Tizenhatodik évfolyam.

18-ik szám.
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Legujabb

Friss

VETŐMAGVAK,
ugymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
ftétlii here, fehér hollandi.
Vadócz (Reigras), angol, franczia.
olasz, belföldi.
Réthi csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparczette).
C/nkor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, moliar, nyári és őszire p cz e.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
417 (9—13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Bnrnótlü (Pimpinella).
Akaczfa-ma^vak.
És inas maglajok.
Oliij poKaoa.
S/.«ppanttyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
<iep-olaj, legjobb minőségü.
Disznózsir, Szalonna cs háj,
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete lábfőid virágokhoz.
Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer G. János,

kereskedésében Pesten.
Raktár és irodája saját házában
Terézváros, Kombach-utcza 7. szám a.

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten megjelent és mincion
könyvárusnál kaphatók :

NÁDOR EMLÉK.
JÓZSII

lószőr-szoknyák
Lószőr-szövet,
5 ft. 50 kr., 7, — 10, — 12 forintig.

röfe 70 kr., 90 kr. és 1 forint 30 krajczár.

Toiirnure

1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 4, 5 forintig.

cs. k. főherczeg

Magyarország félszázados nádorának élete.

Fehér moll-rohák

12, -

váczi-utcza 19. sz. alatt.
489 ( 2 - 3

PÁLYAKÉPEK

főherczeg Jozsef nádor életéből.
Irta

JÁNOS.

lap.) Aranyozott diszkötésben 6 forint.

Jozsef nádor mellképe.
Iv-rét. Ára 80 krajczár.

A tavaszi idényben

hurutban, tüdöbajokban, valamint a lélekzö- és
tápszervek mindenféle bajaiban szenvedőknek.
Forduljon minden szenvedő vigaszért azon kútfőhöz, melynél
az utóbbi években már százezrek és az üzlet 20 évi fenállása óta
már több mint egy millió ember gyógyulást és testi erőt nyertek.
T. cz. Hoff János udvari szállitó urnak. (Központi raktár: Bécsben, Karntnerring ll.)

20 év óta már szüntelen gyomorgörcsben és szélszorulásokban sinlődtem. Többé már gyógyulást nem roméltem s szomoru helyzetembe
belenyugodtam. Ön malátalétegének bámulatos jótékony hatása, szintugy
egészségi maláta-csokoládéjának is, — molyot, mi másként nem igon
könnyen fordul elő, maguk az orvos urak is mint kitünő szert efféle nyavalyák ellon ajánlanak,—sikerdús hatása által indíttatva éreztem magamat maláta-csokoládéja használatára. Gyógyulásra többé reményem nem
levén, bajom javulásával is meg voltán elégedve. De valóságos csoda
történt velem. 18 heti használat után gyomorgörcsöm eltünt, szintugy
minden vele • kapcsolatban levö bajok is. Örömteljesen jelentem ezt önnek, egybekötve szives köszönetemmel. Bécs, 1869. febr. 9-én.
Lirsch Mária,
Kossau, Servitongasse 9. sz. 25. sz. ajtó.
Sz. Vid, 1869. febr. 13. Miután malátakivonati egészség-sörének,
valamint egészségi maláta-csokoládéjának első küldeménye kinos hurutombanigen jó szolgálatot tett, kéremismét egy küldeményért kitünő készítményeiből.
Niederleitinger R., gyak. orvos.
Klanjec, 1869. fobr. 11-én. Igon sajnálom, hogy becses készítményeit közelebb eső helyen nem rendelhotem meg, miután már egyszer,
6 évvel ezelött, e szer által torokbajomból és rekedtségemböl tökéletesen
kigyógyultam.
Poturics Anna.
Farlak, 1869. február 13. Miután malátakivonati egészségsöre
betegeimnél igen előnyösen hat, kéröm ebböl Tkalcsics József, perlaki
muraközi ker. jegyző urnak küldeni.
Mandel, főorvos.
Unrmarkt, 1869. febr. 12. Egy itteni orvos által nékem ön malátacsokoládépora használatul ajánltatott. Kérem tehát e hasznos szerből egy
nagyobb mennyiséget küldeni.
Eymuth József,
herczeg Schwarzenberg gazd. felügyelője.
HíjT Az egyedül valódi Hoff-féle malátaléteg-egészségi sör, valamint
az egészségi maláta-csokoládé és maláta-ezukorkák förakhelye egyedül:
Bécs, Karntnerring ll. sz. A ragjegyen JOHANN HOFF névvonás.
Arak: Malátaléteg-egészségi sör üveggel és csomagolással együtt •
6 üveg 3 ft. 70 kr., 13 üveg 7 ft., 28 üveg 14 ft., 58 üvog 27 ft. 30 kr.,
120 üveg 55 ft. — Egészségi maláta-csokoládé 1. sz. 1 font 2 ft. 40 kr.,
2. sz. 1 font 1 ft. 60 kr., 5 fonthoz % font, 10 fonthoz V/4 ingyen adatik. — Maláta-csokoládépor csecsemőknek a hibázó csecstoj pótlékául
80 és 40 kr. — Maláta-mellczukorkák 60 és 30 kr. — Mind Bécsben
feladva.
Kapható Pesten TÖRÖR JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyutcza 8. sz.
495 ( 1 _ 3 )

Pest, május 2-án 1869.

A leghiresb s kizár, szabadalmazott

Oxford eszenczia

me

(Jozsef nádor mellképével.)
4-rét (VIII és 106

16, — 20 forintig.

Türsch F.-nél Pesten,

Irta
HORVÁTH MIHÁLY.

G A R A Y

14, -

ggyógyit azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikercsb.
Egy üvegcse ára 50 kr.
Raktárak, Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Znlin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél királyutcza 7-dik szám alatt.
484 (4—6)

FESTI BIZTOSITÓ-INTÉZET.
Intézetünk a folyó évben is nyujt

biztositást jégkár ellen

a legjutányosabb díjtételek és legkedvezőbb féltételek mellett; továbbá t. cz. biztositó
felei részére ép ugy mint a mult évben a dijból

10%-ot leenged,

mely a kötvényben azonnal leszámittatik.
A díjfizetés váltóval is eszközölhető.
Intézetünk mint átalában tudva van, a károkat
mindig a l e g g y o r s a b b a n rendeztet, ponto492(23
s a n és teljesen megtéríti.
>
Pest, április 1869.
^
jgazgalóság>

Tavaszi árjegyzék
Türsch F.-től

váczi-utcza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett P e s t e n .
£ P V Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek. ' 9 8

Kész öltözékek és menyasszonyi ruhák.

A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat
után. Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy jol
álló derekat, a ruhaalj elöhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt
beküldeni.
1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó szoknyával együtt, 30, 36, 45,
50, 60 forint és feljebb.
1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 86
40, 50 forint és feljebb.
1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, 50, 60, 70 ft. és feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tttllböl, myrtussal diszitve,
70, 80, 90, 100 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 100,120,150 ft. és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; himzett 4.75, 6—20 frtig.
Az emlitett szöveteken kivül más szövetekből is készíttethetnek ruhák.
Nagy választék mindenféle Crinolinokból, különösen estélyi öltözetekhez
ajánlom az uszályos Crinolint, darabja 7, 8, 12 forint.
419 (3—3)
Legujabb fehér és szines lóször alsó szoknyák 6, 8,10, 12 forint.
(Folytatása következik.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utez* 4-dik szám alatt).

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
_
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszSrí
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.

Haynald
A hazafías szellemü, nagy tudományu,
kitünö szónoki tehetségü főpap, a ritka jótékonyságáért is köztiszteletben álló kalocsai
érsek, a közelebbi napokban ujabban kettős
koszorut füzött halántékai körül. Szintoly
nagy tudományu s érdemű elődje, Lonovics
példájára, az akadémia felolvasó asztalánál
jelent meg érseki talárjában, és pedig — mig
amaz papi hivatásával rokon functióban:
emlékbeszédet tartott id. Majláth György
fölött, — Haynald mint egyszerü tudós: egy
növénytani értekezéssel, s kitünö tudománya és megragadó elöadása mellett annak is
fényes jelét adá, mint tiszteli a
tudományt s első tudományos
testületünket. S ugyanakkor,
midőn ezt tévé, egyszersmind
10,000 frtos alapitványt csatolt
az akadémia pénztőkéjéhez.
Mindkét tett, — s ez mit
sem von le becséből, — némileg
viszonzás volt az akadémia
figyelmeért. Öt az akadémia
tavai választotta tiszteleti tagjai sorába s az igazgató tanács
a maga tagjai közé. A 10,000
forint alapitvány ez utóbbi választás nemes viszonzása, — a
felolvasás a tiszteleti tagságra
felelet. Ö, mint az evangeliomi
„jó szolga", kötelességénél többet is tett, midőn tiszteleti tagi
székét tudományos felolvasással foglalta el; mert mig a rendes tagok az akadémiai munkálkodásra köteleztetnek, miért
az akadémia pénzerejéhez képest mind, vagy egy részök, a
régibbség során, fizetést is huznak; a tiszteleti tagok, állásuk
által a fizetés igénye alól ugy
is föl levén mentve, még székfoglaló tartására sem kötelezvék. Annál szebb, ha teszik
mégis, mint tették többen, pl.
Kemény, Trefort, Balassa, s legujabban Haynald is.
Ennyit a tudós érsek akademikusságáról.
Arczképét s életrajzát a Vasárnapi Ujság
ezelött hét évvel (1862. márcz. 30-ki szám)
még erdélyi püspök korában közölte. Az
arczkép fametszeteink akkori kezdetleges
állapotáról tanuskodik, az életrajz pedig

Lajos.

azóta kiegészítésre vár. Haynald életében
azóta két nagyfontosságu forduló pont következett be — lelépése az erdélyi püspöki
székről, s annak, mint eröszakoltnak, méltó
kárpótlása : kalocsai érsekké neveztetése.
Olvasóink, kiknek legnagyobb részét szeretjük a lap régi törzsolvasóinak tekinteni,
könnyen fölüthetik e lapok 1862-ki évfolyamát, s azért fel fognak menteni az ott elősorolt életrajzi adatok ismétlésétől. Csak
egy-két kiegészitő adatot akarunk ide vetni.
E sorok irója Erdélyben lakott akkor,
midőn Haynald oda jött püspöknek. A buzgó

HAYNALD

LAJOS.

főpap elött, ki mint püspöki helyettes (következési joggal) lépte át elöször Erdély
határát, a terrénum eleinte ismeretlen volt.
Erdély a vallási türelem arkádiája. A különböző felekezetek a négy „recepta religio"
hazájában századok óta testvéri egyetértés-

ben, társadalmi teljes összeolvadásban élnek.
A kölcsönösség s jogegyenlőség elve nem
irott malaszt, hanem keresztül vitt tény. A
vegyes házasságok sehol sem gyakoriabbak,
de hogy összeütközésre adtak volna alkalmat
akár a házasfelek, akár az egyház és a család
közt, sehol sem ritkább dolog, mint Erdélyben. A hitbuzgó főpap, midőn e sajátságos
viszonyok közé lépett, melyek az akkori
magyarországiaktól oly lényegesen különböztek, saját egyháza érdekében némi szigorral akart föllépni a többi felekezetek irányában. Saját fölvilágosult hivei figyelmeztették
a százados törvényes gyakorlatra s a felekezetközi békés
viszonyokra e törvényes gyakorlat védpajzsa alatt. Oly lángeszü s nemes keblü férfiunak
csak egy halk figyelmeztetés
kellett, hogy feltalálja magát
helyzetében. Haynald hitbuzgalma attól kezdve nem a felekezet közti viszonyok bolygatásában, hanem saját egyháza
építésében keresett s talált te'
vékenységi tért magának. Evenként nagy körutakat tett terjedelmes egyházi megyéjében,
mely az egész Erdélyre kiterjedt. Vizsgálta iskoláit, egyházai anyagi és erkölcsi állapotát,
papjait. Segitett a szükölködőkön,s közmondásossá vált jótékonyságát nyilván és titokban
nagy mérvben gyakorolta. Iskolák, egyházak, kórházak,jótékony egyletek szintugy számithattak segélyére, mint az.
egyéni nyomor és szenvedés,
mely töle soha sem jött el
anyagi gyámolitás és lelki vigasz nélkül. E kőrútjaiban
rendesen mindenütt prédikált.
Ritka szónoki tehetséggel s
készséggel megáldva, képes
volt mindennap, ha kellé, órákig
tartó beszédeket tartani, elragadva olykor hallgatóit, lekötve az ájtatos
figyelmet mindig. A miveltek gyönyörrel, a
köznép épüléssel hallgatta. Szónoklata jelleme
a természetesség, kedélyesség és melegség
tulajdonaival bir; a legjobb tulajdonok egyházi szónokban, kinek kevesebbet kell menny- ^-""
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dörögni és szőrszálakat hasogatni, mint szere- ben már szóltunk. Ö a klassikai, bölcsészeti
tetet, hitet és emberies érzelmeket éb- és hit-tudományok nagy mezején kivül, mereszteni.
lyekben ritka jártassággal bir, különösen
Az 1861-diki pesti országgyülésen, hol szenvedélyes kedvelője a nö\ énytannak. Bomint Ei'dély püspökének a felsőházban volt tanikai gyüjteménye, melynek legnagyobb
széke, az unió ügyében tartott remek beszé- részét saját kezével szedte össze hegyen és
dével méltó feltünést okozott. Mint parla- völgyön, a legszebbek és leggazdagabbak
menti szónok is jelesnek bizonyitotta magát, egyike. Keleten is utazott s a Lybánonon is
s mint politikus a törvényesség rendithetlen botanizált, a czédrusok árnyában s a mély
bajnokának s az alkotmány és a jogfolyto- hegyszakadékokban.
nosság erős érvü szószólójának.
Mint ember a legkedvesb és megnyerőbb
Itt kezdődik politikai szereplése.
jelenségek egyike. Finomság, nyájas modor,
Az 1863-ban N.-Szebenbe összehivott kü- elegantia, szivélyesség — mely valódi s nemlön (s igy törvénytelen) erdélyi országgyü- csak betanult modoros leereszkedés — és
lésen neki, mint Erdély püspökének nemcsak ritka emberszeretet különböztetik meg öt
széke, hanem a legnyomatékosabb szava is azoktól, kik a magas állásba, melyre születés
lesz vala, ha a törvény ily országgyűlést s vagy sors kegye által jutottak, nem hoztak
azon való megjelenést egyátalában megen- magas szivet is magokkal. Haynaldot nem
ged. A magyarok és székelyek azonban, egy állása ékiti, ő ad diszt annak.
—á—r—
előleges értekezletben, hol Haynald ismét a
leghatározottabban állott a törvény alapjára,
elhatározták: nem menni be a törvénytelen
Szeress édes Mariin.
„tartomány"-gyülésbe, hanem indokolt óvás
(1859.)
mellett visszavonulni. Uj választások rendelteitek; az ujonnan választott magyar és Szeress édes Marim, mint eddig szerettél,
székely követek szintoly kevéssé jelentek A mint én szeretlek, hiven, hőn, igazán!
meg, mint az előbbiek (többnyire egyébiránt Mindont olvesztottom, mindenem te lettél:
ugyanazon személyek is voltak), s mint a Vigaszom, reményem, dicsőségem, hazám.
magyar és székely királyi hivatalosok tul- Oh mily reményekkel léptem a világba,
nyomó része. A három legtekintélyesb állásu Mennyit nem remélett megifjult nemzetem!
egyén, gr. Mikó Imre, b. Kemény Ferencz és Szebb napok derültek a magyar hazára,
Haynald püspök Bécsbe idéztettek — ad Nagy jövő határán birkózott a jelen.
audiendum verbum regium. Haynald ment
s nem tért többé vissza. Inkább akart meg- S minden összeomlott! . . Jaj meg kellé érnem!
Óriás küzdelmet sirhalmot takarnak.
válni püspöki székétől, mint alkotmányos Nincs többé reménység! . . Jaj végig köll néznem
meggyőződéseitől. Pedig az áldozat nagy Lassu pusztulását haldokló magyarnak.
volt: nem a hivatal fényeért vagy épen
jövedelméért, —• hanem a tevékenységi, tér- Szeress édes Marim és tanits feledni,
ért, melyet fáradhatlan munka-ösztönnel Ha a honfibút is elfeledni lehet;
biró lelkének nehéz volt a tétlenséggel és Engem csak szerelmed tud boldoggá tenni,
Ha boldog lohotne, ki hazát veszitett.
magánynyal cserélni föl.
Híveitől, szeretett megyéjétől érzékeny
levéllel s ismét nehány tekintélyes jótékony
alapitványnyal vett búcsút, s egyelőre az
egyszerü szülői házba, Szécsénbe, hol kegyeletesen szeretett édes anyja élt, vonula viszsza. — A pápa azonban „szeretett fiát" csakhamar Rómába hivta s carthagói (czimzetes)
érsekké nevezte. Ideje legnagyobb részét
ezentúl Rómában tölté a pápa oldala mellett
és a kardinálok körében, kik nagy tudományáért, különösen ékes irályáért (ö fogalmazta többi közt a világ minden püspökei
gyülekezetének a pápához intézett föliratát,
ha jól tudjuk, a szüz anya szeplötlen fogantatása dogmájának alkalmából) és kedves,
nyájas modoráért ép annyira szerették, mint
nagyra becsülték.
1865-ben a magyar-országgyűlés egybeült De neki, mint érseknek in partibus infidelium, ott nem volt széke. A kiegyenlítés
azonban valószinüvé kezdvén válni, mindenki hitte, hogy a magyar miniszteriumba
egyszer kinevezve lesz, fényes elégtételt
adand a Schmerling kormány által püspöki
székéből leszorított férfiunak. Scitovszky
bibornok meghalván, a közvélemény Haynaldot óhajtotta s kandidálta helyére. De helye
a provisorius kormány végóráiban betöltetett. A felelős kormány már nem találta azt
üresen. Azonban Lonovics, a nagy nevü kalocsai érsek, ki a forradalomban ment át
azon, a min Haynald 1863-ban, meghalván,
az ország második érseki székét hagyta üresen. A kormány javaslatára ő Felsége Haynaldot ültette arra. Méltó elégtétel, az arra
teljesen méltó férfinak.
Azóta a kalocsai érseki megye anyagi és
szellemi java előmozdításában munkás. Épit
itt is, mint Erdélyben, a szó minden és legnemesb értelmében. Épitsen, óhajtjuk, még
soká!
Tudományosságáról e sorok bevezetésé-

Oh lásd, karjaid közt sem hagy el a bánat!
Oh hát még nélküled mi volna életem?
Mig örök bánattal gyászolom hazámat,
Enyhítsen szerelmed édes egyetlenem!
Gyulai Pál.

A nyomoruság pitvarában.
„Egy levita emlékiratai"-ból.
(Folytatás.)

Egyszer csak azon vettem észre magamat, hogy keservesen sirok. Magam se tudom, mit mindent gondoltam el, a mikre elöntötte a köny szememet, arczomat. Zokogtam. Odafutottak hozzám mind, engeszteltek,
vigasztaltak; mind hiába. Az engesztelö, vigasztaló szavaknál hasonlithatlanul nagyobb
hatást gyakorolt megindult kedélyemre az a
Krisztusláb, melyet anyám még a tiszttartóné
nevenapjáról hozott és azóta az almáriom
belsö fiókjában rejtegetett.
Elköltvén a mit kaptam, kimentem az
utczára. Gyönyörü szép csillagos este volt.
Szemeimben még nem száradtak föl egészen
a könyek. Neki támaszkodtam a nagy vadgesztenye fának és elbámészkodtam. Egyszer
épen arra jött akis Marczi, egy elkésett tehenet hajtva maga előtt a mezőröl.
— Hát neked mi bajod, he? — szólitott
meg és egyet csettintett felém kócz-ostorával.
— Nagy bajom van, Marczi, — mondám
neki és hozzá csatlakoztam.
— Ugyan micsoda. Megvert az apád?
— Dehogy vert, Marczi, de hogy vert.
Hanem szerdán Bánfára visz iskolába.
— No az még roszabb, mintha megvert
volna; nem igaz?
En szomoruan bólintottam fejemmel, mig
Marczi fütyürészett és egyre csettentgetett a
kócz-ostorral. Végre ilyen rettentő kérdést
tett :
— Tudod-e mit csinálnak ott veled?
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— Ugyan honnan tudnám én, Marczi ?
— mondám és ijedten tekintettem pajtásomra.
— No ha tudnád, nem is hiszem, hogy
elmeiméi. Annyi eszed lenne. Már az igaz,
hogy százszor inkább kondás vagy libapásztor, mint deák. Iszen hallottam én mindent
a gálosi pap öregebbik fiától.
— Mit tudsz hát ? Mondd el.
— Elmondjam ? Hát pajtás Bánfán a
kollégyiomban becsukják a gyereket egy sötét szobába és kenyéren, vizen tartják, mig
csak ugy nem tud deákul, mint rektram. Ha
tud már, akkor megint becsukják és zsidóul
kell tanulni neki; ha pedig deákul nem tud
megtanulni, még csak akkor jön a haddelhadd! Fölakasztják a gyereket két lábánál
fogva egy szegre. Azután még valamit csinálnak vele; de azt nem mondom meg.
Csali ne!
Könnyen el lehet képzelni, hogy milyen éjszakám volt e beszélgetés után. Sokáig nem tudtam elaludni: forogtam ágyamban és a fejem olyan forró volt, mint a tüz.
Még az éjféli kakas-kukorikolást ébren hallottam. Azután elszunnyodtam egy kis időre;
de borzasztó álmok üldöztek. Már be voltam
csukva ama sötét szobába, hol törik-szakad,
a gyereknek meg kell tanulni deákul. Előttem állt a korsó viz és egy darab száraz kenyér. A magas, szük, rostélyos ablakon folyvást huhogtak be a baglyok és nem hagytak
tanulni. Elkövetkezett a szomoru büntetés
is. Fölakasztottak lábamnál fogva és álmomban világossá lett előttem a büntetés másik
fele is, melyet Marczi oly titokteljesen elhallgatott. Füleim hallatára tanácskoztak,
hogy kifúrják a fejemet, és töltsért fognak
beleütni. Épen akkor ébredtem föl nagy vergődés között.
Édesapám azzal fogadott, hogy ma délelött a méltóságos urhoz kell elmennem vele,
megköszönni kegyességét. Azért hát szedjem össze magamat és vegyem föl uj ruhámat. De én csak pityeregtem egyre és reggeli kenyeremből két harapásnál nem ment
több le a torkomon.
— Mi bajod, kis fiam? Mi bajod Gáborka? — ostromoltak együtt apám és anyám.
Elmondtam nagy nehezen, ötször-hatszor
belekezdve, nagy fuldoklás között mindazt,
a mit az este hallottam és az éjjel álmodtam
azon mód felöl, melyen a gyerekek Bánfán
deákul tanittatnak. Anyám egykissé megütközött a dolgon és kérdöleg tekintett
apámra. De ez elnevette magát, sürü szemöldei csakugy rángatóztak nevetés közben
és alig birt szóhoz jutni.
— Elbolonditottak téged, kis fiam, —
mondá végre. Nem igaz abból egy betü se, a
mit Marczi beszélt. Álmodta azt ö is. A kollégyiomban csak a rosz, szófogadatlan, pajkos gyerekeket csukják sötét szobába, lábánál fogva pedig szögre egyátalában senkit
se akasztanak. Nekem csak elhihedd, Gáborka. Hét esztendeig magam is jártam a debreczeni iskolát; de effélére nem emlékezem.
No csak hozd egy kicsit rendbe anyjuk a
gyereket, mert a méltóságos urhoz viszem.
Anyám nem mondatta magának kétszer
az utasitást. Szerető gonddal és egy jó sikáros szapannal kimosdatott; azután egy rosz,
sárga csontfésüvel, melynek több helyen nem
volt foga, mint a mennyin volt, nagy nehezen elválasztotta apró, fekete hajamat. Sára
megolajozta csizmámat, belebujtatott ujdonatuj, barna csikos nadrágomba, rám adta
kék kitlimet, melynek — emlékezem rá, —
szerfölött hosszu ujjai voltak, hogy a kezem
alig látszott ki belőlük, begombolta mellényemet, melynek csillogó gombjai oly fényesek voltak, hogy szinte meglátta az ember
magát bennök, mint valami tükörben. Végre

fejembe nyomta fekete, gerezdes sapkámat,
mely szépen ki volt vörös bőrrel czifrázva.
Igy fölkészittetvén, összenéztek jobbrólbalról, előlrül-hátulról mind. Még a kis Julcsa igazította csak meg ágaskodva a galléromat ; azután, kifogás nem tétethetvén öltözékem ellen, elindultunk apámmal a kastély felé. Az utczaajtóból egyet-mást kiáltott
utánunk édesanyám, hogy ne csoszogjak
csizmámban, zsebbevalómat el ne veszítsem,
szépen kezet csókoljak mindenkinek, a kivel
csak találkozom és több efféléket. Apám integetett vissza, hogy nem lesz semmi hiba
és tovább mentünk.
En elfogultságomban, zavaromban, félelmemben alig tudtam, hol járok. Bár a sötét
szobára és fölakasztatásra nézve némileg
megnyugtattak atyáin szavai; de azért lelkeinröl valami sötét kétely és borzadályniég
sem engedett. Alig hallottam,a mit édesapám
beszélt mellettem az uton. A szorgalmas tanulóknak a restek fölött való soknemü előnyeikről szólt valamit és azt kötötte lelkemre, hogy minél illendőbben viseljem most
magamat a méltóságos ur elött, kinek köszönhetem, hogy ingyen ellátásom lesz a
konviktuson. Csak ugy zúgott a fejemben
minden, a mit jövőm felöl egypár napja hallottam és képzeltem. Tizenkét esztendős voltam és igen-igen keveset tudtam a világról.
Sokat hallottam már a bennem vetett szép
reményekről, melyeket azáltal kell beváltanom, hogy urra legyek egy tágas parókhiában, melynek tornácza alól nézhessék apám,
anyám, hogy nékem minden ember köszön.
De a módról, mely által a remények megvalósulhatnak, igen keveset tudtam. Csak egy
hete lehetett, hogy bizonyossá lettem abban,
miszerint mindenekelőtt el kell szakadnom
azoktól, a kiket egyedül szeretek a világon.
Nem láthatom többé apám barna, redős homlokát, gondos, aggodó, remélő arczát sürü
szemöldeivel, vastag botját, melyen hajdanában lovagoltam és a melylyel utóbb rendetlenkedő játékainkból zavart szét bennünket. Itt kell hagynom beteg anyámat, azt a
sárgás, hosszudad arczot, melyen köny és
mosoly egyiránt szeretetet jelentett. Nem
ölelhetem, csókolhatom többé, a mikor csak
akarom, kis húgomat, nem simogathatom
arany haját és a jó isten tudja, mikor tekinthetek nagy, kék szemeibe. János bátyám lakadalmán nem lehetek itthon, pedig ott czigányok is lesznek és bizonyára olyan nagy
vendégség, a milyenen én még életemben
nem voltam. Pajtásaim el fognak felejteni;
tudom egy hónap mulva eszükbe se jut, hogy
hiányzik közülök valaki. Ha egykor tán hazakerülök, Vigyáz nem fog rám ismerni és
mit ér az olyan élet, mikor az ember nem
lóthat-futhat föl s alá Vigyázzál. Mindennek
igy kell lenni. Valóban nagy ár; még akkor
is nagy ár, ha püspökséget szerezhetnénk
rajta. Ilyen s ezekhez hasonló gondolatokkal
volt tele a fejem utközben. Pöregatyás, mezítlábas pajtásaim, kikkel találkoztunk, gonosz sunyi tekintetekkel méregették uj ruhámat, gerezdes sapkámat, szép fényes gombjaimat és nagyokat röhögtek, mintha már
nem tartoztam volna közéjük. Arczom égett,
fejem szédült s alig birtam apám mellett
menni.

(Folytatása köv.)

Beütht)

Zsolt.

A párisi világtárlat és a magyar ipar.
lI. Gyúszerek.
Nendtvich tanár jelentésében egy egész szakaszt szentel a gyúszereknek; érdekesnek tartjuk olvasóinkkal e részt is kivonatosan megismertetni.
A gyúszerek gyártása már a mult kiállítások
alkalmával oly nagy kiterjedést nyert volt, hogy
azt gondolná az ember, miszerint e tekintetben

tovább menni csaknem lehetetlen. Már a mult
londoni ipartárlat alkalmával statistikai adatok
nyomán be volt bizonyitva, miszerint Angolországban évenként 90,000 millió gyufa fogy el, melyeknek értéke, ha 1000 darabját csak 1 ponnybo számitjuk: 375,000 font sterlinget tesz.
Ha a gyúszerek történelmét csak az utolsó 40
évben veszszük, nem tagadhatjuk, miszerint az
igen gazdag volt sokféle fejlődési viszonyaiban.
Még mindnyájan emlékezünk azon korszakra, midőn tűzkő, aczél és tapló az egyedüli szerek voltak,
melyekkel tüzet csinálhattunk.
Az első változás e tekintetben az ugynevezett
Borthollet-féle sónak (chlorsavas káli) feltalálásával történt, melyen azon észlelés tétetett, hogy az
kénnel vagy egyéb könnyen gyujtható anyagokkal
keverve, és a keverék tömény-kénsavval érintkezésbe hozva, rögtön meggyulad és hevességgel ég.
— E tulajdonsága a chlorsavas kálinak alkalmat
adott Gay-Lussacnak azon gyufák készítésére,
melyek conc. kénsavval áztatott asbestet tartalmazó kis üvegekbe mártattak.
Nagy előlépés történt e tekintetben, midőn a
vilany (Phosphor) hozatott alkalmazásba, melynok
nagy gyúlékonysága lehetségessé tette, a gyufáknak csupán valamivel érdesebb testhez való dörzsölés általi meggyújtását.
Eleinte a vilanyon kivül szinte kivétel nélkül
chlorsavas kálit használtak, melylyel tudniillik a
vilany igen könnyen gyúladó vegyüléket képez.
Azonban azon körülmény, hogy e vogyülék erősen
pattog, és az égő anyagot mindenfelé szórja, és igy
azon tárgyakra, melyekre ősik, lyukakat vagy legalább foltokat éget, — arra inditotta a gyárnokokat,
miszerint más anyag után keressenek, mely képes
leend a chlorsavas kálit pótolni, a nélkül, hogy az
anyag gyúlékonyságában vesztene, de a mellett
nem pattogna és nem is szórná szét az égő
anyagot.
A pótszer, mely a chlorsavas kálit helyettesíti
és a többi két igénynek is teljesen megfelel, Bécsben Irinyi János által találtatott fel, ki azt Eohmernek, akkor Bécsben a legelső gyúfagyárnoknak,
ajánlotta. E pótszer a barna ólomfeléleg (braunes
Bleisuperoxyd), melyet legelőször Rohmer, utána
a többi bécsi gyúfagyárnokok kezdettek használni,
és pedig a legjobb sikerrel, ugy hogy gyufáik
nemcsak igen könnyen meggyujthatók, hanem szépon, minden frecsenés nélkül fel is lobbannak.
A bécsi gyufák ekkint rövid idő alatt nagy
hirre jutottak, miután nemcsak czélszerüségükre
nézvo, hanem elegantiájukat is tekintve, minden
más gyufát felülmultak. A párisi és londoni gyufák
össze nem hasonlíthatók velük, egyik tekintetben
épen oly kevéssé, mint a másikban. Á bécsi gyúfagyárnokok módja és eljárása rövid idő mulva az
egész monarchiára kiterjedt, ugy hogy jelenleg
mindenütt, Pesten ugy mint Prágában vagy Lembergben és N.-Szebenben, ugyanezen eljárás szerint készítik a gyufákat.
Kétséget nem szenved tehát, miszerint a bécsi
gyufák arra nézve, mit gyufáktól várni és kövotelni lehet, minden más hasonnemü gyártmányok
között a legtökéletesebbek. Nemcsak hogy a legnagyobb gyorsasággal és röppentyű gyanánt szépen fellobbannak, hanom biztosan is meggyuladnak
és végig elégnek. Ha azután még azt is hozzá
teszszük, hogy a bécsi, úgynevezett salongyúfák
végei még jó illatú fénymázba is vannak mártva,
mely nekik a kellemetlen phosphorszag helyett
kedves illatot is kölcsönöz, joggal elmondhatjuk
róluk, hogy megfelelnek mindon igényeknek, melyeket gyufáktól követelhetünk.
A gyufák könnyü gyujthatóságát azáltal
akarták elhárítani, hogy ugy készitettek, miszerint
azok csak különösen e czélra készitett laphoz dörzsölve gyuladnak meg, ellenben akármily más laphoz dörzsölve, meg nöm gyuladnak. Ezen lap,
melyhez a gyufák dörzsöltetnek, hogy meggyuladjanak, úgynevezett amorph-phosphorral van
elkészitve.
Eürth Schüttenhofenben nagyobb mennyiségben készitette e nemét a gyufáknak, de mindamollett, hogy czélszcrüségüknél fogva jobban ajánlják
magukat, mint akármely más, átalános elfogadást
még som nyertek, s ugy látszik, mintha nálunk
egészen eltüntek volna a használatból. Ellenben
más országokban, mint pl. Dániában, Svájczban
elfogadták, és ott nagyobb elterjedésben is használják.
A dörzsgyúfák átalános elterjedése ogy más,
azelőtt ugy szólván ismeretion iparágat költött
fel, t.i. :a phosphor előállítását. Ezen anyag azelőtt
csak mint ritkaság tartatott a vegytani laboratóriumokban, és legfeljebb némely kisérlotekre használtatott. Jelenleg ellenben előállítása némely

gyárakban csaknem hihotlen mennyiségben történik. — Hogy csak némi fogalmunk is legyen e
gyártás nagyságáról, elég lesz felhozni Coignet
pere & fils & Comp. gyárát Lyonban, mely már
azelőtt 6 évvel hónaponként 7000 kilogramm (1
3
kilogr. = l / 4 font) phosphort állitott elő és hozott
kereskedésbe. A phosphor ára 1838-ban még 2 5
franc volt kilogramm szerint, most ellenben ugyanazon mennyiségnek az ára már 2 franc 5U cent.-re
szállott alá.
Miután a phosphornak ezen roppant mennyisége egyedül csak az emlősök csontjaiból állittatik
elő, kétséget nem szenved, hogy ezáltal egy igen
becses anyag vonatik el nemcsak a mezőgazdaságtól, melynek az állati csontok igen jeles trágyául
szolgálnak, hanem a czukor-ipartól is, melynek
ezáltal a nélkülözhetlen spodium drágittatik meg,
és ezáltal maga a ezukornak az ára is tetemesen
emeltetik.
Azonban még más ok is van, mely a phosphor
mellőzését a gyufáknál igon kívánatossá teszi, és
ez annak hatása mint erős méregnek.
Tudva van tudniillik, miszerint azon munkások, kik a phosphorgyúfa-gyárakban alkalmazva
vannak, idővel leginkább az állkapcsok csontjaiban
igen veszedelmes és fájdalmas csontszú által támadtatnak meg, mclyne.<, főleg az asszonyi személyek, többnyire áldozatul esnek. Igaz ugyan, hogy
az ujabb tapasztalatok azt deritették fel, miszorint
leginkább csak azok támadtatnak meg ezen betegség által, kik a munka alatt esznek, és hogy a
betegséget az által ol lehet kerülni, ha az evés a
munka alatt meg nöm engedtetik; oz azonban még
nem bizonyos és megerősítést igényel.
Másodszor tudva van szintén, miszerint a phosphor, habár csekély mennyiségbon is az ember és
állatok gyomrába jut, abban veszedelmes gyuladási
és ennek kövotkoztében halált idéz elő, és ezen
oknál fogva gyakran használtatnak a gyufák, főleg
asszonyok által, öngyilkosságra.
Mindazon okoknál fogva nagyon kivánatos
volna, ha a phosphor más szer által pótoltathatnék
és oly vegyszer találtatnék fől, mely a phosphortartalmu gyufák könnyü gyulékonsága mellett
azoknak mérges tulajdonságával nem birna.
A gyufák legnagyobb mennyiségben és legnagyobb tökéletességgel ausztriai gyárnokok által
voltak kiállitva; ez iparágban Magyarország is volt
3 kiáll tó által képviselve, nevezetesen:
Zarzetzky József által Pestről. — Leitner és
Grünwald által szintén Pestről; — végre Zell József által Brassóból.
Mint emlitettük a gyúszereknél még eddig
nélkülözhotlen vilany előállításával szoros összefüggésben áll a csontszén vagy spodium készitése,
mely anyag a czukor előállitására, és főleg annak
finomítására is lényeges befolyással van.
A csontok még ezelőtt 50 évvel annyira terhükro voltak az embereknek, hogy gyakran zavarban voltak, vajon mit csináljanak velük, és hogyan
szabaduljanak meg tőlük; közönségosen a szemétgödörbo vándoroltak, hol aztán a többi szeméttel
egyenlő sorsban részesültek. Jelenleg ellenben a
fejlettebb iparos országokban igen becsos nyers
anyagot képeznek számos, igon fontos czikk előállitására. Igy használtatnak, mint épen emlitve
volt, a csontszén előállitására. Azon darabjai
a csontszénnek, melyekből az égetés alkalmával
a szén nagyobb része kiégett, és igy többé mint
csontszén nem használhatók, igen czélszerü alkalmazást nyernek a vilany előállitására. Továbbá,
mielőtt spodiummá kiégettetnének, kifőzve igen jo
konőt adnak, részint a kocsik, részint a gépek
kenésére; végre sósavval keverve, moly a vilanysavas meszet feloldva a csontenyvet oldatlanul
hagyja hátra, az ugynevozott esontonyvet, gelatmot
és más hasonló anyagokat szolgáltat.
A csontszén jelonlog oly komonezékben égettetik, hol azoknak égetése saját fejlődő gázok
segitségével, mindon más tüziszer közbenjárása
nétkül vitetik végbe, mig azelőtt az arra megkivántató tüziszer nemcsak annak árát tetemesen emelte;
de miután a száraz destillatio alatt fejlődő igen
kellemetlen és alig türhető, az ogész vidéket messzo
távolságra mérgesítő gáznemek azt csaknem lakhatlanná tették; jelonleg e gáznemek maga a
csontszén égotésére használtatnak, és igy a vidéket nemcsak kellemetlen, de ártalmas bűztől mentik meg.
Az első csontszéngyárt hazánkban már ezelőtt
30 évvel Lichtl állitotta fel Pesten, mely még ma
napig is fennál Ujposthoz közel. Utána Mitterdorfer, a ki azonban néhány évi működés után felhagyott vele. Lichtl gyára som látszik diszleni, mi
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Vegyük szemügyre legelőbb is a japáni nép
annál megfoghatlanabb, miután Magyarországon
Képek Japánból.
sajátságait és a következtetés egy nagyszerü jövőre
is a czukorgyárak száma napról-napra szaporodik,
és minden czukorgyárban a csontszén fogyasztása
ACsöndes-óczoán, megmérhetetlen terjedelmü aligha lesz nagyon kedvező. Kereskedelmi tekinigen totomos.
földkerületével s édeni szépségü szigot-csoportjai- tetben Japán még ma is csak gyermekkorát éli.
val egy uj, nagyszerü átalakulás küszöbén áll. Az Sziget-hazájának kikötőkben gazdag partvidékei
eddigelé földrajzi, müvolődés-történeti, politikai daczára som tudta megtanulni, hogy a tonger
Hainburg vára.
és kereskodelmi tekintetben egészen elszigetelten hullámain idogen országok és nemzetok természeti
Alsó-Ausztriában a Duna jobb partján majd- élt hatalmas, népes és tormékeny országok kezde- és ipartermékei után menjen s azokat az övéivel
nem Dévénynyel szemközt a határszélen fekszik nek lassanként belépni a világtörténelem zajos, becserélje. Soha még nemzet országának sajátságai
Hainburg mezőváros. Ki no ismerné e nevet tra- élénk tömkelegébe. Mennyire megváltozott, meny- és fokvése által kimutatott és feltételezett feladanyire átalakult minden e roppant nagy területen, tát annyira félre nöm ismerte, mint a japániak.
fika-dohány gyárairól?
Hainburg-nak hajdan szereplő vára és apát- mely még e század elején sem igen volt egyéb Már akár az állam bel viszonyai vagy intézményei,
sága volt; most csak romjai vannak, a mint azokat terra incognitánál! Most már ott minden ki van akár egyéb körülmények okozták légyen is az
fürkészve és a nyugati műveltség befogadására ország és nemzet hivatásának e félreismerését,
képünk mutatja.
előkészitvo.
Önkénytelenül is eszébe jut az em- minden csak oda mutat, hogy a japániak nincsenek
E vár hajdan történelmünkben is emlékezetessé lett. Története különben folnyúiik a XI. szá- bernek, hogy az Atlanti- és Csöndes-óezeán s az tengerész nemzetnek teremtve. — Az alap ok itt a
if. A III. Henrik császár és Ottó királyy közti azokat környező s imitt-amott szigetként belepő nép jellemébon keresendő.
ib
Inkább hasonlit Japin Olaszországhoz, nemháboru alkalmával H
Hainburg
vára a tűz marta- vidékek között párhuzamot állítson fől. Melyiknek
van a kettő közül nagyobb, szebb jövője? Ugy i csak földrajzi helyzeténél, vulkanikus hegy vonala és
léka lőn, ekkor 1050-ben a nürnbergi gyülésen
fogjuk találni, hogy egy minden tekintetben jól •hegycsúcsainál fogva, hanoin politikai tekintetben
helyreállitását rendelték el, miben a krónikák
szervezett és rendszerezett kereskedelmi forgalom j is. Nem sok évvel ezolőttOlaszország felett is apró
szerint — a magyarok akadékoskodtak.
alapföltételeinok az utóbbi sokkal inkább megfelel, j
Történelmünk erdőkében Hainburg vára em- mint az előbbi. Mert az Atlanti-tenger partvidé- j királyocskák és herczegecskék uralkodtak, s az
lékéből legnevezetesebb azon adat, midőn a XIII. keinél azt is tekintetbe kell vennünk, hogy a mű- | egész felett ugy szólva egy világi és egy egyházi
fő^állott, melyek közül] jelenleg a világi hatalmaszázad második felében IV. László magyar király

I.
vallásnak, mind podig Kon-fu tse-nak sok pár- legszebb fekvésü és környezetű helyekot válogatA ytulúi Buddha templom.
ják ki.
tolója van.
A nagyobb templomok rendesen gyönyörü
A japániak gondolkozásmódját és egész lelJapánban sok mindon emlékeztet arra, hogy
kületét, beléletét vallásos érzelem lengi át. Hitre- a Buddha-hit valami távoleső, idegon országból parkokkal diszitett halmokon feküsznek , hova
gészetük sommiféle más
több rendbeli árnyas
nemzetével összefüglépcsősoron jut fel az
gésben , vagy rokonságember.
ban nem állott soha.
A templomokat szép
Mondáik mind japáni
kertek és barátságos
helyiségekre,
viszokinézésü papi lakok
nyokra és az ország
környezik. A benyotermészeti különössémás, molyet a diszes
geire, sajátszerűségeire
és terjedelmes udvarok
vonatkoznak. Ösi higyakorolnak a szemlétöknek, a Kami-valláslőre, nagyszerü és konak, eredete és alapímolyáé mégis oly kedtása a sejtelmek és reves, behizelgő. A temgék sötét homályában
plomok tömör nehéz
vész el. A világ teremtetőzetét hatalmas osztéséről s a természet
lopgerendák tartják,
fokozatos átalakulásaimelyeknek fáit az idő
ról a legcsodásabb fokeze sötétes szinnel
galmaik voltak. E fofestette be. A belsö
galmak az idők folytádiszitményok csak az
ban természetesen sokoszlopfőkre, a beméféle változáson mentek
lyedésekre és fülkékre
át, a szerint, a mint
szorítkoznak, melyek
majd a Kon-fu-tse valszéles, erőteljes í'araglás Khinából, majd meg
ványokban majd szea Buddha-hit a tászélyes alaku szörnyevol Indiából tört utat
ket, majd csinosan kimagának a szigetordolgozott növény-vagy
szágba.
néha hullám- és felhőcsoportozatokat ábráAz ősi vallás részint
zolnak.
a természet, részint a
hősök tiszteletében álKépünk a yedoi
lott s a mint látszik,
nagy Buddha-tomplom
nem az egy isten hitére
belsejét mutatja, mely
volt alapitva. Mikor
a Taikuné s egyike a
Yashitzone, japáni hős.
aztán a Kon-fu-tse valsziget-birodalom leglása a mennyei birodaszebb, legterjedelmelomból Japánba is átszivárgott, e magasabb ér- származott oda. Csak egy futó pillantást kell vet- sebb és leggazdagabb imaházainak. A boltozat
telmi szinvonalon álló új tan kivált a műveltebb nünk a Buddha-tomplomok belsejébe s azonnal egyszerü, de igen csinos és izléstoljes oszlopokon
körökben hamar clterjedett. Későbben ugyanez meggyőződhetünk a felől, hogy e távol fokvő, ide- nyugszik s a meglepően szép főoltárt virágedéörtént a Buddha-hittel is, mivel az az előbbinél gen ország a szép, a gazdag India. Majd mindon nyek diszitik.

Hainburg várromjai. — (Keleti Gusztáv rajza.)
az Ottokár cseh király ellen vitt, és még atyjától
V. Istvántól öröklött háborúra nézve az első Habsburg, Rudolf római királylyal 1277-ben kötött
véd- és dacz-szövetséget Hamburgban személyesen
megeró'sité. E véd- és daczszövetségnek messze kiható emlékezetes eredménye az lőn, hogy az 1278.
évbon ujra kezdett háború alkalmával augusztus
25-én az oroszláni bátorsággal vívott Ottokár élotét vesztve, Habsburgi Rudolf a magyar királynak
és hadseregének segélye által az Ottokár kezében
volt széles birodalom urává lett, és igy sajátlag
utódaiban mostanáig leterjedt trónját a magyarok
vitézségének köszönheté, mint ezt IV. Lászlóhoz
intézott levelében maga is elismerte. (Katona,
Hist-Critica. VI. 743.)
Hainburg várát 1482-ben I.Mátyás királyunk
is elfoglalta, de ostroma — mint Roó feljegyzé —
kétszáz ezer forintjába korült. Azonban Mátyás
halálával 1490-ben Bécscsel együtt Hainburg is
ismét a németek kezébo esett.
Bethlen Gábor szintén ostromoltatá o várat,
de siker nélkül.
Most a régi várnak csak romjai állanak, melyek között — mint a tudatlan nép regéli — éjfélenként a boszorkányok járják tánczaikat. N—n.

veltségre kevés képességet mutató Afrika talán
mindig csak alárendelt szerepet fog játszani, ellenben a Csöndes-tenger már is részint jól művelt,
részint hihetetlen gyorsasággal és könnyüséggel
műveltté tehető földek által vai> környezve.
Japán, habár akarata ellenére, mind jobbanjobban megnyilik a nemzetközi forgalomnak. A
„mennyei birodalom," Khima, sajnálatra méltó benső
ziláltsága következtében, teljesen megadta magát
az idogen befolyásnak s végre Uj-Holland és a
kelet-ázsiai szigetek oly nagyszerü jövőt készitnok
elő magoknak, mely legalább is annyit mindenesetre igér, mint Közép- és Dél-Amerikáé. S á m i
legfőbb, e vidékek egyszersmind a gyarmatosításra
is nagyon képesek s mindnyája gazdag, sajátszerü
s különféleségénél fogva egymást kisegítő, kiegészitő termékekben és iparban.
A fentebb emlitett párhuzam legelőbb is arra
a legközolebb eső összehasonlításra vezet minket,
hogy a Csöndos-óczoánban Japánnak épen az a
szerep van fenntartva, mely az Atlanti-tongoren
Angliának jutott. Sőt már a japániakat sokan el
is nevezték Kelet angolainak, épon ugy mint a
Khinaiakat Kelet zsidóinak. Mindkét hasonlat sántit, sőt a mint azonnal bo fogjuk bizonyítani, az
első sokkal inkább, mint a második.

sabb. Epon mint Japánban. A Mikado, Miakóban,
tökéletesen Róma pápájának folel meg; ő a hivő
lelkok birodalmában uralkodik. De ugy látszik,
hogy a lelki uralom hátalma Japánban is hanyatlóban van, mert a Mikado hiába bocsátja ki mindegyre óvástételeit és bulláit a Taikum személye
és politikája ellen; bizony nem hederit arra már
sonki többé.
Kolet-Ázsia angolai tehát soha nem lehetnek
a japániak. Sőt inkább o szerep — bármily különösen hangozzék is egyelőre — Ausztrália népeinek van fenntartva. Mindazáltal a szigetbirodalom
mindig ogyike lösz a világkereskedelem legfontosabb állomásainak. Legyünk elkészülve rá, hogy
Kelet-Ázsiának e valódi drágagyöngye, melyet
csak nemrég halásztak ki a homály és foledés
tengeréből, még igon sokáig fogja foglalkoztatni a
művelt világ figyelmét ugy is mint régiség, ugy is
mint ujdonság. Megérjük nemsokára azt is, hogy
ez érdekes országot nomcsak idegen utazók leírásaiból fogjuk ismerni, hanem saját honunk szülöttjeitől is. A „kelet-ázsiai expediczió," melyben
hazánknak is tetemes része van mind költségeit,
mind az utazókat illetőleg, egyik vizsgálati és
nyugpontjául minden bizony nyal aCsöndes-óczoán
szigetbirodalmát fogja választani.

A yedói nagy Buddha-templom belseje.
IL
is jóval tisztább és határozottabb elveket állit fel. templomban elefántfők, pálmafák és lotusz-viráA japániak fegyverei. A hös Yashitzone.
A Buddha-vallás több század óta ugyszólva ál- gok üdvözlik a látogatót, az indusok szent állatai
lamvallássá küzdötte fel magát, s külsőleg minden és növényei.
Ámbár a japániak, mint minden egyébben,
japáni azt követi, de titokban mind :iz ősrégi
ugy
a
fegyvernemekben, tornászaiban és hadvisoA japániak templomaik számára mindig a
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lésben is nagy mérvű újításokat eszközöltök mostanában, mindazáltal a hajdankor esetlen, alkalmatlan és nehéz fegyverzetétől máig sem tudtak
yégkép megszabadulni. A sisak, a pánczéling, az
alabárd, a két kézre való nehéz kard, mind nélkülözhetetlenek a szemlék s nagyobb hadigyakorlatoknál. Az európaiasan felszerelt gyalogság mellott otromba öltözetü íjászok tipegnek s az újmódi
tüzérség nyomában olyan lovasok ügetnek, a kik
a keresztes háborúk idejébe is méltán beillenének.
A modern tüzifegyverek még mind nem szoríthatták ki a nyilakat egészen. Az íjászatot minden körü és nemü japáni nagy szenvedélylyel és
bámulatos ügyességgel űzi. íjakat és nyilakat
mindenféle kigondolható, kisebb és nagyobb alakban találhatunk náluk; sőt vannak miniatur-nyilaik is. Az utóbbiakat szét lehet szedni négy darabba s igy a zsebében is kényelmesen hordozhatja
mindenki. A fiatal leányok e nyilakat ezéllövésre
használják szobáikban. Igen sok japáni ugy tudja
íját és nyílvesszőit kezolni, hogy csak leggyakorlottabb pisztolylövőink versenyezhetnek velök.
De van a japániaknak egy sajátságos fegyverök, melyet nálunk csak a nők tudnak oly ügycsen
kezelni, mint ők, de akkor sem holmi embergyilkoló szándékból. A férfiaknak soha sein jutott
eszökbe, hogy az még az ő kezükben is fegyver
lehetne. Ertjük a legyezőt, az úgynevezett harczi
legyezőt, melynek erős vasfogantyuja van s az
összekapásnál valóságos ütő szerszámnak lehet
használni. Különben hogy más, még veszedelmesebb hasznát is vehetni ennek a furcsa eszköznek,
azt kézzelfoghatólag bebizonyitotta a hős Yashitzoné, ki a legyező-harezot a legbámulatosabb tökélyre tudta fejleszteni.
Yashitzoné, a Mikadók hajdani birodalmának
egyik hőse, kicsiny, alacsony termetü volt és nem
viselt se paizst, se sisakot, se alabárdot soha, még
sem félt a legerősebb és legügyesebb lovagoktól
sem, sőt inkább, ha párbajra került a dolog, mindig
rutul megverte öket. Győzelmét pedig harczi legyezőjének köszönheté, melyet oly ügyes gyakorlottsággal tudott kezelni, hogy ellenét egészen
elvakitá és szórakozottá tette vele. Néha egy-egy
erős ütést is intézett legyezőjével ellenfele szemei
közé, s igy mindig biztos volt a felől, hogy az el
fogja hibázni csapásait s csakhamar az ő kardja
kegyelmére jut. A japáni müvészok Yashitzonét
abban a különös helyzetben szokták festeni, melyben képünk mutatja. Magas, korlátszerü fakarzaton áll, melyre olyankor szokott felugrani, ha ellenfelének egy-egy dühös csapását akarja kikerülni.
Ott lábaival egyensúlyban tartja magát s balkezében legyezőjével hadonázva, jobbjában levő kardjával biztos végcsapást mér a tetőtől talpig vassal
boritott bajnok vaskos fejére.
S. L.
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Josephttadt Csehország észak-keleti határán fekvő szép kis város és várerőd az Elbe
folyó partján, hol a Metau kis patak — melyben a fürdés katonai fedezet mellett a foglyoknak meg volt engedve — az Elbébe
szakad. Környéke magaslat, talaja sovány,
éghajlata zord, tele hosszu. Bástyáiról, —
melyeken katonai örvigyázat alatt naponként
egy órai séta engedélyeztetett a foglyoknak
— látható a cseh óriás hegyláncz Szilézia
határán. — A kis város, mint Olmütz, a vár
kellős közepén van, körítve bástyák és sánczmüvek által. A börtön ablakaiból, mig be
nem rakattak, az egész kis város szemlélhető
volt; — a foglyok Pardubitzig vasuton —
mely most már Josephstadtig ki van nyujtva
— onnan, Königgrtitzen át, kocsikon szállíttattak Josephstadtba. — Várparancsnok ez
időben gr. Spanucki, térparancsnoki ezredes
Borosini volt.
Megjegyzendő, hogy sok olmützi fogoly
neve a josephstadtiak sorában is előfordul;
oka az, mert a polgári egyének 1852. május
27-én Olmützböl Josephstadtba szállíttattak.
E sorok közlője a foglyok névsorát csak ez
időről közölheti 1856. ápril 3-káig, a mikor
vasbilincsei levétetvén, kegyelem utján hazájába visszabocsáttatott. Reményijük, találkozni fog egy fogolytárs, ki a névsor hiányt
itt is ki fogja pótolni.

A vár foglyairól még az is megemlitendő,
hogy némelyek az 1848—49-kiesemények következtében, mások pedig, nagyobb részben
erdélyiek, a Deák Farkas által a .,Vasárnapi
Ujság" mult deczemberi számában ismertetett Makk-féle ügyben voltak 1852-ben elitélve.
____

A josephstadti magyar foglyok névsora.
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lyoknak egyik legszivesb jóltevője. — 67. Mikó
Mihály, csiki kormánybiztos, jelenben Marosszék
főkirálybirája. — 68. Damjanovics József, n.-ruszkai g. e. pap. — 69. Klein Ernő, folkai ev. lelkész,
jolonben bártfai lelkész. — 70. Pákh Mihály, Pákh
Albert atyja, iglói ev. lelkész és tiszamelléki superintendens, tudományos férfiu; meghalt mint dobsinal lelkész. — 71. Grünschneck János, kamarai
igazgatósági ülnök Mármarosban. — 72. Fiéba
József, bánhidi r. k. pap. — 73. Szabó Ádám,
gyógyszerész, Tolnából. — 74. Szelényi Károly,
körösmezei telekkönyvi napdijas; v. — 75. Reviczki
József, zempléni földbirtokos; v. — 76. Ferenczi
János, tordai tisztviselő, meghalt: v.— 77.Zakariás
Károly, szörcsei ref. lelkész Erdélyből; v. — 78.
Gesztesi Sándor, écskai (Torontálmegye) ügyvéd.—
79. Varjasi Jakab, makói r.k. segédpap; mint honvédtiszt reformátussá lett s megházasodott.— 80.
Haakl Salamon, pancsovai minorita; v. —• 81. Fekete Antal, Abaujból.

I. Polgáriak.
1 évre.
1. Nagy Zsigmond, csik-remetei ferenczrendi,
vas. — 2. Vasvári Károly, egri ügyvéd, most
Hevesmegye ügyésze.
2 évre.
3. Berivói László, gazdatiszt Erdélyből. — 4.
Fülöp Terencz, ügyvéd Erdélyből. — 5. Vidacs
János, végzett jogász, honvéd főhadnagy; most
5 évre.
baloldali országos képviselő. — 6. Kovács János,
82.
Balogh
Lajos,
zay-ugróczi ágost. hitv
bornád-németi ref. lelkész. — 7. Rumann Márton,
kézsmárki ágostai hitv. lelkész. — 8. Bessenyei segédlelkész. — 83. Lehóczki János, vág-szordaGábor, ügyvéd. — 9. Horváth János, ügyvéd, helyi r. k. pap; v. — 84. Molnár József, gernyerögtönbiró.— 10. Kulin Pál, birtokos, rögtönbiró. szegi gazdatiszt;v.—85. Palkó György, n.-Solymosi
—• l l . Szemére János, birtokos, rögtönbiró. — 12. ref. lelkész; v. — 86. Pap János, székely-keresztúri
Hunyor Mihály, homonnai r. k. plebános. — 13. ügyvéd; v. — 87. Deák Farkas, m.-vásárhelyi hitFüzeséri Antal, birtokos, r. b. — 14. — Oroszi tan hallgató jelenben egyike ismert íróinknak; v. —
László, birtokos, r. b. — 15. Podhajoczki Sándor, 88. Horváth Gáspár, Vajáról, m.-vásárhelyi hittanr. b. — 16. Rátonyi Károly, birtokos, r. b. — 17. hallgató, jelenleg a Teleki-könyvtár őre; v. — 89.
Maróthi Antal, birtokos, r. b. — 18. Jenei István, Nagy Dániel, panyiti. m.-vásárhelyi hittanhallgató,
birtokos, r. b. —19. Haraszti József, birtokos, r. b. meghalt 1860-ban. v. — 90. Boronkai Lajos, föld20. Fogarasi István, birtokos, r. b. — 21. Benkő birtokos, s 1848-ban honti főispán, — előbb sánezFerencz, r. b. — 22. Mandics András, huszti ház- fegyencz, kegyelem utján várfogoly, meghalt, v.
tulajdonos, r. b. — 23. Szilágyi György, birtokos,
6 évre.
r. b. — 24. Szőllősi Károly, birtokos, r. b.; később
91. Sperlágh Ferencz, Árvából, ügyvéd. —
képviselő. — 25. Jancsó Mihály, rozenbergi polgármester. — 26. Simon Ferencz, pesti r. k. segéd- 92. Tichi Károly, ügyvéd Liptóból. — 93. Sófalvi
pap. — 27. Horváth Károly, pestvárosi főjegyző, József, derzsi unitárius tanitó. — 94. Komáromi
1865-ben Pestváros egyik országos képviselője. — Lajos, n.-váradi ref. lelkész, fogsága után szakáll
28. Hering Lipót, ujvidéki r. k. segédpap. — 29. lolkész; meghalt mint ágyai lelkész; becsületes,
Hodosi Miklós, földbirtokos Biharban, volt kor- jollemos férfiu; fogságában tette sajátjává a franmánybiztos. — 30. Keczoli Károly, földbirtokos czia és angol nyelvet. — 95. Komáromi Jozsef,
Erdélyből. — 31. Szolga Miklós, székely népköltő; földbirtokos, 1848-ban abauji főispán, most Zem1865-ben képviselő. —• 32. Debordes Ágoston, plénmegye alispánja, s a s.-pntaki rof. főiskola gondkolozsvári franczia nyelvtanitó. — 33. Biró Imre, noka. — 96. Madocsányi Pál, földbirtokos, korföldbirtokos, aradi vésztörvényszéki elnök. — 34. mánybiztos; most országos képviselő. •— 97. OszBalázs Adalbert, ügyvéd, ugyanott ülnök. — 35. trovszki József, 1848-ki képviselő csongrádinegyei
Nárai Imre, ügyvéd, ugyanott közvádló. — 36. kormánybiztos; jelenleg Szeged ogyik vezérfia. —
Nagy Sándor, h.-m.-vásárhelyi ügyvéd, ugyanott 98. Jakovits József, 1848-diki képviselő, mint emülnök, költészettel és zenével foglalkozott; jelen- lékszem, magát főbe lőtte 1863-ban. — 99. Ács
ben aradmegyei alispán. — 37. Bige Károly, föld- Károly, pestmegyei szolgabiró, 1865-ben pestmebirtokos Biharban, megyei hivatalnok; meghalt. gyei képviselő; folytonosan tanult, különösen tanulmányozta a nyelveket, melyekben bámulatos hala— 38. Székely János, tordai Erdélyből. — 39. dást tött, szerb, oláh nyelvből vannak versforditáBoross Mihály, a forradalom idejében fehérmegyei sai. — 100. Csuthi Zsigmond, verőezoi rof. lelkész,
aTísp3frJvké3Őbb kecskeméti reform, tanár; kiszaba- most Kajdacson. — 101. Danielisz János, Görgei
dulása után sok népies munka szerzője. — 40. Ko- élelmezési főbiztosa. —102. Domsics Antal, gákomáromi György, földbirtokos; előbb sánezfegyencz, vai r. k. pap. — 103. Fábián Dániel, kézdi-vásárkegyelem utján várfogoly. — 41. Thaisz Elek, je- helyi ref. lelkész, 1848-ki képviselő; most szilágylenben Pest város főkapitánya. — 42. Simon Ignácz, ] csehi lelkész. — 104. Melczer János, r.-keresztúri
aradi ügyvéd. — 43. Sipos Péter, bányahivatalnok evang, lolkész, meghalt.— 105.Putnik Béla,zombori
Erdélyből.
polgármester. — 106. Scheinert Ferdinánd, arad3 évre.
városi kapitány, ügyvéd. — 107. Schwendtner
44. Lomniczi Endre, jelenleg pesti ügyvéd; a Mihály, pesti r. k. segédpap, most pesti plébános.
fogdában angol nyelvre tanitotta fogolytársait. — — 108. Kőrösi Sándor, ügyvéd, hadbiró, most pápai
45. Pálóczi Tamás, Borsodból; meghalt Svájczban. ref. jogtanár. — 109. Gyárfás Károly, ügyvéd
— 46. Kozma Simon, nyujtódi r. k. pap. — 47. Erdélyből. — 110. JiLger Károly, a XVI. szepesi
Logyin Ferencz, gazdatiszt Erdélyből. — 48. város főjegyzője. — 111. Pap Simon, felső-vissói
Lieszkovszki József, egri ügyvéd, vas. — 49. Pok g. o. pap. — 112. Bogdány Mózes, rögtönbirósági
György, egri polgár, vas.
elnök, meghalt. — 113. Domján Samu, ügyvéd
Nyiregyházáról. — 114. Hatzol Márton, 1848-iki
4 évre.
képviselő, kormánybiztos, meghalt. — 115. Eötvös
50. Potku György, sági óhitü pap, vas.— 51. Tamás, földbirtokos, kormánybiztos, képviselő, —
Bernáth József, földbirtokos, kormánybiztos; meg- meghalt 1867-ben. — 116. Décsei László, volt
halt. — 52. Murgu Euthim, képviselő. — 53. Pajor képviselő, kormánybiztos Közép-Szolnokban, földIstván, vésztörvényszéki közvádló. — 54. Ragályi birtokos, meghalt. — 117. Dunka János, rögtönMiksa, földbirtokos, 1848-ban tornai főispán. — biró, földbirtokos. — 118. Groszschmidt Imre, rög55. Belkovics János, ómoraviczai jegyző. — 56. tönbiró. — 119. Mandics Pál, honvédszázados,
Berde Mózes, ügyvéd, képviselő; jelenben is kép- rögtönbirósági elnök. — 120. Csiszár Lajos, ügy' o 1 ^ " ^ ™'—~
viselő Erdélyből és miniszteri osztálytanácsos. — véd, rögtönbirósági ülnök.
121.
Dáné Mózes
57. Boros Samu, szentesi polgármester, 1861-ban sz.-kereszturi ref. lelkész, v.
képviselő; meghalt. — 58. Dózsa Elek, m.-vásárholyi nagyhirü tudós jogtanár, 1867-ben a kép7 évre.
viselőház alelnöke s mint ilyen 1868-ban Pesten
122. Mrva Miklós, r. k. segédpap.
halt meg. — 59. Finta Márton, földbirtokos
8 évre.
Szabolcsban, vésztörvényszéki ülnök; meghalt a
fogságban. — 60. Hofbauer Máté, aljegyző Sza123,. Laki Domo, csornai premontrei kanonok.
badkán. — 61. Major József, miskolczi tanács- v. — 124. Sebesi Kálmán, csornai premontrei kanok. — 62. Mamusics Alajos, ügyvéd, vésztör- nonok, v. — 125. Római Ferencz (Rómer Flóris),
vényszéki ülnök. — 63. Markovics Antal, Csa- bonezés. v. — 126. J-abJonszki Ignácz, a „Világ"
nádi alispán, meghalt 1868-ban. — 64. Okruczki szerkesztője. — 127. Makai' András, rugonfalvi
Aurel, ügyvéd, szép tehetségü fiatal ember. — ref. tanitó, v. — 128. Solymosi István galambfalvi
65. Ulm Károly, végzett jogász. — 66. Varga Imre, ref. lelkész, v. — 129. Pálfi Mózes, vágási r. k.
élelmezési kormánybiztos, meghalt mint a Nagy- pap. v. 130. Benedek Mihály, kadácsi birtokos, v. —
Kun-kerülot kapitánya; a szegényebb sorsú fog- 131. Boér János, Erdélyből, v. — 132. Donát Pál,

redes, (lakik Török-Szent-Miklóson). — 87. Hor18 évre.
198. Berivói Boér Antal, földbirtokos Erdély- váth Ferencz őrnagy. — 88. Hauser Károly őrből, v. — 199. Szászi József, gergyeni ref. pap, nagy. — 89. Vovera Manó mérnök-őrnagy. —90.
10 évre.
meghalt a fogdában, v. — 200. Dobolyi Sándor, Kürti István, Bocskai-huszár ezredes.
134. Sebestyén Gábor, csikszerdai r. k. pap. m.-vásárhelyi ügyvéd, v.
18 évre.
135. Jánosi Lajos, csikjaknbfalvi r. k. pap v.
v.
91.
Horváth
Sándor
kapitány.
— 136. Sillye Gábor, volt képviselő, kormány20 évre.
biztos, jelenben hajdukerületi főkapitány, és az
201. Könyves Tóth Mihály, debreczeni ref.
20 évre.
alsó-szabolcsi egyház vidék segédgondnok:).— 137. lelkész, most karczagi lelkész és esperes, v. — 202.
92. Sárosi Ferencz őrnagy.
Illéssy János, a Nagy-Kunkerület kapitánya, 1848- Keszi Hajdú Lajos, szentesi volt igazgató tanár,
5
ban képviselö, kormánybiztos; IStíl-en, 186 s-ban jelenben kisujszállási gymnasiumi tanár. v. —
Idegenek.
képviselö s mint ilyen halt el 1867-ben Kisújszál- 203. Mikolai Ferencz Orosházáról, mérnök, v. —
Olasz 36, — német 4, — cseh 2 — lengyel
láson. — 138. Bónis Samu, az egész hazában 204. Gál József Kecskemétről, honvédtiszt, v. —
ismert országgyülési celebritás s a baloldal egyik 205. Szatmári Károly, Pozsonyból, (kiszökött a 2, — összesen 44.
vezérférfia. — 139. Imrédi József, ügyvéd, vész- fogdából 1857. juliusban), v.
törvényszéki ülnök, meghalt. — 140. PilaszanoAz államfoglyok állapotát illetőleg majd
vics József, biijai biró, vésztörvényszéki elnök. —
II. Katonák.
lágyabb,
emberibb, majd szigorúbb rendele141. Sörös Imre, most d.-pataji r. k. pap. — 142.
1.
Botár
Károly,
százados.
—2.
Púhl
Ignácz,
tek
küldettek
Bécsből. Kezdetben, irás, ujsáKis Albert, szepesmegyei főszolgabiró. —• 143.
őrnagy.
—
3.
Tolnai
Sándor,
százados.
—
4.
Idősb
gok
olvasása
is engedélyezve volt, később
Dunyov István, ügyvéd, honvéd főhadnagy, hadbiró, később Garibaldinak hires ezredese. — 144. Beke József, nyugalmazott százados.— 5. Magyari mindezek, főleg 1852. óta, megtiltvák. Ha
Hankovics György. Biharból, vésztörvényszéki Ferencz, százados. —- 6. Pünkösti Pál, ny. kapi- mégis valaki valami művön dolgozni akart,
elnök. — 145. Oroszhegyi Szabó József, (Oroszhe- tány. — 7. Ugron István, ny. főhadnagy. — 8. külön szobában meghatározott órák alatt, felgyi Józsa), forradalomkor orvosnövendék, msijd Józsa Sándor, székely hadnagy. — 9. András Jáguerilla főnök; fogsági idejét folytonos tanulás- nos, ny. százados. — 10. Czóbel Pál, székely had- ügyelet mellett dolgozhatott. Csak oly könyban töltötte, kiszabadulása után keletre menvén, nagy, (jelenleg a váczi fegyintézet igazgatója). — veket lehetett olvasni, melyek a térparancscsászári ezredorvos lett a török hadseregben. Ez l l . Potyó Ferencz, ny. hadnagy. — 12. Józsa nokság által megvizsgálva, a foglyoknak a
állásában beutazta a kelet-ázsiai török birodalmat. Lajos, székely huszár-hadnagy. — 13. Benkő Sán- fogdába beadattak.— A foglyok legnagyobb
A sok fáradság megtörte testi és lelki erejét, hazá- dor, ny. főhadnagy. — 14. Sándor László, főhad- része szellemi működéssel, olvasással, kisebb
jába betegen tért vissza; előbb Pesten, most Kolozs- nagy. — 15. Cserei Lajos, ny. őrnagy. — 16.Baj- része kézi munkák gyakorlatával rövidítette
Márton, hadnagy. — 17. Cseh László, főhadváron sínylődik. — 146. Német László, háromszékí kó
na
volt kormánybiztos. — 147. Gr. Haller József, Er- gy- — 18. Domokos Sándor, ny. százados. — nehezen haladó óráit.
Esti 9 órakor a világitásnak minden szodélyből. — 148. Árkosi Mozes, fiátfalvai unitárius 19. Erősdi Lajos, ny. százados. — 20. Vágner Jólelkész, v. — 149. Gál Antal, magyarosi birtokos. zsef hadnagy. — 21. Nagy Dániel, székely had- bában meg kellett szünni, a gyertyák elolv. — 150. Szabó Lajos, bögözi birtokos, v. —151. nagy. — 22. Pál József hadnagy. — 23. Aranyi tattak. Világításra bádog mécsben olaj, fűBeke Dénes, agyagfalvi ref. segédlelkész, v. — 152. Károly kapitány. — 24. Hild Ferencz százados. tésre novembertől május l-ig fa adatott, maElekes József, siménfalvi földbirtokos, v. — 153. — 25. Benkő Dénes főhadnagy. — 26. Lázár JóDózsaSándor, botfalvi birtokos, v. — 154.BedőSán- zsef hadnagy. — 27. Bocskor Ferencz hadnagy. gok a foglyok fáradoztak a fűtéssé]. — Mindor, városfalvi birtokos, v. — 155. Bányai Antal, — 28. Reznek Károly hadnagy. —29.Deák János den fogolynak külön vaságya volt, hozzász.-udvarhelyi ügyvéd, moghalt a fogságban, v. — főhadnagy. — 30. Grálfalvi György hadnagy. — való lepedő, szalmazsák, szalmapárna és
156. Jakó Antal, muzsnai ref. lelkész, logéltesebb 31. Gyárfás Lajos főhadnagy. — 32. Kovács Ig- szőrtakaróval, azonban meg volt engedve,
a fogságban volt ref. lelkészek közt. v. — 157. nácz hadnagy. — 33. Návrászki Károly százados. saját ágyneműiket is használni, ugyszintén
Muzsnai Pál, m.-vásárholyi ref. hittanhallgató, v. — 34. Miskolczi István főhadnagy. — 35. Zonda tulajdon ruháikat is; kinek nem volt, szürke
— 158. Albert János, m.-vásárholyi ref. lelkész, v. Lajos százados. — 36. Kelemen János százados. posztóból készült fegyenezruha adatott. —
159. Özvegy Kenderesi Lajosné, Boér Nina. — — 37. Lőrincz József őrnagy. — 38. Bornáld An- Szeszes italok élvezése tiltva volt, betegek160. Boncza Imre, fogsága alatt unitáriusból róm. tal őrnagy. — 39. Matheidesz Károly kapitány. nek, vagy gyengélkedőknek orvosi bizonyítkatholikussá lett. v. — 161. Lugosi József, Kolozs- — 40. Báró Gamera Gusztáv. — 41. Dobai Káványra megadatott. — Levélírás, de csak
várról. — 162. Tilcs János, kolozsvári könyv- roly ezredes. — 42. Zsombori Sándor ezredes. —
43. Kabos Károly honvéd őrnagy.
egy megnevezett és bejegyzett egyénhez, 3
árus, v.
hónapban egyszer, a térparancsnoki szobá12 évre.
3 évre.
ban,
hová a fogoly katonai őrizet mellett
163. Fodor Antal, csikszent-domokosi r. k.
44. Strauch Mátyás, százados. — 45. Pap
vitetett ki, meg volt engedve, latin, német,
pap. v. — 164. Jankó Ferencz, csíki dulló. v. — Károly, ny. hadnagy.
franczia nyelven, de magyarul nem. — Pénz
16o. Finta Miklós, honvédtiszt, Tordáról. — 166.
4 évre.
Hammol József, orvostan-hallgató, v. — 167. Túri
a fogoly kezénél nem lehetett; mit küldöttek
46. Incze József, határőri hadbiró. — 47.
János, rékasi jegyző, v. - 168. Batho Ignácz,
neki,
a térparancsnokságnál volt letéve, éleljaszladanyi jegyző, v. — 169. Csányi Dániel, dob- Frank Károly.
mezése
javítására belőle naponként adatott
5 évre.
reczeni főiskolai tanár; kiszabadulása után ismét
1
ftig,
kiszabadulás
esetében, ha mi még madebreczeni tanár, 1861-ben képviselő, tudós tár48. Köhler Frigyes százados. — 49. Maurer
radt,
kezeibe
adatott
a fogolynak. Minden
sasági tag^ meghalt Debreczenben, v. — 170. József hadnagy. — 50. Nagy Dani főhadnagy. —
Horváth Károly, marczaltői ügyvéd, v. — 171. 51. Seidel Ferencz főhadnagy. — 52. Jánosi László fogoly 10 krt kapott egy napra, ebböl keBereczki Sándor,sz.-koresztúri földbirtokos; meg- hadnagy. — 53. Pap Ferencz hadnagy. — 54. rült ki egész napi élelmezése, hetenkénti mohalt a fogságban, v. — 172. Dáné Károly, Sz.-Ke- Jánosi József hadnagy. — 55. Incze Gergely satása.
reszturrol. v. - 173. Varga Zsigmond, sz.-keresz- százados. — 56. Kristó Lajos hadnagy. 57. HalsA balsors szorosabban fűzi össze a küturi birtokos, v. — 174. Marosi János, siménfalvi tucher József kapitány.
lönböző
rangú, miveltségü s polgári állásu
birtokos, v. —175. Lőrinczi Mihály, sz.-ábrahámi
6 évre.
embereket; igy volt itt is, szeretet tartá
ügyvéd, v. — 176. Lengyel Ádám, Tordáról. v.
58. Szépszegi Ferencz őrnagy. — 59. Pün- össze a foglyok sziveit, a gazdagabb szeren— 177. Bitai Mihály, csekofalvi ref. lelkész, v. —
178. Finna János, Erdélyből, v. — - 179. Minorics kösti Gergely főhadnagy.
csétlen megosztá falatját a szegényebb szeKároly, Kolozsvárról, v.
8 évre.
rencsétlennel. Deahonn szenvedők is szives
14 évre.
60. Deszputovics Péter százados. — 61. Sza- küldeményeikkel vigasztalák számtalanszor
bó
Károly
százados.
a börtön falai közt szenvedőket, küldözvén
180. Remellai Gusztáv, törzshadbiró, ismere10 évre.
tes iró; meghalt, v.
nekik különféle ruhanemüeket és élelmi
15 évre.
62. Szilágyi Samu alezredes. — 63. Kútasi szereket, nemes lelkű barátok is szives meg181. Ambrus János, n.-váradi vésztörvény- Ignácz kapitány. — 64. Somlyai Sándor százados. emlékezéseikkel enyhítették barátaik nehéz
széki elnök. v. — 182. Jakab Mihály, u. o. ülnök, — 65. Vimpeller Sándor hadnagy, (kiszökött a sorsát.
K. Hajdú Lajos.
v. — 183. Földi János, u. o. ülnök. v. — 184.' fogdából 1857. juliusban). —66. Klement György.
Kászonyi János, birtokos Erdélyből, v. — 185. — 67. Blaskó Antal tüzértiszt. — 68.SebesEmil,
Gál Dániel, kormánybiztos Erdélyben, v. — 186. a szerencsétlenül kimúlt. — 69. Vinczer Ferencz.
Helyreigazítás.
Bobori Károly, czeglédi r. k. pap, 1861, 1865,
12 évre.
1869-diki képviselő, v. — 187. Szabó Karolj',
Mult számunk egyik közleményére vonatkozó70. Barta András százados. — 71. Fodor lag a következő helyreigazítást vettük, melyet
czeglédi ref. lelkész, most nyugalomban él Fülöpszálláson, v. — 188. Tébi Zsigmond, foktűi, most István kapitány. — 72. Edényi Lipót őrnagy. — örömmel közlünk:
kopácsi ref. lolkész. v. — 189. Vörösmarti Sándor, 73. Szabó Imre százados, Vasból. — 74. Földvári
„A V. U. mult számában „A párisi vildgtdrgergyeni ref. tanitó, v. — 190. Andrási Rafael, Mihály százados. — 75. Mocséri Gusztav száza- lat és a magyar ipar" czimü czikk, dr. Nendtvichm.-vásárhelyi szent-ferenezrendi főnök, jelenleg a dos. — 76. Lipics István őrnagy.
nek a kormányhoz benyujtott hivatalos jelentése
mocsi plébánia administratora. v. — 191. Baló
nyomán, nemzetünk elmaradásának elszomoritó,
14 évre.
József, kolozsvári ügyvéd, meghalt, v. — 192.
sötét képét rajzolja, moly arezunkba kergeti a szé77. Vajda Ferencz százados.
Ocsvai Ferencz, lapszerkesztő Erdélyből, vésztörgyonpirt — és méltán, mert o sötét képnek csakvényszéki ülnök, jelenben a hétszemélyes tábla er16 évre.
nem minden vonása hiven van rajzolva. E sorok
délyi osztályának ülnöke, v. — 193. Gr. Haller
78. Beke József ezredes. — 79. Járosi Ádám czélja a gyászképnok egy vonását földeríteni; o
Ferencz, Erdélyből, jelenleg Folső-Fehérmegye ezredes. — 80. Báró Leutsch Albert őrnagy. — nagy, szomoru sötétségbe" egy keskeny, de mégis
főispánja. -194. Beregszászi Imre, Erdélyből, v. — 81. Fornazek Sándor őrnagy. — 82. Mukics Au- biztató fénysugárkát lövellni — korántsem a, czél195. Tompa Lajos Kolozsvárról, moghalt 1868-ban. rél, Szabadkáról alezredes. — 83. Kutasi Pál őr- ból, hogy a kép hatását gyöngitse s elbizakodáv. — 196. Magos Ernő, szinész; meghalt a fogdában. nagy. — 84. Lukács Károly őrnagy. — 85. Nagy sunknak táplálékot szolgáltasson, melyre legkisebb
v. — 197. Kese Elek, Lisznyóról, Erdélyből, v.
Lajos örnagy, Győrből. — 86. Pukli János alez- I szükségünk sincs, hanem tisztán, mert az igazság
Erdélyből, v. — 133. Veres József, Tordáról, iró,
1861-ben tordamegyei főjegyző; meghalt, v.
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ugy kivánja, s mert tán némi ösztön részünkre is
szolgálhat.
A nevezott czikkben ugyanis a következő
állitás fordul elő: „Hogy lisztünk szobb volt minden más ország lisztjénél, azt jeles földünkön kivül
a külföldnek köszönjük, mely jeles hengermalmainkat felállította, s melyeknek technikai igazgatói
mind idegenek." Ez állitás nem egyezik mög egészen a valósággal ; nöm szólok arról, hogy jeles
gőzmalmaink, nem megannyi hengormalmok — ez
nem tartozik a dolgomhoz — de kifogásom van az
ellen, hogy malmaink technikai igazgatói mind
idegenek. Lehet, hogy csaknem mindaz, sőt nagyon
is valószinü — de egyről legalább bizonyosan
tudom, hogy nem az. Egy nem sok, az igaz, és azt
az ogy-tán egyetlen kivételt föl sem említeném, ha
e kivétel nem válnék az által fontossá, hogy o
magyar technikusunk épen azon gőzmalom igazgatója, mely a párisi világkiállitáson a jury itélete
szerint még a pesti malmokat is tul szárnyalta, s a
legelső jutalomra érdemesittetott. E malom a debreczeni István gőzmalom, magyar technikai igazgatója podig Pekár Imre, ki a külföldön, jelesül
Angolországban képezvén magát, magyar vérébe
oltotta azon angol tulajdonokat, melyeknek hiánya
átok gyanánt nehezedik nemcsak iparunkra, do
összes nemzeti műveltségünkre: az alapos szakképzettségen kivül az ernyedetlen, kitartó munkásságot, és kiváltképen a soliditást. A solitidást, moly
annyira nincs természotünkben, hogy még szavunk
sincs rá nyelvünkben. De valahogy ne törjük azon
fejünket, hogy e fogalomra valami jó magyar
kifejezést kerítsünk, hanem törekedjünk arra, hogy
magát a dolgot megkoritsük, mert bizony-bizony o
nélkül sem tudományos, iparos haladásunk, sem
társadalmunk nem szerezheti meg az európai társadalomban azt az erkölcsi sulyt, melynek már is
birtokában véli magát nemzeti önhittségünk. Emlitett földinket nemcsak Debreczen környéke mint
kitünő és lelkiismeretos szakembert ismeri, s e minőségben fel is karolta — hanem ismorik őt, mint
ilyent, a pesti szakértő körökben is. Forduljon
Nendtvich tanár ur a budapesti malmok igazgató,
vezér köreibo s tudakozódjék — meg fog győződni
az elmondottak igazságáról.
Egy fecske ugyan nem csinál nyarat, de legalább reményt nyujt a tavasz közeledtére s több
fecske megérkeztére. És jöjjenek is, teremjonok is
az ily fecskék csapatostul, hogy azon hiu, csak még
nagyobb szégyenünkre váló kérkedésünket: .,hogy
az Isten igy-amugy megáldotta földünket, ily
gyors észszel, józan felfogással, ilyen-amolyan
kiváló tulajdonokkal ruházta fel a magyar embert"
— mihamarább válthassuk fel méltóbb büszkeséggel, s képzettségünkre, munkáinkra utalva, önérzettel mondhassuk a külföldnek: „imé, a kincsekot,
melyekkel hazáját, a nemes tulajdonokat, melyek-

Követválasztás Ploesten Oláhországban.

Ploest, ápr. 18.
A ki egykissé ösmeretes az oláhországi viszonyokkal, nem igon fog csodálkozni azon, hogy ezen
ország politikailag szerencsés helyzete mellett,
miként engedik magukat egyesek a szélsőségig
ragadtatni; nem fog csodálkozni, kivált ha ismeri
és tudja azt, hogy e föld még azon földek közé
tartozik, melyek felett a lég kissé miazmás, s ha a
nagyravágyás ördöge megszállotta itt a feltűnni
akarót, az álarczot feltéve, először is lapot indit,
szerkesztővé lesz, hogy legyen hol megmutatni,
hogy ő liberál,azaz: azon boldogok közé tartozik,
kik nagy eszmékért küzdenek olkábult fanatikus
fővel. Do megütik-e o férfiak a valódi mértéket?
itéljék meg azon román honnak, kik nemzetök s
hazájok jövőjét, boldogságát tiszta öntudattal
óhajtják!
Hogy sok a bölcsen elintézni való Romániában,
sokan a higgadtabb gondolkozók közül máris átlátták, de o czélhoz nem azon az uton juthatni,
melyet magoknak az úgynevezett liberális vagy
veres pártvezérek kiszemeltek. S épen ezt tartva
szem előtt, a jelonleg lefolyt követválasztás is, ugy
látszik általában a kormány óhajtása szerint ment
végbe csaknem mindenütt, bár a veres párt vezérei
mindent elkövettek, hogy tulsulyra vergődjenek.
Ploest sem maradt ment.
Alig hagyá el városunkat Cogalniceanu belügyér a mult hó utolján, már Candiano azonnal itt
termett, nehogy a miniszter ur ecsetje valamiként
egészen befehéritse o különben is kiválóan veres

kel lelkét oly gazdagon megáldotta az Iston, igy het. A petróleummal való fűtés szintén hamar tünt
dolgozza fel, igy műveli s értékesiti a magyar le a tudomány láthatáráról. A logújabbi fölfedezés Dorsot uré, ki kr eosot-gőzzel fűti kazánját.
ember."
G. Gy.
Ezen új fűtőanyagot eddigelé csak fogfájást csillapító szer gyanánt ismerték, de a FrancziaországEgyveleg.
ban és Angliában tett kísérletek után nem lohotet— (Jozsef nádor és a városliget.) A boldogult len, hogy valaha a gyógyszertár ezen erős szagú
nádor egyik legkedvenezobb kirándulási helye volt csépjeivel fogunk gépeket mozgatni és vasuti voa városliget, melyet akkor még alig látogatott va- natokat mozditani.
© (Vasuti kocsik három kerekü tengelyekkel.)
laki. A nádor rendesen a déli órákban kocsizott ki,
s a tó partján sétált, gyakran morzsalékokat do- Lamarjant, franczia technikus oly vasuti kocsikat
bálva a halaknak. Abban az időben a tó mélyebb állitott elő, melyeknek tengeloin három kerék van,
vizű volt, halat tenyésztettek benne, és Schwartz de azok közül csak a középső fut a vas-sínen és
pesti halász tartotta bérbon évi 100 ftért. A nádor hordja az egész terhet, mig az oldal-kerekek a
több izben kifejezte csodálkozását, hogy a pestiek pályatöltést könnyedén érintik s inkább csak az
nöm látogatják a ligetet, mely pedig igen kellemes egyensulyt tartják. Próbamenetet is tartottak vekiránduló hely. Egy izben, midőn a parton sétál, lök Rainczey-től Montfermeil-ig, a mely uton sok
meglátja a tó bérlőjét, ki halakat fogdosott összo, hágó és kerülő van. A császár megbizásából ses a nádor kifejezte előtte óhajtását, mikép szeretné, géde Favo tábornok, a műtani egyetom igazgatója
ha Schwartz halászatot rondezne valamelyik vasár- is jelon volt o kísérletnél, s az egész utat 20 percz
nap; még arra is fölhatalmazta, hogy adja tudtul a alatt tették meg, tehát épen oly gyorsan, mint a
közönségnek, miszerint ő is jelen lesz. 1839. áldozó régi rendszer segitségével.
csütörtökére aztán csakugyan nagyszerü halásza— (Óriás hirlapok.) Valahogy kezembe jutot és halász-ünnopot hirdettek. Egy nagy vizát tott a napokban egy régibb amerikai hirlap, moly
bocsátottak a tóba, s hogy könnyen rá lehessen Észak-Amerikában Uj-Yorkban, jelont meg; czime
akadni, madzagot kötöttek hozzá, arra pedig egy „The new world." („Uj világ.") Ezen hirlap egydarab parafát, mely a viz szinen kisérto a nagy egy számának kiterjedése 50 angol négyszög lábat
halat. A nádor számára a hattyu-szigoten volt tesz: ugyanis magassága 5V , szélessége 4'/ bécsi
emelvény, s a nádor csakugyan meg is jelont. De láb. Egy-egy oldalán van l l 2 hasáb; az egész2 szám
megjelent a közönség is, még podig oly nagy áll négy oldalból, tehát egy számban van 44 hasáb.
számmal, hogy soha azelőtt annyi ember még nem A betük nagysága középszerű, könnyen olvasható.
volt a városligetben. Belépti dij nem volt, önkényt Egy szám tartalma körülbelül egy 8-ad rétü három
adhatott mindenki, a mit akart. A vizát nagy kötetes munkának tartalmával egyez meg. Hogy
tompókkal kifogták, aztán fölszalagozták, szekérre nagyságáról kellő fogalmunk legyen, csak azt emtették, körülhordozták a városban, s elmértek még lítjük meg, hogy Tieck Lajos „Blaubart" czimü
vagy hat darab más halat is, azon a czimen, hogy munkájának teljes angol fordítása csak 6% hasáa városligeti viza. A nádor nagyon meg volt elé- bot tött ki ezen óriás hírlapon. Kényelmesen lehet
gedve és azt mondta: máskor is rendezni kell ilyen paplan gyanánt is használni; persze csak—nyáron.
halászatot. S volt is gyakran, és a közönség las- — A „Times" angol hirlap körülbelül szintén anysankint a városligetbe szokott, most pedig ostro- nyit tesz ki, mint a „The new world"; ugy hogy
molja az omnibuszokat és vaggonokat, hogy ki- néha csupán a hirdetések, melyek egy számban
juthasson.
megjelennek, többet jövedelmeznek a kiadónak,
** (Mivel pótoljuk a kőszenet?) Nem egy em- mint nálunk egy-nogyed év alatt. Igy például, nem
bert aggasztott már azon gondolat, hogy a föld- ritka eset, hogy a „Times" kiadója egy szám hirgyomrában létozó kőszéntelepek kiürítése után vaj- detései után 6 — 700 font sterlinget, vagyis 6—7,000
jon mily fordulatot veendőnek ipar viszonyaink? o. é. frtot vesz be. Ebből is lehet nagyságára, tar(L. J.)
Hozzáfogtak a számitáshoz is, és kiderítették, talmára következtetni.
—
(Egy
kihaló
népfaj.)
Az
indiánok
száma
hogy Anglia, melynek supromatiája nagyrészt kőszéngazdagságán alapszik, 5—600 esztendő mulva Észak-Amerikában a legutolsó tudósitások szerint
nyomorra juthat. Azzal vigasztalhatjuk magunkat, nagyon alászállott; s hihetőleg, lassanként, rövid
hogy az emberi ész, mely a kőszenet tudta felta- idő mulva végképen elfogy. Az 1850-ik évi néplálni és félelmes szolgájává tenni, majd fog találni számlálás alkalmával az Egyesült-Allamokban az
helyette más eszközt is, czéljainak elérésére. Ed- indiánok még 400,000-on voltak; mig 1860-ik
digelé azonban még nem igen találtak kőszénpótló évben számuk már 283,385-re olvadt le; azóta
anyagokat. Próbálgatták a gőzfűtést, de ez magá- pedig mai napig, legkisebb számítással is kevesbeban nem mutatkozott czélirányosnak, és továbbá dett ezen szám mintegy 30—35 ezerrel; igy tehát
maga is kőszéntől származván, a bajon nem sogit- jelonleg alig vannak többen, mint 250 ezeren.

TÁRHÁZ.

várost. A veres párt előkészitő gyülésezése, a választást megelőző heteken esténként folyvást tartott a
Banika-féle háznál. Cogolniceanu belügyér eltávozása után a vores párthoz tartozó hivatalnokok
elmozdittattak, s az ugy nevezett fehér vagy bojár
párthoz tartozók állittattak helyükbe. Ez eljárás a
városban nagy izgalmat szült s éjjelenként sürü
őrjáratok alkalmaztattak. Mindenki jövendölni
kezdett a választás napjára, mely folyó hó 7-dikére
volt kitüzve.
A kitüzött nap végre olérkezett s a választás
a városi gymnazium épületében el is kezdetett,
elsőben minden demonstrálás nélkül reggeli kilencz
óráig, a midőn nehány álruhába bujtatott darabant,
a veres párt vezérei közül néhányat ütlegelni kezdett 8 a rend megzavartatott, minden ajtó, bolt
s vendéglő bezáratott, a városban levő katonaság
a gymnazium felé futott, honnan a tolongani kezdő
nép csakhamar eltávolíttatott.
Candiano ekkor, mint a nap hőse, egy bérkocsiban az unió-térre hajtatott s a nemzetőröknek
parancsolá, hogy összegyűljenek. A bérkocsiból
végro leszállván, nehány fegyveres nemzetőr fegyver közé vévé s az unió-téren levő „Román gazinu
nationale" erkélyére kiséré, honnan a térre tolongó
néphez ily beszédet tartott: „Polgárok és nemzetőrök ! Szemtanui vagytok magatok, hogy jogaink
lábbal taposvák, álruhába bujtatott drabantok által
gyaláztatunk és ütlegoltetünk, magatok látjátok,
hogy szóval semmit sem vihetünk ki, erőszakkal
álljatok tehát olleno az erőszaknak s fegyverrel a
fegyvernek. Fel! fel! nemzetőrök és polgárok,
kinek fegyvore nincs, ragadjon fejszét, botot, szóval
a mije van s egyesült erővel jogainkat visszanyer-

jük. Fegyverre polgárok! jogosság legyen jelszavatok!!" stb.
E gyilkolásra utaló szavakat egy pár „hurrah
libertate si égalitato" követé. A nemzetőrség fogyveresen sorakozni kezdett, mialatt Culoglu a nemzetőrség ezredeso fövegén fehér tollal megjelent s
Candianóhoz e kérdést intézé: „mi jogon gyüjté
ön összo a nemzetőröket ?" Candiano Culoglu ezredese kérdésére azzal felelt, hogy a nála készen levő
revolverhoz kapott, de a körülötte állók visszatarták kezét. Kevés idő mulva Candiano több társaival
együtt lotartóztattatott s a csend egy pár óra elteltével helyreállott.
A nemzetőrség egy kibocsátott fölsőbb rendelet következtében feloszlattatott s a kiosztott fegyverek beadatni rendelteitek, a fegyverlerakás már
négy naptól fogva tart. Ezen idő alatt itt állomásozott az itt keresztül Tekuciu-folé vonuló lovasság
négy ágyúval, a vores párthoz tartozókhoz katonák
rendeltettek, kihoz husz, kihez harmincz. A nemzetőrség a fegyvert lerakván, a katonaság a várost
elhagyá.
Tegnap délután I. Károly herczeg erre utazott
Moldovába, de a városba nem jött be, hanem mellette vonult el. Némelyek azt, hogy az uralkodó igy
kikerülte városukat, a követválasztás alatt történt
kihágás miatti haragra, mások podig arra magyarázzák, ki akarta kerülni, nehogy a nyugtalankodó
voresek ujabb kérvényezéssel s követolésokkel álljanak elő. A letartóztatott Candiano és társai
fölötti itéletet még nem tudhatni, annyit azonban
sejthetünk, hogy a derék Cogalniceanu kihívó ellenfelével szembe néz, mielőtt a miniszteri tárczát
letenné.
Gortvavölgyi.
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Irodalom és művészet.

megmutassa magát, sőt a koronázási misének vezényletét is már személyesen vetto át. E misét
megelőzőleg két ifju leány babér-koszorut nyujtott
át Lisztnek, s Ábrányi Kornél egy ünnepélyes
beszéddel üdvözölte őt, mire a hírhedett művész
csak mosolygó fejbólintással felelt. Liszt utolsó
ittléte óta nöm igon változott, ugyanaz az élénk
tekintet, hosszú szürke haj és magas, kissé hajlott
termet, minőnek a koronázáskor láttuk. Hogy
öltönye most is hosszú, sarkig érő reverenda —
mondanunk is felesleges.

nevoiket s több rendbeli érdekes események vannak
feljegyezve, előbb a nagybányai iskola könyvtárában őriztetett; onnan Sinay Miklós tanár kezébe
került és pedig oly foltétellel, hogy az a debreczeni
kollégiomnak adassék át; utóbb azon kézirat a
Sinay könyvtárának több ritka becsü darabjával
az egykori debreczeni polgármester Fáy János
könyvtárába került; — minthogy ezen Fáy-félo
könyvtár jelenleg is megvan Borsodniogyében
Ernődön: a főgondnok felkéretott azon érdekes
kéziratnak a főiskolai könyvtár számára a Fáy-féle
könyvtárból lehető visszaszerzésére.
** (Pest városa az iskolaügyben) mindenekelőtt az iskolatanács megalakításához fog kezdeni.
Miután Buda-Pest együtt egy iskolai kerületet
képez, melyhez 34 iskolai tanácsost kell választani,
e számból Pestre 22, és Budára 12 esik.
** (A kassai püspök) pásztorlevelet intézett
egyházmegyéjének papjaihoz, melyben felszólítja
őket, hogy a katholikus iskolákat szervezzék ugy,
hogy a népiskolai törvény követelményeinek megfeleljenek, nehogy átalakíttassanak felekezetességnélküli iskolákká.

** (Szemere Bertalan hátrahagyott müveiből)
nemsokára megjelen az első kötet Ráth Mór kiadásában. Az egész — mint halljuk — négy kötetből fog állani, s a hiros államférfiu publicistái
dolgozatain kivül, szépirodalmi műveit is tartalmazandja. A sajtó alatt levő két kötetet egészen „Naplója" foglalja el, melyet számüzetése
alatt irt.
** (A tiszti vizsgára készülő önkénteseknek)
kedves újdonságul szolgálhat, hogy Heckenast
Gusztáv az emlitett vizsga letételére szükségolt
Közintézetek, egyletek.
tankönyveket magyarra fordittatja. Legelőbb a
** (Magyar tud. akadémia.) Az ápril 26-kán
hely színtan (Terrainlehre), a, fegyvertan (Waffenlohre: Roitor munkája) és a tábori szolgálat (Feld- Pólya József elnöklete alatt tartott nyelv- és szépdienst: Hesz, tbnagy munkája után) fognak a ne- tudományi osztály-ülésbon Hunfalvy Pál r. t. az
vezett czég kiadásában megjelenni. Az idézett „Osztják evangélium s az éjszaki osztják nyelv"
művek magyarításával erre tökéletesen képesített czimü értekezését olvasá. Nyelvészeti tekintetben
fiatal erők vannak mogbizva, kik e munkát egy sok becses adotot tartalmazott e felolvasás. —
kitünő katonai capacitásunk felügyelete alatt Hunfalvy után Gyulai Pál olvasott föl néhány
részletet Brassai Sámuel r. tagnak a „Magyar
végzik.
mondatról"
szóló nagybecsü munkája negyedik
** (A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miszakaszából.
A mű megelőző részei már néhány
niszterium) által kiadott közlemények 2-dik évfolyamának I-ső füzote megjelent. Annak igen éve megjelentek az akadémia kiadványaiban. A
Ipar, gazdaság, kereskedés.
érdekes tartalma: A kolot-ázsiai expeditio, b. Kaas most bemutatott szakasz a jelzői mondattal s leg** (Aratógép-versenyt) reudoz B.-Csabán a
Ivor és Cserei Manó magyar kereskedelmi tudósí- inkább a mondat mellékes alkotó részeivel, a meltók jelentése Gibraltár és Marocco kereskedelmi léknévvel (mit szerzőnk névmellék-nek nevez,) jövő hó 19—21. napjain a békésmogyei gazdasági
részesülővel, némely névmással, s az összetett sza- egylet. A versenyt rendező bizottság Thaisz Gyula
viszonyairól.
** (Uj műszótár.) Sárcsovics Ambrus, Sza- vakkal foglalkozik. Brassai itt is, mint annyi más elnöklete alatt Rimler Pál, Küzdényi Sándor és
badka város főlevéltárnoka előfizetést hirdet helyen, nyelvünk elidegenítése ellen beszél és Solz Gusztáv urakból álland. A versenyre bocsá„Újabbkori közig, és törvénykezés, magyar, bu- becses megjegyzéseket tesz a magyar nyelv saját- tandó gépek Thaisz Gyula urnál Csabán előre benyevácz, szerb, horvát és szlovén nyelveken" czimü ságaira. — Ez értekezés után a titkár jelentett be jelentendők. A dijak következők: 1. A legjobbnak
egy pár uj adakozást. Hatzel Márton Nyíregyhá- itélt önlerakó-, arató- és kaszáló gépet az egylet
munkára. Előfizethetni 2 ftjával május 20-ig.
zától
1050 ftot, Káldi János Váczról ogy pesti megvásárolja s a gyáros arany érmet nyer. 2. A
** (Baritiu Octáv) naszódi gymnasiumi tanár
házának
Va részét (a másik két harmad, melyek második e nemü gép ezüst éremben részesül. 3.
„magyar-román szótár"-t ad ki, melynek az ujabb
eladás
utján
fognak fölosztatni, a múzeumé s a A legjobb csupán aratásra használható gép önlealkotmányos aorában sokan hasznát vehetik, a
színházé)
hagyományozták
az akadémiára.
rakó szerkezettol, vagy a nélkül, arany érmet kap.
nemzetiségi törvény folytán megyéinkben már is
4. A másodiknak itélt e nemü gép ezüst éremmel
—
o
(Az
akadémia
archaeologiai
bizottsátöbb helyen behozott nyelvegyonlőség mellett.
dijaztatik.
5. A legjobbnak itélt, csupán kaszálásra
** (A volt izraelita kongressus) által alkotott gának) egyik teendője, hogy pénzerejéhez képest
való
gép
arany
érmet kap, s végre 6. a második o
evőnként
szakférfiakat
utaztasson
hazánkban,
kik
szabályzatok s határozatok hiteles kiadásban nyomtatva megjelentek 90 lapnyi füzetben. A füzet tanulmányaik eredményeit a bizottság levél-, ille- nemü gép ezüst éremben részesül.
— (A „Hungaria" biztositóbank) ápr. 25-én
tartalmazza a hitközségi szervezésre, a kongressusi tőleg rajztárába is letenni kötelesek. Ez idén StorPozsonyban
tartott rendkivüli közgyülése elhatáno
Ferenczet
koresé
meg
a
bizottság,
hogy
Erdély
választásra, az izr. népiskolákra vonatkozó szabályzatokat, ugyszintén több határozatot a rabbi- egy részét régészeti szempontból beutazván, fő- rozta, hogy a bankot május 1-én megszünteti. A
képző intézet felállítása, az országos alap kezelése gondját a vajda-hunyadi, őr-allja-boldog-asszonyi „Hungaria" biztosításait máj. l-töl kezdve a Pesés kolozsvári falfestményekre fordítsa; e mellett a ten alakult „Nemzeti biztositó társaság" veszi át;
stb. tárgyában.
— (Hugo Viktor legujabb regényének) magyar Szászföld ritka szépségü és sajátszerü templomait, a máj. 1-je előtti károkat azonban még a Hugaria
fordítása a franczia eredetivel egyszerre fog meg- egyházi készleteit, régi lakházait stb. tanulmányoz- fizeti ki.
** (A „Ganz és társai vasöntőde- ds gépgyárjelenni a jövő hét folytán Ráth Mór kiadásában. za. Ki Storno eddigi működéséf és szerencsés restauratióit
figyelemmel
kisérte,
nem
kételkedhetik
részvénytársulat")
21-én tartotta megalakító közA mü magyar czime : „A nevető ember", az első
kötet czime: „A tenger és éjszaka"; ára 8 ft. egy perczig sem a sikerdús eredményben, ha t. i. gyülését, melyben Somssich Pál választatott mag
Német kiadásra a szerzö még nem adott engedélyt. mindenütt, hová léptei vezetondik, hazánkfiai me- közfelkiáltással elnökül. Mire Wahrmann Mór az
'-'* (Kecskeméthy Aurél) az országgyülési tár- leg részvéte, hathatós pártolása és mi legfőbb, a alakitó jelentést olvasá fel, melyből kitünt, hogy a
gyalások megnyíltával „Kákay Aranyos króni- bölcs tájékozás és tanácsadás segitségére leen- gyár évenkint 240,000 mázsa vasat dolgoz fel s
570 munkást foglalkoztat. A vételár 2.900,000 ft.
kája^' czimü fűzeteket fog kiadni 2—3 hetenkint. denek.
4"£ (A Corvina) magán uton is fölszólított több Az igazgató-tanácsba beválasztattak elnökül:
Előfizetési ár a 24 ives műro 3 frt.
irót
a közreműködésre; egyszersmind nyilvános Somssich Pál, alelnökül: Eichleitner, tanácsosokul:
** (A muzeum lépcsőházát) csakugyan falfestmények fogják disziteni. Nehány évvel ezelőtt az felszólítást is bocsátott ki az irókhoz dolgozatok Áldásy Antal, Báron Ede, Brüll Gusztáv, Blau
akkori kormány 3000 frtot tüzött ki, hogy a lép- beküldése iránt. Hivatalos holyisége hatvani-ut- M.P., Fack Oszkár, Fest Imre, J\ J. Kohen, Koisch
Antal és Wahrmann Mór.
csőház ékitésére a falfestmények vázlatát elkészít- cza 16- sz.
** (Uj osztrák aranypénz.) Az ausztriai tör- (
sék s Than és Lotz el is késziték. Most már Than
Egyház és iskola.
vényhozó testület elé az osztr, pénzügyminiszter
és Lotz kartonokat készitonok a vázlatokról s a
jövő évben hozzá kozdonek a boltozat és friesek
zj-£ (Tanfelügyelőkké) ő Felsége a király által legközelebb ogy törvényjavaslatot terjesztett uj
festéséhez.
kineveztettek, egyszersmind kir. tanácsosi czimet aranypénz veretesére vonatkozólag. Verondők lesz- •
** (A közoktasási miniszterium) egy értesit- is nyervén: Zichy Antal a budapesti tankerületbe; nek 8 és 4 forintosok vagyis 20 és 10 frankos
vénye tudatja, hogy Münchenben f. év julius hó- Gáspár János, Küküllő- és Alsó-Fehérvármo- aranyak. — Kérdés: nöm elhamarkodott lépés-e oz,
tól októborig a bajor király pártfogása alatt nagy gyékbe; Szelestey László, Vasmegyébe; Kerekes s nem kellett volna-e bevárni, mig a nomzotközi
műkiáltás rendeztetik, melyre külföldi müvészek József, Közép-Szolnok- és Krasznavármegyékbo; pénzegyesség határozottabb megállapodásra jut,
művei, ugymint képok, szobrok, rézmetszetek s a ifjabb Mácsay Lukács, Hont-és Barsvármegyékbe; mivel nagyon valószinü, hegy a nemzetközi pénz
kőnyomdászat termékei elfogadtatnak; a bejelenté- Hofbauer Sándor, Arad- és Csanád vár megyékbe; egységéül a 10 ft. = 25 frank = 1 font sterling
seknek tulajdonkép márczius végeig kollett volna Vavrik Béla Hevesvármegyébe; Boér Károly, = 5 dollár fog elfogadtatni.
megtörténni, de az ügyről ide csak később jővén Belső-Szolnokvármegyébe, s Besztercze és NaszódMi ujság?
értesités, intézkedés történt e határidő meghosz- vidékére; Árvai József, Zomplénvármegyébe; Neszabbitása iránt s az e czélra alakult rendező bi- messányi János, Zólyom- és Liptóvármegyékbe;
# (Ünnepélyességekre) volt irányozva a közzottmány elvállalja a szállitás költségeit. A kiálli- Vadász Manó, Békés- és Csongrádmegyékbe; figyolom itt a fővárosban a mult héten és az
tandó művek jún. 16-ig küldendők be; óhajtjuk, Marx Antal, Temesvármegyébe; Kolozsvári Mik- azelőtti végén is.- Az országgyülés szabad szellemü
hogy a par excellence művészi városban mi magya- lós, Székosfehér- és Veszprémvármegyékbe; Kör- trónbeszéddel megnyittatott m. hó 24-én; a törn
rok is megjelenjünk s becsületet valljunk.
yey János, Esztergom-, Komárom- és Győr- vényhozás mindkét házának tagjai bemutattak a
** (Liszt Ferencz hangversenye.) A Liszt mű- vármegyékbe, és Kovács Sebestyén Gyula, királynál 26-án. 25-én este népes, fényes és kedéveiből • rendezett első hangverseny hétfőn este Somogyvármegyébe. Ezeken kivül a vallás- és lyes tánczvigalom volt a miniszterelnöknél, melyen
roppant számu közönség előtt folyt le a redout közoktatásügyi magy. kir. miniszter első tanfel- a felségek is megjelentek, olyan alkalommal ott
nagy termében. Tömve voltak a kis terem s az ol- ügyelővé ideiglenes minőségben kinevezte : Men- most először. Ma ogy hete pedig a József-szobor
dalfolyosók is hallgatósággal. Ez első előadás uyey Józsefet,Árva- és Turóczvármogyékbe; Imre leloplezését ünnepelte a testvér főváros. — Mindprogrammját a Dante-symphonia, a budai dalár- Lőrinczet, Abauj- és Borsodvármegyékbo ; Bartal ezekről terjedelmes értesitést adtunk a „Pol. Ujd."
dának egy harczi dala, s a koronázási mise képez- Rezsőt, Pozsonvármegyébe; Szeremley Lajost, Za- mult számában. Most csak annyit jegyzünk föl,
ték. A Divina comédia kétségkivül valóban nagy- ránd- és Hunyadvármegyékbe és Hiloczicy Bélát hogy a József-szobor rajzát és a néhai főherczeg nádor arczképét már régebben közöltük lapunkban
szerü. A ki egyszer kibékült a festő-zene jogosult- Soprony- és Mosonyvármegyékbo.
ságával, nem tagadhatja meg e műtől, hogy annak
= (A tiszántuli egyházkerület) legutóbbi köz- (az utóbbit 1866. 5-ik szám), s hogy a leleplezési
egyik leggeniálisabb s legmeglepőbb példánya. A gyülésen Révész Imre fölomlité, hogy a Luther és ünnepélyről jövö számunkban adunk illustratiot.
közönség el volt ragadtatva. A szünni nem akaró Melanchton idejében Wittenbergben tanult magyar
^ (A Jozsef-szobrot) foly vást nagy érdekelttapsok rábírták Lisztet, hogy a közönség eiőtt ifjak anyakönyve, melybe sajátkezüleg irták be séggel nézi és birálja a közönség. Soknak van ki-

15 " •; T i

1

.j;

I* •

246

Nemzeti szinház.

fogása, mint rendesen szokás; egyik igon nagynak már befejezte végzetteljes életét. — Ápr. 25-én
találja a lábakat, más kicsinynek a talapzatot; délután a budai Lukács-fürdő egyik szobájában
Péntek, ápr._2;5. „A miniszterelnők bálja." Vigj. 1 ll>lv~
oly ki a szont István-rend öltözete miatt gáncsol. lőtte magát agyon s^erolmi viszony következtében
Irta N. N. — És „Egy csésze thea." "Vigj. 1 felv. Iiták
Végül is minden gáncs mellett disze az a szobor egy 18 éves kereskédősegéd. — Ugyancsak ez Nuiter és Derlay; ford. Feleki.
este egy soproni születésü 68 évo3 öreg ember
Pestnek.
Szombat, ápr. 24. IX. olasz operai előadásul: „Álarczot
** (Azon 1600 forintot,) melyet József nádor ugrott a császárfiirdőnél a Dunába, de szerencsé- báV Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Vasárnap, ápr. 25. „A király házasodik." Eredeti viaj.
szobrának loloplezéso alkalmából Eottenbillcr Li- sen kimentették és további ápolás végett az irgal3 felv. Irta Tóth Kálmán.
pót volt polgármester a városnak ajándékozott — masok kórházába szállitották.
Hétfv, ápr. 26. „A fény árnyai" Eredeti szomoru játék
a tanács a József - térnek diszes vasrácsozattal
** (A szegény kardalnokok) állapotában ja- 5 felv. Irta Szigligeti. — (Temesvári Lajos, a kassai szinkörülkerítésére határozta fordítani.
vulás áll be közelebb, minthogy fizetéseiket anera- társulat tagjának föllépte.)
Kedd, ápr. 27. X. olasz operai előadásul: „Az afrikai
44: (A képviselőház) osztályainak megalakítá- zeti színháznál fölemelték. A legkisebb kardalsánál az ápr. 27-iki ülésben legélőbb Patay István noki fizetés 300, a legmagasabb ezentúl 600 fo- no." Opera ő felv. Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Szerda, ápr. 28. „Az ördög naplója." Vaudeville 3 felv.
neve jött ki az urnából, a mit sokáig tartó derült- rint leend.
Irták Arago és Vermonn; ford. Egressy B. — (Temesvári
séggel fogadott a ház. Deák Ferencz most is a
Q (Alexandriából) ápr. 25-én érkezett haza Lajos ur föllépte.)
VII. osztályba esett, vele vannak Ghyczy és Irányi: egy debreczeni magyar nő, ki 2 és félév előtt egy
Csütörtök, ápr. 29. XI. olasz operai előadásul: „A
három pártvezér. Jókai Gorovéval ugyanazon osz- moghivásra indult ki, egyedül, pusztán a magyar kegyeneznó'." (La Favorita.) Opera 4 felv. Zenéjét szerz.
tályba jutott.
nyelvre, támaszkodva s kiért oda baj nélkül. Idő- Donizetti.
** (A Deák-párt) szerdai értekezletében meg- közben bejárta, kálvinista létére, a szent földet,
állapitattak a következő jelöltek: Elnökök: Soms- mely által egészen el van ragadtatva. Sokat tud
tioh Pál, Gajzágó Salamon,Bittó István ; jegyzők: j beszélni Óvári Pető, Virágh, stb. Alexandriában
— Kolozsvár. T. M. A nyelvészeti helyreigazítások
Bujanovics Sándor, Mihályi Péter, Szél, Majláth elő honfitársainkról.
igen helyén lettek volna az elbeszélés megjelenté után kevés
I., Jámbor Pál ésFodróczy. A baloldal Nyáry Pált
**(Veloczipéd-iskola.) Kertész és Eisert nürn- idővel; s akkor szivesen is adtunk volna nekik tért. De egyjelölte ki olnökül és háznagygyá Ivánka Imrét.
bergi áruk kereskedése tanodát nyitott a veloczi- két éves közlemény egyes szó-magyarázataira ennyi idö
mulva visszatérni, olvasóink untatása nélkül alig lehetne.
** (A felsőház), hir szerint, a trónbeszédre pédek gyakorlati kezelés módjából a régi német Félreteszszük azonban s alkalomszerüleg közölni fogjuk
külön feliratban szándékozik válaszolni, nem elv- szinház udvarán. Tiz szolvénynyel tiz gyakorlatra M. L. urral, az elbeszélés Írójával.
— Ploest. Az érdekes közleményt azonnal f öhasználkérdésből, de udvariasságból. A trónbeszéd azon szóló jegy ára 9 frt.
részét, mely a felsőház reformját emliti, a főrendek
** (Melczer István) személynöknek a kir. tábla tuk. Hasonlókat máskor is szivesen veszünk.
— D.-Földvar. H. L. Elvárjuk.
teljes készséggel magokévá teszik.
,
tagjai diszalbumot nyujtottak át, melynek fedele
— K—vár. K. I. Lavater könyve és tana sokkal isme— (Böszörményi László helyébe) Szabolcsme- emaillirozott családi czimorével van diszitve, bel- retesebb, mintsem hogy ily felületes és vázlatos ismertetéségye nagv-kállói kerülete gr. Degenfeld Gusztávot seje a curia épületének, a személynök dolgozó nek szükségét láthatnók.
— N.- Várad. Most már meg azt mondjuk, hogy nemszobájának, a királyi tábla tagjainak fotografiro-'
választotta képviselővé.
** (A meghalt Sümeghi Ferencz helyébe) Za- zott képeit, s ez utóbbiak aláírásait tartalmazza. csak nyelvtant, hanem még helyesírást is kell tanulni annak,
a ki dal helyett dall-t ir. Hát a ki ily hajlitással és szófülamegyc n.-kanizsai vál. kerületében Csengery A diszes és ízletes album Ajtay Albert könyvkö- zéssel él: „És hogy versem gyöngeségéró'í (vei) némileg
Antalt, vagy Falk Miksát szeretné fölléptetni az tőnél készült.
megismerkedjek (jeni), kérem önt, nehány sorok (sor) által
— (Ploeströl irják) nekünk: Romániában a a helyeílent (helytelent) títdtomra adni" (adja tudtomra) stb.
ottani Deákpárt. A baloldalnak is lesz jelöltje, és
legközelebbi évek alatt felmerült független szabad Azt hiszszük, elég. Egyébiránt legyen megnyugodva; verséi
nem bizonyos az eredmény.
ben az eszme épen oly gyarló, mint a nyelv.
** (Elitélt képviselők.) Táncsics Mihály már egyház Ploesten lakó legfőbb presbytere Totú
kiülte egy havi fogságát s megjolont a képviselő- Janosu oláh alattvaló, főnökük folytonos izgatásai
házban. Komán Sándor román lapszerkesztőt ellen- folytán annyira fanatizál tátott, hogy e napokban
ben, ki egy évre itéttetett el, majd külön köll ki- megőrült és nyakát motszé. A korán érkezett segitség azonban ez öngyilkolási szándékot megakadákérni a háztól.
492-dik sz. f. — König Antaltól
** (Temesvárott) a képviselőválasztás alkal- lyozá s a fanatizált szerencsétlen a városi kórházba
(Prágában.)
mával Klapka tbnok tiszteletére nagy lakoma és szállíttatott.
sat ét.
fáklyásmenot volt tervezve, a választók azonban
** (Egy dán irónő Magyarországon). Schulcz
Vargics I. inditványára elhatározták, hogy az e j épitész hazánkfiának nejo Sonderup Anna igen
czélra begyült 2000 frtot alapítványul teszik le művolt dán nő, s mintH—nk a család ogyik ismeegy temesvári születésü szegény iparos segélye- rősétől értesül, több igen érdekes művel tette nezésére.
vét ismeretessé a dán irodalomban. 1860-ban ki** (Rudolf koronaherczeg és Gizella flihgnö. adta angolországi utazását, majd 1864-ben jüttt i^H
4MS&.
ápr. 26-án d. u. 2 óra és 40 perczkor külön vona- landi naplóját s több szépirodalmi müvet irt, meton Bécsből Kőbányára érkeztek, s onnan egye- lyek hazájában nagy keletnek és népszerűségnek
nesen Gödöllőre utaztak.
örvendenek. E derék nő jelenleg Vajda-Hunyadou
** (A budai királyi palotában május 8-án) tartózkodik férjével, ki nagy erélylyel s ritka ava- b\
nagy bál lesz, melyre körülbelül 1000 vendég fog tottsággal dolgozik a régi vár helyreállításán.
i %m
meghivatni.
** (Rómer Flóris régészünk) egy góth temp4
** (A porosz király) Schrecker fényirdájában lom maradványairól ir, melyot közelebb ástak ki
királyunk egy szinezott fényképét rendelte meg, s 0-Budán a részvény társulat téglavetőjében, s meaz nem sokára elkészülvén, az éjszak-német kon- lyet eddig mintegy ölnyire szabadítottak ki a
földből. Véleménye szerint a XV—XVI. századsulatus utián fog Berlinbe szállittatni.
** (Öngyilkosság,) St . . . e Nándor, az I. ból valo, több ölnyi területet foglal el és csont'ÍA.
magyar biztositó-társaság hivatalnoka, mironynyel vázak veszik körűi. A rendkivül nagyságu téglá'/}/
mogmérgezto magát; a szerencsétlen 28 órahosszig kon a téglavető ujjainak nyoma is látszik. Rómer
kínlódott, mig kedden délután lelkét kiadta. A azt hiszi, hogy e romok ujra felelovenitik a Fohérmérgezést nem titkolta hivatal társ;) i eiőtt; de mi- egyház hollétének kérdését, s ő azt hiszi, hogy
a
b
c
d
e
f
g
után azok gyakrabban hullottak tőlo ily fenyege- valószinüleg ez a Fehér-egyház maradványa. A
Világos.
templomot
egészen
ki
akarják
ásni,
s
mivol
a
falak
téseket, nem is figyeltek reá. „Megmérgeztem
Világos indu! s a 3-dik lépésre mattot mond.
magam1', e szavakkal lépett be egy hivataltársa nincsenek az üzlet hátrányára, fenn is fogják
• szobájába; ez pedig fel sem pillantván tréfásan tartani.
A 487-dik számu feladvány megfejtése.
tanácsolja neki, igyék tejet. Meg is tette, de nem
£(: (A pápánál) e hó folytán 300 hölgy is
használt, s midőn hazaérkezett, oly roszul érezte tisztelkedett, mind főranguak. Intette öket, hogy
(Sahlberg R.-töl, Stockholmban.)
magát, hogy orvosért kellett küldeni, s csak késő a társadalom zaja közt is lehet istenesen élni, véVilágos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
délután vallotta meg, hogy mirenyes vizet ivott. gül megáldotta.
1
Bfl—el
1. Vh2—e5
Bfl-fő
Az öngyilkosság okait nem ismerik.
** (Lindley William,) a városi vizvezeték fő- 2. Ba6—f6
Kd3-e3
Bf5—e5: 2. Hc2—el f
3. Ba6—f6
tetsz. sz.
** (Ujabb öngyilkosság.) Egy hadfi meglőtte mérnöke Angliából visszatért Pestre, hogy a viz- 3. Hc2—bét
tetsz. sz.
4. Bf 6—f 8 matt.
4. Fel—f2 matt.
mao-át a kis Komló czimü vendéglőben; neve báró vezetéki munkálatokat személyosen vezesse.
Helyesen fejtették meg: yeszprémben:Fülöp József.
Köszler Viktor tisztjelölt volt a cs. k. hadseregben.
** (Névváltozások.) Paner Józsof Berényi-re,
s öngyilkosságának oka — hir szerint — sok adós- SpaczekEdo és Ignácz Seregi-rc, Stenitz Godofrid I — Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: gr. Festej tics Benno. — Londonban: Gorgias Viktor. — Gelsén: Gleság volt.
Kövegyi-re, Stoffer István fíonfi-rn, Spittzer Ig- singer Zsigmond.— Jászkiséren: Galmabos István.— Csák*• (Öngyilkosok számára) állandó rovatot nácz Ormosi-rsx, Willov József Budai-ra, WichI váron: Kling Iván. — A pesti sakk-kör.
kellend hovahamurább nyitnunk, ha igy haladunk. ten Ernő és Gusztáv Vittényi-re, Hartstein SáRövid értesités: London, G. V. A feladványok szép
— Az a fiatal jogáss (Cserey Balázs), ki az egye- muel és Móricz Kemény-re, Stanczl János Szilárd-ra, tehetséget mutatnak, de még jobbakat várunk. Különösen
tetn-utezában lőtte magát fejbe, roppant kinok közt változtatták neveikot.
figyelmeztetjük a mellék megfejtések kikerülésére.

HIRDETÉSEK.

Nemzeti biztositó-társaság
PESTEN.

A társaság kormányzata:

Szerkesztői mondanivaló.

•Al:

lila

m

11

13

Gróf Nádasdy Lipót,
tiszteletbeli elnök.
Gróf Forgách Antal,
elnö

Festetics Béla gróf.
Grabovszky György.
Kern Vilmos.
Koppéi L. ül.
Kern Leo.
Kiss Zsigmond,

SAKKJATEK.

1

—

Hónnpi-és
ii

í : Vasár
3 i Hétfő
4 ! Kedd
0 ! Szerda
6 ; Csői.
7 ! Péut.
8 | Szóm.

H ETI-N^t P T Á Í
KatholikuH és protestáns
naptar

Május

Cörftg-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Április (ó)

IjárR.

C 5 Ath., Zsigm. V 5 Rogate 20 F, llnsvétv.
)H-o-^ i »"-'{!. S. Kereszt fölt'. 21 Hus vethet iö
Amál. Mónik. 22 PaivUitus
( t S,c§" F1 °™
VJÍ
Pius p .
Jámbor
23 György
Áldozó c»ft!6r. Áldozó csőt 24 Zách.
Szaniszló, Herm. Gizéla
25 IHárk ev.
Mihály jelenés
Akós
26 Basilius
Holt 1 változásai. Ql Utolsó negyed

21 Simeon
"22 Sámson
23 Böjt
24 Samu
25
J26 Salamon

i
f*S

mm

',&'

m

íí Í i p

f.

42
4:í
48

44
45
46
47

|i;S.5.per.
3-án délután 2 óra

kél

P- ó.
4
0 4
08 4
.">fi 4
ÍH 4
52 4
50 4

P45
43
42
40
38

nyüg.
ó. P-

7 9
7 10
7 ll
7 1.1
7 lő
37 7 16
36 7 17
57 perczkor.

Választmányi tagok:
Mocnonyi Sándor.
Muráfyi Szilárd.
my György,
l^ovelly Antal.

alelnök.

Prileszky Tádé.
Roszner F. Ül.
Siráky Ede.
Szontágh SátnueL

Igazgatóság:

Szaczellary D. György,

Kohen Jakab.
Nyiri Lajos.

U j v á r i MÓr, vezérigazgató.
A nemzeti biltÓsítÓ-tárSaság PesteQ, mely 1.500,000 forint részvénytökével alakult, melyből
elhelyeztetett, s teljesei! készpénzben befizettetik; f. é. május 1-én Magyarországon müködését megkezdendi.

. Biztosításokat eszközöl:
a) tűzkárok e l l e n : lakházak és gazdasági épületek, mindennemü gyárak, és azok felszerelései,
eszközök, butorok, ruhák és ruhanemüek, árukészletek, házi állatok, mezei és gazdasági eszközök, mindennemü
gazdasági és mezei terményekre, ha azok tüz-villám-felrobbanás, vagy ezek következtében oltás vagy lerombolás által károsittatnak:

in

Haynald Lajos (arczkép). — Szeress édes Marim. — A
Hö Id
nyomoruság
pitvarában (folyt.). — A párisi világtárlat és a
hossza
nyüg.
kél
magyar ipar. — Hainburg vára (képpel). — Képek Japánf.
ból (két képpel). — Börtön-krónika. — Helyre-igazitás. —
V- 6. P- ó. P299 14 0 40 9 40
Egyveleg.— Tárház: Követválasztás Ploesten Oláhország311 39 1 18 10 40 j ban. — Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. —
323 35 1 52 l l 40
355 24 2 24 este i Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi uj347 48 9, 48 1 40 ! ság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. —
359 15 3 l l 2 41 ! Sakkjáték — Heti-naptár.
2 3 35 3 42
ll
Felelős szerkesztő: Bíagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

Pulszky Ferencz,

igazgatók.

HP

TARTALOM.
hoss sa

k.

(1-4)

b) j é g k á r o k e l l e n : mindennemü mezei termények, szőlő-, dohány-és komló-ültetvényekre;
c) /allhiitnnyi károk ellen viíen és szárazon: gőz- vagy közönséges hajón, vasuton, vagy
tengelyen szállitott javakra.
^
A dijak határozottak és lehetőleg jutányosak.
i « ^ . k á r o k Ie Sgyorsabban felvétetnek, és azok teljes értékének kifizetése haladéktalanul
eszközöltetik.
líjgyéb felvilágositások legnagyobb készséggel nyujtatnak az igazgatóságnál, nádor-utcza 9-ik szám,
I-ső emelet, valamint az ügynökségeknél is.

Síurzenegger Gottlieb

i altesti sérvkenőcse
Herisau-ban (Sveica).

I

Ezen hathatósságra nézre egyátalában ártalmatlannak bebizonyult s jelesnek
elismert sérvkenöcs valódi minőségben megrendelhető a feltalálónál Herisauban,
vagy F o r m á g y i F . . „szent anyához" czimzett gyógyszertárában Pesten.
'
E jeles szerről több ezer bizonyitvány tanuskodik.

1 tégely ára használati utasítással együtt 3 ft. 20 kr.

Heckenast Gusztav

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.)megjelentek és
i
den könyvárusnál kaphatók:

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

Tompa Mihály. Dalok és románezok. A költő arczképével (480 lap,
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diszkötés ben
3 ft. 50 kr.

: Tompa Mihály, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vá-

szonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Levélkivonat: Tiz éven át szenvedtem e makacs sérvbajban, mely három év
í £ / í a g ? fokkan lépett ki helyzetéből, hogy fájdalmaim miatt dolgozni képes nem
• r , V " z t ö n ö z t e t v e mások által: sérvkenócséból néhány tégelylyel utasitványa sze- Tompa Mihály, legujabb költeményei. 1867. (VIII. 168 lap, 16-rét)
rint lelnasználván, s most — hála az égnek, egészséges vagyok. Találmánya méltány|
fűzve
1 ft. 20 kr.
lást s koszonetet érdemel. — Jory le temple, Páris közelében, május 3-án 1868.

491 (3-io)

Franz Anton von Euw.

| Tompa Mihály, virágregék, negyedik kiadás (8-rét 420 1.) füzve % ft, 50
!
kr., vászonba kötve 3 ft. 60 kr., diszkötésben 5 ft.

249

248
Legujabb

I

lószor-szoknyák

5ft.50 kr., 7 , - 1 0 , - 1 2 forintig.

Lószőr-szövet,'

rófe 70 kr., 90 kr. és 1 forint 30 krajoeár.

Tournnre

1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 4, 5 forintig.

Fehér moll-ruhák

12, — 14, — 16, —

2 0

forinti

g-

Tursch F.-ncl Pesten,
váczi-utcza 19. az. alatt.

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és i
eddigelé 8 nyelvre van
A szerzö saját kiadásában megjelent és Pesten az
féle könyvkereskedésben, valamint minden más könyvárusnál is kapható :

A nemzöképesség

és időelőtti csökkenésének okai
valamint oktatások annak

tökéletes visszaállítására.

Mindazoknak ajánlva, kik mértéktelen kicsapongis, titkos bünök és ragály kév tkeemény«iben szenvednek.
Azonkivül o k t a t á s o k a h á z a s s á g
ózdijairól és kötelességeiről,

Nagy raktár!

csipke, hiinzé<ek és mindennemü legujabb franczia, angol és helvétországi czikkekböl.
500 darab fehér alsószoknyák 3 ft.
75 krtól 15 ftig.
FftggAnyftk 4 ft. 50 krtól20 ftig.

Tnrsch F.-nél Pesten,

váczi-utcza a ,.nagy Kristóf" mellett.
(iss7.es árjegyzék bérmentve.
452 (3—3)

valamint gyógyeljárás a közösülés! képtelenség és termeketlen
ség körül.

Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos Londonban.

Ir?

KÍNTAWEF
(elöbb Böbm és Kánya)

Nehány ábrával.
Ára vászonba kötve 1 fi. Postán bél-mentesen kOldre 1 ft 10 kr.
Curtis könyvét „A nemzöképesség," öregnek és fiatalnak kellene birnia. Ez egy kitünően irt orvosi munka, mely azon szomoru betegségek gyógykezeléséről szól, melyek már annyi számos életboMogságot tettek tönkre.

minden évszakra
dúsan ellátott

legujabb bel- és külföld

SGHNEEBSR6I NÖfÉNí-ALLOP
mell- « tüdőbetegek szamára.

'ESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetezky
F.,— Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
SOI (6-6)
BUDÁN: Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Györgyön: ötvös P
.radon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J. gy. Kftrmöczön: Draskóczy gy. gyógysz.
Karoly fehérvár: FischerE. Sopron : Voga es RuppBaján: Klenautz J.
Hatodik kiadás
recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kabinban: Stojánovics.
(magyar nyelven harmadik).
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
bick és Jekelius gysz.
Lugoson: Arnold J.
Battonyán: Bignio K.
Sasvár: Mücke A gy.
A nemi élet
Belgrádon Nicolacovics test, Médiáson : Breiner K.
Segesvár: Misselbacher J
Beszterczén : Dietrich és 91 osonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G.
Miskolczon:
Spuller
J.
Fleischer.
Sziszeken: Kubányi F.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : MitterMohács:
Pyrker
Gyula
gy.
Értekezések a nemzés ég nemi beBrassóban : Fabick Ed.
mayer gyógysz.
Marosvasárhely: Jeney gy. Székesfehérvár
teirséeekról, sut utóbbiak óv- és gyógyJsáktornyán: Kárász A.
: Say R
Munkácson: Gröttier L.
módjaival.
457 (9-12)
Vuton : Borsay F. gysz.
gyógysz.
Debreczenben: GöltlN. gy Mohácson: Kógel D.
Függelékkel a bujakóri r*gályzásról
Siklóson: Nyers S. gysz.
Nagybányán: Horacsek J. Szathmaron:
Deésen: Krémer S.
Juraesko D.
és Dr. R o d e t, lyoni orvos
Nezsiderben:
Fuchs
J.
Dettán: Braunmüller J. gy
Szent-Miklóson: Haluschka
Nyitran:
dr.
Láng
E.
Devecserben: Hoffmann B.
ragályelleni le&biztosb óvEszéken: Kawilowicz gysz Nyíregyházán :HönschEde Szarvason: Réthy V.
szeréről,
Szentesen: EissdorferG.gy
Eperjesen: Zsembery Ign.
gyógysz.
* férfi és női iYurszerek bonentani ibriival.
Érsekujvár: Conlegner Ign. Nagy-Becskereken: Nedel- és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rotb
Ára: 1 ujforint.
kovics és Haidegger.
igerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai ég Nagy-Kanizsán : Welisch gyógysz.
Postán megküldve 10 krral több;
Tokajban: Krotzer A. gy
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
utánvétellel 40 krral több.
Nagy-Karoly: Schöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
Gyorétt: Brunner F.
Megrendelhető szerzőtől következő
Nagykikinda: KomkaA. J. Tatán: Niertit F. gysz.
Gyulán : Lukács gysz.
Czim alatt:
Il'aezfeld: Hagelacbmidt V. Nagyváradon: Janky A. Török-Szent-Miklós: PilFriss
Hátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombatban: Pantot- losz M.
Dr. Eiber V. P.
schek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A.gy
Ipolyságon: Mikulási T.
Pesten, József-utcza 66-ik seámu
Unghvartt: Telendy gysz.
Janoshazán: Kuna gysz. Orosházán : Vangyel M.
saját házában.
Pancsován : Graff gysz.
és özv. Benesch P.
Julsván : Maleter gysz.
ITjvidéken: Schreiber F.
Kaposvárit: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz. Varaimon: Elizár gysz.
Kőszegen : Strehle gysz.
ugymint:
Pntnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Károlyvártt: Benich J.
Lóhere, valódi franczia és magyar
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Vaczon : Tragor A.
Folyó évi május hó 10-én délelőtti ! gysz. és Spatay A.
luczerna.
és Dussíl gysz.
Varazsdon: Halter gysz.
órakor alólirt tisztség irodájában megtar Kassán: Eschwig E
Lóhere, stájer vörös.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
tandó második árverésen Zemplén megyi Késmárk: Genersich C és A Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony : Ivanovics és fia.
Réthi here, fehér hollandi.
Kistokaj helységében a „Molnár lak" elneve Kecskeméten: Papp M.
Vadócz (Reigras), angol, franczia,
Ruman: Milutinovitz S.
Zalatnán: Mégay Gyula.
zés alatt ismert, köbül és vályogból szilárdan Karánsebesen :Weber A. gy R ékáson : Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
olasz, belföldi.
épült zsindely tetőzetü, 2 tágas szobát, 1 Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros : Sándor R. gy.Zsámbokrét: Neumann M
Réthi csibehúr (Spörgel).
konyhát és 4 marhára való istállót tártai
Baltaczim (Esparczette).
Szabadkán : Hofbauer I. gy Zentán: Wuits testvéreknél
Ed. gyógysz.
mázó tökéletesen lakható karban levö há
Czukor- és takarmány-ezéklarépa.
486 (2-6)
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
1426 négyszeg ijlnyi legjobb minőségü belte
Tarló-répa.
lekkel örök áron fog eladatni.
Bükköny, mohar, nyári és ösziUgyanezen bizományos uraknál kapható:
repcze.
Kikiáltási ár 1000ft.,bánatpénz 100 ft,
Tavaszi-buza
és rozs.
j
valódi
gyógyszer
Ezen bánatpénzzel ellátott bélyeg jegyes
Legjobbféle
Pohánka.
417 (10-13)
irásbeli ajánlatok a szóbeli árrerés megkez
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
Mezei
komacsin
(Timotheusgras).
déséig szinte elfogadtatnak — az adásvevés
b
k
ü
t
e
k
sat
ó
í
t
á
á
E
ü
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
Burnótfú (Pimpinella).
feltételek a tiszti irodában megtekinthetők
ára 1 ft.
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
Akáczfa-magvak.
Tokajban, április hó 16-án 1869.
ára 23 kr.
Stiriai Stub-havasi-iiövény- És más maglajok.
M. kir. aradalmi titizttartóság
Olaj-pogácsa.
498 (3-3)
nedv
Sza'ppangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
mell- s tüdőbetegek számára.
az idegek erösitésére s a test edzésére ára
Gép-olaj, legjobb minőségü.
Egy üveg ára 87 kr.
70 kr.
Disznózsir, Szalonna és háj,
Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öiTentliche Gesund
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
A szarvasi ágost. hitr. evang, egyház heitspflege und Medicinal-Uesetzgebung" bringt in Nr. 48 voiu 27
Fekete lábföld virágokhoz.
templomának kivül és belül leendó tisztítása November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop' Folgendes:
valamint tornyának tatarozásához szükségelt
8^~ Jó minőségbon és jutányos
„Der aus Alpenkrautern bereitete ,.Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
kőmüves munkára ezennel pályázatot nyit.
Meszet és homokat az egyház adand Apothekers Bittner in Glog^nitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirehen, ist áron kaphatók:
A vállalati egyéb feltételek az egyház mag- bei allén katarrhalischen und entzündlicben Krankheiten der Respirations-Organe ein
Halbauer G. János,
tárában a gondnoki hivatalnál megtekint- vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
hetők.
kereskedésében Pesten.
Zárt ajánlatok f. évi május 17-éig bezá Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. a. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden EigenRaktár és irodája saját házában
rólag a« egyház elnökségéhez küldendők.
schaften mit günstigem Resultate angewendet."
Szarvai, ápril 15-én 1869.
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

titkai s veszélyei.

VETŐMAGVAK,

Árverési hirdetmény.

tyúkszem-tapasz,

Pályázat

500 (2-3)

A bresby terűim.

Gyakran felmerült eseteknél alkalmam lévén sajnotan tapasztalni, miszerint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzérkedő csalók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van szerencsém a [tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam készitett giliszta csokoládénak csak azt ismerje el,meiynél a mellékelt utasításon
nevem n«m nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláírva van, mint itt alább látható
Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál eszközölni. 458(5—12)
Kapható Pesten: Török Józser
és Thallmayer és társ uraknál.

Szerzö nyomán irta

Hegedüs Lajos.

Dr. Behr ideg-extractnsa,

Főraktár: I11TTIVER GYULA, gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Türseh F.-nél Pesten,

váczi-utcza a „nagy Kristóf mellett,
összes árjegyzék bérmentve.

simák,

Egész finomak:

Finomak:

3ft.,3ft.50 kr. 4 ft. 50 kr.

2ft.,2 ft. 25 kr.
szególyzettek.

simák,

i

451 (3-8)
A leghiresb s kizár, szabadalmazott

Férfi vászon-ingek.

Középszerűek:

szegélyzettek.

Oxford eszenciia

meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.

Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak, Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zalin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézye:
Török József gyógyszerésznél királyutcza 7-dik szám alatt. 484 (5—6)

TAKÁTSI A.
„a vőlegényhez"

Érdekelt bizonyitvány „Giliszta csokoládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta csokoládéjának" hatása csodálatos nagyszerü volt, is csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka idöjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani elöhaladásának az utánzót „Giliszta csokoládé" az önéhez képest
semmi? Most tehát ismét felkérem önt ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokoládét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és saaradok alázatos szolgája

Pesten

1$ ör haj ok

kishid-uteza

valamint

titkos betegségek

„a vastuskólioz"

és sulyos ntébajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhirü Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztositása mellett, rendel:

czimzett házban.

S u g á r F . orvostudor stb.

472 (2 - 2 )

Nagy Mihály s. k.

Kröczer Ágoston m. k.

keresztelő készletek.

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

«1

Kapható Pesten: Tőrök JózsefésThalljnaverés társa, nemkülönben könyvecskémben'jegyzett t. bizományos uraknál, egy db
20 kr., nálam 6 darab 1 ftért. 440 (5—12)

Gyermek • vászofloemüek,
hosszn vánkosok, ingecskék stb.,

A magyar közjog alapvonalai.

t. szülékhez!

A/. ataianosan jónak elismert valódi * egészen irisen érkezett

ovábbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás.
orokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:

IHlHli

a szülék számára.

Gróf Cziráky Antal.

gyógyszerész Tokajban.

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

Különös figyelmeztetés

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

Háló ujjasok.

1 ft. 60 kr., 2, 3, 4 ft.

55 •

Fésülő gallérok.

% ft. 20 kr., 3, 4, 5 ft.

Lakása Pesten,

váczi-nícza 15 ik szám alatt,

a korona kávéház mellett.
Elfogad naponhint ll órától l-ig.
479 (6—12)
Megkereshető levél által is.

gyógyszerész Tokajban.

KoÜarits József és Fia!

„YPSIIANT1H0Z"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-ntezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban •

mindennemü kész fehérnemflek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Férfi-ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50kr., 3ft.,3ft.
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 60 kr., 7 ft., 8 ft., 10ft.,12 ft.
Férfi szines ingek, 1ft.50 kr., 1ft.80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi pamut madapolan ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák, magyar, félmagyar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr., 1 ft.
.. 50 kr., 1 ft. 55 kr., 1 ft. 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft, 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., 3 lt., 3 ft. 50 kr.
Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötők, harisnyák és minden faju vászon és batiszt zsebkendők és esernyők.
Hölgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. hímzett 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5—14 ftig, a legujabb franczia mintában 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9ft.,10 ft.
Hölgy franczia derék-fiizo, 1 ft. 50 kr., 2ft.50 kr., 3 ft., 3ft. 50 kr.,4 ft., 4 ft.öOkr.
Hölgy perkál-corsettek, 1ft.85 kr., 2ft.20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.
75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
Hölgy alsószoknyák, krinolinok, lószörszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csikos éspiquetbarchetböl, hálófőkötők, harisnyák s mindenfaju zsebkendők, szintugy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.
Fia vászon ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., 2 ft., 4 évesnek 1 ft. 90 kr., 2ft.10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2ft.20 kr.", 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft.30 kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 40kr., 2ft.90 kr., 3ft.50 kr., 14 évesnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft., 16 évesnek 3 ft., 3ft,50 kr., 4 ft., 4 ft 50 kr. Finom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.
Leány ingek, sima s hímzettek, leány corsettek, nadrágok, alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és
irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 35, 40, 50—120 ftig, creas vászont 12
ft., 12 ft 50 kr., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.
Vászon törfllközök, kötegje 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft, 10 ft.
12—20 forintig.
Szines agyi kanavászon, vége 9 ft., 10ft.,l lft-,12ft-,13-16 ftig.
Asztalkendők, kötegje 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6ft.50 kr., 7 ft, 7 ft. 50 kr., 8—12 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8,10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban függönyök, ágy- és asztal-teritök, kávés abroszok, s csemege kendők.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemü és vászonárukban a legnagyobb választékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Kendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást
nem számítjuk.
482 (3—6)

5 font jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

5 fo n t

3 ft. 40 kr. Plant-Clylon-kávé . . 4 ft. 20 kr.
Cuba-kávé egéaz finom 4
40 „
3 „ 80
50 „
Gyöngy-kávé
egész
fin.
4
4„
továbbá:

Czukor, brasiliai-rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb janiaikai-rhum,
Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék a
legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Manlio!Vr es Járinay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt.
Ajánlják továbbá az igen tisztelt hölgyek és iparosok szivesfigyelmébeaz ugyaa
ottan njjonnan nyitott

mindenféle amerikai

varrógépek-raktárukat

azon biztosítással, miszerint csak világhirü és elismert kitünő
gyártmányú varrógépek tartatnak, melyek számos s a legujabb segédeszközökkel ellátva, tökéletes kezeskedés mellett
különös jutányos áron szolgáltatnak.
,
A használati utasitása ábrázatokkal oly világos es kimerített, hogy a gépkezelés módját minden személyes oktatás
nélkül bárki is tökéletesen magáévá tehet!. - Árjegyzék kivánatra megküldetik.
__
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszköz öltetnek.
474(5—12)

WW A t. ea. vidéki közönségnek! Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

l
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Hirdetmény.

Dr. GROSSIAM,

szem - és íülorvos

Tavaszi árjegyzék
Tiirsch F.-töl,

A Deák Ferencz-utczában (azelött nagy hid-uteza), az „Angol királynőhöz" czimzett
szálloda mellett Pesten, a mostani pesti vásár ideje alatt, egy igen jó hírnevű vászon
és asztali szövet-gyáros hagyatékából, az örökösök megbizása folytán 450 vég valódi
rumburgi vászon, különféle nemü asztali szövet, törülköző-kendők, kanavásznak,
2000 tuczat vászon és batiszt-zsebkendö, rendkivül nagy választék férfi- és női
fehér-ruhákból

PESTEK,

József-tér, 11-ik szám alatt, Grosz-féle
házban.

pr* Rendel hétköznapokon dél-

váczi-utcza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett Pesten.
ÜP§P" Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek. ""^BÜ

Gyermek-Tászonnemüek.

felénjivel n becsáron alól

előtti l l — 1 és délután 3—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vásárnap délelőtti órákban. 480 (5—12)

Nyitott gyermek-ingek 90 kr., 1, 1.20, 1.75, 2 forint és fölebb.
»
»
valódi batisztböl, legelső használatra, 2.50, 3.20, 4 ft.
Hosszu vánkosok vászon- vagy perkálból, 3.75, 4.50, 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.
Alsólepedók 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 (3—3)
Piquét-takarók 1.50, 2, 3, 4, 5 forint.
Vászonfőkötőcskék 42, 65, 80 kr.
Háromszegletes kendócskék 40, 50, 60, 80 kr.
Szájkendőcskék 25, 30 kr.
Fürdököpenykék 2.50, 3 forint.
Szorítok, szélesség és hosszúság szerint, 25, 35, 50 kr.
Szakálkák, piquétből vagy viaszos tafotából, 32, 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, 3 forint 50 kr.
Selyem-paplankák minden szinben 8, 10 forint és feljebb.
Szőtt zubonykák 50, 60, 70, 80 kr.; kötöttek 90 kr., 1.20, 1.50, 1 ft. 75 kr.
Zubonykák és főkötőcskék együtt; kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2,
2.75, 3 forint 50 krig; szalaggal diszitve 2, 2.50, 3, 4 forint.

készpénzfizetés mellett eladatik.

Á r j e g y z é k .
1 vég 30 rófös fehéritetlen vászon, becsára 12 ft., most csak 6.50 kr.

Árverési hirdetmény.

1 vég 30 rőfós fehéritetlen fehér ezérna-vászon, becsára 18 ft., most csak 9.50 kr.
1 vég 30 röfös fehéritett creas-vászon, becsára 15 ft., most csak 8 ft.

Kunhegyes város közbirtokossága részérói közhirré tétetik, miszerint a birtokosság
789
tulajdonához tartozó Páka pusztai 429 /iei>«
holdnyi birtok folyó évi május 19-én d. e. 9
órakor Félegyháza város közházánál tartandó
nyilvános árverésen f. é. október l-töl kezdődő hat egymásutáni évre, vagyis 1875-ik
év szeptember 30-ig a -városi föbirói hivatalnál s Félegyháza város közházánál megtekinthető feltételek mellett a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog adatni, mely határidőre
a bérleni kivánok 300 ft. bánatpénzzel ellátottan meghivatnak.
Kunhegyes város közbirtokosságának
1869- április 11-én tartott gyűléséből.

1 vég 30 rőfös kitünő sziléziai vászon, becsára 22 ft., most csak 12 ft.
1 rég 30 rőfös kitünő rumburgi vászon, becsára 30 ft., most csak 15 ft. 50 kr.
1 vég 38 rőfös hollandi ezérnavászon, becsára 28ft.,most csak 14 ft. 50 kr.
1 vég 40 röfös rumburgi vászon, becsára 32 ft., most csak 16 ft.

Ló-istálló teljes felszereléseit és egyes ló-istállo f
vasiimiikákat

főbiró.

Biztos szer

fogfájás ellen.
.
.

1 nagy üvegcse ára
1 kisebbé
. --

. 1ft.— kr
. - „ 50 „

Vipera-zsinórok,

betegségeket
s tehetetlenséget

biztos szer torokfajdalmnk, lényegesen
torokpyik ellen.
Egy ily zsinór a nyakra helyeztetvén, a
fájdalmak ellen ovólag hat, s a gyökeres
gyógyulás okvetlen bekövetkezik.
1 rsinór ára 1 ft. 58 kr.
Krieger

Titkos

A., gyakorlati tyukszem-műtő
jónak elismert

tyukszeiníapasza,
& tyúkszemek gyökeres meggyógyitás biztositása mellett.
1 nagy skatulya ára . . 70 kr.
1 kisebbé
. .
. . 35 „
Főraktár Magyarországra nexve
Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél király-utcza 7. sz. a.

(férfi gyöngeség.)

katonai és polgs&ri kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktarrás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mezö-utcza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1 — 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
447 ( 9 - 1 2 )

Heckenast Gusztav könyvkiadónál Pesten (egyetem-utcza, 4-ik szám) megjelent és
minden könyvárusnál kapható:

KORUNK IGÉNYEI SZERINTI
GYAKORLATI

MEZŐGAZDA-TISZT.
Egyuttal czélszerü s tanulságos kézikönyv

a földbirtokosok, bérnökök, mezőgazdaság-intézők, kezdő gazdák s tanonezok, szóval
mindazok számára, kiket érdekel a gyakorlati meEeigazdasag.

PACZ1G fi. C.
ötödik kiadása nyomán, hazánk viszonyaihoz alkalmazva átdolgozta
REISCHER ENDRE,

volt keszthelyi gazdasági tanintézetbeli, vegytan-, gazdászat-, műtan- és számvitelnek
tanára.

1864. (431 Ia|>, n. 8-rét.) Füzve 2 ft. 60 kr.

KERTÉSZÉT KÉZIKÖNYVE.
Tüzetes utasitás
a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcstenyésztés
A legujabb kútfők után
irta

körében.

Átnézte 8 jegyzetekkel
bővítette

GALGÓCZI KÁROLY.
Dr. FARKAS MIHÁLY.
Második kiadás. — Ára 80 krajczár.

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

a tavaszi idény

tekintetéből következő czikkek dús választékát

|

ajánlják:

Lovagló szerek.

Közönséges gömbölyűek, papirból 12 kr-1 Disznóbőr angol-nyergek 15 frttól kezdve
»
»
kelméből 30 kr-1 a legfinomabb nemüekig.
Finomabbak, kivonó előkészülettel, keimé- j Angol kantárok 2frt6ő krtól 10 frtig.
ből, selyemből stb. 1 frt 25 krtól 3 frt i » kengyelvas szijjak 2 frt 50 krtól
50 krig.
| 3 frt 80 k'rig.
Falegyezők,különnemüfciállitásuak 25kr.-[Nyereg és kötélterhelők 2.frt 40 kr.
tól 7 frt 50 krig.
j Nyeregtakarók 3—5 frt.
«
„,
: Kungyelvasak, nyerges feszítő zablák, s

l a ernVO-legyeiOk.
j m i n d e n e g y é b aczél s z ü k s é g l e t e k legE g y egészen uj, igen diszes neme a tavaj o b b minőségben,
felsrófoló
és gép-lovagló sarszí ernyöcskéknek, melyek m i n t legye- Felcsatoló,
F l l ó
f l ó f
kantyúk 1 frt 40 kr.. 1 frt 30 kr., 2 frt.
zók is használhatók, különböző fanémekböl készülve, simák és festettekk 1 ffrtt Lovagló ostorok, különnemüek 60 krtól

60 krtól 6 frtig.

Napernyők.

Moll vagy tuli zubonykák és főkötőcskék, szalaggal ízletesen diszitve együtt
3, 4, 5 forintig.'
Keresztelő készletek minden szinben, következőkből, u. m.: vánkos, zubonyka és főkötőcske, 12, 15, 20, 25, 30, 40 forint és fölebb; 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 bölesó, kibélelve, függönynyel együtt, 36, 45, 60, 80 forint és feljebb.
(Folytatása következik.)

1 tuczat vászon batiszt-zsebkendő, fehér, ugyszintén szines szegélyzettel is, 5, 6, 7, 8,
9 —10 ftig a legfinomabb.

KERTESZ és EISERT Pesten,
Tavaszi legyezők.

Keresztelő készletek. Gyermek-kosarak és bölcsök.

1 tuczat vászon-zsebkendő 1.20, 2, 2.50, 3, 3.50 4, 4.50, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.

Dr. Paycha-féle

alveolár-fogcseppek,

1 vég 50 rőfös hollandi szövet, becsára 40 ft., most csak 20 ft.
1 vég 50 röfös irlandi szövet, becsára 52 ft., most csak 26 ft.

1 vég ágy-kanavász, becsára 14—18 ft., most csak 7—9 ft.

Pesten, váczi-töltés 403. sz.

(9 — 9)

1 vég 45 rőfös orosz kender-vászon, a legjobb és legtartósabb, a minő csak létezhet,
becsára 36 ft., most csak 18 ft.

Különféle nemü rumburgi vásznak, 24, 28, 30, 35, 40, 45—50 ftig, melyek becsára
kétszer annyi.

LOTZ A. és TARSAI-nál

Barocs Gábor,

496 ( 3 - 3 )
292

1 vég 30 röfős legszélesebb nemü creas-vászon, becsár 18 ft., most csak 9 ft.

10 frtig.

Rugany labdák es ballonok

Kis fére hajtható tavaszi ernyöcskék se" minden nagyságu szürkék 10 krtól 1 frt
20 krig.
lyemböl, bélés nélkül 1 frt 80 krtól 2 frt,
kétszinüek 12 krtól 1 frt 40 krig.
50 krig.
Selyemből bélelve 2 frt 30 krtól 3 frtig.
festettek 25 krtól 2 frtig.
Finomabb nemüek, moire antique és atlas- Kirándulásokhoz igen alkalmas, felfújható;
ból, hímzésekkel diszitve stb. 8 frt zsebbeli ballonok 60 krtól 1 frt 40 krig.
90 krtól 10 frtig.
Virágkosár-asztalkák.
Középnagyságu kézi-ernyők , változatos
kiállitásuak 2 frt 70 krtól 15 frtig.
Az állvány természetes törzs-ágakból, a
En tout cas-ernyók, alpacca és selyemből
kosár szép fonadékból, bronzirozott le2 frt 30 krtól 8 frtig.
velekkel diszitve,
Napernyők urak számára.
kisebbek
nagyobbak
nagyok
darája 6 frt,
8 frt 50 kr.,
l l frt.
Esernyők.
Finomabb nemüek, dús választékban 25
Alpacca szövetből 3 frt 75 kr., 4 frt 50 krforintig.
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Tafota és selyemből 5 frt 60 k r . — l l frtig.
Kerti gyertya-tartók.
12 bordás angol selyemernyők 12 frt.
Angol ruganyernyők 10 frt.
Gyertyákhoz valók üveg fedővel darabja
1 forint.
Rugany eső-öltönyök és
Petroleum lámpával, üveg fedővel s a légköpenyek.
vonat befolyását akadályozó készülettel
1 frt 70 kr.
Uja3 öltönyök fejfedővel 10 frt 75 krtól
19 frt 50 krig.
Séta-botok.
Kocsizó és lovagló köpönyegek ujakkal és
Közönségesek,
különféle fanemekből 25—
fejfedővel 15 frtól 19 frtig.
80 krig.
Igen elegáns fehér eső-öltön vök 17 frtól
Befont és nád Boxer-botok 75 krtól 2
20 frtig.
forintig.
Plaid-szijjak.
Finomabb nemüek, különböző nemesfákból, valódi nádból faragványokkal, eleLegjobb nemü angol 1 frt 15 kr., olcsók
fántcsont, valódi ezüst fogókkal stb.,
80 kr.
Valiba akaszthatok 1 frt50 kr., 1 frt 80kr.. felette dús választékban 1 frtól 8 frtig.
Gyermekek számára olcsók és finomabbak Gyermekek és fiúk számára 15 krtól
50 krig.
40 krtól 80 krig.

!MT Szives figyelembe vételül.

Lerélbeli megbízásoknál különös feladatunk a belénk helyezett bizalmat a rendelmény pontos eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelitő árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy minden meg nem
felelő czikket risszafogadunk.

Igen finom hímzett batiszt-zsebkendök hölgyek számára, darabja 50, 60 — 75 kr. a legfin.
Angol shirting (Chiffon), igen finom, s ép oly tartós mint a vászon, rőfe 30, 35,
40 45 kr. a legfinomabb.
1 tuczat jó erős konyha-ruha, 2.50 — 3 ftig.
1 tuczat különösen tartós duplaczérna törülköző, 4.50, 5, 5.50 6—7 ftig.

TI BIZTOSITÓ-INTÉZET.

Meglepően szép és nagy választéku férfi és nöi fehérrahák.

1 női ing, jó vászonból, húzóra, 1.50, 2—2.50 krig.

1 női ing kitünő rumburgi vagy hollandi vászonból finoman himezve, 3.50, 4—5 ftig.
a legfinomabb.
1 női ing különösen jó rumburgi vászonból, a legujabb párisi minta szerint, 5, 6, 7,
8 ft. a legfinomabb.
Női téli" vagy hálóing kitünö vászonból, szép kiállítással 3, 4, 5 ftig.
Női nadrág finom shirting, jó barchet vagy kitünő vászonból, sima vagy hímzéssel, 2.
2.50, 3—4 ftig.
Női éjjeli corsett, száz különféle párisi legujabb mintában, himzéssel vagy a nélkül,
2, 2.50, 3, 4, 5, 6, 7 - 8 ftig a legfinomabb.
Női alsószoknyák, száz különféle párisi legujabb mintában, himzéssel vagy a nélkül,
3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9—10 ftig a legfinomabbak.
Fehér és szines franczia shirting ingek, igen finom és jók, 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.

Intézetünk a folyó évben is nyujt

biztositást jégkár ellen

a legjutányosabb díjtételek és legkedvezőbb féltételek mellett; továbbá t. cz. biztositó
felei részére ép ugy mint a mult évben a díjból

10%-ot leeagei,

Férfiingek rumburgi vagy hollandi vászonból 2, 2.50, 3, 4 , 5 - 6 ftig a legfinomabbak
Férfi gatyák, erős rumburgi vászonból vagy barchetböl, félmagyar szabásra, darabja
1.50 - 2 ftig.
Férfi gatyák erős rumburgi vászonból, magyar szabásra 1.80—2 ftig.
Férfi ingek igen finom franczia mellbetéttel, bál vagy estélyekre, 6, 7, 8, 9—10 ftig a
legfinomabbak.
Megrendelések, az összeg beküldése vagy utánvét mellett, bárhova is lelkiismeretesen és pontosan elküldetnek. A leveleket igy kérjük czimezni:
i l l t i I l l ^ » u r l » k Pesten, Deák Ferencz-utcza, az „Angol királynőhöz"
czimzett szálloda mellett.

25 forintnyi áru vásárlói jutalmai egy igen finoman hinizett batiszt zsebkendőt kapnak.

mely a kötvényben azonnal leszámittatik.

A díjfizetés váltóval is eszközölhető.
Intézetünk mint átalában tudva van, a károkat
mindig a l e g g y o r s a b b a n rendezteti, ponto492 (3 s)
s a n és t e l j e s e n megtéríti.
~
Pest, április 1869.
^ igazgatóság.

Egyedüli áruhely:

Pesten, Deák Ferencz-utcza
»

*

•

(előbb nagy hid-uteza), az

angol királynőhöz" czimzett szálloda mellett.

METH S., Bécsböl.

483 (3-6)

A „Tarkavilág és Répes Regélő"

ó i k füzete: Lant és kard vagy Petőfi élote és halála (képpel) irja ;
Áldor Imre — Kossuth körutja Eszakamerikában, (három képpel) közli
Áldor Imre. — Egy emigráns naplója (öt képpel). — Lilia. — Világhirü
szerelmi viszonyok (két képpel) S. L.-tól — Abdias, regény, Stifter Alberttől (két képpel) forditotta: Hollós László. — A sz.-malói csempész, regény;
fordítja Augusztich I. — Egy regg Beethoven életéből (képpel) közli Sipos
Soma. -— Útirajzok Spanyolországból (három képpel) közli Sámi Lajos. —
Turinból; irja Tóvölgyi T. — Páris állatai; közli Milesz Béla. — Apróságok.
Egy-egy füzet ára 25 kr.
*
PíjT Január l-töl kezdve teljesszámu példányokkal még folyvást
szolgálhatunk.
(3—3)

.

A kiadó-hivatal

(Pest, egyetem-uteza 4-dik számalatt).

KAGHILMANl KÁIOLY
Selmecz Vihnyei gépgyárnokok

ajánlják mindenütt kitüntetett és első érmekkel jutalmazott most lényegesen javitott

egybekötött kaszáló és arató-gépeit
ugymint is a maguk nemében legjobb és legkönnyebb járásu

Sflinnel#oii-féle

magánylerakó-, arató-gépeit
és ország, szabadalmazott ismert igen gyakorlati

nyomtató-gépeit.

ntf^
Rendeléseket elfogadnak a gyár igazgatóság helyben
WFW
Kotzó Pál ur Pesten és Tóth Lajos és Társa urak
Debreczenben.
485 (4—8)

252

Tévedések

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Tizenhatodik évfolyam.

Forty orvos-féle átaláuos

SEB-TAPASZ,

kikerülése tekintetéből a t. cz. ridéki közönség érdekében, s hogy hiratlanoknak bátran ellenállhassunk, kik a legnagyobb, egyedül 8 kizárólag í
kiállitásakon *fezüst érmekkel kitüntetett

•

19-ik szám.

pesti és bécsi

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

cs. kir. udvari szállitók

vászon 1*11 ha-g y árá u ak-árjegyzékét
utánnyomatni, s igy a nyilvánosság elé bocsátani — nöm átalják, — szerencsénknek, sőt czélszerünek tartjuk ujolag leszállított árjegyzékünket azon
megjegyzéssel közhirré tenni, -—hogy csakis levélbeli megrendelések mindennemü vászonárukra, továbbá kész férfi-, női- s gyermek fehérruhaiieniüekre főraktárainkhoz

(a vászonáruk valódisága teljes jótállása)

a pénzösszes beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett lesznek
intézendők:

Pestre:

„,

.

FO CL E.

^

FOGL L
k. k. Moflieferant

kir. udvari szállitó

in Wien,

Pesten, a váczi-utcza

Kerntnerstrasse Nr. 27,
Ecke der Himmelphortgasse
zum
..Erzherzog Karl."
(a nyak terjelme megkivántatik), 2, 8, 4, 5,
6, 8—10 frtig a legjobbak.

kezdetén

Mocsonyi-féle házban,
„Mária Valéria föherczegnőhez."

Ruuibargi
és
belga vászonból

Bécsbe:

simák 1 frt 80 kr, 2 frt finom hurokvarras« n " i niji,\yin gal 2 frt 50 kr, valamint sveiczi formára, s
i legujabb szabásuak, hímzéssel 3 frt, 3 frt 50 kr, 4, 5 frt; leg/ finomabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és csipkével (Fantasie parisienne) 6, 8—10 frtig.
hosszu ujjal 3 frt 50 kr, hímzettek 5—6

|1

* frt'1

gyar formára.

frt 50 k r 2 f r t 2 frt 5

'

'

? kl%3

ftig; lovag szabásra, franczia és ma-

Angol shirding-ingek fehérek és szinesek, (szebbek mint a vászonból készitettek) 2 frt, 2
frt 50 kr, 3 frt, 3 frt 50 krig.
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 8 fi-t 50 kr., 5—6 ftig.
Nöi-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb szoknya parketból 4 frt, betételekkel 5 — 6 frt
és 8 frt (legujabb divat.)
Női-harisnyák vagy férfi kapczák, 1 tuczat 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 frt, 3—4 frtig a legjobbak.
Fénvüzési férfi-ingek,
8—10 ftig.

müvészetileg vart mellel (nyak terjelme megkivántatik), 6, 7,

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 czérna batizvászon-zsebkendö hölgyek számára 4, 7, 9 —12 frtig a legfinomabbak.
1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára most csak 6, 7, 8—10 frtig czérnadamaszból.
Egy vászon asztalkészület 6 személyre. (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,
10—12 frtig a legfinomabb damaszttól, 12 személyre, kétannyi.
Egy asztalkészület 12 személyre (azaz: egy nagy abrosz, ahhoz illő 12 asztalkendővel 10,
12, 16, 20—30 frtig a legfinomabb damasz.

bőr k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup.
angina) mindennemü megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrózások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapítással — rögzött
daganatok, gumók.
t á l y o g o k i
p ° k olvar
(carbunculus pustulali magna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz: továbbá a szülés
folytára lííbfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével—egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és ménfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mütét és fájdalom nélkül,
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s kükinös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünő sikerdus eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 5 0 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi ktüdeményezö raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF 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." — Budán: Pichler Győző kir.
udv. gyógysz. és a Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz. — Bécsben: Plebán F.
Xav. gysz. urnál (Stoek im Eisenplatz) Nr. 1., dr. Girtler gysz., Freiung 7. sz. —
Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Ujfelnn:. Vass Jenö. — Békés-Csabán: Biener B. —
Debreczenben: dr. Jióthsclmek V. E. — Duna-Pftidváron: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekújvárott: Conlegner J. — Esztergomban: Beszédes J. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner F.
— Hajóson: Az ottani m. k. postahivatalnál. — H.-M.-Vásárhelyen: Oblat L. —
Högyészen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólsván: Maiéter Alb. — Kassán: Koregtkó
A. — Késmárkon: Genarsich C. A. — Kormárombaii: Grötschel S. özv. — Körmöczftn: Nemtsek J. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-Vásárhelyt: BucherM. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G.
— Kagybecskereken : Kleszky J. — Nagy-Kanizsán: Wajdits J. — Nagyszombaton: Pántotsek R. — Nagyváradon: Iluzella M. — Nyíregyházán: Kovács S.
— Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipöcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B. —
Rimaszombatban: Hamaliár K. —Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selmeczen: Vitkovics János. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: B r a u n j . — Sz.(Jyörgyön: Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J .
E. és Quiriny A. gysz. — Tétsön : Héder L. — UngvároU : Okolicsny J. — Vasvart:
Árady P. és'Kossás R. — Versetzen: Guist M. — Veszprémben : Ferenczy K.-nál.
" Kolozsvárott: BINDER K.. gyógyszerésznél.
Brassón: I'ABKK E. és GYERTYANFFY J, és FIÁNÁL.
Hátszegen: M ÁTÉF1 It. gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDÜS GY., a „fekete sashoz" czimzett városi gyó«-vszert
Mitrowitzon: KERSTONOSC UITZ E. FIÁNÁL.
Czernowif/ban: SCHXIHCII J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassibaii: JASSINSKI A. gyógyszer.
Brailában : Oláliországban: Dr. C. C. HEPITES gyógyszerésznél.
Giurgevóbiui: FABINI E. L. gyógyszerésznél.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
\ lennének, felszólittatmik. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készitő*t jéhez FORTY I J Á S Z L O I I O Z czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki megB; rendeléseket is pontosan teljesit.
f
SP5T" Vidéki- bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzig beni beküldése, vagy postai után vet mellett tüstént és legpontosabban teljef sittetnek.
391 (6—6)

30 róf szines ágyneműre való 8,9, 12—16 frtig a legjobb.
30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehérítetlen 8 frt 50 kr, 9 frt 50 kr,
l l , 13, 15—18 frtig a legszebb.
1 vég »/« S 5 ! é l e s

3 0

r o f ö s

rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 frtig.

IPiirrAlr (Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár MagyarF ll A Ü R , ország és Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8—10 frtig a legújabbak varrás nélkül.
38 röfös kreasz vagy gazdasági vászon, 14,16, 18—20 frtig a legszebb minőségü.

Dannári fürdő Simoni üli an.
megnyittatik május l-én.

Ezen vasas 30—37° R. hévvizek régismert üdvös gyógyhatással birnak:
általános gyengeségnél, sáp- és görvélykőrnál; az ivarszerek gyengeségei é» betegségeinél, meddőségnél stb., idült bőr- és idegbajok48 rófós belga takácsvászon 22, 25, .30—35 frtig ingekre különösen ajánlható.
nál. Kitünően hatnak az iszapfürdők csúzos és köszvényes bántal60—54 róf hasonlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
makban. — Jó sikerrel használtatnak elő- és utógyógymódul a közöl lövő
80—100 frtig.
483 (5—6)
lippiki iblanyos fürdőnél. — Mindennemü ásványos vizek készen tartatnak.
Legközelebbi vasut-állomások Sissek és Barcs.
a pénzösszeg beküldése vasuti vagy posA gyönyörü fürdő-párk közeiébon álló czélszorüen felszerelt épületekutánvét s teljes jótállás mellett min- 50 forint erejéig
Ingek, melyek a tai
bon
kényolmes
lakhelyek kaphatók. Naponként zene, tánczvigalmak, kirándenhová elküldeni készek vagyunk. A
vásárlóknak, rátesthez nem jól álleveleket kérjük ekkép czimezni:
dulások a rogényes környékbe kellemetes szórakozást nyujtanak.
adásul egy párisi
lanak, visszavéAl orvosi felügyeletet dr. Sicgel kezeli.
cachemir teritövei
tetnek.
kir. advari szállítónak Pesten, váczi- kedveskedünk.
Az uradalmi fürdö-igazgatóság.
499(§_3)
utcza 4. sz. alatt.
40—42 róf kitünö takácsvászon, (finom ágyruhára 12 db. női-inghez) 14, 15, 18 22^24
frtig a legjobb.

Levélheti megrendeléseket
FOGL

E.,

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

Pest, május 9-én 1869.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ő ft.

Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság ea Politikai Ujdonságokat 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, Wollzeila Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9
Bélyeg- dij külön
minden igtatas után 30 krajczár.

A képviselőház uj elnökei.
Az 1869. ápril 20-dikára összehivott or- esés, ha az egyszersmind az egész háznak is
szággyülés képviselőháza a mult héten vá- legalkalmasbika.
lasztotta meg tisztviselőit s alakult meg. Az
Ellenzéki részről az országgyülés megelsö választások az alakuláskor érdekesek nyitása előtt már inditvány tétetett, hogy
szoktak lenni, mint a pártok mérkőzései, me- mivel az elnöknek ugy is pártokon felül kell
lyekben számarányaik kitűnnek. S mivel egy állania, ne legyen tekintet egyébre, mint
képviselőház elnöksége nemcsak elsö mél- arra, ki volna e diszes, de nehéz állásra a
tóság egy parlamentaris országban, hanem legképesebb ? — s ilyenül Bónis Sámuel
az elnök kezében , pártatlanságadaczára is, nagy hatalom van: természetes, hogy
a többség a
ház ez elsö hivatalnokát
mindig s mindenütt a maga
kebeléből választja meg.
Többségben
lételének serejének első, s
az egész országgyűlésre
kiható nyilatkozása ez. Igy
megtörténhetik , hogy e
magas tisztet
nem azon tagja
nyeri meg a
háznak, ki arra a legalkalmasabb volna
s legnagyobb
mértékben
lenne fölruházva az elnökben megkivántató tulajdonokkal;
nevezetesen,
ha az ilyen —
akisebbség soraiban ül, miután a többség
csak a maga
soraiból választja a legalkalmasabbiS O M S S I C H PÁL.
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jelöltetett ki. Kétséget nem szenved, hogy e
köztiszteletben álló hazánkfia nagy mértékben bir azon tulajdonokkal, melyek a jó
elnököt alkotják; pártatlanság, szilárdság,
éles ész, a szabályok ismerete, a kérdések
tiszta hasogatása, higgadt nyugalom s nemes
méltóság, — mindez egyesül Bónisban. Nem
kevesebb magasztalással lehet szólani az
1861-ki képviselőház elnökéről, Ghyczy Kálmánról. De mivel e
kitünő férfiak
mindketteje
az ellenzékhez
tartozik, részünkről igen
természetesnek találjuk,
hogy a többség, mellőzve
öket, bármily
érdemesek is,
saját pártjából keresett,
elnököket magának.
Természetesnek, annyival inkább,
mert saját soraiban is teljesen alkalmas
egyéneket találhatott , talált is e fontos és diszes
polezra.
A mult
országgyülés
köztiszteletben álló elnökét , az ősz
Szentiványi
Károlytkinálta meg a párt
legelőször ismét az elnökséggel.Ö azonban, élvezvén
már annak dicsőségét, s ag
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