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Vadász- és védő-fegyverek.
Nevezetesen: ^~"^

Egycsövü percussiós fegyverek ft. 7.80—15 ftig.
Kétesövü percas»iós vadas/.-fegyverek, vas-csövekkel ft. 14.50-20 ftig. Ruban-csövekkel

ft. 20.50—26 ftig. Zsiaőros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.

KéUsrtvü Lefancheux (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-esövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.

Kftcsft vti Lancaster (hátultöltó) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-csövekkel ft. 85—120.
Lef'aucheiix marok- ( z s e b ) revolverek, batlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaucheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerü simák ft. 12,13, H. Finomabbak,

ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel,"arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24, .10—50. — 10 és 12 lövetüek, különnemü kiállításban ft. 39—45.

Egyszerü zsebpisztolyok (tercerollok) párját ft. 2.50-12.—
KétcsAvfl » >> » ft. 4.80—20.—
Flobert-féle szoba-rzélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19—25.
Papirtöltények, Lefaucheux-fegyverek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrét ft. 16-32.
Készen töltött vörös rézpatronok, revolverek számára, százát 7"'/„, ft. 3.20, 9m/m ft. 3.80,

121"/,,, 4.20.
Mindennemü lőkuparsok. fojtások, töltő -készületek Lefaucheux-fegyverek számára,

vadásztáskak,Lefaiicbeiix patrontartókes övek.léportülkök, 1 — 5fontnak való tűzmentes
lőportárak, söret-z*ítcskók, lökupacs-gépek. ^adászkiirtök és jelsípok, fegyverazij-
jak, tegyvertokok s minden egyéb legujabb vadászó-szerek das választékban, jutányos
árak mellett ajánljuk

KERTÉSZ ÉS EISERT
Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.
ÜBT* Különösen kiemeljük, miszerint irásbeli megbízásoknak gyorsan és leg-

nagyobb figyelemmel felülünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegy-
vert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alattváltozatlan karban
bérmentve küldetik vissza, mással csereijük ki, vagy esetlegesen annak értékét térítjük meg.

K i m e r i t ő árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.

607 ( 1 - 6 )

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget

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

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 597 (4—12)

J&t

Tizenhatodik évfolyam.

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka-
rókkal együtt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt*
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindeknemii
régiségek, régi pénzek, gompok, Övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 603 (2-4)

Biztos és gyors megölése

pnikáíiyok s egereknek,
". eg>' c s- kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerre

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

Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza
7-ik sz. — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és "fiai. —
Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszeken: Deszáthy Ist-
ván. — Győrött : Lehner P. — Jassfnovátían: Dedovits J. — Ka>sari: Nbvelly A.
— Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf ,T. — Lugoson: Kronetter J.
— N.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermüller. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Rimaszombatban: Maleter S. és Ha-
maliár C. gysz. — Soborsinban : Franke A. — Sopronban: Pachhofer L. — Seges-
várt : Teutsch J. B. — Tisza-U.jlakon: Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber F.

Varasdon: Dr. Halter A. — Veröczén: Bcsz J. K. uraknál. 589 (6—7)

Növeldei értesítés.
A növendékeknek intezetembe a jövő 1869/7o-ik tanévre rendszeres beírását folyd

évi szeptember 30-ik napjától kezdve oktober 7-ik napjáig tartandom; előleges jelentke-
zéseket addig is szivesen fogadok.

Felveszek pedig 6 éves koron felül levö, elemi vagy illetőleg gymnasiumi — és
gazdászati akadémiára készítő oktatást igénylő növendékeket.

1. Mint bentlakókat, kik az oktatáson kivül egész nevelést és teljes ellátást az
intézetben nyernek;

2. mint bejárókat, kik délelött és délután csak a tanítás óráirajárnak be az inté-
zetbe, és

3. mint ugymondott félkosztosokat, kik délben az intézetben étkeznek, s aztán
vagy adélutáni oktatás végeztével mindjárt haza mennek; vagy estéli 8-ig az intézetben
maradnak, s folytonos nevelői felügyelet és vezérlet mellett töltik szabad óráikat, s végzik
a más napra kapott feladat kidolgozását és betanulását. 599 (2—3)

Részletesb felvilágositással, s kívánatra az intézet programmjával, bárkinek kész
szivvel szolgál, távollétemben helyettesem Barzó József intézetem egyik tanára. Pesten,
ezukor-utezában 6. szám alatti házamban.

Szőnyi Pál. m. k.

Revolverek.
A t. cz. vidékiek és utazók személy-biz-

tosítására ajánlhatom legjobb rendszer sze-
rinti és jól kipróbált revolvereimet, me-
lyekkel ogy percz alatt 6 orős és biztos lövés
tehető; ugyanannyi idő alatt podig ujra meg-
tölthetők. íly revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiz-
tosabbak.

Legnagyobb választékban nálam, követ-
kező árak mellett kaphatók u. m.

1 Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi • 17 fttól 25 ftig.
1 » ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimettornyi • • • . . 20 » 35 »
1 ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi 22 » 40 »

10 201 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényolmosen hordható
Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.
MF" Nem tetszés esete ben a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

Unschuld Ede,
fegyverkészitő és kereskedő Pest, váczi-utcza „a levélhez."

Vidékrélt megrendelések a leggyorsabban atánvét mellett eszközöltetnek.

494 (9-16)

Ménlovak eiadása.
Bácsmegyében kebelezett t. cz. Latíno-

vics János uraság borsodi pusztai birtokán
két darab tenyésztésre alkalmatos és arra
eddig is használt nifiilo szabad kézből eladó,
egyik világos pej 16 markcn eredeti arabs, a
cs. kir. bábolnai ménesből; a mítaik pedig
saját nevelés, félvér 16 markos setét pej, mind
a kettő jegy nélküli.

SHT" Bövebb tudomást nyerhetni, a fent
czimzett uraság gazdatisztségénél Katy-
maron. 608 (1—3)

Medaille de la société des Sciences
industrielles de Páris.

Semmi ősz haj többé!

MEUNOGÉNE.
Dicqnemare-től Rouenból.

G y á r : Eouenben, rue Saint-
Nicolas, 39.

A naj-és szakálnak pillanat-
nyi gyors, bármely árnyazatu a
bőrre nézve minden kártékony
hatás nélküli festésére.

t Ezen festőszer legjobb vala-
mennyi eddig használtak közt.

Főraktár: P e s t e n Tör«k József
gyógysz. urnál, király-utcza 7. szám.

Ara 3 ft. 50 kr., postán 20 krral több.

Kiadó-tulajdonoa Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
545 (1—12)

Pest, szeptember 19-én 1869.

Elöfizetést fö l téte lek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyöt t : 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 többszöri
igtatásnáHsak 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alnjos, Wollzeils Nro. 22. és Haasenstein ea Vogler Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár. ^

Ki lebbentheti fel az isis-fátyolt, mely az
ember eredetét s jövőjét boritja ? ki mondja
meg: honnan jöttünk s mivé leszünk? Kezünk
remegve nyul e fátyolhoz, szeretnök ismerni
a titokteljes világot, és mégis a merészebbre,
ki bátor kezekkel olykor egyet-egyet ránt a
nehéz függönyön, — szent borzadálylyal
néz a tömeg, mely nem ismeri a tudomány
hatalmát, mely a halandó karoknak ez eröt
adja.

E merészek egyike Vogt Károly, a hires
genfi tanár. A müvelt viiágon alig van
hely, hol e nevet, egy
természettudós nevét,
de a mely 1848 óta a
szabadságharczokkal is
össze van forrva,—leg-
alább néha ne hallot-
ták volna hangzani.
Azt hiszszük azért, nem
követünk el sérelmet
hazai jeleseinken, ha
ez idegen jelesnek is-
mertetése számára ké-
rünk helyet e lapok
hasábjam; mert a szel-
lem embere, bár idegen
föld szülötte is, az
egész világ polgára, és
igy nekünkishazánkfia.

Vogt Károly szüle-
tett Németországon, a
hesseni nagyherczeg-
ség egy kis városában,
Giessenben 1817. júl.
5-én. Atyja, egy szabad
szellemü férfi, kinek
háza számtalan jelesek
gyülhelye volt, az ot-
tani egyetemen az or-
vostan tanára vala, s
igy 18 éves koráig
Vogt Károly is ott
végezte gymnasiumir

majd egyetemi tanul-
mányait, hogy magát
orvossá képezze.

1833-ban azonban
a republikánus szel-
lemü Bern egyeteme
Vogt atyját az ottani
kórodaigazgatójává hi-
ván meg: a fiu is ikö-

V o g t K á r o l y .
vette atyját, s ugyanazon egyetemen a hires
Valentintól boncz- és élettant, s főleg az
emberi és állati élet törvényeit tanulmá-
nyozta. 1839-ben tudori rangot nyervén,
nemsokára Agassis és Dessor svájczi termé-
szettudósokkal egyesülve, elöbb a jégsziklák
(Gletscher) vizsgálatában,majd az „Édes vizi
és kövületi halak"-ról megjelent nagyobb
dolgozatukban vett részt. Nehány további év
alatt egymás után következtek: 1845-ben a
nem kevés eredetiségre mutató „Élettani
levelek" (Physiologische Briefe), 1846-ban a

VOGT KÁROLY.

Geológia és kövülettan (Lehrbuch der Geo-
logie und Petrefactenkunde) czimü munkái.

Ez idő alatt Vogt többnyire Párisban
élt, 1844 őszétől kezdve 1846-ig; majd Ró-
mába, s innen Nizzába telepedett át, s
ennek bájos öblében irta „Ocean und Mittel-
meer" czimü eszmedús leveleit. E levelek,
melyek elöbb St.-Maloban, majd Párisban,
Turinban s legnagyobbrészt Nizzában a ten-
gerparton a puhányok s férgek körül tett
kutatásait tárgyalják,—meglepöleg tükrözik
vissza azon több természettudós életéből is

kivilágló tényt, hogy a
valódi szabadságszere-
tetnek, az emberek tár-
sadalmi jólléte és fej-
lődése iránti igazi me-
leg érdekeltségnek s
átalában az erős meg-
győződéseknek felköl-
tésére alig lehet bizto-
sabb ut, mint épen a
természetnek, s kivált-
képen az állatvilág éle-
tének és szervezetének
tanulmányozása, hol
minden lépten-nyomon
azon örök igazságu tör-
vényekkel van dol-
gunk, melyek szerint
ellenállhatlan erővel
halad a világ, s me-
lyeknek csak alkalma-
zásai az emberi törvé-
nyek.

Nizzában rövid mü-
látása alatt kapta Vogt
a meghivást a giesseni
egyetemi tanárságra,
minek folytán 1847-
ben ismét szülőváro-
sába tért vissza. Itt ér-
ték öt az 1848-ki sza-
badság-mozgalmak.

Tevékeny szelleme
hamar felfogta, hogy
mi a teendő. Félre te-
vén tudományos bu-
várlatait, legélőbb a
nemzetőrség parancs-
nokságát vette át, de a
honnanpolgártársaibi-
zalma csakhamar ejőjbj

38-ik szám.
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az „előparlament," majd a frankfurti birodalmi
gyülésre küldte el képviselőül, hol a refor-
mokatsürgető baloldal sorai banfoglalt helyet.
Elénk, mindig csatakész, sokszor mélyen
metsző szavaival egyik tekintélyes harczosává
lett pártjának, habár meg kell vallani, hogy
az ekkor M) éves, inkább heves vérü, mint
higgadt tudós, bár szabadságszeretö, elveihez
hü, de nem volt eléggé gyakorlati politikus
is egyszersmind.

Midőn 1849-ben a birodalmi gyülés
feloszlatott, ő pártjával következetesen a
„csonka parlament"-be ment Stuttgartba, s
mint itt is a népfelség egyik legmakacsabb s
legutolsó harczosa, a birodalmi kormányzó-
ságba választatott el. De új hivatalában
nem sokáig szerepelt, mert valamint a csonka
parlament, ugy az ezáltal választott kormány
szétüzésével Vogt is menekülni kényszerült,
s az új kormány által giesseni tanárságától
is megfosztatott.

Ismét a kedves Nizza felé vette tehát utját,
s itteni ujabb munkálatainak eredménye: a
„Vizsgálódások az állat-államok körül'1 (Un-
tersucliungen über Thier-Staaten, 1851), s
az „Állatéleti képek" (Bilder ausdem Thier-
leben, 1852), melyek a tudományosan mivelt
közönségnek kedvencz olvasmányaivá váltak.

Nizzából 1852-ben ismét tanárrá, és pe-
dig a genti egyetemen a geológia tanárává
hivatott meg, hol uj korszak kezdődik éle-
tében.

Különösek a sors utai! csaknem három
század telt el, midőn a hitbuzgó nagy refor-
mátor Kálvin városába, Vogtban annak épen
ellentéte az antikrisztus fészkelte be magát,
— legalább igy hitték azt a szigoru elvű Kál-
vin mostani orthodox utódai a jó Göttingá-
ban. Vogtnak, mint tanárnak szabadelvü
előadásai bántották a dogmákhoz ragaszkodó
párt ingerlékeny lelkiismeretét.

A gúnyszavak, melyeket Vogt szórt az
oly féle predikáeziókra, hogy „a halál a bün
által vagyon," s hogy „mig az emberek nem
vetkeztek, addig meg sem haltak," elég met-
szők még a kevésbbé érdeklettekre nézve is.
„Tehát a paradicsomban az állatok mind bé-
kességben éltek, s egyértelmüleg mind fü-
vet ettek, mivel a jámborokhoz illö eledel-
nek eszményképe ez" — válaszolt ö, gúnyosan.

Wagner, göttingai tanár volt az, kivel
folytatott vitái „a hit és a tudomány felett,"
— leginkább felköltötték ellene az orthodox
párt ingerültségét. Ez időtől fogva még ha-
tározottabban lépett fel a vallásos bigottság,
mint a felvilágosodás ellensége ellen; Büch-
ner, Moleschott, Burmeister és másokkal
együtt a természettudományokban az u. n.
materialisták iskolájának állott élére, a mely
ez elvet állitja fel: hogy a meddig a tudo-
mány év . ott a hit uralkodására nincs
szükség.

Eleinte új hazájában is némi ellenszenv-
vel kezdettek törekvései ellen viseltetni,
azonban polgári életéből meggyőződvén,
hogy a tanok, melyeket e materialista tanár
hirdet, a tétlen hitbeli megnyugvás helyett
a tevékeny jóakarat magvait hintik a nép
közé, — maga a város kérte fel, hogy tart-
son a kanton területén népszerü felolvasáso-
kat. Igy jöttek létre a „Felolvasások az em-
berről s helyéről a teremtésben és a föld
történelmében." (1863.)

E felolvasások, melyek azon időben az
egész európai sajtó figyelmét vonták ma-
gokra, — csak fokozták az ellenfél elkesere-
dettségét. Megtámadói roszakaratulag oly
túlzott nézeteket adtak szájába, melyeket
Vogt maga sohasem mondott, s igy több
helytt sikerült a tudatlan tömeget annyira
fanatizálni az istentagadónak hiresztelt tanár
ellen, hogy felolvasásait néholfütytyel, más
helytt magát a szerzőt az utczán kődobálá-

sokkal fogadták. Vogt azonban rendületlen
megmaradt a pályán, melyet Genfből kezdett,
s máig folytat, az elfogulatlanul vizsgáló

I tudomány ellenségei ellen.
Erős meggyőződések embere volt ő min-

dig, de szilárd magatartásának egyik táma-
! sza kétségkivül polgátársainak iránta mind-
I inkább nyilvánuló ragaszkodásában rejlik.
Uj hazájában nemcsak a kantoni nagyta-
nácsba, hanem a szövetség tanácsába is taggá
választatott s a kantonok legfelsőbb hatósága,
a nép felvilágosítása körül tett érdemeiért,
igen elismerő módon szerzett neki az ujabb
időben is engedélyt arra, hogy tetszése sze-
rint Németországon bárhol is tarthassa elő-
adásait.

Mig nemes és bátor küzdelme a tudomány
fegyvereivel a szellemnek segitett lerázni
rabbilincseit, addig a közügyek iránti meleg
részvéte a tudományoknak, — a természet-
tudományoknak szerzett tiszteletet és elis-
merést a mivelt társadalom minden osztá-
lyaiban, meddig tolla ért. Vogt hatása az
európai mivelödéstörténelmében eltörülhe-
tetlen, s reá méltán illik Voltaire jellemzése:

„C'est l'homme, qui vivra."
,,Ez az ember, a ki élni fog."

Dapsy László.

Csörgő-völgy.
Zúg a patak Iont a mélyben,
A záportól hogy megáradt;
S a bozót ugy csörg a szélben,
Mint a hol szellemek járnak.

Két elűzött tündér lakja,
Elrejtőzvén, ezt a völgyet.
Őrzőjük a völgy patakja
S a lehajló lombos tölgyek.

Zápor közt és vad viharban
Keresi őket a többi;
Két szerelmos nyomát gyorsan
A megeredt viz elönti.

Az üldözők napsugárrá
Válnak és ugy leskelődnek:
De a sürü lomb olzárá
Minden fénytől a mély völgyet.

Hallgatózni hát leülnek
Vad virágok hűs kolyhébe;
S meghallják a menekültek
Suttogását: czél elérve.

Harangvirág ekkor csendül
Mogszisszen a kigyóhagyma,
Aszott kóró inog, lendül
Csörg és a vészt hirül adja.

Rá kezdik a sürü lombok,
Sóhajtoznak és remegnek;
Fut a patak mint a bomlott,
Szivébe a rengetegnek.

Milyen zsibaj, zsongás támad!
Bejárja az egész völgyet;
S az üldözők csak ott várnak,
Mit sem halinak, mérgelődnek.

Szép leányok, szép menyecskék,
Ha ilyenkor erre jártok,
Nc hagyjátok el a mesgyét, -—
Egy-egy tündér les reátok. Pásztói.

Pest égése 1849-ben.
Az alvidéki táborból a dicsteljes felső

táborba óhajtván magamat beosztatni, május
elején Pestre tétettem át, egyelöre a térpa-
rancsnoksághoz ; de mindjárt az első napok-
ban makacs betegség lepett meg, mely egész
azon év végéig gyötört, s megakadályozott
abban, hogy a cselekvő szolgálatban tovább
részt vegyek.

Vágyam az volt, hogy a nagyszerűbb föl-
adattal küzdő, rendes nagy csatákat vivó

I Görgei vagy Klapka-féle hadtestbe, és itt
különösen oly zászlóaljba osztassam , mely-
ben valamely régibb —iróféle — barátommal
együtt lehessek, s e vágyam a legszebb érte-
lemben teljesült volna is , ha érintett beteg-
ségem közbe nem jön; mert a mint egyszer
a kerepesi-uton a Rókus körül elhelyezett
térparancsnoki irodában ülök felkötött állal,
váratlan belép Petőfi, ki már ekkor őrnagy
volt, s mintátutazó szabályszerűié^ jelentvén
magát, fölismert s barátságosan üdvözölt. —
Együtt mentünk reggelizni, mialatt elmondá,
hogy ő a munkácsi várba szeretne kinevez-
tetni parancsnoknak. Már ekkor hire szár-
nyalt, hogy az oroszok betörnek. No én ugyan
mondám, a felső táborba szeretnék osztatni,
de önnel, nem bánom, elmegyek Munkácsba
is, aztán majd ott valami nagyszerűt viszünk
végbe. Azt hivém, hogy néhány nap mulva
meggyógyulok, de bizony néhány nap mulva
épenségesen ágyba kellé feküdnöm, s mint
lábadó hátráltam ki később Pestből, Szeged-
ből, mint sulyos beteg kapituláltam Boros-
jenön, s mikor fölépültem, deczember végén
besoroztattam egy osztrák-cseh ezredbe.

Mivel már épen Petőfiről emlékeztein,
kiről leginkább azok Írogattak jellemrajzokat,
élettörténetet, kik soha sem is látták , talán
nem lesz érdektelen megjegyeznem, miszerint
a mennyire én öt ismertem, és meglehetősen
ismertem pedig, ö volt azon korszak legre-
publikánusabb jellemű egyénisége, a ki unta-
lan mintegy példát akart adni arra, milyen-
nek kell lennie a valódi republikánus jellem-
nek. Ő már az volt 1848 előtt, mikor még
republikánus pártnak hire sem volt, ő való-
sággal annak született. Nekem ugy tetszik,
hogy ö még azon kor uralkodó erényeinek
is, az őszinteség- s egyenességnek tulságos
mérvét képviselte. — A csúszás-mászásnak,
képmutatásnak, haszonlesésnek, hiu czimkór-
ságnak nagyobb ellensége nem volt nálánál,
s az ellenkező tulajdonok iránti nagyrabecsü-
lését minden kinálkozó alkalommal szerette
kitüntetni. Szerencséjére oly időben élt, a
midőn ez legalább is lehetséges volt. A kit
nem olyan jellemünek ismert, mint önmaga
volt, annak öt megközelíteni, barátságára
szert tenni, teljes lehetetlenség volt, lett
legyen bár gróf vagy herczeg, söt ekkor
sokkal kevésbbé. Szegény emberekkel, kiket
igen becsületeseknek ismert föl, ha oly sor-
suak voltak is, kikkel ma katona-állású
egyénnek botrány volna társalogni, belső ba-
ráti viszonyt kötött, mig ellenben befolyásos
előkelö egyéneket, kik neki árthattak, de a
kik nem rokon elvüek és erkölcsüek voltak,
minden hizelgésük daczára elutasított köré-
ből Szerintem olyan eszményi tökélye volt
ö egy republikánus embernek , a minő csak
Marius korának keretébe illett volna be, s
még 1849-ben is valódi erkölcsi anachronis-
raus gyanánt rítt ki a kor szelleméből.

Már 1848 nyarán — azt hiszem, szándé-
kosan kikeresett — kopott atillában járt, hol-
ott már ekkor lett volna módja akár elegan-
tiával öltözni. Nyakravaló nélkül is nem
csupán azért járt, mert ezt igy szokta, s ez
mintegy emelte arcza természetes költőisé-
gét, s mert, mint némelyek egyedüli okul
vetik, ekként szokatlanul nagy ádám-almája
kitünt, hanem ebben ö egyszersmind a sza-
badszelleinüségnek, a természetesség s egy-
szerűségnek is akart kifejezést adni. A kik
öt valami ilyetén aprólékos különezségért
hóborttal vádolják, azok nem fogják föl öt
jól, mert minden ilyes eredetiségének meg-
volt a maga erkölcsi vagy politikai oksze-
rűsége.

Mikor tehát 49-ben vele mint örnagygyal
találkoztam, pléhgalléros attilája-szintén föl-
tünöleg kopott, s aranygallérja is oly kes-
keny, oly szintelen volt, mintha azt akarta

volna tudtul adni, hogy ö arra nem sokat
ad, s tán elve ellen is van, hogy az arany-
ból készült.

... Alig nehány napot töltve Pesten, még
mint fennjáro, egy bot segélyével a Poplan
sörházába mentem, a Sebestyén-utczában.
Egy sereg városi polgár vett körül, kegye-
lettel nézegetve ujdonat honvédtiszti attilá-
mat, panaszkodva az átélt windischgratzi
korszak szenvedései felöl, midőn közelben —
esti 6 óra tájon — az elsö bomba robbant
szét, iszonyatos dörejjel, valamelyik ház te-
tején vagy udvarán. Már nehány napja azon
sejtelem nyugtalanitá a lakosokat, hogy a
várost bombáztatni és porrá fogják éget-
tetni. Az ostromló sereg fövezérlete tud-
tul adata Hentzinek, hogy a pesti oldal-
ról egy puska sem fog eisüttetni a vár
ellen, tehát kimélje a várost. De Hentzi
osztrák vezér volt, s ezzel ugy hiszem, min-
dent elmondtam, legalább a magyar közön-
ség elött.

A békés sörözök rémülve ugráltak föl
az asztaloktól, s a mint nehány percz mulva
egy másik bomba — de ez már jó távol,
valahol a lánczhid körül — esett a városba,
az egész korcsma kiürült. Csak nehány fiatal
ismerősöm ült még mellettem, szeméremből,
de már ezek is erősen sürgettek a távozásra.
Az ablak alatt a futók robogása hallatszott,
kik egymást tiporták le ijedtök- éssiettökben,
olyatén zajkeverék, mint midőn valamely
megriadt nyáj robog el egy szük utczán,
nyöszörögve, dübörögve, egymás hátára
ugrálva.

Sok város lakosságát, megismertem a
forradalomban, igy a többek közt Fehérvárt,
melynek csekély népessége, botokkal fegy-
verkezve, egy egész rendes zászlóalj t lefegy-
verzett, midőn Jellasics a város mellett tá-
borzott; Szegedet, hol a vivott csatában a
város lakossága is vitézül részt vett; és kü-
lönösen Aradot, melyet alig két hónappal
előbb ismertem meg, s melynek lakossága
szitokkal-vegyes élczekkel fogadta Blomberg
golyóit, s olyannyira megszokta, hogy az
ágyugolyó már mintegy rendes fűszerévé
vált napi életüknek. Mondom, a merre csak
jártam, mindenütt bátor népet találtam,
annál meglepőbb volt tapasztalnom a föváros
lakosságának nagy ijedteégét.

Tulajdonkópen már meglehetősen üres
volt a város a bombázás előtt is, a jobb
módúak kiköltöztek belőle. Ez még érthető,
söt az is, hogy a lakosság igyekezett kivo-
nulni a védhetlen égő városból, de e percz-
ben csak laikus elme is elgondolhatta,
miszerint a veszély nem oly közeli, hogy
épi'n futni kellene azonnal, lobogó hajjal,
remegő inakkal, kékzöld ábrázattal. A ven-
dégek nagy része nem fizetett, a vendéglős
maga nem győzvén számolni.

Különben az elmult (1848) évből is
eszembe jutott egy kis jelenet, mely némi
kómikus szinezettel birt. A Károly-kaszár-

nyában cs. kir. katonák és honvéd újonezok
véresen összeverekedtek. A kapukat bezár
ták s az ablakon ki sortüzet adtak a népre
a cs. katonák, tudtommal azonban áldozat
nem esett. A kaszárnya előtti tömeg azonban
oly dühös futásnak eredt, hogy valószinüleg
nehány embert agyon szoritott vagy tiport.
E tömegtől sodortatva, csak a zsibárus-uteza
sarkán voltam képes megállapodni. Egy pár
óra mulva kirukkolt a fegyveres polgárőrség,
s zárt csapatban közelitett az uri-utezán a
zsibárus-uteza felé A mint az uri- és zsibárus-
uteza elejéhez ért e csapat, hol már a serviták
kertje nem képeze bástyát a kaszárnya eme-
leteiből érkezhető golyónak, a vitéz őrség
egyre lassitá lépteit, £ önkéntelen megálla-
podott, mialatt egy fegyveres polgárkatona
szorongó kedélyállapotának következő sza-
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vakban ada kifejezést: „Na jetz nurlangsam, •
jetz száma schon nahet." l •

Jó magyar, sőt forradalmi érzelmü volt!
Pestváros lakossága, de egyátalán nem har-'
czias szellemü, az kétségtelen. Barrikádokat
ez ugyan nem fog épiteni, ha csak idővel
egészen el nem magyarosodik. :

Egyedül maradva a sörödében, fizettem !

s távoztam. Az alatt este lön, a város több j
helyen égett, s jóformán kiürült. Kiballag- j
tam a városligetbe, onnan nézve a borzasztó j
látvány nagyszerűségét. í

A városliget egész tábor volt, földönfutó j
nép tábora, melynek dühét, átkozódásai Hen-
tzi barbarizmusa ellen leirni homéri toll
volna képes talán. A város egy lángtengerré
vált, mindenki, a kinek Pesten háza vagy
bútoros lakása volt, égett embernek tekinté
magát.

Mindenki szeme a budai várra volt sze-
gezye, honnan szabályszerü időközönként
párosával szállt föl a magasba két-két
bomba, alant égő kanóczával, melyek futá-
sukat jelölék. Ugy tetszettek, mint egy pár
hulló csillag, mely eleinte egyenest fölfelé
száll, azután ismét hasonló tempóban lefelé,
mire iszonyu robbanás következett. Ha a szél
ugy kedvez vala Hentzi munkájának, mint
Moszkvában I. Napoleon alatt az oroszoknak,
midőn fölváltva mind a négy oldalról föltá-
madt a szél, akkor Pesten nem marad egy
kunyhó sem épen. De szerencsénkre a szél
nem volt erős, és másnap reggel még vigasz-
talódtunk, hogy aránylag nem esett annyi
kár, mint talán Hentzi óhajtotta volna.

Az éjt a hatvani-utcza és magyar-utcza
sarkán levő K.-féle házban töltöttem, hova
a város részéröl szállásolva voltam. A bom-
bázás éjféltájban megszünt, s másnap reggel
a város ismét népesülni kezdett.

Ez esemény után Görgei nagyobb erély-
lyel fogott az ostromhoz. A Gellérthegyen s
a krisztinavárosi oldalon a huszonnégy fon-
tos ütegek sortüze ezután csaknem szakadat-
lanul rombolta a falakat, és négy-öt ilyetén
nagy ágyu, egyszerre elsütve, oly rémületes
dörejt okozott, hogy még a kerepesi-ut
végén is ajtót, ablakot ugy megrázott, mintha
egy ostromló tömeg döngette volna. Végre
május 21-kének reggelén a K.-ház két szál
lakosa, egy vén szakácsné s egy házmester,
azon örömhírrel rohantak be hozzám, kimar
akkor ágyban fekvő beteg voltam, hogy a
vár be van véve. Köpenyt öltve magamra,
egy bérkocsiban kivitettem magamat a duna-
partra. Még javában szólt a kis puskatüz a
várban, de az égő várpalotán ott láttam len-
o-eni a nemzeti háromszint.

Pestnek rendkivül lázas alakja lett e dél-
előtt. Előkelö delnök magán és bérfogatokon
a hídfőtől nehéz sebesült honvédeket hoztak
át nyitott hintóikban. Az öröm rendkivüli,
mindenki a roham részleteiről beszélt, a hon-
védek tréfáiról, melyeket az ostrom tüzében
elkövettek. Mert jellemző sajátsága volt a
19 éves honvédnek, hogy a legnagyszerűbb,
leo-vészesebb és vérengzöbb jelenetben is
dévajkodott. Még javában csatároltak a vár-
ban, midőn egy ilyen jó kedvü kis közhon-
véd nagy erőködéssel a várpalota udvarára
czipel a°trónteremböl egy aranyos karszéket,
arra nagy méltósággal felüT, s körébe gyüj-
tött bajtársainak különféle pajzán tárgyu
parancsokat osztogat.

Egy másik csapat honvédre egy ház má-
sodik emeletéről egy század ellenséges katona
lövöldöz.

Megálljatok! — szólal föl egy gyermek-
arczu kis honvéd — álltában már lőttünk
elég németet. Lőjjünk már egyszer röpté-
ben is!

Azzal a csapat felé fölrohan a második
emeletre, és az ablakon dobálja ki az öles

vén katonákat, a többi meg lődözi a levegő-
ben, mint a vadkacsákat, jó izü kaczaj közt.

Hát még azon adomák, melyeket csak
férfiu társaságban mondhatnék el . . . de a
melyeket leirni nem szabad?

Harmadnap egy vidéki barátom beszélte,
hogy megnézte Buda-várát másnap, az ost-
rom után. Borzasztó volt a halott-szag. A
honvédek egy része a vár pesti oldalán, ut-
szélben, söt az utczán is heverészett, a hol
épen elnyomta öket az álom, több heti foly-
tonos fáradság, s különösen az utóbbi napok
álmatlanságai után. Vér és por borította
arezukat, egyenruhájukat, de tekintetükben
rendkivüli büszkeség, önérzet, marczona har-
cziasság volt, hogy polgár barátom szinte
szégyenlette magát előttük; s valóban, a pol-
gár emberre némi Souverain kicsinyléssel
is néztek. Nagyon szeretett volna pedig
velük szóba állani, de nem akarták észre
venni. Végre neki bátorodva, megszólita
egy kisebb heverészö csoportot, mely már
ébren volt.

— Hát már most, tisztelt vitéz hazafiak,
mit fognak csinálni? hiszen már talán nincs
is ellenség a hazában, mindent levertek?
— kérdé tőlük.

— Mit csinálunk?!—dümmögé az egyik,
végig nézve megvetöleg a kérdezőn, s másik
oldalára fordulva — hát — megyünk Bécsbe!

Egy másik, a ki hason feküdt, s egy hátra
pillantásra sem érdemesité a kérdező „filisz-
tert" — egy megjegyzéssel toldotta meg e
tervet, arra vonatkozólag, hogy mit fognak
csinálni Bécsben? — de a mit most szintén
nem „opportunus" közzétenni.

A többi ébrenlevö nagyot kaczagott az
ötleten, s polgári barátom álmélkodva odébb
állt, azon meggyőződéssel, hogyezek az embe-
rek jó vezérrel keresztül mennek a világon.

Valóban, méltán irta Petőfi róluk:
„Tiszteljétek a közkatonákat,
Nagyobbak ök, mint a hadvezérek."

A megvetés legmélyebb fokát kelté a
főváros lakóiban a barbarismus azon mási k
neme, melyet Allnoch ezredes akart végre-
hajtani, a lánczhidat légbe röpítendő. De a
szándék nem sikerült.

És ezen emberek emlékszobra áll fenn
mais a 69-diki magyar honvédelmi miniszter
ablakai elött... !

Valóban csodálatos közöny,türelem! — V.

Egy gazdag ember életnézetei.
(Ei'j holland kereskedő naplójából.)

(Folytatás.)

Nyolczadik fejezet.
Klhard úrból -pontos kereskedő s gyöngéd férj

válik.
A kiállhatlan hajóskapitány az ogész uton

boszantott rosz ételével, epés kedélyével. Otthon
be akartam vádolni, de mikorára haza ertem, tol-
h a t t a m szándékommal, hiszen már maga az uta-
zás is rendetlenség, s magam is rendetlenkedtem
olykor-olykor. Több izben Ígérgettem nek!, hogy
ledobom a fedélzetről, egyszer pedig egy üres
mordályt tartottam szivének, mitől ugy megijedt,
hogy egy egész hétig a legnyájasabb modorban
bánt velünk. A gyáva kapitány szó nélkül tette
zsebre az ilyes fenyegetést, s ezt számítottam bün-
tetésébe.

Utközben szent Ilona szigeten kikötöttünk,
hol én s egy pár utas Napoleon sirját néztük mög,
s egv éjjel a szárazon háltunk.

Egy angol család engem itt szembeötlő szi-
vességgel halmozott el, miért is föltettem magam-
ban, hogy majd Londonban nagylelkűleg fogom
viszonozni barátságukat. Udvarias voltam, édes
Flóriánom, teljes életemben, habár néha meg kel-
lett is adnom az árát.

A nőket udvariasan hívtam mög, s egy előkelő
vendéglőbe vezettem. A pinczér a legfölségesb déli
gyümölcsökkei szolgált. A gyümölesgazdag Javára
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gondolva, s az időszámítást eltévesztve, eszembo
sem jutott, hogy e déli gyümölcsök üvegházi ter-
mények, kínáltam hölgyeimet, s magam is dere-
kasan hozzá láttam. A gyümölcs fölségesen izlett,
de mikor fizetésre került a sor, utóizo igen keser-
nyés lett. Tárczám nagyon megkönnyebbült. Ha
én azt előre tudom, meg nöm ettem volna csak
egyet is, s a hölgyeket sem kínáltam volna csak-
nem az unalomig. Tanuld meg ebből, hogy korai
gyümölcsökből no kináld vendégeidet kétezer.

Apám, mondhatnám, szivesen fogadott, minek
ogyik okául azt tulajdonítom, hogy üzlote nem a
legfényesebbon mont, másik okául pedig azt, hogy
Piet öcsém, minden alamuszisága mellett is csak
annyiba került, mint én. „Nagy baj, édes fiam,"
sóhajtott apám, „hogy Zsófi néni meghalt, s öreg
férje még most is olyan mint a makk. Nagy baj,
hogy anyád régen meghalt, s Mari nénéd még él.
Üzletem nem akar menni, vagyonom apad, ti meg-
lehetősen kiszivattyúztátok. Remélem, hogy már
te eljártad a bolondját, s ezutánra örömömre leen-

Maltempo szoros.

fényes lakadalmi menetet szemlélhet, melynek
hőso te vagy, s hősnője a te kincsekkel terhelt
monyasszonyod, kinek halszáját olyan messziről
nem veheti ki, másfelől pedig gyönyörködhetik
megalázott, megtört versenytársában Hatelingbon;
mert ez a czég, Flóriánom, nemsokára megbukik, s
az isteni gondviselés ujjmutatása lenne, ha bukása
épen fényes monyegződdel esnék egy időre.

Apám nem érte meg általa tervezett házassá-
gomat. „Detler Lujzát szántam neked," hörögte
halálos ágyán, „már gyermekkorotokban férjt és
nőt játszottatok. Csak azért nem ment férjhez,
mert reád várakozott. Igaz, hogy van két testvére,
de a vagyon is szép ám, egyik bátyja hamar elvi-
torlázik a másvilágra, a tüdővész szele hajtja élet-
hajója vitorláit."

Körülbelől ezek voltak utolsó szavai. Piet
átjött a temetésre, s nagy fáradságába került, hogy
három napig józan maradhasson, de mégis erőt
vett természetén, nehogy az osztozás alkalmával,
csak egy fillérben is megcsalva legyen. Alig lett

hogy Lujza vonakodás nélkül mondott boldogító
igent.

Hejh, ha hallottad volna Lujza testvéreit;
„Az a kicsapongó Van Lónk, kit irodánkból apánk
olcsapott! Már az öreg életébon hanyatlott az
üzlet, hát még most, midőn már megosztoztak.
Fejünk som fájna, ha e ficzkót olhordaná a szél!"
De csak olajat öntöttek a tűzre, Lujza daczos és
nagykoru volt, nem lehetett leverni lábáról.

Győztem, s látva, hogy a házasságot meg nöm
gátolhatják, a hozományon akartak csorbát ejteni.
Jogyzőjük, egy kopasz öreg róka, farkcsóválva jött
hozzám, s elémbe terjesztette a házassági szerződés
tervezetét. Nyájasan mutattam neki széket, s a
tervet figyelmesen olvastam át. Fogalmad sincs,
fiam, az emberek aljasságáról. Nem csak, hogy
Lujza vagyona teljesen el volt különitve, még ez
csak megjárná, de még ogy fillér jövedelme felett
sem lett volna szabad rendelkezésem! Reszket-
tem mérgemben, de nem törtem ki. „Nos?" kér-
dezte a kopasz, „mit tetszik rá mondani, jó lesz-o
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son tündökölt. Teljos erőmmel arra törekedtem,
Flóriánom, hogy czégem előtt a többi üzlotok meg-
hajoljanak, fáradságomat sikerrel koronázta az ég.
A mily hiában éltem azelőtt, most oly komolyan
8 nekifeküdve üzérkedtem, fáradoztam. Gyakran
hasonlítottam magamat Alcibiadeshez, kiről a latin
iskolában tanultam, hogy mindenben jártas volt,
Athénében a finom bor mellett mindenkit az asztal
alá tudott inni, csak örog tanítóját, Szokratest
nem, gyönyörbon uszott, örömnek élt, Spártában
pedig szivesen kanalazta a fekete levest, e nyomoru
ételt, megnyalta utána száját, s igy szólt: „no van-e
még több, pompásan izlett?

En is mindenütt és minden időben első akar-
tam lonni, s mire magam rászántam, annak éltem.
Csak az ilyen ember élhet meg a föld hátán bárhol
is. Természetes, hogy mindénnek a nap alatt, meg-
van a maga ideje. Most már,fájdalom,nemehetem
sokat, nem ihatom kedvemre, de hál' istennek, még
elég korán beláttam, hogy az ember másra is van
teremtve, t. i. üzletének szilárdítására, vagyonszer-

iránt, igy is lehet éreztetni velök, hogy nem
állanak veled egy szinvonalon. Az előkelők iránt
légy udvarias, de ha kell: határozott s szilárd
is, hogy tartsanak tolod. A vevőknek kicsiny-
ségekben engedj valamit, annál könnyebben s
biztosabban préselheted őket a nagyobb üzletek-
nél. Őrizkedj a zsidóktól és németektől; gondold
meg, hogy fényes neved van, s azok nálunk jóval
ravaszabbak.

De épen ugy beszélek most, mintha monyeg-
ződ eiőtt kellene végrendeletemmel készen lenni.
Dehogy! ilyesmi eszembe se jusson. Sokáig mara-
dunk még együtt, sokat még szóval is elöadok,'sőt
szükség esetében jelen naplóm mellé még egy füg-
geléket csatolhatok. Ezuttal a te épülésedre
följegyzett életiratomnak vége szakad.

(Vtíge kbv.)

érlolend. Valóban volt miért izgatni elleneinknek
ott a Lajthán túl a fiumei gyülésezés ellen, mert
ha azelőtt azt hittük, hogy jobbnak hiányában
kénytelenek vagyunk vele megelégedni, most tud-
juk, hogy a jobbak mellett is megállja helyét. Es
ez a tudás hasznos tudomány nekünk.

És ezt e tudományt a magyar orvosok és
természotvizsgálóknak köszönhetjük. Ok tették
lehetővé több mint ezer embernek, a távolról már
régóta szeretett kikötővárossal közelebb ismeret-
ségbe lépni, s ismereteinket azonfelül is szaporí-
tották sok oly uj ismerettel, melyeket magyar
ember csupán Fiuméban szerezhet meg magának
— saját hazájában; nöm is emlitve azon ismerete-
ket, melyek az embert a művelődés magaslata felé
egy-egy fokkal följebb emelik.

Nem lehet czélunk ez alkalommal a fiumei
gyülések tudományos mozzanatait részletesen elő-
adni, do más részről mulasztás volna volna tőlünk
legalább meg nem emlitni azokat, mint egy-egy
ujabb kövét azon épületnek, melyen Fiume é

Karst-hegyek.

Tersakt vára. Luiza-ut. Fiumára folyó. Ke
Fiume látképe.

desz; Piétre nem számítok, négyszem közt mondva,
ő oly iszákos, mint a tömlő, s örülök rajta, hogy
Rotterdamban lakik. Gazdag nőt kell elvonned,
ezégünket ujra régi fényébe állítanod vissza, ne-
hogy ez az átkozott Hateling a nyakunkra nőjjön
. . . ideje már fiam, hogy eszodon járj, még most
talán nem késő!"

És én megígértem, hogy uj élotet kezdők,
szavamat be is váltottam. Ifjúkoromban ledér
legény voltam, do későbben olyan kereskedő vált
belőlem, minőnek apám óhajtott. Bennem vetett
bizalma nem szégyenük meg. Ha most a zafírral
kövezett csatorna mellett az égbon a pálmák alatt
sétálgat kövér anyánkkal karonfogva, s előttök a
nagyméltóságu Van Lónk tengernagy, a a polgár-
mester Hasselaarok aranylánczczal nyakokban jár-
kálnak, vagy ha gyémánt üvegtáblákkal ékesített
főúri házának ablakait kinyitja, s az örökké vi-
rágzó tulipánok s jáczintok mellett finom ambrozia
dohánynyal töltött pipájából bodor fústfelhőket
eregetve, e földre letekinteni méltóztatik, egy

vége az osztálynak, rögtön loitta magát, inasai
alig tudták a kocsira föltenni, mégis sikerült neki,
egy drága japáni thea-készletet darabokra zúzni,
száz forintot megért o látvány. Lénike som hagyta
magát rászedni. Minden ékszert magához akart
kaparitani azon ürügy alatt, hogy azokat ő veszi
át, mint „drága emléket kedves anyjától, kit soha
sem ismert," do én átláttam a szitán. „Hiszen
épen azért nincs szükséged ez emlékekre," mond-
tam, 8 a becsárt jól fölpréseltom, ez által megtart-
hattam magam számára egy gyémánt nyakéket.
Édös anyád viselte azt, édes Flóriánom, legyen
menyasszonyodé, Lénikét a méreg eszi, valahány-
szor azt nőd nyakán megpillantja, a harag pedig
árt az egészségnek, s kitudja, nem örökölsz-e igy
hamarább.

Mihelyt a gyász letolt, atyám végrendeletéhez
képest, fölkorestem a szép Lujzát. A régi szeretet
nem hül ki oly könnyen, s e mellett a loányok-
kal való bánásmódban naponként otthoniassabbá
lettom, no csudálkozz azért, ha azt mondom,

igy?" „Minden /£pen ugy, a mint kellene." „Na- ^
gyön örülök rajta," sietett a válaszszal, „már csak
az aláirás hiányzik." „Várjunk még egykissé,"
szóltam, kezembe véve a papirt, ,,majd közlöm
először én is ügyvédemmel." Az öreg róka még
jobban elvörösödött, a papirra tette tenyerét, a igy
szólt: „Hiszen, uram, ez még csak javaslat, a magam
számára ütöttem össze, még som aláírva, sem meg-
pecsételve nincs" . . . „Legjobb is az igy," vála-
szoltam, „azt hiszem, igy is marad,mert tudja meg
ön, hogy én ugyan alá nöm irom. Csináljon oly
szerződést, mely becsületes emberek közt is meg-
járja."

Ezzel összegongyoitem papírját, s elébe dob-
tam. Lofőzve csuszott ki az ajtón, s nöm sokára
olyan szerződést kötöttem, minőt magam óhaj-
tottam.

A börzén, hol üzletem első évében hideg ar-
czokkal találkoztam, a gazdag kisasszonynyal lett
házasságom után barátságosabb pillanatok üdvö-
zöltek, üzletem szilárdult, szcrencsecsillagom fénye-

rajz. Biciérdy János.)

zésre. Ha nöm kárpótolja Í3 most már nem élvez-
hető gyönyöreimet, de legalább vigasztal, mert az
embor a pénzzel soha sem telik be. To élvezd azt,
mire én már képtelen vagyok, s gyermekeid nemze-
dékről, nemzedékre. A Van Lonk-Hasselaárok az
elsők mindenütt! oz hangozzék minden szájban,
mig Amsterdam áll!

Életem ezentúl csöndesen és nyugodtan folyt
le; legkimeritőbb naplóm a főkönyv. Anyád áldott
egy teremtés volt, — néha szeretött ugyan makacs-
kodni — d e h a én elhallgattam, rendszerint enge-
dett. Második gyermekével szerencsétlenül járt, a
harmadiknál pedig még szerencsétlenebbül, mert itt
kellett hagynia a szép üzletet. De köztök te jártál
legszerencsésebben, mert egyedüli örökösöm vagy.
Jobban vigyáztam reád, mint én reám megboldo-
gult atyám, az ártatlan örömök élvezetében nem
korlátoltalak, s csak most legközelebb kellett elle-
nedben komolyan föllépnem, hogy botor dolgokat
ne kövess el. Derék kereskedővé képeztelek, de még
nincs éles belátásod. Légy nyájas az alsóbbrendüek

Kir. dohánygyár.

A magyar orvosok és természetvizs-
gálók fiumei nagygyűlése.

A magyar orvosok és tjrmászetvizsgáló'c idei
(XIV ik) Nagygyűlése alkalmat nyujtott sok száz
embernek: Fiúméról az eddiginél tisztább fogalmat
szerezni, s k é t r o k o n nemzetiségnek az eddigi
barátságot szorosabbra füzni.

Igazán, nem is volt az helyes togalom, mely-
lyel eddig Fiúméról birtunk. Hiszen oz nagyváros,
melyet a magyar koroaa birodalmában az egyetlen
Budapost halad túl. Háznégyszögei, intézetei,
árucsarnokai, szinháza, vendéglői, mulatóhelyei,
közlekedési eszközei mind nagyvárosiak, hajotata-
rozási kikötője ritkitja párját, kereskedelmi kikö-
tője biztosabb és kényelmesebb a triesztinél hajo-
épitészete a legnagyobb elnyomatás alatt is virágzó
maradt, s kereskedelme és kereskedelmi szelleme
világra szóló gazdaságnak hordja magvát magában,
mely magot a fiumoi vasut s kikötő kiépítése, s
Fiume őszinte tényleges visszacsatlása onas tava

Kir. tengerészeti akadémia.

-yarorszá* jövő összeköttetésének épülete emel-
kSöí tudományosságunk k.toj, odm fog.

A ma-var orvosod és tormészetvizsgalok fiumei
tülekedésének ünnepélyes megnyitó kozgyu ésé-
Űn 7vóí Domini Vincze tengerészeti tanintézet
Íaziató értekezett az egészség, természet eslég-
tTinettan köréből, különös tekintettel a hajózási
viszonyokra; továbbá dr Bódogh Albert a Darwin
elméletét ismertette, Balogh Tihamér pedig a ter-
mészet befolyásáról a népekre tartott előadást
mindkettő a tudomány jolen színvonalán foglalván
álláspontot, s értelmes könnyü művelt magyar
nyolvea szólván, minőn azok szoktak, kik terjesz-
teni és nem monopolizálni akarják a tudományt.
Ugyane gyülésen dr. Arányi inditványt tött,
hogy a magyarok bejövetelének ezredéves u n n 0P®
alkalmából, ogy Walhalla-szorü épület emeltessék
emlékül; egyszersmind bemutatta ezen épület-
fából művészien és gonddal kifaragott mintáját.
— A zárülésben végre Littow tengerész ezredes,
és kikötő-parancsnok tartott értekezést „a tenger

Bocca piccola. Cherso.
Faresina szoros.

Szinház. Molo 6a a nagy kikötő.
Tatarozási kikötő.
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mérésének legujabb módjairól", német nyelvü elő-
adását kitünő dombor- és rajzmüvekkel kisérve.

A magyar orvosok és tormészetvizsgálók
nagygyűlése alapszabályszerüleg következő szak-
osztályokra oszlik: orvossebészet, élet- és boneztan
— államorvostan, elmegyógyászat és kórboneztan,
— növény- és állattan, — ásvány, föld és vegytan,
természettan, — régészét, gazdászat, állatgyógyá-
szat és müipar, — véure társadalom szakosztályai.
— K nyolcz osztá[v hat napon keresztül ülésezett,
és körülbelől 50 értekezést tartott. Az értekezők
közül ezeket emiitjük : Fiuméból Littorw, dr.
Giaeio Antal, Giseckc C. — Magyarországból:
dr. Szabó Jozsef, Rómer Flóris, Frivaldszky János,
dr. Török József, dr Linzbauer Xav. Ferencz,
Arányi Lajos, Jedlik Ányos, Rózsay József, Poór
Imre, Bódogh Alb., Entz Ferencz, Bolyó Károly,
Batizfalvy Soma, Mayer Károly, Hamary Dániel,
Oláh Gyula, Breincr Adolf Müller, Arnbró János,
Miskolczy Mihály, Korbély Endre, Kriek Kozső,
Raisz Gedeon, Révay Nep. Janus, Molnár István,
Kövesy Forenez, Rapos József, Feichtinger Sand.,
Horváth Géza, Mocsári Sándor, Csató János,
Hartmann József, Bernát József, Pap Simon, Mo-
sol Antal, Rozsnyay Mátyás, Kramer Józsof,
Pulszky Károly, Horváth Zsiga, Bothó J., Krözer
Ágoston, Strichó Gyula, Houchárd József. Jan-
kovics István, Oláh Ödön, Engelbrecht Károly,
Scharek István. — Az értekezések közül mintegy
tiz o<;venosen h'utnei vagy fiumevidéki tárgyak
körül forgott. — Legszorgalmasabb volt az orvosi
szakosztály, mely az összes értekezések majdnem
felét szolgáltatta. — Az eddig összosen 73 napon
át tartott nagygyűlések értekezéseinek száma a
mostani XlV-dik gyülésen tartottakkal 530-ra
szaporodott, melyek közt nagybecsüok vannak,
kitünő egyénektől.

A nagygyűlések legérdekesb mozzanatai közé
tartoznak a pályázatok. Az idén néhai dr. Balassa
János száz aranya volt odaítélendő, az utóbbi
három év alatt megjolenondő logjobb orvos termé-
szettudományi munkának. E dijt dr. Margó Tiva-
dar egyetemi tanár nyerte,,Állattan"-ával; Felletár
Emil és Kátai Gábor tudorok ,. A gyógyszerészet
alapvonalai" czimü munkája pedig dicsérettel mél-
tányoltatott. — Továbbá Kozianovich Józs. gyógy-
szerész és Szurmák Vilmos orvos tavaly husz arany
i's száz forint dijat tüzték ki ,,a kinai nem keserü
gyógyszer alakjának előállitására." E dij Rozsnyai
Mátyás zombai gyógyszerésznek itéltetett oda. —
Végre Majer István esztergomi kanonok száz fo-
rintja volt pályázat alatt. A kitüzött kérdésre
,;népünk gazdászati iparáról" azonban már másod
izben senki sem pályázván, az ezuttal harmadizben
ismét kitüzotett.

A jelen ülés folyamán Halász Géza alelnök
száz db aranyat tüzött ki ujabb, a közegészséget
tárgy a zó pályakérdésre, ennek formulázását az
államorvosi szakosztálynak tartván fel. A fiumei
nagygyülés intézkedett továbbá egy ujabb termé-
szettudományi müszótár létrehozásáról

A XII. és XIII. nagygyülés megbízta az
állandó központi választmányt, hogy ez a nagy-
gyűlések nevében akkor, midőn a magvar törvény-
hozó testület a felsőház rendezését tárgyalni fogja
fejezze ki az elhatározó körökben, miszerint óhajt-
ják a magyar orvosok és természetvizsgálók a
tudománynak átalában, különösen pedig a köz-
egészségügynek e tárgy méltóságához illö képvi-
eeltotését a haza törvényhozó testületének főrendi
táblájánál is. Minthogy a hazai országgyülés jelen
teendőjéül ő Felsége épen e tárgyat, t. i. a fel-
sőház rendezését is kitüzni kogyeskedott, a fiumei

ipcsolvan, az ananuo központi
választmány érvényt szerezzen a három utóbbi
nagygyülés óhajtásának.

Ezzel bevégeztük a tudós gyülekezet szak-
fnunkálkodásának parányi vázlatát. A felüleletes
szemlélő csekélységeknek tekintheti o munkálko-
dás' részleteit ugy mint összegét, a roszakaratu
idegen hátrányos következtetéseket vonhat le
bolölök azon tudományosságra nézve, mely ele
akadályokat görditeni, évtizedek óta szembeszö-
KÓn törekszik, — de az igazságos ember, mielőtt
itelue, végig lapozza a nagygyűlések évkönyveit,
8 folytonos haladást lel bennök, és buzgó szakér-
tők nagy hosszu munkálatait; és feltalálván a
magyar orvosok és természotvizsgálók nagygyűlé-
sein azon feladat megfejtését: hogyan kell a hasz-
nost a kellemessel egyesitni, — szivből kivánja
azoknak az eddigi irányban folytatását, s az eddigi
mérvben haladását és gyarapodását, — ha mind-
járt a Schacherek meggazdagodnak is mellette.

A mostani Schacherek Bécsből, hol az a leg-

hiresebb lakomavállalkozók közé tartozik, a ten-
germellékre hozása által Fiume polgársága tulaj-
donkép csak azt akarta bebizonyítani, hogy kedves
vendégeiért bármily áldozatra kész , mert a mi a
szivességet és ellátást illoti, azt feltaláltuk volna
Fiuméban Sacher nélkül is. A fiumei népet idegen
leirók és nyájasságáról, előzékenységéről emlego-
tik, — képzelhetni, hogy mily mérvbon gyakorolta
o kedves tulajdonait irántunk, magyarok iránt!

Házigazdáink rendelkezésünkre bocsátották
lakásaikat, cselédjeiket: gondoskodtak szüksége-
inkről, s lesték óhajtásainkat, ugy hogy őrizkednünk
kellő tulságos szivcsségöktől És e vendégszeretet-
ben nem volt rang és pártkülönbség. Egy ismerő-
sünktől bucsuzás alkalmával kérdozto szállásadója,
hogy melyik párthoz tartozik? addig nem morto
megkérdezni, nehogy ha talán más politikai hitet
vallana, feszültség jöjjön létro köztök. Tizenhat
ezer forintot fizettek egy szinésztársaságnak, tizen-
kilenczozeret a lakoma kiállításáért, két nagy gő-
zöst tartottak a vendégek rendelkezésére, el voltak
határozva: ha kell, száz ozor frtig menni fel a
költségekben. Sőt a mi több: nemcsak költséget,
de fáradságot sem kíméltek érettünk. A hatósági
közegek a. nagygyülés rendezését látták el hiva-
talaik helyett, a magán egyének pedig a vendégek
után lótottak-futottak; egész Fiume velünk együtt
egyetlen családdá olvadt összo.

Es mily eredeti, uj, érdekes intermezzók! Egy
darab magyar hajdankor Tersakt várában, hol a
legközelebbi tulajdonos gróf Nugent mintha azt
akarta volna megmutatni: hog v lehet e»v forradalom
ellen küzdött és győzni nem tudott tábornoknak,
boszuját a multak emlékein tölteni. — Egy érde-
kes látványa az ipar és kereskedés korszakának,
egy kereskedelmi hajó vizrebocsátásában. Kirán-
dulások Grobnik várába és azon terjedelmes sikra,
melyre a hagyomány a tatárdúlás határvonalát
teszi. — Abáczia gyönyörü déli növényzetével, és
nagy jövőjével. — Portoré a „magvar királyok
kikötője" és Buccari a hegyek közzé vájt, szelők
ellen védett magyar kikötő. — A tinhalászat,
melynél az őr roppant magas létrának a tenger
fölibe hajló csucsáról lesi a halak érkeztét, továbbá
a sgombrohalászat éjjel, melynél tüzfény segélyé-
vel csalogatják az Ízletes apró halat a hálóba.

Fiume ismertette meg velünk az odautazásnál
a tengeri postaut hosszadalmas voltát, visszajö vet
pedig a tengeri naplemenet szépségét, s a delfinek
játékának érdekességét. Itt tanultuk meg, hogy
a bóra nagyon veszedelmes, a szirokkó pedig,
habár nem igen okoz is hajótörést , de okoz
nagy hánykódást és tengeri betegséget. Itt ismer-
tük meg a tengeri gőzösök szilárd épitésmódját,
melynél fogva recseg-ropog, féloldalt hajlik, hogy
majdnem függélyesen áll, aztán visszapattan a
másik oldalra, hol orrát, hol farát belementi a
tengerbe, ugy hogy a szem majdnem ugy látja,
mintha a viz tükre magasabban feküdnéka hajónál,
s ez örökös imbolygás, hintázás, lökdösés közben
ti hajó, erejének öntudatában , feltartózhatlanul
siklik a hullámok közt tova. Tanultunk egy hét
alatt annyi ujat, annyi nevezetest, hogy e hetet
életünk legemlékezotesb napjai közzé számítjuk.

És a magyar hajdankor mily nagy érdekü
emlékeivel találkoztunk itt színről szinre! E kiet-
len Karst sziklák közt, melyekről szél lefújt, eső
lemosott minden maroknyi földet, ide menekült IV.
Béla a tatár csordák elől, s innen indult ujra ki, a
feldúlt magyar haza ujjáteremtésére. E sziklatetőn
épült templom sirboltjában fekszik az elsö Frange-
pánok egyike nejével együtt eltemetve. E sziget szir-
téin levő várromok megannyi emléke amaz olaszból
gyökeresen átmagyarosodott grófcsalád egykori ha-
talmának, ésesziget lakóinak fekete ruhájaekihalt
család emlékére visolt gyász. És e tenger itt, me-
lyet három oldalról a Karstok szirtéi, egy oldalról
pedig Chorzo és Veglia szigetek emelkedései vi-
harról tökéletesen megvédnek, — ez egész roppant
víztömeg magyar birtok, mely már alkotmányunk
első századában mienk volt, és két évtized ótatalán
csak azért nöm egészen a mienk, hogy annál job-
ban fél tudjuk értekét fogni és jövőre megbecsülni.

Magáról Fiume városról egy terjedelmes raj-
zot vesznek ezuttal olvasóink. E kép is a fiumeiak
ragaszkodásának egyik emléke: 1861-ben készít-
tették, Deák Ferencznek ajánlva. A város felett
emelkedő Karst egy kiváló partjáról van felvéve,
s igy is fogalmat nyujt annak nagyvárosiasságáról.
Legkitünőbb helyen gróf Domini Vincze magán
tengerészeti akadémiáját mutatja, melyet a magy.
hírlapokból némi részben ismer már a magyar
közönség. Jobbra a tengerészeti állam-akadémia,
mely gyönyörü kert közepén igen nagy és csinos
épület, és egyike Magyarország legfontosabb ka-
tonai intézeteinek. Szemközt a félkör alaku erős

fallal bezárt kereskedelmi kikötő, tágas kirakodó
helylyel. Balra a tatarozást kikötő, melyet a Fiu-
mara medrének kiszélesítésével alakítottak. Oldalt
Torsakt vár,a hozzátartozó templommal és faluval;
ezalatt óriási mérvű papírgyár és népkert, a hegy
oldalán pedig a világhirü Luiza-ut kigyódzása. Á
szem kiveheti a kikötőre néző házakat, is melyek
többnyire 3 emeletesek, és közös tervek szerint
háznégyszögekké épitvék.

A távolban szemközt az alacsonyabb hegyek
Veglia, a magasabbak Cherso szigeten vannak, s
ezek és a város közt terül el teljes méltóságában
az a tenger, moly a mienk, s melyre ha történel-
münk és költőink nem figyelmeztetnének eléggé,
figyelmeztessenek mindenkor bennünket három oly
nagy emberünk , mint Kossuth Lajos, Széchenyi
István és Szalay László intései. Kg.

A czukor története.
(Vége.)

Amerika földén egészen otthonosnak találta
magát a ezukornád, s már 1518-ban nyolcz, 1535-
ben pedig harmincz ezukorfőzde állott fenn. Sze-
retik sokan hinni, hogy egyedül ezen ezukorfőzdék
adójából épittette volna V. Károly madridi és tole-
dói pompás palotáit.

Idővel a nyugot-indiai szigetek a rabszolga-
kereskedés behozatala által a legnagyobb ezukor-
készlot kiszolgáltatói lettek az európai piaczok
számára; egyedül a sziget franczia részéből
Szt. - Domingóból (Hispániola) 1790-ig évenként
1.3000,000 mázsa czukor szállíttatott ki. Igy s
ezen uton terjedt el a czukor Európában minden-
hová, kivéve Madridot, mely még a 18-ik század-
ban is Andalusiából nyerte ezukrát.

Kelot-india az Antillákkal szemben nem volt
képes kiállani a versenyt, s igy nyugat egy nöm
megvetendő előnyösségü kereskedelmi forrásnak
birtokába jutott. Roth Konrád, Augsburgban
1573-ban, volt első, ki ezukorfőzdét állitott, ki az
anyagot Spanyolországból és Portugáliából hozta.
1597-ben állíttatott még egy Drezdában. Legna-
gyobb koreskedelmi forrásává azonban Hamburg-
nak vált, hol e század elején nem kevesebb mint
SOÓ ily gyár állott fenn, melyek egész északot lát-
ták el. Angolorszájr, mely az ipar és kereskedelem
terén oly magasan áll, csak 1659-ban, — tehát 80
évvel később, mint Augsburg, — állitotta fel
első főzdéjét, s hozzá még német egyének által.

Igy a czukor a mérsékeltebb f'öldöv alatt is
már többé nem luxus articulus, hanem itt is,
mint dél lakóinál ős-idők óta — rondes életszük-
ségletté vált.

Az utolsó száz év alatt valamint a fogyasztás,
ugy e termelés is igon magas fokra hágott. ] 726-
ban egész Európában 2' , millió mázsa fogyasz-
tatott el; 1850-bea lb" —18 millió m. Francziaor-
szágban az évi fogyasztás 1700-ban 20,000 mázsa,
1789-ben 460,000 m., 1822-ben pedig 1.100,000
mázsára hágott. Legtöbb czukrot Európában
inégis Nagy-Brittania fogyaszt el: 1824-ben közel
4.000,000 mázsát. London mellett Hamburg az
ujabb idők legnagyobb ezukorpiacza.

A német vámegységben 1864-ben közel 3
millió mázsa fogyasztatott ol; Francziaországban
3.557,000 m., Nagy-Brittaniában pedig 10.276,000
mázsa.

A népek érdekeltsége a czukor iránt, külön-
böző országokban, fejenként kimutatva, arányitva
a népesség számához, — a népek jóllétének zsi-
nórmértékül szolgál.

A fogyasztást illetőleg a legutóbbi évekből
következő adataink vannak: A német vámegy-
ségbon 9 font esett egy személyre; Franczia-
országban 9' ., font, Angliában 12 font. Az
osztrák birodalomban az Etns mellett 15 font;
Salzburg és Felső-Ausztriában 6 font, Siléziában,
Stoiermarkban 4—5 font, Krajna, Karinthiában
3 font, Magyarországban, Erdélybon, Galicziában
2 font, Daímatiában, Slavoniában 1 font.

Korunkban nagyon jól tudjuk, hogy nemcsak
a ezukornád ad czukrot, és Pf(l ig olyat, melyet az
ember fől is használhat. Már ősidőktől kezdve,
különösen Nyugat-Indiában a pálmák nedvéből
készitettek czukrot, melyet jaggeri-nek neveztek.
A nodv, melyből ez készül, a pálmák törzseiből
nyeretik (phoenix silvestris), de a pálmák virágai-
nak kelyheiből is. Az igy nyert czukrot évenként
2 millió mázsára teszik, mely megközelitőleg 20-ad
része a más uton nyert ezukornak. Az emlitett
czukor használata nagyobb részt a termelő helyi-
ségekre szoritkozik, hol a bonlakók nagy előszere-
tettől viseltetnek o tápszer iránt. Kevés resz jut

ebből Európába is, jóllehet nem saját, hanom a
nádezukor neve alatt,

Majd arra a gondolatra jöttek, hogy a jávor-
fának (acer sacharinum) nedvéből próbáljanak
czukrot előállítani, mint ezt a vadaktól látták. E
vadon élő fa Kanada és az Unió nehány északi
államában honos; már kora tavaszszal jönnek messze
vidékről hordókkal, csebrekkel, melyekben a meg-
gyüjtött nedvet hazaviszik, s az elkészités otthon
történik. Egy ily fa közönségesen 5 font czukor
előállitására szükséges nedvet kópés adni, s egy
Cdalád, mely 4 — 5 személyből áll, 3—4 hét alatt
1500 font íly czukrot képes késziteni. A fáknak
átfúrása, moly a nedv nyerésekor történik, legke-
vésbbé sem árt; ismornok fát, mely 45 éven át
évről évre meghozta saját illetményét.

E czukor összes tormolési mennyisége 400,000
mázsa, melv szám azonban a nádezukor mellett
alig jöhet számitásba, minthogy önnek mintegy
125-öd észét teszi. Természetesen ezen termelés is
évről évre fogy, mivel az őserdők nem csekély
mennyisége hull el évenként a gyarmatosok mindig
tovább hatoló fejszéje alatt. — A gyarmatosok
azonban néhány ily fát rendesen lakásuk közelében
ültetnek, saját szükségletük kielégitésére, s igy
bárcsak magán használatra és körben, e czukor a
gyarmatosok között jelentőségét nem oly könnyen
veszíti.

Európának nagyobb része jelenben is maga
ülteti és miveli ezukrát, ép ugy mint a középkor-
ban. Es oz Napoleon Anglia iránti boszujának
eredménye, midőn a büszke szigetlakók hatalmá-
nak megtörésére velök minden közlekedést meg-
szüntetett.

De a gyarmati áruk behozatalának megnehe-
sitése által mindenek szerfelett nagy ára lett, s
mindenben bizonyos pótszerről kolle gondoskodni,
— igy a czukor helyett is.

Már 1747-ben Marggraf vegyész Berlinben
bebizonyitotta, hogy különféle gyökerekben, neve-
zetesen az úgynevezett peszternák gyökerében s
más répanemekben nöm megvetendő mennyiségü
czukor foglaltatik. Ennek nyomán tett kisérletett
Achárd 1796-ban; ő ugyanis főzés által 150,000
mázsa répából 5952 font czukrot nyert. Ezen ered-
mény által felbátorittatva, Siléziában répa-ezukor-
gyárt állitott fel. 1799-től fogva Németország
ezen vidékén több kisérlet tétetett, és igen sokat
is irtak róla, de az érdekeltséget még sem tud-
ták eléggé fölkelteni, — igen sok ellont mondó ok
bizonyult be. Másként álltak a dolgok Franczia-
országban, hol Napoleon mindent megtett ez uj
iparág emelésére, melyet ő felvirágoztatni —
Anglia-ellenes czéljainak kivitelére nem csokély
befolyással birónak itélt. 1810-ben már 200 ily
gyár működött Francziaországban, molyek összesen
évenként 2.000,000 fontot gyártottak, mintegy
harmad részét a francziaországi évi fogyasztásnak.
Kezdetben tormészetesen — mint minden — ez is
az ujság ingerével hatott, s már jó eleve nagy len-
dületet nyert egész Európában. Az 1865—66-ban
előállított összos czukor -mennyiség mintegy 10
millió mázsát tett.*) És pedig obből 3'/2 millió
Németországra; 3 millió Francziaországra esik; a
fönmaradt összeg Belgium, Holland, Magyar-,
Lengyel-, Orosz- és Svédországra.

Az indiai czukor behozatala nomcsak hogy a
legalsóbb fokra szállott le, do sőt Német- és Fran-
cziaország nem megvetendő mennyiségü czukrot
szállítanak külföldre. Elvitázhatlan mégis, hogy
ezen iparág, melynek különösön a tudomány és
mivolődés előrehaladására kellő támaszkodnia,
legnagyobb mérvben a meleg éghajlatokra volt
befolyással. S Indiában is nöm a rabszolgakeres-
kedés megszüntetése, hanem oz ősi szokás szerinti
gyártás, s a tudomány haladásának számba nem
vétele okozták, hogy ott ez iparág végleges ha-
nyatlásnak indult.

Házi asszonyaink még máig sem tudnak sza-
badulni azon eszmétől, hogy az egyones napsuga-
rak bo folyása alatt az egyenlitő közelében termelt
czukor jobb, raint a mi hidegövi répa-ezukrunk; s
a kereskedő nem is késik ezon elfogult lolkekot
hitökben megszilárdítani, rá erőszakolván minden-
féle ezukorra a „valódi chinai" nevet, jóllehet be-
bizonyított tény, hogy az Indiából szállitás majd-
nom null fokon áll; De tény az is, hogy a kétféle
czukrot bajosan lehet megkülönböztetni egymástól,
különösen, ha : l nádezukor ahoz értő rabszolga
kezek által készíttetik.

Baer után Sz. B.

különös végrendeletek.

*) Az egész világ nádezukor termelése 1850-ben 42
millió mázsa volt.

Maga a czim szinte elárulja, hogy a jelen
czikk a ködös Anglia gyermekeiről szóland. Az
angolok nemcsak élőtökben szeretnek különcz-
ködni, hanem sokan közülök kiterjesztik a szeszé-
lyes különczködést az élet legutolsó s legkomo-
lyabb ünnepélyességére, a végrendelkezésre is.
Ezenkivül a végrendelkezésnél oly nevozotos ese-
mények merülnek föl, oly titkos rugók fedezhetők
föl, melyek önkénytelenül is érdeket keltenek
magok iránt. S mily szabad tér nyilik itt gyakran
a gonoszság eiőtt, hány végrendelet sikkasztatik
el a törvényes örökösök elől, mennyit hamisitanak
meg, mi által oly sok ártatlan a veszély örvényébe
sodortatik. Hányszor történt már meg, hogy a ren-
delkezés nélkül elhalt rokon után öröklő később
találta meg egy könyvben vagy valami elvetett
iratcsomagban azon végrendeletet, moly őt min-
dentől megfosztja. S bizony, tiz közül alig talál-
kozik egy, ki a véletlenül kezébe jutott végrende-
letet meg ne semmisítené. Ilyen s ehhoz hasonló
példákat közlünk itt olvasóinkkal.

Az örökségről lemondás csaknem hihetlen, s
azok, kik ily áldozatra képesek, valóban mogér-

| derülik, hogy növök örökítve logyen. Egy dublini
j ügyvéd értesittetett, hogy bizonyos rokona birto-

kát öröklendi, melyet eddig is ő kezelt, s csak is
ez után élhetett meg becsületesen. A rokon meg-
halt, s a birtok csakugyan tulajdonává lőtt, A
haszonbér miatt egy bérlővel összeszólalkozván,

! személyesen elment Dublinba, s a szerződést sok
i kutatás után egyéb irományokkal együtt szeren-
| esésen megtalálta. Az irományokat este nézeget-
i vén: egy lepecsételt levél ötlött szemeibe, n.elyot

közelebbről vizsgálván meg, azon tudomásra jutott,
hogy az végrendelet, melynek pontjai szerint ösz-

| szes birtokát azon törvénytelen leányának hagyta,
I kit épen akkor rokona iránti kegyelotből a szegény
I ügyvéd tartott házánál. A reményében csalatko-
j zott ügyvéd nem habozott. Egyedül volt. Mollette

a gyertya lobogott. Csak egy másodperczig tar-
totta volna a láng felibe azt a hitvány papirt,
gazdag leendett. De nöm vitte rá a lelkiismeret.
Haza ment, s a végrendeletet a leánynak kézbesi-

| tette. Ö pedig a szó teljos értelmében koldusbotra,
kegyelemkenyérre szorult családjával együtt, s a
csalatkozás fájdalma annyira megtörte lelki-testi

S erejét, hogy kevés időre meghalt, A lemondás
| életébe került, jutalmát csak ott fenn várhatá.
| Vannak esetek, hogy egy véletlenül kiejtett
j szó miatt a végrendelet érvénytelenné válik. Egy

gazdag ur egybe költ egy szegény, de jószivü s
| bájos nővel. Kevés ideig tartó boldog házasság
| után a férj durva bánásmódja köztök idegenséget

szült; a nő türt, de a férj nejét gyülölni kozdte, s
gyülöletet átvitte halálos órájába is, mert végren-

; deletében nejét mindenből kizárta. A szegény nő,
\ miután kisírta bánatát, csöndes megnyugvással
; viselte nehéz sorsát. Kevés idő mulva egy ügyvéd

rokona az egyik tanúval beszélgetett az utczán.
Egyszer csak ogy ur mont el mellottök.

„Valóban véletlen összetalálkozása szólt az
ügyvéd, „nézze itt van tanutársa A. B. ur."

j „Igen, hát cz az ur volt a másik tanu," kér-
I dozto semmit sein gyanitva, „ezt még nem is
| tudtam."
| „Nem tudta?" kiáltott föl az ügyvéd.
I Kérdés kérdésre jött, s kiderült, hogy a két
i tanu nem egy időben irta alá a végrendeletet. A

végrendelet elvesztette érvényét, s az üldözött nő
férje vagyonának örökösévé lett.

Az örökösök gyakran daczolva a törvénynyel,
erkölcsi kötelességnek tartják a hagyományozó
végohajtásának teljesitését. Egy Trigg Henrik
nevü kereskedő meghagyta, hogy hulláját egy
padlás keresztfájára togyék, mert itt akarja bevárni
a feltámadás hajnalát. Minden vagyonát, nehány
jótékony hagyományok kivételével, egy lelkész
testvérére hagyta, szorosan kikötvén az emlitett
föltétel szóról szóra loondö teljesitését; ha ettől
vonakodnék, vagyona egy másik testvérére szálljon
át szintén azon kikötés mallett, ha ez sem fogadná
ol, vagyonát a kiszabott föltétel teljesítésűre ajánl-
kozó rokon vegye át. A jótékony adakozások, me-
lyek összege tiz font sterlingtől egy-egy silling-
ben határozódtak, halála után három évre voltak
kiosztandók. — Szintén különös végrendelot által
örökitette meg nevét Tuke ur, ki 1810-ben halt
mög. A környékbeli iskolás gyermekeknek, ha |
temetésére eljönnek, egy-egy fillért rendelt. A l
temetés alatt hétszáz gyermek örült előre a juta-
lomnak. Minden szegény asszonynak Rotterham- ^
ban egy-egy sillinget hagyott. A harangozóknak ;
fél gvineát," azon kikötéssel, hogy azon perczben, j
midőn porsátorát a földbe teszik, minden harangot '

' egyszerre huzzanak meg. Egy franczia vigjáték
1 nem volt nevetségesebb, mint c különcz temetési

nem voit iievuuBcg^o^u^., .*»..,.* _
ünnepélye. Egy nőcselédnek négy gvineát rendelt,
öreg hűséges inasának husz gvinea évi járadékot.
Ápolónőjének, ki tizenegy évig virrasztott mellette
,,ép;:n azért, mert többre mert számitani," egy
gvineát rendült. Ezenfelül egy alapitványt tett,
melynek kamatját a lelkész köteles volt apró
pénzekre váltani föl, s karácsonkor ez aprópénzt
külön csomagokba pakolva évről évre a templom
lépcsőről tartozott szétszórni a nép között. Bizo-
nyosan halála után akarta az életében nélkülözöttnyosan naiaia u«.» ~ i — -
népszerüségét megszerezm, vagy talán az lehetett
czélja, hogy a pénz után sóvárgó szegények ün-
nepnapon is czivódjanak egymással.

(Vége követk.)

Döbrentsy Gábor naplója.
Döbrentey Gábor naplójáról a „M. Polgár"

következő értesitést ad:
„A közelebbről elhunyt Gyulay Lajos gróf

hagyatéka között van egykori nevelőjének, Döb-
rontey Gábornak naplója, mely igen érdekes adalé-
kokat tartalmaz az erdélyi közélet 1807—1819-
diki történetéhez. Ezen 13 évi időszak nem volt
szegény az Erdélybon ébredő nemzeti szellem
mozzanataiban: a kolozsvári nemzeti szinház ala-
kulása, a maros-vásárhelyi nyelvmivelő-társaság
működése, a királyhágón-inneni erőket munkára
ösztönző és öszpontositó „Erdélyi Muzeum", horum
pars magna fűit. És Döbrentey Gábor, a nemzeti
szellem tüzes ébresztője, jolentékeny részt vett a
magyar irodalom és mivelődés nemzoti irányu fej-
lesztésében.

A magyarországi születésü, huszonegy éves
ifjut (1807) a vágy hozta Erdélybe, hogy a Szé-
kelyföldön a magyar nyelvet eredeti tisztaságában
tanulja ismerni. A wittenbergi egyetemen ta-
nult, mivolt lelkü ifjunak Kazinczy szerzett alkal-
mazást, Oláh-Andrásfalván (Udvarholyszéken)
Gyulay Lajos gróf nevelője lett. Oláh-Andrásfal-
váról 1813-ban költözött át tanítványával Kolozs-
várra, hol csakhamar egy kis irodalmi kört gyüj-
tött maga köre. E kazinczianus kör férfiai inditák
mög az „Erdélyi Muzeum-"ot, melynek szerkesz-
tője Gábor volt. Négy évig állott fenn (1814 — 8),
tiz kötetnyi olvasmányt adott, és sokat munkált
az erdélyi arisztokratia magyarságának fentartá-
sára. 1817-ben az „Erdélyi Nyelvmivelő Társa-
ság" a meghalt Aranka György titkári tisztét Döb-
renteyre ruházá. Ő sokat tett a társaság mellett,
de a kormány nem erősité meg alapszabályait,
minden iparkodást megsemmisite roactionarius
nyomásával, s igy csak is csenevész életre se-
gíthette a hazafiság, s elvégre mi törekvés sem
menté meg a bukástól. Az uj titkár, Cserey Miklós
és Székely Mihály buzdítására uj alapszabályok-
kal kísérte mög uj életre ébreszteni a társulatot.
Az 1819-ki maros-vásárhelyi gyülés ol is f'ogadá
az előrajzot; a kormányzó engedelmével gr. Hal-
ler Gábor, kir. kincstartó elnöklete alatt Kolozs-
várt összeült választmány ennek alapján uijáala-
kitá a társulatot. Erdély legtekintélyesb urai
pártfogolták. Gr. Teleki Pál lett elnöke, alelnöke
gr. Kemény Miklós. Titoknokává Döbrenteyt vá-
lasztá. Megkezdte, de nem folytatá soká működé-
sét; a gubernium aljas fondorkodása mogbuktatá,
mint valami veszélyes társulatot ajánlá Bécsben,
hol a reactió akkor élte gyöngynapjait. Metternich
germanisatori terveinek köretébe sehogy sem illett
ogy magyar nyelvmivelő társulat. A_ mindenható
kanczellár akaratával szembon buknia kellett. A
kanczellária 1819. júl. 19-én leirt a kormányszék-
hez, hoo-y a társulat jegyzőkönyveit Bécsbe jut-
tassa, üléseit egy kormányszéki tanácsossal ellen-
őrizze. E rendelet nyomába csakhamar (szept. 10.)
egy még gyönyörűbb lépett. Betiltá a társulat ülé-
seit s a jegyzőkönyv mollott az „előrajz" felkül-
dését is elrondelé E rendelet után Döbrentey
elhagyá Erdélyt, melynek földjén tervei valósulá-
sának nöm nyilott kilátás."

A malom-bakter.
A malomtulajdonosok és molnáraik között

fenforgó viszálkodások megszüntetésére Kövesdy
Dani hazánkfia egy czélszerü ellenőrző gépot talált
fel, melyre az orsz. m. gazdasági ogylef vizsgálata
alapján szabadalmat is nyert.

E gépnek, melyet feltalálója „malom-b ikter"-
nek nevezett el, hivatása: a malmoknál venni szo-
kott vámot részrehajlatlan^ ellenőrizni, vagyis
számokkal hiven kimutatni mindazon őrlemények
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összegét, melyek nap, hét és hónapok alatt a ga-
ratba töltve megőrlottek.

A gép egészen érczből van, s egyszorüségénél
fogva gőz-, vizi-, szél-, és száraz-malmoknál, a
vele adott utasításnál fogva, a nélkül, hogy a miatt
a malom rondszerén valamit változtatni kellene,
bárki is saját garatára bizton felerősítheti, hol
őzen gép a nélkül, hogy a malomkővel Összoköt-
totésbo lenne, vagy azt a molnárnak valaha sza-
bályozni kellene, mindenkor épen oly mennyiségben
szolgáltatja a garatba feltöltött gabonát a rázóba
vagy magoresztőbe, a minőbon innen a molnár
által a kő alá bocsáttatik, és igy a gép minden
felhúzás és olajozás nélkül mindaddig, de csakis
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A gépek (kivéve a szándékos megrontási ese-
teket) 10 évi jótállással adatnak ki.

Minden kőhöz külön gép kivántatik.
A gép nagysága 10 D", sulya 12 font.

Maiom-bakter.

addig működik, mig a garatban gabona van, és a
kő mozog.

A mennyiben ezon gép a legsebesebb malmok-
nál is igen lassu mozgású, és számitó szerkezete
20 buzaszom sulya alatt már mozog; szóval itt
sem suly, sem sebesség nem levén, annálfogva ter-
mészetesnek fogja találni bárki is, hogy e gép sok
évekig teond szolgálatot, ha az erőszakkal szét nem
rongáltatik.

Egy gépnek ára: itt helyben 42 ft. Mogren-
delhető a fől találónál. (Pest, ezukor-uteza 1 sz.)

E g y v e l e g .
— (I. Napoleon hadjáratai.) Napoleon hadjá-

ratai a következőkép állíthatók összo: négyet viselt
Olaszországban (1796—1797.); hármat Aegyptus-
ban és Syriában (1798—99.); egyet Olaszországban
(1800.); kettőt Németországon (1805.); kettőt Po-
roszországban és Lengyelországban (1806.); a nie-

menit(1807.); egyet Spanyolországban (1808.);
ogyet Ausztriában (1809.); egyet Oroszország-
ban (1812.); kettőt Szászországban (1813.);
egyet Francziaországban (1814.); a Waterlooit
1815-ben.

Az általa vivott csaták száma negyvenhá-
romra rug. Ezenkivül ötvenkét kisebb össze-

csapásokban vett részt.
Napoleon számosabb sebet kapott, mint áta-

lában vélik. A „Memóriái de st. Helena" szerzője
a következőkot irja róla:

„A császár gyakran tartotta kezét balczomb-
ján, melyen egy jelentékeny mélyedés volt: ez
volt a szurony-szurás, mely Toulonnál kis hija
hogy lábába nöm került. A császár mondá, hogy
átalánosan csodálkoznak a szerencsén, mely őt
annyi veszély közepette sérthetlenné tette. De,
tévé hozzá, ebben csalódnak az emberek. En csak
eltitkoltam minden kiállott veszélyemet. És elbe-
szélte, hogy Toulonnál három lovat lőttek ki alóla,
hogy hasonlag az olaszországi hadjárat alatt több
ló öletett vagy sebesittotett meg alatta; négy
vagy öt a St. Jean d'Acrei ostromnál. Hogy
több izben sebesült meg; hogy a regensburgi
ütközetben golyóval a torkába lőttek; hogy a
wagrami ütközetben egy golyó csizmáját, haris-
nyáját és ballábának bőrét tépte össze.

Azt sem szabad feledni, hogy a császár a csa-
tákban gyakran igen kitette magát a veszélynek,
s nem ritkán kellett kardot rántania saját védel-
mére. Igy többok közt 1814-ben, Arcissur-Aube-
nál, a briennei ütközet után, midőn gondolatokba
merülve lovagolt a tábor felé, hirtelen kozákok
által bekerittetett. Ezeket maga támadta meg kard-
dal s többeket meg is ölt. „A mi pedig ez esetnek
különös értéket kölcsönöz, mondá a császár, az az,

hogy egy fa mellott történt, melyet ép azon pilla-
natban szemléltem, s annak ismertem fel, mely
alatt szabad recreácziómban, 12 éves koromban,
olvasgatni szoktam."

— (Róma egyik színházában) nemrég egy bo-
hózat korült előadásra, melyben a többek közt az
a jelenet is előfordul, hogy egy uri embernek a
fogát kihúzzák, s érte a fogorvos három Napóleon-
aranyat követel. — A pations sokalván a taksát,
kezébe ád az orvosnak kettőt s a harmadikat e
szavakkal tartja vissza: „Ez a harmadik Napoleon
engem nagyon zseniroz." — A közönség máskép
magyarázván e mondatot, roppant tapsok közt
ismételtette a találó szójátékot. A szinészt pedig
bezárta volna a rendőrség, ha ki nem mutatja a
szövegből, hogy csakugyan nöm rögtönzött.

— (Hajnélküli embertörzs Ausztráliában.)
Nem régiben Ausztrália belsejéből a bennszülöttek
közül ogy sajátságos ember hozatott Sydneybe,
kinek feje kopasz s testének ogyéb részein teljesen
hiányzik a szőr. Azon embortörzs, melyhez tarto-
zik, állitólag épen szőrnélkülisége által különbözik
a többiektől. Ezon példány a Darling egyik forrás-
folyója mellől Ballonéból származik, hol egyedül
találhatók a szó'rtelen férfiak és nők. Kevesen
vannak, családi körükben békeszeretők, s egészen
különböző nyelvjárással beszélnek, mint a velök
szomszédságban lakó törzsek, melyekkel nem is
közlokodnek.Mondják, hogy a szőrnélküliség onnan
származnék, mivel szomoruság jeléül minden szőr-
től iparkodnak testöket megtisztitani.

** (Állandó jó szüret elb'állitásmódja.) Egy
lombardiai szőlősgazda a következő merész szava-
kat irja egy ottani gazdasági lapban: En nem
ismerők rosz esztendőket; én mindig rendkivül
dús szürotnok örvendek és a legkedvezőtlenebb
években is 50—60 hectoliter bort kapok, hectá-
ronként (mintegy 55—66 akót holdanként). Az
egész titok a venyigék tökéletes megérlelésében
fekszik, melyeknek a jövő évbon gyümölcsöt kell
hozniok. A szürotelés alkalmával a szedők után
mindjárt nehány férfi jár, kik minden fölösleges
venyigét és hajtást eltávolitanak, s csak annyi fás
részt hagynak, a mennyi a jövő évi gyümölcsö-
zésro okvetlenül szükséges. A meghagyott venyi-
gék leveleit sem letördelni, sem megsérteni nem
szabad, miáltal a növénynedvek egész október hó-
ban termékenyítik a tőkét, s igy a tökéleteson
megért rügyek legkevesebbet sem szenvednek a
gyakorta korán bekövetkező fagyok által.

"V

Németországi levelek.
in.

Heidelberg, aug. végén.
Nincs az a német studens, ki némi büszko ön-

elégültséggel ne hallaná, sőt maga is rá ne kezdené
a régi szép dalt: „Oh Heidelberg, du edle, du Stadt
an Ehren reich, Am Neckar und am Rheine kommt
dir auch keino gleich!" (Oh Heidelberg, te nemes
város, Híredről a világ beszél; A Rajna s Neckár
partján veled Egy város fel nem ér!) — s ha az
ember Heidelbergben volt, s látta a muzsák o par
excellence tartózkodási helyének gyönyörü fekvé-
sét, az Odenwald regéktől átlengett erdős bérczeit,
a fölséges várnak, — a németek ez Alhambrajának
— még a grandé nation több izbeni látogatásai
után is nagyszerü romjait; szóval — mint ők
mondják — ha ivott a Nockar édes vizéből: lehe-
tetlen, hogy igazat ne adjon a vig commilito-nak,ki a
mellett itt inkább, mint bárhol másutt, élvozheti a
studens élet szabadságát, örömeit, — ha amazt
korlátlanságnak, ezt kicsapongásnak nevezni nem
akarjuk. De mért profanálnók azt a kis darab
középkort, mely a német studens által és körül —
prózai napjainkig kinnal-bajjal fentartotta magát,
— mért ne néznénk el sokat azoknak, kiknok mo-
ráljuk: odite, bibite collegiales! s czéljuk: gaudea-
mus igitur, juvenes dum sumus! Majd megcsondesül
a szilaj vér, — egy pár sebhely az arezon, ogy
•ar szép emlék a szivben, s a többi elmulik mint a
mborék, s marad . . . . vagy lesz belőle philister.

Juristontag is volt nemrég a mi kedves Hei-
delbergünkben: a sok idegon tömeges érkezése
felzavarta a csendes várost, hát még meimyit vár-
tak!? kivált a fogadósok és kávésok, kiknek az
ily alkalmakból legalább is annyi hasznuk van,
mint a tudománynak.

Volt egy pár diszebéd és vacsora, bál, kirán-
dulás, s ezek mellett két közös s egypár szakülés,
hoztak fontos határozatokat ia, de már ezek
tárgyalásával nem fáraszt) uk olvasóinkat. E ván-
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T A R H A Z.
dorgyülések czélja: a tiszta elmélet s gyakorlat
emberei közt bizonyos öszhangot hozni létro, a
ápolni; s azt a mélységet áthidalni, mely pl. egy
bureukrata Staatsanwalt s ogy philosopháló ész-
jogtanár, vagy a mult század philanthropicus theoriái
s az V. Károly „kinos büntetőtörvénykönyv"-ének
paragraphusai közt létozett.E nagy hézag betölté-
sére, az ellentétek ki egyenlítésére ott vannak ugyan
a sajtó, az országgyülés is, de mindoz száraz, scsak
az észhoz szól; — egy ily Juristentag a szivre
appellál, a kedélyre hat. S egy jó bor- s köszön-
tőkkel fűszerezett lakoma után a legpetrifikáltabb
szivü vérbiró elérzékenyülve omlik az ész- és ter-
mészeti jog rendes tanárának doctrinair nyakába,
mig szomszédja, az állam- és népjogok hivatott
bajnoka valamelyik fogház-igazgatónál kores tá-
mogatás. Igy jön létre a fusio az elmélet és gya-
korlat között.

Hazánkból is voltak körülbelül 16-an, s nem
hiszszük, egy is megbánta volna, hogy ott volt, —
eltekintvo a tudományos gyarapodástól — már
magáért a helyért, magáért a kedves Hoidelber-
gért is. Ha csak az egész ünnep koronázásaként
végül rendezett vár-kivilágitást látta is, nem
sajnálta bizonynyal a kiadott pénzt és időt, mert
éhez hasonlót nem egy könnyen lát.

A felséges rom, a hatalmas pfalzi választófeje-
delmek, a Hohonstaufok és Wittelsbachok elődeinek
ősi fészke, mint egy varázsütésre — kivül-belül
bengáliai fénynyel világitva — vet fényt az alatta
folyó Neckárra, s a sötét környékre.

A rom uj életet nyer; a világítás élénk szine
vért látszik a régi tagokba önteni, — vagy a pusz-
tulás felujult emléke az, mely az embert oly hatal-
masan ragadja meg? A régi fényes időkot látjuk-e
ujra, midőn e vár a délnémet s rajnai lovagéletnek
központja, egy vitéz s erőteljes uralkodó-család
székhelye volt? vagy a véres napokat, midőn „a
legkeresztyénibb király" gaz bérenczei, a versail-
lesi udvar kéjeiben túlcsigázott fiatal nemesség
által vezetve, dúlták szét a művészet o remekét, a

történelem e kincsszekrényét, s XIV. Lajos büsz-
keséggel verethetett érmet „Heidelberga deleta"
emlékére? E vitézeket nevezte a francziák jelenlegi
császárja „a czivilizáczió előharezosainak," s a mi
szegény hunnusainkkal ma is rémiti künn a nép
gyermekét;— jöttünk volna csak mi is Versailles-
ből vagy Párisból!

Do mig e nagyszerü látvány foglalja ol érzé-
keinket, képzeletünket, — a 600 frtos illumináczió
végéro jár, a sok láng elalszik, s lesz sötét, s a sö-
tétben tolongás, mint vala azelőtt. Do van itt egy
más világosság, mely már 1386, s igy közel félez-
red óta terjeszti fényét, mossze-mossze a Neckar
szük völgyén tul, — melynek világa nem fogy,
sőt nő és terjed ma is — s ez a heidelbergi
egyetem, a tisztes Ruperto Carola. Ki ne hallotta
volna hirét, s a ki hallotta, ki ne becsülte volna
tisztességes aggkorát, s mi nem a legkönnyebb:
mindamellett hivon mogőrzött jó nevét? De ki
mondja, hogy a Ruperto Carola öreg? mi az az
öt század az örökké ifju tudomány szolgálatában?

Sok vihart kiállott már az alma mater, de fiai
nöm hagyták elpusztulni, s feléledt ujra uj életre,
megifjodva, megerősödve. Ma is ugy áll, mint szá-
zadok óta a német tudományosság vezérpolezán,
ma is vannak tanítói, kik méltók őseikhez, a tanit-
ványai, kik szeretettel csüngenek rajta, kik kegye-
lettel emlékeznek vissza jótéteményeire, — s ez
legyen mentsége e sorok Írójának is, ha elhagyva
a lovelező tárgyilagos leirását, a hála s lelkesedés
érzelme vezette tollat. — Ki megszokta magát évok
mulva is az iskolának, melyhez neveltetése, gyor-
mek és ifju kora emlékei, örömei, tanulmányai
kötik, — tagjául tekinteni, ki ez emlékokot, az
élet viszontagságai s a sok idegon befolyás közt is
megtudta őrizni: az meg fog érteni; — a ki podig
a tanulói pályától elválásakor egész múltjával sza-
kitott, az lehetett talán, de aligha jó tanuló, de
bizonynyal nöm volt jó barát, jó pajtás soha, s
annak számára nöm irtam e sorokat. T. L.

Melléklet a Vasárnapi ujság 38-ik számához 1869. szept. 19.
Irodalom és művészet.

**
1 (Bartalus István) szép felfedezéseket tesz

a német klastromokban — hol mindenütt előzéke-
nyen fogadják — a magyar zeno történetére vonat-
kozólag. A többi közt Göttweigban — mint a
„Budapesti Közlöny"-ben ogy barátjának irja — a
magyarországi pálosok több régi missaléjára és
choral-könyvére akadt. Ugyan itt rátalált Mátyás
király elzülött könyvtára két kötetére. Ezek egyike
Bessarion konstatinápolyi patriarcha müve, három
különböző egyházi kérdés fölött. Szép kézírással
van irva 56 levél, finom hártyapapirra, kikezdé-
sokkel, több holyen a botük aranyosak. Az első
levélben Mátyás czimere látható. A tábla fából
van, arsmyos nyomással; közepén a Hunyadiak
czimore; ugyanez a czimer disziti a hátsó táblát is.
A könyv már egy kicsit kopott, megviselt. A másik
szintén irott könyv és Cicero négy beszédét fog-
lalja magában. Ebből a Mátyás czimorét vagy le-
mosták, vagy kivakarták, — hihetőleg azért, mert
valaki nem a legegyenosebb uton jutott hozzá.
Hanom több jel után kétségbevonhatatlan, hogy
ez a könyv is Corvinából valo.

= (A Somssich Pál és dr. Entz Ferencz) által
szerkesztett „Borászati Füzetok" 9-ik füzete meg-
jelent. Ez is sok hasznos közleményt tartalmaz,
mint pl. a szőlőfürt qualificatiójáról, az uj-borok
harmadik lefejtéséről, az ó-borok felüditéséről, a
karloviczi aszú készítéséről szóló czikkek, s végül
a szeptemberi teendők.

>. = (Az „Uj világ") szerkesztője és kiadója,
Benedek Aladár egyelöre bucsut vosz a közönség-
től s megszünteti a lapot; egyszersmind azonban
jelenti, hogy a jövő év elején ugyanazon czim alatt
ujból megindítja, miután akkor oly kiadó veszi át,
ki nemcsak egy, de több évig is képes lesz azt
fenntartani.

** (Bakai Nándor) szegedi kötélgyáros szer-
kesztése mellett Szegedon uj lap indul meg „Tisza-
vidéki Ujság" czim alatt.

** (Berczik Árpád) új vigjátékát „A kuru-
ezok Versaillesben", a nemzeti szinház dráma-
biráló választmánya előadásra elfogadta.

** (Beküldetett.) ABC az irva-olvastató tan-
mód szerint Wurst elvei nyomán. Haesters Fibel-
jének 240-ik sterootyp kiadása szerint készitette
Bánhegyi István, tanitóképezdei igazgató. 1869.
Kiadta ifj. Csáthy Károly. Dobreczonben és Nyír-
egyházán.

** (Gollé Ferencz) Székely - Udvarhelyen
„Kardvivástan" czimü munkára hirdet előfizetést,
mely 60 ábrával ékesítve fog megjelenni, s mely-
nek előfizetési ára csak 1 ft. Szerző okleveles
vivómester s 16 évi tapasztalatok eredményét mu-
tatja be a közönségnek. Az előfizetési pénzt szep-
tember végeig szerzőhöz kell küldeni Székely-
Udvarhelyre.

Egyház és iskola.
— (A magyar-óvári gazdasági intézet,) mint

a hivatalos lap jelenti, végleg rundeztetott. — Az
intézet, mely már a jelen év elejétől kezdve a ma-
gyar miniszterium vezetése alatt áll, — jövő okt.
hó l-jén, azaz: az uj tanév kezdetével már az uj
szervezet alapján nyilik meg. Az előadások német
és magyar nyelven fognak tartatni oly módon, hogy
mindenkinek módjában lesz minden egyes tantár-
gy at akár németül, akár magyarul hallgatni, s a
vizsgát is bármelyik nyelven tenni le. Az ujon ki-
nevezett tanárok nevei legközelebb fognak hivata-
losan közzététetni.

** (A kolozsvári és nagyszebeni jogakadémián)
a B. P. Közlöny szorint a jövő évro már csak néoy
éves tanfolyamra vétotnek fel az első évnél jelent-
kezők; azonban, a kik már az első évet végezték,
még a korábbi három éves tanfolyam szorint fejez-
hetik bo iskolai pályájukat.

** (Azon 34 tanitó,) kiket a kultusminiszter a
külföldi iskolák tanulmányozására küld ki, már
együtt van, s e hó 16-ikán a pesti kiskötő-utezai
iskolánál előleges tanácskozást tartanak.

*• (A kecskeméti reform főiskola) jogi-, böl-
csészeti- és gymnasiumi osztályaiban az olőadások
folyó évi októb. 4-én kezdetnek meg; — a javitó-,
pót- és magán - vizsgák ugy a jogakadémiában,
mint a lycoumban folyó hó három első napján tör-
ténnek. — Kecskemét, szept. 15-én 1869. — Az
igazgatóság.

•• (A kun-szentmiklósi helv. hitv. gymnasi-
umban) a növendékek beiratása az 18M/70-dik
tanévre okt. 1. és 2-ik napjain történik, a javitó és

felvételi vizsgák pedig okt. 4-én tartatnak. Figyel-
meztetnek a t. szülők, hogy gyermekeiknek magán-
házaknál jutányosán fogadhatnak teljes ellátást;
igy p. o. a mult tanévben tartás-és szállás-dij
fejében fizettetett havonként 7 frttól fölfelé. —
Az igazgatóság.

** (A pápai helv. hitv. fötanoda) gymnasiumi,
bölcsészeti, jogi és hittani osztályaiban a jövő
1869/7„-dik tanévi előadások október 5-én veszik
kezdetökot, — előzőleg minden rendű magán vizs-
gák, úgy a jogi mint egyéb szakosztályokban
szoptomber 27-től október 3-ig, a beírások októ-
ber 1—4-ig, az utólagos érettségi vizsgák október
3-dik s 4-dik napjain fognak megtartatni. Pápa,
szept. 7. 1869. — Az igazgatóság.

— (Iskolai értesítés.) A nagy-körösi h. h.
lycoumban az 1889/70. iskolaév f. év oktober l-jén
kezdődik. A beirás, felvétel s javitóvizsgák azon
hó 1—3-ig tartatnak; a rendes olőadások, a tanév
ünnepélyes megnyitásával, 4-kén kezdetnek. —
Azon növendékek, kik a tápintézet jótékonyságát
élvezni kivánják, az egész dijasok ebéd s vacsoráért
5 frt, csupán ebédért 4 frtot, a jótéteményesek
egy forinttal kevesebbet fizetnek; a teljesen sze-
gény s kitünő növendékek ogyéb kedvozményben
is részesittetnek. — Kik a tápintézetbe lépni nöm
akarnak városunkban egyes magánosoknál is nyer-
hetnek igen jutányosán minden elláttatást. —
Nagy-Kőrös, 1869. szept. 12. — Az igazgatóság.

** (A k. k. halasi helv. hitv. lyceumban) a
18''9/7O tanévre a beirások október s 1. 2-kán, a
javitó és felvételi vizsgák okt. 3-kán tartatnak; a
rendszeres előadás okt. 4-én veszi kezdetét. Táp-
intézeti dij reggeli-, ebéd-és vacsoráért havonként
5 ft. Halas, szept. 10-én 1869. — Az igazgatóság.

— (Nagy-Bánya város tanácsa) közzé teszi,
hogy a vallás és közoktatási miniszterium intéz-
kedése folytán a nagybányai gymnasiumnál az
18C9/70-ki tanévre a Vi. osztály megnyitása is en-
gedélyeztetett, s a beiratások az 1869/70-ki tan-
évre f. szept, hó 28., 29. és 30-dikán veszik kez-
detöket.

** (Hajdu-Nánáson) f. évi nov. l-töl kezdve
a helvét hitvallásuaknak, nőnövoldével egybekap-
csolt felső-leányiskolájuk nyilik mög.

Közintézetek, egyletek.
— (A vakok intézetében,) mint a „Hon" irja

nao-y botrány történt. Rég nyilvánult az óhaj, hogy
ez Intézet kivétetvén az azt kezelő bizottság gyarló
kezeiből, országos intézetté emeltessék, s az intézet
kitünő igazgatója nem kiméivé fáradságot csak-
u^yan kinyerte a még élő alapítóktól, ezek közt
József főhercegtől, mint a boldogult nádor utód-
jától is, az engedélyt o czélra, s_b. Eötvös minisz-
tert az ü»y üy állásáról értesítette. Az o felett
felháborodott bizottság erre, keresett ürügy alatt,
a z iaaz<vatót elmozdította állásából. E jogtalan
tény°mfatt, mint halljuk, az igazgató mar jart
Eötvös miniszternél, hogy a bizottmány ellem _ 12
ivre terjedő bünlajstromot átnyújtsa, egyszersmind
kérve őt, hogy ennek alapján királyi biztost kulu-
iön ki az ügynek szigoru megvizsgálására. _
J ** (Uj vállalatok.) A kereskedelmi miniszte-
rium részéről ujabban megerősittettek a szegedi
" S t e l e p , a sümegi takarékpénztár es a szentesi
takarékpénztár egyletek alapszabályai.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tüzvész.) Sármellék községe Keszthely-

től alig eo-y órányira e hó 10-dikén délben porra
S Í P S A nagy szélbon nem lehetett oltani, s mind
a két sor ház egyszerre lángolt. Kétszáz egynehány
h-' Vol 197 hamvadt ol. A nyomor leirhatlan, s
ennek némi enyhitésére most a kegyeeszivüekhez
fordulnak kik könyöradomanyaikat a zalamegyei
szántói járás főszolgabiróságához, Keszthelyre

— ^Újtelepen) a részvénygyár 4-ik emeletéből
egy Bursch Mihály nevü ács lezuhant s talpra
esvén, altesténok minden csontja összetört, s élet-
ben maradásához kevés a remény.

üli ujság?
— (Gyászhir.) A. magyar hírlapirodalomnak

nevezetes vesztesége van: Gyurraán Adolf szept.
15-kén, éltének 56-ik évében agyvelőgyuladasoan
meghalt. Egyike volt ő nemcsak a legrégibb, oo a
legképzettebb és hivatottabb magyar hirlapiroknak.
Bámulatos emlékező tehetségü mellett szeles korú

világnézettel birt, melyet külföldön szerzett tapasz-
talatai nagy mértékben tágitottak; mig itélő tehet-
ségének élessége s helyes bepillantása a dolgokba
nem kis előnyére szolgáltak. Rendkivül jártas volt
a politikai tudományokban, történelemben, s a
hazai viszonyok ritka ismeretével birt. — Már a
forradalom előtt tevékeny hirlapiró volt.

1832-ben jövö Pestre, az egyetemen jogi ta-
nulmányait végezni, csakhamar a journalistikai
pályára lépett, s először a „Hazai és külföldi Tu-
dósitások"-nál dolgozott.

Midőn Kossuth 1840-bon a „Pesti Hirlapot"
alapitá, o lapnak belmunkatársává lett, s a kül-
földet vezette. Ugyanez évben Negyedik László
czimü öt felvonásos szomorú-játékával az akadé-
miánál második pályadijt nyert. Majd több, kül-
földön megjelent politikai röpiratot irt a radikal
párt megbizása folytán, pl. a „Magyar szózatok"-at.
1848 ,rben a független magyar kormány hivatalos
„Közlöny "-ének szerkosztője volt.

A fegyverletétel után ő is menekült, s elébb
Kiutahiában volt internálva; onnan 1851-ben
Amerikába ment, New-Yorkba, hol az angol nyel-
vet tökéletesen magáévá tette, s a lapokba íroga-
tott. 1854-ben elhagyta Amerikát s Londonba
tetto át lakását. Londonban a franczia és német
nyelv tanításával kereste kenyerét, s több lapnak
levelezője volt. Majd Irlandba ment, hol egy gym-
nasiumban hosszu ideig tanárkodott. 1863-ban
visszatérve honába a „Pesti Napló" szerkesztősé-
gébe lépett, s a „külföld" Anglia és Amerika ro-
vatjait vezeté nehány évig kitünőlog és mindig
demokrata, szabadelvü szellemben. A magyar
kormány felállása után a „Budapesti Közlöny"
külföldjének vezotését vetto át.

A mult év folytán lapunk az ő tollából közié
Táncsics Mihály, Kosciusko. és Disraeli élőt- és
jellemrajzát.

Egész ' irlapirói pályája alatt mindig névte-
lenül dolgozott. Halála eiőtt nehány nappal nap-
lóját és levelezéseit megégette. Azonban több
munkája maradt hátra kéziratban, do fájdalom,
nagy részt befejezetlenül. Dolgozott egy angol-
magyar szótáron is, melyben az E betűig haladt.

A halál mintegy tiznapi szenvedés után ra-
gadta ki szerettei: neje (Williams Ellen angol nő)
és kis leánykája köréből.

Az árván maradtak nemcsak a derék család-
főt, hanem egyetlen gyámolukat siratják az
elhunytban, s barátai és hivataltársai mindig szere-
tettel fognak emlékezni az erős akaratu és hatá-
rozott, tiszta jellemű férfiura, kiró a sors annyi
szen edést mért, de kit mindvégig meg nem tudott
törni.

Béke poraira!
""•'* ((jS(.ngery Antal) Kanizsán választói által

roppant lelkesedéssel fogadtatott. Bandérium, disz-
fogatok mentek ki elébe, s a Batthyányi Fülöp-féle
herczegi palotába kisérték. A városház erkélyéről
tartott beszédét roppant tetszéssel fogadták. A
tiszteletére rendezett lakomán sok szép toaszt volt
hallható, s maga Csengery is poharat emelt Kanizsa
városáért, melyért, ha képviselője nem volna is,
mindent honfiul kötelessége volna megtenni, mert
jól tudja azt, hogy ha e városnak, melynek öt vasut-
vonala van, és mely Horvátországnak kapuja, az
anyagi és szellemi haladás érdekében1 szolgálatokat
tesz, hazánk nagyságát emeli. — A diszlakomáról
az összes jelenvoltak nevében üdvözlő táviratot
küldtek Csengery nejének Pestre. — Este fáklyás-
zenével tisztelték meg a kitünő férfiut, ki a felkö-
szöntésre röviden és egyszerüen felelt, kijelentvén,
hoo^ynem szavakkal, hanom tettekkel szokta köte-
lességét teljesiteni, s megköszönte a szívélyes meg-
emlékezést.

= (Gróf Andrássy Gyula) zemplénmegyei
birtokára Terebesre utazott, honnan e hó végén
tér vissza Budára; a „Sz—nk" hire szerint a muni-
cipiumok rendezéséről szóló dolgozatokat vitt magá-
val tanulmányozás végett. — A boteg belügymi-
niszter, b. Wenkheim B. gőzhajón Pestre érkezett.
— Hirlapi hirek legujabban Csengery Antalt és
gr. Péchy Manó erdélyi kir. biztost omlegetikbol-
ügyminisztorül, honvédelmi miniszternek \). Vécsey
Józsefet.

= (Erdélybe utaztak:) b. Eötvös József kul-
tuszminiszter Gyulafehérváron át Kolozsvárra,
Molnár Aladár osztálytanácsosa kiséretében ; Ko-
lozsvárra Mészáros Ferencz osztálytanácsos és dr.
Markusovszky miniszteri titkár is elutaztak, a
Kolozsvárra tervezett egyetem ügyében. Somssich
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Pál, a képviselőházelnöko, Csombordra b. Kemény
Istvánhoz, ki sok más jelfs tulajdonai közt kitünő
szőlősgazda. Végre legujabban Lónyay pénzügy-
miniszter hihetőleg Hunyadraegyébe, a hol jószá-
got vásárolt.

** (A honvéd-századosoknak) hir szerint állo-
máshelyükre vouatkozólag szabad választás en-
gedtetik, mely annyiban lesz korlátolva, hogy a
hely kijelölésére felszólítottnak három helyet keli
megneveznie. — Mint honvéd hirt emiitjük meg
azt is, hogy közelebbről ismét tömeges kinevezé-
seket várnak.

**(A hadnagyok szegény sorsa) közmondásos
volt eddig, s valóban nyomorult állapota is volt
*zon hadnagynak, kit hazulról el nem láthattak
költséggel. Most a hadügyminiszter egy leirata a
.tiszti karhoz tudatja a hadnagyok fizetésének fel-
emelését; az illető fizetések javitása évi 120 frttal
már október l-jén veszi kezdetét.

"* (Abörzén beállott válság) helyenkintnngyon
is vastagon tör ki. A magyar hitelbank, miután
valamennyi értékpapír árfolyama roppant csökke-
nést szenvodett, szintén kényszerítve látta rangát
némi megszorítások elrendelésére a nála letétben

, lévő papirokra nézve, 8 ez oly rettentő ingerült-
ségot szült a börziauusok közt, hogy midőn az
igazgató, Frank, a tőzsdén mogjelent, majdnem
tettleg bántalmazták, s menekülnie kellett a te-
remből.

*• (A magyar gőzhojótársaság) minden állo-
máson óe minden hajón panaszkönyveket állitott,
melybe nevénokés lakhelyének bejegyzésével min-
denki beírhatja bármi rendetlenséget tapasztal, s
ott a választ is rövid időn mognézheti. Az állomás-
főnökök és kapitányok kötelosek e könyvet min-
denkinok átadni.

** (A „Fiume" gőzös kapitányáról,) a derék
Návayról azt a hirt közlik a lapok, hogy hajóján
egészen magyarul folytat mindent, s a vozényszók
ia mind magyarul mennek. Elég sajnos, hogy még
az ilyesmi is ritka érdem.

** (A királyi itélő-tábla) ismerkedési lakomát
tartott a fáczánnál e hó 14-én, kedélyesen és fesz-
telenül ment az egész. A toaeztok közül az elsőt
Beöthy Zsigmond mondotta Horváth Boldizsárra.
Sárkány József, mint az ujonnan kinevezett birák
egyiko a maga és társai nevében melog én lelkes
szavakkal kérte a régi tagokat a kollegiális kapocs
s bizaloratoljos szeretet fentartására , mire szintén
meleg és lelkes választ kapott.

** (Tamásy József) vidéki szinészt, ki most
közolebb a „Csikós" és „Szököttkatona" népszín-
művekben vendégszerepelt, a nemzeti szinház
intendánsa szerződtette.

** (Sz. Mátrai Laura) nagy tetszés közt ven-
dégszerepelt Esztergámban. Fölléptei zsufolt ház
előtt folytak. Jutalomjátéka alkalmával tömérdek
koszoruval s ogy értékes ezüst kosárral lepte meg
az eaztergami közönség.,

** (A „Magyar Állani1' szerkesztői,) Török
János, Lonkay Antal és báró Jósika Kálmán a
Szent-László társulatnak Pécsett megnyitott köz-
gyülése alkalmával távsürgönyt küldtek Peitler
Antal püspökhöz, melyot azzal kezdőnek, hogy
„Alulírottak a „M. Állam" szerkesztősége nevében
fiui tisztelettel csókolják Méltóságodnak és lelkes
házuri püspöktársának folszentelt kezeit.'4 — S e
nagy alázatossúg csak azért van, hogy ne vegyék
nokik rosz néven, hogy a szerkesztőség nem ment
el a gyülésre.

•* (Meghiusitott öngyilkossági szándék.) Mult
szombaton a lánczhidról ogy fiatal nő a Dunába
ugrott, épen midőn a „Klotild" gőzös elhaladt
alatta. A hajó egy matróza rögtön eloldotta a ha-
jóhoz csatolt sajkát, a utána evezett a nőnek, ki
többször felmerült. A nő somrai áron sem akarta
magát kihúzatni a vizből s a matróznak csak nagy
küzdolom után sikersült a nőt bevonni a sajkába.
Később átadatott H városkapitányságnak.

** (Nagy-Szalontán) a mostani sorshúzáskor
egy kis csetepaté történt. A Sarkadi katonakötelo-
zettek megharagudtak, hogy a magyar legény

mind „tauglich", az oláh pedig mind megszabadul
e verekedést kezdtek. De azután, bár eleintón ne-
hezen ment, mégis sikerült őket lecsillapítani s ki
örömében, ki bujában mulatni ment.

** (A kutyákra hozott határozat,) mely ellen
Pest városánál még kérvények is forogtak fenn,
csakugyan életbe lép. A kormány megerősitve
küldte le.

** (A katonák ellen) sok a panasz a főváros-
ban, nagyon garázdák s a közbiztonságot sokszor
veszélyeztetik. Közelebbről ie négy részeg József-
ezredbeli katona támadott meg egy önkénytest s
miután megöklözték, egyik oldalfegyvorével épen
szivének szurt, a mit. az önkénytes kifogván, kezo
erősen megsérült. Az önkénytes több sebet is ka-
pott. De vajjon miuek is az az oldalfegyver, mikor
H katona mulatni megy?

= (Csetnekröl irják:) Nevezetes, mi itt e na-
pokban történt: t. i. Gents szomszéd község ha-
tárába a vadsortések nagy pusztitást tesznok
kukoriczában és burgonyában, a vadászok több
éjjel rájok lestek, kivált holdvilágos éjszakákon,
de a vadak roppant szaglással és éles fülekkel bir-
ván, a leső vadászokat mindig kikorülték, végre
mégis egy praktikus vadász rendezése folytán
sikerült ogy 310 fontos vadkant elejteni, a hős
lövő neve: Létássy, ezomolnoki származásu jelen-
leg tettes Madarász András ur vasgyári udvará-
nak felügyelője.

** (Szép égi tünemény) volt látható Debreczen-
ben f. h. 13-án este 10 órakor, a mikor is egyszerre
valami meteorfélo zuhant le, s röpülése közben
üstököshöz hasonlitott, melynek farkából mintha
tüzes sötét vörös szikrák pattogtak volna ki. A
tünemény 1% másod perczig tartott, s daczára a
borongós időnek, majdnem nappali fénynyel meg-
világitotta a láthatárt.

** (A rablóbandák) az alföld helyett most a
felvidéken kezdenek garázdálkodni. Nyitramegye
közgyülésén jelenté az alispán, hogy a skalitzi
erdőbon 15 főből álló banda tünt fel a az üldözők
elől a pozsonyi hegyekbe menekült. Hát ott aztán
békét hagynak nekik?

** (Zemplénmegye felvidéken) Zsulcsok An-
drás, Didlics Mihály és Hamajda Mihály gyilko-
sok és gyujtogatók nem kis remegésbe hozták a
megye felvidékének lakosait. Mindegyik gyilkos-
ság miatt befogott rab volt, de a rosz felügyelet
folytán megszöktek. Zsulcsokot és Didlicset mult
hó 7-én sikerült elfogni Vechiczen az éji őröknek.
Hamajda, volt cs. katona, ki közelebb honvédnek
állt be kassai honvédkerületben, gyujtogatás nehéz
gyanújában állott, a honvédparancsnokság által a
kassai bünfonyitőtörvényszéknek adatott át.

Nemzeti szinház.
Péntek, szept. 10. „Reggeli elött" Drámai tréfa 1 lelv.

„Egyetlen leány." Vigjáték 1 felv. Irta gr. Fredro; ford.
Radnótfáy.

Szombat, szept. l l . „TeU Vilmot." Opera 4 felv. Zené-
tét szerz. Rossini.

Vasárnap, szept. 12. „Kél Barclay" Eredeti dráma 4
felv. Irta b Jósika Miklfa.

Hétfő, szept. 13. „Béke-bontó." Vigjáték 4 felv. Irta
Benedix; ford. Havi Mihály.

Kedd, szept. 14. „A boldogság elsö napja." Opera 3
felv. Zenéjét szerz. Auber.

Szerda, szept. 15. „A jó falusiak." Szinmii 5 felv. Irta
Sardou; ford. Paulay és Szerdahelyi.

Csütörtök, szept. 16. „Borgia Lucretia." Opera 8 felv.
Zenéjét szerz. Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.
•- Síombathely. R. K. Az érdekes régi arczképet s

önéletiratot köszönettel vettük, s nem soká fogunk késni
közlésükkel.

— Kassa. K. 1. A levélben kifejezett kivánatot jelen-
leg nem áll módunkban teljesiteni; egyelöre elégedjék meg
ön azon válaszszal̂  hogy mihelyt lehet.

Hatvan A. S. A küldeményt felhasználtuk; a meg-
bízásban rövid időn eljárunk és tudósítani fogjuk. Az em-
litett kép használható lesz, s a többi közleménynyel együtt
elvárjuk.

— Pozsony. Lajosffi. Gyarló kisérlet; nem nyilvános-
ság elébe való.

— B.-Kálmán. Az állitólagos néprománez épen nem
népies s románeznak sem sikerült.

— A belügyminisztériumtól Budáról és Nagyb^- %
sz. kir. b.-város tanácsától érkeztek közelebb szerkesztő-
ségünkhöz küldemények e felirattal : „Hivatalból," —
hanem a posta ugy látszik, más véleményben van, mint •
fentirt hatóságok s megköveteli a portót. Ezért a belügy-
minisztériumtól küldött nagy csomagot el sem fogadhattuk.

SAKKJÁTÉK.
512-ik sz. f. - Loyd Samutól

(New-Yorkban.)
Sötét.

Világos
Világos indul s az 6-dik lépésre mattot mond.

Az 507-ik számu feladvány megfejtése.
(A nagyszombati remetétől.)

Világos. Sfttét.
1. Hf8-gö f6-gö:
2. Fg3—e5 d6—e5:
3. Bal- cl d2—cl:
4. Bdl -d8 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp Józsel
— Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: Gr. Fes-
tetics Benno. — Csákváron: Kling Iván. — Sarkadon:
Nuszbek Sándor. — Játzkiséren: Galambos István. — A
petti sakk-kör.

Elöfizetési feltételek

A VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Ujdonságok-ra
(„Országgyülési Beszédtár"-ral s más rendkivüli

mellékletekkel.)
Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva:

A két lap együtt:
Évnegyedre (okt docz.) 2 ft. 50 kr.

Csupán Vasárnapi Ujság*:
Évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft. 50 kr.

Csupán Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft. 25 kr.

S V * Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek tisztelet-
példánynyal kedveskedünk.

8(T* A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
j£*T Teljes számu példányokkal julius

l-töl kezdve még folyvást szolgálhatunk,
A Vasáru. Ujság és Pólit. Újdonságok

kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

HETI-NAPTAR
Hónapi-ea Katholikus en proteAtnnn

naptar naptár
| l/.rnrlltak
Í. uaptnra

Vaaar
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Pont.

Szeptember
\l' 18 Január vt.
ÍKustách f?
i .
| Móricz vért.
j Tekla, I,inu»
i Gellért pk. vt.
' K l f á

l 17 Szilárd
Fauszta

; Máté, .fonás
! Mór, Emerán
j Tekla, Linus
: Gellért
Farkas

Septeinb. (ó) il Tisri
7 E 13 Szószom jl 14 Abdon
H Kixa-isxoii.V 115 fiát. ün.
9 Joachim \ 1« Sat. l . fl.

10 Menodora j 1?
11 Teodóra :!l8 Abdonago
12 Autonom 1!'
l;t Kornél í « S. Ber«*.

176 30
177 29
178 27
179 26
180 25
181 24

kei nyüg.

H o l d

a kél nyög.

6. p.
5 46
5 47
ő 48
5 50
5 ől

|182 23 jó 54
Hold vált«Banal. ® Holdtölte 20-án 9 óra 57 percekor este.

6 0
ó ó9
5 58
5 55
6 53
5 62 |j
6 ÓO!Í

p-
:i0

352 öl
49
42

4
86 j
41

341

4
16
29
40
52

ó. p.j
6 54:
6 18!
tí 41;
7 3i
7 27
7 Ő6
8 24

ó. p
3 47
4 48
5 48!
6 49
7 49
8 49
9 51

T A R T A L O M .
Vogt Károly (arczkép). — Csörgó-völgy. — V st égése

1849-ben. — Egy gazdag ember életnézetei (folyt.). — A
magyar orvosok és természetvizsgálók fiumei nag) gyülése
(képpel.) — A czukor története (vége). - Különös végren-
deletek. — Döbrentey Gábor naplója. — A malom-bakter
(képpel)- — Egyveleg. — Tárház: Németországi levelek.

, _ Irodalom és művészet — Egyház és iskola. — Közinté-
| zetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság?
j — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. —Sakk-
j játék. — Heti-naptár.

! Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. wagyar-ntexa 21 M.

HIRDETÉSEK

Hirdetmény.
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára

Bécsben, Rothethurmstrasse 29. si;
bátorkodik » t. cz. közönséget azoH igen előnyös alkalomra figyelmeztetni, melynél

BQT* fél becaáron * ^ R

I
és biztositék mellett hibátlan vászon és meglepő szép uri és női fehérnemüt sze-
rezhetni. A pamutnak előnyös beszerzése és olcsó munkaerő következtében azon
kellemes helyzetben van nevezett gyár jelenleg (mig a készlet tart), hogy e tekintetben
jutányos árra nézve, rendkívülit nyujthat, mi a következö árjegyzékből is látható:
j Vászon árjegyzék.
I 1 db. 30 röfög fehéritetlen vászon,becsára 12 —14ftig. , most csak 6— 7 ft. a legfin.

18—20
16-18
24—28
30—36
28—32
30—36

9-10
8— 9

12—14
15-18
H-16
15—18
17—19
20—24

26—30

30 - 4 0

I 1 » 80 » fehéritetlen jó kézi-
szövet vászon »

fehéritett creas-vászon »
jeles sziléziai vászon »
kitünö rumburgi vászon
irlandi ezérnavászon »
rumburgi ezérnavászon »
tiszta fehér orosz lenvászon 84—38
finom irlandi szövés becsár 40—48
hollandi szövés legal-

kalmasabb uri ingekre » 52—60
1 v 60 » brabanti szövés legfino-

mabb, legjobb és leg-
tartósabb a mi esak lé-
tezik v 60—80 - - - „ . . _ _

Rendkivüli nagy választéka a legnehezebb rumburgi szövéseknek 24, 28, 30, 35, 40,
45, 50—60 ftért darabja, melyek azonban kétszer annyira becsülve vannak,

l db. 30 röfös ágy-kanavász mindenféle szinekben csikozva és koczkázva, becsár
14—18 ft., most csak 7 —9 ft. a legfinomabb.

1 » 30 röfös igen finom és tartós pamutszövetü atlaszgradli, becsár 18—24 ft. most
csak 9—12 ft.

I » 30 röfös angol shirting (chifon) igen finom, s oly tartós mint a vászon, becsár
18—24 ft., most esak 9—12 ft.

1 szegésnélküli lepedő, 2 rőf széles, 3 rőf hosszu, csak 8 ft.
1 szegésnélküli lepedő 2, egy négy. 3 rőf széles, 3 róf hosszu, most csak 3 ft. 60 kr.

4 ftig fejgellebb.
1 damaszt asztalkészlet 6 személyi-e (1 asztalterítő hozzáillő 6 asztalkendővel) most

csak 5, 6, 7, 8—10 ftig a legfinomabb.
1 damaszt asztalkészlet, 12 személyre (1 asztalterítő, hozzáillő 12 asztalkendővel)

most csak 10, 12,14, 16—20 ftig a legfinomabb. 617 (1—6)
1 tuczat konyhatörlő, most 2 ft. 50 kr. 3 ftig.
1 tuczat asztalkendő, vagy törülköző, különösen tartós, ára csak 4 ft. 50 kr., 5, 6, 7,

8 ft. a legfinomabb.
Zsebkendők árjegyzéke.

1 tuczat vászon-zsebkendő 1 ft. 20 krtól 2, 2.50 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő, 3, 4, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
1 tuczat legfinomabb fehér franczia batisztzsebkendők ajour szegessel 8,10, 12—13 ft.
1 tuczat szines vászonzsebkendő burnóthasználók számára, igen finom és tartós,

becsár 8—12 frt., megszerezhető 4—6 ftig a legfinomabb.
1 tuczat batiszt vászonzsebkendő, fehér vagy szines személylyel csak 6, 6, 7, 8, 9, 10

ftig a legfinomabb.
Férll * hölgy fehérneműk árjegyzéke.

I1 női ing jó vászonból 1 ft. 50 krtól 2 ftig a legfinomabb.
1 nöi ing kitünő rumburgi vagy hollandi vászonból finom sziv- vagy keresztalaku

hímzéssel, most esak 2, 3, 3.50, 4, 5 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitünő rumburgi vagy irlandi vászonból, legelegánsabban elkészítve, (az

ugynevezett Erzsébet császárné ingek), most csak 5, 6, 7, 8 ft. a legfinomabb.
1 nöi éji felöltő (corsette) kitünő szép, most csak 5, 6, 7 ft. a legfinomabb.
1 Eugénia császárné éji corsette diszes kiállítással, most csak 4, 5, 6, 7, 8 ft. a legf.

sószoknyák 100 különféle párisi minta szerint, ugy szintén a most általánosan
kedvelt szegbe vágott szoknyák bimezve, varrott szegessel, most csak 3, 4, 5,

Lefauchcux-töHén
iGevelot J.

hirneves gyárából Párisban,
következö legolcsóbb árért ajánltatnak u. m.:

1 mille inarko G-evelot zöld kai. 16 ft. 30 kr.
1 » » ... ,. „ 12
1
1
1
1

Bieno

barna »

16
12
16
12

35
20
22
16
18

Unschuld Ede,
Pesten, váczi-utcza a „levélhez/*

8WT Van szerencsém ezuttal a t. cz. közönséget jólrendezett

fegyverraktáram s vadászpuska gyáramra
tisztelettel figyelmeztetni, hol mindennemü Lefaucheux, Lancaster stb.
a legszilárdabban s jótállás* mellett készittetnek el, s azon helyzetben
vagyok, hogy e szakbani minden kívánalomnak a lehető legolcsóbb árak
mellett gyorsan s pontosan megfelelhetek.

SMPT* Vidéki mesrrrndeléHek szokott pontosság*
'eszközöltetnek. 573(4-8)

j Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcaa 4. az.)
megjelent é» minden könyvárusnál kapható:

Magyarország történetének
i kézikönyve.
I Prai, Katona, Engel, Fessler, Horváth, Szalay, Bartal, Szabó Károly,

Ipolyi Arnold, gróf Teleki József stb. nagy művei nyomán

KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD,
magyar királyi egyetemi tanár áit.ni.

pi>uBJu»— „-- batisztból, valódi valoncienni csipkével és csodaszép
hímzett betétekkel a legujabb <5« legelegánsabb e nemben, 15, 18, 24, 30, 35 ft.
a legfinomabb.

Női nadrág finom shirtingböl, vagy vászonból apró szegésekkel, vagy himzéssekkel
kitünő kiállitás, most csak 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.

Uri ingek, gallérral vagy anélkül, fodrozott mellel vagy simán kitünő finom chifon-
ból, mely épen oly tartós mint a vászon, fehéren és szinezve, most csak 2.50, 8
ft. a legfinomabb.

Uri ingek, legjobb rumburgi vagy irlandi vászonból, gallérral, vagy a
vagy fodrozott mellel a legujabb divat szerint erősen varrva, mi
3, 4. 5—6 ft. a legfinomabb.

Uri ingek legfinomabb batiszt mellbetéttel, legelegánsabb a mi csak létezik, most
csak 6, 7, 8, 10—12 ft. a legfinomabb.

Uri gatyák igen jó és tartós vászonból, félig magyar szabással, most csak 2.50, 2 ft
a legfinomabb.

U r i gatyák, igru jó és tartós vászonból magyar szabással nagy üleppel, most csak
2 ft. 60 kr. a legfinomabb.

1 tuczat uri inggallér a legelegánsabban, és legujabb divat szerint, most csak 2 ft. 50
kr., 8, 4 ft. a legfinomabb.

1 tuczat uri kézelő a legelegánsabban és divatosabban kiálütva, most csak 4 ft. 50 kr.
5, 6 ft. a legfinomabb.

k, egy finoman himzett batiszt-kendőt; 50 ftig, cg}'
- - — » o ^ , , ^ „ , ^ ™ „ „ t e t , t. i. kávé-abrosz hozzáillő 6 kávékendővel, 100

ftig vásárlók egy igen finom cachemir-asztalteritót kapnak ráadásul.
I T " Ingek vagy uri gallérok megrendelésénél ,a nyakbóség kiteendő. " ^
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, az oly fehérnemükért, melyek nem jó

nak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem tetszenek, az értők fizetett ár bérmentve
visszaküldetik. — Kivánatra a készletben levő vásznakból minták bérmentve k üldetnek.

A leveleket kérjük ezimezui: Meth S. Bécs, ltothe
tlmrnistrasse Nr. 29.

I. resz. A magyarok beköltözésé-
től 111. Endre király haláláig.
880-1301. (VII. és 168 kp,
8-rét, fűzve . . . . 80 kr.

II. resz. 111. Endre király halálától
a mohácsi csatáig. 1301-1526.
(VII. és 198 lap, nyolezadrót,
fűzve 80 kr.

UI. rész. A mohácsi csatától a Lin-
czi békekötésig s IU. Ferdi-

nánd király haláláig. 1526—
1657. (VIII., 224 lap, 8-rét,)
füzve 80 kr.

IV. rész. I. Leopold kir. székfog-
lalásától a szatmári békéig.
1657—1711. (8-rét 192 1. fűzve

80 kr.
V. resz. A Szathmári békétől ll.

Jozsef császár hnlálúig.1711—
1700. (8-rét 215 1.) füzve 80 kr_

Kereskedők és iparosok számára.

KERESKEDŐI
Kereskedelmi irálytan.

Gyakorlati kereskedők és Iparosok. nemkflÍ*nb e B mü-
egyetemi és kereskedelmi intessetek száméra.

Szerkeszti

MACHIK JÓZSEF
, „ „velv ée irodalom tanara.

Növeldei értesítés.
i, ;<ivö l869/70-ik tanévre rendszeres beírását folyóA növendékeknek ^ 5 " ™ ° 'Vt°heT 7-ik napiáig tarttmdom; előleges jelentke-eptember 30-ik napjíllól k«zdvo oktooer i.. g,

et addig is szivesen fogadok. elemi vagy illetőleg KViiiuaHiunii — és
Felveszek pedig 6 éves koron fe uUcvö «« J ^ ^ ^ l

kf»;<! akadémiára * e " í *„ o k t B t , á g £ , kivül egész nevelést ég teljes ellátást«
1. Mint benuaUoKat( w * '

intézetben nyernek; uMö>t és délután csak a tanítás óráira iárnak be az inté-
2. mint bejárókat, KIK UUU U >

s . félkosztosokaí, kik délben az intézetben étkeznek, »aztto
*Á*1?? "gir^véVeztével mindjárt haza mennek; vagy esteli 8-ig az intézetben

vagy a délután. f t a f ^ v d ö i felügyelet cs vezérlet mellett töltik szabad óráikat,•*«**
maradnak, . ̂  W ^ t £dolK®á.« és betanulását. W (»-»>
a másnapra kapott fekdat k i ü g ^ ^ a z ̂ ^ programmjával, bárkinek kJ*
s n v v e l i f o t T t á S S e n helyettesem Rarzó Jozsef b k e t « n egyik tanára.. P - t -
ezukor-utezában 6. szám alatti huzamban. Stóliyl Fál, m. k.

• I

«*



524

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

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

után 1 —4 óráig.
9 V * Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatok, s kívánatra a gyógy-
szerek Is megkúldetnek.

579(8-12)

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagy kereszt-utcza 3-ik szám alatt
PESTER,

ajánlja magát a t. cz. közönség és érdemes községnek tetszet
szerinti nagyságu s tiszta egész összhangzatu

Szabadalmazott vaskalap legujabb
szerkezetű. valamint a legujabb szerkezetű A fakalap vagy a régiebb szerkesW

korona.

Egy fiatal ember,
ki a gymnasialis tantárgyakban
a a zongoratanitásban jártas, holy-
ben vagy a vidékre — nevelői
állást óhajt.

IW" Tudakozódhatni: Pest,
molnár-utcza 10-dik szám alatt,
Travnik J, urnál. 610 (2—2)

készítésére.
Az én találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott öntöttvas kalappal ellátott haran-

goli a legnagyobb elónyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett és sznbadalna-
zoil sorlodasment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozásis igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja mert könnyü forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
Kiioűitani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly Ijeszt*
Kongas pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. 433 (8 — 12)

Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutánycsb áron

Fontos hirdetmény szőlőbirtokosoknak.
Alólirottnak van szerencséje a legujabb szerkezetű s legjobbnak elismert

a t. cz. szőlőbirtokosok szives figyelmébe ajánlani; a borsajtók kettős kereküek, s

kovácsolt vascsavar-orsókkal
vannak ellátva, s ajánlja azokat a lehető legjutányosb áron.

ROCK ISTVÁN,
6io(2-2) gépgyártulajdonos Pesten, soroksári-ut SO. sz. alatt.

LIEBIG-fele HDSKIVONAT
FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika)

LIEBIG-féle HÜSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

Nagy megtakarítás a háztartásra nézve.
Azonnali eléííllitás» erőteljes húslevesnek, mely Vj részszel olcsóbb* kerül mint a

iris marhahúsból készitett. — Készitése s megjavítása mindennemü levesek, mártalék s
főzelékeknek stb.

Erösítö szer gyengék s betegek számára.

Aranyérem, Páris 1867. — Aranyérem, Hávrc 1868.
CsaMdások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. cz. fogyasztó közön-

séget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báro LIEBIG J. tanár s dr,
PETTE1VKOFER Uf. aláirásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerezámokat lótaka-
rókkal együtt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindeknemü
régiségek, régi pénzek, gompok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep
kék, bogarak , madárborök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 603 (3—4)

;RészIeíes árak az egész Osztrak-magyar birodalom számára.
1 angol font tart. tégely '/« angol font y4 angol font Vs angol font

& frt. 80 kr., 3 írt., 1 frt. 70 kr., 92 kr.
Kapható: a legtöbb kereskedések « gyógyszertárakban.

Nagybani r a k t á r : Umétieladók tzdmára a mennyiséghez képest rabattal a társulatleveletotagjainál:
THAIXMAYEH A. és társ. Pesten. 556 (1—16)
VOIGT JÓZSEF és társ., s KUu.KK és fiánál Bécsben.

Elsö nyilvános inagasb

kereskedelmi tanintézet
Bécsben, Praterstrasse 22. sz. alatt.

A logközelobbi iskolai év f. évi oktober 4-én veszi kezdetét, a
beiratások szeptember 25-től kezdve történnek. Programmok az igaz-
gatóság részéről ingyért küldetnek meg.

Hörgés Károly.
613 (2—4) igazgató

Heckenast Gusztávnál
megjelent és kapható:

A FORRADALOM KÖLTÉSZETE.
Költemények és közlemények

az 1848/9-ki szabadságharcz idejéből.
Szerkeszti és kiadja

ÁLDOR IMRE.
Vannák benne költemények Arany, Bajza, Berecz K., Bernáth Gáspár,

Bérczy K., Bozzay, Czuczor, Csomaközy, Dózsa D., Erdélyi J., Garay J.,
Gyulax Pal, Hiador, Jenőfy Kelemér, Lauka G., Lévay j . , Lisznyai K.,
Medgyes L Medve Imre, Mentovich F., Pap Endre, Petőfy István, Pe-
tofy oandor, Sárosy Gyula, Szász Károly, Székács J., Székely J., Szeles-
tey L., fezemére M., Tompa M., Tóth Endre, Tóth Kálmán, Vahot Sándor,
Vajda János, Varfoki, Vécsey Sándor, Vörösmarty Zalártól a prózai dol-
gozatok: tfozzay, Jókay és Vasvárytól. Végül a szerkesztő egy zárszóban a
forradalom költészetét jellemzi s viszonyát a megelőző hazai, valamint más
nemzetek forradalmi költészetéhez foglalja. A rendkivül érdekes s Petőfy
aczélmetszetü arczképével diszitett munka bolti ára

füzve csak 2 fr., diszketekben 3 lt. osztr. ért.
Kapható minden nevezetesebb hazai könyvkereskedőnél.

Megrendelhető « könyv postai utánvétel mellett az alulirt
kindo hivatalnál. A könyv bél-mentesen küldetik.

Heckenast Gusztav kiadó-hivatala
2_ *} Pesten, egyetem-utcza4-ik szám alatt.

Ménlovak eladása.
A B á ? m e e y ö b c n kebelezett t. cz. Latinovics János uraság borsodi pusztai birtokán
darab tenyésztésre alkalmatos és arra eddig is használt ménló szabad kézből eladó

fiát ,g.°SKJ 1 6 m a r k o s e r e d ! t l a F a b ? ' a cs- kir. bábolnai ménesből; a másik pedi^
iáját neveles, felvér 16 markos setét pej, mind a kettő jegy nélküli.

. * * ~ Bővebb tudomást nyerhetni, a fent czimzett uraság gazdatisztségénél Katy-maron. 6 1 3 ( 8 ; j )
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Különös figyelmeztetés
a szülék számára.

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam levén sajnosan tapasztalni, misze-
rint „Giliszta-csokoládé" név alatt
ismert, kitünö hatásu szeleteim üzér-
kedő csalók által utánoztatnak, az álszer
sajátomról vett minta szerinti utasitás
mellett terjesztetik; van szerencsém a
tisztelt közönséget ezennel figyelmez-
tetni, hogy valódi általam készitett „Gi-
liszta-csokoládénak" csak azt ismerje
el, melynél a mellékelt utasításon nevem
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg alá-
írva van, mint itt alább látható. Egyéb-
iránt legczélszerübb a megrendeléseket
közvetlenül nálam, vagy a könyvecském-
ben megnevezett t. bizományosoknál
eszközölni. 582 (6—12)

Kapható Pesten: Török József és
Ttaallmayer és társ uraknál.

gyógyszerész.

At. szülékhez!
Érdekelt bizonyitvány „Giliszta-csoko-

ládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta-csokoládéjának" hatása csodá-
latos nagyszerü volt, és csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka időjártáva*
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára i
vegyészet nagybani előhaladásának, az után
zott „Giliszta-csokoládé" az önéhez képes
semmi! Most tehát ismét felkérem Önt, ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokolá-
dét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgaj-

Nagy Mihály, s. k.
Kapható Pesten: Törők József ésTliall-

mayer és társ uraknál. 583 (6—12)

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet
titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi be-
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 616 (1—12)

Függelékkel a bujakórt ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragályelleiii legbiztosb óv-

szeréről.
a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több

utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következö

czim alatt:

Dr. Eiber V. R.
Pesten, József-utcza 66-ik számu

saját házában.

***" VADÁSZFEGYVEREK
nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskaműves munka

&tT Haját készítmény *^N
finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 60. 70, §0, 90, 100 egész

130 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,
a leghiresebb franczia gyárakból 42, 45, 50, 60 egész 115 forintig; mindennemü

csappantyus-fegyverek, mint
Egy szimpla vadász-fegyver vascsővel 7—10 ftig.
Egy dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztott . . 15—18 „
Egy dupla fegyver drótcsővel (Rubans) lüttichi 22—28 „
Egy dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel 30—50 „

Revolvereket
Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfolhuzással 10, 12,

15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
D Í C 7 t A Í t 7 A Í r P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
I i t t / f l U l } U K csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Flobert pisztoly és puskák, ;?3y„Vít
faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

ÜNSCHÜLD EDE,
^mm^^ag^^mm • fegy verkészitö és kereskedő
^^B^K Pesten, váczi-utcza a „levél"-hez.

fgJ3«r A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szaba-
tos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
MF* Vidéki megrendelések leggyorsabban tel.jesiMetnek. ""•©

Ü

T ^ T * '

KURTZ ALAJOS
ujonnan nyitott papirkereskedése

PESTEK,
a hatvani- s magyar-uteza sarkán

(az orvosi kar épületének átellenében)
ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemü iró-, levél- és rajz-
papirok, ugyszinte mindennemü iró- és rajz-eszközeit, és mindenfele
iskolai szükségletekben nagy választék! valamint nagy raktárát
minden fajta vonatozott kereskedelmi- és ipar-konyvekben a leg-

jutányosabb árak mellett.
Nemkülönben mindenféle levél-papirok monogrammal és ncvnyomattal

elkészíttetnek. 618(1-7!
100 db. 8-rét levél-papir névvel vagy két betüvel — ft. óO kr.
100 v » finom „ » » » » — » 80 »
100 » » v v monogrammal . . . . 1 » 20 »
100 » » » szines » " . . . . 1 v 50 »
100 » látogató-jegy kőnyomat — » 90 "

Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban s legjutányosabban eszkö-
zöltetnek, ugyszinte mindennemü bór-diszárnk, mint fénykép-albnrook, iro-
mappák, jegyzökanyvek, pénztárczak. tlnfafartók nagy választékban kaphatók.

(4-6)

BECKER KAROLT V.
kész fehérruha és rövidáru kereskedése

Pesten, f ehériiajó-utcza I. sz.
a ,fehérhajóhoz" czimzett szállodába helyeztetett át,

(ezelőtt Servitatér 5. sz)
Ajánlja mao-át mindennemü fehérruha és ágynemű készítési rendelések elfoga-

dására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabásu ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi, írlandi s kreasz vászon- és
szines nyári ingekben, ugyszinte minden nagyságu gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban, és különösen czélszerü egyvarrásu férfilábbeliekben. Nem-
különben nagy mennyiségben találtatnak készen a legujabb divatu női ingek, nadrá-
gok és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- és kötő-ezérna, kötő- és himző-
£vat>ot. varró-selvem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- s gyapot-pertli, — gyapot,

tű, s
férfi

^ SI1IIIIU njamja r « m u ^o jvuvu-l>£erilH, KOtO- CS nimZO"

iyapot, varró-selyem, len" s gyapot-szalag, pólya, selyem- s gyapot-pertli, — gyapot,
ezérna- s selyem-füző — varró-, himzö-, kötő- s horgoló-tű — hajtü és gombostű, s
gyüszü szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fejkötő s öltönyök, női ér ™"fi

harisnya és minden ebbe vágó eszközök a lehető legjutányosabb áron kaphatók.

Raktára a cs. kir. kizár. szab. FOG-PAPIRNAK
Fáczányi H. gyógyszerésztől Pesten,

r h e u m a t i k u s f o g f á j á s e l l e n .
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valódiság
tositá

mellett.

\

sa j
Ajánlandó

emlékeztetés!
A valódiság

biztositása
mellett

Dr, Béringuier
cs. kir. siab.

Növénygyők-olaja
eredeti üvegcsékben 1 frt, o. ért.

Balzamos

Olajbogyó-szappan
eredeti csomagokban 35 kr. o. ért.

Dr. Suin de Boutemard
FOG -PA 8 TA JA
'/« ea ' t csomaeokban 70 és 35 kr. o. é.

Dr. Béringuier

növényi bajfestőszere
teljesen tokban kefével és csészével 5 ft.

Növényi

RUD-HAJKENÓ
ára darabonkint 60 kr. o é.

Dr. BÉHIMiLIER I..

K O R O N T ' S Z E S Z E
(• kölni vir. qulote«<atl<|js.)

Eredeti ttvegekbta 1 ft. 26 kr. és & 75 kr js/.t. ir

Dr. Bérlaguler cs. kir. »cab. uövénygyökolaja menten minden Ártalmas keverék-
tói, a legalkalmatos&bb növény-alk&tréazekből és olajos anyagokból összeállitva,
jzéntartaloroinal gazdagon ellátva, melynek rendkivüli ba tanát ai ujabbi kísérletek oly
tagadbatlanul bebizonyítják, a hasonló készítmények leg jobbja i kőié sorozható, ét
bizonyára minden elókellő piperének különös disiére fog válni

A baliamos olajbogytt-acappaa nem csupán tisztitd, hanem p u h i t d és üdítő
tulajdonságánál fogva is minden a t e l j e s e n jó pipere- és egészségi szappantól
megkivántató követeléseknek megfelel, és ezért mint enyhe és egyszersmind hatá-
sos napi mosdószer még a leggyengédebb és legérzékenyebb bÓrti nök- és gyer-
mekeknek alkalmilag ajánlható.

Dr. SaIn i l l a t o s fegpastaja vagy f o g s z a p p a n a különösen kedvelt 4s legáltalá-
nosabb és legbiztosabbnak elismert szer a fogak és t'oghas épentartása és szépítésére,
sokkal k e l l e m e s e b b e n és g y o r s a b b a n tisztítja, mint a különféle fogporok,
egyszersmind az egész sxájüregnek igen jótékony és kedvee Udeséget ad.

Dr. Bérlngnter hajfestóesere minden szakértő és as összes fogyasztók által mint
t ö k é l e t e s e n a c z é l n a k megfe le lő és egyátalában ártalmatlan szernek
ismertetett el a haj és szakái, szintugy a szemöldök tetszésszerinti szinü festésére, a
nélkül hogy a bőrt beszenyezné vagy szagot hagyna hátra; használata igen könnyü,
és ax ezen festék által helyre hozott hajszio i g e n t e r m é s z e t e s szinü.

Kzen Dr. Llndes kir. vegyészeti tanár hitelessége alatt Berlinben, tisztán növényi
alkatrénzektról összeállitott rnd-hajkenóea a haj növésére jó ték o ny an hat, és
azt puhán tartja és a kiszáradástól megóvja; e mellett a hajnak s z é p fényt és ru-
g a n y o s s á g o t kölcsönöz, és egyuttal különösen igen alkalmas a haj összetartására.

Dr. Beringaler L. cs. kir. stáb, korona-szesse a legfinomabb illő égényszesz a jó
illatú, éltető és erösítö, a növényvilág kifejtetlen és legbecseab alkatrészeivel olymódon
van dsszekötvn, hogy nemcsak i l l a t o s és m o s d ó v i z , hanem mint kitünő segéd-
szer az é l t e t ő erő fel vid itására és az idegek e r ö s i t é s é r e szolgál.

, Dr. Koch

NÖVÉNY-CZÜKORKAI
% és % dobozokban 70 és 35 kr. o. ért.

A pororti kir. kerületi orvos Dr. Koch növeDyczukorkal, tekintve a kitttnőbb füvek
és növények nedveinek dustartalma alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a
köhögés, r e k e d t s é g , torokszáradás , nyálkáaodás stb. ellen, a mennyiben
mindezen esetekben enyh i tő leg , ing er esi l l a p i t ó lag és különösen j ó t é k o
n y a n hatnak.

Egy előrehaladott, gondos, tudományos elismerés szerencsés eredményének a Dr. Har-
tung-féle szab. hajnövesztő szerek vannak rendelve magukat hatásukban kölcsönö-
sen kiegészíteni: a mint » ehiaahéj-olaj a haj fentartására szolgál, ugy a

„, _..„ .. _, növényi-kenőcs a haj n ö v é s é n ek f e l e l e v e n í t é s é r e és e l ő m o z d í t á s á r a van
N Ö V É N Y - H A J K F N Ö T S rendelve ; az első a haj ruganyosságát és szinét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj

idő előtti Mürkülését és kihullását, a mennyiben a fejbőrnek egy uj, jótevő anyagot
kölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.

Dr. Hartung
A H É O

b«pec«ltelt ea ae Ovegtw nyomott bélyeggel.
Kgy fiveg ára 85 kr. o. é.

bepecsételt ea a tégelybe nyomott bélyeggel
Egy ti-gely ára 85 fcr. o. é.

Dr. BOK1I1AHÜT,....-„,„,,, Dr. Borchardt tudományos alapok után pontosan kisxámitott és általában sserencsé-
y '/ 4 I) |> t \I 4 8 e n összeállitott i l lat o s - g y ó g y nővény-szappana, jellemző = eddig elérhetlen =

" o u J i r f i\ 11 j \ előnye által, minden eddig létenő hasonló pipereczikkek közt alvitathatlanul az elsö he-
lyet foglalja el és egyszersmind nagy dicsérettel használtatik mindenféle fürdőkhöz.bepecaételt csomagban 42 kr. o, é.

A fentebbi összes jeles tulajdonságaik mlntt jelednek bizonyalt czikkek az eredeti arakon mindig készletben van.

Török József iezovitz M. Scholz J. Kiss K. Sztupa 6.
rsztár a „sz. lélekhez" gysztar a ,,Magyar városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a szé-
király-utcza 7. sz.; királyhoz"; a „kigyóhoz"; natéren.

üdvari gyógy- Ráth P. O - Ü Í T F i á l BakatsA. Prohaszka J.
SZertar; gyszerész. Tabán. U D U l l ü I l . gŷ ertár;

PESTEN:
kereskedése,

valamint a következö magyiirori>zági t. cz.
A.-Kabin: Tyroler és Schle-I Heves: Bh<u J.

Singer. j Igló: Tirscher G gyss-
Almns: Koby Beck. t Ipolyság : Winter János.

Lange Antal j Jolsva : Porubszky S.
Arad : Tedosehi J.. Ad.Schaffer i Kassa: Eschwig E. ésiia, Quirs-

gysz. és Elias Ármin. i féld K. és Münster Gyula.
Baja: Klenanez és Babouíi. 'Késmárk: Gencrsich A. gysz.
Bártfa: Waniek és társa. ] és Faikiss J. gysz.

czégeknél, és a hozzá kapcsolt részekben :

B.-Gyarmat: Moldoványi 8.
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich

es l?leischer.
Bonyhád: Straioher B.
Breznóbanya: GöUuer és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Nagl L.
Brassó: Stennr-r F. cs Joke-

lius F. gysz.
Oaktornyn: Karász A.
Csongrád: Roth Róbert.
Cnakvar: Lukács Gyula gy«*-
Debreczen: Czanak József,

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

Detta: Braumtiller J. gyógy-
szerész.

Déva: Bosnyák A.
D.-Földvar: Nádhera P
Deés: Krémer S.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Érsekujvár : Latzko F. és fia.
Eperjes: Pap J. S.
K i e k : Horning ,}. gysz.
Eger: Pillér J.
Eíitergom: Radolf M. F.
F«e.set: Hirschl D.
Gyon(työB. Koczianovich J.
Georgenbcrír: Henseh Ed.
{jölnicz : Fischer C K
liyór: Szailer Gyula.
Gy. - Szt.- Hikló's: FröhlichE.
tí.vula: Oerley Istv. jtygí és

'Winkler F. R.
Híitzleld: Schnur J. F.
HAgyész: Kausz W. és fiai.
II. "Ú- Vasárhely: BraunJ.

gy
Kecskemét: MilhoQer János

gyógyszerész.
Keszthely: Singer Mór.
Komárom: Belloni A.
Kalocsa: Bohr L B.
Kisújszállás: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gyán. és

Engel J. gysz.
Kfirmöcz: Ritter J.
Kun-Szt.-MlklÓB: Csappó G.
Karoljfehervar: Matherny K.
Kónzrg : Bründl J. gysz.
Kezdivásarhely : Fejér L.
Lippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J.
Losoncz : Bódy J, E. és Ge-

duly X. gysí-
Löc»é : Kubatschka G.
Lahlo: lilatz J.
Lugos : Scbií'szler A. fiai.
Léva: Boleman E. gyógysz.
Makó: Ocsovszky S.
!H«gyar-6var: Czeh 8.
Marczali: Isztl Nándor.
Marosvasárhely: Fogarassy J.
Miskolcz: Medveczky F. gysz.

Spuller Ferencz és Pasteiner
Ferencz.

Maiikacs : Haupt J. L. és Ho-
rovitz S.

Malaczka: Röhrich J. gysz.
Nagy-Banya: Haracsek J.
Naicy-Abony: Lukács A. gysz.
N K á l S h b l C

gy
g y y Schöberl C.

Nagy-Mihály : Brenning F. és
Sznitsak Gyula.

Nyírbátor: Legányi E.

Nagy-Varad •• Huzella M. és
Janky A.

; Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Nagykikinda: ManojlowitzP.

.Nagy-Szeben: ZöhrerJ.P.és
i Lurz J.
: Nyíregyháza: B. Reich és Pav-

lovit; Imre.
! Nagy-Becskerek: P. Arseno-
| vits.
jNsgy-Körze: Nandrássy M.
NagyK&ombat: Heuffel C. F.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.

,' Nádudvar: Lippe S.
; Nagy-Kallo : Mandl S
JNagy-Knyed: Horváth F.
' Oravicza: Schnabel Gy.
j O-Orsova : Böhme K. köny vk.
Paks: Flórián J.
Pancsova. Huber J.
Papa: BermUller J.
Pécs: Zách K.ésZsolnay W.E.
Pozsony: Weinstabl C. és Hein

rici F. gysi.
PiMnok: Fekete F. gysz.

j Pozsega: Kusevic Sp.
i Heps: Szentpéíeri János.
: Hioiaszombat : Kratschmar Ív.
Rózsahegy: Jareczky gysz-

j Rom.-Lugos: Popovits J.
Sasain: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher és fiai.
Selmecz: Dimák J. C
Szombathely : Tempel F.

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

Légmán A. és Braun J. gysa.
|Szamosujvár: Piacsintár G.
I és fiai gysz.
8z.-Egerszeg: IzsóF
Szarvas: Réthy V.
Szathmar: Weisi J.
Szabadka: Farkas J. és Si-

mony J.
Szegszárd: Brassay M. gysz.

G.

Szeged: KovácsM. gysz.,Ko-
vács Alb. gysz., Fischer és
Schopper. 819 (13-20)

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

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

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

ránszky Istv. gysz.
8. Szf.-ttyérgy. Sigmond és

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

Pecher J. E. gysz., Jahn er K.
gysz. és Kuttn M.

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

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Varz: Michalik és Meiszner.
Vnkovar: Stanits T. Kraicso

vics A. gysz.
Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popits J. és Faloioce

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J- J

és Hegedűs Gyula.
Zimony : Joannovicz A. D.
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forintig*
Exttaí henger órák 4 rubinra . . 10—11

» arany foglalv. rugóra 12—18
v kettős födéllel - 15—1$
» kristalüveggel v lö, 16—17

horgonyórák 15 rubinra » lö, 16—17
» 15 » kettős födéllel 1»

20—24
angol horgonyórák krwtalüveggel 19,

20—22—24
ugyanazok kettős födéllel . 24—26
vál. remontoir kengyelnél felh. 28—82
ugyanaz kettős födéllel 35, 88, 40—45

Arany órák 8. sz. horg. 15'rub. 86,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58. 60—80

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz. 70,80,90-100

» valódi remontoir kettős födél-
lel . . 100, 110, 120, 130—20

Arany hölgyórák (8. sz.)
v henger 4—8 rubinra . . 25, 28—82
v » 8 rab. kett. födél. . 38, 42—4&
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 50, 56—60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 80—82
v óra és negyedóránkénti ütéssel . 48

50—55
Havi regulatorok 80—32
Ébresztő óra 6

Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6ft. 50 kr.1

7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
8 ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő-
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.

Nem tetsző áru kicseréltetik.
Javitások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek. 598(4-12)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

Horváth Mihály.

A magyamk története
rövid előadásban.

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

vászonba kötve 4 ft. 50 kr.

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.

Szinnyomatu czimmel.
(8-rét 320 lap) füzve Zft. 50 kr., vászonba

kötve 3 ft. 60 kr , diszkiadásban 5 ft.

OKMÁNYTÁR
Magyarország függetlenségi liar-
czának történetéhez 1848—1849.

Közli
PAP i) i; \ K s.

Elsö kötet.
(Kétszázhuszonhét okmánnyal.>

N. 8-rét (424 lap) füzve 3 ft.
Második kötet.

(Háromszáztizenhat okmánnyal.)
(8-rét464 1.), füzve 3 ft. 60 kr.

527

társulat birtokába

Sáros-pataki

kovamalomko-gyári egylet
czime alatt: . --saw

Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készitett malomköveknek hogy azok, a kik
malomkő-Izükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendo esőknél mindig ugyan-

azon minőségü köveket kívántak, a milyeneket már elöbb nyertek mely körülmény azok
LkünTvoltáról é» hasznavehetöaégéröl a legkétségtelenebb bizonyitványt nyujtja-

A S í i ' é n y - t á W g , mely Láczay Szabó Károly urat a gyár tovább! vezetésévé 1 »
megbizu, - különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjü kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletbon legyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal

^ ^ ^ A S Í k é t f é l e minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályu sáros-pataki kövek keményebb fajúak levén nagy előnynyel haoz-

náltatnakA
 g 6z- ^ m a l m o k b a n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l

S S S 3 3 k : ^ : t p t ^ sőt ezeket némely tekintetben,
7

A I l i k o»ztilyu tóra-patak,
é.

Balra.
mümahnoknál,

edül c.ak > .Sroe-pataki határba,, jön elfi és u abból

Púként osztrik értékben.

Átméret:
Ar:

36 jé

16O ft.

3 8 "
17O ft.

I-ső osstályuakból:

40" rz"
180 ft. I9O ft.

H-ik osztélyuakból:

Átméret:
Ár: ft. 160 ft. I7O ft. 180 ft.
A r : ISÍO H. i » u i i . 14O fí, 1 5 0 ft.

A fölső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttel előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,

történnek, egyuttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vajjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő.

mtiC A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
•r™*» kova-nialomkő-gy ári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz fizetés vagy utánvét mellett kiil-

uiotnek ol a kikötött időben. — Post, 1869. márczius havában.

478 ( l l 18)

Haszonbéri hirdetmény.
A Nagy-Kun Kisújszállás város rendelke-

:ése alatt álló, város-piaczi térségen fekvft
lagy vendégfogadó, s öt községi korcsma és
sgy kellő csárda, a bennök gyakorlandó bor,
icr és pálinka mérési joggal; továbbá a vásár
is piaczi helypénzszedési jog, és két bolti
aelyiség a hozzájok tartozó épületekkel s
udvarral, ugyszinte a községi mészárszéki
jog az erre rendelt épületekkel együtt, a vá-
rosházánál folyó évi október 7-én tartandó
nyilvános árverés utján három egymásután
következö évre, az 1870-ik évi január l-töl
1873-ik év január I-ső napjáig külön-külön,
laszonbérbe adatnak.

A bérien! kivánok figyelmeztetnek, hogy
a mostani év haszonbéri összeg 10%-ját tev6
bánatpénzzel magokat ellássák, s hogy »
bérleti feltételeket a városi jegyzői hivatal-
ban bármikor tudomásul vehetik.

Kelt Kisújszálláson, a városi képviselői
testületnek 1869-ik évi szeptember 6-án tar-
tott üléséből.

Molnár Albert, m. k.
főbírói helyettes.

i szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
* » . . . . . . . xiofi .itnsitvánvokka! adatnak el. melyek saiát utasitványaun-

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitas-porok
szőrül Jóra azonosak és saját nevem aláiráBával yann.i

l f a azon észrevétellel óvok ™ » d e n ^ « « f

,i utasitványokka! adatnak el, melyek saját utasitványaim
g igy külalakra' nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt

•ok megvételétől: hojcy az általam készitett Seidlitz-porok
letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

en e W c - . . - . „ - . ; - i/afníviínak K ft 25 kr. Használati utasitás minden nyelven.
Ura egy bepecsételt eredeti k » t o J j f a » * * ^ , J ^ ; ^gyhat^k a* minden eddig ismert

E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben ^ f ^ ^ z á r i birodalom minden részeiből került

ívafprlára búkérra és huzamos hányasra hajlamnál stb.
Í J e S - £ Í z értelemben! igen is kiterjedt levelezés számos V
Makrán allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelen
Í E Í X ö k n e k helyreállitására oly soká eredménj

minden osztályai, u. m. munkása, »„,»„*, « — -
k és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyenek

an uu-umuuiu ,..i.JUO.. részeiből került s kezeinknél levó
isoKiiál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: jcör
főfájásnál, vértódnlásnál. CSDZÜS fogfájdalomnál, végü.
b sikerrel alkalmaztattak, e a legtartósb gyógyhatást eredmé-
ányt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden

;, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongál
lék. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada
:, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok

ezelőtt még a íeghirhedtebb gyógyforrá

614(1—8)

W F A főraktár létezik: w
) T Ö R Ö R J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
L . — J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátoa-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhetőEzen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvéslai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ar. es, oasrobb üvegnek 1 n. ,0 kr., e«y köbnek '«•»•<• e l s„

^ . i ^ d és kimeritő használati utasítással. -- Ez az egyetlen fej, melyimmol t í utasítással. - Ez az egyetlen fej, mely minden _««g««[J[*
„ u ^ « , « ™ v r r ~ - . . - ÜFegekben küldetik el.-Ezen l e g t ö b b és leghatályosbt>£$?&] em vonatott

vegytamlag megvizsgáltatik és cankupaktai e " » " » meenverve, és egyátalában semmi vegytani *eí<4™ " , ' tpPII1é«zet

éltal nynjtatott. - E valódi D r̂sch-májhalzsirolaj Kuriának mnden ojw szemgyaladás, ideg- és több mis b«J»libaD

SStásST1 "r0"""" * "ch " y MOLL A., j S E S f t S K Ü
** 608 (16 -60)

Borbajok
valamint

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

biztositása mellett, rendel:

*Ml«ar F. orvostudor stb.
Lakása Pesten.

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

&GT Elfogad
tól 1-i,

íí
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HECKENAST GUSZTAV
könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kaphatók:

az 1870. évre szóló átalánosan kedvelt dús tartalmu

N A P T Á R A K
ugymint:

Lidércz-naptár.
Kémtörténotek, kalandok, bünesetek, lélekjelenések stb. gyüjteménye. Sok

képpel. Ára 60 kr.

NEVESSÜNK!
Uj

Ára 40 kr.
naptár.

István bácsi naptára.
Szerkeszti Majer István. — Ára 50 kr.

Protestáns képes-naptár.
Szerkesztette Ballagi !Wór, tanár. Ára 50 kr.

Balpárti népnaptár.
Balpárti polgártársai számára. — Szerkeszti Vasgyuró Tamás. — Ára

50 krajczár.

A magyar gazda

tárcza-naptára.
Szerkeszti Kégly Sándor. — Kemény vászonkötésbon 1 ft.

Jó barát.
Nagy képes naptár.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszti
névtárral, számos képpel. Szerkeszti Réthi Lajos. — Ara 1 forint.

Falusi gazda naptára.
Szerkeszti Dr. Farkas Mihály, földbirtokos. — Ára 80 kr.

Országgyülési naptár.
Az országgyűlésre vonatkozó s más érdekes közleményekkol. Szerkeszti

Szemes Pál. — Ára 60 kr.

Magyar családi naptár.
Borászati naptár.

Szerkeszti Gyürky Antal. — Ára 80 kr.

Honvéd-naptár.
A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 60 kr.

Elsö magyar

katonai naptár.
Magában foglalja a honvéd-törzstiszt ok arczképcsarnokát és az uj honvéd-
tisztikar névsorát. Szerkeszti Bethlen Oliver, a „Honvéd" lap szerkesztője

Ára 60 kr.

Népzászló-naptár.
A magyar nép számára. — Szerkeszti Áldor Imre. —Ára 40 kr.

Ára 60 kr.

Bleuer itíufírirter

für llngorn uníi jSte
Ára 50 kr.

Határidő-naptár,
hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztok számára. Kötve

1 forint 20 krajczár.

Magy. nök házi naptára.
Szerkeszti Benyiczky Irma. — Ára 60 kr.

Kisgazdák naptára.
A magyar nép számára. — Megirta egy kisgazda. — Ára 30 kr.

Tizenhatodik évfolyam.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyemdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, szeptember 26-án 1869.

Elöfizetést f Altételek : a Vasárnapi UjsaR és Politikai Ujdonsaitok eityött: 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.

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

E név, történelmünkben a legfensége-
sebb nöi, anyai és honleányi erény szemé-
lyesitöje. Magas rangban születve, házasság
által még magasabbra emelkedve, a sors
viszontagságai által mégis folyvást üldözve
s épen legszentebb érzelmeiben támadva
meg; kevés szerencse-napjait annyi nemes
nyugalommal és mérséklet-
tel élvezve, a balsors csapá-
sait oly nagy lélekkel, fér-
fias bátorsággal s keresz-
tyéni önmegadással hor-
dozva, jó és balszerencsében
oly „hiv és nagy" Zrinyi
Ilona, mint a nemes nöiség
és asszonyi fenség példány-
képe áll elöttünk.

Koszorus történetírónk
Horváth Mihály egyik ujabb
müvében e nagylelkü nö
életrajzát terjeszti élőnkbe,
annyi uj s egyenesen a még
eddig feldolgozatlan kutfök-
böl meritett vonással, a
mellett oly müvészi egybe-
állítással, hogy kisded mü-
vét, kivált asszonyaink és
hölgyeink figyelmébe elég-
gé nem ajánlhatjuk. Midőn
e jeles történelmi dolgozat-
nak Ráth Mórnál megjelent
diszkiadásából a nagy ma-
gyar fejedelmi asszony hü
arczképét közöljük, keretül
hozzá, vázlatos kivonatban
legalább, megkísértjük adni
az életrajz legfőbb voná-
sait is.

Ilona, gróf Zrinyi Péter
és Frangepán Anna-Katha-
r ina grófné elsöszülött gyer-
meke, 1643-ban született.
Három kisebb testvérével,
János-, Judit- és Aurórával
együtt, többnyire Ozaly-
ban és Grobnikon, a Zrinyi
és Frangepán családok ez
ősi birtokain növekedett.

Atyja, Zrinyi Péter, a
költő Miklós öcscse, heves,
nagyravágyó, szabadságsze-
retö férfiu volt. Nem ke-.

Z r i n y i I l o n a .
(1643—1703.)

vésbbé tevékeny, élénk s nagyravágyó volt
anyja is. Ilona korán megérteni tanulta a
haza és nemzet-, s abban családjuk helyzetét;
s élénk érdeklödéssel vett részt az eszmék
és tervek forrongásában, melyek apja és
anyja lelkét eltölték, sokkal elöbb, mint még
tettleg kitörhettek volna. Anyja, ki oly nagy

ZRÍNYI I L O N A .

hatást gyakorolt férjére és bátyjára, a ké-
söbbi összeesküvés fejeire s áldozataira, ki
maga tartotta kezében a hazafias tervek
szálait, levelezett a franczia udvar külföldi
követeivel stb., — hogy ne öntötte volna át
leányába is, kit maga nevelt, lelkülete tevé-
kenységét, erélyét s lángoló honszerelmét ?

Valószinüleg az ö terve
volt, azon tisztán politikai
czélu házasság is, mely Ilo-
nát, a 22 éves, gyönyörüen
fejlődött, fejdelmi alaku és
lelkü hölgyet, I. Rákóczi
Ferencz választott erdélyi
fejedelemmel összekötötte.
Szerelem, legalább a nö ré-
széröl, nem volt közöttük.
De családjaik helyzete s kö-
zös törekvései, jövője elég
kapcsot nyujtott kezeik s
leikök egybekötésére. Az
eljegyzés 1665-ben, a tren-
csényi fürdőben történt, hol
Ilona szülőivel mulatott,
s vőlegénye anyjával, a
szerencsétlen II. Rákóczi
György özvegyével, a hit-
buzgó Báthori Zsófiával volt
jelen. Valószinü, hogy itt s
ekkor szövetek azon gyászos
végzetü összeesküvés első
határozottabb terve is, mely
Zrinyi Péter és Frangepán
Ferenczet a vérpadra, Rákó-
czi Ferenczet börtönbe vitte
s majd kényszerült tétlen-
ségre kárhoztatva, talán
kora halálának is okozója
lőn. A menyegzöt, a követ-
kezö év tavaszán Zboró
máskép Makovicza várában
Sárosmegyében, a Rákó-
cziak ez ősi birtokán, nagy
ünnepélyességgel s feje-
delmi fénynyel ülték meg.
A menyegzö után Patakra
vitte nejét az ifju férj, hogy
ott anyjának, az özvegy fe-
jedelemnönek is bemutassa.
A pataki várban házias
csöndben folyt le nehány év•:
Ilona életéből; valódi feje-
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