Vadász- és védő-fegyverek.

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosainak évek hosszu során tett tapasztalásai alapján, Kwizda Ferencz János által készitve, Korneuburgban ; kutya-botegség,
vidatáncz, nehézség, csúz s a rendes kutya-betegségek ellen.

Nevezetesen:
Egycsövfl percussiós fegyverek tt. 7.8U—15 ftig.
Kétcsövü percussiós vadász-fegyverek, vas-csövekkel tt. 14.50—20 ftig. Ruban-csövekkel
ft. 20.50—26 ftig. Zsinóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.
Kétcsövfl Lefaucheux (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.
Kelcsövfl Laneaster (hátultöltö) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-esövekkel ft. 85 —120.
Lefaueheiix marok- (zseb-) revolverek, batlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaueheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerü simák ft. 12,13, 14. Finomabbak,
ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24, 30 — 50. — 10 és 12 lövetitek, különnemü kiállításban ft. 39—45.
Egyszerü zseDpUztolvok (tercerollok) párját ft. 2.50 — 12.—
Kéícsövft
»
•
•
» ft, 4.80—20.Flobert-tele szoba-czélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19—25.
Papirtöltenyek, Lefaucheux-feg'yverek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrétft. 16—32.
m
Készen töltött vörös rezpatroiiok, revolverek számára, százát 7 / m ft. 3.20, 9"/» ft. 3.80,
m
12 / m 4.20.
Mindennemülökapaesok, fojtások, töltó-készöletfkLefauoheux-fegyverek
számára,
vadásztáskák, Lffuncheux patrontartók és övek,lAporhilkök.l—5 fontnak való tüzmentes
lőportárak, söret-zsacskók, lökupács-gépek, vadászkürtök és jelsipok, fpgyyerszijjak. tegyvertokok s minden egyéb legujabb vadászo-szerek dus választékban, jutányos
árak mellett ajánlják
•;

Ü ^ T Biztos óvszer a veszettség ellen. "^Mi

Egy skatulya ára 80 kr.
Valódi minőségben kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza
7-dik szám.
645 (1—3)

KERTÉSZ ÉS EISERT

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia

Pesten,

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

Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.

Különösen kiemeljük, miszerint irásbeli megbízásoknak gyorsan és legnagyobb figyelemmel felelünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegyvert pedig, ba bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alatt változatlan karban
bérmentve küldetik vissza, inassal cseréljük ki, vagy esetlegesen annak értékét téritjük meg.
K i m e r i t ő árjegyzékkel kivfinatra szolgálunk.

Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél, királyutcza 7-dik szám alatt.
650 (1 — 6)

607(4-6)

Biztos és gyors megölése

a patkányok és egereknek,

egy cs. kir. kizárólagos szabadalm. patkány- és egér-irtószerrel
gyertya-alakban.

Egy darab ára 50 kr. o. ért.

h

Valódilag kapható P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyutcza 7. sz. Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezóvárosaiban.
646 (1 — 4)

Nemzetközi kiállitás Amsterdamban 1869*
A Liebig-féle tiuskivonat-társiilat.

mint minden előbbi kiállitáson, ugy most is a legmagasb kitüntetést kapta,
ugyanis:

a nagy becsület-diplomát
(mely az aranyérmen is felüláll.)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ikj
A t. cz. közönség e huskivonatot illetőleg — összehasonlítva alulirt
szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható:
társulat produktumát a kereskedésben előforduló hasonnemü készitmények— . r B 1 • » j ™ m . /-J m r » w^ £i TW / \ FII A t \ jkel, ujból meggyőződhetik annak kitünő minőségéről, a ez alkalommal

I

I

MJJ\

I I \\ m i l l 1 l l I á l l

I. M H l f l i l . \ J

J. i l l l

a legujabb és legjobb

Szerkesztve

\

ti l l I

l l l í ismétolvo kérjük báró Liebig J. tanár s dr. Pettenkofer M. urak aláirá-

KJ MI \F M. i l I * gával ellátott bizonylatlevél szives figyelembe vételét, —hogy bizonyosak
lehessenek abban, miszerint a Liebig-féle társulat huskivonatát valódi
források után.
és hamisitlan minőségben kapják.
Liebig's Extract of Meat Compagnie (Limited).

FARKAS ELEK által.

Dictio arium latino-hnngaricam.
(8-rét, 511 tömötten nyomott lap). Füzve 2 forint.

váczi-utcza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett.

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

Kész öltözékek és menyasszonyi ruhák.
A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után.
Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy jól álló derekat, a ruhaalj elöhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt beküldeni.
1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó szoknyával együtt, 30, 36, 45, 50,
60 forint és feljebb.
1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 36, 40,
50 forint és feljebb.
1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, o0,^ 60, 70 ft. évS feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllből, myrtussal diszitve,
70, 80, 90, 100 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 100,120,150 forint és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; hímzett 4.75, 6—20 ftig.
Az emlitett szöveteken kivül más szövetekből is készittetnek ruhák.
Nagy válusiték mindenféle crinolinokból, különösen estélyi öltözetekhez
ajánlom az uszályos erinolint, darabja 7, 8, 12 forint.
Legujabb fehér lóször alsó szoknyák 4, 5, 6, 8, 10, 12 forint.
634 (2—6)

Tizenhatodik évfolyam.

44-ik szám.
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London, oktober 1869.
48, Mark Lane.

644 ( 1 - 4 )

KURTZ ALAJOS
ujonnan nyitott papirkereskedése
PESTEN,
a hatvani- s magyar-uteza sarkán
(az orvosi kar épületének átellenében)

ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemü iró-, levél- és rajzpapirok, ugyszinto mindennemü iró- és rajz-eszközeit, és mindenféle
iskolai szükségletekben nagy választék! valamint nagy raktárát
minden fajta vonatozott kereskedelmi- és ipar-könyvekben a legjutányosabb árak mellett.
Nemkülönben mindenféle levél-papirok monogrammal és névnyomattal
elkészíttetnek.
618 ( 6 - 7 )
100 db. 8-rét
levél-papír névvel vagy két betüvel — ft. 50 kr.
100 »
»
finom
»
"
»
»
»
— » 80 »
100 »
»
»
» monogrammal
. . . . 1 » 20 »
100 v
»
» szines
»
"
. . . . 1 » 50 »
100 » látogató-jegy kőnyomat
— » 90 »
Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban s legjutányosabban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü bor-diszárnk, mint fénykép-albumok, irómappák, jegyzőkönyvek, pénztárczát, tintatartók nagy választékban kaphatók.

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

Pest, október 31-én 1869.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vanarnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — í'snpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vattárnapi l'jság ea Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben; Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.
Bélyeg-díj külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Rajner Pál.
Kégóta szárnyalt a hir, s mind határozottabb alakot ölte, hogy b. Wenckheim Béla
leteszi a belügyminiszteri tárczát s kilép a
kormányból. Nem nézetkülönbségek, vagy
épen meghasonlás, tisztán egészségi okok
idézték elé e végre csakugyan bekövetkezett
kabinet-változást. A lelépő miniszter helyére
a hir a legtarkább kombinácziókkal jelölte
az egyéneket. S a megtörtént kinevezés elött
alig egypár nappal tudott megállapodni
Rajner Pál barsi főispán személyében.
Rajner Pál, bár nem tartózik átalakulási
küzdelmeink legfőbb szerepvivöi közé, oly jellemről ismeretes, s oly politikai multtal bir,
mely teljesen igazolja a fejedelem és minisztertársai bizalmát, melylyel öt az ország
kormány tanácsába emelték, s
pártja jó reményét, melylyel öt
magas hivatása küszöbén üdvözlik. Tiszta, mocsoktalan élet,
közelismeréssel találkozott jellemszilárdság, erős meggyőződésektől vezérelt erős akarat,
buzgalom a közpályán, s a bár
nehéz hazafiui kötelességek teljesítése körül, tudományos készültség s alapos politikai ismeretek, tapintatosság és kitartó
munkásság, — eddigi magán- és
közéletének im ezek kiválóbb
jellemvonásai.
Rajner Pál 18:23. február
28-án Pesten született; s ugyanitt végezte gymnasiumi tanulmányait is. 1885-ben a bécsi
Theresianumba vétetett föl s
ott végezte a bölcsészeti és jogi
tanfolyamokat, hét év alatt,
1842-ig. Tizenkilencz éves volt,
egészen kifejlett értelmi tehetségekkel s korához képest ritka
készültséggel.Egészképeztetése
az államszolgálatba való léphetésre volt irányozva, s arra öt
kiválólag alkalmatossá tette. 1844-ben tehát
a m. kir. udvari kanczelláriához ment, hol
elöbb mint gyakornok, csakhamar mint tiszteletbeli fogalmazó lön alkalmazva.
Itt s e helyzetben találták őt az 1848-ki
politikai változások. Az elsö magyar felelős
miniszterium kineveztetése után mint ren-

des fogalmazó alkalmaztatott a földmivelési
és kereskedelmi miniszteriumnál Klauzál
alatt.
Abureau azonban csakhamar szük lett a
hazáért melegen dobogó fiatal kebleknek. A
harczi riadó fölhangzott s a haza határait
ellenség támadta meg. A ki a kardot birta,
nem szivesen forgatta a tollat, ha csak
hülyén sutban ülö anyámasszony katonájának nem akart tartatni. Rajner Pál, a fiatal
fogalmazó is, négy havi szabadságot kérve
hivatalából, a honvédek soraibalépett. Eleinte

R A J N E R PÁL.
Ivánka Imrének volt hadsegéde, s midőn ez,
mint parlamentair a népjog ellenére elfogatott, Rajnert Guyon ezredes vette hadsegédül
oldalához.
A forradalom után a családi tűzhelyhez,
a magány rejtekébe vonult vissza. Családja
Barsmegye előkelö családai közé tartozott s

ö haza menve, elvonultan élt családja két
birtokán fölváltva. Kevesebb hajlammal
birván a gazdálkodás s az élet anyagi foglalkozásai, mint a szellemi munka iránt, szórakozást s tevékenységhez szokott lelkének
tápot leginkább könyvekben keresett. A nélkül, hogy hivalkodó reményeknek adta volna
át magát, melyek a megpróbáltatás amaz
évei alatt, tavaszról tavaszra ábrándos képek
tüneteivel biztatták a vérmesb gondolkodásuakat, szintoly kevéssé engedte át lelkét a
tompa kétségbeesésnek, mely setét szemüvegén a jelen bukásában a
mult és jövő megsemmisülései
is látta. Elevenen érezte s erősen
hitte, hogy nemzetünk nem veszett el, sem az alkotmányos
•0
nemzetek sorából végkép ki
nem lépett; hogy késve bár,de
• J? 4* a J°kk fordulatnak előbb-utóbb
^
be kell következnie, s a hazafira
szerep vár még, ha magát a
türelem és várakozás évei alatt
arra képesiti. Mohón ragadta
meg azért az alkalmat, melyet
annyi fiatal közt neki is, a nem
keresett nyugalom nyujtott
magasabb kiképeztetésére. Korában már csak önképzésről
lehetett szó, s ö iskolailag bevégzett tanulmányait a legkitartóbb szorgalommal folytatta
csöndes otthonában. E tanulmányok a legszélesb értelemben vett politikai természetüek
voltak; a magyar közjog,a külföldi politikai állapotok és intézmények s a történelem képezték annak főbb irányait.
Hosszu várakozás, 12 év
mulva következett csak be az
idö, midőn tanulmányait hasznosíthatta is a közjó érdekében.
Várva várt idö volt az; mert
bár a tudomány magamagának
is czél s dúsan fizeti kamatait
szellemi gyönyörben annak, ki ifjusága örömeit reáköltötte, de a hazafi, önmagán kivül
hazájának is kiván használni szellemi kincseivel. — Az 1860. októberi diploma után
a megyék restauráitattak; a közélet elsö
sorompója megnyilt a hazafiak előtt. Még
azon év deczemberében, Barsmegye alkot-
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mányos tisztujitása alkalmával, Rajner Pál Nagy városból jöttem e kicsi faluba,
egyhangulag első alispánná választatott. Fáj- S bár egy egész élet vágya csatol oda,
dalom, a megyei s országos alkotmányos De könnyen, szivesen feledem köztetok
S hosszasan, édesea, úgy elbeszélgetok.
élet ezuttal csak rövid ideig tartott. Eleget
mindazáltal, hogy Rajner Pált nemcsak Kicsi kis lyányaid szintén fblnövének,
megyéjében, hanem szélesb körben is, Szép, csinos mindenik, okosak, serények,
mint alapos politikust s a mellett a köz- Özvegységed napja közöttük felderül
igazgatás erélyes és ügyes fér fiát ismerjék S a régi öröm is talán visszakerül.
meg. Megyéje kormányzatában annyira kitünt, hogy mindenki nagyobbra tartá hiva- Talán visszakerül; — a boldog szép remény
Ott ül az ombernek ajkán, arczán, szemén,
tottnak.
S mikor áttekintesz lopva lyányaidon,
18()5-ben egyik szomszéd megyének Az a gyöngéd mosoly mit jelent, jól tudom.
(Hontnak) ipolysági választó kerülete tiszteié meg a képviselői megbízással. Mint ha- Oh ha máskor régön szintén c/.t tervezed!
tározott deákpárti jelölt lépett föl, s mint Oh ha igy nyújtod ki felém hivó kezed!
ilyen foglalt helyet a képviselőházban is a Oh ha csuk egy szóval keltesz bennem reményt!
pártok sorakozásánál. Mint szónok alig sze- Oh ha csak egy szóval marasztod őt szegényt!
repelt a debatte-okban, a nyilvánosság elött; — Mit ér? nem egymásnak rendolt minket az ég,
de alapos ismeretei, tiszta itélete, a munká- S bár szive fájt, mégis ah! mégis elvivék!
tól vissza nem riadó s kitartó szorgalma, S tőlem kért tanácsot pirulva, titokba',
végre határozott pártállása s ragaszkodása Mig arczán egy könycsepp gördült le ragyogva.
elveihez, pártja bizalmát s az egész törvényhozás becsülését szerezték meg számára. Mit szólhattam hát én? oh az élet sulya
Több bizottságban foglalt helyet s vitt te- Iszonyú terhével keblemre nyomula,
| S nem biztatván sehol csillagfenj nyol a menny,
véken}' és munkás szerepet.
! Búsan szóltam: ,,habár szived szakadna, rrnnj !"

í>

A kiegyenlítés, melvnek létrehozásában ö
is buzgó részt vett, végre 1867. elején létre
jővén, a megalakult magvar felelős miniszterium öt Barsmegye főispánjává nevezte ki;
nagy örömére a megyének, mely öt fiának
vallá s kormányzati ügyességét, erélyét, tapintatát, már alispánsága korából eléggé
ismerte.

Még azon év nyarán hozta Hevesmegye
bizottmánya ismeretes (elsö) határozatát,
melyben akiegyezést s az országgyülés által
hozott törvényeket roszalta. Rajner Pál küldetett a hatáskörét túllépett megyébe királyi biztosul a határozat megsemmisítésére;
s ö kellemetlen föladatát, erély és méltóság
mellett azon tapintattal is oldotta meg, melyet töle a kormány méltán megvárt s az
ügy kényes volta követelt.
Föispáni s királyi biztosi müködése oly
férfiunak tüntette föl Rajner Pált, kiben a
nehéz viszonyok közt annyira szükséges
erély és határozottság soha sem csap át az
önkénykedésbe, mert erős és törhetlen alkotmányos érzet áll őrt fölötte. Legnagyobb
bizonysága ennek, hogy belügyminiszterré
kineveztetésekor az ellenzék sem szólalt föl
a volt királyi biztos alkotmányos jelleme
s hazafisága ellen.

INI!

Mi hiszszük, hogy a hozzá kötött várakozásoknak meg fog felelni. Sokkal jobban ismeri a megyei életet, sokkal inkább
vérévé vált a magyar alkotmányossági érzet és sokkal alaposabban ismeri a külföld
önkormányzati intézményeit is, mintsem a
küszöböli álló megyerendezésnél töle életre
való javaslatokat ne várhatnánk. Hogy a
kormányzatban erélyt, a kivitelben határozottságot, s tapintatot várhatunk arról eléggé
biztosit multja. Aztán Rajner Pál a férfikor
teljében áll még, testi és lelki (Tejének teljes
birtokában, a tevékenység és munka korszakában.
-zS.

E g y l á t o <x a í ;i s .
«ló derék öreg nő, azt hiszem vártatok, —
Hosszú két év mulva itt vagyok nálatok;
Somost is úgy fogadtok, mint hajdan, elémbe
Kgész háznép kijön a pitvar elébe.
Jol esik, jól esik — én nöm is tagadom,
Szivos öleléstek' hálásan fogadom,'
Melegen viszonzom és jól érzem magam,
Midőn küszöbödet átléptem boldogan,
Körülnézek szépen, mindont áttekintok,
S azt találom most is, azt a régi rendet,
Azt a régi csendet, tükörtisztaságot,
Egyszerü, ártatlan, boldog, szép világot.

Oh no hidd azt soha, ne reméld asszonjom,
| Hogy o fájó mosoly újabb kín arezomon,
! E látogatás sem családod' illeti,
De azt, a ki itt leng, habár a sír fedi.
i

| Azt, ki — bár másé lett, do m^gis az enyém,
' Azt, kinek ez árva téged nevez nevén,
I Azt, ii ki maga lett, bár sirva, áldozat,
i Csakhogy boldogabbá tehesse házadat.
I
; — Add ide asszonyom kis árva unokád',
'. ölem bon, szivemen hadd játszsza ki migát,
S ha már anj'ja keblén többé úgjr som pihen,
! Megnyugszik e forró s érte sajgó sziven.
Dömötör János.

A Xedea
(Beszély az oláh bánvasznép eletéből.)
Irtu: LUKÁCS BÉLA.

volt, hogy gazdag ember lesz, s hogy akkor
uri — már t. i. e vidék fogalma szerint krinolinos feleségre fog szert tenni.
Nem tudom, mennyiben igaz az, hogy
csak erősen és komolyan akarni kell valamit
— s mindenesetre teljesülni fog? — hanem
ez esetben Butuk fövágyai mégis teljesültek.
A vágy, hogy gazdag emberré váljék a
legkalandosabb s a legkétségbeesettebb vállalatokra ragadta Butukot. Ö nem akart
közönséges módon meggazdagodni, s ez természetesen nem is volt az <>
" hatalmában. A
legjobban, vagy a bármily csekélyét is jövedelmező bányák másnak birtokában voltak.
Ha épen silány és hasznavehetlen nem volt
valamely bánya, ha évek alatt nem emésztette még fel a birtokos egész tökéjét — a
tulajdonos nem adta tovább, nem hagyott
fel vele, hanem dolgoztatta a jó remény fejében. Puszta már csak az a bánya volt, a
melyre nézve a birtokosban még a remény
is elveszett, — a bányász pedig végnélküli
türelemmel táplálja a reményt, a mig csak
egy gyönge hajszálon függ.
Miután a szegény, s a rögeszméi folytán
hóbortosnak ismert Butuk, a jövedelmező s
dolog alatt levö bányákba nem juthatott be:
vágyai teljesülését oly helyen kereste, a hol
másokban már teljesen kialudt a remény.
Sorba járta a felhagyott évek óta pusztán
heverő bányákat s dolgozott mindegyikben
szakadatlanul, oly kitartással, a minőt csak
rögeszmék hajhászása kölcsönözhet. Hanem
itt sem boldogult. Keservesen fáradságos
munkáját nem koronázta semmi siker.
Leleményes agyában uj gondolat fogamzott meg. — Most már nem ott hajhászta az
aranyat, a hol mások már nem kéretik többé,
— hanem a hol még nem kutatott senki.
Egész pusztitást vitt véghez a hegyekben.
Az erezek vegyülési törvényeinek ismerete
nem zavarta meg az ö ábrándjait. Kutatott,
ásott, türt mindenütt,agyagban, homokkőben,
mészkőben, a melyekben a világ teremtése
óta soha arany nem fordult elő. Mindennap
kirándulásokat tett a vidék esfyik va«r másik
részére, egyik vagy másik hegyre, fölfegyverezte magát csákány, fúró s lőporral, s a
bányász mindennemü szükséges szerszámaival. Ha egy gyanus sziklát látott, nem nyugodott, mig szét nem robbantotta; persze
hogy baglyokat meg kigyókat talált csak,
melyek a szikla odúiban vertek tanyát. Vagy
felmászott egy hegyszakadás életveszélyes falára, ott kezdett lyukat fúrni — de eredmény
nélkül itt is. S mikor mindebbe beleunt, sorba
látogatta a barlangokat, kikergetett, kifüstölt belőlük farkast, medvét, rókát sbányászkodni kezdett. A cseppköbarlangok szintén
nem ismerték az aranyat.

I.
Buták egy szegény bányász volt Egeresen, Erdély aranytermő vidékén. Kis köpezös alak, kifejlett izmokkal, kövér tagokkal.
Ezért hivta az oláh bányásznap „Butuk"nak, azaz: törzsödnek; nagy hasonlatosságot
leltek az ö alakja s egy levágott, elcsenevészett vastag fatörzs között. Igy nevezte az
egész vidék, más tulajdonképeni nevéről
nem ismerte senki. S a kis köpezös embernek
nem volt mit tennie, mint belenyugodnia
végre a névbe, melyet reá oetroyált a vidék
népe. Elöbb zokon vette a csufnevet; meg is
vert miatta nehány bányászt, a kik igy szólitottak, hanem a mikor biró s jegyző ugyanHanem azért mindenünnen, a hol bányászazon név alatt idézte meg, bele nyugodott
kodott, fürt vagy ásott — mindenünnen hazasorsába, s felhagyott az ugyis hiú, ugyis
vitt egy-egy darab követ, hogy néha csak
eredmény nélküli küzdelemmel, a vidék törugy roskadott a teher alatt, melyet czipelt.
vényes szokása ellen.
A kik látták, kinevették, s mosolyogva
Furcsa kis ember volt ez a Butuk. A czi- mondták egymásnak, hogy a kis Butuk aravilizáczióval s a vasuttal, mely már eljutott nyat hozott haza egy egész szamárháton, —
ez aranytermő vidék közeléig, lassan-lassan végre valahára mégis kivirul!
kipusztulnak a bányásznép különös, sajátsáButuk türte társai gúnyolódását azon
gos alakjai, ezért akarom megirni a Butuk csendes megnyugvással, melyet rögeszméje
históriáját, ugy a mint az idős bányászok táplált benne. — A haza hordott értéktelen
ajkán máig is él.
apró köveket apróra törte , elvizsgálta öket
Két rögeszméje volt, a melyekről nem órahosszakig, s mikor ö maga nem talált
birt lemondani. Szentül meg volt győződve semmit bennök, megmutatta boldog boldogarról, hogy gazda;/, ember lesz, s hogy fele- talannak, hogy talán találnak mások bennök
sége nem lesz akárminö paraszt' katrinczás aranyat. S még ekkor sem nyugodott, sorba
leány, hanem szoknyás, krinoüna* dáma.
járta a kincstári hivatalnokokat, minden héE kettő körül öszpontosult minden vá- ten elvitt egy halmaz követ az érezpróbáló
gya, minden törekvése. K kettőről nem birt hivatalhoz, hadd nézzék meg mennyi arany
lemondani. Türte a legterhesebb munka kin- rán benne !
jait és fáradalmait, türt éhséget, nélkülözést
A bányászati hivatalnokok már jól ismerés nyomort, de jó kedvét, vig kedélyét nem ték Butukot, tudták hogy mi bántja, s miben
vesztette el soha, inert szent meggyőződése szenved. Átvették a beszolgáltatott követ, s

néhány nap mulva átvehette Butuk is a vá- a salakot, a mire a viz nem volt, képes; össze- , kezét Butuk számára. Ugy néztek ki, mint
tömöritette a nemes érezrészeket, ugy hogy J egy próféta sereg a mesék idejéből. A torlaszt, hogy nincs arany benne.
öszhaj, s a fehér szakáll aláomlott a
Azonban Butuk nem fogyott ki a lelemé- mao-a Butuk is elbámult az iszap gazdag | zonborz
m
tartalmán.
I
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reges
régen fekete, de most zölddé konyes gondolatokból. A felhagyott bányákat,
Butukot
a
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itélve,
pottreverendára,azarczon
komolyság, a lépés azon helyeket, hol mások már nem keresbolondnak
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A
nép
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nek, vagy még nem kerestek aranyat, —
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a
I
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meg
e
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előtt, az ut
azokat ö mind összekutatta. Most már a vizvilágon,
igyekezett,
hogy
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titok-1
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azt
hitte,
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isten
válaszmosásokat vizsgálgatta; ugy számitott, hogy
ban
tartsa;
tudta,
hogy
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nyomába
j
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csodát
készülnek
csinálni,
a viz hamarább nyomhoz vezeti.
Butuk ünnepélyes küldöttsége hamar elAmennyi patak,amennyi homokos hely, jutnak az o felfedezésének, az értékes iszap
azokra mind különös figyelmet forditott. S azonnal el lesz hordva. Művelni kezdte tehát ! végzé megbízatását. Gaftia atyját szintén
ugy okoskodott, hogy talán kizsákmányol- azt a felhagyott bányát, mely tulajdonképeni I meglepte e szent kérösereg, ha lett volna is
hatok azon helyek is, ahol mások sokat ve*z- kincsforrásához, a zúzdához tartozott. Gaz- j némi ellenmondása, elnémult, — midőn a
bk
éb
' pópák kiolvasták az evangeliumból, hogy
szemében
tegettek. Felkereste a régi. felhagyott és rom- dagságának forrása — az emberek
ladozó éreztörö malmokat, s azok körül ásta — ily módon elvesztette minden sajátszerű- isten akarta ezt igy. Apa és anya beleegyezössze a fövényt. Most már nem köveket, ha- ségét, A vidéken nem volt valami hallatlan tek, s nem volt szabad ellentmondania Gafnem fövényt czipelt naza, s mindenféle apró eset az, hogy egy rosznak kikiáltott s felha- tiának sein.
Az alatt mig a pópák elvégezték Butuk
köporral halmozta el a kincstári érezpróbáló gyott bánya megjavuljon; legfölebb az boszantotta az embereket, hogy a szerencse egy Gaftia összekelését,a vőlegény bányája setéhivatalt.
tébe merült. Ott a föld gyomrában ismét
Az egyik beszolgáltatott fövénynek oly bolondot látogatott meg.
Az első vágy teljesülése elodázhatlan kö- megfeledkezett mindenről, a mi fenn elfogkülönös szine volt, hogy a bányászati hivatalnokok próba alá bocsátották puszta tré- telességévé tévé Butuknak, hogy ne csüg- lalta, — itt közönséges bányász , azaz telhefából. S mennyire elbámultak, mikor az gedjen°hanem törekedjék a második felé is. tétlen kincskereső volt. A bánya, melyet mint
Szomszédjában egy oláh bányász-gaz- felhagyottat, s leginkább azért, hogy gazdageredmény: a leggazdagabb nemes éreztartada lakott, a 'kinek Gaftia nevü leánya volt, sága forrásátaz irigy világ szemei elöl elrejtse
lom volt,
— munka alá vett, annyira megjavult rövid
Ez az eredmény a legkevésbbé sem lepte s ezt rég kerülgette Butuk.
Mert
Gaftiában
egyesülve
látta
mindazon
idö
alatt, hogy Butuk a legnagyobb valószimeg Butukot. A legtermészetesebbnek találta,
nüséggel
igen gazdag fogást sejthetett, ha
hogy az igénytelen kinézésü fövényben is van föltételeket, melyeket keresett abban, a kit
csak
nehány
lábnyira halad még előre. Benne
arany. Hiszen miféle bányászkodás volna az nejévé akart választani.
kiváló
mértékben
megvolt a bányászok azon
Gaftia atyja gazdag bányabirtokos volt,
— okoskodott magában — ha csak ott keresa
ki
némi
ambitiókkal
is
birt,
s
leányát
—
a
\
tulajdonsága,
hogy
minél közelebb áll szenének aranyat, a hol létezését bizonyosan
tudják. Ö keresett mindenütt, ott is, a hol mint ez a gazdagabb bányászoknál szokás — i rencséjéhoz, annál békétlenebb, annál nyug;
talanabb. Még nehány napi munkaévek fáramások nem kerestek; a legtöbb helyen nem Nagy-Szebenben neveltette két évig.
Ez a neveltetés sok pénzébe' került dalmaival ért fel előtte. Ha tehette volna,
talált ugyan, — hanem egy helyen, és pedig
ott, a hol mások nem keresték, mégis reá talált. ugyan az öreg bányásznak, hanem azért levegöbe robbantotta volna az óriási hegyet,
Gaftia mégis — Gaftia maradt. A nevelőin- csakhogy egy percz alatt valósuljon sejtézetben ugyan nevét, mely nagyon paraszt- telme.
II.
Butuk iszonyu pusztitást vitt végbe az
hangzású
volt, elcserélték a czivilizált hangA hely, mely valósitá Butuk rögeszménap
bányájában. A bányászok, kiket maga
jét, s mely megalapitá szerencséjét, egy régi, zásu „Valéria" névvel; legujabb divat szerint
mellé
vett segitségül, maguk elrémültek a
selyemruhákat adtak reá; de ezeken kivül két
felhagyott zúzda rakodványa volt.
kis
ember
műveletein. Rémülettel várták a
Senki sem méltatta figyelemre, senki sem év mulva is ugyanaz a falusi leány maradt, repesztölyukak szétrobbanását, mely egy
munkálkodott körülte, mert haszonvehetlen- a ki volt; leszámítva, hogy elvesztette az percz alatt össze fogja dúlni a bánya belsejét.
nek, értéktelennek tartotta mindenki. Köze- igéző egyszerüséget, mely bájt kölcsönöz a Még attól tartottak, hogy a közét szétrepeszlében egy bánya feküdt, melyet birtokosa falusi leánynak.
Mikor visszatért szülői há?ába, hamar le- tésére alkalmazott lyukak közül nem robbant
felhagyott s nem dolgoztatott többé roszaföl mindenik, s Butuk már beindult a básága miatt. A bánya mellé ezt a zúzdát rázott mindent, a mi idegen, a könnyebb lég- nyába a természet elemeinek küzdhelyére.
épitette, a hol megtörte a köveket, de nem körben felöltőit Valéria nevet hamar elfeledé, Csak félve, s életük elszánásávalkövették a
jövedelmezett sem bánya, sem zúzda; felha- s ismét Gaftia lett belőle; csakhogy meg- kis embert a bányászok.
maradtak Valéria ruhái, melyeket Gaftiának
gyott tehát mindakettő vei, idejekorán, miA szenvedélyes bányász maga is elbámult
is viselnie kellett, mert atyja különösen
elött vagyonát felemésztette volna, és más
büszke volt erre, mint világos jeleire annak, a nagy pusztuláson, melyet a föld gyomráhelyen keresett szerencsét.
ban, a szétrobbantó lőpor segélyével okozott.
hogy ö uri körben neveltette leányát.
Pedig az emlitett bánya a látszat daczára
Szóval — Valéria - Gaí'tia olyan leány De vállalata gazdagon lön jutalmazva; sejértékes és becses volt. Sajátsága abban feküdt,
telme nem csalta meg. Az érezér folyását,
hogy a nemes erezek, bár nagy mennyiség- volt, a kit Butuk magához egészen méltó- melynek mentén eddig a bánya müveltetett,
ben, de oly csekély parányokban jelentkez- nak tartott.
Szándékairól nyilatkozott már ezelött, gazdag aranylerakodás szakította meg. Az
tek a porfyrközetben, hogy szabad szemmel
hanem a gazdag bányász csak mosolygott a j arany nagy lemezalakokban fordult ott elő.
nem valának kivehetők, sőt a zuzdai müveszegény Butuk tervein. Késöbb, hogy mint j Egész falréteget képezett a kőzetben. Butuk
let sem választotta ki azokat. Nemes érez,
1 1
- 1
"• felőle
" 1 " 1 a vidék,
" mái' ! a nagy köhalmazból a kincskereső egész szengazdag emberről beszélt
arany, ezüst parányok együtt folytak el a
vedélyességével kereste ki az értékes, becses,
sárrá kevert haszontalan könemekkel. A pri- nem nézett reá oly kancsal szemmel sem
nemes érczköveket. — Megkoronázva látván
Gaftia,
sem
atyja.
mitiv zuzdai müvelet nem volt képes kivámunkáját,
hazafelé vette most utját, mert
Butuk elhatározta tehát, hogy föllép halasztani a nemesebb tartalmu érczköveket a
most
második
fö vágya nem hagyta nyugodni.
többitől. Vizben törték össze a bányákban tározottan mint kérő. Megállapitotta már a
A
mint
a
hegység
és erdők között ballaösszerobbantott köveket, de a nehézség tör- megkérés napját is. Szombaton lesz e nagy
gott
megterhelt
apró
lovaival,
mint a gyervényei, melyek a viz segélyével különválaszt- nap, a mikor visszatér a bányájából.
mek
játékszerét,
ugy
méregette
folyton kinDe ö maga idegenkedett a kérő szereják a nemes érezparányokat a salaktól, —
csét.
A
többi
értékes
darabok
között Voit
az érezparányok kicsinysége miatt nem nyer- pétől. Jobb szerette az egészet okosan elcsiegy
tiszta
arany
lemez,
Butukot
gyönyörhettek alkalmazást, A viz elmosta az egészet, nálni, hogy számára ne maradjon semmi
ködtette
fénye
s
kebléhez
szoritotta.
Akkor
s miután a bányába forditott munkát a zuz- hátra mint a kész leány. A vidék legtiszteegy
eredeti
ötlete
támadt.
Nehány
lyukat
dai müvelet sem pótolta — a birtokos felha- letreméltóbb, legbefolyásosabb egyéniségeit
hivta tehát segitségül: két öreg, §zürke oláh fürt az arany lemezben , s kóczmadzaggal
gyott bányával, zúzdával.
pópa képében. Ezeket bizta meg azon fel- melléhez erösitette. Tetszett magának ebben
Igy lett pusztává a bánya s a melléje
adattal, hogy megkérjék számára a leányt. az arany mellényben.
épitett éreztörö malom. Az általa lisztté őrI^ért mindegyiknek templomába egy viaszElhatározta tehát, hogy igy körül pánlött érczkő-részeket azonban a viz, mely
gyertyát, meg egy preszkurát;*) ez volt a czélozva szivét áll kedvese elébe. S a czifra
elmosta, — a kóválygó patak mentén rakta
hivatalos ajándék; — a hivatalon kivüli: mellényü kérőt kinevették ugyan, de az igy
le a völgy hosszában. Senkinek sem jutott
egy veder bor pópánként és kilátás, hogy körül pánczélozott sziv megtette hatását.
eszébe, hogy minő kincs rejlik ez iszapban.
ök is meg fognak hivatni az összekelési Butuk megtarti esküvőjét Gaftia-Valériával,
Nem zsákmányolhatta tehát ki senki, mig
dinom-dánomra. Sajátságos, kedélyes képet volt nagy dinom-dánom hegy en-völgyön, —
Butukot nem vezette reá a véletlen.
nyujtott ez a két pópa, a mint teljes díszben s a pópák, s az egész vidék egy héten át
Butuk a gazdag ércztartalmu iszapot
méltóságteljesen elmentek megkérni Gaftia érezték a vigadalom — szeszét.
egyenesen a kincstári érczolvasztó kemen(Folyt, köv.)
ezékbe szállitotta. Az olvasztás s a tüz általi
*) Sótalan kenyér, melylyel a gör.-keleti vallásu
művelet külön választotta az érezrészeket s oláhok áldoznak.
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Ti il ne Alexandrina.
Egy borzasztó esemény, moly ez év júliusának első napjaiban mont végbe, a földrajz
barátait egy jeles és bátor utazótól, Tinne
Alexandrinától fosztá meg, ki fölfedezési vágytól
ösztönöztetve, rövid életo alatt háromszor hatolt
be Afrika belsejébe. E sötét esemény főmozzanatai, valamint a szerencsétlen áldozat szolgáinak
is, tehát szemtanuknak, tudósításai rövidek ugyan,
de annál szomorúbbak. Tinne kisasszony egy kíséretre bizta magát, melyot számára Iehnuchen, a
Ghat közelében lakó tuareggek főnöke rendelt,
hogy őt e fejedelom főtanyájára kisérje. A kisasszony ugyanis a nyárnak még hátralevő részét
s az őszt sátor alatt szándékozott eltölteni, hogy
Murzuknak, utolsó lak^
helyének, egészségtelen
nyári levegőjétől szabadulhasson. Szegény, nem
is gyanithatá, hogy kisérete oly emberekből áll,
kikben maga Iehnuchen
sem igen bizhatott. Sőt a
mint a tripolisi osztrákmagyar konzul jelentéséből kitünik, a kisérot vezotőjénok személyes viszályai és alattomos bosszú
tervei voltak a törzsfőnök
ellen, és azt hitte, hogy
hatalmas bosszut áll Ichnuchenen, ha védenezét meggyilkolja, s igy azt a gyalázatot zúdíthatja rá, hogy
védelme mitsem ér. Egy
másik tudósitás szerint e
sajnos eseményt az idézte
volna elő, hogy az utazónő
és kisérői között némi villongások törtek ki, mert
az utóbbiak rabló támadást akartak intézni a délfelé lakó Dzsiraffi- törzs
ellen, a mibe Tinno kisasszony természetosen beloogyozni nöm akart. Hanom ugy látszik, hogy a
gyalázatos árulás főindoka
mégis csak a kísérők rablási vágya volt, a mint ezt
a gyilkosok magaviselete
a véres tett után azonnal
be is bizonyitotta.
Murzukból történt elutazása után az ötödik napon Tinno kisasszony épen
készülőbon volt, hogy kíséretével Birguigj-ből,
utolsó éji tanyájáról, tovább induljon. A kiséret
főnökei körül vették őt,
mikor épen a tevék fölszerelését szemlélgoté sátrának ajtajában. Egy czivakodás, moly a tevehajtsárok soraiban tört ki, két
holland szolgáját, karavánjában az egyedüli európaiakat, elszólitá mellőle, s
igy nehány perczig magára
maradt. Mikor a szolgák
a csetepatét nem tudták
lecsillapítani, az utazónő
maga is közbe akart lépni, s igy az • áruló tuareggek háta mögött maradtak. E pillanatot fölhasználta a kiséret vezetője s Tinne kisasszony jobb karját egyetlen
kardcsapással egészen levágta testéről. Hihetőleg
ezzel azt akarta meggátolni, hogy a revolvert,
melyet mindig magánál hordott, övéből kihúzhassa.
Egy másik már közvetlenül halálos megsebzés egy lövés által történt mellébe, mely, a
mint később kitünt, hátulról hatolt odáig. Az olőrohanó két hollandi közöl egyiket hasonlóképen
meglőtték, a másikat pedig lándzsadöfésokkel
gyilkolták meg a tuareggek. Csak most viléglott
ki a gyilkosok valódi szándéka. Legelébb is a
vaslemezből készült nagy viztartókat romboltsák
szét (igen czélszererü angol gyártmányok, melyeket az utazó az arab tömlők holyett hordott
magával) abban a hiodelemben, hogy azokban

pénz van: gyakran eléforduló tévedés az araboknál és tuareggeknél. Ebben csalódva, neki estek
a többi holminak s mindent feltörtek és elraboltak,
a mi az utasé volt; sőt még fekete szolgái közül is
többet rabszolgává tettek. A többiek félmeztelenül menekültek Murzukba, hová a szomoru tudósitást megvitték. A főczinkosok : egy tuareggfőnök, Hadzs bu Bekr el Hoggari, ki az utazónak
vezetőül ajánlkozott s nehány arab az Ulad bu
Sif és Ulad Kossen rablótörzsekből. Az utóbbiak
közül néhányan már a murzuki török rendőrség
kezei között vannak.
Igv halt egy magas müveltségü s még alig
30 éves fiatal nő, mint vizsgálódási ösztönének és
f ölfedozési buzgalmánakjvértanuja, kivel e téren a

Tinne Alexandrina.
nőutazók közül, talán az egy Pfeiíier Idát kivéve,
senki sem mérk űzhetik.
Tinne Alexandrina, vagy a mint rendesen
hivni szokták, Aloxine 1839-ben Hágá-ban Hollandia egykori fővárosában született. Atyja gazdag angol, (kitől tetemes vagyonát öröklé), anyja
pedig hollandi van Capellen bárónő volt. Ez utóbbi
férje halála után 1856-ban akkor még csak 16 éves
leányával Egyiptomba utazott, hol Kairó közelében
egy igen szép nyaralóban több évig tartózkodott.
Kelet csodavilágának naponkénti szemlélete, az
arab szokások sajátságainak mélyebb tanulmányozása s végre azon hires utazókkal való gyakoribb
érintkezés, kik anyja vendégszerető házát fölkeresték , korán f ölébreszté a fiatal loányban azt a
majdnem kalandos és a nőnemnél oly feltünően

ritka vágyat, melyet Afrika titkainak f ürkészésére
ösztönöz, hol annyi rejtély áll megfejtetlonül. Első
terve, hogy a bitorolt királyi hatalomnak akkor
még teljes fényében trónoló Theodorust Abyssiniában moglátogassa, dugába dőlt. Csak 1862-ben
sikerült Tinne asszonynak, a kire leányának legyőzhetetlen vizsgálódási ösztöne hasonlóan elragadt, egy nagyobbszerü expedicziót Afrikának
még eddig ismeretlen belsejébe létre hozni.
Nöm kisérhetjük a merész utazókat nyomról
nyomra veszély#s vállalatukban s arra sincs olég
terünk, hogy vizsgálódásaiknak Afrika földrajzára
nézve valóban hézagpótló hasznait elésoroljuk.
Csak annyit emiitünk meg, hogy Tinne kisasszony
a félmeztelen benszülötteknél mindenütt valóságos
babonás és vallásos bámulat tárgya volt. Gazdagsága, szépsége és fiatalsága, kalandos vállalatának különös volta annyira
elvakiták a barbárokat,
hogy azok őt természetfölötti hatalommal felruházott szultánnőnek tartották, s egy hatalmas
főnök ajánlkozott is, hogy
őt, „az összes négerek"
királynőjévé teszi. Még
TripolÍ8ban som nevezték
őt az arabok másképen,
mint ,,királyleány'"-nak.
Különösen sajátságos
volt az a kisérot, mely
Tinne kisasszonyt utolsó
vállalatában környezé. —
Csupa négerekből állt az,
kiket urnőjök tulságos engedékenysége kissé elkényeztetett s oly tétlen, élvteljes henye életet folytattak, milyet még Szudánban, ősi hazájokban is
aligha feltalálhattak volna.
E fekete semmittevők minden kivánsága teljesült,
még az olyanok is, melyeket más európai bizonyára
méltán megtagadott volna.
Például fekete intendánsának nemcsak megengedé,
hogy négy feleséget hurczoljon magával, még pedig az ő költségén, hanem
azt is megtette, hogy azokat — gyönyörü, fiatal, fehér algiri nőket, — ő maga
választá ki számára. Igy
tett ő minden szolgájával,
s innen van az, hogy halála miatt hihetőleg senki
sem busult őszintébben
mint épen az ő négerei és
négernői. „Valódi királyloány volt" — mondjak
most a feketék — ,,s olyan
úrnőnk soha sem lesz több
nekünk."
Csak igen keveseknek
jutott az a szerencse, hogy
Tinne kisasszonyt magán
életében is megismerhessék, mivel kivált az utóbbi
években a mozlimok módjára visszavonult életet folytatott. Hanem személyéről s
társalgásáról e kevesek is
oly leírásokat nyujtanak,
melyek őt a legszebb fényben tüntetik fel.Feddhetetlenül nemes és emberies
jelleme, mocsoktalan hírneve, művelt, finom szelleme, lényének szeretetreméltósága s a mellett
feltünő szerénysége voltak azok az előnyök, melyeket benne minden ismerőse magasztalt. Erős
elhatározottsága és bátor lelkülete daczára is
mentve volt mindazon férfiasnak látszani akaró
amazonkodástól, mely némely egyedül utazó nőt
annyira feltűnővé tesz. Ő épen ellenkezője vala
egy ugynevezett emanczipált nőnek, sőt inkább
egész lényében, modorában és megjelenésébon
gyöngéd, nőios, miként azt képünk is mutatja. Ez
azon egyetlen fénykép után készült, mely róla az
utóbbi években volt levévo Egyiptomban, akkor a
mikor néha még ourópailag is öltözködött.
S.L.

Pálóczy László sírja Miskolczon.
Borsodmegye s különösen Miskolcz városa f.
évi augusztus hó 2-kán polgári ünnepet ült.
Alig tétettek örök nyugalomra (1861. ápril
havában) földi maradványai a tiszta, szilárd jellemű Pálóczy Lászlónak, Borsodmegye egykori
hires főjegyzőjének, és három izben országgyülési
követének, s
Miskolcz két
izben volt kép_ __~ —-__- • •_ —.=- - -_-viselőjének,
~~
midőn a megye közönsége hála-adóját
lerovandó, elhatározá,
hogy feledhetlen nagy fia
arczképét az
utókor számára mogörökitendi,s sírjára
nevéhez méltó
emléket emelend.De a már
1861. novemberben ismét
megszünt alkotmányos
élet után bekövetkezett
ujabb provisorium alatt
némán és tétlenül kellett
várni a teljesülést Borsodmegye ebbeli
átalános hő
óhajának, a
jobb idők ismét földerültéig. Csupán
egy, az elhunytnak
képviselő-társai, barátai által készíttetett márvány emléktábla
érkezett Pestről Miskolcira, a képviselőház jegyzőkönyvéből kiirt, sokat mondó eme felirattal:
„Pálóczy László a képviselőház köszönetét és a
haza háláját kiérdemelte" Ezen emléktábla az
avasi holv. hitv. ódon egyházban helveztetett cl.
Végre bekövetkezett az óhajtva várt alkotmányos fordulat; s a felelős magyar miniszterium

gyülés termében mindenekelőtt a kisgyülésnek az
ünnepélyes leleplezésre vonatkozó jegyzőkönyve
hitelesittetvén, ezután a közgyülés összes tagjai,
Miskolcz város hatósága és képviseletével, a főispán vezetése alatt a sírbolthoz vonultak, hol már
előre nagyszámu néző közönség lepé ol a tért.
Majd a fősipán rövid beszéddel megnyitván az
ünnepélyt, Lévay József megyei főjegyző mondott
__

Pálóczy László síremléke Miskolczon.
megható omlékbeszédet, melynek zárszavait ide
igtatjuk:
„Tűnjél föl tehát szemünk előtt, hű kegyelet
alapján nyugvó síremlék! hadd üdvözöljön hálás
tekintetünk. Őrizd e sírboltot, melybon érdemkoszoruival fényes nevü agg testvérünk pihoni az
örök álmot. Légy köztünk csodás ébresztője az
igaz honfiúi erényeknek, orősbitője a szabadság

érdomesült polgárok hamvai fölé közköltségen
gránit emlékekot állithatott, nem vala épen mostoha korszak e nomzot életében.
„Hirdesd buzditásul a késő maradék eiőtt
is, hogy Pálóczy László nevét Borsodvármegye
közönsége nemcsak a te hideg kebeledbe, hanom
egy annál tartósabb és hűbb emléklapra — saját
szivébe irta."
A sirbolt
az avashegyi
Ü-=^=_-=^-^-=— ~
- -"%=_
góth izlésü
ódon hel.hitv.
egyház Jtoloti
végénél van,
közel a köz
sírkerthez,
szemben a várossal. Mint
rajzunk mutatja, az emlékkő, melyet
Wasserburger
Antal bécsi
udvari kőfaragó mauthauseni szürke
gránitból készitett, loboralaku. Sulya
600 mázsa;
magassága
több mint három öl. Nem
számitva az
elhunytnak
arczát ábrázoló, az emlékkőbe foglalt
dombormüvet,
molyet ifju b.
Vay Miklós
szobrász müvész hazánkfia
dij nélkül készitett, s a szobor szállitási
költségét, melyet a vaspálya-társulat leszállított áron eszközölt, sem azon vasrácsozatot, melyet az ózdi
vasgyár szintén az elhunyt iránti kegyeletből
szolgáltatott, az egész emlék 3000 o. é. forintba
került, mely összeg az országos alapból fedeztetett.
Cs. Vladár Imre.

Karaván-csapat a suezi földszoroson.
kineveztetése és a megyék helyreállítása után
Borsodmogye fölfogta ismét a Palóczy-arczkép és
emlékkő ügyét. A megye tanács-termét most már
Pálóczy Lászlónak Barabás Miklós művészi ecsete
alól kikerült életnagyságu arczképe disziti. A síremlék ünnepélyes leleplozése pedig folyó évi aug.
hó 2-án a rendes megyebizottsági közgyülés alkalmával következő rendben történt. A megyei köz-

eszméinek, s miként a gyermek Themisztoklesz
sirt a dicsvágytól a marathoni győző Miltiadesz
szobra mellett, gyúlaszsz te is nagy tettekre hevitő
lángot ifjaink szivében.
„Daczoljon gránitlapod számtalan éven át az
emésztő idök hatalmával. Hirdosd, hogy az a korszak, melyben csatamezőn elvérzett bajnokait szabadon dicsőíthette a magyar nép, s a haza ügyében

A suezi földszoros.
Horácz azt mondja egyik ódájában, hogy
annak az embernek, a ki legelőször mert az Oczeán
szeszélyeivel daczolni s legelőször merte életét s
vagyonát a hullámok dühének kitenni, kemény
szivét bizonyára háromszoros érczlemez boritá.
Horácz igen bőkezüleg bánt magasztalásai-
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vál. Hát ha meg a mi napjainkban élne, honnan Párisban) láttak el a világ legválogatottabb ét- mondá: hogy ismeri ő már azt a dolgot, s hogy
szedne csuk félig-meddig is találó költöi hasonlato- k< ivei és italaival — s végre hallgassuk meg egy „diákoktól" egyátalában semmiféle oktatást el
kat azon hőslolkü férfi merészségének dicsőítésére, üde, hüvös éjen, gyönyörü, csillagos ég alatt, oly nem fogad. Most már a mi türelmünk is fogyni
ki szembe szádvári a sivataggal, a növényvilág o ' szinpadon, melyet senki sem volna képe3 másutt kezdett; mondottam neki,hogy voitaképen egyedül
nagyszerü temetőjével, egy szép napon igy szólt ! megteremteni vagy megfizetni, David Felieion csak 0 az oka 0 sajnálatraméltó állapotnak, melymagában: „Oda, hol nincs egyéb homoknál, hol [ elragadó, lobüvölő symphoniáját, a „Sivatag"-ot, ben Albaterát kaptuk s be fogjuk őt a kormánynál
élő növénynek még csak nyoma sem látszik, hol a j melyet valódi szinholyéu egy Francziaországból panaszolni. Különben i s hogy mily könnyelmü,
nap annyira éget, hogy üveggé perzseli a kietlen oda szállitott zenekar fogjátszani — s akkor fogal- azáltal bizonyítottuk be neki, hogy két figyermehomokpusztaságot —oda én termékeny, üde, moz- | műnk lesz arról a leirhatatlan élvezetről, melyet a kén, kik vele voltak, a betegség előjeleit világosan
galmas életot fogok tolepitcni. Hüsitő hullámokat suezi csatorna megnyitása kinai a jelenlevőknek. kimutattuk. A kollega ur erre majdnem köszöntés
A nagyszerü megnyitási ünnepélyhoz máris nélkül hagyta el a szobát.
fogok vezetnie gyászoló sivatagon át, melyen most
csak a számum romboló szele űzi sötét játékait; nagyban folynak az előkészületek mindenfelé, de
Két napig maradtunk még Albaterában, de
szántóföldöket, kerteket, városokat és palotákat loginkább Francziaország fővárosában. Mert hisz azért mindig annyi tenni valónk vala, hogy onnan
fogok hinteni szét e sivár területen, hol a só por- j az óriási mű kivitelének oroszlán része Lesseps-nél szándékolt kirándulásunkról is le kellett mondazik, és a kereskedelmi világ büszke vitorlái s gőz- ' fogva a „dicsőség nemzetét," a franeziákat illeti. nunk. Hétszáz hetvenöt szembeteget vettünk fel
gépei fogják ezentul e magános , néma tájukat út Párisban máris alakult egy társulat, mely az ott jegyzőkönyvileg, harminezötöt pedig szerenmeg átszeldelni , inelyokon mostanában sovány j Egyiptomba utazni akarókat igen jutányos dijért csésen operáltunk. Mihelyst ez utóbbiaktól az első
tevékből és haldokló utasokból álló gyér karává- ', fogja elszállitaní. Hogy az utazás annál regénye- kötolékeket levettük — mindnyáján a mesterséges
nök alig huznak olykor-olykor egy-két utbaráz- sebb legyen, Egyiptomba tarka-barka vegyületü szemgolyó-képzést kisérlettük meg — s a gyógyíkaraván csapattá alakul az egész utitársaság s a tást a természetre bízhattuk, elhagytuk a szánadát."
Nagy vállalatok leginkább megpróbálják a j klasszikus ország minden történeti nevezetességü lomra méltó helységet. A helység orvosa elmeneszilárd jellemeket. Mikor a czivilizáeziót el-elfogja | helyét utba ejti. Képünk egy ilyen karavánt ábrá- telünk^ előtt még egyszer hozzánk jött s illetlen
ama termékenyitő fájdalmak egyike, melyek uj , zol, a. mint épen az ezredéves pyramisok alatt és magaviseletéért bocsánatot kért. Hanem az öreg
csodát, uj elóhahulási vívmányt szoktak szülni az ' a sphynxeknok félig eltemetett szobrai mellett alcalde igen barátságos vala s egészen a kocsihoz
emberiség számára, az uj .szülött rendesen egy-egy i halad ol. A legrégibb hajilankor kolosszális müom- kisért bennünket.
kitünő ember lángeszéből pattan elö, mint egvkor ! lékoi komoran üdvözlik az ujkor gyermekeit, kik
Még magát a kocsit is igen sok beteg állta
Minerva a Jupiter agyából, s igv lesz jóltevójévé ! egy nem kevésbbé óriás müvel több dicsőséget és körül s mikor már épen kszállni készültünk, háraz egész \ Hágnak.
I több hasznot szereztek az emberiségnek, mint e mat kellett megnéznem s nagy sietve a szükséges
Az ilyon ember nöm lehet közönséges, köz- ; roppant pénzbe és talán még több emberéletbe orvosi rendelvényekot megírnom. Végre aztán jelt
S. L.
adtam a konduktornak s a nyolcz öszvértől vont
napi lény. Nem, ő nem az olső, ki azonosítván került hiu kőhalmazok.
gyorsposta vágtatva robogott végig az Alicanto
magát az eszmével, mely agyában megfogamzott,
felé _ vivő uton. Kollegáin Valencián keresztül
érzéketlenné válik az akadályokkal, boszantásokAlgírba utazott, én pedig visszatértem a spanyol
kal és rágalmakkal szemben és lankadatlanul tör
1 vakok falva.
fővárosba.
előre a kijolölt pályán s czéljához jut mindenek és
minden ellenére és daezára is.
(Egy orvos naplójából.)
Ha már most végezetre azt kérdezzük: mi az
Mikor aztán az ilyen irélyes jcllemok bevéoka, hogy épen Albatera falva és környéke van
(Vége.)
gezték művöket, mehre őket értelmökés bátorsáannyira kitéve a granulozus szemgyuladásnak?
Mielött lofoküdtünk volna, sétálni mentünk legfőbb okát abetegok hibás gyógykezelésében fogguk kötelezé, elmondhatják az utolsó pillanatban:
„Most már nem fogok meghalni egészen; hasznos a holdvilágnál a szép Segura partjaira, mely a juk találni, melyben őket az ottani orvos részesiés használható nyomai maradnak fenn életemnek; falu közelében folydogál, s a környező rónasá- tette. Ugyanis ez a betegséget kellőleg nem volt
müvein élni fog. Emlékezzék meg róla a világ!"; got, a mennyire öntözni lehet, édenien szép kertté képes fölismerni, hanem éghajlati és helyi viszoÉs az emberiség, mely Nekhó, Hadrián és | varázsolja. Haza érkezve, az álcáidét ismét szál- nyokból eredt) bajnak tartá A betegség gyors
Omár neveit 2500 év mulva sem feledé el, hálával : lásunkon találtuk, a ki nekünk falujáról sok min- elterjedésének másik oka pedig annak szerfelett
fog visszaemlékezni a merész úttörőre, kinek tiz dent beszélt, s a többek között azt is elmondotta, könnyü ragadó képességben kereshi tő. A granuév elég volt arra, hogy Egyiptomon át a Vörös- ; hogy a mostanában itt uralkodó szembajt valami lozus szemg) uladás, ha egyszer egy helységbe
tengert a Földközi-tengerrel egyesítse. A századok j 15 évvel ezelőtt nehány obsitos katona vitte a bevitték, csakis a lehető leggyorsabb és legszigolegendája fogja ezentul megörökiteni Lesseps Fer- i faluba, és hogy az a helység khirurgusa fáradozá- rubb szabályok által gátolható meg elharapódzá°sádinándnak, e merész embernek a novét, ki rettent- sainak daczára is gyorsan terjedett el, s már a ban és gyógyitható az általa már megtámadott
hetetlenebb lévén lloráez tengerészénél is, először közel fekvő vidéknek négy nagyobb falvára is elra- egyéneknél. Hanem az olyan intézkedések, melyeüté fel sátorát ez izzó területen, inelvet ma-hol- gadott. A kogyes kormány azonban egy árva lépést ket ily alkalomkor más czivilizált országokban
nap meg fog termékűiiyiteni; ki mogszc-rzé :iz sein tett e veszélyes jellogü baj megakadályozására, azonnal foganatba vesznek, teljosen hiányoznak
emberiségnek azt a hasznot, és magúnak azt a di- ! moly által ogy egész kerület boldogsága oly szem- Spanyolországban. Innen magyarázható ki aztán
csőséget, hogy a suezi tongeri csatornát megte- j beszökő módon tétetik tönkre; legalább mi seinmi- az a bámulatos körülmény, hogy itt egész vidékok
remté.
• félo óvó rendszabálynak még csak a hirét se hal- martalékul vannak oda dobva egy-egy ragadós
Az óriási mü készen áll, s az egész világot j lottuk sehol. Hag\ ták a fonyegető betegséget betegségnek.
felhivja, hogy jelenjék inog az akarat, munka és kénye-kedve szerint tovább terjedni.
Ör. Brehm, után
Sámi Lajos.
Midőn másnap reggel fölébredtünk, tompa
meggyőződés győzelmére.
Monnyi vonzerővel bir a pharaók e titokszerü '. mormogást és zúgást hallottunk hálótormünk ajországa, kiknok dicsőségét máig is hirdetik egy ; taja eiőtt. Habár tegnap is elég botegünk volt,
Tetszhalál.
tengeri csatorna nagyszerü romjai,az uj csatorná- ma meg épen nyüzsgött a hely tőlök. Alig hagytak
időt,
hogy
esokoládunkat
megigyuk,
3
mikor
tól alig nehány száz méternyire.
j
Még gondolatnak is borzasztó a tetszhalál.
Port-Saldból elindulva s a Menzaleh és Bal- i kijelentettük előttök, hogy mielőtt valamelyiküket Mennyit haladt előre az emberiség csak egy szálah tavakon áthaladva, Izmailában fog lotelni a . megvizsgálhatnék, a tognap igért műtételeket zad óta is, s a mint olvassuk, csak mostanában
megnyitási ünnepélyek második napja; amott akarjuk megkísérlem, az összegyűlt sokaság leg- fedezte föl egy orvos, hogy miképen lehet fölisemelkednek a Timsah-tó meredek partjai és ott nagyobb része zúgolódni kezdett s a várakozás merni a tetszhalottat. Lapunk is emlité ezt ujdonterül el a rónaság, melyen Isten választott népe ; miatti elégedetlenségét sokt'élo módon nyilvánitá. sági rovatában, de nem tartjuk czélszerütlonnok
megállapodott Egyiptomból való kimeneküléso Ugyanis ők némileg ugy tekintették ide jövetelü- erről hosszabb értekezést közölni, hogy megismerké t, mint kegyük bizonyítékát, a miért jó taná- jék olvasóink, miszerint mit tett o tekintetben a
után.
tudomány. Forrásunk egy angol orvos közleménye,
S minő látvány kínálkozik Suoznél! Mily csunkat s gyámolitásunkat elfogadják.
Még hat óra sem volt, mikor az első szem- ki saját tapasztalatai nyomán indult el.
ünnepélyes lesz az euiópai hajórajok találkozása,
az Indiából és a Csöndos-tongerről jövő számtalan operatiot foganatba vettük. Egyik házból a máEgy hétfőn egy hatvanhét éves nő temetésére
hajóval, bárkával és esolnakokkal, mig ozer meg sikba mentünk, s délfeléig valairú 17 betoget hivták, ki az előtte való csütörtök és péntek közt
ezer ágyu dörgése fogja kisérni a két világ nem- ! szerencsésen operáltunk és bekötöttünk. Mikor a halt rneg. A gyásztisztességet to\ő gyülekezet előtt
vendéglőbe visszatértünk, azt már formaliter a lelkész kijelentette, hogy a hulla a teritőn mazetközi kölcsönös üdvözletét!
Az ünnepélyes menet Suezbőla Mozesforrásai J ostromolni kezdotték a betegek. Nemcsak Albatera rad, a temetést kivéve minden halotti szertartás
felé fog tartani, miután futólag érinté a bibliai többi szembetegei voltak itt, hanem a fennemlitett végrohajtatik. Elmentünk a templomba, s a gyásztisztesség véghez ment halott nélkül. Ez pedig
nevezetességü Gózen földét, s azt a helyet, hol ; négy faluból is mind ide özönlöttek azok.
a Mária fúja alatt a szont család Egyiptomba j
Reggeli után ismét a vizsgálatokhoz fogtunk. azért történt igy, mert a hulla még nem volt hamenekülésekor megpihent.
'• Az alcalde megint beállított hozzánk, s azáltal lotthideg, s rothadás jolei nöm látszottak rajta.
Ime végre Kairóba érnek.moly büszke rá, hogy , tette magát hasznossá, hogy rendet tartott 3 egy
A kis városban azonban e körülmény nem
az európai utazót elvakithatja keleti ragyogása- \ betegnél vagy ogy családnál többet soha som gátolta volna mög a temetést: de a szegény cő
vál, mely maholnap, karöltve fog járni europai pol- j eresztett be szobánkba. Távollétünkben holminkat végrondelotileg hagyta meg, hogy ne temessék el
gárosultságunk mindennemü finom fogásaival es átköltöztették s nekünk a Venta nova-ban (uj addig, mig a rothadásnak bizonyos jelei nem mumesterkéltségével. Képzeljünk magunknak egy j vondéglő) a legjobb szobát rendozték be. Na ter- tatkoznak rajta, s a család jól emlékezett még
karavánt, mely mindenféle kigondolható jan űből j mészetesen az sem volt valami fényes lakás, főké- arra, hogy testvére is halála után harmadnapra
és szállitó eszközből van összetéve, a gazdagon pen a mi a bútorzatot illeti. Üvegablakai nöm temettctett el, holott még meleg volt, s arczvonásai
fölszorszámozott és fölezifrázott dromedároktól \ voltak, hanem azok helyét egy fatáblával elzárt sem torzultak el. S ez mindig bántotta bensőleg a
kezdve arab vezetőikkel együtt, egészen a bibliai I nyilas pótolta. Asztal helyett ogy öreg láda szol- családtagokat. Most már helyre akarták hozni a
szamárig s a széles kerekü otromba szekerekig, ! gált a betegség-történetek följegyzésére s reczep- hibát, s vártak még egy pár napig, mig minden
mélyek elébo tevék vannak fogva. — Képzeljük e tok Írására.
kétség el nem oszlott.
karavánt a mmtaNil partjain fölfelé megy s azon
Délután megjelent a helység orvosa is. A
A halál s oltemetés közti időszakot az élőknek
áthaladva, sátrait Kheops óriási pyramidjának és világért sem üdvözölt minket azzal a nyájas udva- nagy figyelemmol kell kisérniök sok esetekben.
a titokszerü sphynxok lábainál üti fel! Azután riassággal, melyet különben spanyol kartársainál Francziaországban ez időszak eddig igen rövidre
képzeljünk a pharaók sírjai fölött egy hatalmas találtunk. Mormogva ült le egy székre s nézte volt szabva, mi a franczia törvényhozó testület s
teritett asztalt, melyet a „provence-i testvé- működésünket. Az érdekesebb oseteknél eló'szóli- orvosi sajtó figyelmét nem kerülhoté el. 1866-ban
rek" (Fréres-Proveneaux, leghiresebb vendéglő tottuk őt is, de közönyösen ülve maradt s azt egy de Cornot nevü egyén a tanácshoz egy folya-
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modványt terjesztett be, melyben a rövid időköz . Bourgeois orvos jelenlétében husz perczig tartott, a sir behányásu előtt a koporsó s a küllevegő közt
utáni eltemetés szomoru oshetőségoit, s az ezeket 1 S ez az orvos, kitéve magát környezete gúnyjának, egy légcső segélyévol egybeköttetés hozassék létro,
gátló elővigyázati rendszabályokat sorolta elő. A megkisérlette az életrohozást, s több óráig tartó s a sirt véglegesen betemetni, vagy bezárni addig
többek között inditványozta, hogy a halálozás s lankadatlan buzgalmát siker követte, mert az álli- ne engedtessék mög, mig a halálra nézve teljes
eltemetés közt megállapitott huszonnégy óra ter- tólagos halott csakugyan visszaadatott az életnek. bizonyosságban nincsenek. Ez inditvány elméletijesztetnék ki két annyira
De mi történt volna, ha az orvos, a helyett leg ugyan jó, de gyakorlatban nem alkalmazható.
Hosszu vita fejlett ki, melyben a főszerepet a hogy rendkivüli kitartással működött az élettelen Mások, Németország példája szerint a halott-terbordoauxi bibornok Donnet vitte. Inditványozta, hulla fölött, ogy félórai sikertelen kisérlet után, mek fölállitását sürgetik. A tudomány tanúsítása
hogye folyamodványt a bolügsérséghez tegyék át. mint gyakran történik, magára hagyta volna a szerint a halálnak jele a rothadás, s ez igen gyakA bibornok megjegyzései közül egy pár megér- vizbofultat. A szerencsétlen ifju oltemettetettvolna, ran nem huszonnégy óra, de még két nap alatt
demli, hogy itt is fölemlítsük. Azt mondá, misze- az élet szikrájával szivében. Ez esethoz Bourgeois som következik be, s hányszor megtörténik, hogy
rint ő tökéletesen mög van győződve, hogy a orvos ogy gyógyászati közlönyben még olyanokat az orvosi látlelet engodélye folytán — nemcsak
hirteleni temetés áldozataiul többen esnek, mint is hoz föl, midőn hat óra hosszan vizben levő Francziaországban, hanem nálunk is — huszonnégy
azt egyelőre vélnők, fölemlité, hogy az elővigyá- ogyéneket ébresztett életre, mit sokan még csak óra lefolyása után temetik el a rothadásba nem
zati szabályokat sokan wxn teljesitik lelkiismere- megkísérelni is átallnak. Ez eset azon következte- jött testet. Helyezzenek azért minden állitólagos
tesen, s azok nagy fontosságát nem veszik kellő tésre vezette Londe orvost, hogy naponként temet- halottat egy halott-terembe, s maradjon ott mindtekintetbe. Azon faluban, hol ifjuságában káplán- | totnek el olyan vizbefult egyének, kiket szorgo- addig, mig érzékeink által meg nem győződhetünk,
kodott az élve eltemetéstől két egyént mentett ' sabb olővigyázat mellett vissza lehetne adni az hogy az élőt végképen kialudt.
Németország több városában a hullák kopormeg. Az egyik egy öreg ember volt, ki még fél- j életnek.
napig élt a temetést engedélyező halotti bizonyitSok haláleset történik széngőz, vagy más sóstól, de ebből kivéve egy terembe helyeztetnek,
vány kiállítása után. A másik teljosen fölépült. ártalmas gáz belehellése következtében is. Nagyon hol éjjel-nappal vigyázó őrök tartózkodnak. Mióta
Mindkét esetben a szokottnál tovább ttfrtott ön- könnyen föltételezhető, hogy egyszer-másszor a e rendszer érvényben áll, t. i. negyven év óta
kivüliség tettleges halálnak tekintetett.
megszünt lélekzést az élet teljes kialvasa gyanánt egyetlen totszhalál sem mutatkozott. E tagadólaTudomására egy másik eset Bordeauxban tekintették. Londe orvos erre nézve egy igen ta- gos eredmény a rendszer mellett s ellene egyaránt
fordult elő. Egy előkelő ifju leány haldokolt, s nulságos péld'át emlit föl. Egy nagy fűszerkeres- hozható föl. Egy oly országban, • ol évenként milmidő:i látszólag utolsót l'hellt, apját s anyját, kedés mellett a szegleten, kis szűk bódéban egy liók halnak el, s a kisérlet csak negyvenhatezer
hogy a szivrepesztő látvány tanúi ne legyenek, szatócs tartózkodott. 1825. jan. 16-kán reggel felé testre alkalmaztatik, még döntő itéletet a rendszer
kivezették a halottas szobából. Mintha a gondvi- a fűszeres bolt ajtaján, moly a szatócs bódéja mel- helyessége mellett vagy ellen fölhozni nem lehet,
selés vezette volna, a bibornok történetesen arra lett volt, halk dörömbölés hallatszott. A fűszeres mert mint emiitők ez még csak egy pár nagyobb
járt, s eszébe ötlött, hogy a leányka hogylétéről maga ment le, hogy a lármáért megkorholja a sza- városban létesült, s különösen a kisebb városokban
tudakozódjék. A szobába lépvén, a betegápolónő 1 tócsot. De mennyire visszarettent, midőn azt moz- szoktak tulságosan sietni a temetéssel.
Parville orvos a következő módot ajánlja a
épen akkor toritetto a szemfódelot a leány arczára. ! dulatlanul látta feküdni a padlaton. Rögtön örS valóban ugy látszott, hogy az élet kiköltözött vosért küldött, ki e hirtelen halált a fojtó lég valódi és tetszhalál közti különbség fölismerésére.
az ifju nőből. Csakhogy a bibornok nem volt oly beszivásának tulajdonitá. Véleményében megerő- Mint tudva van, az atropiné —a belladonna lényekönnyenhivő, mint a környező személyzet. Elha- sitette őt a kiégett olajlámpa, s a kis kemenezében ges alkatrésze — oly sajátságú, miszerint ennek
következtében a szemfeketéje (pupilla) jelentéketározta, hozy kisérletet tesz. Fölemelte szavát, hamuvá égett kőszén.
biztatta a már halottnak vélt nőt, hogy ne mondA hideg idő daczára is rögtön a szabad légre nyen kiterjed. A szemészek rendesen használják e
jon le minden reményről, azt mondta, hogy azért vitette s lehető függélyes irányban egy székre szert, ha valami műtétet szándékoznak véghezjött, miszerint meggyógyítsa, s mellette könyö- ültette az ugyvélt halottat. Tagjai hanyagul lóg- vinni, vagy a szem belsejét vizsgálják. Bouchut
rögjön. „Nem lát ugyan engem," igy szólt, ,,do tak le, szeme nem mozdult meg, lélekzésnek, sziv- orvos pedig bebizonyitotta, hogy az atropinénak,
tudom, hogy hallj 1 azt, mit mondok." És sajátsá- vagy érverésnek sorami nyoma sem látszott, szóval ha már a halál bekövetkozett, nincsen semmi hagos előérzete nöm is csalta meg. A remény igéi mindenki halottnak tekintette. A lélekzés vissza- tása a szemro. A tetszhalálban vagy önkivüli állaelhatottak a beteg füleibe, s csodás változást idéz- hozására használt czélszerü eljárás sikertelennek potban nehány csepp atropiné alkalmazása által
tek elő. Az ifju leány megéledt, s 1866-ban férjhez bizonyult be. Végre tizenegy órai folytonos ápolás nehány pillanat mulva a szem feketéje kiterjed,
ment, gyermekei vannak, s ogy tekintélyes család után a sziv táján alig észrevehető mozdulás észlel- sőt kiterjedése a halál után is még nehány pillaszemefénve lett.
ni tetott. Kevés időre ezután a boteg fölnyitotta natig tapasztalható, de ez egy negyed, vagy logA bibornok által fölhozott utolsó példa oly szemét, visszanyerte öntudatát, s beszélni is tudott felébb ogy félóra mulva megszünik: ennélfogva a
érdekes, s oly benyomást eszközölt, hogy mi is jónak környezetével. Londe orvos ez esetből ismét azt szem feketéjének kiterjedése világos bizonyítéka
tartjuk saját szavait idézni:
j következteti, hogy gyakran temetnek el gőz által annak, hogy a halál csak látszólagos.
,,Az 1826-ik év nyarának egy tikkasztó dél- megfojtott embereket, kiket még életre lehetne
Ezt olőre bocsátva, képzeljünk egy szinházi
utánján tomplomban zsufolt közönség előtt egy hozni.
látcső nagyságu sötét kamrát (camera obseura),
ifju lelkész szónokok, s szónokias közbon egyszer
Ismerjük a borzasztó keleti hányszékelést moly egv szelet fényképészeti papirost tartalmaz,
csak elájult. Szavai érthetlonokké váltak, s a tám- (cholera), s lőhető, hogy még szembo kell nézni e s ez huszonöt, harmincz perczenként egy órakéfához dőlt. A templomból ki, s onnan haza vitték. paizsos férfiuval, ki a halált hordozza magával. szülék által forgattatik. E szerkezet a halott szeme
Mindenki azt hitto, hogy meghalt. Egy pár óra Ilyenkor a gyors temetés menthető, sőt néha kike- fölébe, melyre előzőleg nehány csepp atropine-t
mulva, megkondult a halotti harang, s a temetési rülhetlen. Azonban e borzasztó betegsésr halált öntöttek, helyeztetvén : a szemgolyót leábrázolja.
előkészületokhez hozzá is fogtak.Látása elveszett, j jelző sajátságai, a merovség, hidegség, sötétkék Világos, hogy a mint a papir a test szeme
de mint az általam emlitett ifju leány, ha nem lát- j szin még a valóságos halál bekövetkezése előtt ölött forog, ha a szem feketéje kiterjed, annak
hatott is, mindenosotre hallhatott, csakhogy az, a; jóval előjöhetnek. S Londe azt állitja, hogy több fényképészeti ábrája szintén kiterjedésre fog mumit körülto hallott, nöm igen vigasztalá. Az orvos \ izben vették már észro, miszerint a hányszékelés- tatni, ha azonban változatlanul marad, az ábra is
megvizsgálta, s halottnak nyilvánitá, s kikérdez- | ben elhaltaknak kinyilatkoztatott egyének közül a megtartja eredeti alakját. A papir vizsgálata után
vén, korát, születéshelyét, kiállította a szokásos I halál után még sokan egyik vagy másik tagjaikat a kisérletet oszközlő világosan átláthatja, ha vajjon
bizonyitványt, hogy másnap eltomethető. A püs- | megmozdították. Egy ötven éves no, holott ege3Z az illető egyén valósággal vagy csak látszólag
pök a halotti ágy mellé ült, hogy egy de profun- teste merov és hideg volt, egy óra alatt ballábát halott e? Paville orvos véleménye szerint ez egydiát énekeljen. Már koporsómértéket is vettek. Az tizenkétszor, ha bár alig észrevehetőleg, de mégis szerü eszköz alkalmazása által a halotti látlelet
éj bekövetkezett, s elképzelhetik önök, hogy mily ! megmozdította. Azután a rángás jobb lábába ment olhirtelenkedett kiállítását mög lehet gátolni, mert *
kétségbeejtő érzemény nehezkedett az ifju lelkész : által. A kezelő orvos e jelenség észlelésére magá- ez nyujt bizonyitékot, s számitja meg a perezoket
szivére. Végre, a körülte zajongó hangok közül \ hoz hivott egy segédorvost, ki szintén ugy nyilat- s még az orvost is fölmenti a felelet terhe alól. A
kivehetto azt is, mely gyermeksége óta ismeretes s j kozott, hogy ilyesminek több izben volt tanúja. A papir bizonyitja, hogy az igazolás tettlegesen s
drága volt előtte. E hang csodás hatást ébresztett | szegény asszonyt mindemellett is a bonczterombe vigyázatosan vitetett" véghez, mert föltéve, hogy
bonne, s emberfeletti eröt kifejteni nagy nehezen '• szállitották, s onnan a temetőbe. S nem lehet-e'a bizonyiték előidézésére e«y félóra tűzetnék ki, a
sikerült is neki. Még csak annyit kell ehhoz ten- I innen azt következtetnünk, „hogy sok kholerást leforgott papirszelet hosszúsága jelzi azon időt, mi
nem, hogy még az orvos által is halottnak nyilvá- j élve temettek el."
alatt a kisérlet eszközöltetett. íly szerkezetű
nitott ember másnap ismét a szószékben állott, •
Voyrat orvost ogy kholerás beteghez hivtak, gépet lehotne tartani akár a papnál, akár egy
honnan tegnap halottan emelték le. S az az ifju kinok egész családja cz iszonyu halállal mult ki. polgári tisztviselőnél. Az aggodalmak megszűnlelkész, uraim, ugyanaz, ki most önökhöz bőszéi, i A nő egészen önkivüli állapotban volt. Eret vágott nének, s elhamarkodott temetés iszonyu következK. T. K.
s ki ez esemény után negyven év mulva esedozik ; rajta, ogyetlen csepp vér sem folyt ki. Nadályokat j ményei nem zaklatnák a kedélyeket.
önök előtt, hogy ne csak a régi szabályok erélyo- ; alkalmazott, de azok som szívhattak vért. Szeszes '
sebb foganatosítását eszközöljék, hanom ujabbakat ; eszközökkel dörzsölte a testet, de másfélnapi kilétesitsenek, hogy a holyrohozhatlan szerencsét- | sérlet után is ugyanazon állapot maradt meg. Már
Angol marha istállók,
Jenségeknek clejo vétessék."
^
, a temetéshez készültek, midőn észrevették, hogy
Londe Károly nem rég olhalt franczia orvos, j egy nadálycsipésből egy pár csepp vér szivárgott
(A „Gazd. Közlönyéből.)
<i az olhirtelenkcdett temetés következményeiről ki. Az orvos ertesittetven
értesittetvén e körülmény felől: épen j
ki
A legfontosabb gazdasági kérdések egvike,
röpiratot bocsátott ki , figyelmét a vizbefultakra akkor lépett a szobába, midőn a testet az ápolónő
melylyol
az angol állattenyésztők régóta foglalis kiterjeszti. Erre vonatkozólag is közlünk egy ! a szemfödéllel akarta leteriteni. Egyszer csak a nő
koznak,
a
szarvasmarha-istállók szerkezete. Bizoálla
megmozdul,
fölnyitja
szemeit,
s
lassu
hang'
meglepő esetet.
on
Párisban 1829. júl. 13-án délutáni két órakor, szól: „Mit akarnak tenni velem,hiszen nem haltam nyos, hogy e tekintetben az utolsó 25 évben tetea Pont des Árts közelében egy látszólag élettelen én meg. Takarodjanak ol innen." Egészen helyre j mes haladások történtek, nevezetesen az istállók
hullát huzták ki a folyóból. Á szerencsétlen körül- jött, s más baja nem lett, minthogy egy pár hóná- berendezését illetőleg.
belől husz éves, barna arczu, izmos termetü ifju P'g nagyott hallott
Tudjuk tapasztalásból, hogy mily nehéz az
A fagyást is igen gyakran azonosítják a valo-' 11. n. traditionális szokásokat legyőzni, melyek
volt. A test szinehagyott és hiieg, ajak és arcz
meg volt dagadva, s egészen kékellett, a szájból sógos halállal. Francziaországban a folyó évben is j gyakran a legczélszerübb ujitások és javitások
vastag sárgás hab tajtékzott, szemei nyitvák, tagjai I több folyamodványt nyujtottak a parlamenthez
a j gyors életbeléptetését lehetetlenné teszik. Igy
'
lomhán eleresztve voltak. Szívverésnek vagy lélek- gyors eltometés megakadályozása tárgyában. Aj volt ez Angliában is, hol agazdaközonség nagyobb
zésnek semmi nyoma sem volt észlelhető. A test folyamodók azt indítványozták, hogy ezentul min- része a régi szerkezetű istállókhoz annyira^ragaszhosszas ideig f.íküdt viz alatt, maga a kutatás don tometéa elöször ideiglenesen történjék, azaz: kodott, hogy ezakon te >ndő javításokról és ujitá-
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sokról mit sem akart tudni. Egyes kitünő állattenyésztő erélyes föllépésének köszönhetni, hogy
ujabb időbon, daczára a rég megszokotthoz való
ragaszkodásnak, a szarvasmarha-istállók szerkezete, egész uj reformnak örvend, nevezetesen mi
azok belszorkezetének czélszorüségét illeti. Mindonekfelett szükséges volt az állatoknak egészséges, tiszta lovegővel ellátott istállót adni. A régi
szerkezetű, többnyire alacsony, semminemü ventilátióval cl nem látott istállók, ezen fontos igénynek eleget tenni képesek nem voltak. Sok kisérlet
és komoly tanulmány tárgyává vált ezen kérdés
megoldása, és csakis hosszabb idő folytán sikerült.
Anglia kitünőbb gazdái, az ország minden vidékein tettek kisérletet, különféle szerkezotü istállókkal, nevezetesen pedig azokban alkalmazott
ventilátiókkal (szelelő készülékokkel); a legkülönfélébb szerkezetű u. n. „minta-istállók" épitettek, melyek a ventilátió mindennemű rendszerével felszereltettek.
Az utolsó epidemia (marhavész) óta, mely az
angol szarvasmarha-állományt annyira apasztotta,
különösen szükségesnek bizonyultak a jól szellőzhető istállók, de ogyátalában az istállók szerkezetén való különböző módosítások. A régi keskeny,
szük istállók helyébo széles, tágas épületek jutottak, moly utóbbiakban a levegő megujitása minden nehézség nélkül volt eszkörölhető, az állatok
egészséges állapotának és diszlésének ezen főtényezője tehát mindenkor, télen-nyáron egyaránt
biztosíttatott. A régi istállókban ellenben, épen a
fris, tiszta levogő hiányzott és hiányzik, és jo hiány
folytán az állatok egészségi állapota szombeötlőleg folyton roncsol tátott és roncsoltatik.
Az ujabb, divóbb angol istállókban, a gerondázat, valamint a válaszfalak is —
melyek az egyes állatokat egymástól
clkülönitik — vasból készülvék; ezek
kettős előnyt nyujtanak, t. i. tartósabbak, és egyszersmind a férgeknek
menedékhelyül nem szolgálhatnak.
A jászolrácsok, valamint az etetőváluk szintén vasból készültek, moly
utóbbiak e mellett mozgékonyak.
Tekintsük már most az istállók szerk ezetét.
Az istálló alapját egy megfelelő
vastag, „6<;'íoji"-réteg *) képezi, melyen keresztül semminemü nedvesség nem hatolhat. Hogy mennyire
fontos, hogv valamely istállóba nodvesség ne hatolhasson, arról utóbb
fogunk szólni. — Ezen betonréteg
felott van az istálló talpa, mely nagy
négyszöglotes kövokből (márványtáblák, kohlheimi lemezek vagy ége""
tett négyszegletos téglákból) van öszszeillesztve. Az istálló falaitól, közepo felé, a padlónak minden hoszszölro mintegy 1 ' / 2 hüvelyknyi esése
van,minek folytán minden viz és egyéb hig test azon
végig, az istálló közepe felé folyhatik. Az ily
módon összogyülekező folyadékok, két kis csatornán keresztül jutnak ki az istállóból, az ovtárba
(a trágyadomb mellett). Ezen kis csatornák, az
istálló közepén (folyosón), annak egész hosszában
nyulnak végig, és vezetik ki folyton a vizeletet az
istállóból. Csak ily módon vagyunk képesek az
istállóban egyrészt jó levegőt biztositani, másrészt
pedig az istálló falait a rothadás elől megmenteni.
Ha falusi istállóinkat megvizsgáljuk, bátran mondhatjuk, miszerint azok legnagyobb része a lehető
legroszabb levogőt tartalmazzák. A vizelet a falak
hosszában összegyűlvén, azokon felszivárog és
tönkro teszi azt. Nem csoda, ha ily körülmények
közt a marha folytonos betegségeknek van alávetve, de másrészt azon sem csodálkozhatunk,
hogy ily istállók falai nehány év alatt összeroskadnak, bedülnek stb., ugyannyira, hogy külső
támaszték nélkül azok gyakran fenn sem tarthatják magukat. A folyosó — mely az istálló közepén
végig nyúlik, és moly egyszersmind a rendes közlekedésre is szolgál — legkevesebb 5—6 láb széles.
Ezen hordatik be a takarmány a marha számára,
miért „takarmányozási folyosónak" (Futtergang)
Í8 neveztetik.
Az angol istállók legtökéletesobb és legtüzotosebbon tanulmányozott részét képezi a ventillatio, azaz: szellőztetés. — Mindenekelőtt a keskeny
réseket, melyekon keresztül alig jutott levegő az
istállókba, szélea tágas ajtók és ablakok által
helyettesítek. E mollett pedig a tető hosszában,

egy csatorna alaku második tető alkalmaztatott,
melyen keresztül a lég körzése, az istállóból kifelé
— minden, a marha egészségére nézve ártalmas
légvonat nélkül — eszközöltethetik. Ugyanis a
romlott lég a középfolyosóból felfelé emelkedvén,
a kisebb középfedél bezárható nyilasain kerosztül
kihatol, a nélkül, hogy az állatok körül ezért légvonat mutatkoznék.
Emiitők, hogy mily rendkivül fontos valamely istálló padlója alatt egy béton-réteget alkalmazni. Oka következőkben rejlik : Ha az istállóban összegyülokező vizelet a földbe szivároghat,
az ott felbomlik és elrothad. Ennek folytán tetomcs miasmák és ártalmas büdös gázok fejlődnek,
melyek a levegőt rontják, nem ritkán az istállóban
különféle betegségeket, sőt halált is szülvén. Erre
vonatkozólag következő eset fogja a t. olvasót, az
épen mondottakról meggyőzni.
Nehány év eiőtt Derbyshire-bon egy bérlő
állatai rögtön sorban megbetegedtek és elhaltak
a nélkül, hogy a vidéken bárminemű epidémia
(nyavalya) uralkodott volna. "Az állatorvos mindenféle szert megkísértett az értékes tehenészet
megmentése tekintetéből, azonban mindoz hasztalan vala. Néhány hónap alatt bérlőnk állatai egytől egyig mind elhaltak, ő maga podig — a bérlő
— önnek folytán inog is bukott. Kénytelen volt a
bérletet elhagyni, melybe egy másik bérlő helyezkodett.
Az uj bérlő az istállót is csakhamar fel szereié
egészséges állataival, melyek azonban nehány hét
mulva szintén megbetegedtek utóbb pedig ol is
vesztek. íly módon tetemes vesztoséget szenvedvén, ez is kénytelen volt bérletéről lemondani.
Még két bérlő, kik ezután következtek, hasonló

Angol szarvasmarha-istálló belseje.
sorsban részesültok mint olődjeik, ugy annyira,
hogy ezek után már senki sem akart vállalkozni
ezen gazdaság kibérlésérc. Végtére egy német
gazda votte át ezen birtokot; hasztalan beszélték
neki szomszédjai, hogy ezon birtokon ,,az ördög
uralkodik, ki is minden marhát lehetőleg rövid
idő alatt tönkre tesz." Az uj bérlő első teendője
az istálló megtekintése volt, moly oly sok vagyont
emésztett meg. Tapasztala, miszerint ez épület
talapzata, a magába szitt nagymennyiségü vizolot
folytán, a szó teljes értőimében felbomlásnak indult.
Mit volt mit tennie: mint az uj istállót kedvezőbb
körülmények közt és jobb szerkezettel épiteni. Ez
megtörténvén, marháinak többé a bajjal küzdenie
nem kellő.
Az istállók ily módon fölszerelése nemcsak
nehány minta-gazdaságban látható: Anglia istállóinak nagyrésze ily kitünően van szerkesztve és
felszerolvo. Az előnyök pedig, melyeket a czélszerü szerkezet nyujt, oly nagyok és értékesek,
miszerint romélhető, hogy mielőbb nálunk is
azon lesznek gazdáink, hogy istállóikat teljes reformnak vessék alá.

Egyveleg.

vD (Mire nem jó a napraforgó.) Egy orvos,
dr. Martini, a párisi egészségügyi társulatnak egy
értekezést nyujtott be, melyben kimutatja, hogy a
maláriát, a mocsáros vidékek egészségtolen kigőzölgését, ártalmatlanná lőhet azáltal tonni, ha a
különben is annyira hasznos közönséges napraforgót
•) Beton alatt értünk e g y vizhatlan kőtörmelléket, az ilyen rosz levegőjű vidékeken nagy mérvben
mely rftjrasz által tartatik össze, utóbb szilárd, erős kő- tenyésztik. E fölfedezésnek talán hazánk némely
tájain is hasznát lehetne venni.
tönU'ggr. válván.

0 (Birkatenyésztés.) Egy franczia Tennesse
államban, Észak-Amerikában valami 5—6000
holdnyi mocsáros földet vásárolt meg, hogy ott
nagyszerü békatenyésztést kezdjen és folytasson.
Memphist és a közeleső nagyobb városokat onnan
akarja békaczombokkal ellátni.
© (Hajótörések statisztikája.) Az Uj-Yorkban
megjelenő ,,Insurance-Gasette" (Biztositási ujság)
irja: Az utóbb lefolyt 10 óv és 5 hónap alatt 4884
hajó szenvedett hajótörést, valami 198.702,876 dollár értékkel együtt. E számok iszonyúak, s hátha
még azt is tudnók, hogy hány emberélet veszott
oda! Átlíigosan vévo minden hónapban 35 hajó
pusztult el a tongeren; a pénzveszteség egy hónapra
mintogy másfél millió dollár, melyből tehát minden
napra 50,000 dollár esik.
— (A szinházégések statisztikája.) E században már 75 szinház égett le, legtöbb a jelen évben:
7 hó alatt 6, és pedig Köln, Now-Orleans, Kiow,
Hull, Nizza és Drezda városaiban. Ez évhez legközelebb áll 1855, midőn összesen 7 szinház égett
le. Németországban az utolsó 22 év óta szinházégés színhelye volt.
— (Hirlapok főzése.)
Párisban a franczia
rendőrség által lefoglalt hirlapok és nyomtatványok sajátságos sorsra vannak kárhoztatva. Nem
fűtenek be velök, sajttakarónak sem adják el,
hanem mikor az illető raktár nagyon megtelt, kihordják az egész tömeget egy térre a sorompókon
kivül s ott forró vizben nagy üstökben főzik, egy
hivatalnok s egy szakasz-rendőrség felügyelete
alatt. H a már a papir jól szétfőtt és péppé vált,
eladják a papir és dobozgyárosoknak, kik aztán
lehetőleg felhasználják. Egy közelebbi hirlapfőzésnél Rochefort „Lámpás"-ából 160,000 példány
került az üstbe; továbbá közel fél
millió „Indépendance", „Frankfurter Ztg." stb.
— (A háremekről.) Egy utazó
török, Molla Hallil a „M. P."-ban a
következőkot irja a török háremekről: „Utazásomban igen kellemetlen
az, hogy az emberek igen sok visszás
fogalommal birnak a török népről.
Társaságokban többnyire a török viszonyok- és szokásokról foly a beszéd; midőn mindjárt előjő a többnejüség és a háremek. Sok mindent
irtak a háremekről, a nélkül, hooy
először is e szót ismerték volna,
mely női szobát jelont. Törökország
a haladás küszöbén áll, az uj törökpárt hatalmasan törekszik a czivilizáczió fénye felé, mely világító szövétnekéül szolgál minden tényében.
Szultánunk Abdul Aziz merészen
;:
széttörő az otthonülés szigoru törvényét, mely csakis a háboru érdekében
engedé a távozást; ő maga is csak
egy nőt tart, megtiltván a többnojüséget mindönkinek. Háremek ugyan most is léteznek, még a legszegényebb hazánál is, mert a család
női tagjai ott laknak. Do nehogy azt hidje valaki,
hogy ezek egyedül az állatias gyönyör helyei, mórt
a gyermekek növelése is ott kezdődik, a testvéri
szeretet loggyöngédebb érzolmo ott nyer ápolást.
Ha egy férfi leány testvére nála lakik, annak már
saját háreme vagyis lakása van. — Azonkivül a
háremben lakik a nevelőnő, a varrónő, szobaloány,
átalában a családhoz tartozó bármely nő és bármily
nembeli gyermek, természetes tehát, hogy számos
lakrésze van a háremnek."
** (Az alkoholnak) hulladékokból való készitése, ogészenuj,s Robinson Péter által Chicagoban
feltalált iparág, moly nek minden valószínüség szerint igen szép jövő van biztositva. A házi hulladékokat, ételmaradékokat, döglött patkányokat,
száradt káposztaleveleket, s más ily többé-kevésbbé
finom izlés szerinti dolgokat összegyűjtve, 6 óra
hosszat főzik. A főzés által nyert zsiradékot, mely
a szappangyárakban lel igon keresett alkalmazást
lefőzvén, a megmaradt sürü anyagból száritás és
destillatio által a legjobb minőségü alkohol nyerhető. Tiz tonna hulladék 30 font szappanzsiradékot és 40 gallon 90 fok orős alkoholt, ad.
_ ** (Emeletes vasuti kocsik.) Egy párisi gyárban emeletes vasuti kocsikat gyártanak, s ezekből
e napokban érkezett egy liécsbo, mely a déli vasúttársaságé. Az alsórészen 78 ülőhely van, és pedig
első, második és harmadik osztályzattal. A kocsi
csak kevéssel magasabb, mint a rendes vasut kocsik,
de az alsórész nagyon mélyre lemegy, s a felső
csak 5 láb magasságú, ugy hogyittnem lehet állva
maradni. — íly kocsik Párisban már rég idő óta
vannak használatban.
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Irodalom és műrészét.
** („A világtörténelem napjai) a legrégibb
időktől kezdve a jelonkorig, különös tekintettol
Magyarországra," e czim alatt jelent meg Pesty
Frigyesnek két vastag kötetből ( V I I I , 703 és 782
lap) álló műve. Nagy szorgalommal gyüjtött és
egybeállitott adatok tárháza, o y módon rendezve,
hogy az év minden napjára foljogyezve olvasható
mely években mily nevezetes dolog történt az
napon. Bevezetésül Horváth Mihálytól olvasható
rövid élőbeszéd, melyben hangsúlyozva van, hogy
e mű a külföld hason tartalmu művei mellé bátran
odatohető, sőt tökélyben azokat fölül is múlja.
Mindenesetre hasznos segédkönyv a történolemmol
foglalkozóknak, kik nap-adataik (Dátum) pontosságáról meg akarnak győződni. Kiadta Pfeifer
Férd. Ára?
** (Streitmann József) gyöngyösi kötélgyártómester, képzett iparosunk egy füzotkét adott ki:
„Nehány szó az iparállapot és ipartörvény érdekébon" czim alatt, melyben az iparrendezés olső
feladatának az ipariskolák felállítását óo szervezését tekinti. A korlátlan szabad-ipar is — mint
mondja — ma még nem áldás, csak átok volna
hazánkra , noha szabad-ipar nélkül nem haladhatunk. Az iparosztályt — mondja végül — nöm
rendeletekkel, hanem áldozatkészséggel kell fölkelteni álmából. Ajánljuk az iparügygyol foglalkozóknak e gyakorlati kis munkát.
** („A magyar pénzügyminiszter)
jelentése ő
Felségéhez a magyar államvagyonról" a király
meghagyására német nyelven is megjelent pompásan kiállítva, s e kiadásból a követségeknek, az
összes udvaroknak, s a pesti, bécsi ujságoknak,
valamint Németország valamonnyi hírlapjainak
fog küldetni ogy-egy példány. A könyvkereskedésekbon is kapható ugy a magyar, mint a német
kiadás. Ára 5 frt. Potrik Géza könyvárusnál van
bizományban.
** (A Századok) október havi füzete megjelent, legnagyobb részben az ipolysági gyülést
ismertető tartalommal. Elől Horváth Mihály
megnyitó boszéde. van, aztán Nagy Iván értekezése
Hontvármegye Árpádkori birtokosairól; Székely
Mózes Várfalvi Nagy Jánostól, könyvismertetés
és tárcza.
$% (Dr. Schwalb Moritz) brémai evang, papnak : „Á régi és az uj hit a Krisztusban" czimü
értekezését vettük, melyet 1868-ban a német protestáns egyletben tartott, s melyet most Laukó
Károly ev. lelkész magyarra forditott. A Petrik
Géza bizományában megjelont, 48 lapnyi füzet ára
30 kr. Ajánljuk protestánsaink figyelmébe.
,% (Beküldetett) a „Polgári vallás vázlata.
Vagyis egy akol és egy pásztor" czimü handabanda Gáthy Károlytól. Előszavának vége az
egész férczelményt eléggé jellemzi, mely igy
hangzik:
Ki előtt én vagyok örült;
S-e vallásunkat gyalázza: —
Az a törvényt is utálja:
S az már előttem megőrült.

** („Abrándvilág") czimmel id. Ábrányi Kornél hat eredeti magyar műdalra nyit előfizetést,
két ftjával. Az előfizetésok decz. elejéig id. Ábrányi Kornélhoz vagy a Rózsavölgyi-féle műkereskedésbe intézondők.
** (Uj zenemiívek) jelontok meg Rózsavölgyi
és társa műkoreskedésébenMwieíA Jánostól „Tulsó
soron van a mi házunk" és „Kikiricsbokor a kertbe,"
két magyar nóta, öt frissel; ára 60 kr. Sipos Antaltól „Tisza partján," zenekép, ára 70 kr.;„Tanzlied von Sevilla," Köhler átirata, ára 60 kr.; s a
Rubinstein-féle „Marche a la Turque", négy kézre,
irta Réth Károly, ára 60 kr.

Közhiteitek, egyletek.
— (A magyar (ut. akadémia) okt. 25-ki ülésében Hunfalvy P á l tartott felolvasást a nyár folytán tett külföldi utjáról. Régi óhajtása szerint
meglátogatta az észt és finn tartományokat, s
ezuttal esztiandi utazásáról szólt. Az első oszt községet Rigában találta, innen hajón utazott tovább.
A balt tartományok, mondá, soha sem tudtak
nagyobb történeti fontosságra emelkedni. A reformácziót követett nagy izgalmakban az eszthek a
svédek alá jutottak; később Nagy Péter czár nagy
kegyetlenségek közt foglalta el halálos ellenségétől

T A R H A Z.

a balt tartományokat, melyekot azonban később
állandóan birodalmához akarván csatolni, számos
kiváltsággal és előjoggal ajándékozott meg. Megerősité nevezetesen törvényhozási, közigazgatási,
egyházi szabadságaikat, és megengedé nokik a
német nyelv használatát. — Átalában itt a német
műveltség a tulnyomó, s még az észt lelkészi állomásokat is többnyire németek foglalják el, kik
káplánkodásuk alatt tanulják meg a nép nyelvét,
— podig e tartományokban, észt van mintegy 600
ezer, mig német csak 200 ezer. Orosz eredetü lakosság kevés van: de mégis jelentékeny azért,
mert rájok támaszkodik az orosz politika, melynek
czélja az, hogy a balti tartományok különszerüségét végkép megszüntesse. Természetesen segélyül
hivja e politika a vallást itt is, mint mindenütt. A
közelebbi években nagy inség volt a balttartományokban. Az orosz kormány biztatta a lakosságot,
hagyja oda az evangelikus egyházat és térjen az
oroszba, ott nem köll papot, tanitót fizetni noki, és
földokot is kap. Valami 100,000-en át is tértek; de
nem találták föl azt, a mi nélkül az észt nem tud
élni: a prédikácziót. Szerettok volna megint visszatérni, hanem ezt tiltják a birodalmi törvények.
Ezek hát ugyancsak megjárták. — Hunfalvy
„útirajzai" előtt Ballagi Mór Réső Ensel Sándor
kérelmét adta elő az iránt, hogy „Magyar helynevek magyarázója" czimü munkáját az akadémia
segélyezze, vagy adjaki; véleményadás végett áttétetett a nyelv- és történeti bizottságokhoz. Végül
néhány kisebb fontosságu összos ülési bojolentés —
könyvadományokról, beérkezett csere-példányokról, stb. — zárta be a szokottnál rövidebb ülést.
** (A magyar akadémia) pénztárával viszonyban álló tisztelt közönség ezennel értesittetik,
hogy folyó 1869. év november I-ső napjától kezdve
ugy a befizetések, mint a kifizetések a magyar
akadémia pénztárának kezelésével ezentul megbizott magyar földhitelintézet pénztáránál ezon intézet saját házában (Pest, bálvány-uteza 5. sz.)
fognak történni. Pest, 1869. okt. 22. A m. t. akadémia elnöksége.
** (A Kisfaludy-társaság) szerdán, okt. 27-én,
tartotta rendes havi ülését. Szigligeti elnökölt. Felolvasás csak egy volt: Euripides „Alkestis"-ének
fordítása Szabó Istvántól, Homér fordítójától; a
társulat e veterán tagja e görög dráma átküldésével kivánt bucsut venni. A felolvasás után bejelentetett, hogy a Shakospoare kiadásban „Romeo és
J u l i a " Szász Károly fordítása szerint fogadtatott
el. Elfogadtatott továbbá „VI. Henrik" I-ső része,
forditotta Lőrinczy Zsigmond. A titkár ezekután
bejelenté, hogy az Evlapok 3-ik kötete elkészült, s
35 ivre terjed. Árát a társaság 3 o. é. frtban állapitotta meg. Bemutattatott továbbá a megjelent
„Magyar Orphous"egy díszpéldánya, melyet Bartalus, mint szerző szerkesztő és tulajdonos ajánlt
fel a társaságnak.
** (Az egyetemi növénykert) számára az igazgatóság megvotto Bartl szép orchidea-gyűjteményét. Párisból is megérkeztek a megrendelt
növények, miáltal az üvogház csínra nézve igen
sokat nyert. Különbon is többféle Ízletes s egyuttal czélszorü átalakítást vittek rajta véghez,
ugy hogy a növényvilág barátjainak kellemes látványkép ajánlhatjuk a látogatásra. Lapunk egyik
közelebbi száma hozta az üvogház rajzát.
** (A debreczeni kereskedő ifjak önképző'egylete) egy felhivást intéz a kereskedő ifjusághoz,
hogy ez évi novemb. 1-én megnyíló s öt hóra terjedd franczia és német nyelvtanfolyamát támogassa
és a kedvező alkalmat ne szalassza el. Hetenként
mindkét nyelvből 3—3 óra lesz, s a tandij havonként csak 1 frt 50 kr. — Megomlitjük még, hogy
ez önképzőkör egy év óta áll fen s máris felmutathat 500 kötetből álló könyvtárat s ezenkivül a
következő télen rendes felolvasásokat is fog tartani.

Egyház és iskola.

**

(A „felolvasási nötanoda") novemb. elején
ismét megnyilik Vachott Sándorné vezetése alatt,
alkalmat nyujtva a nőknek és leányoknak, hogy
kitünő szakférfiak előadásaiból ismerjék mög a
tudomány legnevezetesebb vívmányait. Védnöke
a tanodának gr. Andrássy Gyuláné, pártfogója b.
Eötvös Józsof s rendezője Pulszky Ferencz. Mindennapi hallgatásért dij havonként 12 frt, hetenként 3 előadás 6 frt, hetenként egy előadás hall-

, gatása 1 frt. — Hölgyeink bő tápot találnak itt
j művelődési török veséiknek.
** (Jankováczi plébánosnak) egy Boromisza
nevü lelkészt tettek meg. A község Jámbor P á l t
óhajta, ki 1848-ban is e helység plébánosa volt, de
mert akkor teljesité kötelességét, mint hazafi,
száműzetésbe kellett mennie, s egyházi állomását
másnak számára foglalták le. Imo, itt lett volna
az ideje, hogy Jámbor Pál is visszakapja azt, mit
a balsorsban elvesztett, — de az illető egyházi
elöljáróság ugy látszik nem ad bocsánatot, s nem
feledi el azt, mire a korona már „fátyolt" vetott.

Ipar,

azdaság, kereskedés.

** (Erdély borászata.) Dr. Entz Ferencz és
dr. Málnai jeles borászaink körutat tesznek E r délyben, az ottani bor és szőlőfajok megvizsgálása
végett. E hó 15-kén voltak Tordán, hol Nagy
Ferencz kolozsvári ev. ref. tanár kalauzolta őket, s
körutjokban is velök ment. Eddigelé a legnagyobb
elismeréssel szólanak Erdély borászatáról és szőlőmüveléséről.
— (A vizvezeték) használatára Pesten eddigelé 89 háziur jelentkezett, s ezenkivül több iparvállalat. Azokra nézvo, kik a vízvezetéket máris
használják, a befizetés nov. elsején fog kezdődni.
— Budán pedig a várostanács szakbizottsága most
tárgyalja azon tervet, melyet minap egy franczia
társulat nyujtott be vizvezeték fölállítása ügyében.

Közlekedés.
** (A gőzsiklón) mult szombaton valahára
megtartották a próbamenotot, mely igon jól sikerült. A megnyitás nov. elején várható.
** (A lánczhid megváltása) ügyében még e
jelen ülésszak folyama alatt törvényjavaslat fog
terjesztetni az országgyülés elé.

üi ujság?
** (A király keleti utjáról.) Ö felsége a meghatározott időben érkezott Temesvárra. Mind az
udvari kocsiban, mind a kíséret waggonjaiban mélyen be voltak függönyözvo az ablakok, miből a
temesvári lap azt következtoti, hogy a magas társaság a nyugalomnak adta át magát. Az udvari
pénztárnokon s egy hadsegéden kivül senki sem
volt látható a kisérotből. A pályaudvaron, melyen
a polgármester, a főkapitány s néhány kiváncsi
volt jelen, a vonat ott tartózkodása alatt a legmélyebb csönd uralgott. Nagy-Kikindán
azonban
mozsárlövésekkel, zeneszóval és viharos éljenekkel
fogadták a vonatot, ugy hegy a király és az egész
utazó társaság ijedten ébredt fel az álomból. Baziásban a király pontban a meghatározott órában
("26-án reggel) érkozett meg, s azonnal a lobogókkal diszitett gőzhajóra lépett. A hajó öt órakor
indult a Dunán lefelé.
= (A király elutazása napján) az ő elnöklete
alatt két izben tartatott minisztertanács Budán; s
ugyane nap d. e. eskettetett föl az uj belügyminiszter. Ő Felsége, ha ugyan pontosan megtartják
a megállapitott programmot, nov. 29-kén érkezik
vissza Budapestre. A királyné hir sverint még jó
soká t. i. nov. 20-káig szándékozik Gödöllőn mulatni, s csak akkor költözik be Budára. Gyermekeit pedig ugyane nap Bécsbe fogja küldeni.
** (A hivatalos lap) közelebbi számaiban számos kinevezést közöl. Tóth Vilmos belügyminisztériumi államtitkárrá, Lipovniczky Vilmos a semmisitőszék alelnökévé, Láday Ágoston, Dietrich
Rezső, Beke János, Sarlay János és Sloboda F e rencz semmisitőszéki birákká; a legfőbb itélőszékhez pedig Lukács Ignácz tanácselnökké, Cserneczky
József, Puskáriu János, Blaskovics Kálmán, K a r a p
Ferencz és Mihályi Gábor birákká neveztettek ki.
okmányok Zágrábban.) A „Szá# % (Magyar
zadok" írja, hogy a szomoru emlékü 50-es évek
elején Kukulyevics Iván horvát történész, a m. kir.
kamara budai levéltárából összesen mujdnom 50
ezer darab értékes okmányt, micsoda jogon? ő
tudja, elvitt Zágrábba. Ideje volna már — mondja
a „ S z " — ha a magyar kormány visszaszerezné ez
okmányokat, illetőleg a pénzügyminiszter — kinek
hatósága alá a kamarai levéltár tartozik — mmt
ennek kétségtelen jogos tulajdonait az itt meglevő
téritvények alapján visszakövetelné.
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== (Az uj belüyyminisz!er) okt. 27-én jelent
—(A magyar honvédséghez) ismét több kineveNemieti szinház.
zés történt; a gyalogsághoz 4 alezredes, 9 őrnagy, meg először a képviselőházban. Alig lépett be, Tisza
okt. 22. ,Jí mama." Eredeti vigjáték 3 felv.
l l elsö osztályu százados, 23 másod osztályu Kálmán interpellácziót intézett hozzá: szándéko- Irta Péntek,
Szigligeti.
zik-e
a
miniszter
a
nemzeti
szinház
anyagi
és
százados, 48 főhadnagy és 58 hadnagy; a lovasSzombat,, okt. 23. „DinaraK." Opera 3 felv. Zenéjét
szellemi állapotáról a ház elé kimeritő jelentést szerz. Meyerbeer.
sághoz 7 hadaagy neveztetett ki.
Vasárnap, okt. 24.,yLiliom.fi." Eredeti népszínmű 3 felv.
** (Gyurman AdolfJ emlékére hirlapiró társai tenni, továbbá minő uton és minő intézkedésekot
Szigligeti Zenéjét szerz. Szerdahelyi.
adakozásából 78 frt gyült be. Az aláirók abban szándékozik tenni a nemzeti szinház ügyének jövő Irta Hétfő,
okt. 25. „Delila.u Dráma, 3 felv. Irta Feuillet;
állapodtak meg, hogy ez összegből az elhunyt rendezése és az intézet anyagi és szellemi emelése ford. K. Á.
dorékférfiu porai fölé egyszerü sirkő állitassék, a erdőkében? Rajner rögtön válaszolt, kijelentve,
Kedd, okt. 26. „Alvajáró." Opera 2 felv. Zenéjét szerz.
netán megmaradó pénzt pedig az özvegynek hogy már tett intézkedést a legnevezetesebb kül- Bellini.
földi szinházaknál ezen viszonyokra vonatkozólag
Szerda, okt. Ü<. „A társaságból," Színmű 4 felv. Irta
kézbesitik.
Bauernfeld; ford. Szerdahelyi.
"(A cattarói fölkelés) a legközolebbi távira- gyakorlatban levő szabályok megszerzésére, 8
Csütörtök, okt. 28. „Sevilliai borbély." Opera 2 felv.
tok szerint mind nagyobb mérvet ölt. Okt. 27-én mihelyt azokat tanulmányozta, szakértőkből szán- Zenéjét szerz. Rossini.
hosszasabb csatározás volt s a jelentés szerint „a dékozik enquetet összehívni, hogy őt tanácsaikkal
veszteség egyik oldalról sincs tudva" s Jovanno- támogassák. Válaszát élénk helyeslés követte. —
Szerkesztői mondanivaló.
A képviselőház közelobbi ülésében a birói felelősvich ezredes megsobesittetett. Komoly julek!
— Polgár. I. Gy. Az íly történelmi s családszármazási
ségről szóló törvényjavaslatot tárgyalták.
** (Karagyorgyevics-per,) Sztrókay Boldizsár
czikkeknek lapunknál jobb helye van a ,,Századok"-ban, a
** (József főherczeg) honvédfoparancsnok már m. történelmi társulat közlönyében. Áttettük azért e-folyópostvárosi törvényszéki főügyész mint közvádló,
vádlovolében Karagyorgyevics Sándor herczegre a megkezdette körutját; okt. 26-án érkezett Vesz- irat szerkesztőségéhez.
— Miskolcz. Ny. S. A küldött életrajzhoz hasonló
tripartitum II. r. 43. cz. 5 §-a és 44. cz. 3. és 4. §-a prémbe s szemlét tartott az ottani honvéd-tanoszközleményünk most is nem egy vár még sort, s igy ezt legtály
felett.
Okt.
28-án
már
Zágrábban
volt,
hol
a
értelmében halálbüntetést, Trifkovics Pálra 15
jobb esetben is csak későn adhatnók. — Ajánlatát szivesen
évi, Stankovicsra 20 évi sulyos fogságbüntetést báni kastélyba szállt s szintén csapat-szemlét fogadjuk; a föltételt azonban csak uj évtől kezdve vagyunk
tartott.
képesek teljesiteni.
kér kimondatni.
** (A király konstantinápolyi mutatása) alkal- — !.. J . A köznevelésünkről szóló két czikk oly kezf (Többféle kereszt.) A „Ferencz-Józsefdetleges dolgokat tartalmaz s oly átalánosságban van
rend"-cn némi változtatásokat tett ogy Festetics mából következő programm állapitatott meg. O tartva, hogy gyakorlati irányu lapjainkban nem közölFelsége
a
szultánnal
legelőször
a
hajón
találkozik,
miniszterhez intézett kir. kézirat. Eddig 3 kereszt
hetjük.
— Pest. V. G. Almában semmi költészet nincs; képvolt: kis koreszt, nagy keroszt, közép kereszt. s ha a kölcsönös üdvözletek és bemutatások után
Lasz ezentul négy; t. i. ezek mellett még egy csil- idő marad, megszemléli a bazárt, este pedig a szul- zelet is csak annyi, mint bármely mindennapi álomban. Nem
tánnál zárt körben ebédel. Pénteken, okt. 29-én a közölhető.
lagos keroszt, de a melyik azért kisebb, mint a j
— P. Z. Várna. Elég ügyesen kezeli a distichont ;
király Dolmabagtsche palota egy erkélyéről fogja
nagy kereszt!
nézni a szultán templomba menetelét, délben kiha- nyelve néhol festői; költői elemek sem hiányoznak itt-ott.
Ellenben egészen prózai sorok is találkoznak, s az egészbea
** (Mint az egyiptomi alkirály vendégei) Majoz a régi szultán-eorchkekhez, megtekinteni a
gyarországból Szende Béla, Suhaj Imre miniszter- kincstárt, aztán a fegyvertárt, az Irene- ésaSofia- mint egészben nem találunk költői alakitást, sem e-légiai
hangulatot elég élénken nem költ. — Kisértse meg a motanácsosok, Wallandt Henrikés Kenessey Kálmán temploinokat, az ejubi szent sirokat, továbbá a dernebb
alakot. Talán könnyebb lesz több sikert aratni.
osztálytanácsosok, és Pongrácz Emilb.min. titkár szultán kéjhajóján a héttorony mellett a márványutaznak Suezbe. A nevezett urak jövö hó 6-dikán tengeren kirándulást tesz; este díszelőadásul „Faindulnak Triesztből és egyenesen Alexandriába yorite" dalmü adatik elő, melybon Csillag k. a.
SAKKJÁTÉK.
hajóznak.
fog fellépni. Okt. 30-án délelőtt az osztrák-magyar
518-ik sz. f. — Mateo de Zainorá-tól
*• (Ubryk Borbála ügyében) a vizsgáló biró nagykövet bemutatja a d pl. testület tagjait, mire
befejezte müködését s az iratokat felterjesztette a a szultánnal együtt ő Felsége a Bosporusou át
(Almeriában.)
törvényszékhez itélet hozatal végett.
Beikos tengoröbölbe hajóz, a közel fekvő tereken
(A „Strategie" czimü franczia sakk-folyóiratból.)
** (A vihar), melyet nehány nap előtt mi pes- tartandó nagy hadiszemlére. Este 10 órakor lesz a
Sötét.
tiek is érzénk, egész erejét Erdélybon fejté ki, visszatérés, mialatt a partom ünnepélyesen jkivilákülönösön Szeben környékén, hol éjféltől reggel gittatnak. Vasárnap ő Felsége misét hallgat, aztán
5 óráic tombolva, a városban az ablakokat törte testületek, egyházi e világi méltóságok tisztelgébe és a házfödelokről cserepeket vert le, a brassói sét fogadja; délután a szultánnal kilovagol a kisországuton pedig több távsodrony-rudat csavart ázsiai partokra, este pedig nagy dipl. ebéd zárja
ki a földből.
be a napot. A következő napra van kitüzve ő Fel** (A katonatiszteknek) hir szerint meg fog- sége továbbutazása.
ják engedni szolgálaton kivül a polgári ruha
** (Talált pénz.) A Frohner - szálloda egyik
viselését. A tilalmat egyelőre nem fogják ugyan szobájában több ezrekre menő pénzösszeget találmegszüntetni, hanem beérik azzal, hogy a tisz- tak. Tulajdonosa nem jelentkezvén, a szállodatutekot nem vonják értté felelősségre.
lajdonos a pestvárosi főkapitányságnál letette a
** (Az „arany nap"-hoz) czimzett házat pénzt.
Budán gr. Andrássy 29 ezer ftért megvette, s va** (A 7-ik honvédzászlóalj) lobogóját meglószinüleg uj épületet emeltet annak helyén.
** (Egy derék felköszöntés.) Gr. Dessewffy találták Pétervárad mellett; arany cserkoszoruja
Aurél és gr. Károlyi Pálma menyegzője alkalmá- s ogyes képei még jó karban vannak. Most egy
val a lakomán a pohárköszöntések sorát gróf Fuchs nevü ur birtokában van. Az ujvidéki polDessewffy Marczell ekképen nyitá meg: „Kedves gárság hazafias része megakarja venni tőle, s —
öcsém Aurél és kedves hugom-asszony Pálma! ha a kormány engedi — az Újvidékre szánt honIme eljutottatok azon forduló ponthoz, melynél a védzászlóaljnak fogja adni.
** (Bankjegy-hamisitót) fogtak el Szabolcsmagán-élet mozején aligha van fontosabb és jelens
b
c
d
e
f
g
h
tékenyebb. Nem elszonderitő - ital gyanánt kell megyében egy fiatal földbirtokos személyében.
Világos.
élvezni a kölcsönös szerelom-adta boldogságot, de Egy turai származásu izraelitának 10 db tiz frtost
Világos indul s az 5-dik lépésre mattot mond.
a családi tűzhelyről kell mindig uj fris erőt merí- adván el két frtjával, ez őt feljelentette, s az igazságszolgáltatás
kezeibe
juttatta.
A
hamisitott
10
teni azon tevékenység élesztéséro, melyet a haza
Az 513-ik számu feladvány megfejtése.
mindenkitől megkíván. Járuljatok a közhasznu forintosok roszul vannak utánozva, s könnyen feldolgok gyarapitásához, a hazai közállapotok er- ismerhetők.
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)
** (Halálozás.) Dr. Gebhart Ferencz, volt
kölcsi és anyagi emeléséhez tehetségeitekhez
Világos.
Sötét.
képest. Igy a családi tüzhely-adta benső megélége- egyetemi tanár s a tudóstársaságnak még 1830-ban
1. Kf3-e2
c7-c6
déstek fokozásául megnyeritek majd a közbecsül- kinevezett, és nöm választott tagja okt. 27-kén
2. Fd2-a5
h4—h3
3. Hg6-h8
Kd4-e5
tetést, mely — egészen helyesen — csakugyan d. e. hunyt el 78 éves korában. Az egyetemen
4. Faö—d8 . . . ,
K t. sz.
azoknak jut ki legteljesebb mértékben és legtar- gyászlobogó jelenti veszteségét. Benne a legutolsó
5. Hh8—f7 v. g6 vagy Fd8-f6 matt.
tósabban, kik legtöbb és leghasznosabb szolgála- kinevezett akadémiai tag halt el, ki élte végén
Helye»en
fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
tokat tesznek polgár- és embertársaiknak, kik ugyan már keveset dolgozott, de 1825—1830-ig
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Jászkiséren: Galegönzéstelenebbül szentelik törekvéseiket a ha- torjedő munkássága akkori viszonyaink között lambos
István és László. — Ctákváron: Kling Iván. — A
zának és az emberiségnek. Igy és csak is igy figyelmet érdemel. Szül. 1791-ben Győrött.
pesti sakk-kör.
fogják rólatok nem csupán azt mondani, hogy
boldog pár vagytok, hanem egyszorsmind aztis,
— Kerestetik : Német János Memoriae TypoIMF* Mai számunkhoz Hekenast Gusztáv
hogv megérdemlitek, hogy az legyetek." — A gvaphiarum Regni Hungariae etc. Pestini, 1818. könyv-kiadó-hivatalában Pesten megjelent
derék köszöntőre szivünkből kiáltjuk mi is hogy : 8r. czimü munka. Az értesitést szerkesztőségünk- „Közhasznu és közérdekü könyvek" árjegyéljen!
höz kérjük beküldeni.
zéke van csatolva.

HETI-NAPTÁR
Hónapi, és
| hetinap

Kntliolikiiit es pr«te*tan*
naptar

Oktober

31 V asar <' 24 Farkas pk.
1 Hetit Mindsz. napja
2 Kedd Halottak eml.
Szerda Hubert püsp.

4 Csőt. Bor. Károly £
ö Pént. Imre hercz. hitv.
ti Szóm. Lénárd hitv.

Görög-orosz
naptar

Izrarlitnk
naptnra

October (ó) |j Marches.

TARTALOM.
NaP
hossia

kél nyüg.

Hold
hossza kél

ó. P- 0. P- i.
f.
6 46 4 40 170
Reform.em. 19 E 19 Joel pr. 26
218
|27
Mindszent
20 Arthem
219
6 47 4 40 183
!28
Halottak n. 21 Hilarion
220
6 49 4 39 199
29
Ida, Silvia
221
22 Albina
6 50 4 38 214
30 Roschod. 222
Bor. Károly 23 Jakab
6 51 4 35 228
lKislavR. 223
Imre
i24 Arethas
6 54 4 84| 243
Lénárd
2 S. Vajel. 224
25 Marczián
6 55 4 32; 257
Hold változattal. # Ujhold 4-én 12 óra 52 pereikor.

P50
30
2
1
51
14
28

nyüg.
o.

p.

3 17
este
4 34 4 16
5 55 4 47
7 12! 5 20
8 28 5 58
9 29 6 51

Rajner Pál (arczkép). - Egy látogatás. — A Nedeatáncza. — Tinne Alexandrina (képpel). — Pálóczy László
sirja Miskolczon (képpel). — A suezi földszoros (képpel).
— A vakok falva (vége). — Tetszhalál. — Angol marhaistállók (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és
müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. — Mi ujság ?
— Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkeszti: Nagy Uf iklóa. (L. magyar-utera 21 «.)

HIRDETÉSEK

Hirdetmény.
legnagyobb vászon és fehérnemü gyári raktára
Bécsben, Rothethurmstrasse 29. sz.

bátorkodik a t. cz. közönséget azon igen előnyös alkalomra figyelmeztetni, melynél

WOF" fél bec*>áron *^Kf

és biztositék mellett hibátlan vászon és meglepő szép uri és női fehérnemüt szerezhetni. A pamutnak előnyös beszerzése és olcsó munkaerő következtében azon
kellemes helyzetben van nevezett gyár jelenleg (mig a készlet tart), hogye tekintetben
jutányo« árra nézve, rendkívülit nyujthat, mi a következő árjegyzékből is látható:

Vászon árjegyzék.

1 db. 36 rőfös fehérítetlen vászon,becsára 12—14 ftig., most csak 6— 7 ft. a legfin.
feheritetlenjó kézi30
szövet vászon
»
18 — 20
9 — n>
fehéritett creas-vászon »
16—18
8— 9
1 » 30
jeles sziléziai vászon »
24—28
12 —14
1 » 30
kitünő rumburgi vászon
30—36
15—18
1 » 30
irlandi ezérnavászon »
28—32
1 » 38
14—16
rumburgi ezérnavászonv
30—36
1 » 40
15—18
tiszta fehér orosz lenvászon 34—38
1 » 46
17—19
finom irlandi szövés becsár 40—48
1 » 50
20—24
hollandi szövés legal1 » 50
kalmasabb uri ingekre
52—60
26—30
brabanti szövés legfino50
mabb, legjobb és legtartósabb a mi csak létezik
60—80
30—40
Rendkiviili nagy választéka a legnehezebb rumburgi szövéseknek 24, 28, 30, 35, 40,
45, -50—60 ftért darabja, melyek azonban kétszer annyira becsülve vannak.
1 db. 30 ré-fös ágy-kanavász mindenféle színekben csíkozva és koczkázva, becsár
14—18 ft., most csak 7—9 ft. a legfinomabb.
1 » 30 rófös igen finom és tartós pamutszövetü atlaszgradli, becsár 18—24 ft. most
csak 9—12 ft.
í » 30 röfög angol shirting (ehifon) igen linóm, s oly tartós mint a vászon, becsár
18—24 ft, most csak 9—12 ft.
1 szegésnélkiili lepedő, 2 röf széles, 3 röf hosszu, csak 3 ft.
1 szegésnélkiili lepedő 2, egy négy. 3 rőf széles, 3 rőf hosszu, most csak ö ft. 50 kr.
4 ftig fejgellebb.
1 damaszt asztalkészlet 6 személyre (1 asztalterítő hozzáillő 6 asztalkendővel) most
csak 5, 6, 7, 8—10 ftig a legfinomabb.
1 damaszt, asztalkészlet, 12 szimélyre (1 asztalterítő, hozzáillő 12 asztalkendővel
most csak 10, 12,14, 16—20 ftig a legfinomabb.
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1 tuczat konyhatörlő, most 2 ft. 50 kr. 3 ftig.
1 tucgat asztalkendő, vagy törülköző, különösen tartós, ára csak 4 ft. 50 kr., 5, (i 7
8 ft. a legfinomabb.
''. '
1
1
1
1

Zsebkendők árjegyzéke.

tuczat vászon-zsebkendő 1 ft. 20 krtól 2, 2.50 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő, 3, 4, 5, 6—7 ftig a legfinomabb.
tuczat legfinomabb fehér franczia batisztzsebkendők ajour szegessel 8,10, 12—13 ft.
tuczat szines vászonzsebkendő burnóthasználók számára, igen finom és tartós.
beesár 8 - 1 2 frt., megszerezhető 4—6 ftig a legfinomabb.
1 tuczat batiszt vászonzsebkendő, fehér vagy szines szegélylyel csak 5, 6, 7, 8, 9, lo
ftig a legfinomabb,
,

Férfi s hölgy fehérneműk árjegyzéke.

1 női ing jó vászonból 1 ft. 50 krtól 2 ftig a legfinomabb.
1 néi ing kitünö rumburgi vagy hollandi vászonból finom sziv- vagy keresztalaku
hímzéssel, most csak 2, 3, 3.50, 4, 5 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitüEÖ rumburgi vagy irlandi vászonból, legelegánsabban elkészítve, (az
ugynevezett Erzsébet császárné ingek), most csak 5, 6, 7, 8 ft. a legfinomabb.
1 női 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.
Női alsóezoknyák 100 különféle párisi minta szerint, ugy szintén a most általánosan
kedvelt szegbe vágott szoknyák hímezve, varrott szegessel, most csak 3, 4, f>,
6, 7, 8 frt a legfinomabb.
Hölgy pongyolák a legfinomabb batisztból, valódi valoncienni csipkével és csodaszép
hímzett betétekkel a legujabb és legelegánsabb e nemben, 15, 18, 24, 30, 35 ft.
a legfinomabb.
Női nadrág finom shirtingből, vagy vászonból apró szegésekkel, vagy himzéssekkel
kitünö kiállitás, most csak 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.
Uri ingek, gallérral vagy anélkül, fodrozott mellel vagy simán kitünö finom chifonból, mely épen oly tartós mint a vászon, fehéren és szinezve, most csak 2.50, 3
ft. a legfinomabb.
Uri ingek, legjobb rumburgi vagy irlandi vászonból, gallérral, vagy a nélkül, simán,
vagy fodrozott mellel a legujabb divat szerint erősen varrva, most csak 2, 2.50
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.
Uri gatyák, igen jó és tartós vászonból magyar szabással nagy üleppel, most csak 2 ft.
2 ft. 50 kr. a legfinomabb.
1 tuczat uri inggallér a legelegánsabban, és legujabb divat szerint, most csak 2 ft. 50
kr., 3, 4 ft. a legfinomabb.
1 tuczat uri kézelő a legelegánsabban és divatosabban kiállitva, most csak 4 ft. 50 kr.,
5, 6 ft. a legfinomabb.
kik
2 Ö fti
g vásárolnak, egy finoman hímzett batiszt-kendőt; 50 ftig, egy
csodaszép kávékészletet, t. i. kávé-abrosz hozzáillő 6 kávékendővel, 100
ftig vásárlók egy igen finom cachemir-asztalteritót kapnak ráadásul
J f Ingek vagy uri gallérok megrendelésénél ,a nyakbőség kiteendő. * ^ 6
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, az oly fehérnemükért, melyek nem jól állanak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem tetszenek, az értők fizetett ár bérmentve
visszaküldetik. — Kivánatra a készletben levő vásznakból minták bérmentve küldetnek.

A leTeleket kérjük czimezni: Meth S. Bécs, Rothethnrnistrasse Nr. 29.

Mindenkinek különös figyelmébe njánltatik a

Forly orvos-féle átalány

SEB-TAPASZ

mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
bajokban. —• íly bajok a torokgyuladás,
légcsőhurut,
b (i r k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindennemü megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
nu'gforrózások. darázs- vagy méhszura->ok, konok-fekélyuk, zúzátok (contusiók) — meglepő
g) ors fájdalomcsillapítással— rögzött
daganatok, gümök,
.
_ ...
_
»alyogok. pokolvar
(carbunculus pustulali magna), megkeményedések, genyedések. vérkelések, minden mirigybetegsógek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjfereg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és me grándulások, helyi csúz; továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mütét és fajdal om nélkül
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s icgkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 5 0 kr. és 1 frt,használati utasítással együtt.
Központi küldeményezö raktár: Pesten TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész
urnál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
udv. és Selioltz János a ^szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer .I.-nál,azuri-utczábana„két matrózhoz," Botka éstársánál a nagymező-uteza
45. sz. a. — Budán: Pichler GyAzö kir. udv. gysz. a KrisztinavárosbanWiaschek
E. gyógysz. és a császárfűrdői dohánytözsdében. — Bécsben: Plebán F. Xav. gysz.
urnál (Stockim Eisenplatz) Nr. l.,dr. Girtler gysz., Freiung 7. sz., dr. Strasky Nándor
raktára Kiirntnerstrasse 34. sz. a. — Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Újfalun: Vass Jenő.
— Békés-Csabán: BienerB. — Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. — Dnna-Fdld-

PFIASTER

pos
tálnál. — H.-M. -Vásárhelyen: Oblat L. — HőKJ'észen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jóisván: Maiéter Alb. — Kaposvárit: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. — Komáromban: Grötschel Zsigmond. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. —
Maros-Vásárhelyt: Bucher M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J . — Mohácson:
Kreitl (i. — N.-Kanizsán: Wajdits.1. — N. : Szebenb«n: Zöhrer J.F. N.-Szombaton:
Pántotsek R. — ÍV.-Váradon: HuzellaM. — Nyir-Báthoron: Sztruhár J. Nyíregyházán: Kovács S. — Pakson :MalatinszkyS. — Pécsett: Sipőcz J. — Podolinban :Fayx
József. — Pozsonyban: Pisztóry B. — Riuiasaombatban:HamaliárK.— Rozsnyón:
Hirsch J. N. — Sopronban: Bock Gy. — Selmeczen: Vitkovics János. — Szabadkan:
Bauhofer V. — Szathináron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.Györgyön: Mersits J. — Szoboszlón: Beszédes J. — Szombathelyen: Pillich F. Temesvárott: Pecher J . E. és Quiriny A. gysz. — Tétsőn : Héder L. — Unitvárott :
OkolicsnyJ. — Vasvart: Arady P. és Rossás R. -Versetzen: Guist M. — Veszprémben : Ferenczy K.-nál. — Zágrabb >n: Mitlbach Zsigmond.
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Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABHK E. és GYERTYÁNFFY J. és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
€zernowitiban: S( IIMR( II J.-nál.
Főraktár Moldvaorszairra nézve: Jassibaik: MSSIXSKI A. gyógyszer.
Braílában : Olahországban: Dr. V. € . HEP1TES gyógyszerésznél.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak. kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak., miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készitőéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telesittetnek.

KANTA JÓZSEF

Test, Józeeftér 10-ik szám alatt,
ajánlja ujonnan berendezett

női divat- és vászonáruk kereskedését.

Különösen a vászonárukra hivom fel a hölgy-világ figyelmét;
mert azok gazdag változatosságban és oly kitünö valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányosabban -szabott árakon szolgálhatok.
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ir.

608

Í;Ü9

TURSCH F.

KIRNER JÓZSEF,

Post, váczi-utcza 19. sz.

FÜGGÖNYÖK
cs

magyar királyi udvari fcgyvcrgyárnok

bútor véd-kendök.

Pesten, szervita-tér 4-dik szám alatt

Angol csipke-függöny, két
szárnyos, ogy ablakra 4.50, 5.75,
8, 10, 12, 14 forintos fölebb.
Angol csipke butor-védkendők, darabja 30, 40, 50, 60, 80
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utaBitványaimmal szóra! szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetévesztkr. és fölebb.
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hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Si'idlitz-porok
minden egyes katalyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkknl vannak ellátva.

ajánlja a leggondosabb szerkezetű s pontosan kipróbált

1 Lefaucheux-revolver,
1

„

1

„

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

7m m kai. 6 lövésro kisebbszerü

12—25

forintig

9m/m „
12m m

„

6

„

nagyobbszerü

16—30

,,

6

„

legnagyobbak

18—40

„

10—20

„

1 Marok-revolver 6 lövésre

Ára ej?y bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. — Használati utasitás minden nyelve.

(Percussions-Gewehre)
1 egy csövü puska, vascsővel
1 duplapuska, vascsővel

8 ft, 8 ft. 50 krig 1 duplapuska, drótcsővel
15 ft., 17 ftig 1 duplapuska, damaszk csővel

22—24 ftig
30—45 „

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosai-

Lefaucheux-puskák, a bel- s külföld legjobb gyáraiból, személyes ellenőrködésem mellett pontosan rogulázva s kipróbálva .

.

45—85 ftig.

nak évek hosszu során tett ta-

Lefaurheux (luplapuskák, saját gyártmány, különösen szabatos és szilárdul készitve, különbfélo rendszer szerint

.

85—160 „

pasztalásai alapján, Kwizda Fe-

.

.

.

.

Továbbá készítek Laucnster-duplapuskákitt a legujabb szerkezet szerint, Lefaucheux-, Lancaster-Kolyó-duplapuskákat pontosan kipróbálva.
Mindennemü töltények s vadászkészülékek
tetszenének, két hé*t lefolyása közben kicseréltetnek.

a legjutányosb árakon. Minden fegyverért jótállás biztosittatik, s azon esetre, ha nem

Vidéki megrendelések utánvét mellett, a leggyorsabban eszközöltetnek.

LIEBIG-fele HOSKIVOHAT

Olvasási dij 1 hónapra

FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika)

50 kr.

(egy kötetért naponkénti váltás mellett.)

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

§O kr.
9V

Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely ' 4 részszel olcsóbba kerül mint a
fris marhahúsból készitett. — Készitése s megjavítása mindennemü levesek, mártalék 8
főzelékeknek stb.

uj
szépirodalmi
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111

termékek
folyvást azonnal megszereztetnek.

A belépés é«* bérlet mindennap töricufiHik és megkezdethetik.
Jegyzék 50 kr., 1. függelék 10 kr., 2. függelék 10 kr

Erösítö szer gyengék s betegek

Aranyérem, Páris 1867. — Aranyérem, Havre 1868.
Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. cz. fogyasztó közönséget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báro LIEBIG J . t a n á r 8 d r .
PÉTTE1VKOFER M. aláirásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

Részletes árak az egész osztrák-magyar birodalom számára.

l
1 angol font tart. tégely
'/j angol font
/t angol font
'/s angol font
5 frt. 80 kr.,
3 frt.,
1 frt. 70 kr.,
92 kr.
Kapható: a legtöbb kereskedések » gyógyszertárakban.
Nagybani r a k t á r : ismétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a társulat
levelezötagjainál:
THALLMAYER A. és társ. Pesten.
556 (6-16)
VOIGT JOZSEF és társ., s KLOGER ésfian al Bécsben.

Revolverek. -

neuburghan ;

vidatáncz, nehézség, csúz s a rendes kutya-betegségek ellen.

ÜÜT* Biztos óvszer a veszeltség ellen. "3Mf
Egy skatulya ára 80 kr.
Valódi minőségben kaph a t ó Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza
7-dik szám.

656 (2—3)

p e r c í E

{ Sfl^. '

^

alatt 6 erős és biztos lövés

tölthetők. íly revolverek

Titkos

az önvédelemre

minden eddig föltalált fegyverek közt legbiztosabbak.

u

Legnagyobb választékban nálam, következő árak mellett kaphatók u. m.

\
^

^ Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi
. . . . i . ; á . . . . . 17 fttól
*
»
ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimettornyi . . . . . .
i ! ' ' . . . .
20 »
*• _ •>
ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimettornyi
22 »
1 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható
. . 10 »
Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

^ - ^
25 ftig
35 »
40 »
20 »

Nem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

UnschuldEde,

fegyvorkészitő és kereskedő Pest, váczi-utcza „a levélhez."

Vid< krftlt megrendelések a leggyorsabban ntánvét mellett eszközöltetnek

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán ifibb ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gatoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
S V Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkűldetnek.
579 (2-12)

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is,

Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. e".
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt öveitekben levö folyadék egészen épen es azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nyu(tátott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tüdöbajokban, scrophulos és rachitis, köszvény éscsíiz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik.
M Q I I
4
gyógyszerészJiécsben,
,,zum Storch" Tuchlauben.
503 (21 -60)

(Batarde)

Heckenast Gasatáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kapható:

A telekkönyvi törvény
gyakorlati alkalmazása.

ölcsó árért eladandó.
E tárgybani bövebb tudósitást ad: a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatala. Pest, egyetem-uteza
4-dik szám alatt.

Irta

Fiedler Ignácz.
A felek és ügyködők használatára.
Második Erdély tolekkönyvezésére való tekintettel átdolgozott és bővített
kiadás. 1869. (8-rét. VIII. 311 lap). Fűzve 2 forint.

WALSER FERENCZ

Slindennemii

takarópapiros

harangöntö,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt

(Makulatur)

PESTEK,

kapható Pesten, egyetem-tttoia 4-ik sz.

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

Továbbiakra felvilágositást adja :
Maiéter Albert tulajdonos.

tehető; ugyanannyi idő alatt pedig ujra meg-

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

Egy üveges hintó

gyógytár eladó.

tositására ajánlhatom legjobb rendszer s i e rinti és jói kipróbált revolvereimet, me-

JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
UHL JOZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.

kutya-betegség,

Jolsván Gömörmegyében, egy
! ujonnan berendezett 4000 ft. forgalj mázó törzsjogu
650 (1—3)

A t. cz. vidékiek és utazók szcmély-biz-

lyekkel ogy

számára.

A főraktár létezik P §

rencz János által készitve, Kor

Nagy megtakarítás a háztartásra nézve.

két kötetért,

(naponkénti váltás mellett.)

1

622(5-10)

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szornláseknal, emesztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: gftrcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódniásnál, csnzos fogfájdalomnal, végül
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
söt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Szabadalmazott vaskalap legujabb
szerkezetű.

valamint a legujabb szerkezetű

A fakalap vagy a régiebb szerkeztü
koron*.

készítésére.

Az én találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott ftntfttt-vas kalappal ellátott harangok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztathatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett és szabadalmastott smiódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyü forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily mddon felszerelt harangot tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart bang és az oly Ijesztő
kongás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.
433 (9—12)
Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb árop.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

4

élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
616(6—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
es Ur. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

a férfi és nói ivarszerek bonoaUni Ábráival.

Ara: 1 ujforint.
rostán megküldve 10 krral több,
utánvétellel 4 0 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:

Dr. Biber V. P.

Pesten, József-uteza 66-ik számu
saját házában.

610

611

Ajánlandó

Peti ik Géza

emlékeztetés!

(elöbb Osterlamm Károly) bizoinányában Pesten megjelent:

A régi és az uj hit

ür. Béringuier

a Krisztnsban.

cs. kir. szab.

Dr. S c h w a l b .Moritz, brémai pap

IVö vény gyök-olaj a

értekezése a protestáns egyletben.
A második kiadás

ii

után forditotta

Lankó.

VADÁSZFEGYVEREK

Olajbogyó-szappan

Ára 30 kr., vidékre 5 krral több.
646 (.1—3)

eredeti csomagokban 35 kr. o. ért.

Ör. Suiii de Boutemard

mgy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamüves munka

FOG-PÁST A JA

saját készítmény

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 0 0 . 7O. § 0 . 9 0 . 100 egész
120 forintig, továbbá

Vi és l/i csomagokban 70 és 35 kr. o.é.

15 «í

Lefaucheux vadászfegyverek,

Ilf

szimpla vadász-fegyvor vascsővel
7 —10 ftig.
dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral köményen forrasztott . . 15—18 „
dupla fegyver drótcsővel (Éubans) lüttichi
22—28 „
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel
30—50 „
Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
D Í £ r # t f t l l 7 í l l / P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
r l t S A I U l j ' U h esővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Flobert pisztoly és puskák, s l t

-,

faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

ÜNSCHOLD EDE,
fegy verkészito és kereskedő

Pesten, váczi-utcza a „levél"-hez.

v^
l
^>

fü^jT A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek azabatos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
Vidéki megrendelések leKicjoraabhan tel.jestttetnek.

Nemzetközi kiállitás Amsterdamban 1869.
A IJebig-féle

huskivonat-társiilat.

forintig.
Ezüst henger órák 4 rubinra
. . 10—ll
»
» arany foglalv. rugóra 12—13
»
» kettős födéllel
» 15—16
»
» kristalüveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
»
»
15 » kettős födéllel 19
20—22
» angol horgonyórák kristalüveggel 19,
20—22-24
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—26
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28—32
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45
Arany órák 3. sz. horg. 15 rub.36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60-80
» valódi remontoir kengyelnél
felhúz. . . . . . 70, 80, 90—100
» valódi remontoir kettős födéllel .
. 100, 110, 120, 130—200'
Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—32»
» 8 rub. kett. födél. . 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős födéllel
50,55—60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100
Inga-órák hetenkint! felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30—32
» óra és negyedóránkénti ütéssel . 48
50-55
Havi regulatorok
30—32
Ébresztő óra
6
Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6ft. 50 kr.,'
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 tt.x
8 ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
g V " Nem tetsző ára kicseréltetik.
Javítások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek.
598 (10-12)

Heckenast Gusztáv

könyvkiadó hivatalában Pesten, egyetem-utczs 4-ik szám megjelent és ott, valamint
minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:
Arab regék. Forditotta Vörösmarty Mihály. Két kötet, füzve 4 ft. Diszkötésben 6 ft

Horváth Mihály. Magyarország történelme. Uj dolgozat. Hat kötetben.
Tartalom:
I. kötet: A magyar nemzet Európába költözésétől 1301-ig (501 lap, 8-rét).
II. kötet: Az Árpádház kihaltától, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-rét).
III. kötet: A mohácsi ütközettől a linci békekötésig (725 lap, 8-rét).
IV. kötet: I. Leopold trónra léptétől a Szathmári békekötésig. (544 lap, 8-rét).
V. kötet: Károly trónra léptétől II. József haláláig- (455 lap, 8-rét).
VI. kötet: II. Lipót trónra léptótól, a bécsi congressusig. (422 lap, 8-rét).
1. 2. kötet, füzve 5 ft. — 3. 4. kötet, füzve 5 ft. — 5. 6. kötet, füzve 6 ft.

(mely az aranyérmen is felüláll.)

A t. cz. közönség e huskivonatot illetőleg — összehasonlítva alulirt
társulat produktumát a koreskedésben előforduló hasonnemü készítményekkel, ujból meggyőződhetik annak kitünő minőségéről, s ez alkalommal
ismételve kérjük báro Liebig J. tauár 8 dr. Pettenkofer M. urak aláiráOrszággyülési emlékkönyv. 1866 — 1867. Szerkeszti Farkas Albert. 1867. Hatvan
sával ellátott bizonylatlevél szives figyelembe vételét, — hogy bizonyosak
képpel. (650 lap, 4-rét) borítékba füzve
5 ft.
lehessenek abban, miszerint a Liebig-féle társulat huskivonatát valódi
Szilagyi Sándor. Erdélyország története, tekintettel mivelödésére. Két kötet. Cíimés hamisitlan minőségben kapják.
képes kiadás. (XVI, 464; VIII, 512 lap, 8-rét) füzve 4 ft. diszkötésben
6 ft.
Liebig's Extract of Meat Compagnie (Limited).
Szvorényl Jozsef. Magyar irodalmi szemelvények. Kézikönyvül a felgymnasíum
London, oktober 1869.
43, Mark Lane. M U i l l - - - 1 1 - l i t o , . i

647(2-4)

|

mellett.

Dr. Berfnguier cs. kir. szab. nővénygyőkolaja menten minden ártalmas keveréktől, a legalkalmatosabb növény-alkatrészekből és olajos anyagokból összeállitva,
széntartalommal gazdagon ellátva, melynek rendkivüli hatását az ujabbi kísérletek oly
tagadhatlanul bebizonyítják, a hasonló készítmények l e g - j o b b j a i közé sorozható, és
bizonyára minden előkellő piperének különös diszére fog válni.
A balzamos olajbogyó-szappan nem csupán tisztító, hanem p u h í t ó és ü d i t ő
tulajdonságánál fogva is minden a t e l j e s e n jó pipere- és egészségi szappantól
megkívántaié követeléseknek megfelel, és ezért mint e n y h e és egyszersmind h a t á sos n a p i m o s d ó s z e r még a leggyengédebb és legérzékenyebb bőrű nők- és g y e r m e k e k n e k alkalmilag ajánlható.
Dr. Suln i l l a t o s fogpastája vagy f o g s z a p p a n a különösen kedvelt és legáltalánosabb es legbiztosabbnak elismert szer a fogak és foghus épentartása é8 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 f o g p o r o k ,
egyszersmind az egész szájüregnek igen jótékony és ttedves üdeséget ad.

Dr. Bóringoier hajfestószere minden szakértő és az összes fogyasztók által mint
t ö k é l e t e s e n a c z é l n a k m e g f e l e l ő és egyátalában á r t a l m a t l a n szernek
ismertetett el a haj és szakái, szintugy a szemöldök tetszésszerinti szinü festésére, a
nélkül hogy a bőrt beszenyezné vagy szagot hagyna hátra; használata igen könnyü,
teljesen tokban kefével és csészével 5 ft. és az ezen festék által helyre hozott hajszín i g e n t e r m é s z e t e s szinü.
Ezen Dr. Llndes kir. vegyészeti tanár hitelessége alatt Berlinben, tisztán növényi
Növényi
alkatrészekből összeállitott md-hajkenócs a haj növésére j ó t é k o ny an hat, és
azt p u h á n tartja és a kiszáradástól megóvja; e mellett a hajnak s z é p f é n y t és rug a n y o s s á g o t kölcsönöz, és egyuttal különösen igen alkalmas a baj ö-szetartására.
ára darabonkint 50 kr. o é.
Dr. Béringnier L. cs kir. szab. korona-szesze a legfinomabb illö égényszesz a jó
Dr. BÉRiNGUIER L.
illaton-gyógy
illatú, éltető és erősítő, a növényvilág kifejtetlen és legbecsesb alkatrészeivel olymódon
b Z E S Z E van összekötve, hogy nemcsak i l l a t o s "és m o s d ó v i z . hanem mint kitünö segéd<a
szer az é l t e t ő e i ó f e 1 v í d i t á s ár a és az i d e g e k e r ö s i t é s é r e szolgál.
<
ni Í Í quintesíenti^a.)

V—VIII. osztályi ifjuságnak a magyar nyelv- és irodalomban oktatására, egy
kőmetszetü táblával. 1866. (XXXI, 734 lap. nagy 8-rét) . . . . 3 ft. 60 kr.

TÜRSCH F.
Pest, váczi-ntcza 19. sz.

Keresztelő készletek.
Keresztelő készletek minden színben, következőkből, u. m.: vánkos,
zubonyka és főkötőcske, 12, 15, 20, 25,
30, 40 forintos fölebb; paplannal együtt
20, 25, 30, 40, 50, 60 forint és fölebb.
Moll vagy tuli zubonykák és fókötöcskék, szalaggal Ízletesen diszitve
együtt 3, 4, 5 forintig.
Zubonykák és fökötőcskék együtt;
kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2,
2.75, 3 forint 50 krig; szalaggal dizitve 2, 2.50, 3, 4 forint.
635 (2—6)

r. neringuier
Béringuier
ur.

növényi hajfestőszere

Eredet^vegekben 1 ft. 25 kr. és il 75 kr. oszt, kr.

mint minden előbbi kiállitáson, ugy most is a legmagasb kitüntetést kapta, Guizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig, ford. dr. Fésüs
György. Czimképes k. (492 lap, 8-rét) füzve
2 ft.
ugyanis:
Diszkötésben
3„

a nagy becsület-diplomát

biztositása

RUD-HAJKENŐ

csappantyus-fegyverek, mint

Revolvereket

I
I

a leghiresebb franczia gyárakból 42. 45, 50, 6 0 egész 115 forintig; mindennemü
Egy
Egy
Egy
Egy

veg>csékbf>n 1 frt. o. ért.

Balzamos

A valódiság

„

,

Dr. Koch

A porosz kir. kerületi orvos Dr. Koch növényczukorkai, tekintve a kitünőbb füvek
és növények nedveinek dustartalmu alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a
köhögés, r e k e d t s é g , toro k sz á r a d á s , n y á l k á s o d á s stb. ellen, a mennyiben
mindezen esetekben e n y h i t ő l e g , i n g e r e s i l l a p i t ó l a g és különösen j ó t é k o
',-4 és '/«dobozokban 70 és 35 kr o. ért. n y a n hatnak.

6«

Hirdetmény. (2~3)

Kész férfi-ruhák

legjutányosabb áron kaphatók és
megrendelhetők

BAJUSZ JÓZSEF

férfi-szabónál,
Pesten, hatvani-uteza, a postával szemben, a barrtiok épületében, a

„honvédhez."

NOVÉNY-CZUKORKAI
Ur. Hartung

CHINA-HÉJ-OLA.JA
bepecsételt és az üvegbe nyomott bélyeggel,
Kgy aveg ára 85 kr. o. é.

NA V F N Y FTA I

NÖCS

bepecsételt és a tégelybe nyomott bélyeggel.
Egy tégely ára 85 kr. o. é.
>•

Dr. ÜOIU HAHDT
r

illaton-gj-ógy

NOVENY-SZAPPANA
bepecsételt csomagban 42 kr. o. é.

Egy előrehaladott, gondos, tudományos elismerés szerencsés eredményének a Dr. Hartnng-féle szab. hajnövesztő szerek vannak rendelve magukat hatásukban kölcsönösen kiegészíteni: a mint a chinahéj-olaj a h aj f e n t a r t á s á r a szolgál, ugy a
növényi-kenőcs a h a j n ö v é s é n e k f e l e l e v e n í t é s é r e és e l ő m o z d í t á s á r a van
rendelve ; az első a haj ruganyosságát és szinét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj
idő előtti szürkülé8ét és kihullását, a mennyiben a fejbőrnek egy uj, jótevő anyagot
kölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.
Dr. Borchardt tudományos alapok után pontosan kiszámított és általában szerencsésen összeállitott i l l a t o s - g yógy növény-szappana. jellemző = eddig elérhetlen =
előnye által, minden eddig létezö hasonló pipereezikkek közt elvitathatlanul az elsö helyet foglalja el és egyszersmind nagy dicsérettel használtatik mindenféle fürdőkhöz.

A fentebbi össze* jeles tulajdonságaik miatt jelesnek bizonyait czikkek az eredeti arakon mindig készletben van.

PESTEN:

Török József

gysztár a „sz. lélekhez"
király-utcza 7. sz.;

üdvari gyógy-

Jezovitz M.

gysztár a „Magyar
királyhoz";

R á t h P#

gyszerész, Tabán.
valamint a következö magyarországi t. cz
A.-Kubin: T rol«r és Schle-! Heves: BW J.
Singer.
l Igló: Tirscher G gysz.
Alma*: Koby Beck.
I Ipolyság : Winter János.

Scholz J.

városi gyógysztár;

Kiss K.

Sztnpa 6.

gyógyszertár gyógysztár a széa „kigyóhoz";
natéren.

( L ü f T R Á K BakatsA. ProchaszkaJ.
| J 0 U V A J 1 • gyszertár;
kereskedése,
szegeknél, és a hozzá kapcsolt részekben :

Nagy-Varad : Huzella M.
Szetted: Kovács M. gysz., Kovács Alb. gysz., Fisch"'" és
Janky A.
Schopper
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Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Nagykikinda: ManojlowitzP. Sz.-Udvarhely : Kauntz J. A.
Altsohl: Lange Antal
Jolsva : Porubszky S.
Arad : Tedesohi J. Ad. Schiffer Kassa: Eschwig E. ésfia,Quirs- ISagy-Szeben: Zöhrer J. F. és Szereda: Gozsy A.
Sz.-Keresztnr: Binder M.
Lurz J .
gys>7.. és Elias Ármin.
feld K. és Münster Gyula.
Baja: Kleiiancz és Babocs.
Késmárk: Genersich A. gysz. Nyíregyháza: B. Reich és Pav- Szasz-Régen: Kinn Ján. G
és Wachner T.
lovitz Imre.
Bártfa Waniek és társa.
és Faikiss J. gysz.
B -Gyarmat: Moldoványi S.
Kecskemét: Milhoffer János Nagy-Becskerek: F. Arseno- Siklós : Holmik F. gy
Szigeti): Tyrnauer G.
Besztercze: Kelp Pr., Dietrich
vits
gyógyszerész.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Nagy-Rftcze: Nandrássy M.
és Fleischer.
Keszthely: Singer Mór.
Nagyszombat: Heuffel C. F.Szoboszlo: Túry J .
Bonyhád: Straicher B.
Komarom: Belloni A.
Nyitra : dr. Láng E. gysz.
Sopron : Éder F. gysz. PachBreznóbánya: Göllner és fia.Kalocsa: Behr L. B.
Nádudvar: Lippe S.
hofer L. és Mezey A. gysz.
Böszörmény: Lányi M.
KUnjszállas: Nagy S.
Szolnok: Braun J. és HoBazin : Nagl L.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. ésI Nagy-Kallé : Mandl S
Nagy-Enyed: Horváth F.
ránszky Istv. gysz.
Brassó: Stenner F. és JekeEngel J. gysz.
Oravicza: Schnabel Gy.
lius F. gysz.
S. Szt.-Gyftrgy: Sigmond és
Körmöcz : Ritter J .
Csáktornya: Kárász A.
Bogdán.
Kan-Szt.-IMiklós: Csappó G. Ó-Orsova : Böhme K. könyvk.
Csongrád: Roth Kobert.
Károlyfehérvár: MathernyE. P a k s : Flórián J.
Sz.-Várallya: Weisz Mátyás.
i Pancsova : Huber J.
Csakvár: Lukács Gyula gysz. Kőszeg : Bründl J . gysz.
Tasnád: Szongott J .
! Pápa: Bermüller J .
Debreczen: Czanak Jozsef, Kézdivásarhely : Fejér L.
Temesvár; Quiriny A. gysz.
Pécs: Zách K.ésZsolnayW.E.
Rothschneck Em. gysz., Ge- Lippa : Csordán A.
PecherJ.E. gysz.,Jahner K.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J . Pozsony: Weinstabl C. és Hein
rébi és Hannig.
gysz. és Kuttn M.
Detta: Braumüller J . gyógy- Losoncz : Bódy J . £. é s Ge- rici F. gysz.
Thorda: Rigó J . Friedr.
duly A. gysz.
szerész.
Putnok: Fekete F. gysz.
Trencsén : Kulka Izid
Lőcse : Kubatschka G.
Déva: Bosnyák A.
Pozsega: Kusevic Sp.
Topolya: Sárkány L ..
Lnblo Glatz J .
D.-Főldvár: Nádhera P
i Reps: Szentpéteri János
Uj-Verbász: Singer H.
Lugos Schicszler A. fiai
: Rimaszombat: Krá'tschmar K. Unghvar: Liszkay J.
Deés: Krémer S.
Hoz-ahegy: Jureczky gysz.
Erzsébetváros: Schmidt A. Léva: Boleman E. gyós-vsz
Uj-Bec«e: Weliachajun.
Érsekujvár : Latzko F. és fia.Makó: Ocsovszky S.
' i Rom.-Lugos: Popovits J .
Ujvidék : Schreiber Férd.
gassin: Müke A. gysz.
Eperjes: Pap J. S.
Magyar-Óvár: Czeh S.
Versecz: Fuchs J .
geitesvár: Miszelbacher és fiai. Vagujhely: Baiersdorf L.
Marczali: Isztl Nándor.
Eszék: Horning J. gvsz.
Marosvasárhely: Fogarassy J . Selmerz: Dimák J . C.
Eger: PiUer J .
Verőcze : Bész J. K. gysz.
Miskolcz: Medveczky F. sysz Szombathely : Tempel F. Várnod : Tauschek S. A. é>
Esztergom : Rudolf M. F
gysz., Pillich F.
Facset: Hirschl D.
Halter A. gysz.
Spuller Ferencz és Pasteiner
Székesfehérvár: Deutsch R., Veszprém : Guthard fiai.
Gyöngyös: Koczianovich J .
Ferencz.
Georgenberg: Hensch Ed.
Munkács : Haupt J. L. és Ho- Légmán A. és Braun J. gysz. Vacz: Michalik éf Meiszner
Szamosujvár: Placsintár G. Vukovar: Stanits T. KraicsoGölnicz : Fischer C E.
rowitz S.
Győr: Szailer Gyula.
Malaczka : Röhrich J. gysz.
és fiai gysz.
vics A gysz.
Gy. - Szt.- Miklós: FröhlichE. Nagy-Banya: Haracsek J .
Sz.-Egerszeg: Izsó F.
Zenta: Wuits testv.
Gynla: Oerley Iotv. gysz. és Nagy-Abony: Lukács A. gysz. Szarvas: Réthy V.
Zombor: Popits J. ésFalcione
Winkler F. E.
Nagy-Karoly: Schöberl C.
Gyula.
Szathmar: Weisz J .
Hatzfeld: Schnur J. F.
Nagy-Mihály: Brenning F. és Szabadka: Farkas J . és Si- Zágráb: Cejbeck J . J . gysz.
Hogy ész: Rausz W. és űai.
Sznitsak Gyula.
és Hegedús Gyula.
mony JH.-M.-Vásárhely: Braunj.
Szegszárd: Brassay M.gysz.
Zimony: Joannovics A. D.
Nyírbátor: Legányi E.

Különös figyelmeztetés

a szülék számára.

Gyakran felmerült eseteknél alkalmam lévén sajnosan tapasztalni, miszerint „Giliszta c s o k o l á d é " név alatt
ismert, kitünö hatásu szeleteim üzérkedő csalók által utánoztatnak, az álszer
sajátomról vett minta szerinti utasitás
mellett terjesztetik; van szerencsém a
tisztelt közönséget ezennel figyelmeztetni, hogy valódi általam készitett „Giliszta-csokoládénak" csak azt ismerje
el, melynél a mellékelt utasításon nevem
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláírva van, mint itt alább látható. Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket
közvetlenül nálam, vagy a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál
eszközölni.
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Kapható Pesten: Török József és
Thallmayer és társ uraknál.
*

.—•,

"

s

SI

gyógyszerész.

1

A t. szülékhez!

Erdekeit bizonyitvány „Giliszta-csokol á d é m " tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta-csokoládéjának" hatása csodálatos nagyszerü volt, és csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani előhaladásának, az utánzott „Giliszía-cfiOkoládé"az önéhez képest
semmi! Most tehát ismét felkérem Önt, ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokoládét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

Najsy Mihály, s. k.
Kapható Pesten: Török József ésThallmayer és társ uraknál.
583 ( n _ ^ 2 )
A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia

! « u -5i
o j " azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.

Kgy üvegcse ára 50 kr.

R a k t á r a k : Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
ZlHin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Tftrftk József gyógyszerésznél, királyutcza 7-dik szám alatt.
648 ( 2 - 6 )
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45-ik szám.
Uj üzlet.

váczi-utcza 19. sz. a „N;igy Kristóf" mellett

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

Nöi-vászonnemüek rumburgi vagy hollandi

vászonból.

Nappali-ingek, darabja: 4, 5,fi,8 — U forintig.
Magas éijel'i-ingek, darabja : ő.öi>. 7. 9, 12 — 18 forint:'
Nyári éjjeli-ingok,
»
6, 7. 9 — 12 forintig.
éjjeli-ing'
'2.75, S.7ö. ö, fi-in forintig.
Vánkoshéjak,
>'
ö, 7, [', 12 — 16 forintig.
Paplanlepedök,
"
arabja 4, 5.25. |
Alsólepedök varrás nélkül — % szeles, S'/« röf hosszu,
6 forint.
Hálótokotok hollandi vászonból 1, 1.50, 2. 3, 4 forint.
Recefőkötök szalaggal diszitve 1, 1.75. 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 8.75, 4.75, 5 forint 75 krajczár.
»
perkálból vagy schirtingból 2,25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.
»
parki-tból 3, 3.75, 4 forint 50 kr.
Éjjeli köntösök (Corset) perkálból vagy sehirtingból 2.25, 3, 4, 6 — 10 forintig.
Éjjeli köntösök parketból vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésüló-köpenyek perkálból 2.50, "3.75. 5. 7. 10. 15—20 forintig.
Alsószoknyák S.5O. 4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forintig.
» " parketból vagy piquéböl 4.25, 5.40. 6 forintig.
iesülö-köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forintig.
Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, SO. 40, 50, 60 forintig.
Kemény szoknyák, fodorral vagy a nélkül 7, 8.75, 10 forintig.
Pipere- (Toillete) kendók rojttal, piquét-böl íi.25, 4.50, 5 forint 75 krig.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forintig.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50, 8, 12,15 forint.
» nehéz batiszt
»
»
5.30, 6.50, 8, 12, 18 „
» könnyü »
»
>
• 15, 20, 30, 36, 42
„
Szegett
»
»
»
18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Himzett
»
»
darabja 2.50, 3.75, 5, 7, 10 »
Szines nyomott »
»
»
1.30, 2, 2 forint,50 kr.
Asztalterítők, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 frttól 60 forintig.
Törülközők
»
» 6 forinttól 20 forintig tuczatja.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és fólebb.
Fii d'Eeosse harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és fölebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Eeosse harisnya, párja 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Valódi rumburKi vasion, legjobb minőségü, 1 vég, 53 röf, 80, 35, 40, 50,
00, 80 120 forintig.
Hollandi vászon, * « széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30—40 forintig.
Hollandi vászon, b/t széles, 1 vég 50 rőf. 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon, 9/« széles, 1 vég 38 rőf, 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitünö fajta, % széles, 1 vég 14 röf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12, 14
forintig.
Perkál kitünő fujta. V* széles, 1 vég 14 rőf, 9, 10, 12.75, 14-16 frtig.
Schirting, kitünö fajta, röfe 32, 36, 40. 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, röfe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, róie 1, 1.40, 1.75, 2 forint.
637 (2—6)

Bizfos es gyors megölése

a patkányok és egereknek,

egy cs. kir. kizárólagos szabadalm. patkány- és egér -irtószerrel
g;> ertya-alakban.

Etry darab ára 50 ir. o. éri.

Valódilag kapható Pesten: TOROK JÓZSEF gyógyszerész ui nál, királyI utcza 7. sz. Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezóvárosaiban.
646 (2—4)

Lótulajdonosok s gazdagoknak.

Hangok a Kwizda-féle állatgyógyászati

készítmények felett.

A gvakorlati kertészeti társulat szaklapja ,.Die Frauendorffer Blá'tter" Bajorországban, a korneuburgi marhaporról, mely a legtöbb osztrák lapokban is már
oly gyakran binllat alá vétetett — a következőleg nyilatkozik: Minden, az eddig
ismert s dicséretekkel elhalmozott szerek közt — háziállataink gyógyítására s betegségek meggátlására — tagadhatlanul s teljes joggal a kommburisi m«rhapor— tekintve annak kiválólag szerenesés összeállítását és tapasztalatilag bebizonyultsokoldalu
gyógyszeres hathatóságát, érdemesíthető — elsö helyre. — A tapasztalt mezeigazda,
hiába keresi üdvét egy másik segélyszerben, mely mindez, tekintve hathatóságát, az
állatitest hatáskörét soha érintetlenül nem hagyja, s mindenhol müködik, hol annak
működnie kell. — Hol talál egy oly szert, mely ugy mint ez, egyik részről épen oly
gyengítő, hűsítő s megnyugtatólag, — ugy másrészről olvasztólag — s mely egyrészről a
tápanyagok elkülönitésétjavitjas rendezi,másrészről éltetőleg.gyengitő serősitőleghat,
az eníésztőszervek egész processusába behatol, azt rendezi, miközben egyidejüleg az
egész véredényrendszert működésében elősegiti, sokasbitja,s az egész vérvegyitéket s
táplálkozást javitja. — Minélfogva a korneubnrgi tnarhaporról bátran el lehet mondani: hogy az leirhatlan becscsel bir, mindazon esetekben — hol az forogván fenn: mizerint a nélkül, hogy gyengítené, — olvasztólag és tisztitólag hat; másrészt avéredényrendszer működését gyarapitja anélkül, hogy az elkülönítést rendetlenségbe hozná.
Kwizda V. J. ur, e por feltalálása s közhirrététele által — gazdászatra nézve,
mely egyszersmind a népjólétének fejlődésével karöltve jár — nemeléggé méltányolható
írdemeket szerzett magának; nemkülönben nagy lendületet adván ezzel az állatgyógyászati- a fentartási tudománynak is; a legilletékesb hangok máris teljes elismerésiéi nyilatkoznak e por felett, melynek eladása a szász s porosz királyságok s más
államokban is már rég megvan engedve, s ezek által a legmelegebben pártoltatik.
A Kwizda-félc állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:
PESTEN Tftrök József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Thalmayer A. s t á r s a ; H a l b a u e r t e s t v é r e k ; Glatz J . ; Kindel R n k o d c z a y A.
gyógyszerészeknél. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország
majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az
olvasottabb lapokban időnként közzététetnek.
653 (1)
ft7tptPí
At.cz. mezeigazdák s birtokosok, kik a fentebbi elősorolt
_ _ • « ' * • czikkeket valódi s hainisitlan minőségben megrendelni
óhajtják, különösen arra terjeszszék ki figyelmüket, hogv minden csomag s
üveg pecséttel s „Franz Joh. Kwizda in Korneúburg" czéggel el
van-e látva.

Tizenhatodik évfolyam.

Uj üzlet.

Az ujonnan nyitott,

„Á takarékpénztárhoz"
czimzett norimbergi-, diszmü- és rövidáru-kereskedés
egyeteni-utcza 2-dik szám, a pesti takarékpénztár uj épületében
dús választékban ajánlja a következö czikkeket:

Ajándékokhoz és gyakorlati használatra alkalmas díszmüpénz-, szivar-, levéltárczakat és egyéb bor-árukat, utánzód
ékszereket, dohányzó-szereket, szappanokat és az illatszerek egyéb kedvelt nemeit.
R f i v i d . á r i l k a t nevezetesen kitünő minőségü kőtö- és varro-pamntokat, ezér' " '." .V. " -'- nákat, zsinórokat, galantokat, egyátalában a varró-asztal
összes kellékeit.

Uri divatezikkeket, g y f ^ ^ ^ J ' w ^ l f " 1 '

lns salléfOliat

'

J á t é k s z e r e k e t minden körü gyermekek számára.

'
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•f T e k i n t e t t e l a j e l e n é v s z a k r a pedig: Téli fejkötöket, mellfedAket, gyerf
mek-íiltönyöket stb. horgolt gyapotból, nemez-ezipöket, rugany sárczipői-i
kct. íütö-szereket, fa- és szén-kos«rakat, s a háztartás sok egyéb czikkeit

Pest, november 7-én 1869.

r ggp~ |;>o;o|osóhhra szabott határozott árak
Az afülanosan jónak eiismert valódi a egészen trióén érkezett

SCHMEEBER6I NÖYÉNY-ALLOP
uieü- » tüdőbetegek számára,

'ovábbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások 3 nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török Jóisef gyógyszerész urnál a király-utezában, - dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,— Schirk J., — és <*erhardt A. uraknál.

BUDÁN: Seb warzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Györgyön: ötvös P,
Aradon: Probst F. J
gyógysz.
Aszódon: Sperlagh J. gy. Kftrmöczön : Draskóczy gy.
Károlyfehérvár: FischerE. Sopron : Voga és RuppBaján: Klenautz J.
recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Knbinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
bick és Jekelius gysz.
Lngoson: Arnold J.
Sasvar: Mücke A. gy.
Battonyán: Bignio K.
Segesvár: Misselbacher J.
Belgrádon Nieolacovics test. Médiáson: Breiner K.
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G.
Miskolczon: Spuller J .
Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
Bonyhádon : Kramolin J. gy. Mitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : MitterMohács: Pyrker Gyula g\
mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
Marosvásárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R
t'snktornyan: Kárász A.
Munkácson: Gröttier L
gyógysz.
Csüton: Borsay F. gysz.
Siklóson : Nyers S. gysz.
Debreczenben: GöltlN. g> Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J. Szathináron: Juracsko D.
Deésen: Krémer S.
Szent-Miklósosi: Ha'uschka
Dettan: Braunmüller J. gy Nezsiderben: Fuchs J.
Devecserben: Hoffmann B Nyitrai!: dr. Láng E.
gygy
Eszeken: Kawilowiez gysz Nyíregyházán :HönsehEde Szarvason: Réthy V.
Eperjesen: Zsembery Ign.
gyógysz.
Szentesen: EissdorferG.gy.
Érsekujvár: Conlegner Ign Nagy-Becskereken: Nedelés Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
kovies és Haideggur.
Temesvár : Kraul és Roth
Eszéken : Thiirner fiai és Nagy-Kanizsán : Welisch
gyógysz.
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Síagy-Károly: Schöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
Győrött: Brunner F.
Nagykikinda: KomkaA. J Tatán : Niertit F. gysz.
Gynlan : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V Nagyváradon: Janky A.
Török-Szent-Miklos: Piu
Hátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pantotlösz M.
Ipolyságon: Mikulási T.
schek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A.gy.
Jánoshazán: Kuna gyaz.
Orosházán : Vangyel M
Unghvartt: Telendy gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Pancsován : Graff gysz.
és özv. Benesch P.
Kaposvártt: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegan: Balogh gyógysz. Varannón: Elizárgysz.
Károlyvártt: Benich J.
Pntnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter fjysz.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Verseczen: Herzog gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Kassán: Eschwig E
Késmárk: Genersich C és A Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony : Ivanovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Humán: IVMutinovitz S.
Kecskeméten: Papp M.
Kar«nsebesen:Web"erA.
gy. H ekason : Boromi !í gysz Zombor: Stein fia Márk.
K
b
W
b
KarulyOhérvárlt: Fischer Sza^zv»ros: Sándor R. gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Ed. gyógysz.
' Szabadkán: Hofbauer I. gy. Zentán: Wuits testvéreimé).

:
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K«y üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
• • Leg jobbféle
j j , valódi gyógyszer

tyúkszem-tapasz,

Lobry és Parton-tólUtrechtben, a ekrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

Dr. Beíir ideg-extractusa,

az idegek erősítésére s a test edzésére ára
70 kr.

Stíriai Stub-bavasi-novénynedv
mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspfle^e und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in IVr. 48 vonjj 27.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-AHop" Folgendes:
„Der aus AlpenkrHutern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und F r a n z Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzilndliohen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als alle anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."

Főraktár: BITTMiK GYULA gyógyszerésznél GloggnitzbaD.

KUdó-tulajdonos Ileekena»t Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám ajajtt),.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
~ Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
9

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'J <>S ea Politikai Ujdonságoknt illetőleg: Egy négyszer haaábzott petit sor vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad liirslwn: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Ilnasenstein ea Vogler WoJlzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

A magyar képviselőház 1869-ben.*)
r alragaszok hirdetik, hogy ma ülést tart kölcsönösen érdeklő s kölcsönös egyetértés- vát- s Szlavonország képviselői közül válasza képviselőház. A Sándor-utczai palota fölött sel elintézendő közös ügyeik vannak, — tottak meg jegyzőnek, a baloldali Jámbor
két zászló lobog, a magyar és horvát szinek, Simonyi Ernő kedélyesen társalog Horváth Pál; azután elfoglalja székét az elnök is, —
testvéri egyetértésben egymás mellett, jeléül Mihálylyal oly tárgyról, melyet mindketten Somssich Pál csenget — s ekkor van sürgésannak, hogy ma oly tárgyak kerülnek napi- különös gonddal ápolnak: a történelemről, forgás a teremben.
rendre, melyek Horvát-rót-Dalmátországo- — a képviselők külön csoportokat alkotnak,
Mindenki siet helyére, miniszterek, jobbkat is érintik.
egy helyen Nyáry Pál, Pulszky, Miletics és a oldali s baloldali képviselők, mert Somssich
A karzatok már zsufolva vannak. Ide Mocsonyiak, más helyen b. Eötvös, Schvarcz rendszeretö ember, a zajt nem igen türi, s ha
nem kell fogni a hallgatót s a publikumot, Gyula és Henszlmann Imre találtak oly tár- valaki a terem közepén áll s beszél mással
mint a felsőházba. A képviselők padjai is gyat, a mely fölött barátságosan, harag és az ülés folyama alatt — meg is szólitja, hogy
foglalja el helyét.
telvék már, nem ugy mint a főrendiház- gyülölség nélkül elbeszélgethetnek.
ban, hol egy félóra mulva is, a rendes időn
Nehány percz mulva helyet foglalnak az
A zaj megszünik, de csak egy perczre.
tul, melyre az
Hozzá kezdeülést hirdetnek a jegyzőték, csak a hirkönyv felollap -tudósítók
vasásához és
unatkoznak.
ilyenkor ismét
Népes már az
szabad a beülésterem két
széd. — Nem
szögletében az.
ügyel arra
irók karzata is.
senki , hogy
A jobboldali
van szerkesztirói karzaton a
ve a jegyzőjobboldali lakönyv, mióta
pok tudósitó^
az öreg tisztea baloldalin
letreméltó Bobaloldali journis nincs a képnalisták fogviselőházban.
lalnak helyet.
A mig nem neEz már igy
vezték ki biszokás, egyik
rónak, a mig
képviselő volt,
sem akarja
ö volt az egyemegzavarni a
düli ember, a
másikat, egyik
ki ügyelt a felsem akar okot
olvasásra s elszolgáltatni,
lenőrizte a
hogy a vita,
jegyzőkönyv
mely gyakran
fogalmazását.
a meddőségig
—
Felszólalt
foly a képvi' .
gyakran,egyes
selők padjain
korrekeziókat
a külön pártéve, melyeket
tok között —
a képviselők
folyjon még az
Elnöki szék a képviselőházban.
helyeseknek
irói karzaton
Somssich Pál.
Bojthor E.
ismertek
el;
is, jobb- s balFodróczy.
Jámbor
P.
Bujánovics.
Mihályi P.
kérte is gyakoldali journalisták között.l
elnöki szek körül a jegyzők, a kis Mihályi ran a házat, hogy nem tréfa dolog, miként
A termet zaj, zsibaj tölti be. A képviselők Péter, román nemzetiségü, hazafías érzelmü fogalmaztatik valamely határozat vagy inkölcsönösen üdvözlik egymást, tigrisek s képviselőink egyike; BujánovicsSándor, egy ditvány a jegyzőkönyvben, figyeljenek tehát
bárányok kezet szoritanak, Ivánka a bal- uj kapaczitás, ki 1865-ben lépvén először a a képviselők a felolvasásra: nem használt
oldali, Ivánka a jobboldali mellett ül, mert törvényhozói pályára, jeles tehetségeinek semmit. S a mióta Bónis elhagyta a képvj
máris kitünö jeleit adta; Fodróczy, kit Hor- löházat, rendesen hitelesitik a jegyzőkön
*) Az „Országgyülési Naptár"-ból.

