglenes ala-
pitó bizottság Pesten a feldunasoron 16. sz. a. lé-
tezik. Ki áll a vállalat élén — nem tudjuk.

Egyház és iskola.
** (Bartakovics Béta egri érsek) Miskolcz

város legnyomorultabb részében, az úgynevezett
Gordonban egy népiskola feállitását és teljes felsze-
relését rendelte megS'iját költségén. A telek és épi-
tés 5300 írtba kerül.

** (A ponti egyetemhez) dr. Pollák János he-
lyébe dr. Hatala Péter neveztetett ki hittani ta-
nárrá.

** (A vallás- és közoktatási ni. kir. miniszter)
Markovics Iván, a bécsi cs. kir. egyetem és több
tanoda gyorsirási tanítójának engedélyt adott, hogy
a gyorsirászatból Gabelsberg rendszere szerint, a
pesti magy. kir. egyetemnél magán-tsmitói minő-
ségben előadásokat tarthasson.

** (O Felsége) koronás ezüst érdemkeresztet
adományozott két evang, néptanitónak, kiknek
egyike Imre Mihály ilyefalvi tanitó 55, Melczer
György rozsnyói pedig 50 éve, hogy e rögös pá-
lyán buzgón működnek.

** (A bécsi Therezianumról) azon hirt közli
egy jól értesülni szokott bécsi lap, hogy teljes
reorganisatiója, sőt oshetőleg felosztása kilátásban
van, miután a magyar kormány azt sürgeti, hogy a
magyar korona teriilotéről származó tanulók Ma-
gyarországban végezzék tanulmányaikat.

•f (A budavárosi közgyü'és) tekintetbe véve,
hogy a politechnikum számára Pestvárosa alkalmas
helyet keres, és hogy igy könnyen megtörténhetnék,
miszerint a műegyetem Pestre áttétetik, mi Budára
nézve nagy veszteség volna: elhatározta, hogy
hasonlag alkalmas telket fog kiszemelni, s a terv-
rajzokkal együtt fogja ajánlatát a törvényhozás
elé nyujtani.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Apest-budai házépítő-társulat) alapszabály

tervezetét ÜZ angol-magyar bank, több jóhirü czég-
gel, már felterjesztette a kormányhoz. E társulat
alaptőkéje 10 millió forint lenno; a társulat telke-
ket vásárol, ugyszintén házakat, és épit ugy saját
mint megbízók számlájára; az épitési nnyagszer
nagy hiánya miatt gondoskodik téglagyárakról
kőbányákról stb., szóval oly terjedt körrel indítaná
meg tevékenységét, s főként remélhetőleg oly he-
lyes rendszert követne az épitkozésekbon, hogy
nemcsak a roppant lakás-szükség, de a főváros
szépítése érdekében óhajtani kell létrejöttét.

** (A vasúti, sinek gyártása Angliában) a
„Times" tudósitása szerint oly roppant mérvűvé
vált, hogy Walesben és észak fölé minden vaskohó
és gyártelep jövő szeptemberig a vett megrondo-
delések folytán ugy szólván kizárólag síneket
kénytelen gyártani. Legtöbb megrendelés Orosz-
országból érkezett. Azonban Ausztria és Magyar-
ország is erősen van képviselve. A vas-ipar más
ágában megközelítő élénkséget koránt sem talál-
hatni.

Balesetek, eleim csapások.
** (Bereczk háromszéki várost) nagy csapás

érte legközelebb. Tűz támadt s 150 épület leégett.
Általában Erdélyben temérdek tüzvész pusztit
mostanában.

** (Vasuti összeütközés alagutban.) Párisból
irják febr. 20-ról: „A párisi körvonaton szörnyü
szerencsétlenség történt. Egy teher- s egy személy-
szállitó vonat tegnap reggel 10 órakor a keleti
temető alatti alagutban összeütközött. Egy uj
vasuti szolga vigyázatlanságának következtében
teljes gőzerővel rontott a két vonat egy és ugyan-
azon vágányon egymás ellen, a nélkül, hogy már
meg lehetett volna gátolni az összeütközést. A
zavar szörnyü volt a teljes sötétségben, mig végre
jöttek a mentők fáklyákkal. Vagy 40 sebesült
vitetett a közel kórházakba. Sokan borzasztó mó-
don voltak megcsonkítva és eléktelenitve. A sze-
mélyvonat fűtői s gépvezetői a szó szoros értelmé-
ben agyonzuziittak, mig a teherszállítóéi nehéz
sebekkel menekültek. Nyolcz, az összeütközés által
agyonzuzott kocsi tölti be a tunolt. Több boro3
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hordó bezúzatott s az elfolyt bor embervérrel
elogy terült el s folydogált az ahguton végig. A
sobosültek közül másnapra még öten haltak bele
sebeikbo."

Mi ujság?
** (ö Felségeik) f. hó 3-án megérkeztek Bu-

dára: a király hajnalban a rendes személyvonat-
tal, a királyné pedig a kis főherczegnővel d. u.
31

 3 órakor. A király megérkeztekor a hajnali óra
a közönség részéről mindon tömogesb fogadtatást
lehetetlenné tett; királyné őFelségét azonban migy
közönség várta és zajos éljenzés üdvözlé. — Dél-
olőtt a király a várkertet s a királyné uj kerti ter-
meit szemlélte meg, és a miniszterelnököt fogadta.
— A Horvátországba való ut f. hó 8-ára van ki-
tüzvo. Pragerhof ban lesz az étkezési állomás, miért
is a konyhaszemélyzet egy része nehány nappal
előbb fog oda indulni. Az udvarnak tej- és vaj-
szükséglete a gödöllői majorságból hozatik. —
Mária Valéria főherczegnő számára két kis bárány
hozatott Budára: egy fehér és egy fekete. E bá-
ránykák a várkertben egy külön kis kunyhóban
tartatnak. A főherczegnő, kit a királyné nem akar
magára hagyni, — szintén elmegy Zágrábba.

** (A fiumei községtanács) febr. 25-ki ülésé-
ben király ő Felségo megérkezésének alkalmára
az ünnopélyt rendoző bizottságnak 10—15,000
frtnyi külön hitelt engedélyezett, azonban meg-
állapittatott, hogy 500 frtot a fiumei szegények,
.8 500 frtot a „Radeczky" katastrófa áldozatainak
javára fordítsanak. Minthogy a kormányzósági
palota ujitást igényel s be sincs rendezve, ennél-
fogva az „Európa" szálloda király ő Felsége ott
tartózkodására 3500 frtért kibéreltetett.

** (Királyné ö Felsége) a selmeczi kisdedóvó-
intézet letesithetésére háromszáz forintot adomá-
nyozott.

**(A királyné könyve.) Mult év végén, mint tud-
va van, királyné ő Felsége hosszabb társalgás ke-
gyében részesité Jókai Mórt, s ez alkalommal önnek
irodalmi működése szóba jővén, ő felsége kérdezte,
hogy megjelent-e már Jókai logujabb regénye? —
Kern, — válaszolt Jókai, s azon kegyet kérte ma-
gának, hogy annak idejében maga küldhessen egy
példányt ő Felségének, mit a királyné kegyesen
megengedett. — A „Hon" irja, hogy „A szerelem
bolondjai" megjelenvén, belőle egy példány gyö-
nyörü kiállításban a legmagasb asszony számára
már készen van, a négy kötet két darab könyvben,
kék selyemben, gadag arany metszettel, kivül e
felirat: „Erzsébet királynénak." — Szerző e mü-
vet személyesen fogja legközelebb a királynénak
átadni.

** (A horvát miniszterium) a budai Wahlheim-
féle házba tétetett át.

** (Lamartine és Troplong) egyszerre haltak
meg. Utóbbi állásánál fogva volt nevezetesség,
mint a franczia szenatus elnöke. Lamartinet mint
költőt az egész világ ismeri; nevezetes történelmi
müve a Girondiak története is eléggé el van torjedvo
nálunk; azonkivül emlékszünk még mindnyájan
1848-iki politikai szereplésére, a mikor elnöke volt
a franczia köztársaságnak, — a mikor Magyaror-
szág küldötteit is Szivélyesen fogadta. Lapunk va-
lamelyik számában bővebb élotirat mellett arczké-
pét is adni fogjuk.

** (A Bem-szoborra) jan. 28-tól február 13-ig
a maros-vásárhelyi bizottságnál 1117 frt (38 kraj-
czár folyt be.

** (Karagyorgyevics Sándor herczeg) kérvényt
intézett a postvárosi tanácshoz, mely szerint Cser-
novics Péter és b. Földváry Lajos kezessége mel-
lett pőrének befejeztéig szabad lábra helyeztetnék.
A helybeli bünfenyitő törvényszék az 1715. VII 5
§. értelmében, mely szerint főbenjáró bűntények-
ről vádlott egyének még kezesség mellett sem bo-
csáthatók szabadon, a kérvényre tagadólag vála-
szolt.

** (Trauschenfels Emil,) az ő Felségo személye
körüli miniszteri titkár, hivataláról lemondott. Le-
mondásának oka, hogy az erdélyi vasut igazgató

választmányában is tanácsosnak választák; a kor-
mány pedig kinyilatkoztatá , miszerint elvárja,
hogy államhivatalnokok nem lesznek tagjai oly
társulatoknak, melyek az államnak felelősek.

** (Mint az „Albina" irja,) a Bécsben tanuló
román ifjuság arra kérte az illető minisztert, hogy
az egyetemen egy román tanszék felállítását ren-
delje el. Válaszul nyerték, hogy kérelmöknek csak
annyiban adhatik holy, mennyiben a miniszter
hajlandó egy oly tanárt alkalmazni, ki meghatáro-
zott dijért román nyelven felolvasásokat tartson.

** (Népesedés.) Pesten 1869. évi januárhóban
(a katonai kórházak kivételével) valamennyi
gyógyintézetben meghalt összesen 614, tehát 88-al
több, mint a mult deczemborbon. Született 684;
fiu 364, — leány 320, törvényes 449, — törvény-
telen 235. — E szerint ezen hóban a szaporodás
70-el haladta meg a halálozást. Házasságra lépett

'336 pár.
** (A légberepült „Radeczky") csavarfregatt

értékét 700,000 frtra becsüli a katonai szaklap.
Most még azon kétely is felmerül, vajjon a hajó
tisztikarán és legénységén kivül mások nem vesz-
tek-o oda, miután a hajó Triestbe levén utba a
,,Lissa" uj - hadihajó vizrebocsátása ünnepélyére,
más tisztek is készültek cz ünnepélyro Gravosá-
ból, honnan „Radcczky" kiindult.

** (Jótékonyság.) Kasza Károly Csányi föld-
birtokos o hó 14-én meghalt Csányon. E nemes-
keblü emberbarát a népnevelés eszméjének felka-
rolását azzal bizonyitotta be, hogy 170 hold I.
osztályu földjét Csány községnek azzal a feltétel-
lel végrendeletileg hagyományozta, hogy háztel-
kén iskolát építsenek, azt felszereljék és jó tanítók-
kal ellássák.

** (Halálozások.) Erdődi gr. Pálffy Antal
febr. 20-án, élte 40-dik évében jobb létre szende-
rült. — Báró Thoroczkay József febr. 3-án Nagy-
Nyulason meghalt. — Szolnokról febr. 17-ről Ha-
lassy Gáspár heves- és k.-szolnokmegyei alispán
szélhüdés következtében történt hirtelen halálát je-
lentik. — Kis-sárosi Kiss Károly, szab. kir. Buda
főváros képviselője élte 70-ik évében február 24-én
reggeli 4 órakor tüdőszélhűdés következtében ki-
múlt. — Molnár Ferdinánd a Görgoy-féle had-
működési iroda főnöke, utóbb kiadó a budai városi
törvényszéknél, hosszabb szenvedés után meghalt.

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 26. „Az ál-jó emberek." Vigj. 5 fulv. Irták

Barriére és Capendu. Ford. M. M.
Szombat, febr. 27. „A fekete dominó." Vig opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Auber.
Vasárnap, febr. 28. „A vén bakancsos és fia a huszár."

Eredeti énekes népszinmü 3 felv. Irta Szigeti József.
Hetfö, márcz. 1. „Delila." Dráma 3 felv. 6 képben. Irta

Feuillet. Ford. K. A.
Kedd, márcz. 2. „Fidelio." Opera 2 felv. Zenéjét szerz.

Beethoven.
Szerda, márcz. 8. „Howard Katalin?' Dráma 5 felv. Irta

Gottschall. Ford. Szigligeti.
Csütörtök, márcz. 4. „Lalla Roukh" Regényes opera 2

felv. Zenéjét szerz. Dávid Bódog.

Budai népszinház.
A napokban oly ujdonsága volt a népszinház-

nak, mely megint szép jövedelmet fog egypár estére
szerezni. A „Házasság gőzerővel" czimü 3 fol-
vonásos franczia vigjáték Grangeés Bernardtól.
Magyarra Szordaholyi K. forditotta. Eleven, mu-
latató bohózat ez, mely nem egyszer igenis sikam-
lós tréfáival komikus helyzeteivel a közönséget
folytonos jó kedvben tartotta.Valószínüség, jellem-
festés, drámai egység természetes, hogy nem igen
van benne, az egész csak arra való, hogy egy oste
jól mulassunk rajta. Brochardné — egy gazdag
baromfi kereskedőnő, — furcsán ment férjhez elő-
ször. Összeveszett vele mindjárt lakodalma után az
ura és beletaszitotta egy messzes gödörbe. Azt
hitte, oda veszett és a megszomorodott férj elbuj-
dosott világgá. Az özvegy husz esztendeig várt;
de hogy tovább várjon, ugyan kicsoda követelhetné
töle; biz ő férjhez akart menni, de kihoz? ez volt
a kérdés. Egy bálon megcsókolta a vállát egy fia-

tal arszlán. ,,Ha kompromitált, vegyen nőül" ki-
áltotta Brochard Katalin és kétségbeesve üldözte
a fiatal embert. Ez el akarta venni egy fogorvos
leányát. Ott Brochardné nyilvánosságra hozott
bizonyos titkokat, melyek a fogorvosnét és Baril-
lont az arszlánt — kompromittálták. A házasság-
ból nem lett semmi. A fiatal ember ezután egy kis
falusi ártatlanság után adja magát. Már jegyben
jár vele; de megjelenik itt is Brochard Katalin.
Szerencsére megjolonik más is: az özvegy husz év
óta bujdosó férje, kivel találkozott ugyan már egy-
néhányszor, de csak pillanatokra. A viszontlátás
boldogságát és a lakodalom vigságait egy kankán
fejezi be.

Szerkesztői mondanivaló.
— liipó. L. M. Bármily enyhe mértéket alkalmazzunk

is a küldött versgyakorlatokra, a mértéket még sem ütik
meg. Költőnek, mondja ün, nem születik senki, hanem idő-
vel képződik; ez épen ellentéte a régi classicus tannak.
Nézetünk szerint a költő születik is, képződnie is kell.
Kegyed, ugy látszik, nem született annak, s hogy eddigelé
még nem nem is képződött, azt bizton állíthatjuk.

— T.-Szántó. E—gy. íly terjedelmü verset, csak
ha kitünő volna, közölhetnénk. Igy nem adhatjuk.

— A közigazgatás, stb. A megyerendezés ügye nem
ily könnyűszerrel s felületesen eldönthető dolog. A bekül-
dött dolgozat adaléknak megjárná, de gyakorlati haszna a
kérdéshez alig van. Mi pedig ily anyagszerek összehor-
dására, lapunk sokfelé igénybe vett s gyakorlati czélu tere
mellett, nem vállalkozhatunk.

— Nyitra. Ny. L. Az arczképet és tudósitást köszö-
nettel vettük. Fel is fogjuk használni; de óhajtanánk még
részletesebb adatokat, kivált az illető elfogatásának körül-
ményeit, stb. illetőleg.

— Sárospatak. W. L.-né. Intézkedtünk.
— A göz ereje. Egy pár elkoptatott adoma s ismere-

tes adatok. Nem méltó a közlésre.
— H. L. A kisebb közleményt fölhasználtuk. A na-

gyobbikat adni, lapunk terjedelme mellett, lehetetlen. Egész
kis röpirat, melyet külön kellene a nép kezébe adni.

— Kakomaz. Loyola. íly hosszu tudósitást legjobb aka
ratunk mellett sem közölhetünk máskép, mint kivonatosan

SAKKJÁTÉK.
484-dik sz. f. — Lehner Zsigmondtól f

Sötét.
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Világos.
Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.

A 479-dik számu feladvány megfejtése.
(Klett Fülöptől, Stuttgartban.)

Világos. Sötét.
1. Va7-gl 1. Ff7-e8
2. Hg3—fő: 2. bő—b4
3. Vgl—bi 3. tetsz. sz.
4. Hhő-f6 matt. v. Hfő—h6 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Karczagon : Kacsó
Lajos.— Miskolczon: Czenthe József. —_ Csákváron: Kling
Ivan. — Londonban : Georgias Viktor (a 47ö-diket is). —
A pesti sakk-kör.

Hövid értesitések. Debreczen: Z. I. A küldemény
nem üti meg a mértéket. Jobbakat váruak. A viszontlá-
tásig.— F.-Nydrád: G. K. Közölni fogjuk, ha kiállja a tűz-
próbát. — Szarvas: J. J. A megfejtés ezuttal nem sikerült.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi-és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár

7
8
9

10
l l
12
13

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Márczius
C 4 Aku. Tamás
Isten. János
Oirill és Metód
40 vértanu #
Heraclius
Gergely pápa
Rozina

C 4 Laetare
Zoltán
Francziska
Etelka
SziUrdka'
N. Gergely
Krisztina

Február (ó)
23 E Mflssopus
24 vajas hét k.
25 Tarasius
26 Porphyr
27 Prokop
28 Vazul

1 Mnrtius

Izraeliták
naptára

Adar R.
24 Kapriel
25
26
27 frend. vv.
28 Antioch.
29 Levi

1 Nizzán, S

N a p

hossza kél nyng.
H o l d

hossza kél

f. p.
346 56
347 56
348 56
349 56
350 56
351 55
352 55

ó. p.
6 31
6 30
6 28
6 27
6 24
6 22
6 20

6. p.
5 51
5 52
5 53
5 55
5 56

Hold változásai. # Ujhold 13-án 10 óra 3 perczkor délelött.

f. p-
282 57
294
306
313
330
342
353 48

ó. P.
3 17
4 3
4 41
5 16
5 46
6 14
6 38

nyüg.

ó. P
este
1 3
2 1
3 0
3 58
4 58
5 58

TARTALOM.
Verseghy Ferencz (arczkép.) — Követválasztás. — A

Pap tava (folyt.) — A körmöczi alsó kapu (képpel.) —
Népjellemek Stambulban (képpel.) — Svájczi honvédfiuk
(négy képpel.) — Kazinczy Ferencz naplója budai fogságá-
ban (folyt.) — A törvénykezés Amerika nyugati részébon.
— Egyveleg. — Tárház: Kaszárnyai tárcza. — Két Rákó-
czi család. — Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egy-
letek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság kereskedés.
— Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti
szinház. — Budai népszinház. —' Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L.magrar-utcsa21. »z.)

HIRDETÉSEK.

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

kiállitásakon ezüst érmekkel kitüntetett

, pesti és bécsi
cs. kir. udvari szállítók

vászonruha-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 vászonárukra, továbbá kész férfi-, női- s gyermek fehérruha-

nemüekre főraktárainkhoz

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

intézendök:

Pestre:

kir. advari szállitó
Pesten, a váczi-utcza

kezdetén
Mocsonyi-féle házban,
„Mária Valéria föher-

czegnöhez."

Hamburgi
és

belga vá-
szonból

III!

Bécsbe:

F i G L
k. k. Hoflieferant

in Wien,
Kerntnerstrasse Nr. 27,
Ecke der Himmelphortgasse

zum
„Erzherzog Karl."

(a nyak terjelme megkivántatik), 2, 3, 4, 5,
6, 8—10 frtig a legjobbak.

simák 1 frt 80 kr, 2 frt finom hurokvarrás-
_ „ _ , 4 sal 2 frt 50 kr, valamint sveiezi formára, s

legujabb szabásuak, hímzéssel 3 frt, 3 frt 50 kr, 4, 5 frt; leg-
finomabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és csipkével (Fanta-
sie parisienne) 6, 8—10 frtig.

hosszu ujjai 3 frt 50kr, himzettek5-6
frtig.

Férfi-gályák, ít^Vo
gyár formára.

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

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

Női-nadrágok, vászon, perkál vagy parkéiból 2, 2 frt 50 kr., 3 frtig, himzet-betéttel.

Női-pongyola vagy éji corsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 frt, 2 frt 50 kr;
vászon vagy franczia batizból, hímzéssel 3 frt 50 kr., 5—6 ftig.

Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb szoknya parketból 4 frt, betételekkel 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).
Nyakgallérok, 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 törülköző-kendő, ára most csak 6, 7, 8—10 frtig czérnadamaszból.
. * . V U ^->MJ V* V *M*J*~* ~ • — — („ív i i l v̂ "

Egy vászon~asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,
X0 12 frtig a legfinomabb damaszból, 12 személyre, kétannyi.

Egy asztalkészület 12 személyre (azaz: egy nagy abrosz, ahhoz illő 12 asztalkendővel 10,
12, 16, 20—30 frtig a legfinomabb damasz.

30 rőf szines ágyneműre valo 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 V* széles 30 rófös rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 frtig.

U - «1 (Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár Magyar-
r U Z O K , ország és Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8—10 frtig a legújabbak varrás nélkül.

38 rőfös kreasz vagy gazdasági vászon^U, 16, 18—20 frtig a legszebb minőségü^

40—42 rőf kitüíiőlakácsvászon, (finom ágyruhára 12 db. női-inghez) 14, 15, 18 22—24
frtig a legjobb.

48 rőfós belga takácsvászon 22, 25, 30—35 frtig ingekre különösen ajánlható.
5CH-54 röf hasonlíthatta jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 30, 35, 40,_ 50^60

80—100 frtig.

Levélbeli megrendeléseket
387 (4-6)

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 czimezni:

F O G L E.,
kir. ndvari szállitónnk Pesten, váczi-

utcza 4. sz. alatt.

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

kedveskedünk.

Cs. kir. kiz.
s z e l e t k é k FOGPAPÍR szabadalm.

alakjában

feltalálra, FÁCZÁNYI ARMIN, hites gyógyszerésztől P e s t e n,
3 dob-utcza 44-ik szám alatt.

Miután ezen uj és igen fontos találmány, valamint a legelső orvosi tekintélyek, ugy-
szinte igen íok más előkelő egyének nyilatkozata szerint, mind birodalomban, mind pedig
külföldön is, a kik vele számtalan kisérletet tettek, azon ujabb időben legészszerübb és a
szenvedő emberiségre nézve legüdvösebb készitmény; a mely, valamint a legkitünőbb a
fogak és a foghus ép tartására szolgáló és óvó fogszer, ugyszinte és pedig különösen még
mint fogfájást és a meghűléstől eredő csuzos fejfájást is, biztosan és rögtön szüntető szer
is legjobbnak bizonyult be; és pedig számtalanszor oly fényes sikerrel alkalmaztatott,
hogy ajegmakaesabb fogfájást ott is, a hol már más felmagasztalt szerek szolgálatról egé-
szen lemondtak, egynéhány percznyi idő alatt végképen megszüntette. — Minek folytán
ezen fogpapirt mindazoknak, a kik a fennemlitett bajokban szenvednek, és az olyanoktól
gyorsan szabadulni akarnak, legjobb lelkiismerettel ajánlani lehet. — Mindazokpedig, a
kik talán azon fogpapir jótékony hatásáról kételkednek, felkereshetik bármely idötájban
is annak készitőjét lakásán, 3 dob-utcza Ráczki-féle ház 44. sz. Pesten, és mindegyik azon-
nal meg fog győződhetni, hogy a fogfájás egynéhány percz alatt csakugyan megszünik,
mely alkalommal azon fogpapir alkalmazása semmibe sem fog kerülni. — Ép ugy a sze-
gények is azon fogpapirt a készítő lakásán ingyen kapják. — IPF""1 Miután a fogfájás
gyakran rögtön is, és sokszor éjjel is előfordulni szokott, azért tanácsos volna minden
családnak azon fogpapirt készletbe tartani. "Tp@ 430 (1—3)

F/iriIff *ÍT IÓtP7Ílí* V A R < * A LAJOS urnál Pesten, Józseftér 14. sz. a.,
17 UI wil'.-{M lLlty/iII\« ugyszinte kapható következő raktáros uraknál, vala-

mint majdnem minden nagyobb bel- és külföldi gyógyszertárban. Ára egy csomagnak 1 ft.,
felcsomagnak 50 kr., postával 10 krral több, ismét eladók pedig illendő százalékban
részesülnek. Raktárak még folyvást állíttatnak fel.

P e s t e n :
Az első magyar kertészgazdászati ügynök-

ség Józseftér 14. szám.
Bauhoffer és Jármay 2 szerecsen-utcza l l . sz.
Becker K. fehérhajó-uteza 1. szám.
Bernárdi János barátok-téren.
Diettrich K. gyógyszerész gyár-uteza.
Egresi R. gyógyszerész József-téren.
Fischler F. Haltóren.
Giergl István Deák F.-utcza 6. szám.
Horváth János Uri-utcza.
Jármay G. gyógyszerész Papnövelde-téren.
Karpf G. üllöi-uton.
Kölber A. hatvani-utcza.
Luzsa M. kerepesi-uton.
Mészáros M. nádor-utcza.

Mohr L. Hatvani-utcza,
Molnár János városháztér piaristák épüle-

tében.
Moosch és Társa Dorottya és hatvani-utcza

16. szám.
Rakoczay B. ujvilág- és hatvani-utcza sarkán.
Ritter E. Széchényi sétatér-uteza 5. sz.
Sárkány J. S. váczi-utcza.
Schernhoffer K. gyógysz nagy Kristófhoz

váczi-utcza.
Sztupa Gy. gyógyszerész Szénatéren.
Thallmayer A. és Társa Nádor-utcza.
Tétschy J. országut Zrinyi mellett.
Walkapf H. király-utcza 44. sz.
Dr. Wagner D. ifjabb gyógysz. váczi-uton.

Bu
Frumm István gyógysz. Római császárhoz.
Kurczenberger L. vaspálya melletti szállo-

dába.
Mauks J. Tabán.

d á n :
Micke József kapuczinusok-terén.
Pichler Gy. udvari gyógyszertár várban.
Ráth P. gyógyszerész ráczváros.
Wlaschck Ed. gyógysz. Kristinaváros.

Továbbá a következő magyarországi t. cz. czégcknél, és hozzá kapcsolt részekben:

. Tuchlauben 27. sz.

N.-Kőrös: Halász S. gyógysz., Szikszay L.
Konstantinápoly (Törökország): Welits és

Társa.
Krakó: Bartl J .
Kubin: Weber J.
Léván: Bolemann E. gyógysz. Klein E.
Losoncz: Grimm F. S.
Lubló: Demek A.
Lugos: Kronetter F. gyógyszerész.
Lemberg: Berliner A. gyógysz. és Rücker

S. gyógyszerész.
Nasitz: Mernyik A. gyógysz.
Nyíregyház: Orbán C. és Zucker H.
Nyitra: Dr. Lang E. gyógysz. és Fillberger

ll. A. E.
Nagy-Várad: Janky A.
Nagyszombat: Heuffel C. F. és Stanczel H.

gyógyszerész.
Makó: Nagy A. gyógysz. és Gyenes István.
!Wezö-Tiir: Jeszenszky Fr.
Miskolcz: Dr. Csáthy Szabó gyógysz., Med-

veczky J. gyógysz. és Hercz Ad.
N.-Szt.-Miklós: Szalbek A.
Liptó-Sít.-Miklós: Balló Ist. gyógyszerész.
Oravicza: Schnabel J .
Pancsova: Nikolits B. A. és Társa
Pécs : Herczog L. és Zsolnay W.-et E
Plojest: Schuller K. gyógyszerész.
Praga: Fürst J. gyógyszerész.
Pozsony: Heinriczi F.gyógysz., l iszton F.

gyó<n'sz. és Vavrecska János gyógyszerész.
Raiecz- Hladni Mór gyógyszerész.
Himaszombat: Hamahar gyógyszerész.
Szabatka: Szanko Manojlovits K.
Sassin: Miké A. gyógyszerész.
Szeben: Dr- Kayser A. gyógyszerész.
Szécsény: Novotni J .
Szegszárd: Brassay M. gyógyszerész.
Szigetvár: Salamon J. gyógyszerész.
Temesvár: Pecher J . E. gyógyszerész.
Tolna: Graff J. gyógyszerész.
Trencsén: Simon B. gyógyszerész.
S.-A. Ujhely: Pintér F. gyógyszerész.
V.-Ujhely: Keller J . gyógyszerész.
Ujvidék: Grossinger C. B. gyógysz. Joan-

novics B. és Moser F.
Versetíg: Berger testvérek.
Veszprém: Ferenczi K. gyógyszerész.
Varasdin : Gradwohl G. N.
Zágráb: Mittelbach S. gyógyszerész.
Zombor: Weidinger Sándor és S.
Ó-Zólyom: Koritsánszky J.

Fentebb emlitett több raktárban kapható szinte azon hires mélt. Gombos
B. ur által Pesten feltalált gyomorerösitö-ítal is, egy üveg ára: 70 kr.

Abrudbánya : Képes G. Fr.
Adoiiy: Paitsits János.
Arad: Ring K. gysz. Probst F. J . Scheffer

Ad. gyógvszerész.
Beszt.-Bánya: Novák F. Th.
Felső-Bánya: Csausz István gyógyszerész.
Nagy-Bánya : Papp S. gyógyszerész.
Ó-Becse: Neufeld E.
Uj-Becse: Savits N.
F.-Berény: Szilvásy L. S.
Bécs: Weiss J . gyógysz. r p '
Bonyhád: Reich S.
Brassó: Jekelius N. gyógyszerész.
Bukarest (Oláhországba): Et lF. gysz.,Theil

J. gysz., Frank E. gysz., Kiadni E. gysz.,
Rissdorfer C. gyógyszerész.

Brünn: Bodendorfer utódjai és társa.
B.-Csaba: Biener B.
Czegléd : Iványos és Dely, Schillinger M.
Csongrád: Bányai A.
Csorna : Kovács J. gyógyszerész.
Drebreczen: BorsosF. gysz., dr. Rotschnek

Gy. gyógysz., Possert J. Geréby és Haneg.
Eger : Köllner Ign. gyógysz. Polereczky Gy.
Elek: Száll A.
Eperjes: Holenia J.
Eszek : Karojlovits M. gyógyszerész.
Esztergom: Mayer S. gyógyszerész.
Fehér-Templom: Bauer F.
Sz.-Fehérvár: Légmann A. Tájkerthy M.
Felka: Adriányi R.
D.-Földvár: Müller Ján. gysz. Nadhera P.
Szt.-Gotthard: Schreiner Fr.
Göllnitz : Poschewitz E. gyógyszerész.
Gyöngyös: Koczianovichs József gyógysz.
Győr: Jerfy A.
Gratz: Purgleitner J. gyógyszerész.
II.-M.-Vásárhely: Oblatt L.
liftgyész: Rausz Istv. özvegye és fiai.
Igló: Tirscher G. gyógyszerész.
Jólsva: Fabinyi S.
Kalocsa: Padits F.
Kassa: Novelly A. Qirsfeld.C. Spielmann J.

Wandraschek K. gyógysz.
Kecskemét: Farkas M., Fejér Itsv., Halasy

K J ógysz
ecskemé: , j
Gy., Karácsony Istv., Katona J.

Keszthely: Breyer J . és Wunsch Fr.
Kiss-Jenő : Bede K.
Kiss-Czell: Poppel J .
Kolozsvár: Dr. Hintz G. gyógysz.,Engel J.
KWolfJ. gyógysz., Somlay L. _
Komárom: Schneidthauer A. gyógyszerész.

"5-
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KONRAD KÁROLY S
vunalozó-intézet cs üzlctkftny

Raktár és rendelési iroda

DÁVID KÁROLI
Pesten, hafvaiil-iiíezn O-diik szám

ajánlja raktárát mindennemü

kereskedelmi és gazdasá
ugymint azoknak elk<>«zit«;síét mi uta szer

Elsö mngyar ált.

GYÓGYINTÉZET
Ifudáii, városmajor 318.
A (éli idény alatt a legjobb si-

kerrel kezeltetnek a viz- cs hygie-
nicus gyógymód szerint: az idült
gyomor- és alhasi bajok; arany-
eres cs köszvényes hantádnak;
ivar és húgyszervi rendetlfiisé-
gek; ideges bajok; vér és bör-
senyvek és a nök belegségei. —
Bővebb tudósitást az intézet igazg.
orvosa, Vajda J. orv.-sebész tudor
készséggel ad. — A dijak igen mér-
sékeltek. 423(3-3)

Elöfizetési felhívás

ERDÉSZETI LAPOK
az orsz. erdészeti egyesület közlönye

czimü
folyóirat 8-dik vagyis lSCO-dik évi (o-

lyainára.
Mcgjclcn c lap havonkint 2'/s—i> nagy nyol-

czadrét ivnyi füzetekben.

Előfizetési dij Részévre 5 ft.
IPfT" Elöfizetni lehet az Krdészeti La-

pok sscrkesztoséKénél Srlinrczen.
437 ( 4 - 4 )

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(UlakutatHr)

kapható Pesten, efjvetem-uter.a 4- ík sz.

Pályázat nyíttatik
az „István" gözinalom-társulat-

iiál Debreczenben,
1869. évi julius I-ső u<i]>júii üresedésbejövő
igazgatói állomásra, melylyel 2000 osztr.
ért. forint határozott évi fizetés, — s az üz-
leti töke 0% kíimatjánnk levonásával fenn-
maradó tisztüjövedelemnek 4°/0-ja van egy-
bekötve. — Ezen járandóságért az igazgató
minden idejét a malomüzlet körüli műkö-
désre köteles fordítani. - A kötelezettség
6 évre szól; ezen időn belől felovi köWönös
felmondásnak van helye. 450 (1 —2)

Ennélfogva a pálvázni kivánok felhivat-
nak, hogy az általuk "nyújtható biztosítékról,
szakképességökröl, a kettős könyvvitelben, —
s miután a könyvek magyarul vezettetnek —
a magyar nyelvben jártasságukról, eddigi
működésükről szóló okmányokkal fölszerelt
ajánlatukat, — abban tetszés szerint más fel-
tételek kitüzése mellett is) — fentnevezett tár-
sulat elnökségéhez (honnan megkeresésökre
irásban vagy szóval felvilágositások adatnak)
folyó évi márczius 3u-nn annál is inkább
adják be, miután a választás idejéül folyó évi
márczius 31-ke tüzetett ki.

Kelt Debreezenben, az „István" gőzma-
lom-társulatképviselő választmányának 1869.
február 27-én tartott üléséből.

Komlóssy Imre m. k.
elnök.

Vincze Viktor m. k.
jegyző.

385

könyvekről

Friss

g

Kir. szab.

mángorlókat
és

ruha-facsaró-gépeket,
ajánl

Lotz Á. és Társai
Pesten, vsíczi-tftltés 403. sz.

Képes árjegyzékkel ingyen szolgáltatik.

ugymint:
Lóhere, valódi franczia

luczerna.
• nlicre, stájer vörös.

HHlii here, fehér hollandi.
\ adócz (Reigras), angol, franczia,

olasz, belföldi.
Kétli! csibcliúr (Spörgel).
Italtarzini (Hsparczette).
<7.nkor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa,
liiikköuy, mohar , nyári és ószi-

repeze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka. 417 (3—13)
Mezei koinacsln (Timothcusgras).
Itiirnótfű (Pimpinella).
Akácz l'a-mas vak.
És más maflájuk.
Olaj-posácsa.
Sziippangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények,
íiép-ola j , legjobb minőségü.
Disznózsir, Szulouna és háj,
Atiiíol pafent-kocsi- cs gépkenoes.
Fekete i i iböld virágokhoz.

IMF* Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Halb tu«ir (». János,
kereskedésében Pesten.

Raktár cs irodája saját házában
Terézváros, llombach-utcza 7. szám a.

Kitünö házi-gyógyszer!
A több év óta sikerdúsnak bizonyult

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
Derottya-utcza 2. szám a „magyar király" czimü szállodával szemközt

a tavaszi idény j
t i ' k i n t é t e b ö l k ö v e t k e z ö c z i k k e k

Tavaszi legyezők.
d ú s v á l a s z t é k á t a j á n l j á k :

Lovagló szerek.
Közönséges gömbölyűek, papírból 12 kr. J Disznóbőr angol-nyergek 15 frttól kezdve

» >• kelméből 30 kr.! a legfinomabb nemüekig.
Finomabbak, kivonó előkészülettel, kelmé-

ből, selyemből stb. 1 frt 25 krtól 3 frt
50 krig.

Angol kantárok 2 frt 65 krtól 10 írtig. Ir
>~ kengyelvas szijjak 2 frt 50 krtol £j
3 frt 30 krig.

í Falegyezők.különnemü kiállitásuak 25 kr.-í Nyereg és kötélterhelök 2 frt 40 kr. j
[ tól 7 frt 50 krig. Nyeregtakarók 3—5 frt.

Kengyelvasak, nyerges feszítő zablák, s
minden egyéb aczél szükségletek leg-,Fa ernj ö-Iegyezők.

*ij Egy egészen uj, igen diszes neme a tava'
szi ernyőeskéknek. melyek mint legye"
zök is használhatók, különböző fané"

jobb minőségben.
Felcsatoló, felsrófoló és gép-lovagló sar-

kan tyuk 1 frt 40 kr., 1 frt 30 kr., 2 frt
niekből készülve, simák és festettek 1 frt | Lovagló ostorok, különnemüok 60 krtól i

10 frtig. i60 krtól 6 frtig.

Napernyők. Rugnny labdák és ballonok
,-*• Kis í'cre hajtható tavaszi ernyőeskék se" j minden nagyságu szürkék 10 krtól 1 frt.
~í Ivemből, bélés nélkül 1 frt 80 krtól 2 frt j 20 krig.
t ! 50 krig.
;1 Selyemből belelve 2 frt 30 krtól 3 frtig.
;.J Finomabb nemüek, moire antique és atlas-
l | ből, hiinzésekkel diszitve stb. 3 frt
il 90 krtól 10 frtig.
f| Középnagyságu kézi-ernyők , változatos
! | kiállitásuak 2 frt 70 krtól 15 frtig.
Íj En tout cas-ernyők, alpacca és selyemből
g 2 frt 30 krtól 8 frtig.
?.§ Napernyők urak számára.

m Esernyők.
pv Alpacca szövetből 3 frt 75 kr., 4 frt 50 kr.
f" Tafotn és selyemből 5 frt 60 kr. —l l frtig.
f',1 12 bordás angol selyemernyők 12 frt.
|j Angol ruganyernyők 10 frt.

Rugany esö öltönyök és
köpenyek.

Ujas öltönyök fejfedővel 10 frt 75 krtól
19 frt 50* krig. '

Kocsizó és lovagló köpönyegek ujakkal és
fejfedővel 15 frtól 19 frtig.

Igen elegáns fehér eső-öltönyök 17 frtól
20 frtig.

|;i IMaid- szi j jak.
íi Legjobb nemü angol 1 frt 15 kr., olcsók
Í «° kr-
~ Valiba akaszthatok 1 frt60 kr., 1 frt 80kr.
! Gyermekek számára olcsók és finomabbak

"40 krtól 80 krig.

kétszinüek 12 krtól 1 frt 40 krig.
festettek 25 krtól 2 frtig.
Kirándulásokhoz igen alkalmas, felfújható, <

zsebbeli ballonok 60 krtól 1 frt 40 krig. |

Virágkosár-asztalkák.
Az állvány természetes törzs-ágakból, a

kosár szép fonadékból, bronzirozott le-
velekkel diszitve,
kisebbek nagvobbak nagyok

darája 6 frt, 8 frt"50 kr.. l l frt.
Finomabb nemüek. dús választékban 25

forintig. 455(1—6)

Kerti gyertya-tartók.
Gyertyákhoz valók üveg fedővel darabja

1 forint.
Petroleum lámpával, üveg fedővel s a lég-

vonat befolyását akadályozó készülettel
1 frt 70 kr."

Séta-botok.
Közönségesek, különféle fanemekből 25 —

80 krig.
Befont és nád Boxer-botok 75 krtól 2

forintig.
Finomabb nemüek, különböző nemesfák-

ból, valódi nádból faragvíínyokkal, ele-
fántcsont, valódi ezüst fogókkal stb.,
felette dús választékban 1 frtól 8 frtig.

Gyermekek és fiúk számára 15 krtól
"50 krig.

ME\TO-PORA
melyet minden családfőnek, különösen oly
IR Iveken, hol helyben orvos nem létezik,
kéznél tartani nagyon üdvös, mert a falusi
nep betegsége az orvos érkeztéig gyakran
oly annyira fokozódik, hogy azon segiteni,
lagy már késő, vagy pedig huzamosb orvos-
1,isi "időt igényel, mig ellenben e kéznél levő
g\ógyszer röktöni alkalmazása mellett —
legyen a baj bármilynemü — a nyavalya ony-
httődik, korlátolva lesz a továbbterjedéstől,
e-> számos eseteknél a bajt azonnal szünteti,
s ezáltal eleje vétetődik a kuruzsolásnak is,
melynek többen, kényszerűségből áldozatává
lesznek.

Nevezetesen és főképen használ e por a
knlikának mindennemeibe,a nyomor nyo-
másába, szorulásba, émelgésbe, a vér-
nek f>lhevülé«ébe. főfájásba, gyomor
savanyósas;l»a, folböfosesbe, vérkil-
pésbe," vérhaiiyásba, szédelgésbe, nehéz
lélekzésbe. és minden olyan forró nyava-
lyába a melv hideggel vagy forrósággal kez-
dődik. ' 453 (1)

Ara egy doboznak használati utasítással
együtt 1 ft. 50 kr. osztr. ért.

K a p h a t ó :
a tulajdonos l 'uly J . gyakorló orvosnál

Vasvárott.

Szives üg) (>l(Miib<k vételül.
Lcvélbeli megbízásoknál különös feladatunk a belénk helyezett bizalmat a rendel-
mény pontos eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelitö árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy mindan meg nem

felelő czikket visszafogadunk.

Mint már Ifiimbold Sándor az ő Kos-
mos-.'iban a délimerikában honos

koka-sövéiyaek
példátan erósitő láthatóságára figyelmez-
tetve tevénk, épen ugy számtalan orvosi
tekintélyek, annak éltető befolyását a mag-
vesztés, önfertőzt-tés stb. által gyengíteti
nemi idegszervekre üdvösnek bizonyították
be. Különös bevezető tsinulmányozá-rt fejt-
vén ki e tárgyban dr. és prof. Lampson
Üj-Yorkban, kinek okszerű gyógyításai
által sikerülvén (III.) koka pillulaiban a
syeniíeségi állapotok bármily nemeiben
szenvedő emberiségnek egy pótolhatlan
gyógyszert ajánlhatni. Tanulmányozásai
folyamiban íis>y találván : bogy a másuttla-
kóknál a tüdovéKzbeu szenvedőkr-3 nézve,
a koka-pilltilakkali gyógyitás rntgala-
pitáía tökélletesen hiányos; minekfolytán
annak használatát még melIbetfReknék is
— ha mindjíyárt előrehaladoit stádiumban
volna is az (1.) koka-pillulakat — támo-
gatva más küönleijes mentőszerekkel —
nem eléggé ajánlhatja. 296 (7 — 7)

fJBF" Bövebb felvilágositást nyujt bro-
sürje, mely ingyért és bérnieutve küldetik
meg a ,?zerecsen"-he« czimzett, gyógyszere-
táráit'.1 (Mohren Apotheke) Maiiií-ban.

P ^ ~ Kapható továbbá Bécsben: az
,.angyalhoz" czimzett gyógyszertárban (am
Hof) és Pesten: Török Jozsef gyógysze-
résínél király-utcza 7. szám alatt.

KÁNYAJÍZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sx. »i.
* ijánl.a

iiiiiideii évszakm
ilúsan ellátott

legujabb hiú- H kiiíföiíl-

iiöi-divaíárü
801 ( 5 - 6 )

Csernátony

EM 6
czimü lapja megjelent;

n előíi//(kíési feltélelek következök:
| egy hóra (márczius) 1 ft. 4 0 krral,
;• négy hóra (márczius—junius) 5 „ 4 0 „
y hét hóra (márczius — szeptember) 0 }} 4 0 J}
4I az év végeig (márczius—deczember) . . . 1 3 „ 4O „
>í liÍÍl|it<e*>" ^z előfizetési pénzok Hekenast Gusztáv hirlapkiadó-
á W***^ hivatalába (Pest, egyetom-uteza 4-dik szám alatt) kül-
i dendők bérmenteson.

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTER,

ajánlja magát a t. ez. közönség és írdemfis községnek tetszés
szerinti nagyságu s tiszta égés?, Össz

Szabadalmazott vaskalap legujabb
szerkezetű.

valamint a legujabb szerkezetű Afakalap vagr a régiebb szerk-ezetü
kor ona.

készítésére.
Az én találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott öntött-Vas kaiappal ellátott ll a rán

_ a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható os igy a harang nyelvének felütési bolyét megváltoztat-
haiván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül a« ujonnan szerkesztett és szttbadalma-
eott surlodasment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, inert könnyü t'orgísa által a haranglábat legkevésbé s"in ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
"kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart baisí; és az oly ijesztő

as Jifdisí. mely tökéletesen ki nOiii lódítható hurungoknál e óíordulni szokott, teljesen elmarad. 433 (2—12)
Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

r

^ — • - • ii •• I • •»-» —'ut, ^ n « * M 4 ^ 4 E V * *K<m

Nagy raktár!
csipke, himzések és mindennemü leg-'
ujabb franczia, ai.gol és lielvctor- •

sf/.áa;i czikkekböl.
500 darab fehér n]«ó*zoknynk 3 ft. •

75 krtól 15 ftig.
F ü g g ö n y ö k 4 ft. 50 krtóiao ftig. ]

Tűrscü F.-nél Pesten,
váczi-utcza a „nagy Kristóf" mellett, j

P B T Összes árjegyzék bérmentve.

452 ( 1 - 3 )

Szarvason Bé-
késmegye alólirott- '
nak szabad kézből
van eladó egy 250 '
dból álló kitelelt I
(öiísbirkanyája,
moly áll: 100 db.

>anyából bárányos-
rtól; 15 |darab kos-,

80 db. ürü- és 55 tokjuhból. Előnyére legyen
•mondva, hogy a Geiszt-féle csákói hires bir-
kanyájból veszi származását. 443 (2—2)

Jancsovits Imre,
Békcsmegye t. esküdtje.

Tanuló kerestetik.
Tisztességes szüléknek jó erkölcsű 12—14

•éves fia, ha árva volna is, és a ki legalább is
négy osztályu elemi iskolát sikerrel végzett, a
mézeskalács és viaszgyertya készítő mester-
ség megtanulása végett felvétetik, méltányos
feltételek mellett.

Szó vagy irásbeli megkeresésre, felelettel
szolgál

Pest, 24.febr. 1869. B e l i c z a y Imre,
mézeskalácsos mester

445 (3—3) kigyó-utcza. |

Tavaszi árjegyzék
Tíirsch P.-tftl,

váczi-utcza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett P e s t e n .
ipüf"* Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetödnek. *^@

Gyermek-vászoinieiaüek.
Nyitott gyermek-ingek 90 kr., 1, 1.20, 1.75, 2 forint és fölobb.

» » valódi batisztből, legelső használatra, 2.50, 3.20, 4 ft.
Hosszu vánkosok vászon- vagy pcrkálból, íi.75, 4.60, 6, 8— 12 frig.

» » piquét-böl 5, 6, 7, 8, forint.
Kis vánkosok 1.50, 2, 2.50, 3, 4 forint.
Paplanlepedők 3.75, 4.75, 6, 8, 10 forint.
Alsólepedők 1.90, 2 forint 90 kr.
Kádkendők 2.50, 2 forint 90 kr.
Pellenkák vászonból 65, 75, 80 kr.; viaszos tafotából 65, 70 kr; flanellból

kivarrva, 1, 1 forint 20 kr. 420 (1—3)
Piquét-takarók 1.50, 2, 8, 4, 5 forint.
Vászonfőkötőcskék 42, 65, 80 kr.
Háromszegletes kendőcskék 40, 50, 60, 80 kr.
Szájkondőcskék 25, 80 kr.
Fúrdőköpenykék 2.50, 8 forint.
Szoritók, szélesség és hosszúság szerint, 25, 35, 50 kr.
Szakálkák, piquétből vagy viaszos tafotából, 82, 45, 60 kr.
Pólyaszalag, fehér vagy szines, 70, 80, 90 kr.
Hosszu vánkosba való levarrt betét-paplan 2 forint 10 kr.
Öltöztető vánkos 1.60, 2 forint 10 kr.
Lószőr-vánkos, nanquin burkolattal, 2, 8 forint 50 kr.
Selyem-paplankák minden színben 8, 10 forint és feljebb.
Szőtt zubonykák 50, 60, 70, 80 kr.; kötöttek 90 kr., 1.20, 1.50, 1 ft. 75 kr.
Zubonykák és főkötőcskék együtt; kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2,

2.75, 3 forint 60'krig; szalaggal díszítve 2, 2.50, 3, 4 forint.

Keresztelő készletek. (Jyeniiek-kosanik és bölcsők.
Moll vagy tuli zubonykák és főkötőcskék,szalaggal ízletesen diszitve együtt

3, 4, 5 forintig.
Keresztelő készletek minden színben, következőkből, u. m.̂  vánkos, zu-

bonyka és főkötöcske, 12, 15, 20, 25, 30, 40 forint és fólebb; paplannal együtt 20, 25,
30, 40, 50, 60 forint és feljebb

1 gyermekkosár, kibélelve és feldiszitve, 22, 26, 30, 36 frt és feljebb.
1 vas bölcső, kibélelve, függönynyel együtt, 36, 45, 60, 80 forint és feljebb.

(Folytatása következik.)

Különös figyelmeztetés
l szülék sf£áeiára.
: Gyakran íelmerüit eseteknél alkal-
g inam lévé-, sajnosan tapasztalni, misze-
| r i n t „Giliszta csokoládé"' név alatt
• ismert, kitünő hatásu szeleteim üzér-

dó csilok által uiánoztatnak, s az
szer sjjátotnról vett minta szerinti

ií utasitás mellett terjesztetik; van sze-
*;; rencsém altisztéit közönséget ezennel

figyelmeztetni, hogy valódi általam ké-
szitett giliszta esö kóládénak csak azt is-
merje el, melynél a mellékelt utasításon
navem n«m nyomtatva, hanem sajátke-
züleg aláírva van, mi«it itt alább láiható.

3 Egyébiránt legczélszerübb a meg-
ül rendeléseket közvetlenül nálam, vagy
"" a könyvecskéinbeu megnevezett t.bizo-

mánvosoknál eszkö-ölni. 468 (1 — 12)
Kapható Peaten: Török Jóasef

és Thall inayer és tá r s uraknál.

gyógyszerész Tokajban.

át. szülékhez!
Erdekeit bizonyitvány „Giliszta csoko-

l á d é m " tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
,,Giliszta csokoládéjának" hatása csodá-
latos nagyszerü volt, is csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani előhaladásának az után-
zót „Giliszta csokoládé" az önéhez képest
semmi? Most tehát ismét felkérem önt ezen
ide mellékolt pénzért számomra „Csokolá-
d é t " küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

Nagy Mihály s. k.
Kapható Pesten: Török József és Thall-

mayer és társa, nemkülönben könyvecském-
bon jegyzett t. bizományos uraknál, egy db.
20 kr., nálam 6 darab 1 ftért. 440 (1—12)

Kröczer Ágoston m. k.
440 (1—12) gyógyszerész Tokajban.

Ostei iamm Károly pesti könyvkereske-
désében kapható:

Bonvéd-Schematismus,
vagyis :

az 184849-diki honvédseregből
18ö8-ban még éleiben volt főtisz-

tek névkönyve.

Összeállitotta

Mikar Zsigmond,
alszázados.

Ára 2 forint 50 krajczár.
450 (2—2)

Figyelmeztetés
a női világhoz!

Legdrágább kincs az egészség!
Nincs többé inélüm-tszés, sy

Kftrcs, rendeücn bavitisztui.U. lehérfo-
lyás, hasonnimíi betegaéit iitókfivetkez-
IIM-liyii s a női baj alkalma előtti kinzó
fájdalom.

Millió és millió nő szenved ezen kór-
állapotban; miért? ártatlan szemérmök miatt!
— Megsokalván e kinos betegségeket; jónak
látom figyelmeztetni mindazon szenvedő nő-
ket, kik hivatásukat tekintve elvesztett egész-
ségüket visszanyerni óhajtják, miszerint a
fentemlitett bajok gyökeres orvoslására s
megszüntetésére gyógykezelésem által biztos
sikert nyujtani tehetségemben áll. Vidékre
postán utánvét _ mellett és dijazott névtelen
levelekre is a bizton ható gyógyszereket uta-
sításommal a legnagyobb titoktartás mellett
megküldetem.

Debreczen, február 28-án 1869.

Ócsváry Ede orvos,
lakik Czegléd-utcza 2573. sz. a.

Egyszersmind tudatom a n. é. közönség-
gel, hogy márczius l-töl 15-ig Nag-y-Kani-
/>án fogok tartózkodni, lakásomat a „Kani-
zsai Lapok" kiadó-hivatalában tudhatni meg.
Nagy-Kanizsáról pedig azon vidékre szándé-
kozom látogatást tenni, honnan legtöbb meg-
keresések fognak hozzám odaintéztetm.

442 (i) Ócsváry.
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Iíöszvéiiy-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 l ó d i a n Pesten egyedül kaphatni csak TÖRÖK JOZSEF ur gyógy-
szertárában, király-utcza 7. sz., Sárkány és Molnár uraknál a váczi-utczában, —
Debreczenben: Rothschneck ur gyógyszertárában, — Szombathelyen: Pillich
Ferencz ur gyógyszertárában, — Mohácson: Kögl A. nr sorszámszedéseben, — Ko-
lozsvártt: Wolff gyógyszerész, — Miskolcz: Spuller A. — Szegeden: Fi-
scher és Schopper uraknál. 376 (6—6)

A magyar gyakorlati kertészeti egylet

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

Marc Ferencz,
414(6-6)

í
magy. kertészeti egylet ügynöke Pesten, kigyó-utcza 6. sz.

j
Alulírott van szerencsém Somogyinegyében, a t. cz. uraságoknak figyelmébe ajánlani,

hogy egy jól felszerelt 8 ló erejü Clayton Shutlevorth-féle cséplőgépet hat évi tapasz-
talásom után óhajt részéröl a legjobb sikerrel csépelni.

Tehát ezen cséplőgéppel rendelkezniohajtó uraságok leveleiket még a cséplés
idő elött egyenest Puszta-Berénybe intézzék, u. p. Lengyeltóti.

444 (2—3) Vass Gyuln, gépész.

Gyermek - vászonnemüek,
hosszu vánkosok, ingecskék stb.,

keresztelő készletek.
Türsch F.-nél Pesten,

váczi-utcza a „nagy Kristóf" mellett.
Összes árjegyzék bérmentve.

451 (1-3)

292 Biztos szer (6—9)

fogfájás ellen.
Dr. Paycha-féle

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

. . . 1 ft. — kr.
- „ SO „

Vipera-zsinórok,
biztos szer torokfájdalmalf, lényegesen

torokgylk ellen.
Egy ily zsinór a nyakra helyeztetvén, a
fájdalmak ellen ovólag hat, s a gyökeres

gyógyulás okvetlen bekövetkezik.
1 zsinór ára 1 ft. 58 kr.

Krieger A., gyakorlati tyukszem-niütő
jónak elismert

fyukszemíapa za.
a tyúkszemek gyökeres meggyógyitás biz'

tositása mellett.
1 nagy skatulya ára . . 10 kr.
1 kisebbé 35 „

Főraktár Magyarországra nézve
Pesten: TÖHOK JOZSEF gyógyszerész-

nél király-utcza 7. sz. a.

%**%$ ",•«!))

:©

Ló-istálló teljes felszereléseit és egyes ló-istálló
vasmimkükaf

LOTZ A. és TÁRSAI-nál
Pesten, váczi-töltés 403. sz.

386 (6—12)

Szőlővesszők
100 darab legjobb egri gyökeres kék kadarka 1 ft. 20 kr.
100 „ szinte sima „ „ — „ 40 „

ĝ P?"* Megbízásokat Pesten, eredeti árakban elfogad Lie-
demann .1. S. Frigyes nagykereskedöház.

Eger, 1869. febr. höban. g í r Álltai,
412(4—6) kereskedő és szőlők birtokosa.

Bittner József 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 terniesztinényeket a lehető legjutá-
nyosb áron.

Elválalnak továbbá kertelinényeket (Garten-Anlagon), melyek
a legszebben s meglepő izléssel eszközöltetnek.

Fáink, különösen terebélyes koronájuk s délczeg szálaik által
tünnek ki, ezt azon öntudattal mondjuk, hogy mindazok, kik megrende-
léseik köl megtisztelnek, azt magunknak a jövőre nézve biztositottnak
tartjuk.

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

ÍW* Vidékről jövő megrendelések gyorsan és pontosan eszkö-
zöltetnek. 408 (6-12)

szepesi kárpáti növény-kivonata mell- s tüdőbetegek
számára.

A szepesi kárpáti flórának legszorgosabban kifürkészett s kitünőleg alkalmas gyógy-
füveinek nedveiből készitett szer, mint kitünő hatásúnak bebizonyult: köhflgés, rekedt-
ség, a száj-, garat- s légzőszervek nyákhártyáinak j i c v t . „ y huriiíos bantuimat.
Bfircsös, ideges, lésrekedési rohamos köhögések, szükmellnsesí, oldalszuras,
idült hörghurut, tüdővész s a t&dögümSsök erőfogyasztó s bő izzadásai ellen; söt a
rosz vérképződésen s tápláltságon alapuló betegségek ellen.

Hasonló hatással birnak a szepesi kárpáti növényelegy-thea és a szepesi kárpáti
növény-ezukorkák (bonbons) dr Fáykisstöl.

Ára egy üveg növény-kivonatnak használati utasítással 75 ujkr.
» » csomag theának » » 25 »
» » doboz növény-ezukorkáknak » » 35 »

Ezen gyógyezikkek megrendelhetők magánál a készitőnél: ,,gyógytár a magyar
koronához" Késmárkon. Azonkivül kaphatók: Pesten TÖRÖK JOZSEF gyógytárban
kir. utcza7. sz., Kochineisternél, Thallmayer. Továbbá: Alsó-Kubinban: Tyroler és
Schlesinger. Breznyóbányán: Zörnlaib gysz. Debreczenben: dr. Kothschnek V. E.
gysz. Egerben: Schuttagh gysz., Kassán: Jerney Károly. Krakón: Szeidleczky gysz.
Selnieczen: Vitkovits gysz. Temesvárt: Guiriny Alajos v.gysz. Uj-Zsolyomban: Göll-
ner gysz. uraknál. 398 (4—6)

Van szerencsém köztudomásra juttatni, hogy számos magyarországi megrende-
lések következtében, idő- és fuvarköltségek megkimélése tekintetéből a t. közönség
kényelmére, a már több évek óta feltalált s jelenleg a világrészek előkelőbb pontjain
a legnagyobb elismerésben részesült

Férfiassági erö-anyag
(Mannbarkeíts-Substanz)

készitményemből,mely betegségekből eredt, vagy természeti gyengeséget, alaposan
pótolja ; valamint női bajokban, sápkór és magtalanságnál kitünő, a nélkül, hogy
izgató volna, — Magy arország részére dr. Rothschnek V. Emil gyógyszerész
urnál Debreczenben raktárt állitottam fel, s kérem az illetőket ezentul bizalommal
hozzáfordulni; ki is nevemben bárminemű felvilágositással szolgáland a használatra
vonatkozólag, a legnagyobb titoktartás mellett. 439 (2—3)

Vidéki megrendelések, utánvétellel, ha tetszik, másnemü tartalom feladása
alatt, pontosan teljesittetnek. — Berlin, jan. 15. 1869. p r K o c h W .
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Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

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

^*í/"«ÍHFS~ n P F s n t í ? r r R I * bajokban.— íly ba-
T¥§CiiES p , I A \ | tMrJjok a torokgyula-

\ l I I I Lf*t%> I l»l..lil das, légcsöhurut,
b ö 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 ,
megforrózások, da-
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással — rögzött
daganatok, gümők,
tályogok, pokolvar

(carbunculus pustulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad-
hús, tagszivacs, csontszú, 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 elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellözésével — 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 mcgbecsülhetlen gyógyszer, malynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben meg-
próbált hatásánál és feltünő 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, használati 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 „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz." — Hildán: Pichler Győző

ben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekújvárott: Conlegner J. — Esz-
tergomban: Beszédes J. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner 1.
— Hajóson: Az ottani m. k. postahivatalnál. — H.-M.-Vásárhelyen: Oblat L. —
Hogy észen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólsván: Maiéter Alb. — Kassán: Koregtkó
A. — Késmárkon: Genarsich C. A. — Koimárömbaii: Grötschel S. özv. — Körmö-
czön: Nemtsek J. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-Vá-
sárhelyt : Bucher M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G.
— Nagybecskereken: Kleszky J. — Nagy-Kanizsán: Wajdits J. — Nagyszom-
baton: Pántotsek lt. — Nagyváradon: líuzella M. — Nyíregyházán: Kovács S.
— Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B. —
Rimaszombatban: Hamaliár K. —Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selmeczen: Vit-
kovics János. — Szathmáron: Jurácsko 1). — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.-
Györgyőn: Morsits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J.
E. és Quiríny A. gysz. — Tétsőn : Iléder L. — t'ngvárott: Okolicsny J. — Vasvart:
Árady P. és Kossás lt. — Vcrsefzen: Guist M. — Veszprémben : Ferenczy K.-nál.

Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABI4JK E. cs GYERTYÁNFFY J, és FIANAL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDÜS GY.,"a ,.fekete sashoz" czimzett városi gyógyszert.
Mitrowitzon: KERSTONOSCHITZ E. FIÁNÁL.
tzernowitzban: S( IIMIUII J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassiban: JASSINSKI A. gyógyszer.
Brailában: Olahországban: Dr. C V. HEP1TES 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 készitő-
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki meg-
rendeléseket is pontosan teljesit.

f P f Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak keszpénz-
beni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telje-
sittetnek. 3 9 1 (3-6->

Heckenast Gusztávnál megjelent és kapható:

KOSSUTH ÉS PERCZEL.
Ajánlja a honvédegyletnek és a magyar népnek

ÁLDOR IMRE.
Ára: 40 kr. A füzet bérnientve küldetik a megrendelőknek.
Perczel beszédének minden állitása történeti adatokkal van

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

Az olcsó ár a tömeges megrendelésnél még mérsékeltetik.

P F * Gyújtók 8 példány ntán egy tiszteletpéldány-
ban részesülnek. (3-3)

Nélkülözhetlon segédkönyv és tanácsadó a jelen alkotmányos életbon,
minden honpolgár, különösen pedig a községek elöljárói és jegyzői

szamara
Heckenast Gusztáv pesti kiadónál megjelent:

KÖZSÉGI-KALAUZ
Magyar- és Erdélyhoni, közsáari birák, elöljárók és jegyzők

használatára; felvilágosító s útbaigazító jegyzetekkel és gyakorlati iromány-
példákkal ellátva.

Irta T O T H L A J O S , Mtesügyvéd.
A magyar minisztérium fennállása óta kibocsátott uj

alkotmányos törvények és rendeletük nyomán.

Egy vastag kötet 50 nyomott ív, füzve előfizetési ár 4 ft.
Alulirt kiadónál megjelent a „Községi-Kalauz". Szerzője TÓTH LAJOS, jelen-

leg pesti ügyvéd, ki évek hosszu során át, ugy a megyei, mint a községi, közigazgatási és
igazságügyi teendők minden ágaiban teljes jártasságot szerzett, s kinek neve és tökéletes
szakismerete kezeskedik arról, hogy könyve meg fog felelni rendeltetésének.

E mü Vezérkönyvnek van szánva a Magyar- és Erdélyhoni községi birák, elöljárók
is jegyzők számára, különösen azoknak, kik a nép bizalmából most levén megválasztva,
nem volt alkalmuk és módjuk e téren a kellő elméleti és gyakorlati ismereteket megsze-
rezni. Ezek részére a „Községi-Kalauz'1 nélkülözhetlen segédkönyv lesz, mely hivatalos
eljárásaikban nagy könnyebbségükre fog szolgálni.

A könyv dus tartalma két részre oszlik.
Az első részben foglaltatnak a közjogi, közigazgatási, közmunka, ipar és kereske-

delmi, árva cs gyámi, telekkönyvi hadsereg kiegészitési, adó- és pénzügyi, szőlődézsma és
urbéri örökváltsági vallás- és közóktatás-ügyi stb. törvények, rendeletek és szabályok, s a
községi elöljáróknak és jegyzőknek ezekre vonatkozó teendői, — továbbá ugyanazok köz-
remüködése a birói határozatok kézbesítésénél s az örökösödési eljárásnál, — végül a
községi biráskodás a legujabb polgári törvénykezési rendtartás értelmében.

A második rész a „magyar polgári magánjogot" tartalmazza.
A szöveghez nagyobb könnyebségül felvilágosító és útbaigazító jegyzetek, valamint

yakorlat! irománypéldák lesznek csatolva.
A mellett, hogy a mü ára a lehető legolcsóbb leend, nélkülözhetővé fogja az tenni a

telekkönyvi s hadseregkiegészitési, valamint a legközelebb megjelent pénzügyi törvények,
rendeletek és szabályok külön megszerzését, s Erdélyben is egyaránt használható lesz.

Meg vagyok győzödve, hogy a „Községi-Kalauz" jelen körülményeink közt korszerű
s hézagot pótol, miért is az méltán ajánlható Magyar- s Erdélyhon községi birái, elöljárói
. jegyzőinek figyelmébe. HeckWiaBt GoSltáV kiadó.

A „Községi-Kalauz'* czimü munkának
elöfizetési ára 4 forint,

S ( F 8 példányra egy tiszteletpéldányt adunk, s minden megrendelt példányt
bérmciitesen küldünk el.

jjJÜP"* A megrendelések az előfizetési összeg bérmentes beküldésével vagy az alulirt
kiadó-hivatalnál utánvétel mellett eszközölhetek.

Felkérjük különösen a t. megyei tisztviselő és jegyző urakat, szivesked-
jenek közreműködni minél nagyobb elterjedésén e könyvnek, moly vilá-

gos és értelmes útmutatásainál fogva alkalmas lesz a törvény uralmát és az ügymenet
gyorsaságát a közigazgatási életben s minden községi ügyekben előmozdítani.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala,
(2-3) egyetem-uteza 4-dik szám alatt.

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

Respublika, költemény, Petőfi Sándortól. — Lant és kard vagy Petőfi
élete és halála (képpol), irja Áldor Imre. — Kossuth körutja Eszakameriká-
ban (két képpel), közli Áldor Imre. — Az olaszhoni magyar légió életéből
(két képpol),Sz.J. logióboli őrnagytól. — Kossuth dolgozó szobája (képpel),
Szilágyi Virgiltől. — Egy ülés az angol alsóházban. — Bosnya viszonyok
(képpol, B. JV.-tól. — Az erdő óriásai (képpel), B. iV.-tól. — Abdias, re-
gény, Stifter Adalberttől (négy képpel), 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 szeggol (képpel), Petőfi Sándortól. — Lant és kard
(képpol), irja Áldor Imre. — Kossuth körutja Eszakaaiorikában, 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 Sárvdry 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. ,

4-ik füzet: Lant és kard vagy Petőfi élete és halála (képpel) irja: Áldor
Imre.— Kossuth körutja Északamerikában, (képpel) közli Jíáorlmre.) —
Chrouy Chanel trónkövetelő. (Egy emigráns naplójából). — Az olaszhoni
magyar legio életéből (két képpel). — A középkori épitészet remekei (három
képpel). — A trónról a sirba (két képpel). — Egy kivégzés, Dumas Sándor
után M. B. — Abdias, regény, Stifter Alberttől (két képpel) forditotta: Hollós
László. —- A sz.-maloi csempész, regény forditja Augusztich I. — A Fáraók
földén, (két képpel) közli Milesz Béla. —• Háremlátogatások Jeruzsálemboa
(képpol). — Turinból; irja Tóvölgyi Titua. — Apróságok,

Egy-esy füzet ára csak . . . — ft. 25 kr.
Negyedévre 1 ,, 50 „
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Hatodik kiadna
( m a g y a r nyelven h a r m a d i k ) .

A neini élet

liíkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az ulóiiliiak óv- és gyógy-
módjaival. 157 ( 1 — 12)

Függelékkel a bujákon rngiílyzásreU
és Dr. li o d e t, lyoni orvos

ragályeüciii lefrltizlosb óv-
SZCI'ÍTŐI.

a ierii és női ivarszerek boncztani ábráival.
Ara: 1 ujforint.

Postíín megküldve 1*» krral több;
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

ör. Eíber V. I\
ÍVsten, .lózsef-uteza C(i-ik számu

saját házában.

Dr. Paííison-féle

köszvény-vatta
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény és csúzok
minden nemeit, n. m.:

arcz-, mell-, toruk- és fogfájás, — fej-,
ké/.- és térdkAszrény. — tagszasKatits,
geriliez- s iisvekl.ij(l;ilin;iUat. Ára egy
egt;>/ e.-nniagiiak JO kr. félesoinagé 4í> kr.,
és k:i])lialó Pesten: a ..szent lélekhez" czim-
zett gyógyszertárban, király-utcza 7-ik sz.
alatt: Temes* ;irtt : l'echer J. K. gvsz.:
Makón: Weil M., Budán: Pichler V. "udv.
gyógyszerész; Veszprémben: Ttiszkan M.;
Zomborban: Ileindlhofer K.; Kperje*en:
Schmidt K. gvsz. ui'aknál. :;<„)(> (2 — 4)

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

inal szórni szóra azonosak és saját nevein aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: liogy az általain készitett Seidiifz-porok
minden egyes katulyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkk;>l varunk ellátva.

Ar« efjy bepecsételt eredeti kaiiiiyának t ff. 25 Ur. — Használati utasitás mindrii ÍIJCIVÍMI.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között

tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levö-
húlairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, einésztéshiány és gyomorSié*nél: továbbá: gör-
("-fik. vese- és idestes bajokban, szivdobngásnál. idegesség okozta fő la jásnál, vértódulásiiál, esuzus fit;;Ta jdalomnal. végül
hjsterlára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl, kik miután nálok minden,
gyakran allopathiktis és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elistneröiratok 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 sein okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

ÜP~ A főraktár léíezik: -^1
P í T ^ n P í r i V i ^ R Ö K JÓZSKF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
ML J L L ' O 1 J j i l l l JlTHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvéglai Bergen városból \ aló valódi Dorscli-májliiilz îriiliij
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

g
hal
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen es azon állapotban van, mikcnt"az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — p̂  valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tíidöbajókban, scrophnlus és rachitis, köszvény és esúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
l k l t t i k M i l l B A gyógyszerész Bécsben,

262(47-50) ., i¥IAJ»tiI^ f l . 9 „zum StorchuTuchIauben.

j
alkalmaztatik.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelen-
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Terinészettani földrajz
különös tekintettel

a magyar birodalom természeti viszonyaira.
A művelt olvasó közönség számára

irta H 1. li li Ó I g ll á C Z.
ELSŐ KÖT ET.

A szövegbe nyomott számos ábrával s három füldabroszszal.
(8-rét. 193 lap). Füzve 2 forint.

A csillagászati és természet! ani földrajz
rövid tankönyve.

Közép tanodák használatára
irta

SZABÓ IGNÁCZ.
Elsö kötet.

A szövegbe nyomott tiz ábrával s a tenger-áramlások abroszával.
(8-rét. 118 lap). Fűzve 60 krajczár.

Anyatejet pótló gyermektápszer!
Folyó évi február hó 7-éröl kelt, az „Orvosi hetilap" 6-dik számában közlött

czikket a pottápszerekről, fontosságánál fogva ajánljuk a t. cz. közönség figyelmébe.
Liebig hirneves vegyész feltalálója az anya-tejet pótló gyermektápszer szörp és

por azaz: uara-anyagba, Loeflund Ede stuttgarti jeles vegyész által készitve, feltünő
eredmem nyel használtatik már egy idő óta a pesti gyermekkórházban, valamint szám-
talan magán-kórökben is. Mimi a kft. «]»Vn tanszerhez ICP.IIA l>«o,„.!i.,t: ..»„„.•»/„

„ ....»„-— —j .. «»o/,iiuia LI u Lit ol tás Vil il

mellekelve, a melyek szerint dr. Torday tudor ur ezen czikkeket az orvosi sryiilésben
bemutatván, azok hasznos voltáról tagtársait meggyőzvén; dr. Bókay tanár ur Ma-
gyarország elsö gyermek-orvosa is ezen szereket mint kitűnőket ajánlá a gyakorló
orvos urak ngyelmebe. B

Ezen gyermektápszer fötulajdonsága az anyatej pótlás, mint tápszer gyenge
alaku, scroplllllosus, valamint gyomor- és bélhurutban szenvedő gyermekeknek
hathatós szer.

Kapható WERTIIER és BRÁZAY czégnél Pesten, ország-ut 26. szám és
Törflk József urnál király-utcza 7. sz. 454 (1)

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza

„YPSILAMT'-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemü

kész fclicriicimiek,nrak, hölgyek és gyermekek számára.
ugymint:

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

10,000 darabnál több s/.iius férli-ingt-k 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr 1 ft 80
kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.

Feltér madapolan férfi-ingek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft 50 kr 8 ft 3 ft
50 kr., 4 ft. _ '

Férli-gatvák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia mintára 1 ft 75 kr 9 ft
2 ft, 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3" ft. "' "

Női Ilinek vászonból, simák2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. hímezve-
3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiezi és franczia mellmustrával
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. 6 ft,, 7 ft., 8 ft., 10 ft.

Női fiizö-vállak(I)amen-Mieder)l ft. 50 kr.,2ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,4 ft.öOkr.
Fiu ingek vászonhói 4 éves 1 ft. 80 kr.,2 ft. 40 kr., 6 éves 1 ft. 85 kr., 2 ft. 40 kr., 8 éves

2 ft., 2 ft. 45 kr., 10 éves 2 ft, 10 kr., 2 ft. 65 kr., 12 éves 2 ft. 40 kr., 2ft. 90 kr., 3ft. 50
kr., 14 éves 2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr.

Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves 1 ft. 25 kr., 1 ft. 40 kr., 8 éves
1 ft. 35 kr., 1 ft. 55 kr., 10 éves 1 ft, 60 kr., 1 ft. 75 kr., 12 éves 1 ft. 65 kr., 2 ft
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft, 75 kr., 2 ft. 20 kr. '*
Mindennemü leli nUó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb (éli czikkek

férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Föraktára a legjobb amerikai krinoliunak mindenféle színben 2 ft., 2 ft. 25 kr 2 ft

50 kr., 3 ft. — 5 ftig.
Szines alsószoknyak 4 ft, 75 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 7 ft. — 10 ftig.

És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik. — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumbui gi, hollandi és irlandi
vásznakban, vége 27 ft., 28 ft., 30 ft., 32 ft., 35 ft., 40 ft. — 120 ftig.
Creaszvászon, vége. 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft., 16 ft., 18 ft., 20 ft. —25 ftig.
Vászonzsebkendők, tuczatja 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft.

9 ft., 10 ft. — 20 ftig. '
Törülközők, tuczatja 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft, 12 ft. — 20 ftig,
Szinét, agyi kanavasz, vége 9 ft., 10 ft., l l ft., 12 ft, 13—16 ftig.
Vászon asztalkendők, tuczatja 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 30 kr., 6 ft. 60 kr., 7 ft. 50 kr.,

8 ft. — 12 ftig: abroszok minden nagysá. ' ' " "
letek 6, 12, 18 és 24 személyre.

i nagyságban hat személytől 24-ig; asztali kész-

választás ágyteritök, piquet- és tricot paplanokból, kávés és csemegeken-

dőkből.

U f ó n Vil G « 7 n n Ari i rócr/ lnfoL- bevásárlásánál fehérnemüek roppant halmaza
i f i e i i y d S S A U l i y i K e S ^ i e i e K következtében oly helyzetben vagyunk, hogy

legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.

& # Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján
azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghamarabb
elkészíttetnek. 388 (5—6)

Kollarits József és fiai.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik saí<m alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, márczius 14-én 1869.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyött: 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.

minden igiatás után 30 krajczár.

A mult hó utolsó napján, február 28-án
hunyta be szemét az örök álomra Franczia-
ország egyik legnagyobb költője és irója,
egykor— bár rövid ideig — elsö államférfiai
Lamartine. „Megszünt túlélni magát" — e
maró gúnynyal jelenté halálátGirardin lapja,
egész Francziaország gyásza közepett. A ko-
porsóhoz roszul illett a gúny, habár igazság
rejlik is alatta. Lamartine túlélte magát, de
egykor nagy és ünnepelt vala, s mint az
1848-diki köztársasági kormány elnöke, egy
nagy nemzet élén állott. Mint költő, millió
és millió szivnek nyújta gyö-
nyört vagy vigaszt; s legna-
gyobb müvét: a Girondisták
történetét palotától kunyhóig
mindenütt elragadtatással ol-
vasták.

Neve nálunk is elég isme-
retes. S olvasóink bizonyosan jó
nevén veendik, ha halála alkal-
mából mi is felújítjuk emléke-
zetét.

De Prat Alfonz (a Lamar-
tine nevet, csak késöbb örökölte
anyai családja fejétől) 1790.okt.
21-én született Maconban. Atyja
lovassági őrnagy volt s a forra-
dalom alatt börtönt szenvedett.
Kiszabadulván, falusi magányba
vonultak. A fiu 1809-ig Belley-
ben a jezsuiták iskolájában nö-
vekedett, 1810-ben Lyonban
végezte tanulmányait. Azután
Olaszországot látogatta meg s
onnan visszatérve Párisba ment.
De csakhamar súlyos beteg-
ségbe esett s orvosai szelidebb
égalj alá küldötték. Nápolyban
meggyógyult, de az elsö na-
gyobb fájdalom itt érte szivét.
Szenvedélyesen szeretett ked-
vesét vesztette el, kiről egy szép
elegiában irta:

„Tizenhat éves volt! meg-
halni még kora!" Midőn vissza-
tért, Napoleon már meg volt bukva s XVIII.
Lajos ült a trónon. Lamartine rajongó legi-
timista létére a testörségbe állt. A 100 nap
leoldatá vele kardját, S késöbb sein köté föl
azt ismét. Egy uj szerelem, a költeményeiben
oly ünnepelt Elvira iránt, visszatartá öt a

L a m a r t i n e .
(1790—1869.)

katonai pályától. Második kedvesét is a halál
ragadta el. De ö már kész költő volt, s „Me-
ditations poetiques" (Költöi elmélkedések)
czimü gyüjteménye egyszerre megszerzé
neki a nemzet figyelmét. A kormány is kegy-
gyei fordult felé s a diplomatiai pályán adott
neki alkalmazást. Mint követségi titkár kül-
detett Florenczbe, majd Londonba. Itt egy
vagyonos angol nővel ismerkedett meg, kit
nőül is vett. Nemsokára uj folyamát adta a
költöi elmélkedéseknek. S Byron hires költe-
ményéhez „Childe Harold vándorlása" —

LAMA R T I N E.

egy utolsó éneket irt, melyben az olaszok
férfiatlansága ellen hevesen kikelvén, egy
olasz ezredessel párbajt kellé vivnia, mely-
ből nehéz sebbel s lassu gyógyulással mene-
kült meg.

Mint Chateaubriand, ö is bölcsészi s val-

lási költő volt egyszersmind; s utóbbi lyrai
gyűjteményei, a „Harmonies poétiques et
religieuses" (Költöi és vallásos öszhangzatok)
a legnagyobb hatást tette, és őt Hugo Vik-
torral, a francziák egyik legnagyobb lyrai
költőjével csaknem egy rangba állitotta.
Föléjök csak Berangert lehet helyezni.

1830-ban az akadémia negyven halhatat-
lanjaközé vétetett föl. Épen Görögországba
volt. követi minőségben indulandó, midőn a
juliusi napok elűzték X. Károlyt s megvál-
toztatták a kormány egész rendszerét. Bár

az uj kormány is megkinálta őt
a neki már megígért állomás-
sal , ő meg akara tartani legiti-
mistái hűségét, s hö vágya da-
czára, Görögországba mehetni,
visszautasitá azt. A követek
kamrájába akart belépni — de
ismételve megbukott. S boszu-
ságában elhatározá: Keletre a
szent földre zarándokolni. Ut-
jában nagy szerencsétlenség
érte: leánya az úton meghalt.
Müvei is aránylag csekély ha-
tást tettek. S ugy látszott, —
pályája be van fejezve.

Pedig csak ezután kezdődött
még politikai pályája. 1835-ben
végre a kamarába léphetett.
Eleinte egyik párthoz sem csat-
lakozott, s azért mindenik által
hevesen megtámadtatott. 1837-
ben szülővárosa Macon is meg-
választván, azóta folyvást ezt
képviselte a kamarában. Neve-
zetesb szereplése azonban 1843-
ban kezdődik. Ö nem annyira
a napi politika, mint inkább az
átalános érdekü politikai böl-
cselem terén mozgott. Beszédei
is ily kérdéseket tárgyaltak
leginkább, minők: a halálbün-
tetés és a i-abszolgaság eltör-
lése, lelencz-ügy, a munkás
osztály sorsának javítása, irói

jog stb. Ezek mellett küzdött a sajtóban
is, röpiratok, nyilt levelek által, melyekben
tartalék nélkül, merészen hirdette az igaz-
ságot, megtámadta a napi politikai irányo-
kat. Ez iratok roppant hatást tettek. A sza-
bad szó és vélemény, azon nemzedék eiőtt

11-ik szám.


