
Gazdasági könyvek,
molyek Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egye-
tem-utcza 4-dik szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál

kaphatók:

Bartosságh, Joseph v. DerScháferei-Verwalter.
Erinnerungen für die bei Schüfereien angestellten Unterbeamten. Aus viel-
jahrig praktischen Verwaltungs-Erfahrungen zusammen£eordnet und ver-
kündet. Zweite Ausgabe. (126 S. gr. 8.) Geh. 1 fl.

Böhm, Karl, hochgráfl. Erdödy'scher Thier-
arat . Der homöopatische Thierarzt, oder Darstellung derwichtigeren Krank-
heiten der Pferde, Kinder, Schafe, Schweine und Hunde, derén Ursachen,
Erkennung und Heilung nach homoopathischen Grundsiitzen. Zweite Auflage.
(540 S. 8.)Steifgeb. 2 fl

Hieraus sind einzeln zu haben:

Der homóopathische Pferdearzt. Eine Darstel-
lung der wesentlichen Erfordernisse für Gesunderhaltung des Pferdes, sowie
der Grundsatze und Lehren der Homöopathie mit ausflihrliclier Angabe ihres
Verfahrens zu Heilung der Krankheiten des Pferdes. (266 S. 8.) In Um-
schlag geh. 1 fl. 50 kr.

Der homóopathische Rindvieharzt, oder Dar-
stellimg der wichtigeren Krankheiten des Rindviehes, derén Ursachen, Er-
kennung und Heilung nach homoopathischen Grundsátzen. (147 Seiten 8.)
Geheftet 80 kr.

Der homöopathische Schafarzt, oder Darstel-
lung der wichtigeren Krankheiten der Schafe, derén Ursachen, Erkennung
und Heilung nach homoopathischen Grundsiitzen. (98 S. 8.) Geh. 80 kr.

Hüppmann, Anton. Allgemein geprüftes Pester
Kochbucb, oder die Kochkunst für kleine herrschaftliche und bürgerliche
Haushaltungen nach den bestén deutschen.ungarischen und französischen Me-
thoden. Enthaltend: Gründliche und vieljshrig erprobte Anweisungen zur Be-
reitung aller möglichenSpeisen und Gerichte für das einfache Bedürfniss des
Tages sowohl, als auch für ausserordentliche Mahlzeiten und Festlichkeiten,
Bá'lle, Soirée's u.s. w. Nebst einer Anweisung zur Zubereitung der vorzüglich-
sten Theebiickerein. Siebente vermehrte Auflage. (312 S. 8.) Steif geb. 1 fl

Hüppmann, Anton. Der elegante Gaumen. Prak-
tisches Handbuch der feinern Kochkunst. Nach den bestén deutschen und
französischen Methoden. Enthaltend die Anweisung zur Bereitung von 400
der ausgesuchtesten und feinsten Gerichte. Mit 114 Abbildungen. Zweite
Ausgabe. (28S S. 8.) Geb. 2 fl.

Kochbuch, neuestes Pariser, nach den Vorschrif-
ten der berühmtesten Kochkünstler Frankreichs zusammengestellt. Enthal-
tend über fünfzehnhundert Recepté zur Bereitung aller Arten von Fleisch-
und Fastenspeisen, Pasteten, feinen Mehlspeisen, Baekwerk, Törten, Sulzen,
Crémes, candirten und eingemachten Früchten, Obstsá'ften, Eis, Liqueuren,
Ratafias, nebst Anweisungen zum Serviren der Weine, Zusammenstellung
der Speisekarten ect. ect. Mit deutscher und französiseher Benennung der
Speisen, nebst figurirter Darstellung der Aussprache sammlicher im Buche
vorkommenden französischen Wörter. Zweite Auflage. 631 S. gr. 8.) Geb. 2 fl.

Heckenast t>U*ztav könyvkiadó-hivatalalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

DÖNTVÉNYTÁR.
A magy. kir. curia sommitöszéki

és

legfőbb itélőszéki osztályának elvi jelentőségü
határozatai.

Gyüjtötték:

Dr. Da dny Sándor és Dr. Galin József,
m. k. iazgságügyminiszteri titkár. a m. k. semmitöszéki tanáesjegyzöje.

1. folyam.
Nyolczadrét 164 lap) füzve ára I ft. 50 kr.
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A nyári idényre
köTetkező czikkek dus választékát ajánlják

KERTÉSZ és E1SERT Pesten,
D o r o t t y a - u t c z a 2 . s z á m , a „ m a g y a r k i r á l y " c z i m ü s z á l l o d á v a l s z e m k ö z t .

magánzók részére.Fagylalt-készitö gépek,
A« uj medencze-alaku gépekkel, melyek minden ecl.lig megjelent gépeknél jobbak, 10

i'orcz alait, oy fagylaltot kéazitlu tni, mely készités közien a gépben alkalmazott készülék
•dul folyvást kevertetTÓD, finomságára nézve kivánni valót 'nem hagy, igen diszes meden-
.-aájSk pedig külöu bor és jieasgA behütésére is használható ;egy iteze fagylaltra falok da-
rabja 14 ft 50 kr Két itezínek 18 ft 50 kr Egy kis könyvecske, mely nem csak a gép
u i3ználatán>ik körülményes leirását, hanem a különféle fagylatnemek készítéséhez való utasi-
•i-it is tartalmazza, minden géphez mellékeltetik s kívánatra külön is elküldetik.

Henger-alaku gépek, darabja egy itezének 8 f t 80 kr. Két itizének Id ft 50 kr.

ranc. szik(Soda)viz készítő gépek.
meszeiyt tartalmazók

S93I

H

kedvelts
"tdság { ^

A Sodaviz-gépeknek árai : 5J 4 6 10
frt 9 . - 10— 15.-- 20.—

A síükséces porok kívánatra olcsón számitva küldetnek. Gépeink peisgőbor és ku
> nemü limonádék készítéséhez is alkalmasak.

Angol patent kerti-fecskendők,
nclyek egy rugany (cnoutchouc) csőból állanak, melynek alsó rége bármilyen viszel telt
(lénybe állittatik, mig a cső felső végén alkalmazott, falvtte szilárd s bárki által könnyü-

'i'-csrel kezelhető érez fecskendő, esö alakjában vagy e. y egyes érés sugárban, meglepő
ivlságra vagy magasságra szökteti a vizet, — s ennél fogra a háznál, a kertben, kerti
•ázakban, sőt tűzveszély alkalmával nagy előnynyej használhatók. Kisebbek darabja 10 frt

80 kr, nagyobbak 14 frt, nagyok 17 frt.
/j^- Nyári legyezők, felette dus változatosság-^- Sodrony étek-fedök 7-12" 35, 40, 50

ban, fából készültek, battist és selyemrészek-, UO, 70, 80 kr.
kel, festvényekkel diszitve, összerakhatok stb. ÜS2p~ HÜtŐ-medenczék 2.50—5 ftig.
25 krtól kezdve 10 ftig daraltja. £S^~ Kerti ciyertyatartók üvea-fedökkel
— Nap- és en tout cas-ernyők, a legujabb,***- - • ~ " ' ' - "n '-

legválogatottaJib ízlésnek megfe-divatnak és
lelő, valamint -jutányos olcsó nemekben is 1 ft
SO krtól 15 ftig. •. i, j
®T~ Nap-ernyők uralj részre 2.80—7 ftig. \
SF' Esernyők, alpacca^s légjot)b selyem-szö-'
vükkel bevonva SJö^lftfl} '.krig, legjobb'
angol 12 bordás ernyők 12 ft. ''

UST" Rugany eső-öltönyök, ujakkal és fejfe-\
d'óvel nagyságuk- és minőségükhöz képest 10]
f/tól 19 ft 50 krig, Kocsizo és lovagló köpe-
ti i)ek, fejfedővel 15 —19 ftig. Elegáns drapp-'
i-.inií öltöm/ók 17—20 ftig.
V Sétabotok , gyermekek és fiuk számára
15—50 krig, természetei fa-botok 25 — 80krig,
finom nemüek, igen elegánsak 1—8 ftig, do-\
hátvyzó- (cíibuk) botok 2.50—10.50 krig, tö-l
rb's- vagy stilétes-botok 2.50—12 ftig.
SF~ LovagjÓ-SZerek, disznóbőr angol nyergek
15—35 ftig, mindennemü kantárok, zablák,]
kengyelvasak, izzasztók, lovagló sarkantyúk,,
o-'r<rok, agtrászó ostorok stb. stb. :

Plaid-SZijjak gyermekek és nagyok szá-
'•ra, váltba akaszthatok is 40 krtól 2 ftig.

Angol szivartárak 25—75 dbnak, váltba
qt]eszlhetök 3.30—9 ftig.

Fürdő-szerek: fürdö-táskák, fürdS- és
tuilette-szivacs'ik, szivacstarlok, dövasSlö-ke-
fék, kextyük ea kendők, uszó-fejkötök, sapkák,
övek stb.

Igáknak 1 ft, petróleumnak 1 ft 70 kr dbja
Vaj- és sajttányérok üveg-fedövel 1.60-

ftig-
Saláta-készletek fából és szaruból 30 kr

3 ft 50 krig.
Eczet- és oiajtartók 1—15 ftig.
Viz pohártartók 65 krtól 1—3.50—15ftig.
Pezsgőt fagygyasztó-gépek 15 ft.
Habverő-gépek 1.80—2.90 krig.
Asztali é.i uzsonna-készletek, kávé- <•

viz-táicak, evő- es kávés-kanalak, kenyérko-
sarak , gyufatartók es egyéb kávéházai: e*
vendéglük berendezéséhez szükséges czikkei,
készletben tartatnak.

Virág-asztal ák 6—25 ftig.
Fiiggö virágkosarak ablakok tzdmára

1 50—ti ftig-
Madár kalitkák felfüggeszthetök és asz-

Tálkákon 1.80—21 ftig.
Utazú-szerek , nevezetesen : mindennemü

vászon-, bőr- és fa-öndök, vállbaakasztható
és kézi útitáskák, üresek és berendezettek, be-
rendezett uti szekrénykék és tekercsek, női és
uri kalap-dobozok sat., felette dus választék-
ban tartatnak készletben, melyekről kívánat-
ra szivesen szolgálunk UK?* rajzokkal
ellátott árjegyzékkel

M u l a t t a t á s u l .

szetbén igen aján/andók. Pistolyok 9 ftiól 13
ft 50 krig, puskák 19—20 ftig, kész tölté-
nyek száza 85 kr.

reznek, egyszerűek 4 darabbal 9 ft, 6 dbbal
15 ft, 5 darabbal és contrabassal 16 fl.

Ké«z halhorgok 12—au icng.
Rugany labdák és Ibalonok, színesek és g ^ ~ Volans, karika-játékok, lepkehálók, bota-
ék minden nagyságúak 10 krttól 2 ftig. nizáló szelenczék stb.

j ^ JPP~ A jelenleg oly ölcsó postai fuvarbér !eh?t«pgessé tevén a kivánt tárgyakat gyor-l
san csekély költség és utánvét mellett elküldhetni, igyí-v.dzenink oria irányul a belénk helye-
zett bizalmat a hozzánk érkező rendelmények, gyors és pontos eszközlése által megérdemelni-1
kérvén az árak körülbelüli meghatározását. Meg nem feleld tárgyak visszavétetnek. ~ ^ |

Több faju koti< s-tyuktojás eladása.
Aíólirottnnl, következő legnemesebb fajta

tyúkoktól koíl.s -tojások rendelhetők meg
április hótól kizdvo. 1 tuczat kotlós- tojás
gveií'Zi lyukoktól, fehérszürko s fehér búbbal
1 2 ft* Í

1 tuczat kotlós- tojás arany s ezüst szin-
vegyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búb-
bal, Brahma Pootra szürke-fehérrel, valamint

^ _ ^ ^ t ö r p o tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések

utánvét mellett is eszközölhetők.
Bittner Gyula.

790(9 — 11) gyógyszerész Gloggni tz • ban.If 'I H "ll

KÁNYA JÓZSEF
Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,

ajánlja ujonnan berendezett

női divat- és vászonáruk kereskedés* t.
Különösen a vászonárukra hivom fel a hi%y-világ figyelmét;

mert azok gazdag változatosságban ea oly kitünő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lőhető legjutányosabban szabott ára-
kon szolgálhatok. 754 (4-8)

Kiadó-tulajdonos Heckenast t,úsztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizenhetedik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai U.jdonsajtok e«yütt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikni Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

irdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
.U csak 7 krajezárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad BécBh,„: Opp.lik Alajos, Wollzeile Kr. 22. és Haasenstein es Vogler, Wollzeile Nro. 9. -tSbbszfiri igtatásnal csak 7 krajezárba

Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezar.

A Vasárnapi Ujság csak igen ritkán s
egészen kivételesen közöl női arczképeket és
életrajzokat. Nem mintha kevesebb tiszte-
lettel viseltetnék a női nem iránt, s nem
mintha kicsiny lené azon befolyást, melyet a
közügyekre egyenesen vagy közvetve gya-
korolnak. Tartózkodásunk egyedül azon te-
kintet, mert a nőknél, még a közéletre s
ügyekre gyakorolt hatásukban is nehéz,
majdnem lehetetlen elvonni a határvonalat,
mi tartozik köz- és mi magánéletökhez. Nem
szerepelhetvén, társadalmi fogalmaink sze-
rint közvetlenül a közügyek
intézésében, azokra is csak
férjeik, fiaik, vagy barátjaik
által folyhatván be, hatásuk
többnyire — s legalább rendes
körülmények közt — elrejtő-
zik a vizsga szemek, hirlapi
nyelvek s nyilvános birálat
elöl, bár tagadhatlanul, annál
nagyobb és döntőbb gyakran.

A női erények maguk is
olyanok, hogy nem akarnak,
nem szeretnek dicsértetni s a
nyilvánosság elé, még köve-
tendő például is vonszoltatni.
Anyai szeretet, tevékenység a
házi körben, erkölcsi tisztaság,
fenkölt nemes kedély, még a
hazaszeretet is a női kebelben,
rejtekben viruló virágok, ten-
ger fenekén fényesülő gyön-
gyök, melyeknek szinét veszi a
napvilág, melyekhez a hirhedt-
ség nem adhat semmit, csak
vehet el belőlök.

S pedig ki tagadná a nők
óriási befolyását a társadalmi,
söt az államéletre is? Nemcsak
^ert az igazán kitünö férfiak,
kikről a történelem beszél,
gyakrabban voltak kitünö anyá-
^ a l mint apával áldva meg, s
ha egye s nagy tulajdonok az
apáktól örökölteinek is, de a
jellem és szellem öszhangja
rendesen a z anyák öröksége
fiaikban; __ hanem közvetlenül is, azon be-
folyásban, melylyel egyes napikérdésekben
s az egész közélet irányzása által azon
férfiakra birnak, kik viszont arra hivat-
vák, hogy az ország ügyeit igazgassák

Gróf Batthyány Lajos özvegye.
s a nemzet sorsát, jóra-roszra, elhatá-
rozzák.

A történelem mindamellett igaztalan
volt a nök iránt. Egy Semiramist bölcs kor-
mányzatáról, egy Sába királynőjét pompá-
járól, egy Cleopatrát bájairól, s a Gracchusok
anyját, hogy fiaival dicsekedtek ékszerek
helyett, emlegeti ugyan, — de vajmi kevés
elmélkedést szentel a női nem egyetemes be-
folyásának az erkölcsökre, a férfiakra s álta-
lok magának a történelemnek alakulására is!

Azon nök közt, kik a magánélet erényei

GRÓF BATTHYÁNY LAJOS ÖZVEGYE.

mellett a közügyekre való mélyebb hatással
is birtak hazánk legujabb történetében, két-
ségen kivül a legkitűnőbbek egyike azon
gyászoló nő, kit mint a forradalom dicső
martyrjai közül az elsőnek, gróf Batthyány

Lajosnak özvegyét, e napokban is gyásza
egész magasztosságában szemléltünk, de a ki
már a negyvenes évek kezdetén egyik hatal-
mas tényezője volt ama szabadelvü nemzeti
mozgalmaknak, melyeknek gyúpontja akkor
a pozsonyi országgyülések ellenzéke vala.

Gróf Zichy Antónia, a ma is élö gróf
Zichy Károly leánya, s a dúsgazdag gróf
Batthyány János — a magyar Croesus —r
unokája, kevéssé van jellemezve azzal, ha
annyit mondunk róla, hogy jó s lelkes hon-
leány. Melyik igaz magyar nő ne volna az,

átalános értelmében a szónak?
Midőn Batthyány Lajosnak,

kivel, anyja után, harmadiz-
beni rokonságban állott, ne-
jévé lön, e nagy vagyonu, ki-
tünö tehetségekkel megáldott
fiatal mágnás jelleme még ugy-
szólva alakulóban volt. Kez-
detben elhanyagolt nevelését
késöbb utazásokkal s világbeli
tapasztaltsággal egészitette ki;
jelleme eredeti szilajságából
már fejlődni kezdett késöbbi
férfias szilárdsága. De egy gyön-

• géd s mégis eszes nö befolyá-
sának igen sok tenni valója
volt, még e ritka adományok-
kal biró jellem teljes öszhang-
zásra hozásában. S gróf Zichy
Antónia az a nö volt épen, a
milyenre gróf Batthyány La-
josnak szüksége volt. Alapvo-
násai jellemének: nőies szelid-
ség, meleg jóindulat s a hazá-
ért csaknem rajongásig menő
lelkesedés valának. Nagy lát-
körrel biró világos ész, melyet
kitünő nevelés, folytonos ol-
vasmányok és a felsőbb kö-
rök lelkes férfiainak társasága
folyvást müvelt még, egészi-
tette ki szellemi képét e sziv-
vel, észszel, szellemmel oly
dúsan felruházott hölgynek.
Mikor Vörösmarty azt énekelte:
„Oh hon, márvány kebel átka

van asszonyidon", ö nem magáért, csak társ-
női többségeért pirulhatott.

Férjét határtalanul szerette, mint csak
fenkölt lelkü nök tudnak szeretni oly férfiut,
kit tisztelhetnek is, s tökéletesen átértettek.

25-ik szám.

Pest, junius 19-én 1870.
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Büszke volt annak észtehetségeire, s még in-
kább jellemére, büszke a szerepre, melyet a
fiatal mág iás,alig lépve föl a közélet terére,
itt már betölteni kezdett, s melyet előrelát-
hatólag, még teljesebben betöltendő vala.

Köztudomás szerint Batthyány nem igen
tudott jól magyarul ez időben; legalább
annyira nem, hogy egyelöre nyilvános szó-
nokul felléphessen. A grófné teljesen magyar
érzelmü volt, a rangjabeli hölgyeknél akko-
riban nem épen mindennapi dolog, s magyar
házat vitt, magyar társalgást, és kört gyüj-
tött, maga körül. Ha ily nyelvmestere van,
kiből ne válnék szónok? Először: hogy fér-
jének segitsége legyen a politikai téren föl-
léphetnie s tevékenyen szerepelnie, majd las-
sanként a megszokás és az eszmékhez való
ragaszkodás hatalmánál fogva, a grófné va-
lódi politikai tényezővé vált. Az ö s szintoly
lelkes és eszes növére gróf Károlyi Györgyné
szalonjaik gyúpontjaivá lőnek a szabadelvü
s nemzeties érzelmü politikai társaságnak.
S kiváltkép az 1839 — 40-diki pozsonyi or-
szággyülésen ök ketten tettek legtöbbet a
főrendi ellenzék megalakulására, melynek
feje és vezére Batthyány Lajos volt, de tu-
lajdonképi teremtöje és összetartója főleg e
két lelkes hölgy, kiktől a haza, szabadság és
eszmék kultuszát oly édes volt megtanulni
a förendüek ifjabb és öregebb nemzedékének.
Szalonjaikban a bementi jegy: a szabadelvü-
ség volt; a ki az ellenzékhez nem tartozott,
az oda semmi viszony vagy családi előjog
utján be nem léphetett. A konzervativek ki
voltak zárva. Thea asztalaik körül, szófáikon,
szőnyeges elfogadó termeikben állapíttattak
meg a párt-taktika sakkhuzásai, terjesztettek
és vitattattak meg az uj szabadelvü eszmék
s határ áztatott el nem egy messze kiható cse-
lekvény.

Midőn a két Batthyány: Lajos és Kázmér
s velök Kossuth kezdeményezése folytán a
védegylet létre jött, s a magyar hazai ipar
még akkor oly kezdetleges termékeinek pár-
tolása és azáltal a hazai ipar uj lendületre
emelése nem puszta divat-, hanem valódi
koreszme lett, a két dúsgazdag grófné az
elsők közé tartozott, kik a fehér pettyes kék
honi kelmét fölölték. Deli tagjaikon mily
szépen állott az egyszerü karton: honi volt!

Az ifjuság, s meglett férfiak is mily szi-
vesen lettek ifakká, a szépség és hazaszere-
tet kultuszában! — a két testvér grófnét
fáklyás zenével tisztelték meg, a védegylet
ügyében követett lelkesitő eljárásukért,
ök szerényen köszönték a megtiszteltetést,
hisz érdemök abban állt, hogy szerették ha-
zájokat — s szeretni nem érdem, az a sziv
ösztöne; fogadást is tettek, hogy — anyák
levén — gyermekeiket a haza szeretetében
fogják nevelni.

Ez estét Petőfi, költészetünk csak akko-
riban feltünt nagysága szépen s megható
egyszerűséggel éneklé meg. „Hallottam —
ugymond — öket h-jlkan mondani,mit tetteik
rég fennszóval beszélnek, hogy ök a hon-
nak hü leányai." *)

Az 1848 — 9-iki évek roppant változáso-
kat hoztak. Batthyányné szivében csak any-
nyit: hogy a veszélybe sodort hazát még
jobban, még több önfeláldozással szerette.
Férje elfogatott; elhurczoltatott a hazából;
vissza ismét, mint fogoly. Félelem és remény
közt teltek napok, hónapok. A harcz esélyei,
biztató, csüggesztő képekkel váltakoztak,
Batthyánynénak rettenetes napjai valának;
három neveletlen gyermekét, Emma, Ilona
grófnőket ^ s a legkisebb Elemért szoritva
szivéhez, imádkozott a száz sebből vérző

" •) Petőfi e verse elöször az 1844-diki Pesti Divatlapban
jelent meg; de a kolto, változott politikai nézetek miatt,
költeményei összes gyűjteményébe nem vette föl. Holta után
megjelent „Vegyes müvei"-ból alább közöljük. Szerk.

hazáért s a nem kisebb halálveszélyben
forgó férjért.
• Imája nem használt. A haza elesett — s

leghűbb fia, Batthyány Lajos, elsö itt is — a
vértanuk sorát vala megnyitandó.

Október 5-kén váratlanul, oly hosszu
előkészület után is még egészen váratlanul
jött a csapás: a halálitélet hire. A grófné,
ajtóról ajtóra járva a hatalmasoknál, eluta-
sítva mindenütt, végre mégis megnyerte,
hogy az elitéltet még egy perczre láthassa.
Szivét a kín izzó tüze maga edzette aczéllá
e rettenetes perczben.

Az utolsó levél, melyet hozzá férje, ki-
végeztetése előtti éjszakán intézett: ez az ö
bizonyitványa, melylyel az égnek s a halha-
tatlanságnak kapuinál követelöleg állhat.

A kivégzés után ö gondoskodott az elte-
metésről. Ö tudta a titkos nyughelyét a fe-
rencziek zárdájában. S keblére ölelve gyer-
mekeit, bucsut mondott a vérbe omlott
hazának.

Svájcz havasai közt nem enyhülést kere-
sett — csak menhelyt. Gyermekeit nevelte;
férjét siratta s hazájáért imádkozott.

Nappal csak halvány és komoly volt; a
világ ne lássa, hogy oly szivet is gyöngévé
tehet a szenvedés. A hosszu éjszakákon vir-
rasztott és sírt — éveken át.

A hazába 1856-ban jött vissza. A női te-
vékenységnek itt csak a jótékonyság tere
volt nyitva. Jótékonyságai a biblia paran-
csolta titok igénytelenségébe burkolva bár,
oly sok helyen valának érezhetők, hogy
végre is meghallatszott az a sok áldó szó, mit
fölidéztek. Az 1863. és 1866-diki országos
inség védangyalai között legtöbbször s leg-
méltóbban Batthyányné nevét emlegették.
E sorok irója, ki akkor egy alföldi város in-
ségbizottmányában működött, szintén tudna
róla egy példát mondani.,-..

Ez azon nő, a hazaszeretet, női és anyai
erények példánya, a jótékonyság angyala, s
isten legnagyobb kitüntetésének, a nagy
szenvedéseknek részese, kit f. évi junius 9-én
ama vértanu koporsója fölött láttunk, a
gyász fekete fátyolával s az erény és szel-
lemi nagyság dicsfényével feje körül.

Ragyogjatok ti ébredő hazámban
Hajnalsugárral, testvér csillagok!
Sugárotokra, Memnon szobraképen
A nemzet áldást zengedezni fog.

Petőfi Sándor.

Batthyány és Károlyi grófnék.
(1844.)

Nekem nincs semmim, sommim o hazában,
Do én egészen az övé vagyok;
Bánat- s örömköny forr szememben, a mint
Sötétül napja, avagy fölragyog.

Örömkönyűim, oh ti gyér vendégek
Minálunk a hű honfiszem felett!
Ha föl nem törtök most a telt kebelből:
Édes terhétől szivem megreped.

— Láttátok-e a két tündér virágot?
Borús hazánknak két sarkcsillagát,
Evezhetsz bátran, nemzetem hajója!
Nöm veszthet az czélt, a ki ilyet lát.

Én láttam, láttam! . . . megmutatta őket
Szent vágyaimnak a szövetnek fény,
Hanem mi volt e fény a lánghoz képest,
Mely ekkor égett keblem belsőjén.

Ott álltak ők, mint égi jelenések,
Szokatlan köztünk ilyen látomány:
Hahogy sokáig néztem volna őket,
Szemfényomet vesztettom volna tán.

S hallottam édes ajkaik zenéjét;
Hallottam öket halkan mondani,'
Mit tetteik rég fenszóval beszélnek,
Hogy ők a honnak hű leányai.

Miért nöm voltam a lég ajkaiknál?
Hogy vittem volna szét e hangokat,
Mint napvilágot, min don egy magyarhoz,
Kit éj környékez honfibú miatt.

A moldvai csángókról.
Összeszámítanak egykor, hogy hányan

vagyunk mi, kiket magyaroknak hiv a világ,
s az eredmény azt mutatá, hogy a milliók,
melyeket képezünk, épen nem mennek sokra.

Természetes, hogy kivált most, midőn a
nemzetiség eszméje óriási küzdelmeket te-
remt, — midőn a faj és rokonszenvre olv
nagy sulyt fektetnek a népek, — épen reánk
nézve, kik számosan ugy sem vagyunk, s
kiket ellenséges elemek környeznek minden
felöl — nem lehet közönyös, hogy még
a magyar birodalom határain tul is van egy
nép, mely nemcsak rokonszenvünket érdemli
meg, de megérdemli kiváló figyelmünket is,
mert ugyanazon föld táplálta, s ugyanazon
népfajtól szakadt vala el, melyet mi nevezünk
anyánknak.

A moldvai csángókról akarunk szólni,
kik velünk egy fajt képeznek; s egy ezzel
kapcsolatos tárgyról a székelj/ kivándorlás-
ról. Amaz fajunk szaporitása s nemzetiségünk
erősbitése, ez fajunk apadása szempontjá-
ból bir fontossággal.

E két kérdés rég foglalkoztatá hazai
tudományos világunkat, s mindazokat, kik a
nemzetiség eszméje irányában fogékonyság-
gal birnak.

Jernei János volt az elsők egyike, ki ki-
váló gondot s figyelmet forditott azon rokon
elemekre, melyek a magyar birodalom hatá-
rain kivül laktak, s melyeknek töredékeire
akadhatni talán még itt is, ott is. Felkereste
a keletet,sutja mondhatni egészen uj világot
deritett őseink elsö két letelepülési helyére :
Etelköz és Lebediára. S ö hozta azt a hirt,
melyre addig történeti buvárlatunk s poli-
tikai életünk legkevesebb figyelemmel sem
volt, hogy Erdélylyel szomszédosán, Moldvá-
ban egy tekintélyes számu népfaj lakik,
mely velünk ugyanegy nyelven beszél, mely-
nek azonosok szokásai, erkölcsei, jó és rosz
tulajdonságai, s mely nemzetiségét idegen
kormány s idegen politikai institutiók da-
czára megóvta.

Jernei buvárlatai után több gond fordit-
tatott hazánkfiai részéről a csángó-ügyre,
valamint a székely kivándorlás ügye is
azóta több izben követelőleg lépett föl a hír-
lapokban, politikai discussiokban s az iro-
dalomban.

Ha ezen koronkénti mozgalmaknak, me-
lyek különben a tollharcz teréről alig tértek
le: — positiv eredménye nem volt is, annyi
elvitázhatlan mégis, hogy az eszmecsere
fölköltötte hazánkban tágasabb körben is
a figyelmet s az érdeklődést az iránt, miként
lehetne megakadályozni a székely tulsza-
porodás folytán, a székely kivándorlást;
mert a kivándorolt ik, kiknek száma éven-
ként elég nagy — Moldva- és Oláhországban
elvesztik nemzetiségüket s _ felolvadnak a
sok olvasztási képességgel biró oláh elembe,
holott a magyar elem senaoty hatalmas, sem
oly szapora, — hogy a maga nemzetiségének
fogyását meg ne sinylené.

Felköltötte továbbá a figyelmet a má-
sodik kérdés iránt is, hogy miként lehetne
a Moldvában lakó — a tekintélyes compact
egészet képző csángókat megmenteni a ro-
manizáltatástól, s miként lehetne azok által
is a magyar elem szaporítását elérni ?

E két kérdésre nézve most egy igen
érdekes munka fekszik elöttünk, mely csak
e napokban hagyta el a sajtót. Czime: „Ve-
szély, Imets és Kovács utazása Moldva-
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Oláhhonban. 1868." Megjelent Maros-Vásár-
helytt, 1870-ben.

Mint tudjuk, 1868-ban a Sz.-László-tár-
sulat egy küldöttséget választott, hogy a
moldvai kivándorlott fajrokonak és csángók
viszonyairól közvetlen tudomást és tapasz-
talást szerezvén, ezen irányban tehessen is
valamit.

Kétségkivül nemes és nagy czél, melyet
itt kitüzött magának a Sz.-Lászlő társulat.
S ha e tekintetben valamit tesz vala a tár-
sulat, ugy maradandó emléket állit magá-
nak. Azonban — az eredmények megmutat-
ták — hogy a Sz.-László társulat e czélra
roszul választá meg embereit. A küldöttség
feje Kubinszky Mihály kanonok volt, a ki-
nek szép tulajdonságaihoz tartozott, hogy
ki nem állhatta a dohányfüstöt s a hova
csak érkezett, misézett s mormogta a brevi-
áriumot. Kiküldetési czéljának nagyságáról
fogalxna sem volt. Majer Károly ügyvéd a kül-
döttség második tagja hü satellese volt az áj-
tatos kanonoknak. Feladatának színvonalán
egyedül Veszély Károly állt, m.-vásárhelyi
esperes , kiben a pap el nem fojtá a
hazafit soha, s ki tevékeny, elismerést ér-
demlő részt vett mindig Erdély politikai
küzdelmeiben. Ugy is tnint történetbuvár,
ugy is mint valóban jó hazafi, kit szenve-
dések és hányattatások meg nem törtek,
ö méltó komolysággal fogta fel ez expeditió
czélját, és csak is az ö jelentése, mely annak
idején a Sz.-László társulat elé terjesztett,
tesz tanuságot arról, hogy kiküldetését va-
lóban megértette.

E háromhoz csatlakozott Imecs Fülöp
Jákó gymn. igazgató-tanár és Kovács Fe-
rencz theol, tanár. Mind a kettő székely szü-
letésü levén, leginkább érdeklődtek e reájuk
nézve közel két ügy miatt s mint volonti-
erek csatlakoztak az expeditióhoz.

A küldöttség hivatalos három tagja
annak idején jelentést tett utazásuk ered-
ményéről a Sz.-László társulatnak. A jelen-
tések s a czélszerü inditványok, melyek a
bajon egynémit segíthetnének, elhangzottak.

Annál élénkebben kell tehát üdvözöl-
nünk azt, hogy a volontierek, kik születé-
süknél fogva, mint megjegyzem leginkább
érdeklődtek ez ügy iránt, közzétették útjuk
eredményét. Nevezete* adalékot szolgáltat-
tak ök ezáltal a csángó-ügyhöz, valamint a
székely kivándorláshoz.

Átalában, Moldva- és Oláhország viszo-
nyai valóságos terra incognitát képeznek
előttünk. P< dig e két ország igen közelről
érdekel. A fentebb idézett munka tehát an-
nál is több becscsel bir, mert hü s kimeritő
leírást nyujt a román fejedelemségek összes
viszonyairól, kereskedelméről, iparáról, mű-
veltségi állapotáról stb.

S ugyanezen rajzokból győződünk meg
arról, hogy Moldva- és Oláhországban oly
hatalmas magyar elem létezik, mely minden
tekintetben felülmulja a magyar birodalom-
ban lakó oláh elem et; hogy az az elem ott
fogékonyabb, imponálóbb s életképesebb,
mint ez itt hazánkban ; s hogy mégis a ma
gyár elem ott nemzetisége szempontjából
netn lép föl követelöleg, holott hazánkban
? z oláhok nemzetiségi arrogantiája már alig
ismer féket; hogy az oláh kormány az ott
levö magyar nemzetiség irányában, mely
arányig o t t tulnyomóbb sulyu, mint az
oláh nemzítiség Magyarország területén •-
koránt sincs azon elismeréssel és figyelem-
mel, mint a melyben Magyarországon a nem
magyar nemzetiségűek részesülnek; s hogy
ott az oláh kormánv következetesen törek-
szik a magyar elemek románositására.

De ezek olvasásakor önkénytelenül föl-
vetődik a kérdés, hogy nem lehetne-e a
romanizálást megakadályozni? S miután a

román kormány és törvényhozás nemzeti-
ségi szabadelvüségére egyátalán nem lehet'
számitani, s nem lehet számitani másnemü
politikai actiora sem — melyek volnának
azon tényezők, melyek megmentenék a ma-
gyar elemet? Erre szenteltek különös figyel-
met a küldöttség azon tagjai, kik megér-
tették a czélt, s érdeklődtek az ügy iránt: a
nemzetiség megóvásának két más hatalmas
tényezőjére terjesztvén ki vizsgálódásukat:
a nevelésre és vallásra.

Fájdalom, sötét a rajzj melyet e tekintet-
ben is nyujtanak. Nemzeti szellemü nevelés-
ről egyátalán szó nem lehet. Az oláh fejede-
lemségek kimondák az állami nevelést, s ez
alapon a kormány minden községbe rendel
egy tanitót. A tanitó nem bir más nyelvet,
mint az oláht; a csángó községek gyermekei
ugyan nem értik még e nyelvet, de bekövet-
kezik nemsokára ideje annak, hogy érteni
fogják, s ezt saját anyanyelvük elfelejtésével
vásárolják meg. Maguk a csángó községek
sokkal indifferensebbek, de sokkal szegényeb-
bek is, mintsem külön iskolát, külön, nem
oláh oktatással rendszeresítsenek.

S e tekintetben nem támogattatnak pap-
jaik által sem, kiknek ez főhivatásúk volna.
Nehány községben foly ugyan még magyar
oktatás kántorok által, de lassan-lassan a
régi emberek kidöltével elenyészik ez is.

A hitoktatás, lelkipásztorkodás olasz pa-
pok kezében van. Ezek nem értik a nép nyel-
vét, nem is tanulják meg köztük, s a nép
közt nincs meg legtávolabbról sem az a benső
viszony, mely a vallás által összeköt népet
és papot. A római hittéritési missió küld id<
papokat, — s ezek kész és alkalmas eszköze
a csángók eloláhositásának. Semmi magasabb
érdek nem vezeti e haszonleső papokat, min'
a gazdag parochiák kizsákmányolása; az <
pásztorkodásuk alatt ép ugy veszti a esángi
nép nemzetiségét, mint vallását. — Ezt a
lelkiismeretlen %áfárkodást adatokkal bizo-
nyitja az emlitett köny vben az egyik önkény-
tes utazó, kinek egyik érdeme az, hogy maga
is pap levén, még sem tagadja e szomoru
eredményt.

Valóban nemzetiségi szempontból mély
fájdalom fogja el az embert, ha figyelemmel
kiséri a római olasz missió sáfárkodását, s
müködésének eredményeit. Meg kell jegyez-
nünk, hogy Moldva- s Oláhország elöbb, mint
Kumánia és Havasalföld külön katholikus
püspökséggel birt vala, mely a legkésőbbi
időkig is szellemi s érdekkapcsolatban állt
a ma gyár korona által kinevezett magyar ka-
tholikus püspöki karral. A mükoviai püspök-
ség, mely történelmileg még nincs kellő vi-
lágba helyezve, mint egy külön független
egyházat képezett, mely a hit kapcsában, a
magyarul imádkozok nemzetiségének is egyik
hatalmas támasza volt.

De az oláh kormány, melyet liberalis-
mussal és türelmességgel egyátalán nem le-
het vádolni, korán felismerte a nagy aka-
dályt, mely nemzetiségi aspiratióira nézve
fekszik abban, ha a csángók a hit kapcsolata
által egyszersmind fajuk, nyelvük s nemzeti-
ségük megóvására is hatalmas tényezőt talál-
nak papjaikban. Igy záratott ki a magyaror-
szági katholikus befolyás, s igy helyeztetett
e nép fölött a lelkipásztorkodás a római
missio kezébe, melyben a magyar nemzetiség
irányában bizonyos buzgólkodást,és képessé-
get még a legnagyobb roszakarat sem lelhet
föl. Ellenkezőleg, ez a római missió, — olasz
papjai által a románositásnak egyik legha-
talmasabb eszköze.

A Sz.-László társulat kiküldetése, mint
I merjem e z t uk> azt czélozfa, hogy a magyar
í püspöki karnak ezen elveszett befolyása,
! meíy magyar nemzetiségü szempontból meg-
' becsülhetlen volt volna — visszaszereztessék.

De eredményt nem u,utathat fől mai napig
sem. Pedig, bármily nagyok legyenek is a
politikai akadályok — tudjuk, hogy Róma.
ha akar, ott is győzedelmeskedni szokott,
a hol a diplomatia eredményt nem mutat-
hat fel.

Több eredményt mutathat föl a protes-
táns missió. Számosan a ka^h. vallásról a
isángók közül áttértek a protestáns vallásra,
I mely ugyan a katholicismusra nézve baj
lehet, — de nyeremény magyar nemzetiségi
szempontból, mert legalább magyar nevelés
és magyar hitoktatásban részesülnek a
sángók, kik mindezt az olasz papok lelkész-

kedése alatt nélkülözik.
Fájdalom, hogy ezen prot. missiot is,

mely oly szép eredményeket mutathat vala
föl, meglepte a viszálkodás átka, — és félbe
maradt a szép mü, melyhez igaz okunk volt
igen nagy reményeket kötni.

A fentebb idézett munkából közlünk ne-
hány ép oly érdekes mint eleven tollal irt
részletet, mely csángóinkra s a székely ki-
vándorlásra vonatkozik:

A vonzó képű, szelid égalju és termékeny
talajú Moldvában még nem nagyon művelt anyagi
és szellemi viszonyok között sokkal könnyebbnek
látszik az, élet, hogy sem azon népeit és fajok, mo-
ly ek azt lakják, vagy meglátogatják, hamar otthon
ne találnák benne magukat. Bennünket magyarokat
ez ország egyéb lakosai közt az ősi települő csán-
gók és beolvadozó székelyek érdekelnek, kiknek
vallása és nemzetisége az újabbkori politikai ala-
kulások és reformok által veszélyeztetve látszik.
Ezon ügyet nem magánjellemü buzgólkodás, ha-
nem fensőbb nemzetközi pactatio mentheti meg
csupán. A csángó tolepités és magyar kath. missio
eszméjében gyökeres gyógyszer rejlik, a reform,
missio ujabb szerződő fél, mely azonban itt még
kovés tért foglalhatott Nézzük egyenkint.

Az áldásos folyók által öntözött Moldva ha -
sonlit magyar hazánk azon legdrágább vidékeihez,
melyek a Kárpáthegységekből az Alföldhöz a sze-
lid regényes átmenetet képezik. Moldva íly átme-
neti foktérsége a keleti Kárpátoknak a Havasal-
földi lapálysikhoz. E helyzet, s az ország széles
völgyeit öntöző vizek, u. m. a középen hömpölygő
Sereth s ennek mellékfolyói: a Szucsava, Moldva,
Besztercze,Tatros,Milkó,Putna,Buzeó és a határ-
széli Pruth, oly kellemes éghajlatot s természeti
arany-mérsékletet kölcsönöznek ez országnak, mi-
szerint nöm azon csodálkozhatni, hogy ide telepü-
lések történnek, hanem inkább a tartomány arány-
lag gyarló népesedésén és elhanyagolt települé-
sein. E természeti előnyöket felismerték már
hunnus őseink, kik lakták e szép tartományt,
maradékaik ide vonultak volt vissza s Árpád-apánk
szintén fölverte itt sátrait; csak a bessenyő-
nek, moly őt kiszoritá, sikerült magát ez ősi ma-
gyar tanyán csángó néven, fájdalom! már nagyon
„megfogyva és megtöretve", mai napig föntartania.
Régóta nyomja G maroknyi népet az oláhság tul-
sulya s borsói az orra alá az üzér zsidó, de ez
utóbbi legalább nemzetiségi és vallási egyéniségé-
ben nem fenyegeti. Az ország főiparát, a gazdá-
szatot s baromtenyésztést, ha még primitív módon
is, szorgalmasabban űzi a csángó, mint a többi
fajok; de szellemi ébredtségben ezek által az ujabb
időkben fölül kezd és fog mulatni. — Az tehát a
legfontosabb kérdés, hogy miképen lehetne a csán-
gót, mely a tartomány népességének csak 30-ad ré-
szét teszi, a régi idök emlékéül továbbra is föntar-
tani ? Történhetik-e ez itt saját ősi honában, vagy
áttelopitésre kell gondolnunk?

A csángók áttelepítése a magyar hazába, a
mily tetszetős gondolat, épen oly nehéz, ha annak
valósitására gondolunk. Kijőnének-e ez ősrokonok
az ozer-évos lakásból? Miképen eszközlenők a
birtokok kicserélését Moldvában és Mapyarhon-
ban. — Nincs-e elkésve már ezen gondolat akkor,
midőn utunkban mindenfelől nemzeti féltékenység
gördülhet? Kecsegtethet-e egy ily eszme sikere
akkor, midőn egy ily telepítési kisérletet a régóta
tulnépesedett székelyekkel sem tartották az illetők
szükségesnek, a magyar vármegyék felé tenni? A
mult század végén történt ogy székely telepítés
Bukovinába; az efféle ügy keresztülvitelében
tehát lehotlonség nem volna, de ma a körülmények
talán megfontolaDdóbbak. — Czelder is gondol-
kozott e tárgyról, s kedvesnek látszott neki is a
gondolat, hogy a „csángók telepítése által hacsa

I •-
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néhányan is többon legyünk mi magyarok, s
összébb tömörülve találjon nemcsak a jelen, de a
jövendő vihar is. Eladatnók csángó testvéreinkkel
itteni birtokaikat, melyek közül egy részo ősi
nemes birtok, milyennel itt csak ők, e még a mold-
vai sem birt, s otthonn ingyen-földet adnánk
nekik, vagy mi megvennők itt földjoiket s helyébe
adnánk otthonn más ingatlan birtokot. Töredék
csángó magyar népünk, siralmas helyzetét tekintve,
ha ozt helyben hagyná is — a mi nöm kétségtelen
— kérdjük: tanácsos lenne-e őket ősi helyökből
fölbolygatni s ezáltal a szomszédos moldva-oláh
nemzetet magunkkal ellentétbe hozni? Ne bántsuk
az itt olvitázhatlan történelmi multtal biró vére-
inket, de mind vallási, mind művelési ügyök föl-
karolása által működjünk oda, hogy ők a jelenlegi
magyar haza területén kivül is értelmes keresz-
tyén magyaroknak megmaradjanak, s éljenek ott,
hol őseik hazát szereztek, s hol ők, bár töredékké-
pen, minden nyomoruság s feledés mellett is, mai
napig magyaroknak megmaradtának."*) Fölhozám
e nézetet is, hogy azok,
kikro a csángók meg-
mentése körül hazafias
kötelesség vár, minden
véleményt ismerjenek.
Én részemről a csángó
telepitést csak ugy lát-
nám lehetségesnek, ha
a magyar és román kor-
mánynak sikerülne óz
iránt egy csere-szerző-
désre lépni, melynél
fogva a magyar állam
a csángók helyett meg-
felolő számu román kon-
tingenssel szolgálhatna.
Természetesnek látszik,
hogy ez mindkét szer-
ződő fél érdekében ütne
ki: mindazonáltal bajos-
nak tünik fel az, hogy
itt nöm is kettőn, ha-
nem négy, sőt több fé-
len áll a vásár."

Mi részünkről el-
méletileg helyesnek,
de a gyakorlatban ki-
vihetlennek tartjuk a
csereszerződést. Elsö
s legalkalmasabb esz-
köz nézetünk szerint
a csángók nemzetisé-
gének megóvására

vonatkozólag, a ma-
gyar katholikus és

protestáns missio
erélyes, buzgó mükö-
dése és anyagi s szel-
lemi támogatása a
magyarországi pro-
testáns és katholikus
hitfelekezet által.

(Vége köv.)

Lukács Béla.

is, józan eszével is feléri, hogy a munkás méltó a
maga bérére, s a ki forró délig dolgozott, megér-
demel egy kis jó meleg ebédet. No de — gondolja
magában a kis loány — édes anyja kását főzött
számukra, az pedig olyan eledel, hogy ha 4—5
mérfóldnyiro viszik, még akkor is olyan forró,
hogy nem lehet biztos mohósággal enni, neki pe-
dig már csak egy rövid negyedórája van hátra.
Ott ül tehát még egy darabig a hűvösön s elme-
reng a barázdabillegető egyhangu füttyentésén,
mely annyira hasonlit kodvesénok találkozóra hivó
jeléhez s a fürjek pitypalatyján, mely a családias
hivogató hang érzelmeit költi fel kebelében. Titkos
gondolatok, igaz! de kinek nem szabad e gondo-
latokat forgatni agyában! Nem, egy jól nevelt,
egyszerü, házias leánynál e merengés nem esik
ártatlansága rovására. Hiszen ő maga is arra gon-
dol, a kit apja, anyja kinézett számára, s ő nöm
akarja sietősebbon álmai megvalósulását, mint ked-
vese és annak szülei, meg aztán tulajdon apja, anyja.
Ugyis szokszor dalolta már neki atyja tréfás boszan-

kor azok szekerei egymást érik, a mint ebédre haza
sietnek. Nincs senki; rá kell szánnia magát, hogy
egyedül vegye fel a kosarat. Kötényéből tekercset
csinál, hogy a kosár ne törje fejét, megfogja a kosár
füleit, felemeli, a milyen magasan csak birja, hozzá
szorítja a vastag fához, aztán meghajol s alá búvik,
felegyenesedik, egyet igazit még fején és a kosáron
s azzal eloreszti, s a kosár minden támasz nélkül
ugy áll fején, gyors léptei mellett is, hogy ha valami
német asszony meglátná, nem győzné csudálni.

Menj kis leány, siess, vidd gyorsan ebédedet
apád dicsérete, csókja s talán, a kire gondolsz,
annak szives szavai még jobban fognak esni, mint
az árnyas fa tövében lengő hűvös susogása!

—• r. —

Képek a hazai népéletből.
Az ebédvivő kis leány.

Forró nyári napon, hogy minő kellemes dolog
árnyas, terebély fa hűsébenmegpihenni: tán nincs
ember, a ki ne tudná. — Hát még ha valaki
teher alatt fáradva, megizzadva pihen le, alkal-
masint kétszeresen nehezére esik a fának pázsitos
aljától búcsút venni. A mi kis leányunk is épen
azon gondolkozik, hogy még agy kissé vár, még
egy kissé pihen, hátha azalatt majd valami uti
társ is érkezik, a ki kosarát felsegíti, mert már
mikor letette is azon veszélyben volt, hogy ki-
dönti a sok jó ételt, a mit édes anyja olyan taka-
rékosan megfőzött s olyan gondosan elhelyezgoiett
a kosárban. — I g a z > h o g y m á r közeleg a dél,
mert az ember árnyéka alig több egy lépésnyinél
s ezt a munkások nemcsak az árnyékról, hanem
a fáradtságról és üres gyomorról i8 észre veszik.
A munkás ember pedig, ha a bibliából nem tudná

•) Missiói lapok. 1868. 89-90. II.

Ebédvívő kis leány. — (Mészöly Géza rajza.)

táasal: „A. mi lyányunk nem idei, szerető is meg-
illeti."

De a merengésnek utóbb is csak vége szakad
s a kosár, mely mellette fekszik, utjára serkenti.
Csak már jőne valaki, a ki fölsegitené fejére, nem
bánná akárki volna. Csak ma jőnének erre leány-
pajtásai, a kikkel máskor ebédvivés közben ugy
eltréfálgattak. Inkább elhinné apró hazudozásai-
kat, hogy milyen jó ételeket visznek, mint a mult-
kor is egyik azt beszélgette, hogy minő pompás
túróscsuszát visz, meg egy nagy kulacs bort,
meg pörkölt hust— s lábának egy döczczenése elá-
rulta a titkot, a kosár leesett s a kidőlt félszáraz,
fekete kenyeret s a szétguruló sok veres és fok-
hagymát pirulva szedegette össze, mig bánatosan
tekintett az eltört vászonkorsóra, melyből a pom-
pás friss kutvizet a száraz föld azonnal felitta.

Do most nem jő senki, még egy gyürüs zsidó
sem, pedig tücskök czirpelését sokszor az ő sipja
hangjának képzeli, még egy koldus sem, pedig
máskor elég ballag egyik falutól a másikig, még
egy tehervitelből hazatérő béres sem, podig más-

A Batthyány-gyászünnepély.
A junius 8. és 9. napjain tartott gyászünne-

pély leirását már lapunk mult számában közöltük;
de részint hely szűke, részint az idő sürgős volta

miatt nehány részlet
még kimaradt s most
utólagos közléssel kell
kiegészítenünk tudósi-
tásunkat.

A közönség érdek-
lődése még soká ébron
fog maradni kétségki-
vül e nagy s valóban
nemzeti üunepély iránt.
A nemzet önmagának
szolgáltatott igazságot,
midőn loghivebb s leg-
nagyobb fiai egyikének
s függetlenségi harcza
dicső vértanujának igaz-
ságot szolgáltatott; s ily
nemzeti érzelmek s az
általok tett benyomások
nem enyészhetnek el a
cselekvények végrehaj-
tásával.

Mi is visszatérünk
ismét o gyászünnepély-
re. Mai számunk egyik
képe is azzal foglalko-
zik. A gyász sötét fé-
nyében úszó ravatalt
ábrázolja, a mint junius
8-ikán és 9-ikén délig
közszemlére kitéve ál-
lott a ferencziek templo-
mában.

S most közlemé-
nyünk kiegészitéséhez
kell látnunk.

Az ünnepélyes gyász
menetben küldöttségi-
leg részt vett hatóságok
névsorát kell minde-
nekelőtt teljessé ten-
nünk.

A megyék, hatósá-
gok és testületok közül
a következők voltak
képviselve a gyászün-
nepélyen :̂

A pesti nemzeti szin-
ház összes személyzete.
Komárom város 3 sze-
mély, Somogymegye 10
sz., Trencsénmegye 7 sz.,
Jász-Kunkerület 5 sz.,

debreczeni superintendens 13 sz., Aranyosszék,
Háromszék 1 sz., Jászberény 6 sz., Vasmegye,
Temesmegye l l sz. Gödöllő város 9 sz., "Veszprém
város 15 sz., Pestmegye több mint száz sz., Nóg-
rádmegye 46 sz., Krasznam. 4 sz., Hevesmegye
86 sz., debreczeni polgári kör 3 sz-, Hódmező-Vá-
eárhely város 3 sz., Losoncz város lOjsz., Borsodm.
34 sz., Kis-Kunhalas 2 sz., Alsó-* ehérmogye 6

budai tisztv. önsegélyző-egylet^ 21 sz., Zom-sz.
borváros 2 sz., Fehérmegye 16 sz., Sopron város 6
sz., Barsmegye 60 sz., Zólyom s Korpona 4 sz.,
Zalamegye 26 sz., Temesvár város 3. sz., Miskolcz
16 sz., Hontmegye 50 sz., Szepesmegye 8 sz., Ung-
megye 23. sz., Szatmárm. 40 sz., Tolnamegye 24
sz., Közép-Szolnokm. 4sz., debreczeni ref. kollegium
2, Abaujm. 15 sz., Nagyszombat 2 sz., Győrm. 6
sz., Czeglédv. 7 sz., Maramarosin. 6. Ó-Buda 8
sz., Ungvár 6 sz., Vácz 12 sz., Szt.-Endre 5 sz.,
Arad 6 sz., Kolozsvár 7 sz., Gömörm. 4 sz., Békésm.
20 sz., Fehérvár 12 sz., Torontálm. 16 sz., Sze-
ged. 5 sz. Nagy-Maros. 2 sz., Visegr. 2 sz., Bog-
dány 2 sz., Maroaszék 5 sz., Nyitram. 20 sz., kassai
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po'.g. kör 5 sz. Hajdúkerület 12 sz., Nagy-Várad
12 sz., Ráczkevo 1. Sopronm. 6. Kecskemét 7.
Szentes 2. csepregi kaszinó 1 sz., Zemplénm. 29
fiz., Egyenlőségi-kör 6 sz., Bácsm. 10sz., Csongrád-
város 4 sz., Veszprémm. 10 sz., Szerviták 4 sz., Bara-
nyám. 10 sz., Eger 20 sz., Szabolcsin. Nyíregyházi
olv. egyl. 18 sz. Derecske város 3 személy. Gazd.
egyesület 12 sz. Batthyány p. tisztsége. 10 sz. Deb-
reczen város 3 sz. Budai izraelita község 2 sz. Budai
lövészegylet 2 sz. Zilah város 2 sz. Győr város 8
sz. Szt.-László társulat igazg. 1. Sárosmegye 12
sz. Gyöngyös város 12 sz. Baja város 2. Esztergám
város 50. Esztergammegye 24. Komáromm. 15 sz.
Hontm. 12. Kalocsa város 3. Aradm. 4 sz. Biharm.
22 sz. Makó város 3 sz. Apostag község 3 sz.

*

A jún. 9-ki gyászszertartás alkalmával Piry
Czirjék, ferenczrendiek pesti zárdájának főnöke
következő alkalmi beszédet tartott:

„A kegyelet, melylyel halottaink iránt tarto-

ezokás szerint, és ne hanyagold el az ő temetését."
Igen, most kivánja közös részvéttel véghez vinni
azt, mit 20 év előtt az akkori hatalom tenni nem
ongedett. Akkor a megszentelt szokást érvényesí-
teni ama zordon idök tiltották, de most az ön-
kénytelen mulasztást fényesen helyrehozni szent
feladatának tüzte ki a hazafiui kegyelet; mert a
megboldogultban a már — Isten jóvoltából —
kiderült szabadság és alkotmányosság nemzeti
vértanuját ismeri és tiszteli. — Akkor a halálos
küzdelemben álló nemzet Világosnál fegyverétől,
s Komáromnál legnagyobb erődjétől megfosztva,
önmagának is szétszóródnia, s legjobbjainak szerte
bujdokolniok vagy legalább hallgatniuk kellvén,
hős halottjainak nem adhatá mög a megillető vég-
tisztességet. — Ez okból maradt el gr. Batthyány
Lajosnak is szokás szerinti eltakarittatása.

Do nem festem ama rémes korszakot, nem
szaggatom fel a már begyógyult sebeket, melye-
ket mi korosabbak, midőn hajunk szálai még
feketék valának, láttunk, átéreztünk, sőt átszen-

bátor lelkü főnöke, ki kötelezve érezte magát a
nemzet fájdalmában résztvenni, s a gr. Batthyány-
családnak a gyászban is enyhitő szolgálatot meg-
tenni, habár halál várt volna is reá, mert e nemes
család szerzetünknek jótevője, s német-ujvári
zárdánknak 1641-ben alapitója, s azóta fenntartója.

Csak igen kevesen tudták e szomoru ese-
ményt, de ők megtarták a titok szentségét, s meg-
őrzék a nemzet drága halottját mind e napig.
Most eljött az idő, hogy a titok lelepleztessék, s a
még fennmaradt hullarészek ereklyeként a kegye-
letes nemzetnek átadassanak, melyektől e zárda
fájdalommal vál mög.

Ha ki ama sírboltot meglátogatandja, mon-
dani fogjuk neki: Ime a hely, hova 20 év előtt
tették az elveszett gr. Batthyány Lajost, ő nincs
már ott, a sötétségből kivétetett, s a haza előtt
dicső lett a sirja, mely még a késő nemzedéket is
emlékeztetni fogja a király, a haza, s az alkotmány
szeretetére. — Mert bizonyos, miszerint ő hive
volt a fejedelemnek, lángolva szerette hazáját,

Batthyány-gyászünnepély: A ravatal a ferenczrendiek templomában.

zunk, parancáoljn, hogy a hamvadó Gruber felett,
komolyan elmélkedjünk, s fájdalmainknak szava-
kat s fohászt adjunk; nem mintha azok által az
enyészet fátyolát, mely az elhunytra borult eltá-
volithatnók, vagy a föld hantjait, melyek őt taka-
randják, megkönnyebbithetnők: hanem, hogy a
Megboldogult emlékezetének érdemileg áldozzunk,
8 önkeblünk meghatottsága szent imába olvadjon
át, mely felszálljon az élet és halál egyedüli urá-
ü°z» az Istenhez. Mert mikor a halál széttöri az
élőkhez kötő kapcsot, semmi egyéb erősebbon nem
fűzhet a sirban nyugvókhoz, csak a kegyeletes
emlékezet, 8 a sziv legszentebb virága, a buzgó
ima.

S özekkel kiván ma nagy halottjának, boldo-
gult gr. Batthyány Lajos, első magyar miniszter-
elnöknek áldozni e nemes város s vele a nemzet,
midőn annak hamvadó tetemeit ezen egyház sir-
üregéből, hol 20 éven tul elrejtve nyugodtak,
felvétetvén, teljesiteni akarja az irás amaz intel-
mét: „Fiam a halotton könyozz, takaritsd el testét

vedtünk, — mondom — nem szólok azokról, mert
a nemzet sorsát intéző Isten megszünteté a vihart,
letörlé könyeinket.s a drága vérrel áztatott földre
békét s kiegyezést hozott, melyért áldassék szent
neve! Csak a kiszenvedett gr. Batthyány Lajos
első eltakarítására vonatkozó tényeket említem
meg röviden.

Tudva van, miszerint ő a cs. osztrák seregek
akkori főparancsnokságánál béke-követségben jár-
ván, általa letartóztattatott, s Komárom átadása
után a hadi-törvényszék által halálra itéltetett,
moly itélet 1849. okt. 6-án az Ujépület falán kivül
golyó által rajta végre is hajtatott. A nemes életet
kioltó golyó nyomát nem rég láttuk a magas
homlok szétomlott csontjain, s neki, mint egy
második Palinurnak, jeltelenül kellendott eltemet-
tetnie, ha nem akad egy ujkori Tóbiás, ki az éjnek
sötétében, a legmélyebb titok fátyola alatt, éjfél-
tájban e templom sírboltjába befogadja, s a fájdal-
mas szt. szűz oltára alatt a sirüregbe elrejtse, b e
kegyes Tóbiás Dank Agáp vala, akkor e zárdának

melynek alkotmányáért kész volt elleneitől a halált
elfogadni és meghalt. — De az ő kialvó élete, s
kiontott nemes vére nöm boszuért kiáltott az
ogekbe, hanem a béke, a szabad alkotmány áldá-
saiért.

Ő áldozat vala s ez áldozat meghozás hiszem,
még teljesebben megho/iandja a békés kifejlés gyü-
mölcseit, csak az egyenetlenség pártos szelleme,
vagy a minden közjót lerombolni kész önérdek
ármánya meg ne gyilkolja a tevékenységnek in-
dult nem«eti életet. Mert, ki nem tudja, miszerint
ogy nagy s vészes áramlat hullámain uszik nem-
zeti életünk hajója? melyen ha ki, visszavonás
által hézagot ejt, az áramlatnak nyit rést az elbo-
ritásra. — Ettől félek, ettől remegek, s félnek a
hazafiak milliói. — És kérdem: ki fogna akkor
megmenteni bennünket? oh senki, senki; hacsak
az Isten hatalmas keze nem! — Mert meg kell
győződnünk arrór, miszerint a kimúló nemzetet
életre segiteni nem tartja érdemesnek senki, leg-
fölebb szinlett barátaink, mint annyi példa ta-
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nusitja, üres biztatással kisérondnének iszonyu
sirunkhoz.

íly "onilolatokban merült lolkem a megdi-
csó'ültnek hamvainál, már midőn 16 év előtt
először vezettetem le boldogult elődöm által a
sirboltba, hogy megmutassa a rejtett oreklye-
kincset. — S e gondolatok még élénkebbekké lőt-
tek, midőn folyó évi márcz. 29-én a sírboltból a
tetem felvétetett; most pedig, mintha ama diszes,
do mégis gyászos koporsóból, melybe a hazafiság
helyezte őt, ily szavakat hallanék: Nemzetem,
testvéreim ! legyetek egyek; egyek a haza, a ko-
ronázott király s a törvény szeretetében, egyek a
haladás művelésében, egyek a magán- s közjó
magasra vitele munkájában! E szózat nem hangzik
ugyan felénk a koporsóból, de kell, hogy ezt az ő
nagy leikével s szellemével megegyező igazságnak
tartsuk s az életben érvényesítsük.

Lelket és szellemet emliték. — Midőn ma a
megboldogult tetemeinek megteszszük a végtisz-
tességet, akkor egyszersmind az ő szellőmének
áldozunk, s halhatatlan lelkeért buzgó imákat bo-
csátunk a Mindenhatóhoz. — S ez toszi kiválóbb
és szentebb részét a gyásztisztességnek. — Mert
testileg ugyan meghalt, de lelkén a halálnak ha-
talma nincsen: „A. lélek eszméje — ugymond egy
keresztyén bölcs — a halhatatlanság eszméjét is
maga után hozza." (Nicolas I. k. 108. lap)*) Igen,
hitünk s lelkiismeretünk mondja, hogy él a lélek
a siron tul is; él az általunk bépillanthatlan hazá-
ban s állapotban. Es azért imáink s fohászaink
nem a testre, mely porból lett és porrá leszon, j
hanem a mindig élő, halhatatlan lélekre irányoz-
tatnak. — S csakis e hitben nyugszik meg halot-
taink felett kesergő lelkünk. — S csakis ebben van
szent és teljes érvényű reményünk, vigasztalásunk.
S ez alapnál fogva csak a dicséretes élet az, moly,
kialvása után is, emlékezetet érdemel, és csak a
lélek lehet az imába füzött megemlékezés méltó
tárgya.

Engedd meg, te gyászoló özvegye az elvér-
zettnek, hogy ebben te reád hivatkozha3sam. —
Enyhülést nem ismerő fájdalmaidtól vezettetve
évenként titkon meglátogattad a szomoru sírbol-
tot, s tanuk nélkül könyoiddel áztatád ama földet,
hol szereteted tárgya hamvadott. Nemde hited s
meggyőződésed szerint, azért tevéd azt, hogy buz- !
gon imádkozzál az ő halhatatlan lelkeért, s kebled j
fohászaival közbon járó légy érette Istennél? j
Számtalan kesergőkkel te is bizonyságot tehetsz, j
miszerint a nagy fájdalom mindenkit, a ki mélyen j
érezni tud, meggyőz arról, hogy van élet a siron j
tul; s e fájdalomban gondolataink minden szálai,
érzéseink minden mozzanatai a külvilágot, s
annak minden pompáit üresnek s hiunak talál-
ván, mintegy átszellemülteii csak az olköltözöttnok
leikével foglalkoznak s ez elmélyedésbon vilá-
gosabban, mint valaha, hiszszük s bizonyosnak
tartjuk a lélek fenmaradását, halhatatlanságát.
S ez a te munkád fellebbenthetlen titka, nagy
Isten, ki magad vagy nz élet s a te hasonla-
todra teremtett léleknek is örök életet csak
te adsz! Es ugy van, mert Jézus szavai sze-
rint: ,,A mi a testtől születik, test az, tehát
halandó és a mi a lélektől születik, lélok az."
(János 3, 6.); tehát az emberi lélok, az istenség-
nek e szikrája meg nöm hal, el nem enyészik. A
földről elköltözött, de élő lélekkel helyezzük te-
hát magunkat legközelebbre akkor, midőn róla
gondolkodunk * üdveért szent imába merülünk.
Minélfogva hiszem , hogy jelen nagy halottunk
érdemei elismerése és méltó dicsőítése mellett ama
szentebb czélból is toszi a nemes város e második,
s ezennol országos temetést oly fényessé, hogy
egyesülten ^ a nemzet imája szálljon fel érette a
Mindenhatóhoz, s hogy ki egykoron a honjavára a
legfelsőbb fokon müködött x drága vérét és életét,
alig 40 éves korában, a közérdekért feláldozta,
annak jutalmául, örök boldogságot, mit a föld nöm
adhat, buzgó imával kérjen az Istentől.

De int az idő, s a körülmények parancsolják,
hogy végezzem beszédemet.

A résztvovők ezroi s a nemzetatyák állják kö-
rül a nagy halottat, s kisérendik nyugalma uj he-
lyére; de legközelebbről Téged érdekel az, 20 év
óta gyászoló méltóságos grófi özvegy, és nemes
Batthyány-család; mert az ő kivégeztetésén a te
szivedet járta át a gyilkos golyó, s benne a to
nomea törzsöd dőlt a sirba. — De'a gyász és fáj-
dalom közepette i8 szakits vigasztalást a nemzet
részvéte fajáról, 8 nyugodjál meg annak enyhitő
tudatában, hogy a nemes áldozat örök fényt deri-

•) Az ur Jézus pedigmég; világosabban tanítja, mond-
ván: „Ne féljetek azoktól kik a testet ffiegölik áe » lel-
Jcet meg nem ölhetik. Máté 10. 18.

tend legkésőbb unokádra is, mig a nemzet él, a
Batthyány név áldásos emlékezetben lesz nála.
Mire nézve ismétlem azt, mit nehány hét előtt
a sírboltban, a már felvett s uj koporsóba helye-
zett hamvaknál mondottam : a Mindonható, ki az
élet és halál egyedüli ura, adjon a megboldo-
gultnak örök üdvét, a nemes Batthyány-család-
nak pedig hosszas virágzó élotet!

Es most itt az óra, hogy az irás szavai sze-
rint takarítsuk el testét szokás szerint és ne
hanyagoljuk el az ő temetését.

Dato magnis cineribus flores 1
Hintsetek virágot a nagy hamvakra!"

A requiem. Junius 10-én délelőtt tiz órakor
tartatott meg az ünnepélyes gyászisteni-tisztelet
a belvárosi plébánia templomban, mely már jóval
előbb egészen megtelt. A tomplom gyászjelvények-
kel volt feldíszítve, a főbejárást fekete bársony kár-
pitok boriták, az oltárt, szószéket és templom-osz-
lopokat fekete leplekkel vonták be, melyeken
nagy fehér keresztek és családi czimerek voltak
láthatók. Középen pompás gyászravatal állt, s
fekete mennyezet alatt az emelvényen koporsó,
mely az elhunyt jelenlétét képviselte. A ravatal
közelében foglalt helyet Batthyány Lajos özvegye,
két leánya, fia s több rokon. Ott ült gr. Andrássy
Gyula miniszterelnök nejével, egészen fekete ruhá-
ban. Jelen volt még a miniszterek közül Horváth
B., a képviselőház elnökei és számos tagja.

A gyász-szertartást Szabó József felszentelt
püspök végezte, mellecto Schwendtner pest-bel-
városi és Ráth buda-várbeli plébános prépostok
sogédkeztek.

A pesti zenekedvelők egylete előadta Mozart
nagyszerü requiemét, s végül Mosonyi Mihály
„Liberá"-ját.

E gyászszertartással véget ért a Batthyány-
ünnepély hivatalos sora, do nem maga az ünnepély.
A nap folytában még seregesen zarándokoltak ki
a sírkertbe, meglátogatni az uj nyughelyét, mely
az elhunytnak adatott.

Volt még az ünnepélynek egy sajátságos
jelenete is, melyet az előleges terv nem foglalt
magában. Szinhelye azon gyászos emlékü tér, hol
Batthyány két évtizeddel ezelőtt kimúlt, az Ujépü-
let megett a fater felé nyuló nkáczsor. Azon a he-
lyon, hol Batthyány térdelt, a fasor egyik fájára
egy babérkoszorut, a másikra ogy gyászfátyollal
bevont nefelojtsfűzért illesztett egy ismeretlen kéz.
A babér felett egy kis olajmécs lobogott. A két
fa ezen egyszerű jelentős díszét csak a temetkezés
órájában vették észre, de még másnap is látható
volt. A szabad ég alatt, a katonai laktanya köze-
lében nem találkozott kéz, mely hozzá akart vagy
mert volna nyúlni a nagy halottnak szentelt békés
áldozathoz.

Két levél Kazinczy Ferencztől.
(Vége.)

. . . Ugyancsak ezidén nyomtattatnak: Herczeg
de la Rochefoucauldnak erkölcsöt fejtő mondásai
is, francziául, Németül Schultz Friedrich után (a'
ki a' Német eriticusok itélete szerinc a' Franczia
stylus tulajdonságait csudálást érdemlő könnyü-
séggel tudta kinyomni a' Németek darabos nyel-
vén ;) és Magyarul.

írásaimnak 2dik kötetében a' Stella, Clavigó
és a' Testvérek fognak állani.

a' 3dikban: Emília Galotti és Minna von
Barnheltn.

a' 4dikben: Paramythek. Titus, Thomistocles,
Etna és si' Moliér Medocin malgré luije.

Az ődikben Karik Thura, a' Szelmai Dalok,
Ojthána, Borrathon, Karthon, Króma, Darthula
Ossziánból. — A' Menydörgés és Gibraltár Dé-
niszből. — A' Tavaszinnep ea A' Messziásnak
válogatott darabjai Klopstocktól.

Maradok egész tisztelettel
Mélt. Úr alázatos szolgája:

Kazinczy Ferencz.
Ide zárok két Vignettet, melly az első kötet-

hez készült. A' Marmontel könnyű lebegő stylu-
sának emblémája a' Herculanumi Tánczosné; —
a' másik darab eggy Anglus fostő munkája; a'
szerelem és a' muzsika a1 vadat is megszelídíti.

Képemnek is ide zárnám eggy nyomtatványát,
de két nyomtatványnál még nem kaptam többet
a' Metszőtől. Érette 180 Rftot fizettem a' Met-
szőnek, pedig még nincs alatta a' név és az irás.
Az 5. kötet 5000 ftba fog kerülni; do illő, hogy

valaha egész gonddal készült Nyomtatást lásson
a' Publikum. Ha a' Mélt. Ur nagy lelkű Sógora
boldogítani fog, a' munka elindul és még ez idén
mind az 5 darab elkészül, csak a' Metszőnek ma-
radjon üressége 4 portrét, 10 képet és 12 rezet
elkészíteni. A' 3dik kötet előtt B. Vay Miklós fog
állani, mert Emília Galotti az ő nagy culturájú
hitvesének nevét hordja homlokán; az ötödik előt-
pedig nyelvünknek eggy szíves becsűlője, B. Pró-
nay László Exc, a' ki mugát az által is mogdit
csőitette, hogy ez idén praomiumot tett ki eggy
Littoratúránkat tárgyazó kérdés által.

IL
Ér-Semlyén, 23. May, 1805.

Méltóságos Ur különös tiszteletű barátom!
A parancsolt híradást Csokonainknak emlé-

kezetkövéről örömest megteszem, és elébb közleni
fogom a' Mélt. Úrral. De szabad-e eggy kérést
tennem?—Ámbár utolsó levelemet a' Mélt.Úrhoz
futtában írtam: mindazáltal úgy emlékezem, hogy
abban olly ideák is voltának, a' mcllyeket most
híjában keresek. Méltóztassék a' Mélt. Úr azon
levelemnek, ha még meg vagyon, ezen tárgyat
illető czikkelyét kiíratni és nekem megküldeni.
Rendes bennem, hogy én, a' ki irataimon mindég
találok törloni valót, és Gessnernek Idylljeit most
talán 17-edszer dolgoztam az első soron kezdvén
az utolsóig újra, ha egyszer valamit kidolgoztam
és az első dolgozás papirosa nincs kezemnél, el-
akadok, 's azt hiszem, hogy Sallustnak fordítását
talán soha som fogom elvégezni, minthogy Brünni
fogságom alatt moggylével és gombostű fokával
írogatott kézírásomtól megfosztattam.

Kis János mintegy 35 esztendős ember. Lu-
theránus Prédikátor Nemes Dömölkön Vas Vár-
megyében. Jó ember, eruditus, és Poeta, 's e'
három mind olly mértékben, hogy nem tudnám
meghatározni, miként kellessék három rendbeli ér-
demeit rangírozni. Én őtet Győrtt 1795. Septbr.
29-d. láttam, midőn Morvába vittek. Tisztünk
liberális gondolkozásu ember volt 's megengedte,
hogy magamhoz hivathassam. — Midőn Göftin-
gában tanult, azt mondották a' Pofessorok, hoo-y
soha még ott olly nagy reményű négy magyar
egyszerre nem volt mint az akkoriak; tudniillik
Kis János és Németh László egy szobában, Sché-
dius Lajos és Liedemann Márton eggy másikban,
ugyan azon eggy háznál. Németh László most
Győri Professor annakelőtte Gr. Batthyáni^Máx-
nál udv. nevelő a" Politikai tudományokban. Sché-
dius Aesthotices Prof. az Universitásnal Pesten,
Liedemann Kolozsvári Patikárius Mauksch Urnak
veje és Lőcsei Prof.

Kis sokat írt: Zsebbel! könyv 1796. 1797.
(Ezokben van a' Wieland Muzarionának két első
könyve és sok rejtett kincs:) Zaid, Meinersnek
oktatása mint kell excerpálni. Knigge a' társal-
kodásról. Az ő munkája a' minap ki hirdetett Ifjak
Bibliothecája is. Nem sokára Mythologiáia íW
világot látni stb.

A levélbe zárt Gemma szerencsésen ért el
kezembe. Ha ez akart lenni Caesar, a' Hazája
szabadságának eltapo.-ója, az erkölcsnek és Ró-
maiságnak végső eloltója, 's a minden hímek nős-
ténye 's minden' nőstények' hímje, a' Clodius
forma emberkék' piijtáaa stb. ÚSÍV assocurálom a'
Mélt. Urat, hogy ez nöm ő, és hogy a' metszés
vagy nem Római, vagy azon időkből való, midőn
a' mesterség profanus kezekbe jutott, 's minden a'
ki követ vésni tanuit, az elkészült fő alá azt n'
nevet írta, a' mellyet néki oda irni tetszett. Ellen-
ben annál igazibb bélyegét hordja a' Római Sty-
lusnak a' koszorúzott fő, a' mellyel a' Mélt. Úr a'
levelet pecsételte bé. Szép fő, és igen szépen dol-
gozott fő. A' levélbe zárt főnek nincs expressiója
's physionomiája. A' birkn bárány bőro' módjára,
dolgozott hajfűrtön fel nem akadok, mert azzal a'
régiek' metszőji éppen úgy nem gondoltak, mint
viszont a' fület a' legnagyobb gonddal dolgozták
ki mindenkor. — Minokutánnaa'Mélt. Ür, a' mint
irja, örömest venne még most Gemmákat, (Origi-
nálisukat Fojedelmeknek való; privatus erszény
azt el nem bírja, és a' mit igy venni lehetne, az
mind falsche Waare) — szabad légyon azt a' kér-
dést tennem, ha tudja-e a' Mélt. Ür, hogy azokat
Wegdwordi Masszában, melly ol ntam porlik mint
a' viasz és gipsz, és olly élesen kinyomja a' formát,
mintha metszett kő volna, Lipsziában Rost neve-
zotű képkereskodő és Antiquariusnál gazdag gyűj-
teményben lehet kapni? Ha az illy^nok oránt jó
emberrel nem teszük fel, csalhatatlanul megva-
gyunk csalva, kivált hogy a' német felőlünk azt
hiszi, és méltán, hogy barbarussal van dolga, a'
ki az effélékhez nöm ért. — Nékem mogvagyon a'
Rost magazinumának az olőadása, 's csak tudnám

ki által örömmel megküldeném végig tekintés
végett, 's melléje tenném Winkelmannák ©efdjidjte
ber $unft nevü megbecsülhetetlen munkáját.

Én ezidén eggy magyar dolgokra tartozó
bibliothécát szerzettem Német Országon, és már
útban vannak a' könyvek. A' legritkább, legkap-
hatatlanabb portékák fordulnak elő gyűjteményem-
bon, nem azok a' nagy de kapható munkák, mint
Pray, Katona stb. 's Magyar emberek' képeinek
sok Centuriaji. Kötelességnek ismertem, azokat
megszerezni a' hazának: de új és későn kezdő
Gazda levén, mihelytt a' könyv elérkezik, min-
gyárt árúba bocsátom, legelőszöris azt az Oskolát
kínálván me» vételével, mellyben gyermeki esz-
tondeimet töltöttem. H* ott árokon meg nem
eggyezhetom. Gróf Illésházynak írok eránta 's
vagyonosabb Polgárainknak. A' gyűjtemény kö-
rülbelől 2000 f. lesz. Tizenhárom árkus Catalogu-
sát már láttat*,, 's ezt látván megvettem a' nem
látott Catalogus darabjaival az egész gyűjteményt.

Az Ipam valóban nagy ombsr, a Napám va-
lóban nagy asszony. Nem tudom azérdemol-otöbb
és szívesebb tiszteletet, mint ez, ha dolgokat be-
csülni tudó szemmel nézzük-el ezt az Asszonyi
tisztek' circulusáb.in, valamint az íróasztalánál, 's
ragyogni nem akaró és éppen ez által ragyogó
hasonlíthatatlan maga viseletévela' társaságokban,
a' hol fellép. A' legszebb tónusú férjfi, 's merő
rend, csaknem a kicsinységesig. De a' természet
mindennek kis/abta az ösvényt, a' mellyen halad-
nia kelh Török Lajos nem Gyülésekben 's Diae-
tákon paradírozni született. Őtet mint Bácot a'
Philosophia! árnyékban kell meglesni. Miveltebb
sziv, szebb lélek nincs még botlásaiban is mint
az övé. Rogendorff Aloysiának legkissebb érdeme
az, hogy az ő atyja Pálffy Miklósnak unokája
volt, noha nekem kedves, hog) van Magyar vér
benne is. Higyjen nekem a' Mélt. Úr, Sophiemnak
szüléket nem tudnék választani, ha a' Mindenha-
tóság rám bizná is hogy válasszak, ha ezeket nem
választhatnám. Pedig e' földnek sok jó fiai vannak,
sok jó loányai, csak tudjuk ismerni.

Maradok hív tisztelettel 's barátsággal
alázatos szolgája

Kazinczy Ferencz.
Ismeri a' Mélt. Úr Lippertnek Dactyliothé-

cáját a' 3000 gemmával? Ezek rézbe vannak
metszve, és igy is drágák, ki venné meg lenyo-
másban?

A m é r g e k r ő l .
Egyszerü s mindennap használt fogalmaknak,

s kifejezéseknek meghatározása legbajosabb. Ha
csak ugy nem akarunk tenni, mint a nehány évti-
zed előtti időszak bölcsei, kik a meleget ugy hatá-
rozták inog, hogy az „egy minden testet átözönlő,
szerfelett rugékony, igen finom lebnemü folya-
dék." Igy van ez a méreg fogalmával is. Sok tudós
megkisérlette ennek dofinitióját, de mindnyájának
bele tört a kése. Minden orvos megmondja, ha
egy szert megnevezünk előtte, méreg-e az vagy
nem, de még olyan tudós nem találkozott, ki áta-
lános jó dofinitióját tudta volna adni a méreg
fogalomnak.

A nehézség oka abban fekszik, hogy legtöbb
szer azon mennyiség szerint, mely belőle vétetik,
lesz ártalmas, vagy nem. A só csak jó házi fűszer,
mégis ha valaki belőle egy fél fontot megeszik,
ugy mogmérgezi mugát, mint annak a rendje. Pi-
pázni majd minden férfi szokott, — sőt olykor
egyik-másik fehér személy is megpróbálja, de
azért nöm tanácsolnám senkinek, hogy a dohány-
ból készülő nicotin nevü anyagot bevegye, nem-
csak azért, mert rosz, hanem azért sem, mert erős
niéreg. A pálinkát is megiszszuk néha napján, s
kevés belőle a dolgos embernek nem is árt, hanem
ba valaki jónak látja a „kicsit, kicsit, de nöm
nagyon kicsit" közmondást ugy alkalmazni, hogy
e8y pár itezét hajt be az ákovitából, bizony
szoez mérgezés fejlődik ki nála, vagy köznyel-
™a szólva, meggyulad benne a pálinka. —

U4juk azt is, hogy a török szereti az ópiumot;
* z !8 ismeretes, hogy az orvosi tudományban igen
használatos 8 kis° adagban a beteg test meggyó-
gyitasara szolgál: mégis épen ma reggel olvastam
az ujságban, hogy egy életét unt uri dáma ópi-
ummal mogmérgezte magát és másnapszörnyot halt

. t e^át, hogy mi a méreg, megmondani
seoki sem tudja, hanem azért mindenki érti, ha
azt mondjak, e z méreg, ezt ne bántsd.

Hogy ki találta fől a mérgeket? Erre a kér
désre is bajos megfelelni. A görög-római hitregc
szerint Hekate volt a mérgek feltalálója, mi azt

mutatja, hogy a tiszta erkölcsű görög nép oly
undorral viseltetett a mérog keverés iránt, misze-
rint annak feltalálását az éjszaka sötét istenasszo-
nyának tulajdonitá. Hekate aztán a méregkészités
nemes mesterségébe beoktatta leányait: Medeat és
Circét, kik közül az elsö szeretője Jason megmen-
tésére, az utóbbi pedig Odysseus társainak disz-
nóvá büvölésére használta fel szép tudományát.

A középkor sötét századaiban — a papi és
világi zsarnokság közepette leggyakoriabbak vol-
tak a mérgezés folytán történt kimúlások, külö-
nösen Olaszországban divatozott a méregkeverés.
A feslettségéről s nyomoru bigottságáról híressé
vált flórenczi udvar történetei tele vannak mérge-
zési esetekkel. Különösen kitüntek e tekintetben a
Borgiák és Modicisek. — Tofana asszony is, ki a
hires aqua tofananak nevet adott, olasz nő volt.
Sőt annyira ment e tekintetben a kormányok kö-
zönye, s a vallásos előítéletek által táplált babo-
nás félelem, mely az ördögűzők és méregkeverök
irányában nemcsak a köznép, de a műveltebb osz-
tály részéről is átalános volt, — hogy Velenczé-
ben egész nyilvánosan üzték undok mestorségöket
a méregkeverök, különösen oly gyűrűk készítésé-
ben tűnvén ki, melyek mérget tartalmaztak, s
egyszersmind sebet ejtettek az áldozat kezén,
mely sebbe aztán a méreg a gyűrűből bele ömöl-
vén, az egyént megmérgezte.

Azonban már a régi korban igen sok mérge-
zési esetről tesz tanuságot a történetirás. Tudjuk,
mert megírta Cornelius, miképen Hannibál, nem-
tudva többé esküdt ellenségeinek a rómaiaknak
ártani, venenum, quod semper secumportabat, sump-
sit, (bevette a mérget, melyet örökké magával
hordott.) Mindenki ismeri a bölc3 Socrates törté-
netét, kit a törvényszék méregpohár megivására
itélt. Az is közönségesen tudva van, hogy Mithri-
dates a pontusi király annyira félt a megmérgezte-
téstó'l, hogy elhatározta magát a méreghez egé-
szen hozzá szoktatni.E czélból mindennap nagyobb-
nagyobb adag mérget vett be, ugy hogy egészen
ártalmatlaná lett rá nézve a méreg. Csakhogy min-
dig egy ugyanazon mérget használván, ahhoz az
egyhez ugyan hozzászokott, do más szerek ellen
nem biztosíthatta magát. A méregkeverós a va-
dabb népek közt is nagyon el volt terjedve. Ki
ne tudná, hogy a frankok két szörnyeteg király-
néja, Fredogonda és Brunhild egymásután küld-
ték kedveseiket a tulvilágra, bizonyos sárga port
hintve azoknak ételébe. — Később még nagyobb
fokra hágott a mérgezési düh. Uralkodók, hogy a
trónkövetelőktől megszabaduljanak, nem egyszer
vették igénybe az aqua tofanat; sőt olyan tökéle-
tességre vitték a méregkeverést, hogy I. Leopold-
nak gyertyáit mérgezték meg, s azok elégése köz-
bon támadt füsttel akarták a hatalmas uralkodót
megölni, mi meg is történt volna, ha történetesen
egy orvos a bünt fel nem fedezi.

A mérgeket tudományos szempontból _ leg-
előbb az arabok tanulmányozták, s az ő iskoláikból
terjedt el a méregtan nyugati Európa minden tu-
dományos intézeteibe. Azonban csak a legujabb
időben — mikor hála isten! a természettudományok
előtérbe léptek az egész művelt világon — lett a
toxicologia, a méregtan mint tudomány megala-
pitva. E tekintetbon nagy nevet szerzett magának
a hires franczia orvos Orfila, valamint az angolok
közül Taylor. Ezek s nyomukon mások is évről
évre ujabb mérgeket és ellenmérgeket fedeztek
fel, természetos segédeik levén e felfedezések al-
kalmával a végy- és élettan. Különösen nagy
szerepet játszik az élettan a mérgezéstanban azért,
mert mai időben nem annyira ásványanyagok-
kal történnek mérgezések, mert ezeket könnyü a
hullában fölfedezni, mint növénynedvekkol és az
ezekből nyorhető alkaloidákkal, malyeknek felfe-
dezése a hullában sokszor lehetetlen, melyeknek
hatását tehát élő állatokon kellett tanulmányozni.

A méreg fogalma a ragály (contagium) és
gerj (miasma) fogalmához igen közel áll, elany-
nyira, hogy méreg és ragályzó anyag (viru3) közt
biztos határvonalat huzni igen bajos. Sok méreg
élettani hatása minden tekintetben megegyez va-
lamely ragály anyag élettani hatásával. Igy póld.
ha valaki arzenes-sav vál (tgérkő) mérgeztetik meg,
akkor következő tünetek lépnek fel nála: meleg-
ség érzése a torokban, undor és émelygés, hő,
gyakran ismétlődő hányás, kiállhatatlan szomj,
mely italok fölvételére nem enyhül, fájdalom a
gyomortájon, az arcz eltorzulása, a végtagok
me^hidegülése, gyöngeség, hajlam az ájuldozásra,
szapora és kicsiny érütés, gyakori székürülés,
o-örcsök különösen a lábikrában — s végre az arcz
kék-kóros színezete, (cyanosis) a bőr jéghideggé,
az erők hirtelen megsemmisülése közbon fellép a
halál. — E kórképnek tökéletes hasonmása az

ázsiai hányszékelós (caolera asiatica) kórképe. —
Épen igy a boioaditó csalmatok (atropa bella-
donna) magvának porával mogmérgozett egyén
épan azoa kórképet tünteti föl, mint az, ki veszett
eb marása folytán víziszonyt (hydropholiát) kap.

Mint fentebb emiitők, a mérgek és orvossze-
rek közt, bizonyo3 rokonság van, vagyis sok
gyógyszer egyszersmind méregül is szolgál. Hoz -
zátehetjük, hogy épen a legsarkalatosabb gyógy-
szerek azok , melyek egyszersmind mérgekül
szolgálnak.

Hogy valamely szer móregkópen hasson, az
különböiő mellékkörülményektől függ. íly mellék
körülmények:

1. Az adag. Minél nagyobb az adag, annál
erélyesebb a hatás, s a mi gyógyszer volt kis
adagban, méreggé lehot nagy adagban. Megje-
gyezzük itt mellékesen, hogy e tétel, mely egye-
nesen a kétszorkettő-négyből folyik, határozottan
megdönti ahomoeopathia alapelvét, mely szerint
valamely gyógyszar annál erélyesebben működik,
minél csekélyebb adagban jut a testbe. — A szer
adagától gyakran a hatás minősége, módja is függ,
5 szemer arzenes-sav két-három napig tartó , az
izgultság és fájdalom minden tüneteivel egybekö-
tött bő ürüléseket eszközöl; fél obony pedig meg-
öli a legerősebb embert is ogy pár óra alatt fáj-
dalom, görcsök és minden más tünetek nélkül.

2. A használási mód is sokat tesz a mérog
hatásának nagyobbitására vagy kisebbítésére. Ha
egyszerre vagy rövid időközökbon adatik be va-
lamely szer, sokkal erősebbon hat, mintha abból
ugyanazon mennyiség hosszu idő lefolyása alatt
jut a testbe. Ez az oka annak, hogy a kalaposok
habár mindig higanynyal dolgoznak, mégis csak
ritkán kapnak higanykórt, s a betűszedők közül
sem mindenik betegszik mo* ólommérgezés miatt.

3. A bevett szer alakja és halmiz állapota is
sokat tesz arra, hogy az közönbös lesz-e a testre
nézve, vagy pedig méreg gyanánt hat. Folyékony
anyagok mindig gyorsabban vétetnek fől a szer-
vezetbe, mint szilárdak, azért, mert ez utóbbiaknak
a gyomorban előbb fel kellene oldataiok, hogy
felvétethessenek, a mire azonban nöm mindig van
idő, mert többnyire elöbb kiküszöböltetneka test-
ből, mint hathatnának.

4. Az egyéniség is befolyással van arra, hogy
a gyanus anyag méregként szerepeljen. Tudjuk,
hogy a megszokás a méreg hatását szelídíti, sőt
olykor megsemmisíti. A stájerek közt sokan van-
nak, kik mindennap vesznek be egy bizonyos
mennyiségü arzént, s a helyett, hogy bajuk lenne
tőle, még meghíznak. Igaz, hogy aztán, ha fel-
hagynak az arzon-evéssel, könnyen száraz beteg-
ségbe esnek. Itt van annak a magyarázata, miért
nem szeretik a lótartó gazdák az olyan kocsist,
ki a lovak abrakjába egérkövot tesz. A ló ugyan
mo^hizik az ilyen kocsis keze alatt, do mihelyt
má° kocsisa lesz, ki nem traktálja ilyen nyalánk-
sággal, mindjárt megkehesedik. Azon tapasztalat,
houy az arzan hizlal, egy pár külföldi orvost
arra inditott, hogy tüdővészes betegeit arzénnal
gyógyítsa, mi azonban sehogy sem akar sikerülni.

Hogy mennyire megszokja az ember a mérget,
mutatja a keleti népek példája, kik az ópiumért
reszketnek.

Némely betegség is képessé teszi az embert a
méreg hatásának ellenállani. Igy a dermekórban,
tetanusban szenvedő beteg 5—8 szemer ópiumot
is bevehet naponként ártalom nélkül; ennyi pedig
némoly egészséges embernek elég lenne arra, hogy
a meunyország kapuit előtte megnyissa. Annak is
láttam példáját s pedig a pesti koródán, hogy egy
beteg nő könyörögve kérte rendolő orvosát, hogy
fecskendjen bőre alá jodkaliumot, holott annak
égető, kellemetlen csípését egészséges ogyén alig
képes kiállani.

5. Nagyon sokat határoz az illető szer méreg
gyanánt szereplésében azon körülmóny, hogy mily
uton vette fel a szervezet, azaz: tudományos nyel-
ven szólva a mírgezés csarnoka (átrium mtoxica-
tionis) is befoly á szer hatására. Ha a méreg egye-
nesen a vérbő jut, leggyorsabb és legerélyesebb
annak hatása. Ha oly szervekbe vitetik, melyek
nagy felszivó erővel birnak, természetes, hogy
erélyosebben hat, mintha olyanokba jut, melyek-
nek ilyen képességök nincs. Innen van, hogy a
gyomor és bélrendszerbe vitt mérgek erősebben
hatnak, mintha ugyanazon mérgek a külbőrre ke-
notnek. Egy jó adag hólyaghuzóban levő kőrisbo-
gár-por (pulvis cantharidum), ha a bélbe jut, képes
mérgezési tüneteket létrehozni, mig a külbőrre
kenve, csak helybeli bőrlobot támaszt. Tudva van,
hogy sok mérog csak akkor képes mérgező hatást
gyakorolni, ha a vérbő jut. Ilyen pl. a kigyó mé-
reg, melyből a legcsekélyebb mennyiség is mérgez,

fi
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ha a vérbe vitetik, mig ugyanaz a gyomorba jutva,
ártalmatlan marad.

Elhatározó befolyással van végre az illető
gyógyszer méreggé tételére a gyomor állapota,
olyankor t. i., mikor a gyomor a mérgezés csar-
noka. Ha az egyén jól lakott, s a gyomor ételpép-
pel tele van, akkor a bele jutott méreg csak las-
sanként és fólhigitva érintkezik a gyomorfallal, s
netaláni hányás által a mérog legnagyobb része
könnyen kiürittethetik. Azért e körülmény mindig
szeliditi a mérog hatását. Más esetekben a gyomor
tartalmának vegyi minősége szeliditi a méreg ha-
tását, oly formán, hogy ha az ételpépben oly anya-
gok vannak, melyek a méreggel vogyileg összekö-
tődvén, azt oldhatlanná teszik, nagyon természe-
tes, hogy mérgezés létre nem jöhet. Ha valaki jól
lakott csersav (tannin) tartalmu ételekkel — pedig
ilyenek számosan vannak, különösen a hüvelyes
votemények közt — akkor több ópiumot felvehet,
mint máskülönben, mórt a csersav az ópium alkat-
részeivel könnyen egyesül. Ha a gyomorban sok
a tojás fehérnye (albumén), akkor nem olyan vesze-
delmes a sublimat az illető egyénre nézve, mert e
kottőből könnyen képződik ogy uj oldhatlan anyag
a higany-albuminat. (Vége köv.)

Dr. Osváth Albert.

A tengeri hírnök.
A csinos kis hajót, mely képünkön látható,

Vandenbergh találta fel Portsmouth-ban. Rendel-
tetése a mily egyszerü, ép
oly megbecsülhetetlen; a
vihartól üldözött és elsü-
lyedés veszélyében forgó
nagyobb hajók legénysége _ __
és utasai belerakják leve- - - "~^~ "̂
leiket s egyéb irataikat,
és igy megmentik leg- _ -
alább ezeket a végpusz-
tulástól.

E hasznos találmány
ily esetekbon legbiztosabb
eszköznek bizonyult be a
tudósitások, följegyzések
és fontos okmányok meg-
tartására és azoknak, a
kedvező szelek vagy az
apály és dagály segélyé-
vel valamely közelebb
vagy távolabb fekvő part-
ra leondő kivetésére. E
készülék bizonyára sokkal
czélszerübb és jobb, mint
az eddig átalánosan hasz-
nált üvegpalaczk, molyet

valamely uszó gerenda
vagy hajórom könnyön
széttörhet és a háborgó
hullámok dühe, valamely
sziklás parthoz vágva, mil-
lió darabra zúzhat.

Olvasóink talán emlékezni fognak rá, — la-
punk is több izben megemlitette, — hogy a mult
év, s a jelen év első fele igen sok gyászos emléket
hagyott maga után borzasztó viharai által a keres-
kedelem és tengerészet évkönyveiben. Az elsülyedt
hajók száma ezerekre és az odaveszett emberáldo-
zatok száma százezerekre ment fől. És mennyi
hajó és hány ember tünt ol a tengerek végtelen
sivatagán a nélkül, hogy elsülyedésökről és ele-
nyésztökről biztos tudósitás jutott volna hozzánk!
E kinos bizonytalanság, mely a halál bizonyos
tudatánál sokkal kegyetlonebb, mily pokoli szen-
vedésekkel gyötörheti azoknak lelkét, kiknél ogy-
egy ilyen szerencsétlenség betölthetetlen űrt ha-
gyott a szivben! kik nem tudhatják, hogy hiába
várt kedveseiknek leikéért imádkozzanak-o vagy
életéért remegjonokl

Külföldi s különösen angolországi lapok hó-
napok óta tele vannak szomoru hirekkel, hogy
néhány nagy kereskedő és utasszállító hajó —
köztük a hatalmas „City of Boston" (Boston városa)
— több ezerre menő emberrel és több millióra rugó
értékkel nyomtalanul eltünt, a nélkül, hogy hollé-
téről vagy elmerüléséről valamit megtudhattak
volna. Számtalan hajó czirkál a sik tengeren utánok,
a hajtó vadászat rájok egymást éri, de még eddig-
elő, fájdalom! tökéletesen eredménytelenül. Az
élőhalottakat gyászolók fl. kétségbe esett aggodalom
lázas türelmetlenségével várják és losik a kere-
sésre kiküldött hajók tudósításait -- de mind
hiába! És e kimondhatatlan szonvodésből üzték
tréfát közelebbről valami aljas lelkületü nyomo-

rult emberek, midőn a szerencsétlen „ Boston
városa" sorsán aggódó közönséget koholt hirek-
kel ültették fel. Ezt az éretlen tréfát méltó bo-
szankodással fog&dá és utasitá vissza az összes
angol sajtó s az egész nemzet.

Az ujonnan feltalált készülék az ilyen haszon-
talan fogásoknak is elejét fogja venni ezutánra.
A „tengeri hírnök" viz- és légmentes érezburko-
lata, bámulatos uszóképességgel párosulva, sér-
tetlenül fog átsikamlani a legiszonyúbb tengeri
viharoktól felkorbácsolt hullámok hátán is, és olég
terjedelmes arra, hogy ne csak a veszélyben forgó
hajó irományait, utinaplóját, az utasoknak és a
legénységnek névjegyzékeit, a szerencsétlenség
rövid leirását, s végro hogy moly időben, minő
szélességi és hosszúsági fokok alatt értő őket a
baj, hanem még a hajón levőknek barátjaikhoz,
ismerőikhez és rokonaikhoz irott leveleit, végren-
deletét, váltóit s egyéb, magánügyeiket illető ira-
tait is magába foglalhassa. Ha pedig egy gőzös
csak meg van sérülve és elhagyatottan bolyong a
sik tengeren, a „tengeri hirnök", ha kidobják a
vizbe 8 valamely közeli hajó fölszedi, talán csak-
hamar segélyt hozhat a szerencsétlenek számára,
nyomukba vezetvén az ismeretlen szabaditót. Végre
pedig, ha egy hajó sziklazátonyra vetődött, vagy
tengeri növények (fucusbokrok) éshomoktorlaszok
tartják fogva, e készülék segélyével igen könnyen
küldhetnek egy könnyü, de jó hosszu és erős kö-
telet a parton álló emberekhez, kik aztán ezzel a
hajó szorongatott népét apránként a szárazra ?e-
githotik. Aztán meg idővel, hosszabb használat és

„Tengeri I)irnok'4 a veszélyben forgó hajók iratainak megmentésére.

gyakorlat után ki tudja, hogy még mennyi min-
denféle segitségére lehet ez ügyes találmány a
„tenger munkásainak?" S. L.

E g y v e l e g .
** (A földön a legujabb számitás) szerint ál-

litólag 3642 nyelvet beszélnek, vallás pedig 980
féle van. Évenként meghal 3 3 % millió embor,
tehát minden másod perczre esik ogy halál. A kö-
zép emberi életkor 33 év. Száz évet 100,000
közül csak egy ér el. Logtovább élnek a papok,
legrövidebb ideig az orvo'sok.

*** (A. konstantinápolyi tüzvészről) ^ a „Tur-
quie" többek közt a következőket irja: Számtalan
család öltött gyászt; mások még nem ismerik ro-
konaik éŝ  hozzá tartozóik sorsát, nem tudják, hova
lettek apjuk vagy anyjuk, testvéreik stb. Sokan
estek buzgalmuk áldozatává; hárman vesztek el,
kik a német kórházból a betegeket az utczára
hordták; a betegek közül 8-an égtek oda, velük egy
irgalmas néniké, ki nem akarta a nyomorultakat
kétségbeesésükben elhagyni. — E kórházhoz közel
egy pinczéből 14 megfult hulláját vonszolták elő,
más két megfult másutt találtatott, s beszélnok
egy leánynevelő intézetről, melybe hirtelen kapott
a láng s beleégott 15 leánynövendék. Az égés utáni
napon még számos halott került elő. Szóljunk-e
még a sebesültekről, megvakultakról, vagy a kiket
a rémület őszöktől fosztott meg? — 500 halott van
eddig kimutatva; aleégettházakszáma3500. Csak

a mult kedden volt 71 temetés! A város a sátrak-
ban tanyázó kárvallottak közt naponként 18,000
font kenyeret, 3500 font rizst, 500 font vajat, 100
nagy kosár olivát, 50 doboz gyertyát osztogat ki,
e mellett temérdek viselő ruhát, konyhaeszközt a
ágyneműt. A tüzet megelőzött napon már reggeltől
fogva féktelen szélvihar dühöngött, mely azon pil-
lanatban érte tetőpontját, midőn a Perán, a Tsesz-
me-ut egyik háza födelén kicsapott a láng, mely
mohón.falánkantorjedtfeltartóztathatlanul tovább.

** (A kalap-levétel eredete.) E szokás ellen
már régóta küzdenek az angolok, mivel szerintök
az a szolgaiasság jele. Dickens lapja az „AU the
Year Round"-ban nemrég igen érdekes magya-
rázatát adta a dolognak. A rómaiak terjedése ide-
jén a régi gallok és britteknél egy szerintök kiáll-
hatlan szokást találtak életben, t. i. azok gyakran
egész térdig erő roppant kócztömeggé hagyták
hajukat megnöveszteni, a mi sok bűznek és rút-
ságnak lett fészkévé. Ezért a rómaiak a meghódi-
tottaknak levágatták hajukat, ugy hogy ezután a
megnyirott fő a hadi szolgaság jele lett, és csak
a szabad népfőnöknek, majd később a herczegek-
gek és nemeseknek kiváltsága volt hosszu hajat
hordhatni, mig ellenben a szolgáknak gyakran le
kellett uruk előtt fövogüket emelni, hogy megmu-
tassák, miszerint hajuk le van nyirva, s mint a
rabok a bilincset, hordják a szolgaság bélyegét.
A kalapleomelés tehát körülbelől azt jelenti: „Ime!
uram nézd, én neked rabszolgád vagyok!"

** (Uj szerkezetű távirda.) New-York és
Washington közt az uj Little-félo távirdaszerke-

zetet akarják alkalmazni.
E szerkezet, mely a Morse-
félétől lényegesen eltér,
nagy zavarokat fog a táv-
irdarendszerben előidézni,
ha a felőle eddigelé hal-
lott hirek valósulnak; ezek
szerint a Little távirda
egy sodronya segélyével
lehetséges 200 szót egy
percz alatt tovaküldeni. A
vállalkozó állitja, misze-
rint rendszere által a sür-
gönyök diját felérő szál-
lithatni le; e rendszer élet-
beléptetése az Egyesült-
Allamokban mindenhol —
az államnak 4 Vi millió
dollárjába kerülend. — A
g^P egyszerü s olcsó. —
Észak-Amorika kereskedő

világa feszült figyelemmel
várja ez uj rendszer élet-
beléptetését.

s ** (Sokoldalú tehetség.)
Hirdetés a „New-York-
Herald"-ból: „Egy fiatal
embor, ki szabadelvü ne-
velésben részesült és némi
üzleti ismeretekkel bir,
oly állást óhajtana elfog-

lalni, melyben legalább az élet szükségei ellen
biztositva lenne. Erély és tevékenység nem
hiányzik benne. Tud varrni, tisztogatni, moso-
gatni, csizmát tisztítani; képes a latin, görög s a
modern nyelveket tanítani; jártas az angol iroda-
lomban és képes bármi thémáról, a házi gazda-
ságtól az államgazdászatig folyékonyan irni. Ház-
mester, pinczér vagy magántitkárnak igon alkal-
mas volna."

** (London utczai.) Londonnak ez idő
szerint 23,000 utczája van. Magában is elég nagy
szám, hogy a postahivatalokat kétségbeejtse, hát
még ha tudjuk a következőket: Londonnak van 90
északi és déli, 50 nyugoti és keleti utczája. To-
vábbá 70 Albion, 27 London, 19 Britannia, 12 Gol-
lingwood, 6 Rodney, l l Napier, 10 Kavelok,
Raglan és Quatrant nevü utczája.

— (Orosz-Lengyelországban)most sajátságos
czeremóniát hoztak be a színházakba. Ha az
utolsó felvonás véget ér, a rendőrség bezár minden
ajtót, s a publikumnak bon kell maradni. A füg-
göny ezután föllobbon s a szinpadon megjelennek
a szinészek fekete frakkban, a színésznők fehérben,
s ünnepélyesen meghajolnak egy megvilágított
tableau előtt, moly a czár névbetüit tünteti föl. A
zenekar az orosz néphymnust játszsza, az egész
gyülekezet fölemelkedik és énekli a hymnust. A
rendőrségnek időközben ugyancsak gondja van rá,
hogy mindenki énekeljen s az ajtókat csak a hym-
nus végeztével nyitja ki.
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irodalom és müvészei.

— („Kerkápoly , az uj pénzügyminisz-
ter.") E czim alatt jelent meg Carolustól, az uj
pénzügyminiszter, egykori pápai tanár, akkori
egyik tanítványától egy kis élet- és jollemrajz

Érdekes vonások vannak összeállitva benne azoi
férfiu életéből, ki rövid idő alatt oly magasr;
emelkedett az országos közvéleményben és az
államhivatali pályán. Lapunknak ismételve vol
alkalmaenagytehetségü államférfiut méltányolni;
most e róla szóló mű egyszerü jelentésére szorít-
kozhatunk. Azt hiszszük, érdekkel fogják olvasn:
mind azok, kik a közpálya szereplőit figyelemmé
szeretik kisérni s jeleseink köz- és magán-életével
részletesebben óhajtanak megismerkedni. A csinos
kiállitásu füzet Aigner Lajos kiadásában jelent
meg s óra 1 ft.

** (Népszerü egyházi beszédek) jelentek meg
Nemes Benjámin reform, lelkésztől, Frünkel Ber-
nát miskolczi kiadó könyvárusnál, ogy 200 lapra
terjedő kötetben s csinos kiállításban. A kötet
huszonkilencz egyházi beszédet tartalmaz, melyek,
mint a czim igéri, valóban népszerü nyelven van-
nak tartva, s e tekintetből is ajánlandók az érdek-
lettek figyelmébe. Ára 1 ft. 20 kr.

•* (A kereskedő ifjak társulata) „Évkönyv"-et
adottki az 1866 — 69. évekről, HanzélyFeroncztit-
kár szerkesztése mellett, bi a társulat történeteit
is adatbő vázlatban irta meg. ötödik éve, hogy e
derék magyar társulat fönn áll, s azóta 1056 tagja
volt; évenként 450—500 közt. A Szentkirályi-
házban diszes helyisége van, hol ismert irók szá-
mos fölolvasást tartottak, az ifjak társalognak,
olvasnak, miután sok lapjuk és 1394 kötetre menő
könyvtáruk van. Ezenkivül segélyezik és elhelye-
zik hozzájuk folyamodó társaikat, rendeznek szép
társaa-estélyeket s átalában igen élénk működést
folytatnak. Évkönyvük, az alapszabályok és va-
gyonkimutatás közlésén kivül, Keleti Károly egy-
leti elnöknek a „Börzo és árfolyam" czimü érteke-
zését, s Schossberger társulati tag „Naturge-
schichte unserer Actien-Gesellschaften" czimü
humorisztikus fölolvasását foglalja magában. Ez
egylet bevétele a mult évben 7186 forint
28 krajczár volt, kiadása pedig 6969 forint
10 krajczár. Az ügyvezetés s átalában a társulat
élén igen derék és buzgó, fiatal magyar kereske-
dők állanak.

** (Azon, francziák számára irt magyar
nyelvtannak,) mely Rosenberg testvérek kiadásá-
ban jelent meg s melyről egyik közelebbi szá-
számunkban emlékeztünk, ára 1 ft. 20 kr. Ugy
értesülünk, hogy mind Német-, mind Francziaor-
szágba számos példányt rendeltek meg belőle,
minek — nyelvünk terjedése tekintetéből is —
őszintén örülünk.

•* (Hivatalos kiadások.) Ráth Mór kiadásá-
ban megjelentek: 1) A Rendeletek Tára hivatalos
kiadásából az 1869. folyam I. és Il-ik pótfüzete,
a honvédelmi és a pénzügyi rendeletekkel. Ára a
kettőnek együtt 2 forint 20 krajczár. — 2) A
Magyarországi rendeletek tárából a honvédelmi
rendeletek 7-ik füzete ^ ára 40 kr. — 3) A Ma-
gyarországi rendeletek tára 1870-iki folyamának I.
ea IL füzete. Ára 60 kr. — 4) Törvényjavaslatok.
I. Az első folyamodási bíróságok rendezéséről. I L
A birósági végrehajtókról. I I I . A királyi ügyész-
ség szervezéséről. IV. A békobiróságokról. V. Az
államtisztviselők nyugdíjazásáról, valamint azok
özvegyeinek és árváinak ellátásáról. VI. A köz-
törvényhatóságok rendezéséről. VIL A községek
rendezéséről. _ 5) Altalános szolgálati határozatok

*gyar királyi honvédlovasság részére. Hivata-
kiadás. Ára 30 kr. 6) Harcztéri szolgálat a

~yar királyi honvédség számára. Ára 90 kr. —
' ^btatási szabályzat a magyar királyi honvéd-

gyalogság r é c é r e ; harmadik füzet: lőutasitás.
Hivatalos kiadás. Ára 50 kr. — 8) Erdélyi telek-
lionyvi rendtartás. Hivatalos kiadás. Ára 2 frt. —

• J >Z Tr®9-iki törvények gyüjteménye. Hivatalos
kiadás I é8 i L füzet I - X X V I . A két füzet ára
1 frt 10 kr.

(A Csokonai-szobor) Izsó mintája után a
müncheni öntödében már elkészült, s most köz-
Bzemlére van knévo Münchenben. A minta Mün-
chenben marad, miután hazaszállítása nagyon
sokba kerülne. Az érczszobrot Debreczenben még
ez évben le fogják leplezni.

#* * (A „Kolozsvári Közlöny") következő
figyelemreméltó inditványt tesz: 1871. márczius
12-ike nevezetes nap az összes magyar színészetre
nézve. E napon lesz ötven éve, hogy az első ma-
gyar nemzeti szinház, t. i. a kolozsvári (1821.
márcz. 12-én) megnyilt „Zrinyi Miklós" előadá-
sával. Akkor a prológot mondó P. Horváth Dániel
hangsulyozta, hogy: „A színjáték honi nyelven
állandóul még nem folytattathatott, mórt nem volt
tulajdon háza." Miután az itteni az első állandó
épület, mely a magyar szinművészotnek emeltetett
(a pesti nemzeti szinház,- mint tudva van, csak
1837-ben, következőleg 16 évvel később jött létre),
óhajtandó volna, hogy e korszakot alkotó nap mi-
nél fényesebben megünnepeltessék, és hogy ez
alkalommal a magyar szinészet még élő mindazon
jelesei is közreműködjenek, kik a kolozsvári nem-
zeti színháznak valaha tagjai voltak.

— Sz. J . (Hírlapirodalom.) Ujabban a követ-
koző hirlapok megindulásáról értesültünk:

Savanyu.Nyomdász élezlap (Szeged). I. évfolyam. Szer-
keszti és nyomtatja Bába Imre. Megjelenik havonként há-
romszor, féliven. Előf. ára évnegyedre 80 kr. (Keletkezett
1870. május l-jén).

Hittéritési tudósitások, az evangyéliumtíak pogányok
közötti terjesztéséről. Melléklet a magyar protestáns egy-
házi és iskolai „Figyelmező"-höz. I. évfolyam. Szerk. Sze-
berényi Lajos, ág. h. ev. lelkész Pozsonyban. Nyomatik a
város nyomdájában Debreczenben. Megjelenik időhöz nem
kötve, évenként 6—9 szám 8-drét negyediven. Egyes szá-
mok ára 2 kr.; az egész évi folyamé postán küldéssel 20kr.,
a nélkül 15 kr. (Keletkezett 1870 elején).

Minerva. Ifjusági, szépirodalmi s a miskolczi helv. ly-
ceumi ifjuság közlönye. I. évfolyam. Lapvezér Szombati
László; szerkesztő: S. Kompolthy Tivadar Nyomatja kő -
sajtón Winter 3- Miskolczon. Megjelenik minden vasárnap
4-drét féliven. Előf. ára negyedévre helyben vagy vidékre
25 kr. (Keletkezett 1870. márczius 6-án).

Balaton-Hévízi Napló (Keszthely.) Fürdő-szaki heti-
lap. Szerk. Bajosai Mihály; nyomtatja FischelFülöp Nagy-
Kanizsán. Ára egész idényre 2 ft. 50 kr. — (Keletkezett
1870. május végén.)

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar 'tud. akadémia.) A nyelv-

széptudományi osztálynak jún. 13-ki ülésében
Szilády Áron olvasott föl mutatványokat Firdusi
perzsa költőnek „Sah Name" czimü eposzából,
molyet a perzsa eredeti után fordit. Megelőzőleg
röviden jellemzé Firdusit, kelet legnagyobb epi-
kusköltőjét; a mi időszámításunk szerint 940-ben
született, s e nagy munkáján 30 évnél tovább
dolgozott. — Szilády Áron köztetszéssel foga-
dott mutatványainak felolvasása után Joannovits
György folytatta és fejezte be, az osztály legkö-
zelebbi ülése alkalmával megkezdett értekezését
a „Szóalkotás"-ról.

** (A nemzeti szinház igazgatását) a belügy-
miniszter, az uj intendáns kinevezéséig, Szigligeti
Éde, Erkel Ferencz és Csepreghy Lajos urakra
bizta. — Igazgatójelöltekül gr. Széchenyi Imrén
kivül b. Kemény Gábort, Toth Vilmost (most bel-
ügyminiszteri államtitkár) emlegetik.

** (A képzőmüvészeti társulat) május 31-kén
tartott választmányi ülésében Telepy Károly tit-
kár a hazai és külföldi művekből rendezett kiálli-
tás jövedelméről tett jelentést. Daczára, hogy e
kiállitás minden eddigieket túlhaladt érdokesség
szempontjából, a jövedelem mindazáltal csupán a
külföldi művek ideszállitási költségeit is alig fe-
dezi, mórt a kiállitás utolsó napjáig (máj. 31-dike)
1 frt 66 krnyi tiszta jövedelem folyt be, s ekkép
i százakba kerülő visszaszállítás költsége a társu-
atot terheli. E kiállítással megszűnvén a kiállitási

idény, a társulat részben átengedte tormeit magá-
nosoknak, hogy ott magántulajdonokat képező
festményeket állithassanak ki; részben azokkal
igyidejüleg a sorsolásra megvásárolt festmények

lesznek kiállítva japáni tárgyakkal együtt, miket
Bernáth Géza ur, a kelet-ázsiai expeditió egyik
tagja, engedett át a társulatnak kiállitás végett.
Az idei sorsolásra 13,400 frt értékü mű van meg-
vásárolva, melyek 62 nyereményt képeznek.

Egyház és iskola.
= (A kath. kongresszus tagjai) kedden Czi-

ráky gr. elnöklete alatt értekezletet tartottak,
melvben elhatározták, a primáshoz Rómába fel-
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erjesztést küldeni, hogy a kongresszust mielőbb
újúvja össze.

** (A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület)
e hó l l — 1 7 napjain tartotta évi rendes közgyülé-
sét, Pesten. Ez alkalommal hét uj lelkész is avat-
tatott fel, mikor az egyházi beszédet lapunk is-
mert munkatársa Könyves Tóth Kálmán laczházi
lelkész tartotta. Jeles szónoklata mind tartalmi,
mind előadási tekintetben köztotszéssel találkozott
s e fiatal egyházi szónokra nagy mértékben föl-
hivta a figyelmet.

** (Az eperjesi evang, kollégiumban) a jog-
akad, közvizsgák jún. 15—18, és 23, 25 és 28-án,
athoologiaiak23—28, agymnasiumiakjun.20—29.
tartatnak. Julius 1. 2. és 4-én szóbeli érettségi
vizsga. Julius végeig birói államvizsga. A jövő
tanév kezdete 1870. szeptember 1.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** („Az állam mint lótenyésztő") czim alatt

Hajnos Gusztávtól figyelemre méltó czikk jelent
meg az orsz. gazdasági egylet közlönyében. Czikk-
iró azt állitja, hogy az állam, mely évi költség-
vetésébon 2.047,400 frtot vett föl főleg katonai
czélokból a lótenyésztésre: sokkal okszerűbben és
kevesebb költséggel érhetné el a helyes czélokat.
Csak állam-törzsméneseket kellene tartania a leg-
hasznosabb fajokból, tenyésztésre az állami javak
bérlőit kötelezve. Es ha nagyban akar is az állam
lovakat tenyészteni, csakis haszon, ne pedig luxus-
lovakat tenyészszen. „Nem a versenyparipa, —
ugymond, — nem a fényes négyes fogatokban
pompázó ló az, mi nálunk hiányzik, s ha hiány-
zanék is, államgazdászati szempontból nöm nagy
sulyt lehetne arra fektetni; hanem a mire szük-
ségünk van, a mi tényező volna ugy katonai szem-
pontból , mint a mezőgazdasági czélokat is te-
kintve, az a jól megtermett, erős csontu és izmu,
munkagyőző -faj!" Különösen hibáztatja azt, ha
az állam a csupán magasb sport-czélokra szolgáló
angol telivért tenyészt az ország pénzén, miután
ez oly fényüzési czikk, melyet csak kevesen hasz-
nálnak ea pedig csak a gazdagok, kiknek maguk-
nak is elég idejük és költségük van a magasb
sport élményére és ügyeire. Oly fényüzés, minő
Kis-Béren volt, hol a drága lovak márvány me-
denczéből ettek, stb. nem nekünk való. Verseny-
lovakat — végzi a czikk irója — tenyészszenok
azok, a kiknek egyik életczéljuk a sport különféle
nemeiben leledzeni, mig az ország nagyobb ré-
szének, a népnek, hasznos befektetésekre van
szüksége.

** (Kerkápoly pénzügyminiszter) a kincs-
tári ügyészség eltörlésével a kincstár pereit
magánügyvédek által szándékszik kezeltetni, kik
működésökért megfelelő dijtkapnának. A dohány-
trafikok a fogyasztáshoz mérten meg fognak sza-
porittatni, azonkivül a külföldről való szivarbe-
vásárlásoknál a pénzügyi tekintetek inkább fognak
szem előtt tartatni.

Balesetek, elemi csapások.
•* (A konstantinápolyi tüzvész) által okozott

kárt több millióra becsülik; a Pera város rész,
hol többnyire gazdag örmények laknak, egészen
leégett. Több mint 150 ember-élet esett áldoza-
tul; a leégett házak számat 7000-re teszik.

*„,* (Nagy erdöégés) volt a mult héten Fran-
cziaországban. A fontainebloaui erdő gyuladt ki,
s mire roppant erőfeszitéssel urává tudtak lenni
az elemnek,200 hectarenál több (mintegy 400 hid)
égett el belőle. Megújulástól fólnok még mindig.

Mi ujság?
** (Batthyány Lajos özvegye) a gyászünnepet

rendező bizottsághoz is köszönő levelet irt, föl-
kérve azt, tudassa legmélyebb köszönetét Pest vá-
ros közönségével, főleg pedig a képviselő-testü-
lettel és tanácscsal, biztosítván arról, hogy eem ő,
sem gyermekei, soha nem fogják feledni Pest vá-
rosának e hazafias kegyeletét és nagy áldozatkész-
ségét. Batthyány Elemér és Géza grófok (az ün-
nepeltnek fia és veje) szintén küldtek hasonló tar-
talmu köszönő^ leveleket Királyi Pálhoz, ki a gyász

ünnep tartását inditványozá s rendezését vezeté.
— (Batthyány-gyá$zünnepélyek.)B&tthy&ny-

Lajos hamvainak ünnepélyes áthelyezése alkal-
mából jún. 9-én Szegeden, Aradon, Nagy-Kani-



zsán, Jászberényben, Német-Palánkon Bácsme-
gyében, a hevesmegyei Puszta-Monostoron, sat.
gyászisteni-tiszteletet tartottak. Nagy-Kanizsán az
ott állomásozó honvéd zászlóalj teljes díszben vott
resz az ünnepélyben. Székes-Fehérvártt jún. 9-én
nagy számu közönség gyült össze a ref. egyházban,
hol a lelkész a néhai miniszterelnökért gyászimát
mondott; másnap a belvárosi székesegyházban
gyászmiee tartatott, s ugyan e nap a gör. kele-
tiek és az izraeliták egyházában is gyászünne-
pély volt. — Az unghvári izraelita templomban
junius 10-dikén ünnepélyes requiemet tartottak.
Még a stajor Gloichenbergben is megünnepelték
Batthyány Lajos gyászemlékét. E fürdőhelyen
időző több magyar kezdeményezése folytán, f. hó
14-dikén Sterne győri kanonok, ki szintén ott
időz, gyászmisét mondott, melyen a magyarok
teljes számmal, és más nemzetbeliek is nagy
számmal jelentek meg.

** (Rajner Pál belügyminiszter) betegségéből
felgyógyulva, Pestre visszaérkezett.

** (A polgári házasságról) szóló törvényjavas-
lat a jövő hét elején fog az igazságügyminiszterium
törvénykészitéei osztályánál szőnyegre kerülni.

•* (Egyptomi igazságszolgáltatás.) Egy egyp-
tomi magyar alattvalót, a fiumei származásu Mi-
rano Santerellét, kairói tudósitások szerint, utczai
zajongás miatt este az ottani rendőrség elfogta, s
az ittas rendőrbiztos, Mehemod bey (az egyptomi
hadügyminiszter unokaöcscse) ötven szíj-csapást
vágatott talpára. Az osztrák-magyar konzul, a
joghatósága és oltalma alá tartozó Santerelle ez
illetéktelon megbüntetéseért a legteljesebb és leg-
gyorsabb elégtételt követelte és nyerto. A rendőr-
biztos perbe fogatott, és a fehér folyam (Nubia)
egészségtelen partjain teljesitendő hat havi kény-
szer-munkára, továbbá ugyanott töltendő öt évi
száműzetésre itéltetett, mi körülbelől felér egy
halálitélettel. A rendőrbiztosnak az itélet a magyar-
osztrák vicze-konzul, a sebeiből felgyógyult San-
terelle és több magyar s osztrák polgár jelenlété-
ben olvastatott fel s másnap az egyptomi kormány
egy képviselője jelent meg a magyar-osztrák
ügynöknél, sajnálatát fejezni ki az esőt felett. A
konzul — megbízás folytán — a kormány köszö-
netét fejezte ki a Khedivének az elégtétel gyors
és készséges megadásaért.

•* (Az egyptomi alkirály fia), Tefvik Mehmet
herczeg nemsokára Pestre jön. A belügyminiszte-
rium már fől is szólitotta a városhatóságot, hogy
illő fogadása iránt tegyen rendelkezéseket. Apja
az egyptomi alkirály is szereti a magyarokat,
udvari szolgálatában több magyar ember van, köz-
tük Sipos az egyptomi magyar egyletnek elnöke,
ki jelenleg szintén Pesten van, s innen négy uj
magyar kertészt visz ki.

** (Hat darab farkaskölyket) fogott öasze
minap Kovács András nevü debreczeni talyigás a
halápi erdőn — még pedig puszta közeivel. Azt
mondja, hogy elcsipte volna a másik kettőt is, de
akkorra már előjött az anyafarkas, s alig maradt
ideje elmenekülni. A debreczeni főkapitányság
24 ft jutalmat adott neki, s a farkasokat a pesti
állatkertnek felküldi.

— (Drágfy Sándor) Pestmegye váczi kerü-
letének képviselője jún. 14-en, Pestről Váczra
utaztában, a „Drau" nevü dunai gőzhajón, szélhű-
désben meghalt.

— (Dickens Károly,) a világ egyik legnagyobb
regényirója, a kitünő angol humorista a mult pén-
teken Londonban szélhüdés folytán meghalt.

— (Xl-ik kimutatás) a Brunszvick Teréz gróf -
hölgy szobrára Rapos József bizottsági elnökhez
beküldött adományokról:

Bátki Károly ur ivén Kecskemétről 4 ft. 40 kr.,
Razgha Lajos pleb. ur ivén Tabról 1 ft., Gáspár
János tanfelügyelő ur ivén Nagy-Enyodről 3 ft.
20kr., Wágner-szálloda iven Szegedről l l ft. 20kr.,
Álborger Ida úrhölgy ivénTecsmagróll3 ft.20kr.'
Németh Gizela iven Nagyváradról 5 ft., Ordódi
Kálmánné szül. Proznovszki Jolán urh. Bagotáról
15 ft., Nagy Miklós ur, a „ Vasárn. Ujs." szerkesztője
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ivén Pestről 26 ft. összesen 79 frt. — Takarék-
pénztárba helyezés végett átvettem. Pesten, 1870.
máj. 31-én. Czanyuga József pénztárnok.

A t. ivtartók tisztelettel kéretnek iveiknek
szives beküldésére. A részletes kimutatás a szobor
emlékkönyvében fog megjelenni. — A bizottsági
elnökség.

t (Halálozások.) Id. Szentmiklóssy Antal,
Gömörmegye egykori főispánja, jún. 9-én, Aray
János táblabiró Jászberényben jún. 2-án; Oláh
István urodalmi igazgató jún. 2-án Munkácson;
Pásztély János kir. táblai itélő biró neje jún. 7-én
Munkácson; Szilágyi Sámuel, az egykori erdélyi
főkormányszék nyüg. jegyzője, jún. 4-én Kolozs-
vártt; Tatay Mihály ó-kecskei ref. lelkész, 57
éves korában, máj. 31-én meghalt. — Koskeméten
nemrég os?y 90 éves néptanitót temettek el:
Labbancz Mihályt, ki egykor a franczia háborúk-
ban vitéz harczos volt. — Szana Tamást, a „Szép-
irodalmi Közlöny" szerkesztőjét nagy csapás érte,
egyetlen testvére: Szana Katalin élte 22-ik
évében, jún. 9-én elhunyt. — Csorvási Szabó Ist-
ván kétegyházi urodalmi számtartó jún. 9-én 75
éves korában meghalt.

„Gróf Batthyány Lajos, az elsö magyar
miniszterelnök élete és halála" czimü 10 ivre
terjedő, képekkel illusztrált életrajzi mű nehány
nap mulva — még e hó vége előtt elhagyja a saj-
tót. Megrendeléseket példányonként 1 frtjával el-
fogad a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatala. (Pest,
ogyetem-utcza 4 sz.)

Adakozás a honvéd-menházra,
A „Vasárn. Ujság" szerkesztőségéhez bekül-

detett :
Szóládról (Somogymegyéből) Fábián Mihály

ref. lelkész által az ottani ref. egyháztagok közt
eszközölt gyűjtés, ossz. 1 ft. 53 kr.. — Ez összeg-
hez járultak:

Kelemen János 10 kr, Bödök György 10 kr, Kálmán
János 5 kr, id. Aranyás János 10 kr, Csató György 6 kr,
özv. Hegyi Józsefné 5 kr, Fülei János 10 kr, F. Kenyér
János 10 kr, id. Kenyér István 20 kr, Aranyás József 2 kr,
Kat. Varga Péter 10 kr, Varga Sámuel 10 kr, A. Kenyér
János 10 kr, Kis János 10 kr, Kenései György 10 kr, Vörös
János ő kr, Császár István 10 kr.

Londonból az ottani magyar munkások egyle-
tének kebelében történt gyűjtés eredménye ossz.
47 forint. — Ez összeget a következő gyűjtőiv
mellett vettük :

Horváth J . 1 font sterling, Ráth Nándor 1 font. Csomor
M. 5 shilling Fischer F. 5 sh. Blum J. 5 sh. Diósy M. 2 sh.
6 dénár, B—m 2 sh. 6 d. P— r 2 sh. 6 d. Vid>Sky A. 2 sh.
6 d. Bárány M. 2 sh. 6 d. Kigyóssy M. 2 sh. 6 d. Porosz 2 sh.
6 d. S—k 2 sh. R. H. 1 sh. 6 d. K. 1 sh. 6 d. G. 1 sh. Novitzky
1 sh. Sebők 1 sh. összesen 4 font 6 dénár, mely összegért
ma Mr. S. Montague váltóházában osztrák értékü 47frtokat
kaptunk. — London, jún. 1. — Sebők Imre, t. titkár.

Nemzeti szinház.
Péntek, jún. 10. „A tudós nök." Vigj. 5 felv. Irta Mo-

liére; ford. Arany László.
Szombat, jún. l l . „Hamlet.'1 Opera 5 felv. Zenéjét szerz.

Thomas Ambroise.
Vasárnap, jún. 12. „A király házasodik.'1 Vigj. 3 felv.

Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, jún. 13. „Mérget ivott." Vigjáték 1 felv. Irta

Szigeti József. És „Egyetlen leány." Vigjáték 1 felv. Irta
Gr. Fredro S., ford. Kadnótfáy.

Kedd, jún. 14. „Lohengrin." Opera 3 felv. Szövegét s
zenéjét szerz. Wágner Richárd.

Szerda, jún. 15. „A tündér ujjak." Színmü 5 felv Irta
Scribe és Legouve; ford. Feleki.

Csütörtök, jún. 16. A szinház zárva volt,

Szerkesztői mondanivaló.
— Nairykálló. Egy előfizető. Inditványára annál szi-

vesebben leszünk figyelemmel, mert magunk is — nemcsak
gondoltunk reá, de intézkedéseket is tettünk, hogy a gyor-
san emelkedő főváros nevezetesb uj épitkezéseiböl néhányat
rajzban mutassunk be a ,.Vasárnapi Ujság" olvasóinak.

— Bécs P—i. De biz örülünk, hogy van szerencsénk,
ha későn is. A felolvasást majd megtekintjük s aztán nyi-
latkozunk felőle.

— Megyaszó. Z. E. Kivánata teljesült.
— Tasnád. Ifj. Sz. L. A küldött versek semmi tekin-

tetben nem ütik meg a mértéket.

— Kolozsvár. H. J. A tárgy igen érdekes s nagyon
szivesen is közzlnők, de sikerültebb rajzot óhajtanánk.

— Búcs. V. J. Utána fogunk alkalomszerüleg tuda-
kolni, sha megtudhatjuk, szivesen értesitendjük előle.

SAKKJÁTÉK.
551-ik sz. f. — Kohtz és Kockelkorntól

(Kölnben.)
Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 546-ik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól Kövágó-Eörsön.)

Világos. Sötét.
Í .Val—a8 Vh7—g8f(a)
2. Bb7—f7f Vg8—a8:
3. Bf7 —f4f Bg4-f4:
4. HhS—g5 matt.

Világos.

Világos, (a) Sötét.
1 Ke4—f3
2. Bb7—f 7 + Kf e—g3
3. Va8—fSf Kg3— h l
4. Bf7—h7: matt.

(b) Sötét.
1 d3-c2:
2. Bb7—b3f stb.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkiséren: Galambos István és László. — A
pesti sakk-kör.

Elöfizetési felhívás

A VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1870. második félévi folyamára.

(„Országgyűlési Beszédtár"-ral s más rendkivüli
mellékletekkel).

Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva.

A két lap együtt:
F é l é v r e ( j u l i u s — d e c z e m b e r ) . . . . . . 5 ft. — k r .

Csupán a Vasárnapi Ujság:
Félévre (julius—deczember) 3 ft. — kr.

Csupán a Politikai Újdonságok:
Félévre (julius—deczember) 2 ft. 50 kr.

&0F* Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
telet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes levelek bérmen-
tes küldése kéretik. — Az eddigi czimszelvényekből egy-
egy darab szives beküldését kérjük.

Heckenast Gusztáv,
hírlap kiadó-hivatala Pest, egyetem-uteza

4-ik szám alatt.

Hg^T Melléklet: Elöfizetési felhívás az
„Uj Regélő" regény- és heszélytár 1870. ju-
lius—deczemberi folyamára-

Hónapi-és i Katholikus ea prote»tan»
hetlnnp naptnr

HETI-NAPTAR.

naptár
Izraeliták

naptára

J U B Í U S
V««ar B2Prot.,Gyárf. It 1 Gyárfás
Hctio ;SilvCTiu.p. (£ Flóra
Kedd Alajos hitv. | Alajos
Szerda , Paulina, Paulin '

íun. (ó) Íj Siván R.

Csőt.
24JPént.
261 Szóm.

- - 'Albán
Eberhard I Szidónia
Ker. sz. János ; Ivan

j Prosper, Mártha Mártha
Hold

8 Pet . bojt k
9 Cirillus

10 Timoté Ant.
11 Bertái.
12 Onophrius
13 Aquilius

21
22
23
24 Böjt Jer.
2ö leipárt.

bb

N a p
hossaa kél nyüg.

H o l d

hossa» kél nyüg.

87 53
88 50
89 48
90 45
91 42|4
92 89í4
93 37U

p.ió.
2 |8
2]8
2
2

8 Íj
8 ll
8 l !

Hl '•
0(1341
0H353

6
18
29
41
53

-il!
1

p-
43
59

3
20
52
45
42

ó. P-
regg.
0
0
0
1
1
2

12
35
55
15
35

1

6. p.
10 13
11 17

este

il. C Utolsó négy. 20-án 10 óra 50 perczkor este.

I T A R T A L O M .
í -:\ Gr. Batthyány Lajos özvegye (arczkép.) — Batthyány
: és Károlyi grófnék. — A moldvai csángókról. - Képek a
hazai népéletből (képpel)- — A Batthyány-gyászunnepély

i (képpel.) - Két levél Kazinczy Fereneztől (vége). — A
| mérgekről. — A tengeri hirnök (képpel). — Egyveleg. —
! Tárban: Irodalom és müvészet. -_ Egyház és iskola. —
! Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások.
| — Mi ujság? — Adakozás a honvéd-menházra. — Nemzeti
• szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti
I naptár.
i Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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HIRDETÉSEK.

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEN,

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

Szabadalmazott vaskalap legujabb
szerkezetű.

valamint a legujabb szerkezetű A fakalap vagy a régiebb szerkeztfl
korona.

készítésére.
Az én találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas ka lappal ellátott haran-

gok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett és szabadalma-
zott snrlódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozásis igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyü forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly ijesztő
kongás pedig , mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad 726 (5 — 12)

Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutánycsb árou.
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Utazó és fürdő-s;
oaztály nélkül, 24"

36" 6 ft 50 kr.
3 ft 80 kr,

Wí'í í •f'íl-íYrwiöL- középfinomak és finomak, osz-
11 UI Id-UI1UÜK, t á l yi y a l 26-42" 6 ft 50 krtíl

1!) Írtig.
"NTíM f&mr\r\ílí\\r legfinomabbak, többrendbeli ka-
l l U I l t t - U I l U U i t , l a p o k u a k j piperéknek szánt, és

titkos osztályokkal 31-35 ftig.
T T r í f n - n i l í l í í l r naí?y°bl> utakra igen ezólsze-ULL l t l - U l I U U J V , r ü e k 10.50—12 ftig
T T T * Í r i n r l / i í r vízmentes kátrányszövetből, borju-,

on 9 n t t O K ? tehén-, di s í n ó- és baganabőrböl 24
—oO" 5.60—25 ftig

Női és uri kalapdobozok.
! í Ö l i i Í e í > kátrányszSv

d Í ^

J ó

Táguló kézi-öodök és táskák,
tetszés szerint nagyobbitliatók 18 —2-2" 8 50—25 ."0 krig

T T + o rrA -hriOflrÁír legkülSiibSióbb nagyságúak es
LJ L c l Z U - t d h ü c l i i , Hállitásuak, 10-24" 2 90—18

foriatií'.

Kézi- és fíirdő-táskák,:,rS4™,M£É
forintig'.

Valiba függeszthető táskák,
urak részére 1.Ö0 — 8 forintig

Berendezett uti-táskák, 2 1 „ 6 5 ftig

Uti-toilettek, szekrénykék és
| , üresek és iSkéletesea berendelve

Berendezett élkesö-lcosarak és szekrények.
Evő készleteket tartalmazó tokok 4 ft 20

krtól 7 ft 73 krig.
Uti tinlafartnk, iróazekrénykék ea map-

pák, 80 krtól 30 ftig.
l 'asuti ágyak 7 fi.
liugang ülő-, nyak- es fejvánko.iok 3 ft

Ő0 krtól 7 ftig.
Utazó tükrök 85 krtól 5 ft 60 krig,
Uti-táska- és önd-lakatok.
Ajtó-csavarok és bizlossági kulcsok.
S- ppan, hajXenőcs, fogporszelenezék,

illatszer- es olaj-üvegetek. j

»-> 1.60—40

Egyéb utközben szükséges tárgyak: *Í
Esernyő- és bot tokok 2 fttól 2f 1,75krig.
R l i i k

y k f
Reggeli czipök én papucsok.
Plaid-szijjak gyermekek számára, szintén

ilyen nagyok tís vállbaakaszthatók 40
krtól l/t 80 krig.
th fkő

Lefaucheux^revolverek, dus választékban,
970 ftig

zsebpisztolyok párja
9-70 ftig.

Egy- és kétcsövü
2—15 ftig.

rn ti j.'i „ ' " •> . .. T o ^ nc 7 l Mosdó-szivacsok.Testhez fekvő aranypénz-ovek 3 ft 75 kr i Szi,,a(.s.táskák
K-

Jíis és naiivobbszeril látcsövek 2 tormUoL ,,..,..
kezdve. ! Ku''!r^'ínT90l dSrzsötő-lcesztyUk, ke- ,

Minden nagyságu kulacsok 1-5 ft,g. \ J*'J™$tfk. ff ./*««*•
Ztebbeli ivópoharak, bőrből 30 h; érez- ^o-sapkak es fejkötök.

ből 1 ft 20 kr. '• R"VanV uszó-ovek fi ft 50 krtól 7 forint
Angol ssirartárak, 25—i00ibnnk, váílba\ ő0 lc>'n-

akaszthatok 3 fi 80 krtól 9 fti.j.

Lovagló- és kocsizo-eszközők:
Angol disznóbőr-nyergek, urak,

szamára 15 fttól kezdve.
hölgyek és jiuk

1ntjo! kantárak 2 ft 65 krtól 10 ftig, kengye.'vas-
szijjak 2 50 krtól 3 ft 30 krig, nyereg- és kö-
télíerheiök 2 ft 40 kr, kötőfékek 2 frt 25 kr,
nyeregtakarók, angol lemezből és szövetből 3-5
forintig.

Kengyelvasak 1 ft 50 krtól 2 ft 50 krig párja.
Nyarges-zabíák 1.75-3.76 krig. KocsilózaWák
párja 4—6 ftig. Feszítő zablák 2—3 ftig. Ál'-
k£*pcza-lánczok 7ő & r ' négykarikás zabiák 1.70
- 2 20 krig.

Lovagló-sarkantyúk, szabályszerűek 80 kr,
folók 1.30 kr, felcsatolók 140—2 ftig, sarok -
géppel 2 ft.

Angoi lótisztito-kesztyűk, lószb'rből, párja 3.50kr.
„ !óvakarók 85 kr. Rugany lólábmentők 2 20 kr.

Lovagló-ostorok 80 krtól 15 ftig. Hajtő-ostorok,
két- vagy négy fogatnak 55 krtól kezdve Aaará-
szó-ostorok 3-iOftig

Lómértékek 75 krtól 1 ft 75 krig.
IstaüÓ-lámORSOk. tüz és törés ellen

80 krtól 2 ft 60 krig.

Agará-

Ló-szivacsok,
mentesek, 1 ft

1
dus választékát ajánliák

IfiirsüJ ifi:;«?m^
Dorottya-u'cza 2. szám, a „magyar király1 czimü szállodával szemközt.

pontosan teljesítetnek, §^~ rajzokkal eilátotí kimerítő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk. $1

forintig
Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—il

» . » arany foglalv. rugóra 12—'18
» » kettős födéllel » 15—16
» » kristalüveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
• » 15 » kettós födéllel 19

20—22
' angol horgonyórák kristalüveggel 19,

20—22-24
» ugyanazok kettős födéllel . 24—40
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28—50
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—52

Arany órák 3. sz. horg. 15 rub. 36,40, 45—80
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—53

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70, 80, 90—10()

» valódi remontoir kettős födél-
lel . . 100, UO, 120, 180—206

Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28 32
» » 8 rub. kett. födél. . 88, 43—42
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 5 0 ' 55—00
» 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 g

Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
S ft. 50 k r . 9 10 ftig; hosszu nyakláncok
7 ft, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.

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

E g y inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
P T Nem tetsző áru kicseréltetik.

Javitások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek. ,. 747(19-0)

U
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Eléggé tudva van, hogy a több mint husz év óta a t. cz. közönség elött a legnagyobb becsben álló cs. kir. szab. különleges
czikkeink — de különösen a

d r . Borehardt-féle illatos gyógyszeres növény-szappan, a balzsamos olajbogyó-
szappan s d r . S n i n d e Bontemard-féle illatos fog-pásta (fog-szappan)

hamisítására, már évek óta egy semmi szilárdságon nem alapuló verseny keletkezett; e verseny, most már még nagyobb szemtelen-
seggel lép előtérbe mint valaha, mert nem átalják nyerészkedés-vágyból fentebb emlitett czikkeink függvényeit, ugyanazon alakban,
rajz, festék s tartalommal, valamint a dr. Borchardt s dr. Snin de Routr mard nevek büntetésre méltó felhasználásával, czimereik
s facsimilével egész a csalódásig utánozni.

A t. cz. közönség cz oldalról egészen érték- s czélnélküli árukat kap, — s ha egyszer rászedetik, — saját érdekből bizo-

kekkel, olcsóárért— (ámbár valódi készitményeink függvényeink az árak feljegyezve vannak) a közönséget tévutra vezetni töreksze-
nek, kiknek neveit s lakásukat, — hogy ha szemtelenségüket annyira vinni merészkednének, hogy intéscinket figyelemre nem
méltatják, — hirlapilag köztudomásra juttatni.

A tisztelt fogyasztó-közönséget sürgetőleg arra figyelmeztetjük, hogy készitményeink árai ugy mint eddig, — ugy ezután
is, fenn fognak állani, ugyanis: a valódi dr. Borchardt-féle növény-szappan 1 darab ára 42 kr., a dr. Suin de Boutemard-féle
í'Og-pásta 1 nagy darab ára 70 kr., 1 kisebbé 35 kr., a balzsamos olajbogyó-szappan 35 kr. stb.,s csak akkor járnak el bizto-
san: hogyha fentebb emlitett valódi s hamisitlan különleges készítményeik bevásárlása végett alábbjegyzett hitelesített helyi
raktárainkhoz fordulnak:

PESTEN: Török József Jezovitz ffl. Scholz J. Kiss K. Sztupa G.
gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a szé-

király-utcza 7. sz.; királyhoz"; a „kigyóhoz"; natéren.
l d v_*"_ffi ó s y" Ráth P.

gyszerész, Tabán.

A.-Kubln: Tyroler és Schle-
singer.

Almán: Koby Beck.
Altsohl: Lange Károly.
Arad : Tedeschi J., Ad. Schöffer

gysz. és Elias Ármin.
Baán: Ochs Samu.
Baja: Klenancz és Babocs.
Bártfa Waniek és társa.
B.-Gyarmat: Moldoványi S.
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich

és Fleischer.
Besztercze-Bánya: Göller P.

gyógyszerész.
Bonyhád: Straieher B.
Breznóbánya: Göllner és fia.
BOszörmény: Lányi M.
Bazin: Nagl L.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

lius F. gysz.
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád: Bányai Antal.
Csákvár: Lukács Gyula gysz.
Debreczen: Czanak József,

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

Detta: Braumüller J. gyógysz.
Déva: Bosnyák A.
D.-Fflldvar: Nádhera P
Deés: Krémer S.
D.-Bogsan: Brayer Alb.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Érsekujvár : Latzko F. és fia.
Eperjes: Pap J. S. és Holenia

Gyula.
Eszék: Czurda Rudolf gyógysz.
Eger: Pillér J.
Esztergom: Rudolf M. F.
Facset: Hirechl D.
Fehértemplom (Bánát): Sie-

gel J. II.
Fogaras: Megay G. A. gysz.
Garansebes: Neuerer J.
GyöDKyös; Koczianovich J.
Georgenberg: Hensch Ed.
Gölnk-z : Fischer C E.
Győr: Zittritsch A. E. és Zitt-

ritsch M.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE.

807(3-12)

«
valamint a következö magyarországi t. cz.

O- BakatsA. ProchaszkaJ.
gyszertár; kereskedése;

Gynla: Oerley Istv. gysz. és
Winkler F. E.

Hatzfeld: Schnur J. F.
Högyész: Rausz W. és fiai.
H.-M. -Vasárhely. Braunj
Hommona: Feuermann S.
Heves: Bl«u J.
Igló: Tirseher G gys?- és

Hajts János.
Ipolyság : Winter János.
Jolsva : Porubszky S. és Ma-

leter A. gyógysz.
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

feld K. és Münster Gyula.
Kaposvár: Kohn Jak.
Kesuiark: Genersich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Milhoffer J.gysz.
Komarom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L B.
Kisújszállás: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Körinftcz : Ritter J.
Kun-Szt.-Miklós: Csappó G.
Karolyfehérvar: Matherny E.
Kőszeg : Bründl J. gysz.
Kézdivásárhely: Fejér L.
" ippa : Csordán A.
jiptó-Szt.-Miklós: Krivosz J.
osoncz : Blichta Lajos gysz
,nblo : Glatz J.

g Schieszler A. fiai
Léva: Boleman E. gyógysr.
Makó : Nagy Alb. gyógysz.
Magyar-Óvár : Czeh 8.
Marczali: Isztl Nándor.
Marosvasárhely: Fogarassy J.
Mező-Kővesd: Klein Józs. és

társ.
Miskolcz: MedveczkyF. gysz.

Spuller F. és Pasteiner F.
Mnnkacs : Haupt J. L. és Ho-

rowitz S.
Malaczka: Röhrich J. gysz.
Mohács: Deutsch Ant.
Xagy-Banya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz.
Nagy-Karoly: Schöberl C.

czégeknél, és a hozzá kapcsolt részekben :
N.-IIalmagy: Neubauer J.
Nagy-Mihaly : Brenning F. és

Sznitsak Gy. és Albrecht Ede.
Nyírbátor: Legányi E.
Slagy-Varad: Huzella M. és

Janky A.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
IVagykíkinda: Manójlowitz P.
Nagy-Szeben: ZöhrerJ. F. és

Lurz J.
Nyíregyháza: B. Reich és Pav-

lovitz Imre.
Nagy-Becskerek: P. Arseno-

vits és Böhm Isr.
Nagy-Röcae: Nandrássy M.
Nagyszombat: Heuffel C. F.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nagy-Kálié : Mandl S
Nagy-Enyed: Horváth F.
Olaszy (Wallendorf): Roth R.
Oravlcza: Scbnabel Gy.
Ó-í»rsova : Böhme K. könyvk.
Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
Papa: Bermüller J.
Pécs: Zách K. Zsolnay W. E.

és Lechner testvérek.
Pétervarad: Junginger L. C.
Pozsony: Weinstabl C. és Hein-

rici F. gysz. és Kesztler Gy.
Patnok: Fekete F. gysz.
Heps: Szentpéteri János.
iiimaszombat: KrStschmar K.
iiózsahegy: Jureczky gysz.
Rozsnyó: Feymann Antal.
Rom.-Lugos: Popovits J.
Sassin: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacherés fiai.
Selmecz: Dimák J. C.
Sólna: Poradowski R,
Szombathely : Tempel F.

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

Légmán A. és Braun J. gysz.
Szamosujvár: Placsintár G.

és fiai gysz.
Sz.-Egerszeg: IzsóF.
Szarvas: Réthy V.
Szathmar: Weisz J.

Szabadka: Farkas J. és Si-
mony J.

Szegszárd: BrassayM.gysz
Szeged: Kovács M. gysz., Ko-

vács Alb. gysz., Fischar és
Schopper.

Sz.-Udvarhely : Kaunfcs J. A.
Szereda: Gozsy A.
Szép.-Várai ja: Steller Nándor.
Sz.-Keresztár: Binder M.
Szasz-Régeu: Kinn Ján. G.

és Wachner T.
Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth: Tyrnauer G.
Szin.-Váralja: Weisz M.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszlo: Túry J.
Sopron : Éder F. gyss. Pach-

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

ránszky Istv. gysz.
8. Szt.-György: Sigmond és

Bogdán.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

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

T.-Sz.-Marton. Soltész L.
Thorda : Rigó J. Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Unghvar: Liszkay J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Ujvidék: Schreiber Férd. és

Brammer M. gysz.
Versecz: Fuchs J.
Vágojhely: Baiersdorf L.
Verőcze : Bési J. K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A. és

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Vacz: Michalik és Meiszner
Vukovár: Kraicsovics A. gysz.
Zalathna : Sterzing Józs. gysz
Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popits J. ésFalcione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz.

és Hegedús Gyula.
Zimony: Joannovicz A. I).

Rayiuond és társa
művegyészek és cs. kir. szabadalmazott illatszer-gyár tulajdonosok Berlinben

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

l ed . dr. Heller Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.

j^tT" Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldntnek.

823 (8—12)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent

éR minden könyvárusnál kapható:

OLAJÁG.
Elmélkedések,

fohászok és imák.
Hölgyek számára

olvasó- és imakönyvül
irta

TOMPA MIHÁLY.

Második kiadás.

Zsebkiadas. (358 lap) füzve 1 ft. 40 kr.
Vászonba kötve aranyvágással 2 » 50 »
Franczia bőrbe kötve kapocscsal 4 » — »

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszénczia
meggyógyít azon pillanatban min-
den makacs fogfájdalmat.
Hathatósága a leggyorsabb legsike-
resb. Egy üvegcse ára 50 kr.

Ralitítrak: Bécs s az ország
minden nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad Zulin ('•,

\ cs. kir. szabad, tulajdonos Triesztben Főrak-
tár Pest s a vidékre nézve: Török JÓES&Í*

gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz.

Epén most jelent meg Heckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-
uteza 4-ik sz.) és minden könyvkereskedés-

ben is kapható:

Coelfbátus
és'

p Igári házasság.
Tartalma:

I. A gazdasszony. Egyház-történeti
tanulmány.

II. Egynémely főtiszt. és nagyságos
agyvelőnek sajnos aberrátiói a
polgári házasság dolgában. Tisz-
teletlen polemia.

Irta
PAPRAMOBfiÓ

a „Barátfulek" szerzője.
Nagy nyolezadrét. — Ára 1 forint.

852 130 (1-3

forintért

menyasszonyi készletek
ugymint:

s, 6 lábravaló, <i hálóujjas, 6 szoknya, 12
zsebbeli. íz p á r harisnya, 12 torülMizö, Vi asztal-
kendő abroszokkal, 6 paplan, 0 alsó lepedő, 0 párna,
1 kávés abrosz és 12 csemege-kendő.

TAKÁTSI A.
a „vulegenyhcs" uri-utcza a párisi-uteza sarkán.

Több faju kottos-tyuktojAs eladása.
Alólirottnál, következö legnemesebb fajta

tyúkoktól kotlrís - tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve. 1 tuczat kotlós-tojás
sveiezi tyúkoktól, fehérszürke s fehér búbbal
12 ft.

1 tuczat kotlós-tojás arany a ezüst szin-
vegyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búb-
bal, Brahma Pootra szürke-fehérrel, valamint

- - . — — 'törpe tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
_ _ A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések

utánvét mellett is eszkÖzölhetők. W+*AA

Bittner Gyula,
790(10—11) gyógyszerész Gloggnitz-ban.
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1839-ki lloílischilil sorsjegyek,
A létező sorsjegyek közt ezek a legrégiebbek, s még csak

hat húzásuk van hátra, mig az egész kölcsön fedezve lesz.
Azon szilárd meggyőződésnél fogva, hogy e sorsjegyek vég-határidejökig az árfolyamban két-háromszorosan

emelkedni fognak, mi máris nagyban valósul; továbbá a nagy mérvű főnyeremények: 210,000 és 300,000 frt,
végre az érdekes játék, arra kényszerítenek, hogy e sorsjegyeket részletekre adjam el. És pedig:

Egy egész 1839-kI sorsjegyet 32 havi részletfizetésre, 25 frtjával.
Egyötöd „ „ „ „ 5 „

S egyuttal ezennel tudatom, hogy én minden részletfizetésre nálam vásárolt egész 1839-ki
sorsjegyet, ha az a sorozat-húzáson, mely a számhuzás elött mindig 3 hónappal történik, kihú-
zatnék, 1100 frton visszaváltani magamat kötelezem, és igy
minden vevőnek darabonként 300 frt valóságos nyeremény van biztositva,
s miután a még hátralevő 6 huzáson minden sorsjegynek ki kell hnzaíllia, a kis részletekben lefizetett 800 frt
helyett mindenesetre 1100 frtot kap. * .

Miután ugy intézkedtem, hogy ki vállaira minden sorsjegy felmutatható, s a hátra levö részlet lefizetésé-
vel minden órában átvehető, ennélfogva azokból társasjátékot nem is rendeztem, hanem egyes sorsjegyeket adok,
s a vevő nemcsak a nyeremény egy részére játszik,hanem az egészre jogszerű igényt tarthat. Egyszerre több részlet
is lefizethető, s ez esetben évi 6°/o kamat adatik.

••T Utánvét is elfogadtatik* ~9HI
Vidéki megbizásokhoz kérem az első részletet az 1 frt. 25 kr. bélyegdijjal együtt mellékelni.
Azon kellemes öntudatban, hogy a mélyen tisztelt közönségnek ez alkalommal valami nagyszerü kamat-

hajtót és érdekeset nyujtok, reménylem, hogy számos megrendelést fogok kapni, melyeket a mig készletem tart,

FISCHER M. L.
819(7-12) váiióháza Pesten, a „Fortunához" hatvani-uteza 16-lk szám.„

Függönyök,
4 ft. 50 krtól 6 ft., 8 ft., 10-14 ftig.

Keresztelő készletek,
12 ft., 15 ft., 18 ft., 24—30 ftig, minden

szinben bélelve.

Türsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

765(3 — 3)

•% S\S\/\.
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Régi pénzeket
és mindennemü rémséget, drágakövet,
lovagló és nyeresszerszámokat lótaka-
rókkal együtt, arany ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vess; és cserél a legmagasb áron.

Ré£isé«ek és természetiek
irodája.

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

hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mcntekötökből a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egv nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbőrök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 850 (2—4)

A „Corvina**
künyvkiadó-társulat kiadványai kapha-

tók a társulat
országos fiibiaoniányosa,

PETRIK GÉZA
(elöbb Ostwlamm Károly)

könyvkereskedésében Pesten.
,, , ? e(Mig megjelent könyvek

jegvzeke kívánatra megküldetik min-
denkinek ingyen és bérmentve.

o*» (l —10)

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

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

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között

.agadhatatlanul az' első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy esászári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levö
Wlairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány es gyomorhévnél; továbbá: gör-
csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csuzos fog fáj da lomnál, végül
hysterlára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák tanárok és hivatalnokok,
s 5 t gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a .eghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebbkonnyebbulest.es kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

tÜT A főraktár létezik; "W
P ! ? C T 1 ? T V jTÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
i JCiÖ 1 JCillI JUHL JOZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorscti-májhalzsitolajis.
Ara egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kinebbnek 1 ft. o. é.

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 Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt avegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az kfizvetlenöl a termeszét
által nvnitatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell-ét
tödöbaiokban scrophnlns és rachitis, köszvény éscsiíz, idolt bőrkiütés, azcmgyuladás, ideg- és több más bajokban
„ii_„i _*„*:i. ' VSTáliS « a ffvrfrrvszerész Bécsben,ilkalmaztatik.

5(»S (46 -50)
gyógyszerész Bécsben,

rum „Storch" Tuchlauben.
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Üditö-nedv lovak számára
Kwizda Ferencz Jánostól Korneutnirííhan.

Egyetlen szer, mely a cs. kir. magas egészségügyi hatóság által szorgosan megvizs-
gáltatott, s ő Felsége I-ső Ferencz József császár által egy kizárólagos szabadalommal

tüntettetett ki.
Az, a lovat a legnagyobb megerótetésben is egész a késő korig kitartóvá s

vidámmá teszi, s különösen nagyobb fáradsággal járó munka elött s után alkalmazva
— erősitöleg hat; különösen sikeresnek bizonyult be csuzosbántalmak, bénaság s
ívhurdagadások ellen; továbbá ficzamodások, megrándulás s rokkantság eseteiben,
melyekről Auersperg R. herczeg ő magassága, Schönburg-Glauchau, Csákó A. és Z.,
Sprinzenstein és Khun grófok, Hartmann alezredes, Mayer W. fólovászmester, Lang-
wirthy i l . az angol királyné ö felsége föállatorvosa, dr. Knauert porosz király ö fel-
sége fölóorvosa, Hohenlohe s Yí-enburg herczegi udvari istállók igazgatósága, Höffern
lovag, Dierkt igazgató, Buehwald W. a cs. kir. theresianumi akadémia elsö lovász-
mestere, Steinbach G. ö cs. kir. fensége estei V. Ferencz ausztriai főherczeg lovász-
mestere, Steinbach Gusztáv, Sapielia herczeg föloviíszmestere; továbbá az osztrák
lovasság több osztálya — elismerőleg nyilatkoztak.

f üveg ára 1 fi. 40 kr.

Löpatíl-liCHOCS, kérges, törékeny s öreges paták gyógyí-
tására 1 l á 1 ft 25 ktására. 1 szelencze ára 1 ft. 25 kr.

síigáirotliadíls ellen, lovaknál.
1 üveg ára 70 krajczár.

a kntyák közönséges betegségei, görcs, VÍ-
datancz és csnzos fájdalmak ellen. — Biztos óvszer az ebdtth ellen.

1 skatulya ára 80 kr.

Erőíakarmáiiy lovak és szarvasmarhák számára a
lesoványodott állatok gyors felüditésére s a véralkat felébresztésére, s a hiz-
lalás előmozditása™.

Egy nagy hidacska ára 6 ft, kisebbé 3 ft., egy csomag 30 kr.

futó üszői? ellen.
Egy nagy csomag ára 1 ft. 26 kr. — Egy kisebbé 63 kr.

Gyógypor házi szániyasállatok számára, azok hullása
s a ludak, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok, pávák stb.közönséges betegségei ellen.

Egy csomag ára 50 kr.
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatók:

PESTEN Tfirftk József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Thal-
mayer A. s társa; Halbauer testvérek; Glaty. J . ; Kiudel R a k o d c z a y A. gyógy-
szerészeknél. Frommer lI. BUD AN az udvarigyógyszertárban; ezenkivül Magyar-
ország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen
az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. 845 (1 — 2)

Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
Kwizda Ferencz J.-féle Üdito-nedv (Restitutions-Fluid),

mint a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más
hasonnemü s hasonnevezetü készítményekkel össze ne tévesztessék ; továbbá kéretik
azt szives figyelemre méltatni, hogy a korneubnrgí marbapor minden függvénye,
az itt látható hasonmásu vörösfesték nyomásu aláírással van ellátva.

EC^r* Egész regénykönyvtár |yt forintért.

Elöfizetési felhívás

UJ REGÉLŐ
vegyes tartalma szépirodalmi folyóirat 1870. évi

második félévi folyamára.

K i a d ó i s z ö .
Az „Uj Regélő," rogény s beszélytár czimü mulattató folyóirat min-

den hóban kétszer 15-én és 30-án jelonik meg. Mindegyik szám öt ivből
8-adrétü 2 hasábos lapok s azonkivül boritékból álland.

Előfizetési árak
postán küldve, vagy Buda-Pesten házhoz hordatva :

Egészévre, 24 füzet . , . 6 ft. — kr.
Félévre (julius—deczember) 3 „ — „
Évnegyedre (julius—szeptember) f „ 5 0 „

g^r A pénzes levelek bénnentes küldése kéretik.
Br Gyűjtőinknek tiz előfizetett példány után tisztelet-példánynyal

kedveskedünk. Az ,,[j Regélő" kiadó-hivatala
(1—S) ( P e 8 t , egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

Az atalanosan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezeti

SGHHEEBEE6I NÜVÉHT-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáa,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wágner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. ég társa, — Oszetszkv
¥., - Schirk J., - és Gerhardt A. uraknál. 3

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

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

Fleischer.

Kolozsvártt: Megay M. C.
Körmöczön: Draskóczy gy.
Károlyfehérvár: FischerÉ.
Kabinban: Stojánovics.
Kon-Sz.-ÍHiklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.

Bonyhádon: Kramolin J. gy. (Mitrovicz: Krestonoshics A.
~ '" - - - - - - Mohács: Pyrker Gyula g>.

Marosvásárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
JVezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.

Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúfon: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán: Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: ConlegnerIgn.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner 8ai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gynlán: Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B.gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshszán: Kuna gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvártt: Schröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Kárólyvartt: Benich J.
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E.

Nyíregyházán: Hönsch Ede
gyógysz.

Nagy-Becskereken: Nedel-
kovics és Haidegger.

Nagy-Kanizsán : Welisch
és Lovaek gyógysz.

Nagy-Karoly: Schöberl C.
Nagykikinda: Komka A. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

sehek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M.
Pancsován : Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon : Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.

Késmárk: Genersich C. és A. Rimaszombat: Hamaliárgy.
Kecskeméten: Papp M. " "
Karansebesen:Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

E d -

Roman: Milutinovitz S.
Rékádon: Boroü.i K. gysz.
Szás-zvaros: Sándor R. gy.
Szabadkán: HofbauerI.gy.

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbféle

tyukszcni-tapasz,

S.-Sz.-Györgyőn: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp.
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
Sasvár: Mücke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszt ken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf. *
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: Piu

lösz M.
Trencsénben: Simon A.gy.
Unghvartt: Telendy gysz

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz,
Verseczen: Herzog gysz,
Zimony: Ivanovics és fia.
Zalatnan: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél,
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Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

Dr. Belir ídeg-extractusa,
az idegek erösitésére s a (est edzésére ára

70 kr.

_ ...».JJ«.»,».J valódi gyógyszer^
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulál
s bórkutegek sat. gyógyítására. Egy üvee

ára 1 ft. *

Stíriai Stnb-havasi-növény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 k».

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medici n, öffentliche GesuiuK
heitspflege und Medicinal-Gesetzgebunjs" bringt in Nr. 48 vom 21..
November 1866 über „Schneebergs Kriiuter-AIlop" Folgendes:

„Der aus AlpenkrSutern bereitete „Schneebergs KrSuter-Allop" des Herni
Apothekers Bittner in Glog^nitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheittn der Respirations-Organe ein
vorzügliches ünterstützungsmittel. Er mildert besser als alle anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acut«r und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzuglichen einhüllenden, besánftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günstigem Resultate augewendet."

Főraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzbac.,

LIEBIG-fele HÜSKIVONAT
FRAY-BEi\TOS-bóI (Dél-Amerika.)

LIEBIG-fele HUSKI VONAT-TÁRSUL AT LONDONBAN.

Nagy megtakarítás háztartásra nézve.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadéval olcsóbba

kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészítése s megjavítása mindennemü levesek,
mártalék s főzelékeknek stb.

Erősitö eledel gyengék » betegek számára.

Jutalmazva két aranyéremmel, Páris 1867; Havre 1868.
A nagy becsületdiploma — mint legnagyobb kitüntetés _ Am-

sterdam 1869.

Kisebb részetekben! árak a magyar-osztrák birodalomra nézte:
1 angol font tégely % angol font tég. '/* angol font tég. i/g a n g O i fonttég.
5 frt. 80 kr., 3 frt., 1 f
/ ? Af : Cs»k azon esetben valódi, ho«y
ÍZr-g£Ljt^- h» minden tégely az itt oldalt

Q látható aláírassál van ellátva.
Kapható: az ország minden előkelö kereskedés a gyógyszertáraiban.

Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
THAM.MAYER. A. és tárcánál Pesten, 8 Becsben: KLÖGEH és fia a.

VOIGT JÓZSEF és társánál. 742 (9-22)

92 kr.
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Még folyvást megrendelhető
a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalában (Pest, egyetem-utcza 4-dik

szám alatt):

Gr. Batthyány Lajos
az első magyar miniszterelnök

élete és vértanúi halála czimü röpirat.
Második kiadás.

4-rét, két nagy íven, het érdekes képpel.
1 darab ára bérmentesen küldve 20 krajczár.

100 15 forint.

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle áíaíános

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

ás, légcsőhurut,
; bőrkés-barnaság,
% hártyásgyik (Croup,

angina) mindenne-
mü megsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
megforrazások, da-
rázs- vagy méhszu-

^ rások, konok-feké-
*"?" lyek, zúzátok (con-
•' tusiók ) — meglepő

gyors fájdalomcsil-
lapítással — rögzött
daganatok, gümők,
tályogok, pokolvar

(carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedését; vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad-
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csUz; továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellözésével— egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.

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

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

A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldemenyező raktár: Pesten TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész

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

udv. és Sclioltz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, es
Emresz K. a yáczi-utezában az „arany oroszlányhoz" és az uri-utezában a „két
matrózhoz,' czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagvmező-utcza 45. sz. a. —
Budán: Pichler Gyózö kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlascbek E. gyógysz
és a császárfúrdoi donánytözsdében. — Becsben: Plebán F. Xav. gysz. urnál (Stock
im Eisenplatz) Nr. 1. Dr. Girtlergysz., Freiung 7. sz. dr. Strasky Nándor Karntner-
strasse 34. sz. a. — Prágában: Fürst J. — Grazban:' Dr. Grablovitz V. — Aradon :
Szarka J.-nál. — B.-Ljfalun: Vass Jenő. — Békés-Csabán : Biener B. — Debre-
czenben: dr. Róthschnek V. E. — Dnna-Földváron: Nádhera P — F>gerben: Plank
Gy. és Schuttág J . gyógyszerész. — Eperjesen- Isépy Gy - Érsekújvárott:
Conlegner J. — Esztergomban: Kégl L. — Gyöngyősön • Kocianovich 3. - Gyö
rÖtt: Lehner F. — H.-Szoboszlón: Beszédes J. — Ha'joson • Az ottani m. k. postahiva-
talnál. - H.-M.-Vásarhelyen.- Oblat L . - Högyeszen: özv. Fischer Kr. gysz. ~ J o | s -
ván:Maiéter Alb. —Kaposvártt: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. - Késmár-
kon: Genersich C. A. gyógysz. — Komáromban.- Grötschel Zsigmond. — Léván:
Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-Vásárhelyt: BucherM. — Miskolczon:
Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G. — K. Kanizsán: Wajdits J.— ^--Sze-
benben : Zöhrer J. F. N.-Szombaton: Pántotsek R. — N.-Váradbn: Huzella M. -
Nyir-Báthoron: Sztruhár J. Nyíregyházán: KovácsS. — Pakson: MalatinszkyS.-
Pécsett: SipóczJ.— Podolinban: Fayx József. — Pozsonyban: PisztóryB. — Ri-
maszombatban :HamaliárK.— Rozsnyón:Posch J. és Hirsch J. N. — Sopronban:
Bock Gy.— Selmeczen:Vitkovics János. —Szabadkan: Hofbauer V. — Szathma-
«"on: Juracsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.-Györgyön: Neumann F.K. —
Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J. E. és Quiriny A. gysz- — Té-
csön : Ágoston Gy. — IJnKvárott: Okolicsny J. — Vasvárt: Árady P- és Rossás A.
~ Versetzen: Fiam L. -Veszprémben: Ferenczy K. — Zágrábban: Hegedüs Gy.

o s i gyógyszertárában a „fekete sashoz" és Mitlbach Zs. — Zircaen : Tejfel J.
Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYERTYÁNFFY .1. és FIÁNÁL
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
£zernowiizban: SCHNIRCH J.-nál.

*°>-aktár Moldvaországra nézve: Jasslbau: JASSINSKI A. gyógyszer.
1 n é t Cz- gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
•'í! Ii(?ft'öfelszólittatnakl miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer keszitő-
J e h ( ; , " R T Y LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek ki meg-
r e n d c I é ^ l t « pontosan teljesit. 849(1-6) _

- , .,A-r* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpenzbem
^ekuldése, vagy p o s t a i u t á n v é t m e l i e t t tüstént és legpontosabban telesittetnek

Jutalmazott cséplőgépek.
Különös figyelmébe ajánlom

a t. cz. földbirtokosok- s gazda-
közönségnek a leghirnevesebb, ^
és az 1866-dik évben jutalmazott
is mindennemü lóbajtó- és csép-
lőgépeimet, melyek nemcsak
'legczélszerübb szerkezetük, ha-
nem jutányos áruk által is, s kü-

lönösen a

hírneves vasrámás

melyek csak 20%-al drágábbak, mint a farámásak, kitűnnek; ezenkivül figyelmükbe aján-
lom a Nikolson után szerkesztett angol ssóró és tisztító rostáimat, melyek valamint
kéz- ugy lóerőre könnyen alkalmazhatók; továbbá kapálló és Irtó, szántó s a hires
Sack-fele mell-ekéimet, uj szerkezetű szecskavágóimat s mindennemü gazdasági
gépeimet.

Szükségessé válván gyárom megnagyobbitása s gőzerőre való berendezése, jelenleg
azon kedvező helyzetben vagyok, hogy uj készítményeken kivül mindennemü gyár beren-
dezését és gőzcséplőgépek javítását is teljes pontossággal eszközölhetem.

851 (2-3)
Stádel Károly,

orsz. szab. gépgyárnok Győrött, városház-uteza 389. sz.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.) megje-
lent és minden könyvárusnál kapható:

TÖRVÉNYJAVASLATOK.
I. Az elsöfolyamodási biróságok rendeaéséról. (A királyi törvény-

székek és Járásbiróságok jegyzékével.)
II. A birósági végrehajtókról-

III. A királyi ügyészség szervezéséről.
IV. A békebiróságokról.
V. Az államtisztviselök nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyel-

nek és árváinak ellátásáról.
Külön lenyomat a „Jogtudományi Közlönyéből.

(Nyolczadrét 117 lap) füzve ára 70 kr.

SZIIRMÁK J. FIAI
arany-, ezüst-

drágakö-ékszer-üzlete Pesten,
kigyó-utcza 1. sz.

WT Kivonat a nagy árjegyzékből:

legfinomabb

3 próbás
azaz: 18 karátos aranyból.

Hiteles próbával ellátva.
Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj.
Fülbevalók gömbö-

lyűek ö » — » " *
Fülbevalók hosszuk 7 » — » » »
Keresztek 2 » 50 » » »
Csattok 1 » 20 » » »
Ing-gombok . . . . 2 » 50 » » »
Női gyűrűk jó kővel 2 » 50 » » »
Női pecsétnyomó

gyűrűk 4 » — » » »
Karika gyűrűk . . . 3 » 50 » » »
Férfi gyűrűk pecsét

nyomó forma . . 5 » — » » »
Nyakkendő tűk . . 6 » — » » »
Nyaklánczok, kereszt

vagymetálíhoz. . 6 » 50 » » »
Metallok 6 » — » » »
Melltűk (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broche

és függő) 15 » — » » »
Karpereczek . . . . 18 » — •» v »
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
Óralánczok hosszuk 28 » — » » »

3 (13) próbás ezfistböl.
Mataillok felnyilós. 1 ft. 20 krt . és félj.
Gyűszük — » 60 » » »
Csemegekések . . . — » 60

1 » -

12 evőkanál 72 ft.— krtól és félj.
12 kávéskanál. . . . 24 » — » » »

1 tejmérő 7 » 50 v » »
1 fözelékes . . . . 9 » — » » »
1 levesosztó . . . . 18 n — » » »

Keresztek zomán-
czal nyakba . . .

Emlék gyűrűk fel-
irással 1

Gyermek játékok . 1
Óralánczok . . . . 2
Karpereczek . . . . 2
Garniturok (Broche

és függő) 6
Thea szűrők . . . . 2
Czukor fogók . . .
Keresztelési és bér-

málási emlék ké-
pek

Só- és borstartók
együtt •

Gyermek evőeszkö-
zök t o k b a n . . . .

Varró eszközök
tokban 5 » — » » > ,

Poharak . . . . . . 7 » — » » „
Czukor edények . . 6 » — » » R

» 25
» 7 5
» 50
» 50

V

»50
4 » —

2 v 50

7 » .—

5 » —

Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,
él k külöfeWge ^ennt gyártási áron számittatnak6 12 24 személyre, a munka különfeWge ^ e n n t gyártási áron számittatnak.

' ' A fantasie-darabok, finom drfgaköves tárgyak, Loius Lame legujabb rajzai
után vannak dolgozva. , . £ ., ,.

Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
Z 6 t t e Kijavítások,czimerek, betük metszése köbe vagy aranyba gyorsan eszközölte-

tik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.

Arany-ezüstpénzt, bel- és kulloldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tet-

gzó tárgyak másért becseréltetnek. 776 (12—12)

3 *
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Elöfizetési felhívás

Jogtudományi Közlöny
a buda-pesti.

nagyváradi, kolozsvári és kassai ügyvédi egyletek közlönye,
heti szaklap, kapcsolatban

a magy. kir. curiai határozatokkal
és

a törvénykezési szabályrendeletek gyűjtésével.
Szaktudósok közreműködésével

Dr. DÁRDAI SÁNDOR. HECKENAST GUSZTAV.

Elöfizetési feltételek:
A „Jogtudományi Közlöny" a magy. kir. curiai határozatokkal és a

törvényktzési szabályrendeletek gyűjtésével együtt hetenkint egyszer, minden ked-
den másfél legnagyobb negyedrét iven fog megjelenni.

Elöfizetési ár helyben házhoz hordva vagy vidékre bérmentve:
F é l é v r e ( j u l i u s — d e c z e m b e r ) 0 f o r i n t .
N e g y e d é v r e ( j u l i u s — s z e p t e m b e r ) . . . . . . . 3 „

MF* Rendes szétküldés eszközlése végett az előfizetések idejében beküldése kére-
tik. — Az elöfizetési pénz az alulirt kiadó-hivatalhoz, a kéziratokat pedig bérmentve a
szerkesztőhöz kérjük intéztetni.

A t. gyüjtőket minden tiz előfizető ufan egy tiszteletpéldány illeti.

(1—3)
A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala,

(Pest, egyetem-ntcza 4. sz. a.)

gj3r* Folyó évi január l-töl kezdve teljesszáinu példányok még
folyvást kaphatók.

1 O O O frt fogadásai!
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Branswetter János
cfcronometer- és mftórás SZEGKDEIV

12 éven át külföldön és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután

Münchenben az elméleti és xyakorlati vizs-
gálatot addig még senki által meg nem köze-
litett eredinénynyel letette volna; ki továbbá
üzlete 22 évi fönállása <3ta annyi órát, és mindeze-
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu )
gépek és eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás §
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
és személyesen, a zsebórákat függő vagy fekvő, egy-
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át

a t. cz. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja. 718 (12—XI)
JB^~ A f l l l i d j 1 é i é i j

V

g , , j gj ( )
Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 évi, és minden javítás megrendelője 5

évi irásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosab-

bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
B Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok tömény-
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősitik, nálam megtekinthetők. Segédek
^ ^ ^ nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyithatják.
fi(^ Arany- és ezüst órák, lánczok, gyűrűk és egyéb ékszerek a m. kir. ellenőri hivatal

megvizsgáltatvák, és minden nemben a legnagyobb és legdiszesb választékban
kaphatók, ugy talmi-arany, bronz és aczél lánczok is.

Férfi órák. Frt.
Ezüat henger-óra 4 rubinnal . . . 10—12

» » rugóval . . . . 12—13
» » arany szegélylyel,

rugóval . . . 13—14
» 8 rubinnal . . . 15—17
» dupla tokkal . . 15—17
» kristályüveggel. . 15—17

horgony-óra 15 rubinnal . 16,18—20
horgony-óra dupla tokkal. 19, 20—24
angol horgony-óra kristály-

üveggel 19, 20—24
» ugyanazok dupla tokkal . . 2 3 - 2 8
» tábori horgony-óra dupla tokkal 22—28
» valódi horgony remontoir fűl-

nél felhúzható 28—36
* ugyanaz kristály-üveggel • . 3 0 — 35
» ugyanaz dupla tokkal . . • 35—40

Ar»ny horgony-óra 3. sz. 15 rubinnal 36,
38,46-60

» horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60,
65, 70—100

» húrgony-őra kristály-üveggel . 44—70
» ugyanaz dupla tokkal . . 65—100
„ valódi horgony remontoir . 65 — 100
» ugyanaz dupla tokkal . . 100—200

Hölgyórák.
Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal.
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal

Frt.
12—18
25-30
31-36
36-40

13 ft..

detto, zománczczal
detto, arany fedéllel
detto, zománezozva gyé-

mánttal 42—48
detto, kristály-üveggel . . 42—45
detto, dupla tokkal 8 rubinnal 45—48
detto, zománezoz vá, gyémánttal 58—65
horgony-óra 15 rubinnal . . 45—48

» kristály-üveggel 56—60
» dupla tokkal . 45—56

detto, zománezozva gyémánttal 70 —80
Serkentő, órával együtt 7 ft. 8 napos

mely gyertyát is gyujt 9 ft.
~~ Ezenkivül minden egyéb kivánhatóóra kapható, ugy munkás-órák is.

Inga-órák legnagyobb raktára.
Mindennapi felhúzással
Minden 8 napi felhúzással
Óra- és félóra-ütéasel .
Negyed- és óra-ütéssel .
Havi regulatorok . .
Inga-órák bepakolásaért

• • 10, l l 12 ft.
• 16, 18, 20, 26 »
. • 30, 33, 35 »
. • 50, 55, 60 »
. • 30, 33, 36 »

1 ft. 50 kr.
___ Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6 — 15 ftig, 3-mas számu aranylánczok rövid
18—80,ftig, hosszu 86—100 ftig. g^-Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
^ « , Órák, arany s ezüst a leginagasb árig cserébe elfogadtatnak.' 9 V Vidéki megren-
delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

838 (3-25)HOFFMANN
karlsbadi porczcllán-raktára

PESTEN,
bálvány-utcza, Mocsonyi-féle házban,

ajánlja
a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,

mindennemü

p o r c z e l l á n - e d é n y e k e t ,
valamint

élei-, kávé- és thea-készleteket
hat vagy tizenkét személyre

a legolcsóbb gyári árakért.

Kitünő főző-edények cliamott-földből.

Helgolaiid tengeri fürdő.
Junius 16-án veszi kezdetét egyidejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajózás,

mely mint az Elbe, mint a Weser folyóból kiindulva tartja fenn rendes összekötteté-
sét a szárazföld és Helgoland között s bezáratik október 14-én. — Ezen összeköttetés,
két nagyszerü tengeri vas tcözhajóval eszközöltetik, mely kizárólag személyszállításra
épittetett 1865-ben fürdőutasok számára a legnagyobb kényelemmel berendezve, magában
foglalnak diszes salonokat, külön választott női és magánkajütékat, az étkezésre pedig —
különös gond fordittatik.

A gőzhajózás igazgatóságai részéről, a következő menetterv állapíttatott meg:
Hamburgból Hclgolandba a hamburg-amerikai nyaláb-részvény-társaság

gőzhajói tartják fenn a közlekedést.

Ciixhaven. Lülirs J. A, kapitány vezetése alatt.
Junius 16-tól julius 16-ig minden hétfön és csütörtökön.
Julius 17-től szeptember 15-ig minden hétfőn, csütörtök és szombaton.
Szeptember 16-tól — 30-if; ismét minden hétfőn s csütörtökön
Továbbá oktober 6 és 16-kán.
Indulás Hamburgból reggeli 10 órakor.
Helgolandból UH 111 huniba vissza, minden reákövetkező napon, de sóba 7 óra előtt.

. Ezen hajó, mely gyorsaságra nézve az Elbe folyó egy gőzöse által sem szárnyaltatott
még túl, az egész utat 6 -7 s az illetőleges tengeri utat körülbelől 2 óra alatt teszi meg.

Bremerhaven Geesteinünde-ből Jlelgoiandba az északnemet Lloyd gőzha-
jója szállitja az utayoVut.

Északitenger. Putschcr J. kapitány vezérlete alatt.
Junius 25-től julius 9-ig minden kedden és szombaton.
Julius 12-től szeptember 13-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 17-től október l-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton oktober 8-án. ,
Helgolandból Bremerhaven-Geestemöndé-be vissza minden reá következö*

napon, mégis megállapodva vasárnap Ilelgolandban.
Indulás llelgolandba a brémai elsö személyvonat megérkezte után; a

visszameneteket akép rendezvén be, — hogy a megérkezés idejekorán az áthaladó vasut-
vonatokkal összevágjon. 835 (3—8)

E hirdetmény alkalmával legyen szabad még a következőket felemlíteni:
Helgoland szigete fekvése által a nyüttengeren ismerve, mint fürdőhelyet — kitü-

nöleg kedvezményezett; megemlitendő a többi közt számtalan fürdőhelyei, melyek minden
időben, mint erősebb tengeri s mint gyengébb sikfürdök a sziget mindkét oldalán egy-
aránti biztonsággal használhatók. Továbbá a szárazföldnek több mérföldnyi távolságra
esése által, a tengeri speczifikus tulajdonai, - mely tudvalevőleg legfőbb befolyással van
a tengeri fürdők gyógyereju hathatóságára minden változatos befolyásoktól megóvatnak;
minélfogva Helgoland, mint égalji gyógyfürdő máris világhírre jutván, a legnagyobb
részvéttel karoltatik fel. Fris tehénsavó s mindennemü ásványvizekről a vidékbeli gyógy-
szertár gondoskodik.

A társalgási ház gyönyörü salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház tengeri séták
evező- és vitorlahajókon, versenycsónakázás, vadászat és halászat által, valamint a maga-
nemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilágositásaival a fürdővendégeknek
vonzó és változatos időtöltés nyujtatik.

Megrendeléseket lakásokra elvállal az alólirt igazgatóság; valamint dr. Aschen
fürdői orvos, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.

HelgolanMprilban 1870. A

Érdekes ujdonság' nek és fiajadonok számára.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik sz.) megjelent

és minden könyvárusnál kapható:

A NÖK H I V A T Á S A .
Irta

BENICZKY IRMA.
A mű tartalma:

Előszó. — Bevezetés. — Az anyai befo-
lyás. — A nök befolyása a társadalmi életre.
— A nők befolyásának müköre, természete
és kiterjedése. Az anyai szeretet. —
Milyen eszközök biztosithatják a nök sze-
mélyes befolyását? — A nők neveléséről
— Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? —

Még nehány fontos szó a nevelésről. —
V.UA lénés a nők szellemi felszabadulásánakElső lépés
pályáján. — A nők müköre. — Mit tanulja-
nak a nők ? — Elvezetek és mulatságok. —
Tapintat és taktika. — A nők munkássága
azelőtt és most. — A nókérdés és annak
megoldása.

(Nyolczadrét 352 lap) füzve 1 ft. 20 kr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast (.UHZIHV — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-ntcza 4-dik szf̂ m alatt).

Tizenhetedik évfolyam.

Pest, junius 26-án 1870.

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

g y - Hirdetési
tübbsiöri iktatásnál csak 7 krajczárt.
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécabrn: Upprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —

Az angol regényirodalom napjainkban
nemcsak terjedelemre, hanem valódi belsö
értékre nézve is oly magas polczra emelke-
dett, hogy ugyszolván egy egész uj iskolának
lett alapitójává Európa regényirodalmában.
A régi, jó humoristáknak, Fieldingnek, Smol-
lettnek, Swiftnek és Goldsmithnek, kik egy
angol család könyvtárából sem hiányoztak,
két, mindegyiküknél nagyobb utódnak kel-
lett helyet engedniök s a vitjéz Ivanhoe, a
sokat járt kelt Gulliver és a hányatott wake-
fieldi pap társaságába uj alakok léptek, kik
az elődök népszerüségét nagy-
ban megingatták. A két iró
eleddig a két legnagyobb re-
gényiró: Thackeray és Dickens,
kiknek az angol regényiroda-
lom mai mintaszerüségét kö-
szöni. Sokban rokon e két iró,
egymáshoz; de sokkal több
tekintetben ellentétei egymás-
nak. Az érzés s szenvedély
hatalmában és teljességében,
az alakok sokféleségében és
igazságában, a jellemek válto-
zatosságában, a való élet elö-
tüntetésében, főleg pedig a
pillanatnyi inspiratiónak az ol-
vasót annyira magával ragadó
nyilatkozataiban egyenlően

nagy mind a kettő. De világ-
nézletük nagyban elüt egymás-
tól. Thackeray, a gazdag örö-
kös, ki fényes vagyonnak há-
gott nyakára, részt vett az élet
minden örömében és gyönyö-
rűségében, fiatal éveiben nem
ismerte a nélkülözést: mikor
tollat fogott, hogy elsö, világ-
hirü regényét megirja, már
nem szerette az embereket és
a v i l ágot. Hogy ugy mondjuk,
csak a z é r t l á t s z o t t irni, hogy
m i n é l több embernek érzelmeit
csufolhassa ki. Borús ég ködlik
az o tarka világa fölött s a szür-
kület különböző árnyalatú színeit rakja reá.
Dickens, ki jókor megkóstolá a nyomoruság
keserü kenyerét, ki legszebb ifjusága napjait
éjnapi munkában töltötte, a nyomor ezer
nemét látta maga körül, nem veszítette el
bizodalmát az emberekben és az emberiség

D i c k e n s K á r o l y .
(1812-1870.)

jövendőjében. Mig Thackeray gúnyos mo-
solylyal oltogatta ki a remény világát ol-
vasói szivében, Dickens meggyujtotta ezt
a kétségbeesés, anyagi és erkölcsi nyo-
mor, sülyedés és bukás legirtózatosabb ta-
nyáin is. Az ő derült bölcsészete és meg-
vesztegethetetlen igazságszeretete elkisér-
ték őt attól a percztől kezdve, melyben
először fogott tollat londoni képei megirá-
sára, egészen addig, midőn kihullt az ke-
zeiből „Drood Edwin titká-"nak leleplezése
közben. Az emberi viszonyok minden zugá-
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ban talált valami felemelőt, a legsötétebb
helyen is egy r emény sugár t, melyre büszkén,
örvendve mutatott a kételkedőknek, ö szive
mélyéből szerette az embereket s kedélye
nem volt megmérgezve. Csak az igaztalan-
ságokat ostorozta humora, szatírája egész

hatalmával; a világ hiúsága felett csupán
jókedvvel kaczagott. Csúfolta az élet haszon-
talanságait; de nem, mint a mizanthrop Tha-
ckeray, annak haszontalanságát. A nyomo-
rultaknak, szegényeknek, szerencsétleneknek
és sorsüldözetteknek leghűbb és állandóbb
vigasztalója és legbátrabb szószólója volt
ő a világ hatalmasai, ünnepeltjei, a gaz-
dagok és boldogok előtt. Azért kisérte a
legőszintébb részvét sirjába.

Élete nem gazdag érdekes eseményekben,
csupán munkásságban és jótettekben. Dickens

Károly egy vagyontalan hiva-
talnok fia volt s 1812. febr.
4 én született Portsmouthban.
Kiskorától fogva Chathamben
és a londoni élet zaja közt
nevekedett. Nagyon korán rá
volt szorulva, hogy maga ke-
resse kenyerét s egy ügyvéd
irodájába segédül szegődött.
Mig a vele majdnem egy idős
Thackeray Páris szalonjaiban
fényelgett, költötte vagyonát
és ismerkedett az emberekkel,
Dickens az életnek legmegrá-
zóbb jeleneteivel találkozott.
Ezek az angol dráma- és no-
vellairodalmat már széliében
ismerő, költöi hajlamu ifju lel-
kében mély nyomokat hagy-
tak. Két évig dolgozott Dickens
az ügyvédnél s e két év alatt
meggyőződött arról, hogy az ő
jó, érzékeny szivével és poétái
hajlamaival nem született arra,
hogy pöröket nyerjen meg a
kanczelláriai törvényszék elött
s a szegények gunyhóiban „sol-
liczitorkodjék."

Két év mulva elhagyta az
irodát s alsóbb rendű lapoknál
nyilvános tárgyalásokról, gyü-
lésekről irt tudósításokból él-
degélt. Már ekkor irodalmi
tanulmányokat is írogatott,ouuuiuuiuvuiutb IS lrugaiivif

kitünt lassanként a hírlapirodalom terén is
és előkelőbb lapok munkatársává vergődött
föl. Igy a „Morning Chronicle"-ben közölte
elöször azon rajzait, melyeket utóbb „Sket-
ches of London" (1831—37) czimmel két
kötetben, képekkel kiadott. Átalános és mély
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