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Tizennyolcadik évfolyam

18-ik szám

Részlet-ivek

^^"kamatszelvényekkel.
Számos vevőim naponként felszólítanak, hogy

török sorsjegyekre is részlet-iveket

I bocsássak ki; én a játéktervet szigorúan átvizsgáltam és ugy találtam, hogy ez minden létező sorsjegyet előnyösségben felülmúl, minek folytán
I tehát elhatároztam magamat t. megbízóim kivánatát teljesíteni.
Váltó-üzletein sok évi fentartása óta a jelszóval:

„Csak Fortunánál található a szerencse"

Ielvemül felvettem, a t. közönségnek mindig valami ujat, előnyöset és hasznothozót ajánlani; ezúttal is oly arrangement-t hoztam létre, melynek!
Ikövetkeztében a befizetett részletek biztosittatnak, a befizetett pénz kamatot hoz, és a résztvevő külön ingyen kőt legérdekesebb és legelőnyösebb I
sorsjegyekre, melyet csak az európai tőzsdei árjegyzék bir felmutatni, egyedül és valamennyi nyerőre játszik. — Ugyanis 30 havi részletben
10 forintjával kapható nálam

|egy ötöd 1839-M Rotliscíiild-államsorsjegy és egy egész 3 pctes teljesen befizetett 400 frankos|
török államsorsjegy.
A t. közönség felvilágosítására szolgáljanak a következők:
|A 1839-iki Rothschild sorsjegyeknek még csak 6 húzásuk lesz, a legközelebbi 1871. jun. 1 én történik, főnyeremény 220,000 ft.p. p.l
Egy ötöd 1839 iki sorsjegy kihúzott sorozatát kötelezem magamat 200 frton egy hónappal a sorozafhuzás után beváltani.
A 400 frankos török-sorsjtgycknek minden két hónapban van egy húzásuk, és pedig június 1-én, augusztus 1-én, október 1-én, de-[
ezember 1-én, február 1-én, ápril 1-én.

Főnyeremény 600,000, 300,000 stb. frank aranyban.

A legkisebb nyerő, melyet minden sorsjegynek nyerni kell, 400 frank aranyban; külön fizetek a befizetés tartama alatt kamat fejében!
30 frkot aranyban, s e czélból a részletivek mindegyikén 5 db. szelvény van 6 frankkal, melyek váltó-üzletemben 6—6 hónaponként aranyban és j
I minden levonás nélkül beváltatnak.
I
9*"* Az első 10 fríos részlet befizetésével a vevő mindkét sorsjegy birtokába lép és ugy az egész nyereményekre, mint
| a kamatélvezetre egyedüli igénynyfl bir.
gg*_ Sorsjegyeim, melyek felől részletiveket kiállítok, bármikor megtekinthetők és minden órában kiválthatók.
W^ Előbb teljesített részietekért 6 pet évi kamatot engedek.
B ^ " Megkötött üzletek semmi szin alatt fel nem bonthatók.
Ezen beosztással ugy játékkedvelő közöneégre, mint azokra, kik tőkéjüket jól akarják kamatoztatni, teljes tekintettel voltam, és azon'
kellemes reményben, hogy a t. közönség tömeges részvéttel fog megtisztelni,
vagyok tisztolettel

Huzási jegyzékek

[ingyen és bérmentve küldetnek meg minden húzás után még akkor is,
ha az eredeti sorejegyek már kiváltattak.
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jHeckenast Gusztáv könyvkiadónál Pe.-ten (egyetem utcza, 4-ik szám) megjelent és
minden könyvárusnál kapható:

Császári török kormányi

SORSJEGYEK
400 frankjával = 160 ft. aranyban,

évenként hat húzással, u. m.: febr. l-jén, ápril l-jén, június l-jén,
augusztus l-jén, október l-jén deczember l-jén

600.000,400.000,300.000,200.000,60.000,40.000 frk.
nyereménynyel, a legkisebb nyeremény 400 frank vagy 200 ft. a. é. kaphatók alólirottnál rétzIetíizi'k-K mellett:

11 havi részletben 10 ftjával
23 ,,
,,
5 „

110 ft.
H5

E sorsjegy«*k előnyei:

1 3% 4OO frankos törők sorsjegy.
I magyar jutalom-sorsjegy,
1 20 talléros brauiischweigi sorsjegy
h a v o n k é n t

.

. . .

Irta

BENICZKY IRMA.
A mü tartalma:

Előszó. — Bevezetés. — Az anyai befo- Még néhány fontos szó a nevelésről. lyás — A nők befolyása a társadalmi életre. Első lépés a nők szellemi felszabadulásánál
— A nők by
befolyásának müköre,
űkőre, természete pályáján. — A nők müköre. — Mit tanu
tanulj*
és kiterjedése. — Az anyai szeretet. - mik a nők? — Élvezetek és mulatságok.-Milyen eszközök biztosíthatják a nők sze- Tapintat és taktika. — A nők munkásság*,
melyes befolyását/ - A nők növeléséről 'azelőtt és most. — A nőkérdés és annak
Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? — ; megoldása.

=Figyelmeztetés 1 =

Titkom

Több évek óta, a köhögés, rekedtséf? 8 beszédközbeni ezájktazáradás
ellen a legjobbnak bebizonyulfc szer az
aráblai gummi, — ezakorral.
tMF Az ebből készített gamniiezukorkák kaphatók:

évenként 14 húzással,
részletfizetéssel

A NÓK HIVATÁSA.

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

E sorsjegyeknek évenkint 6 húzása van; a magasb nyeremények adómentesek ; a legkisebb nyeremény 400 frank vagyis 200 o. é. ft., így tehát csaknem
100 fttal több mint a vételárnál; végül minden sorsjegy évenként 12 frankot jövedelmez. S igy joggal feltehető, hogy a létező sorsjegyek közt épen ezen sorsjegyféliek
azok, melyek legtöbb előnyöket nyújtanak. Továbbá következő csoportozatot
állitám fel eladás végett:
,
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váltóház a „FORTUNA"-Iioz

1 8 Ttjával.

IKT* Pénzküldeményeket a vidékről kérjük postai utalványnyal (melyre csak
egy 5 kros levélbélypg illesztendő) — eszközölni.

pénzváltó irodája Pesten, Dőrottya-ufcza, Lloyd épület.

Pest-Buda és Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkereskedéseiben; továbbá Győrött: Kiiulormann J.; IV.-Váradon: Janky A.; Temesváron: Babussnik A.; Aradon:
Stróbl F.; Eperjesen: Galloczig J.V.;
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.
Egy skatulya ára 20 kr.

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán tttbb ezer betegen legjobhnab
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfli,
bogy a beteg hivatásában vagy éle»ntódjaban gatoltatnék, gyökeresre,
biztosan és gyoraan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos

I

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-háiban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
&&" Díjazott levelekre azonnnl
.„tanzoltatik. s kivanaíra a gyoicyszerek is megkűMelnek.
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Kiadó-tulajdonos Heekenast GnsztáT. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Pest, április 30-án 1871.
Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
irdetési dijak, a Va.arn.pl UJ»>s és Politikai Djdóságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 k r a j c ^ ; háromszori vagy
^ S n a l csak 7 krajezárba-sz/rmttatik. _ Kiadó-hivatalunk sataára hirdetményeket elfogad Brr.,1.,..: Oppejik A1«J... Wollzeile Nr. 22. es Haauiurteln <• Vogler, Wollze.le Nr. 9 . Bélyeg-dij, kül8n minden igtatag ntán 30 krajezár.
_ _'_

Nyáry Pál.
(1806-1871.)

Az a váratlan és iszonyúan megdöbbentő
esemény, mely a múlt hét péntekjének déli
óráiban a képviselőház békés tanácskozását
megzavarta s azóta rémhírként befutotta és
fölverte az egész országot, Nyáry Pál rettenetes vége, ismét azon tragikai katasztrófák egyike, melyekben közéletünk legutóbbi
története oly feltűnően gazdag. A döblingi
tébolyda magán-szobája', mely Széchenyi
utolsó halálküzdelmét látta , a szervitatéri
Teleki-ház egyik lakosztálya, melynek padlója Teleki László nemes vérét itta: egy
még borzasztóbb alakzatu halál tanujának, a dunaparti
Stein-ház lépcsőházának engednek helyet felriasztott képzeletünkben. Itt is egy köztiszteletben állott életpálya zárult
be setét, irtózatos véggel; itt
is egy nemes, fenkölt lélek tört
meg a sors harczábán. S bármi
különbözők legyenek a három
katasztrófa előkészítő indokai,
egy közös vonás mégis van
bennök: mindhárom áldozat
azon — talán tév- és rögesz• •
mének, de erős meggyőződésnek lön áldozatává: hogy lehetetlenné vált s nem élhet
tovább a nélkül, hogy jellemét,
múltját — egyrészben legalább
— meg ne tagadja. Nemes, bár
túlzott büszkeség vezette a
gyilkos csőt Teleki László .szivének s űzte föl Nyáry Pált
Pest legmagasb házának felső
lépcsejére, onnan a mélységbe.
Ha Teleki azt hitte, hogy életénél hasznosabb lesz halála,
forrón szeretett hazájának,
Nyáry meg volt., győződve,
h°gy jelleme mocsoktalan tisztaságát s folt nélküli homloka
büszkeségét nem őrizheti meg
élve, a gyanú és kétely fürkésző tekintetétől.
De ki látna be a sziv és
• *
elme tévelyeibe egy ily irtózatos elhatározás küzdelmes pillanatában? Nekünk,
Nyáry Pál rettenetes végében, melyet hátrahagyott levélében határozottan pénzügyi
ziláltságával ndokol maga, legjobban fáj,

minket leginkább elkeserit az a gondolat, mily rettenetes ugy halni' meg, mint Nyáry
hogy hát m.ár a pénz, e szennyes bálvány, Pál, hanem azt nézzük: mily szép ugy élni,
oly ellenmondás nélkül elismert hatalom, mint élt nemzete közepette s fog élni nemoly zsarnoki potentát-e a világon, hogy zete emlékezetében Nyáry Pál."
előtte még az olyan lelkeknek is, mint Nyáry • Kötelességünket teljesítjük mi is az elPálé, vagy hajolni, vagy törni kell? Hát hunyt iránt és saját közönségünk iránt,
egy oly életből, mint az övé, melyhez az midőn arczképéhez, mely testi vonásait leönzés és érdek árnyéka sem fért, ez az hető hűséggel akarja emlékezetben tartani,
utolsó tanúság, hogy egy périz-krizis, egy életrajza főbb mozzanatait is egybeállitjuk,
vagyoni bukás, vagy a becsület vagy az a leghitelesb értesülésekből meritett hirélet mérlegét, de .egyiket menthetetlenül le lapi közlések szerint.
Nyári Pál 1806. decz. 12-kén a pestmekell hogy nyomja?
gyei Nyáregyházán született.
Szülői régi nemes család ivadékai voltak. Atyja szintén,
Pál, anyja Beretvás Erzsébet.
Közpályáját már korán a
megyénél kezdte, s alsóbb hivatalokat viselvén, 1836-ban a
megy e főjegyzőjévé lett.Már akkor , mint közigazgatási tehetség átalánosan feltűnt és nyomós tekintélylyel birt. 1840ben a megye közigazgatási
rendszeréről terjedelmesb röpiratot irt, mely nyomtatásban
is jnegjelent.
Nagyobb mérvű politikai
szereplése 1845-ben kezdődik.
Ekkor lett ugyanis Szentkirályi Mór mellett Pest másodalispánja, s mint ilyen, csakhamar a megyei szabadelvű
párt vezértagja.
Egész életén át a mérsékelt
liberalismus hive volt. A nemesi előjogokkal szemben határozottan és férfias elszántsággal a szabadságot s haladást hirdeté; s tette pedig ezt
nem egyszer a legelhatározottabb, férfias modorban.
Ez Idötáján tartotta hires
megyei beszédét a nemesi szabadalmak ellenében,mely nevét
•NYÁRY
PÁL. .
ünnepeltté tette a liberálisok
köreiben,mig rettegték ott, hol
a
feudális
előjogokat
dédelgetek. E beszéd
Rettenetes!
elmondására,
(1847-ben)
a Pestmegyében taDe, mint a katasztrófát'követő napoknácskozásra
került
azon
kérdés
szolgáltatott
ban kizárólag azzal foglalkozott napi-sajtó
alkalmat,
hogy
a
nem-nemesek
is a megy egyik közlönye helyesen s szépen monda:
ben
való
válaiztás
jogával
fclruháztassanak.
„Ne; nézzük a szomorú véget, ne nézzük :
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Az uj idők embere a következő zivata- létrejötte ellen. nem fejtett ki élénkebb elrok sejtelmében a haza védelmére uj eleme lenzéket. Erezte, hogy ereje hanyatlik, s
ket hivott föl.
a végzet elsodró kereke rohamosan gördül
Az 1848-ki mozgalmak Nyáryt Pestme- feléje.
•'
gye első alispáni székén találták, mig utóbb
Modorának*érdessége alatt sokak által
a képviselőházban'az események egyik moz- nem is gyanított érző szív s eszméinek olygató tényezője lön.
kori cynismusa s positiv hidegsége mögött
A forradalom első napjaiban ő nevezte- a szép iránti nagy'fogékonyság lappangott.
• tett ki a közcsend-bizottság elnökévé; s az Fiatalabb korában, a Pestmegye pártfogása
ö elnöklete alatt küldetett Budára a hely- alatt álló nemzeti színház művészeti ügyeitartó-tanácshoz azon bizottság, mely Tán- vel behatólag foglalkozott s azoknak huzacsics kiszabadítását s a sajtószabadság hely- mos időn át vezetője is volt. A magyar
reállítását kérte.
opera meghonosítása s emelése körül nagy
Mint képviselő ő mondotta ki a képvise- érdemei vannak. És végig különös előszerelőházban először azt a nagy szót, melylyel tettel foglalkozott (kivált az angol) költői
Kossuth lángoló szavai folytán, a haza vé- irodalommal. Shakespearet igazán érteni és
delmére kétszázezer katonát ajánlottak meg, élvezni tudta; de a kisebb geniusokat is
s mire Kossuth kijelenté, hogy „leborul a mellette. Moore Tamás ir dalait s Lallanemzet nagysága előtt."
Koukhját különösen szejette s lelkesedéssel
Bonyolulván az ügyek, Batthyány visz- beszélt e keleti zamatu költemény meleg- s
szalépése után uj minisztérium nem nevez- szingazdag hangjáról. Egyes részeket fortetvén ki, egy ideiglenes forradalmi kormány dított is belőle s nevezetesen a „Tüz-imávette át az ügyek vezetését: ,,a honvédelmi dók" czimü nagyobb költői be&zély talán
bizottmányt', melynek lelke Kossuth s utána most is megvan még irományai között.
Atalában a szellem összes irányai élénlegjelentékenyebb tagja Nyáry volt.
ken
érdékelték. A helvét hitvallású egyház
Nyáry' lelkén'ek egész heve, meggyőzőügyeiben
nagy részt vett s kivált a negydésének hatalmas erejével elösegité az önvévenes
években
és az 59-diki pátens korában
delmi harezot, de mindvégig a törvényesség
szigorú hive maradt. A debreczeni napok a világi elem legszabadelvübb tagjai egyike
alatt vezértagja volt az úgynevezett „béke- volt az egyházi tanácskozásokban. A hierarpártinak s a függetlenségi nyilatkozat ke- chiai törekvések ostora volt; s vitatkozásaiban a polémiát gúnynyal és erélylyel,
vés számú ellenzői közé tartozott.
Az önvédelmi harcz lezajlása után tiz olykor túlzásokkal is vegyitette.
Minden téren, a hol tevékenységi kört
évi börtönre ítéltetett, miből hét évet töltalált
magának, szeretett ellenzék lenni. De
tött el fogságban, szenvedve a hazáért, mi
egyike
volt azon keveseknek, a kiket ellenalatt ez is porig aláztatott.
felei is tiszteltek, mert jó szándékaiban s
"A többi önkényuralmi évet gazdálkodás- önzetlenségében senki sem kételkedett.
sal tölté, mig az 1860-dik évi mozgalmakAzonban ö már a múlté. Betölthetlen
ban Pestmegye első alispánjának s utóbb a ürt nem hagy maga után, de hiánya mégis
ráczkevei kerület országos képviselőjének megérzik mindenütt, a hol működött. Az
választatott. Mint alispán a megyében oly országgyűlés osztály-tan^cskozmányaiban,
fölénynyel bírt, melyhez hasonlót alig tu- pártja értekezleteiben , de mindenek, fölött
dunk. Ö volt a megye lelke s intéző szelleme. Pestmegye közgyűlésein, hol minden volt
Nem történhetett semmi Nyáry nélkül, s a mindenekben , dús tapasztalatai, erélyes,
mihez ö megegyezését adta, annak diadala szelleme soká fog még hiányozni.
már biztosítva volt. Makacs vasfejü ember
Halála gyászos'körülményeit nem ismévolt, olykor a kíméletlenségig akaratos, de teljük. Olvasóink mindenike ismeri azokat,
kétségbevonhatlan jó-akarat, nemes indokok a mohón kapott napilapokon kivül a „Poáltal vezettetve mindig.
litikai Újdonságok" légközelebbi számából
. Az 1861-ki országgyűlésen a határozati is, hol az érdekesb adatokat lehető teljespárthoz tartozott. Az országgyűlés eloszla- séggel összeállítottuk. Végének borzalmára
tásakor ő tette ama nevezetes adómegtaga- szívesen fátyolt vetünk. Inkább élete dicsdási indítványt, mely a nemzet törvényes teljesb mozzanatait akarjuk élénk emlékellenállásának maradandó emléke leszen, s ben őrizni.
melynek folytán ő szintúgy, mint sok más,
Őrizzék meg azt pályatársai soká, mevagyonilag nem jelentéktelenül megkáro- leg emlékezetben! Pestmegye , hiszszük,
sodott.
holta után meg fogja őt tisztelni azzal, mit
1865-ben ismét képviselőnek választa- ö életében határozottan ellenzett (mint egytott, szintúgy a jelen országgyűlésre is, mely- szer Beöthy Ödön Biharban) s arczképét
nek előmunkálatai alatt, mint a központi föl fogja állitni azon teremben, mely szellemi
baloldali bizottmány feje, ö igazgatá az uralkodásának legfeltétlenebb birodalma
összes ellenzéki választásokat. 1867-ben volt, hogy az utolsó táblabirák, a „megye"
nem fogadta el a pestmegyei alispánságot, utolsó hősei, nagyjai közt, neve, képe, emde azért megyei vezérszerepét egész mér- léke megmaradjon azon ujabbkornak, mely'
tékben gyakorolta, sőt azt mondhatni, hogy a régit csak névről ismerte már!
Nyáry ujabb közpályája nem is annyira a
—d—r—
képviselőházban, mint a megyei zöld asztal
körüli tanácskozásoknál folyt le.
Nyilas Samu költeményeiből.
Mint szónok, nem tartozott az első ranguak közé. Bár sokat olvasott, a politikai
Ha nem leszek. .
tudományokban ritka jártassággal birt s
Ha nem leszok, s kik most szeretnek,
eszméi világosak és rendezettek voltak, de
Azok se lesznek egykoron:
szónoki alakba öltöztetni nem tudta azokat.
Orköve az emlékezetnek
Fog-e majd állni síromon?
A képviselőházban többnyire halkan,
kuszáltan s kedvetlenül beszélt. A megyei
Minek állna, mi haszna lenne?.
asztalnál azonban nem egyszer fölmelegeAz is végre elporlanék;
dett. A régi ellenzéki hang szólalt meg bePorló kövön az én nevemre
lőle akkor, midőn köröskörül a viszonyok
Ne találjon más ivadék.
mind megváltoztak. Ö állította fel a tant a
Drága márvány, arany fölirás
megye és kormány coordinatiójáról. De ha,
Hiúság a halál után;
mint e tan hive a municipalis törvényben,
Letörli az idő, ha nem más,
a megye sírját is kellett látnia, e törvény
S a nagy többség bámul bután.

Nevem ne legyen írva kőre, •
Nyugalmat ugy sem adna az . . .
Fuvalmasan s lágy álmot szőve
Szálljon siromra a.tavasz.
Hozzon rá minden év virágot,
Lágy pázsitot — zöld takarót:
Rezdüljenek az ákáczfák ott;
S árnyuk védje a szunyadót.
S az ákáczok dús lombozatján
Pihenjen.meg a holdsugár . . .
Ssöcslce szóljon a bokrok alján,
Dönögjön a szálló bogár.
Zengjen fölöttem estve, reggel
Az éneklő fülemüe;
Ott rakva fészkét hozzám közel
• A temető gyepüibe.
Szülőföldem szabad fecskéi
Nyáron át látogassanak,
S gyermekkoromból egy-ogy régi
Boldogabb napról szóljanak.
Szavok hozzám tán majd lehallik,
Mint egy áldó vigasztalás;
A rózsafő siromra hajlik;
S korán nem éri hervadás.
És őszszel is mikor lesárgúl,
Marad bokrán pár zöld levél,
Mely későn is, midőn aláhull:
Szálló illatban lobben el.
Ócska bútor.
• Ócska bútor, portól lepve ....
Nagy karosszék, vén ereklye.
Letették a ház-sarokba,
Vagy inkább csak le van dobva.
Ócska bútor, színe hagyó,
Nem is a fő. helyre való. —
Kiszolgált már két családot,
Piros, színe fakót váltott.
Kályha mellett a sarokban
Hallgatózik nagy titokban,.
S mintha sejtelmektől félno, •
Meg-megroppan eresztéke.
Ha valaki szólna hozzá,
S titkos nyelven tudakozná:
Adna, tudom, feleletet,
Egész család-történetet.
Mindent híven elmondana,
Mi a házban történt vala . . .
Szólna régi gazdájáról,
A rég nyugvó nagyapáról.
Hányszor látta üldögélve
S unokáinak mesélve,
Kik pajzánul ott hintáztak
Térdein a nagyapának.
Ha szólhatna, beszélhetne
Ez a rozzant vén ereklye,
Elmondaná, a mit látott,
A családi boldogságot.
Mint szerettek, mint reméltek,
A kik egykor itten éltek,
Mennyi öröm, mennyi bánat
Lakta hajdan a kis házat.
Szerelmes nő mennyit epedt,
Hogy a szive majd megrepedt.
Ábrándjait szőve ébren
A most ócska karosszékben.
Szép fürtös fejét lehajtva,
Alig hallott lágy sóhaja . . .
Jobban hallik szívverése,
Vár valakit ölelésre.
Ha szólhatna, beszélhetne
Ez. a rozzant vén ereklye :
Szólna majd sok jó napokról,
Élőkről és halottakról.
Ott volt ő az olső nászon,
Az első csók csattanáson; .
Többször látott halotti gyászt,
S testvérek közt megosztozást.
S ő mint hitvány bútordarab
Egynek ráadásban maradt . . .
És azóta le van dobva
Becstelen a házsarokba. .

A becs-újhelyi vértanuk emléke.
Még egynéhány év s ezer esztendeje lesz,
hogy e földön lakunk.. Tiz század története
csatol e hazához igazi vérkötelékkel. Minden
vércsepp, mely a honfi szívből á haza földére hullt, erősebbé tette ezt a köteléket s
apáink belé temetett hamvainak minden
pora szentebbé, drágábbá tette e földet.
Egy nagy oltár lett általok, melyet csak
imádattal lehet említeni.
A szerencsétlenség szorosabban fűzi
együvé azokat, a kiket talál. Ezért van a
magyar oly szorosan oda fűzve hónához,
hogy csak teng, de nem él, idegen ég alatt:
mert az ezredéves történet a sorscsapásoknak és szerencsétlenségeknek ezredéves lánczolata, melyeknek súlya alatt, valóban
„Isten csodája, hogy még áll hazánk!" Talán azért él, mert oly végtelenül szeretjük.
A magyar nemzet kínszenvedéseinek történetében sok .van lélekemelő. Óriás alakok
magasztosodnak ki multunkban, kik szenvedtek, meghaitak, mert szerették a hazát.
Balsorsuknál csak honszevelmük volt nagyobb.
S ha nem lenne egyéb, mi éltet lehelne
belénk, erőt öntene lankadó karjainkba:
elég volna e hősök emlékezete, hogy ne
engedjen elcsüggednünk. A dicső múlt hatalmas gyökere a szép jövendőnek.
Ma, ápril 30-án kétszáz éve annak, hogy
a magyar szabadság Wallhalla két vértanúval szaporodott. Ma kétszáz esztendeje
végezték ki őket Bécs-Ujhelyben.
Az ország el volt lepve idegen hadakkal,
kik azon ürügy alatt lepték el hazánkat,
hogy azt a török ellen védjék, de zsarnokai
voltak a népnek, nadályai az országnak, kicsapongó, dölyfós nép, kikre nem is volt
szükség, miután a törökkel csak nemrég
köttetett meg a béke s annak nem állt érdekében azt megszegni. A magyar szabadságtörekvések , a függetlenségi hajlamok
elnyomására szolgáltak tehát tulajdonképen az idegen hadak.
Az alkotmány törvényeinek a hatalom
részéről folytonos sértegetése a végsőig fokozta az elkeseredést.
S az ország rendéinek tudta és beleegyezése nélkül kötött szégyenletes vasvári béke,
mely meggyalázta és megkárositá a nemzetet, színig tölté az elkeseredés poharát.
Ekkor történt, hogy 1666-ban a vadregényes, a világtól távol eső stubnyai fürdőben összejöttek azok, akiknek szive sajgott
a haza fájdalma miatt, élükön Wesselényi
Miklós, az ország nádora és Zrini Péter,Horvátország bánja s frigyre léptek egymással,
hogy „az ország jelen nyomoru állapotában
az egyik nem hagyja el a másikat, sőt védeni fogja, vére hullásával is, ha kell."
Ugyanaz nap Wesselényi, ki már a múlt
évben viszonyba ereszkedett Gremonville
franczia követtel s a XIV. Lajos és az elégedetlenek közt kötendő szövetség fő pontjait irásba foglalta, saját és a vele volt magyarok nevében Zrinit felhatalmazta, hogy
a követtől a közszükségek fedezésére pénzt
vegyen fel. A nádor egyszersmind hosszabb
emlékiratot küldött be a franczia királynak.
A magyarnak, úgymond, az arany-bulla értelmében joga van az ellenállásra. A magyar
szövetségre lép a dalmatákkal, szlávokkal,
erdélyiekkel, oláhokkal, moldvaiakkal s
évenkénti adófizetéssel nyeri meg a portát.
Felső-Magyarország tizenhárom megyéjére
és városaira lehet támaszkodni. Tizennégyezer lovas, ugyanannyi gyalog elégséges a
merény keresztülvitelére. A havi bérről és
tisztekről gondoskodjék a király, egyelőre
küldjön pár ezer tallért. Ha lehet, bontsa
fel Lajos a császárral kötött békét mielőbb;

Zrini Péter kiüzent a várból, hagyjanak
ha nem: önmagában fog háborúhoz a mafel
a
vívással, biztosai már útban vannak a
gyar, de pénzt a franczia adjon hoezá. Békét
császárhoz.
De az ostromlók azt válaszolák,.
csak együtt kössenek a császárral. Magyarhogy
ez
őket
nem illeti. Ekkor Zrini és
ország szabadságai tartassanak fel csorba
nélkül s a koronától elszakasztott tartomá- Frangepán huszonötöd magukkal éjjel elhagyták a várat. Bécsbe készültek. Ápril
nyok szereztessenek vissza. *)
A franczia király biztatást igen, de 17-éft oda is érkeztek.
Bécs tárt karokkal várta s el sem ereszpénzt nem adott.
tette
őket. A szoros elzárást ugyan tisz- .
Időközben csatlakozott az elégedetletesebb
neme az őriztetésnek előzte meg,
nekhez Nádasdy, az országbíró, Rákóczi
de
azért
fogság volt az. Zrini meglátogatta
Ferencz, a magyar dynaszták leggazdagabherczeg
Lobkovitz
minisztert, s ajánlkozott,
bika és Apafii Mihály erdélyi fejedelem. De
hogy
Rákóczit,
ki
ezalatt
nyíltan kitűzte a
Wesselényi, a nádor épen midőn a beszterfüggetlenségi
harcz
lobogóját
és Stahremczei országgyűlés oszlóban volt, márczius
berget,
Lip#t
tokaji
várnagyát
elfogatta,
28-án meghalt.
fegyverletételre
és
a
fogoly
szabadon
bocsá1669. ápril végén ismét gyűlés volt
tására
fogja
rá
birni.
A
herczeg
azt
ígérte
Eperjesen. Zivataros és elkeseredett gyűlés.
A rendek újra tiltakoztak a gyalázatos vas- neki, hogy ha azt ki tudja vinni, nemcsak
vári béke ellen. Kívánták az országgyűlés megtarthatja a császár hajlamát, de még
tartását, a protestánsok sérelmeinek orvos- nagy embert csinál belőle.
Zrini megírta a levelet. Rákóczi értelását, nádor választását és az idegen zsolsülve, hogy Zrini és Frangepán foglyok,
dosok eltávolítását.
Látni lehetett, hogy minden pillanatban hogy a lázadás Horvátországban el van
lobbot vethet a lázadás. Zrini és Rákéczi nyomva, hogy a török nem készül segítségükre, letette á fegyvert és Stahremberget
elszörnyülködtek a veszély közeledtére.
Ekkor jutott Nádasdynak tudomására, szabadon bocsátá.
De azért Zrini és Frangepán nem lettek
hogy Bécsben árulással vádoltatott. Ö, hogy
szabadok.
Sőt Spork tábornok iszonyú kemagát tisztázza, emlékiratot nyújtott be a
gyetlenséggel
járt el azok ellen, a kik a
császárnak, több okiratokkal, melyek az
fegyvert
letették.
Koröskényi Gáspárt huegész tervre világot vetettek. Leopold nem
szadmagával
Ujhelynél
karóba huzattá, s a
válaszolt az emlékiratra, mire Nádasdy e
kik
kezeibe
kerültek,
felakasztatta.
A fölkemiatti aggodalmában lábaihoz veté magát
s
lés
fejei
Erdélybe
menekültek.
ke*gyelmet kért. A császár megbocsátott,
Leopold, ki a törvények világos pabiztosítván őt kegyelméről.
rancsa
ellenére, már nyolez év óta nem tarLeopold ügyviselöje a portánál —• Casatott
országos
gyűlést s a Wesselényi halálánova — 1670. jan. 15-ről ekkép irt Bécs-be:
val
megürült
nádori méltóságot betöltetle'„Egy horvát, Zrini udvarmestere mint
nül
hagyta;
a
dolgok ily fordulta után még
mondják, érkezett ide néhány felső-megyei
kevésbbé
érzett
hajlamot az esküvel fogamagyarok által küldetve, kik készek magudott
alkotmány
alapjára
állam. „Meg akakat alávetni a portának s évenként 60,000
rom
ragadni
az
alkalmat
máskép intézni el
tallér adótfizetni,hogy magukat a németek
ez
ország
ügyét"
—
irá
Pötting grófnak,
s az őket vallásukban háborgató jezsuiták
máj.
22-én.
zsarnoksága alól kiszabadíthassák."
„Az ártatlanok és gonoszok felismeréErre Leopold rögtön lépéseket tett, hogy sére" bizottságot állított és sereget indított
Apafiit az elégedetlenektől elvonja, a mi Magyarországba. Spork, a ki 16,000 embersikerült is.
rel és ágyúival nem tudta bevenni Murányt,
A porta azt adta válaszul Zrininek, hogy sima szavaival hatalmába ejté azt és Széchy
mig Horvátországban császári hadak vannak, Máriát, Wesselényi nádor özvegyét tömaddig nem fogja kívánsága teljesülését látni. löczre vetette. *) Muránynyal az összeesküA bán ez okon mind maga, mind sógora az vés iratai is kezébe kerültek és sokakat
ifjú Frangepán Ferencz, s a szövetség egyik vittek börtönre, vérpadra.
társa, Tattenbach gróf által hadakat gyüjKöztük a már megtért Nádasdyt, az ortetett s a budai yezirbasát kérte: utasítaná szágbírót. Kétszáz ' lovas Pottendorfban
a végek hadnagyait vele közös működésre. elfogta s 'Bécsbe vitte. Ugyanakkor Zrini
A török bégek nem mozdultak s Zrini Péter Péter és Frangepán Ferencz Bécs-Ujhelybe
és Frangepán egyszerre elárulva találták szállíttattak.
magukat.
Szept. 20-án Hocher János osztrák kanA német miniszterek, köztük Lobkovitz, czellár elnöklete alatt a foglyok elitélésére
Montecuccoli s Hocher udv. kanczellár azt bizottság alakult, melynek tizenegy tagja
határozták Bécsben, hogy jó lesz Zrinit és mind osztrák volt, magyar egy sem.
társait felhívni bocsánatkérés végett. „Hisz ő
Nádasdy nem védelmezte magát a pörfelsége jó lélekkel megcsalhatja azt, ki öt go- ben. Arra támaszkodott, hogy ő tettét már
nosz lélekkel ily gyalázatosán megcsalta." **) előbb bevallotta. s kegyelmet nyert. Nem
A levél, melyet a zágrábi püspök, a csá- vallott semmit. Mikor kinpaddal fenyegetszár hive, Zrininak hozott csakugyan „a ték, azt mondta: „hazudnám, ha többet
régi kegyelem folytatásán kivül még uj ke- mondanék mint a mennyit mondtam."
gyeket ígért. Lobkovitz biztositá Zrinit, hogy
A birok nem siettek a pör befejezésével.
semmi baj nem éri, ha fiát túszul küldi s 1671. márczius 30-án parancsot vettek,
azontúl még egy nevével aláirt fehér lapot, hogy hozzanak ítéletet. És az ellenséges
jeléül, hogy bizik a császárban s engedel- birák meghozták azt: „halál, a jobb kar
mes hive lesz.
előleges levágásával."
Zrini fiát***) és a fehér lapot felküldötte.
Az ítélet ápril 30-án végrehajtatott.
De ez nem akadályozta a német urakat, Bécsben Nádasdyn, Bécs-Ujhelyben Zrihogy hadakat ne indítsanak Zrini ellen, a nin és Frangepánon; csak a jobb kar elöki a támadás ellen kétezred magával és leges csonkítása engedtetett el. Nádasdy a
Frangepánnal a csáktornyai várban ke- fásultság nyugalmával ment a halál elébe.
resett menedéket Hérberstein hadai elöl, Bátran, büszkén, mint a ki győzelemre inkik a várat haladék nélkül ostrom alá dul. Csak gyermekei sorsa sebezte szivét.
vevék.
Zrininek, mielőtt halálra hurczolták volna, megengedték, hogy találkozzék Frange*) Szalay. Magy. orsz. tört. V. k. 106 és 107. 1.
••) Majláth V. 80.
***) Zrini Boldizsár, a Zrini család utolsó ivadéka, börtönbe vettetett és ott halt meg.

*) Széchy Máriát Bécsbe vitte'k, hol nyolez évvel később, kolostorban, még élt.
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pánnal. *) E jelenetet ábrázolja képünk. Ez
hű másolata egy rajznak, mely még 1671-ben
jelent meg Bécsben egy könyvben, a mely a
Nádasdy, Zrini és Frangepán esetét tárgyazza s Leopold császár rendeletéből német,
latin, olasz, spanyolos franczia nyelven adatott ki, 12 rézmetszvénynyel, melyek egyikének fac-similéjét jelen rajzunk mutatja.
A bucsu rövid, de érzékeny volt, daczára,
hogy a halálra Ítélteknek a német tanácsosok jelenlétében kellett talál'kozniok s németül beszélniök, hogy érthessék őket. Még
akkor is rettegtek tölök.
April 30-án virradóra bezárták a város
minden kapuját s fegyveresekkel körítettek
át a posztóval bevont vérpadot. Zrini böjtölve akart meghalni, s már harmadnap óta
mit sem evett, se nem ivott. Most a gyöngeség erőt vett rajta: elájult. Majd újra
összeszedte magát, tudván, hogy most van
leginkább szükség erejére, s a birák kegyelmébe ajánlá fiát, Boldizsárt.

egyik levelében aljas, becstelenitö szavakkal illette,' és más ezégéres gonosztetteket
követett el, s e vádak alól magát ki nem
tisztázhatta: a biróság ítéletét a felség megerösitvén rendelé, hogy minden hivatalát,
jószágát vesztvén, emlékezete a világból
kitöröltessék, személye a bakónak átadassék, feje, jobbkeze levágassák megérdemlett
büntetésül, mások elrettentő példájára!"
Zrini csendesen imádkozott. Midőn a
városbirája pálczát tört fölötte és lábaihoz
veté, még kérdé: nincs kegyelem? Abele
intésére Stocker Mihály irnok fölolvasá
Lipót rendeletét, mely a kézlevágást elengedé. Zrini fejbólintva köszönt és a katonák közt megindult. A szomszéd udvarba
nyiló kapu kitárult és föltűnt a (> öl hosszú
fekete vérpad.' Szemben emelvény állott a
biztosok számára, köröskörül fegyveresek,
mögöttük az udvaron, a falakon, a szomszéd házak tetején gyér számú nézők foglaltak helyett. A vérpadon felgyürkőzve,

los ítélete felhozá, hogy Zrininek társa volt
kárhozatos merényében, hogy a horvát rendekét Zágrábban elcsábítani törekedett, a
Száván császári élelmet fölfogott, s egyik
levelében hallatlan gúnynevekkel illette a
császárt, családját és az egész német nemzetet -=- utalván arra, mit Csoknics kapitánynak irt, hogy a károly városi német békafogóktól egy cseppet sem fél! Frangepán nem
is figyelt s behunyt- szemekkel imádkozva, a
kezében tartott feszületet csókolgatta.
Legombolá mentéjét s apródjának adá..
Letépte a szeméről a kötőt s a néphez néhány szót intézett, mire az udvarban hangos zokogás hallatszott.
Ekkor szemét újra beköték s ö letérdelt,
bevárandó a halálos csapást.
A hóhér pallosa megvillant, de csapása
nem talált jól. Jobb vállát hasitá ketté
Frangepánnak. A szerencsétlen elbukott;
vére patakzott, föl akart vergődni. A nép
nyugtalankodni, zúgolódni -kezdett. ,2Vé-

biku. A mint egy egész erdőben nem találni a sok válogatott csapatok összealakultak és bizonyára
millió között két egészen egyenlő falevelet, ép ugy ritkán, vagy talán sohasem volt látható még eurónem találhatni a társadalomban két egyenlő egyént pai városban oly sokféle különös és idegenszerü
sem. S vegyék el az embertől a tulajdonságait, öltözet, mint jelenleg Parisban.
melyek által a többi embertől különbözik, rögtön
A minden kigondolható elnevezésű sorhamegszűnik egyén lenni, meghasonlik önmagával, dak katonái a czifra paszomántos huszároktól
Hicce rebelle caput vindex demissuit ensis,
Frangepane tibi, Pétre tibique Zrini.
rab lesz.
kezdve a. vörös nadrágos gyalogokig, a szürke*
Ez
magyarázza
meg
a
tömegek
szenvedélyébluzos moblot-kig, s a mindenféle kigondolható
és a túlsó oldalon:
nek azt az ellenállhatlan terrorismusát, melyet az öltözetekben büszkélkedő nemzetőrökig — a csiFrangepán et Petrus gladio cecidere sub isto
egyesekre gyakorol.
nosan öltözött bourgeois-któ\ kezdve le egy oly
Zrinius iste comes, marchio altér erat. *)
És e belvilágnak tökéletes hű képét nyújtja ezredig, mely egészen tekeasztalra szánt poszA Zrini név Gnade lett, a Frangepánt Paris külső megjelenése is. Az utczák felhányva, tóba van öltözve, vagy pedig a vörös hálónem volt kitől elrabolni. Lipót két-két ezer torlaszokkal keresztül szeldelve, házak romban, sipkát proletariusokig, kiket átalán véve ugy
misét mondatott lelkűk üdvéért, de a magyar vagy legalább megsérülve a bombák és szétpat- szoktak tekinteni, mint a párisi barrikádok
nemzet nem bocsátá meg neki e szigort soha. tanó gránátoktól, amott egy nemzetőr esapat, mely valódi orthodox typusait — mindezek csak ne• 34 év múlva, midőn halálos ágyán feküdt, harczba kergeti a vonakodó polgárt, itt egy áru- I hány mutatványai e heterogén hadsereg meguniformisainak. Bizarr öltözeti!
Rákóczi Ferencz, Zrini Péter unokája, a lással gyanusitott embert kutatnak, amott sebe- |j számlálhatatlan
sülteket szállitanak, nyüzsgés, hemzsegés minde- franc-tireurök. igen sokan vannak, mig a radikamagyarokkal Bécset rettegtette, és még ké- nütt, — hajh, de nem a béke vidám, életkedvre j lismus fölesküdt párthiveivel, a garibaldistákkal
sőbb Cserey Mihály irhatá: „Soha semmi keltő nyüzsgése, hanem a halálos idegesség, izga- i minden lépten-nyomon találkozunk. Ez utóbbiak,
dolog a magyarokat ugy el nem idegenité, tottság lázas co-nvulsiója.
I elveiknek megfelelőleg rendesen vörös inget hormint azoknak anagy uraknak a megöletése,
Képünk a Commune egy tagját mutatja, a '. danák, de öltözetük többi részei teljességgel nem
*
•
ugy annyira, hogy a mai jelenyaíó 1710. mint az utczákon egy szerfölött gyarló kinézésü egyenruhák.
esztendeig nemcsak nem szűnik, sőt napról- kocsiban végig robog, melyet valószínűleg ,le-

városházba került. A vér nagy rozsdafoltokat hagyott rajta. Szolgakezek két distichonban irák lapjaira gyászos nevezetességét:

A Commane egyik tagja és kísérete Parisban.

Zrini és Frangepán utolsó találkozása. — (Egykoru metszvény után.) ;

Ili

Mily kínos lett volna halála, ha sejti,
hogy az utolsó Zrini 20 évi szenvedés után
őrülten fog meghalni a g'ráczi börtönben.
Kilencz órakor katonakisérettel vitték
a fegyvertár udvarára. Itt hangosan felolvasták halálitéletét.
„Minthogy Zrini Péter örökös jobbágy
— igy hangzott lényegileg — esküjét megszegve', a császár jótéteményeiről megfeledkezve, nagyra vágyás, boszuvágyás, merészségből a felségsértés bűnét követte el, nevezetesen többel összeesküdött, a külföldön,
a hazában szövetségeseket szerzett, Frangepánt és a császár egyik tisztét —Tattenbachot — elcsábította, Csáktornyán a császár hadának ellenszegült, a felsömagyarhoni nyugtalanságokat szította, Kapronczát
csellel megvenni iparkodott, a felséget,
felségesházát és dicsőséges kormányzását
*) Zrini Péter és Frangepán végóráit részletesen leírta
Pauler Gyula a „V. Újság" 1861. évfolyamának 18—24.
számaiban közölt történelmi tanulmányában.

pallossal Mohr Miklós, a soproni bakó ( gezd, végezd! — kiáltá a hóhérra — ne
állott „Ah — sohajta Zrini, megpillantva! engedd vérében fetrengeni!" A hóhérnak
őt — ha most kardom volna, hogy kezemen második csapása sem ölte meg az áldozatot
halnék, s ne kellene a hóhér keze alá men- s az ifjú fej csak a harmadik csapásra vált
nem.- A kapuczinusok csillapiták: „Isten él testétől. A nép dühöngött, össze akarta
rendelése, nyugodjék meg benne." Nem volt tépni a hóhért. Katonák menték meg a
szükséges. „Ezek — mutatott büszkén a biztos haláltól.
A hullák közszemlére voltak kitéve.
nézőkre — jobban fognak félni a csapástól,
mely rám méretik, mint én magam." A vér- Majd elvitettek a székesegyház temetőjébe.
Sírjukat veres márványlap boritá, palpadon a feszületet megcsókolván, a guardiánnak adá, hosszú mentéjét leveté, dolmá- loson két halálfövel, latin felirattal: „E
nyát kigombolta, smegigazitá haját; apród- sírban fekszik gróf Zrini Péter, horvát bán
jának aranyhimes zsebkendőt nyújtott, hogy és Frangepán Ferencz őrgróf, családjának
kösse be szemét. Letérdelt és halkan imádko •utolsó ivadéka, kik, mivel a vak a vakot
zott: Uram, a te kezedbe ajánlom lelkemet! A vezeté, mindketten e verembe estek. 1671.
bakó hozzávágott. A csapás átszelé torkát, ápril 30. reggeli 9 órakor. Ambitionis méta
de rövid, vastag nyakán megakadott. Újra est tumba." *) A hóhérpallos a bécsújhelyi
hozzávágott, majd késsel kanyaritá le az
*) „A nagyravágyásnak határa a sir." Van még egy
élettelen törzsökről a fejet. A hullát, a pa- distichon
is e lapon, mely jelenleg a székesegyház Mába
van illesztve, kiegészítő a „gyalázatos epithaphiumot."
takzó vért fekete posztóval beboriták.
A nép Zrini leikéért imádkozott, midőn (Cserey):Discite mortales, ex casu díscite nostro
Frangepánt az első udvarba lehozák. HaláObservare fidem regibus atque Deo.

.

quirált" valahonnan a párisi kormány, 8 a mint
Lakáshiány és munkás házak.
látszik, a requirálók nem igen Voltak az izlés dolEgyik szép .vonása haladó korunknak, hogy
gában „tulkövetelők" vagy „kényesek", mert a
gebe, mely a kocsit vonja, csakugyan szánalomra segíteni akar ott, hol a segítségre szükség van s
méltó teremtésnek látszik. E ló alkalmasint ke- kutatni kezdi az okokat, a melyek összefüggésben
resztül tengődött a németek általi ostrom vala- vannak a jó tett és haszonnal, s midőn a humanismennyi nélkülözésein és szenvedésein, mert a mint mus tényeit gyakorolja, egyszersmind saját haszlátszik, az abrakot még csak hirből sem ismerte nát is ugyanazon tény által eszközli. •
Újra fel kell építeni a családot! — kiált föl a
soha.
A kiséret tagjai „lóhus" dolgában sokkal gyárak munkásainak nyomoru helyzetén megilléjobb lábon állnak főnöküknél, mert lovaik hatá- tődött szivvel, de az ipar érdekében egy nagy nemrozottan szebbek és jobbak, s erőteljesebb álla- zetgazda, — táplál ni kell a háziasság és gazdálkodás
A Commune emberei Parisban.
erényét, át kell alakítani a lakást és átalakítjuk
potban vannak emezénél.
Sajátságos tarka képet nyújt most Paris. A
• Meg kel] azonban vallani, hogy a Commune az embereket is. E humanistikus tény által nemtársadalom minden osztályai összevissza vannak párthívei e tekintetben épenséggel nem igen válo- csak a tömeg nyomorának kisebbítésén, hanem
keverve egymással. A jockey-club, a haute-créme gatósak, omnibusz-lovak, igavonó lovak, lovassági azon is munkálkodunk, hogy az ipar megfelelölog
embere együtt megy a blouseos ouvrier-vel, sans- lovak, fiakker-lovak — szóval a lovaknak minden- a termelési költségek kevesbedésének hatalmas lenculotte-tal, nincs rang, nincs osztály különbség, féle nemei és fajai egyaránt jók nekik a közügyek dületet nyerjen. Mily egészen más leend, — olvasnivellálva van az egész társadalom.
szolgálatára, s miként rajzunkon látható , némely suk egyik szakközlönyünkben, — bármely rendű
És ez helyes volna igy, ha a polgári egyenlő- nagy ember kísérete néha meglehetős gyarló lát- munkás helyzete,ha a lakás,|melyotthonátképezi,
ség nem igyekeznék elfajulni egyéni egyenlőséggé ványt nyújt.
nom holmi szűk, egészségtelen, piszkos barlang
is, — a mi a társadalmi bajoknak egyik íegnagyobUgyanily benyomást tesz a hadsereg maga is. leend, hanem egyszerű, de a tisztaság és illem
A párisi „vörös hadsereg" egyenruhái épen kellékeinek megfelelő ház, hol családi körét nem
•) „Zrini «<s Fnftigepán , lázadó fejetek e boszuló kard
oly
foltünőleg
különböznek egymástól, mint ama zavarja senki; s ha e házacska mellett még neftany
ütötte le." — „Zrini és Frangepán e kard alatt vérzettek
különböző jellegű és jellemü egyének, a kikből e ölnyi kertje leend, melynek művelésében és s
•el, az egyik gróf, a másik őrgróf volt." .

napra lobog a magyarok motusa a császár
ellen!"
A szabadság vértanúinak tekintek őket
és most 200 év után is minden magyar
utazó, ki Bécsújhelyt megfordul, kegyelettel
látogatja meg a helyet, hol a vitéz Zrini
Péternek és az utolsó Frangepánnak feje
porba hullott.
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tésében- gyönyört találhat, s mely gyermekeinek által enyhített nyomor végeredményében nagyobb seges halandóság- csekélyebb. Vegyük például a
játszó helyül szolgálhat.
dicsőséget ad az akkori korona-örökösnek, mint a keleti heves tájakat. A halandóság itt atalában
Mily egészen más lesz az egyszerű emberben i jelen császárnak a vérfürdő árán szerzett császári felette csekély, innen van a rendkívüli népesség,
is az állampolgári öntudat, a művelődési hajlam, korona.
főkép a gyermekélet szenved itt keveset, a légnek
a haladási szellem, ha a házat sajátjának nevezAz amsterdami kiállításon Holland munkás- szüntelen egyenlő, tiszta mérsékleténél fogva. És
heti, s ha eme tulajdon érzetével elenyészik a foly- házai Voltak legkitűnőbbek, s e munkásházak és mégis sokkal kevesebb itt a vén emberek száma,
tonos aggodalom, hogy a háziur szeszélye vagy munkás egyletek alapjaikat ismét egy koronás fő mint az északi vidékeken, a hol a halandóság atanyereségvágya kiűzheti őt még azon silány tanyá- Vl-ik Vilmos gondoskodásának köszönhetni, ki lában nagyobb.
ból is, melynek idő szerinti lakója volt!
egy enquette javaslata folytán maga ragadta keA magasan fekvő tájakon kétségkívül nagyobb
Mily egészen más lesz a munkája után -élő em- zébe a kezdeményezést.
az öregek száma, mint a mélyen fekvőkön; azonbernek igyekezete, takarékossága, jövőre való
„Mindenütt vetekedve sietnek fejedelmek és ban semmi esetre sem állithatnók fel. a tételt igy:
gondolkodása, ha azt látja, hogy ezen — rá nézvo polgárság a munkás nyomorán enyhíteni — kiált minél magasabb valamely táj, annál hasznosabb
immár könnyűvé és kellemessé tett — tulajdon- fel egy jeles szakírónk — csak nálunk nem mutat- az élet tartósságára, A magasságnak legfelső
ságok által magának és családjának házat sze- kozik semmi." Sem maguk a munkások nem pró- lépcsője: a jéghegyek felette kártékonyak az élet
rezhet !
.
•
báltak az angol Building society-k példájára ma- hosszítására. Helvetia a legmagasabb tartomány
E szükségletek élénjc érzete indította volt guknak építeni lakásokat, sem acreusoti és blansyi, Európában, de kevesebb öreget ía mutathat fel,
nálunk több évvel ezelőtt a buda-pesti házépitő salty-i, esseni, neukircheni telepek mintájára a tár- mint például a skót hegyek. Ennek két oka van.
társaságot arra, hogy ily munkás lajcásokkal pró- sadalom sem működött. S mi a Thonet testvérek Először: az igen magas s annálfogva vékony lebát oszközöljenek. A társaság azonban idővel — ugróczi telepénél s a Duna-gőzhajózási társulat vegő felette száraz és tiszta, tehát gyorsabban
bár más szerencsétlen vállalkozások folytán — pécsi szénbányájánál alig tudunk többet felmu- emészt; másodszor: a levegő mérséklete egyeliquidálni volt kénytelen, megbukott, s igy a tatni. Azon időszak, midőn e referm eszmék az netlen, a hőség és hidegség hirtelen változnak,
munkás lakok ügye ismét függőben maradt. Je-.emberiségnél utat törtek maguknak, reánk nézvo pedig semmi sem ártalmasabb az élet tartóssálenleg azonban, midőh a Pesten a fővárosi 24 a levertség és elhagyatottság legszomorubb évei gára, mint a hirtelen változás. Nyilvánvaló temilliónyi kölcsönből folyamatba teendő nagy voltak, midőn nem sorsunk javitása, hanem a tétlen hát, mikép azon tartományok, hol a lég'suly- és
mérvű építkezések egyrészről a munkások ide csüggedés s a lét kérdése foglalta el a haza jobb- j a hévmérő hirtelen változásai gyakoriak: az élet
özönlését fogják feltételezni, másrészről podig jainak kizárólagos figyelmét.
fentartására legkevésbbé alkalmasak.
sok oddig létező ház lerontatván, a lakás-szükség
Hogy újra éledtünk, kötelességünk tenni.
Legkedvezőbb befolyása van a késő öregmég átaláriosabb, még érezhetőbb lesz: a közvéA gyárak füstjeivel utat tört magának nálunk ségre: a sjzigeü lakosnak. A tengertől övezett szileményt és napi sajtót átalánosan és nagyon élén- a-társadalmi kérdés egész nagyságában, a mely getek és félszigetek a késő vénség bölcsői. Minken foglalkoztatja ismét a lakás-kérdés. Nem elég, elől többé elzárkózni nem lehet s élét csak csupán denkor öregebbek lesznek itt az emberek, mint pl.
hogy a főv:rros körül mindon irányban uj telepit- azáltal vehetjük el, ha minden erőnkkel igyek- ' az
az ugyanazon
uajvanazon szélesség alatt fekvő szárazföldön.
vények épülnek , nem elég, hogy a hivatalnokok szünk a társadalmi nyomornak fészkeit megsem- így az Archipelagus szigetein tovább élnek, mint
maguk részére külön házépitő - társulatot szer- misíteni, ha minden erővel igyekszünk épen a a közvetlen azok mellett fekvő Ázsiában; Cyprus.
veztek, hanem ezenkívül az országos magyar munkások sogitése által segíteni az ipart a ezáltal j szigetén tovább mint Syriában, Formosa és Japánipar - egyesület és a fővárosi közmunkatanács a haza jólétét.
j ban tovább, mint Chinában, Dán-és Angolországkezdeményezése folytán sajátképi munkás-lakok
S hogy e czélra a legégetőbb, logolsőbb szükség ban tovább, mint Németországban.
építése körül is megkezdetett a mozgalom, s ha a munkásokat csekély évi részlet fizetése által saját
Némi befolyással van a földtalaj minősége is r
a jelek nem csalnak, csakugyan teljesülve lösz szorgalmuk jutalmaként lassankint oly házacskák és ugy
_. .látszik, hogy a meszes föld legkevésbbé
ezen várva várt eszméhez kötött sok szép remény is. és kertek birtokába juttatni, hol nemcsak áz egész I alkalmas a késő vénség előmozdítására,
Mert valóban megdöbbentők azon statisztikai nap munkája által elgyötört test, hanem ezenfelül |
Atalában véve ma is lehet as ember oly
adatok, melyek a legutóbbi népszámlálás alkalmá- a tulajdon édes érzetével eddig
--- ismeretlen
lélek is öreggé, mint a régi világ emberei, csak—ugyanval Pestváros" lakási viszonyait tüntették fel. boldogitó melegén uj erőt meríthessen magába: azon életmódot kövesse. Mig az emberek kizárólag
40,000 lélek, tehát az összes lakosság 20%-a lakik azt kimutattuk fentebb, elismerte a köztársadaloni, a természet fiai, vadászok, pásztorok és szántóvetők
pinczehelyiségekben, s ezeknek ismét több mint elismerte s tetté valósítani igyekázik hazánk fő- voltak; mig ismeretlen volt előttük áz életrövidifele tulnépes szobákban, a hol t. i.. egy ily lyukba városa is.
tés mestersége: addig a hosszú élet is szokott
'György Endre.
több mint 10 lélek tartózkodik, sőt vannak szo
dolog vala ő náluk, a mint hogy azt bizonyitja a
bák, a melyekben 40 lakost talált a vizsgáló
tapasztalás, hogy jelenleg is a szántóvetők, pászbizottság. Mennyivel megrövidittetik ily esetektorok, kertészek és vadászok érnek legmagasabbAz ember életkora.
ben a munkások élete, s mennyi kincse elvész e
kort.
nyomor által a társadalomnak, mennyi bün sarjadAz ember kétségkivüli koronája a teremtés- . Mióta elpártoltak az emberek a természettől,
zik fel a piszokban, azt még utángondolni sem nek, legkifejlettebb, legtökéletesebb remekműve mióta annak törvényeit lábbal gázolják s önmalehet.
a természet mindenható erejének, legmagasabb lép- guk vegyitik a mérget éltető elemeik közé: életErzsébet királyné idejében az angolok törvényt csője az anyag előállításának. Az ember.életében tartamuk is rövidebbé lett és a legtávolabbi terhoztak, hogy egy szobában 3 embernél több nem az érzéki világ magasabb lelki világgal egyesül; mészetes határt többé el nem érhetik. — Mennél
lakhatik;az eredmény az volt, hogy a törvényt egy örökre megfoghatatlan csoda, mely által az hívebben megmarad tehát az ember a természet
átalánosan mindenki kijátszotta , s midőn a tör- ember egyszerre két világnak: értelmi és érzéki törvényei mellett, annál tovább, s mennél inkább
vényhozás Angliában csak a legutolsó jdőkben világnak lakosává lesz. De épen tökélye s magasb eltávozik azoktól, annál rövidebb ideig él.
kezdett az „Act for the houses of labouring classes" fejlettsége hozza magával azt is, hogy élete minden
Az életkor természetes határának megállapi- •
(munkás házakról szóló törvény) és az „Act for más teremtményeké között, legtöbb í'ontó elem- tását illetőleg, csodálatos vélekedésekre .találunk.
the well ordering of common ' lodging houses" nek és hatásnak legyen kitéve.
A régi egyptomiak pl. azt hitték, hogy a sziv öt(törvény a közköltségen építendő házakról) által
Meddig terjedhet szabályszerűen 'az ember ven esztendeig két nehezéknyit (drachma) nő évennyilvános, közköltségen gondoskodni a munkások
élettartama,
meddig élhet az ember mint egyed: ként, és ekkor viszont ötven esztendeig ugyanazon
lakásairól; — s midőn az angol humánus, és saját
arányban fogy; e számítás szerint a századik évben
hasznát helyesen felismerni tudó szellem a munkás erre nézve igen elágaznak a tudósok véleményei, a a szívből semmi sem maradna; tehát szerintök, a
osztály emelésére óriás áldozatokat hozott a tör- mint hogy azt tökéletesen meghatározni nem is századik esztendő volna az emberélet netovábbja.
vényhozásban: akkor kezdődött megmár 1842-ben lehot. Mert az élettartósságot sokféle körülmény
Hogy az ember rendes (nem siettetett) állaa „Society forimproving the condition of the labou- határozza, milyenek például a test műszereinek potban, tehát átalános kedvező körülmények köring classes" (a munkásosztály sorsán könnyitni miképeni kifejlése, szervezet, éghajlat és lég mi- zött, 150 — 160 évig elélhet, sőt azt jóval túlhaladakaró társaság) működni, mely 1851-ben a Hyde- nősége, foglalkozás, életrend, lakás, lelki rohamok, hatja,—mire példa a 185 éves ÜTewít'«<jrerM,— shogy
parkban oly minta munkásházat mutatott föl, a szenvedélyek és indulatok stb.
mennyire gyarló a jámbor egyptombeliek vélekemely azóta átalános elfogadásra talált. A követAzt azonban határozottan állíthatjuk, misze- dése: nyomós bizonyitékot szolgáltat többek közt
kező évben már magának a királynénak részvétele rint átalános kedvező körülmények között, épen Parre bonczlelete, kinek belső részei 152 éves korámellett is alakult egy társaság a munkás lakvi- azt a kort érheti az ember még ma is, a melyet ban is még tökéletesen épek valának, és még soszonyok javitása mellett, mely az ország minden hajdan; bár tagadhatlan, hogy hajdan többen ér- káig élhetett volna, ha a királyi vendégszeretet
nemesen gondolkodó férfiát magában foglalta.
ték el, mint most.
halálát nem okozza. Mely esetok bátran követDe ennek ia megvan a maga oka; csakhogy keztetni engedik, miszerint az emberi életszervezet
• A történet bizonynyal kegyelettel fog megemlékezni André Köchlin-ről, a mühlhauseni pol- ez okot épen nem nevezhetjük természetesnek: jelen és erő 200 évi tartamot is kibir, — legalább a
gármesterről, ki a mühlhauseni nmnkásépitke- korunk a haladás mellett sokféloéletröviditő elem- lehotaég, ennyi ideig élni, az emberi természetben,
zéseknek egyik vezető lelke volt. És e téren az nek van egyszersmind birtokában, melyről azelőtt megvan.
elismerés adójával kell megemlíteni III. Napóleont, mitsem tudtak. Jól mondja Lichtenberg, hogy: „az
Említem már, mikép az északi tájak kedvező"
kinek politikája a bourgoisie fékentartása épen emberek feltalálták azt a mesterséget, mikép olt- befolyáasal vannak a hosszú életre. De csak bizoa munkásosztály emelésére irányult, s kinek e hassák magukba időnap előtt az öregséget." Ko- nyos határig. így Izland szigetén és Ázsiának
téren emlékezetét az 1851-ben Parisban alapított runkban, fájdalom! igen vén 30—40 éves embe- legészakibb réazén (Sibériában), legfeljebb 60—70i .
reket láthatni, kiken az öregségnek minden tüne- évig élhetnek az emberek.
cité ouvriére (munkás városrész) tartja fenn.
Angol-, Dán-, Porosz- és Skótországon kivül,
Atalában a humaniatikus szellem soha sem tei megvannak: a merevség, szárazság, gyengeaég,
volt más, mint a helyes érdekek helyes felisme- őszhajak, csonttá vált bordák stb., mely utóbbiakat hol 130—140 éves korok példái nem ritkák, hire8
rése, s a műveltség haladásával kétségkívül gya- kivált, csakis 80—90 éves korban lehet és kellene még Irland. Itt egyetlen középazerü helyaégben
koriabb és gyakoriabb lesz napról napra azon terméazetszerüen találni.
(Dúnsdorfban), nyolezvan embert számláltak meg
nemes szivü gyárosnak utánzása, ki midőn a munNem érdektelen vizsgálni, atalában mily kül- egyszerre 80 éven felül. Az öregségnek 1712 pélkások érdekében tett sok fáradozásáért megkér- körülmények folynak be a hosszabb vagy rövidebb dája közül, miket Easton felhoz, nem kevesebb
deztetett, azt válaszolta reá, hogy : az a mit tett, életkorra a nevezetesen: minő éghajlatok bírnak mint 270 tartozik Skótországhoz, ezek között van
részéről kötelesség volt.
kiváltképen életröviditő befolyással, és melyek vi- a már fentebb emiitett Kentingern ia, SaintMungo
Az 1848-ban Berlinben alapított közhasznú szont a kedvezőbbek a késő vénség előmozdítására. név alatt ismert alapítója Glasgow püspökaégnek,
építő-társaság a mostani császár Vilmosnak köA tapasztalás bizonyitja, hogy még azokon a kiről egy régi latin vers mondjp, hogy 185 éves
szönheti eredetét s az ezután alakult brémai, tájakon is, hol a halandóság igen nagy, aokan korában temettetett el Glasgowban a azent férfiú.
A régi görögöknél kevés példáit találjuk a
frankfurti, hamburgi és braunschweigi társaságok hosszabb életet érnek el, mint ott, a hol a közön-

száz évet felülhaladó életkornak. — Pythagoras, elszakittatott, s a várat hg. Esterházy nyerte el, 160 rózsafából áll, melyek 6—7 láb magasak. —
ki az élef hosszítására: az indulatokon való ural- a város pedig 1648. október 28-án a királyi váro- A többi fasorok is gyönyörű séta helyek. A három
kodást, mértékletes .életmódot és a testgyakorlást sok sorába vétetett föl. 1683-ban a töröktől, 1619- meleg és hat hideg növényházban összesen mintajánlja, bár maga is szép vénséget ért:"sajátságos ben Bethlen seregeitől sokat szenvedett, 1713-ban egy 7000 virágfajt találunk 70,000 példányban, s
véleményben volt az életkorok osztályzását illető- pedig az egéaz városban iazonyu dögvész uralgott, e°tekintetben a kismartoni kert minden osztrákmagyar birodalmi kertet felülmúl, s vele csak a
leg. Ö ugyanis az ember életét négy egyenlő részre s csaknem egész lakosság ennek lett áldozata.
Kismarton jelenleg áll a tulaj donkép eni ki- franezía malmaisoni vetélkedhetik. — E roppant
oattja. Az első évtől a 20-adikig az ember gyermek,
20-tól 40-ig ifjú ember, 40-től 60-ig valódi ember, rályi városból és a herczeg Esterházyak birtoká- virágnövelés mellett a gyümölcs termesztés sincs
60-tól 80-ig vén vagy fogyó ember, mely idő után hoz tartozó várból és váraljából (Éisenstadt am elhanyagolva ; s a felséges virág-, gyümölcsPythagoras senkit sem számlál az élők közé, bár Berg). Népessége jelenbon a királyi városnak a és disz-kertekhez még roppant terjedelmű vadas-.
meddig éljen. És igy önmagát is kizárta az „élő 3000-et meghaladjas lakóikevés kivétellelkatho- kert is csatlakozik, a mely a Pozsonyba vivő
likusok. Nevezetesebb épületei a kath. parochia s országút mellett terül el s egészen fallal kerítve
ember'-' kategóriájából.
A görögök közül, kik a száz évet elérték vagy templom a városka közepén,melynek tornyát négy- 2300 hold kiterjedésű, s ezenkívül az egészen
szögletű s felül hosszú csúcsba végződp fedél tetőzi, erdőkkel fedett Lajtha-hegye is a vadász tiloshoz
túlhaladták, emlitést érdemelnek a következők:
Demohritos, természetvizseáló, jókedvű és ke- melyet négy kis toronyka környez. Ezen egyházban tartozik, melynek következtében itt a szarvasok,
délyes bölcs, ki a legfőbb boldogságot az egyenlő van Haydn emlékköve. A város leg*szebb utczája őzek, dámvadak csordánként legelnek.
A váráljában emlitést érdemelnek: a várpiacz
kedélyben kereste, élt 112 évet.. — Zeno, a stoa az uri-utcza, hol a városházát találjuk; a zárda' bölcaészi rendszerének felállitója, az önmegtaga- utczában a ferencziek temploma éa kolostor van a — melyon a vágrossal közösen tartatnak a vásárok,
dás szigorú mestere, 100 évet. — Leontiumi herczegi sírbolttal együtt, az egyház sírboltja — szép ugrókuttal; a nagy kanczellária-ópület,
Georgias, az ékesszólás tanítója 108 évet. — Hyp- szolgálván temetkezési helyül a Esterházy her- mely hajdan apácza zárda volt, s most benne székel
pokraies, kitűnő orvos, ki a testgyakorlatot a köz- ozegi családnak; itt egy üvegből készült szek- azösszea herczegi uradalmak kormányzó hivatala;
oktatás alkatrészévé tette, 104 évet. — Krétai rényben most is látható* Estorházy Pál nejének a herczegi szép istálló, oszlop-sorokkal, márványEpimenides 117 évet. — Apollonius Tyanaeus, ki- Orsolyának holt teteme, — A várost keritő falnak jászlakkal, két ugró kuttal; a herczegi őrház és
nek élete és halála több mondával van öaszokötve, és bástyáknak némi maradványai még láthatók. kaszárnya; az irgalmaa barátok kolostora és kór•
s máig sincs valódilag kiderítve; kit a keresztyé- A város délkeleti oldalán .az irgalmasok kolostora háza; synagóga, könyvnyomda.
A kastélyhoz tartozó nagy és szép kert számos
nek varázslónak, a görögök és rómaiak isten kül- áll, mely 1760-ban épült, mig kissé távolabb a
pontjáról pompás kilátás nyilik a környékre,
döttének tartottak, 100 évnél 'tovább élt. — S hegytetőn a szép kálvária magaalik.
végre említsük meg a szerencsétlen Isokratest, az • A herczeg Esterházy birtokához tartozó kivált a felső tó mellől. Még terjedelmasb a megleékeaszólás jeles tanítóját, a szelíd és erényes fér- Váraljába, a város felső kapuján lehet bemenni, s pőbb a kilátás a kertenkivül néhány száz lépésnyire
fiút, ki hazája szalbadságának elvosztése fölötti bá- ez áll a tulajdonképoni váraljából és a ssidóváros- fekvő Mária-templom mellől, hová a kert mellett
felvonuló u. n. „herczegi sétasoron" juthatunk. —
natában, 98 éves korában éhhalállal vetett véget ból mintegy 2500 lakossal.
életének.
'
•
Kismartonnak legnagyobb nevezeteaségei: az A ki még nagyobbszerü messzelátást óhajt, kövesse
A rómaiak közül kitűnnek: M. Vdlerius Cor- Esterházyak gyönyörű kastélya és a szép katona- a Mária-templom mellett elmenő s*a hegyre vezető
vinus, bátor és vitéz, hadban és békében egyiránt nevelő-intózet. — Szóljunk először magáról a utat, melyen Szarvkőre járnak, kik a rövidebb utat
választják. — Körülbelől egy órai gyaloglás után
szerencsés férfiú, élt 103 évet. — Orbüius, „elébb kastélyról.
katonaj majd nevelő, 100 évet. — Terentia Cicero
E kastély nagy négyszöget képez egészen réz a szép Lajtha-erdőn keresztül a Naphegyre érkeneje, sokféle szerencsétlenségének, bánatának és fedéllel, mig homlokzata a két végén kisaé előre zik az ember, melyen deszkákból alkotott gúla van.
szenvedésének daczára 103 évet. — Luceja, szí- szökellik. A közepén «egyik kiszökő végétől a má- — E gúláról nemcsak az egész Lajtha-hegysénésznő, ki száz éves korában még javában szere- sikig hét pár oszlopon nyugvó erkély van, mely- get látni be, de szemeinket a bécsi, pozsonyi, alpelt, 112 évet. — Galéria Copiala, tánczosnő,aki nek rácsozata aranyos czimerrel ékeskedik. Áz mási s másfelől a Hóhegy, S ímering s más stájerkilenczven éves korában móg elragadá a közönség első emelet fölött négyszögletű fülkékben veres országi hegyek között terülő egész vidéken is
get Augustus ünnepén, 101 évet élt.
márványból készült 18 mellszobor áll. Az épület gyönyörködtethetjük.
A Fertő" nyugati oldalát koszoruzó dombsorok
A magas életkor nevezetes adatait szolgáltatja 4 -szögletén egy-egy torony emelkedik s ezeken
Plinius, a Vespasianu3 császár idejéből. Ugyanis kivül a tetőn még két kisebb toronyka látszik. A egészen lelapulnak innét tekintve, s a tó medencze
Olaszország azon részében, mely az Appenninek födéleresz vállkövei emberi torzalakokon nyug- egész nagyságában tűnik elő; Ebenfort, Bécsújhely
és a Pó közt fekszik, élt 124 ember, kik közül öt- szanak. A kastély előtt tágas udvar terül, melyet s az egész kőmezői völgy, aztán feljebb Bécsnek
vennégyen 100, ötvenheten 110, négyen 125, öten szobros szökőkút ékesít; déli oldalán két csinos „barnáló háztömege, Sz.-István tornya, a Fertőt
130, heten 135 és 137, és négyen 140 évesek vol- melléképület emelkedik, melyekben az őrház, a szegélyző hegységek, Sopron, Fraknó, s a többi
tak. Pármában egyszerre öten találtattak, kik kö- cselédség lakásai, kocsiszínek és istállók vannak. helységek világosan kivehetők. De Kismarton vázül három 120 és kettő 130 évet élt. Piacenza Két herczegi gránátos áll őrt a kastély előtt, egyik rosát, — mivel közvetlenül a hegy alján fekszik
mellett, Vellejacum városkában tizon voltak, kik a küludvar nyugati kapuja mellett, a másik a — a a hegy máaik oldalán levő Szafvkövet innen
közül hatan 110, négyen 120 évet értek.
kastély kapuja alatt. — E gránátosok sárga zsi- nem láthatni.
Kismarton északkeleti végén egészen maga-;
(Vége követk.)
• nóros magyar vörös nadrágot és kék kabátot viselnek. — A belső udvaron a kapu felett két ara- nyosan áll az uj katonanövelde, nagyszerű szobornyozott griffmadár között felirásos márványtábla müvekkel felezifrázott épület, nagy udvar vagy
a fedéleresz vállkövei itt is emberi torzfeje- inkább kert által környezve.
Kismarton és hadfiiievelő intézete. van;
ken nyugszanak, s az első emelet .párkányát is
A mai viszonyok között, midőn az állandó
Honunk bővölködik festői szépségű vidékek- féldomboru torzalakok ékeaitik. E belső udvarból magyar hadsereg eszméje mind szélesebb körökben
ben, s bár merre forduljunk is e hazában, alig van jutunk a hátulsó átjáratba, mely Í2 dór-fejezetü emlegettetik, nem lesz érdektelen hazánk legnavidék, megye, város, a melynek meg no volnának oszl >pon nyugszik, s innen a nagyszerű kertbe.
gyobbszerü hadfinevelő intézetének részletes levagy a maga nevezetességei, vagy festői szépségű
A kastélykert felőli homlokzatát gyönyörű irása, a melyből idővel a magyar hadsereg, illetővidékei. E festői szép vidékek közt, egyike a leg- oszlopcsarnok dis-ziti, melyet két rendben álló leg honvédség számára jeles és kiképzett tiszteket
meglepőbbeknek Kiamarton (Eiaenstadt) Sopron- húsz jón oszlop alkot. — Ez oszlopcsarnok, a ata- várhatnak.
megyében.
lában a kastély hátulsórésze ujabb építmény s más
A,z intézet szép fasoros, utakkal a pihenő
Kismarton német ajkú vároa, a szőlőkkel, modorban épült, mint az előrész, melyet Eatorházy helyekkel ellátott park kellő közepén fekszik, a
erdőkkel koszoruzott Lajtha hegy tövében, igen Pál nádor 1683 -ban építtetett, a herczeg Esterházy már messziről szemünkbe ötlik a világos rózsaszíszép a termékeny vidékkel; Bécstől hat,- Sop- Miklós pedig 1805-ben egészen uj alakba helyez- nűre festett három emeletes épület, melynek homlokzatán a felső sorban „Franz JosefMD ÜCCL VII,
rontól 21/2 mfdnyi távolságra. Álljon itt előzmé- tetott.
A herczeg évenként e kastélyban szokott a lejebb: „K. k. CADETEN-INSTITUT'
olvasnyül rövid ismertetéséhez, néhány vonás történéhány hónapot tölteni, azért csak ez van teljesen ható. — Az épület külső oldalán 444 ablak látható
nelmi múltjából.
Kismarton a Xll-dik században mint falu az berendezve, mig Fraknó és Eaterháza már félig- s ösazesea az épületben ezernél is több. — Az
ó-budai káptalan birtokában volt; ettől vette azt meddig el van hagyatva. — A aok szoba és terem épülettel jobbra, — mint ajóltalált rajzból látható,
meg I I I . Béla király, a ennek Imre fia 1202-ben közül, melyek mind királyi pompával készültek, — az uazoda fekszik, mig az annak háta mögött
Korláth Benedek vajdának ajándékozta, ki azt kivált a nagy terem nevozetes. Ez 135 láb hosszú feltűnő árboezok a nyári tornahelyiséget jelzik.
Tota nőjének hitbérül adta. I I . András Korláthot s 54 láb széles; menyezete középsikján Ámor és Ha az intézetbe lépünk, mindjárt földszint, balra
száműzvén, mind őt, mind nejét jószágaiktól meg- Psyche képei, a faloszlopokon a magyar királyok a bejelentő szoba, jobbra a váróterem fekszik, bifosztotta, de Totának később ezt iámét visszaaján- arczképei láthatók, párkánya fölött pedig allegó- bor verea bársony bútorzattal, mig a falakat az
dékozta. A XlV-ik században a Kaniaai család riái képek a magyar tartományokat ábrázolják.— ausztriai birodalomban létező 30 katonai nevelőbirtokában látjuk, majd 1447-bon Albert osztrák Említésre méltó a színház és vadászterem is, ez Intézet képe díszíti. Az épületben földszint van
herczegnél, ki a lakosok szabadságait meg is erő- utóbbiban sok régi és uj fegyver van.' A várká- még a fürdő-szoba, nagy márványkő medenczével,
sitette. — 1464-ben Korvin Mátyás, a I I I . Srid- polna is csinos. Végre a gazdag családi levéltár is melyben 40—50 személy förödhetik egyszerre, s
'
több zuhanynyal van ellátva; ebből nyilik jobbra
riknél zálogban levő nlagyar koronáért Kismar- itt őriztetik.
tont, több várral együtt, mint: Fraknó, Kőszeg,
De a kismartoni kastély legnagyobb diszeül egy terem, a mely a beteg növendékek számára
Kabold, Szarvkő, zálogba veté; ez pedig az Ausz- a Lajtha-hegy alján eltér ülő roppant kert szolgál. fürdőül szolgáló egyes kádakat foglalja magában. '
triában virágzó Szent-György vitézeinek ajándé- Mindjárt a kastély mögött virágokkal szegélyzett
Földszint foglal helyet még az épületben a
kozta azokat,kiktől Mátyáa cserében visszavevén, gyeptér terül, melynek felső szólén az alsó tó van. téli tornahelyiség, a konyha és az étterem. Az
miután Fridriket az országból kiűzte, fiának Já- — Ennek partján mesterséges szikla alkotmányon étkezés együtt történik, hoasm asztaloknál. Az
nosnak adta azt; Zápolya István, Beatrixnak s az az úgynevezett Leopoldina-templom van, melyet étlap a teremben egy hétre előre ki van függesztve;
országnak 17,000 aranyat adván, Kismarton bir- 20 korinth oszlop ékesít, s melyben Esterházy reggelire forralt tejet vagy cziberét kapnak, déltokábajutott; majd I. Miksa az atyjától reá ma- Pál néhai nővérének, herczeg Lichtensteln Móricz előtt 11 órakor gyümölcsöt, délben 4—5 tál ételt,
radt összes jószágokat visszafoglalta s ezeket I I . özvegyének Canova 'készítette, szobra látható. A délután 5 órakor, vajas kenyeret, és este sültet s
Ulászló önként nála hagyván, Kismarton elszakitva kert innen mind magasabbra emelkedik s mind téaztáat; — ezen terem szolgál egyszersmind
állott Magyarországtól egész 1622-ig, mikor II. kiesb s nagyobbszerü látványt nyújt. Nemsokára táneztermül is, mivel a táncz is a rendes tantárFerdinánd, a soproni, országgyűlésen megígérvén, a azép facsoportokkal környezett középső tóhoz gyak közé tartozik.
Iiogy minden magyaíországi várat vissza fog adni, jutunk, honnan gyönyörű ültetvények a „rózsafaAz első emeleten a park hátulsó részére nyíezt is visszabocsátotta, később a vár a várostól sorba" vezetnek. Ez 262 lépés hosszú s több mint lik az imaház, moly egyszerű, de igen szép, mar-
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vány falakkal s oszlopokkal ékesitve. — Az oltár kis értekezésbe foglalták, melyben — ,,a hatalmas
,,Mire való, kérdem, az igazság fájának elfölötti nagy ablak üvegén, életnagyságu üveg fes- elődöknek az ős régiség mohosult sírjából kiszál- égetése, ha a vesztőhelyet ugyan megsemmisítjük,
tésben Sz.-István első magyar király és neje Gi- lott szellemeire" s a „koronás fejek által is irigy- de fentartjuk a halálbüntetést azon egyedüli küzella látható.
lendő származás körfényére" stb. vonatkozó öm- lönbséggel, hogy a nyaktilót chassepot-fegyverrel
Az első emeleten vannak még a tisztek lak- lengések mellett ki volt emelve, hogy „1. Július helyettesitjük? A francziák valóban meglepő lészobái és a tantermek. Minden osztálynak külön Caesar első mátkája Cossut leány volt. 2. A Cossut nyek. Ök mindnyájan megegyeznek az emberi élet
tanterme van; itt vau a rajz-.terem is.
család gazdag lovagrendbeli törzsökös római pat- sérthetlenségében,. de a sérthetlenség abban áll,
A második emeleten van a fegyvertár, min- rícius család, 3. C. Cossutius egy volt a pénzügyet hogy kinyilatkoztassuk, miszerint senki, bármely
den osztály külön-külön állvány mellé támasztva, kezelő, s pénzveretésre ügyelő három férfiak közül nemhez tartozik és bárminő bűntettet követett el,
jelölve számmal s az illető tulajdonos növendék (Triumviri nummorum cudimdorum), kiknek kizá- no legyen ezentúl kényszeritve felmászni ama balnevével. A falakat régi fegyverek csoportjai di&zi- rójagos joguk'volt családjok régiségének bizonyí- végzetü gép lépcsőin, mely nevét Guillptin tudortik s azon nevek koszorúba az illető ezimerrel, a tékául s jeles elődeiknek emlékére pénzt veretni." tól kölcsönzé.
hol az osztrák név és fegyver dicsőséget aratott. —
Ez adatok iránt a „M. U." tárczairója meg7
Ugy látszik, ennek helyébe azt tartjuk, hogy
Agóth izlésü ablak üvegén, hasonlóan üveg festés- kérdezte magát Kossuth Lajost, s kérdezősködé- ha egy embert a falhoz támasztanak és 12 golyót
ben a katonai s nevozetesb érdemrendek diszlenek. sének fényes.sikere volt. Az „öreg ur" legott a küldenek testébe, ez nem az emberi élet sértése.
Az egyik ablak üvegén a Sz.-István rendjel, csak következő kimeritő fölvilágositást adá:
Nem a kivégzés módja nyugtalanít, hanem
maga, „Avita et aucta" körirattal, a másikban a
„Leszármazási chronologia dolgában Július maga a kivégzés foglalkodtat minket. Ha azonban
Mária Terézia katonai érdomjel *,Merito et in- Caesar mátkájának, a pénzveretési ügyelő Trium- a fegyvor és nyaktiló között kell választani, nézetentati" körirattal; miga középső három osztályú vireknek, s Antiochus Epiphanes épitő mesterének tem szerint ez utóbbit választanám, tekintve a vele
ablakba két érdem-kereszt, az egyik „Fortitudo"; kora csak tegnapi dolog ; én az ilyen kurta gene- járó készületeket, melyek bizonyos időt kívánnak;
a másik ,,Verdienst" fölirattal, a középső ablak- alógiával meg nem elégszem. Sokkal régibb dol- holott a másiknál csak egy puskára van szükség,
osztály üvegén, felül az arany gyapjas rend „Pre- gokat tudok én családom eredetéről. — S ez any- hogy egy polgárt biztosan kiirtsunk az élők sorátium non vide laborum" jelirattal, míg alatta egy nyiban tán érdekelni fogja önt, a mennyiben az én ból. Jelen iszonyú háborúnk nagyon is megdöntérdempénz van, egyik oldalán ,,Franz Josof S. V. ősöm az öné is. Az ám ! tudja meg kedves bará- hetlenül bizonyitja azon igazságot, melyet fentebb
G. G. KaJler von Österreich," a másik oldalon tom, hogy ős apánk mindkettőnké majom volt. — kifejeztem. Mi nem a nyaktilót elégetni, hanem a
,,Der Tapforkeit" föl irattal. — Szemközt ezen Nem tudom bizonyosan Chimpanze, Orangutang halálbüntetést eltörölni akarjuk."
teremmel van a vizsgaterem nagy zöld asztalokkal vagy Gorilla volt-e ? hanem majom volt. No de
** (A párisi érsekek sorsa) az 1789-ki forra8 három sor paddal. — A második emeleten van- azért soha se szégyenelje ön e leszármazást. Nagy dalom óta épen nem irigylésre méltó. Mr. de Piqué
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egyének, mint azt állásuk méltán meg is kivánja.
„*'«, {Omer pasa.) Az ápr. 18-án Konstanti- sorba jártam híveimet egy aláirási ívvel a temEzek közül különösebben ki kell omelnem az in- nápolyban meghalt Omer pasában a török állam plom javára és magam ellathatása végeit, miután
tézet igazgatóját, Wittmann alezredest, a ki nyá- jeles katonai tehetséget vesztett. Omer tulajdoni már előbb az itteni lapban közzétettem, hogy a
jasságával és szívélyes útmutatásával mindenkit neve Lattas Mihály volt, született a magyar-hor- Szt-Antal-templomban ezután jövő vasárnaptól
hálára kötelezhet. Én is szivélyességének köszö- vát határőrvidéken 1806-ban,mások szerint 1811- kezdve rendesen isteni-tiazteletet tartandok és a
nöm oz adatokat, s az intézet helyzetére vonat- ben. Atyja határőri főhadnagy volt. A hatal ember templompadok délután a többet-ígérőknek fognak
kozó dolgokat, ugy az itt közlött rajzot is. — Az kadét volt az ogulini ezredben. Bosniába szökött, kiadatni. A templompadok a legtöbb jövedelmet
intézet múlt évi költsége 84,000 forintra ment.
azután Konstantinápolyba ment s ott a katonai szolgáltatják, az első padokat ülőhelylyel egyennöveldében irómester lőn, megnyerte a szeraskier ként 25 dolláron adtam ki egy évre, az utolsókat
Szőllősy Sándor.
rokonszenvét s Abdul Medsid trónörökös irómes- 15-ön. Nagyobb templomokban egy-egy padért
terévé neveztetett ki. Innen gyorsan emelkedett. 100,*200 dollárt fizetnek..— Az én aláirási-ivem
1834. őrnagy lőn s részt vett a hadsereg újjászer- szépen megtelt; ketten öt-öt száz dollárt irtak
EgyYeleg.
vezésére irányzott munkálatokban. Több harezban alá, a többiek kevesebbet, de 25 dollárnál keve** (A Kossuth-család római eredete.) A „Ma-jelentékeny szerepet játszott. 1851-ben a Bosnia, sebbet senki, még a négerek sem. A methogyar Újság" tárczájából veszszük át a következő 1852-ben a Montenegró ellen működő török csapa- disták és irlandiak közt a mérsékletésségi egyérdekes és mulattató dolgokat, mint a melyek tok fővezére volt. 1853-ban tábornagy,, a török letek igen el vannak terjedve, s a szegény némeKossuthtól magától erődnek. Történt ugyanis, csapatok főparancsnoka lett s az oroszok felett teknek megnehezítik a sörivást, a francziáknak
hogy 1851-ben őszkor, a tartós esőzés több római előbb Oltónizzánál, azután Cetatenál fényes dia- pedig a pezsgőt, melyet itt készitenek gőzerővel"
pénzt mosott ki e földből Erdélyben; többek közt dalt aratott. Ezután hosszabb ideig tétlen maradt, almából. Vasárnap csendes minden, a vasutak szüegy ezüst pénzt L. Cossutius, tehát Kossuth L. mig végül Eupatoriánál ismét megverte az ellen- netelnek, a korcsmák zárvák, s a templomok egész
környomattal (a rómaiak C.botüt írtak K. helyett, séget. Azután Ázsiába küldetett. 1868-ban a szul- nap nyitvák. A házasság az itteni törvények szes az ius végzet a szokott családnévi latin termi- tán őt az összes török csapatok legfőbb parancsno- rint igen könnyen felbontható, főleg, ha a nő hozza
okul, hogy férje hűtlen, vagy megverte, vagy ennatió, ép ugy mint egy idő óta a románoknál az iu.) kává nevezte ki, s mint ilyen halt meg.
— Kossuth L. nevének egy régi római pénzen fel** {Rochefort a nyaktilóról.) Rochofort Henrik gedélye nélkül részeg volt. ;Még az illető korcs-,
tűnése, hazánk némely régiségbuvárait nyomozá- a Parisban közelebb elégetett nyaktilóról a követ- marost is megbüntetik." . . .
sokra ösztönözte, s nyomozásaik eredményét egy kező megjegyzéseket teszi a „Mot. d'Ordre"-ban:

Selléklet a f asárnapi Újság 18-ik számához 1871. ápr. 30,
T A R H Á Z.

Menyhért foglalta el, ki megnyitván az ülést, kijelentette, hogy a megboldogult Eötvös józsef emlék** {Dr. Korbuly Imre,) ki pár év előtt a ünnepélye jövő évi febr. 2-án fog megtartatni.
— {Az „Udvari bolond",) Szigligeti legújabb
pályanyertes vígjátéka, maradandó dicaőségü Schwartner-féle egyetemi jutalmat nyerte el, Arany János szomorodott szívvel jelenté be Hei~
lombbal nem gazdagította az érdemes drámaíró becses munkát adott ki: „Magyarország közjoga, dinger Vilmosnak, az akadémia külső tagjának,,
babérjait. Mint az akadémiai biráló bizottság Íté- tekintettel a történeti fejlődésre, különösen pedig folyó hó 19--én történt kimultát. Bemutatá a közletében is ki volt mondva: önálló irodalmi érték- az 1848-ki és ujabb törvényeink átalakításokra" oktatási miniszter leiratát az ősrégi lebényi tempkel alig bir. Folyó hó 21-én került először szín- czim alatt, az Eggenberger-félo akadémiai könyv- lom ügyében, mely szerint 3000 frt adatott atemppadra s nagyobb hatást nem tett. Bár szerkezete kereskedésben. A diszes kiállítású munka, 30 ívre lom f'entartására. Szóbajött a gyűlés-terem díszíennek is bir a Szigligeti-müvek szokott ügyességé- terjed s 3 részre van osztva, melyek közül az első tésének kérdése. Kubinyi Ferencz két festményt
vel s bonyodalma — vázlatosan elbeszélve — ér- hazánk alkotmányát, a második Magyarországnak ajánlott föl e czélra, s az akadémia még kettőt
dekesnek tetszenék, kidolgozása bágyadt s élette- a pragmatica sanction alapuló viszonyát az ausz- rendelt meg ezekhez Ligetinél. Most mind a négy
len. A szerző saját eszméjén és alakjain, ugy lát- triai örökös tartományokhoz, a harmadik az or- elkészült; négy várromot ábrázolnak azok hazáik
szik, nem csüngött azon szeretettel, mely a költői szág közigazgatási szervezetet tárgyalja. Sok ta- különböző vidékeiről: Szigliget, Trencsén, Ricsiv
hatás elérésénok egyik főfeltétele. A jellemzés nulmánynyal, gazdag forrás-ismerettel, folyékony, Szepesváralja romjait. Művészi munka mind a,
átalában véve színtelen, különösen a fő-alakok könnyű, érthető nyelven irva, történelmi fejtege- négy. Hosszas vita támadt, hogy e képek fölé
részvétet,sőt érdeket sem képesek költeni. A mellék- tésekkel felvilágosítva, — igen ajánlható könyv (vagy alá) mit és hogy írjanak; végre is azt hatáalakok az ellenkező tulságba esnek, kirívók s a mindenki számára,* kit hazánk közjoga érdekel. rozták, hogy másszor határoznak.
bohózat határaiba csapnak át, a bohózat igazoló Ára 2 frt 60 kr.
•* {A Kisfaludy-társaság) ápr. 26-án tartott
sajátsága, az elevenen pezsgő s tulságaiban is meg** {Az országgyűlési törvényezikkek) csinos havi ülésén Greguss Ágost olvasott föl „Mesterbocsátható kedély és szellem nélkül. Nevelte a zsebkiadásban jelentek meg az Eggonberger-féle sé"1 és művészet" czim alatt értekezést. Mi a
visszás hatást, hogy azon alakot, mely a bohóza- akad. könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár) ki- művészet, mi a mesterség? meddig tart amannak
tosság hibáját legnagyobb mértékben hordja ma- adásában. Az 1865 —68-ik évi országgy. törvény- határa, hol kezdődik emez ? E kérdéseket igyekegán, Hancsik kassai bírót, Szigeti még tulzottabbá ezikkek ára fűzve 1 frt 40 kr., angol vászonkötés- zett megvilágitani. A mesterség a művészetnek
tette kirívóan színezett tótos dialektusa által. A ben 2 ft. — Azl869-ikévi országgy. törvényezik- előfutára. Valamint a tudomány csak ott kezdmásik mollék-alakot, Deodátát, Szathmáryné ha- kek ára fűzve 1 frt 20 kr.; angol vászonkötésben 1 hető , hol már ismeretek léteznek, a művészet
sonlókép nem tudta kiemelni stereotyp-voltából. frt 60 kr. — Az 1870. évi országgy. törvényezikkek is csak ott, hol már mesterség van. A mesterség
— A karzatnak s a földszint ogyrészének külön- ára fűzve 1 frt; angol vászonkötésben 1 frt 60 kr. tökéletesedése egyrészt abban áll, hogy a mű** (Várady Mihály,) Torontálmegye alispán- vészet felé közeledjék, hogy készítményei műben a darab tetszett, legalább sokat nevettek rajta.
De a következő előadások meg fogják mutatni: jától s törvényszéki ülnökétől „A halálbüntetés vészi alakot nyerjenek. Ezáltal kétségtelenül jó*
hosszú vagy rövid életű lesz-e? Mi az utóbbit jó- kérdése, tekintettel az átalános jogfejlődésre s szolgálatot nyer a művészet is, s a technikai
soljuk neki. Szomorú, ha versenytársai az akadé- hazai viszonyainkra" czimü értekezés jelent meg a kezelés fejlesztése valóban országos érdek. Mert
„Törvényszéki Csarnok" mellékletében s külön is. bár nagy művészeket, nagy költőket nem temiai pályázaton még kevesebb értékűek voltak!
** {Stein János,) kolozsvári könyvárus Kocsi remthetünk, de tanithatjuk őket csinra és gondos** (A képzőművészeti társulat kiállítása) méltó
a megtekintésre. Nem oly gazdag ugyan, mint a Károly „Községi faiskola" czimü művét román ságra. E téren működni vannak hivatva a társumúlt tavaszi, miután Parisból most nem lehet ké- fordításban is kiadja; a fordítást Koós Perencz latok, egyletek, intézetek; e téren folyhat be iropet kapni s a német vaspályákon is nehéz a szállí- vállalta magára, s igy remélhető, hogy a közhasznú dalmunk emelésére a Kisfaludy-társaság; e czélt
tás, mindamellett vannak figyelemreméltó külföldi könyv nemcsak a magyar, hanem a román nép kivánja elérni az országos rajztanoda fölállítása.
Gregussnak ez általános éljenzéssel kisért fololvnés bécsi festvények is. A magyar művek közt sok közt is megtermi gyümölcsét.
sása után Dálmady Győző olvasott egy rövid, elé** {„Beszélgetések a buza-tultermelés káros volta
jeles van. Például Lots Károly szénrajzai, melyek
*
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allegorikus rajzok: a képzelet, a hagyomány, lelkesedés a szép iránt, a tudományok, költészet és Mokry Sámuel, a békésmegyei gazdasági egye- tartott közgyűlése jótékony czélokra a következő
művészetek allegorikus csoportjai. Látjuk továbbá sület titkára, s melyet az egylet 15 arany pálya- adakozásokat állapitotta meg: Csokonai-szoborra
az oldalfalakra szánt rajzokat is: a hunnok betö- díjjal jutalmazott. A népszerű nyelven irt röpirat s fentartására 500 frt; koldulás-eltörlési alaphoz
rését Európába; a Volga partján nomád életet főleg az állattenyésztés, takarmánytermelés és 200 frt; ingyen iskolázási alaphoz 200 frt; nőegyleti árvaház építésére 200 frt; színházhoz a
vivő ősöket, a mint őket egy táltos buzdítja; a trágyagyüjtésről ad jó tanácsokat.
** {Az „Erdészeti Lapok") ezentúl Budán je- színpadra zongorára 150 frt; kertész-egyletnek
kivándorlást, a vérszerződést, a honfoglalás
harczait, az alpári csatát, Zaián futását, s a lennek meg; az eddigi szerkesztők(Diváld s Wag- Arnoldi-félo gyümölcs-minták beszerzésére 50 frt;
legyő/ött fejdelmek hódolatát a trónon ülő Árpád ner) ezentúl lapvezetők lesznek, s a szerkesztést főiskolai építésre 50 frt; ottani tanitóképezdei
előtt. S vajha mindezeket mielébb a múzeum lép- Bedő Albert vette át. Az előfizetési ár mint eddig, tápintézetre 80 frt; szegénysorsu tanulóknak 30
csőházában látnók mint színes falképeket. — Szé- ugy ezután is egy egész évre 5 frt. Az előfizetési frt; kath. ápoldára 20 frt; izrael. elemi iskola
kely Bertalan Bécsben is nagy feltűnést okozott pénz „Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének alaphoz 20 frt; összesen 1500 frtot.
** {Az erdélyi gazdasági egylet) Gamauf Vilfestményét: „Lédát a hattyúval" állitá ki; Thán Budára" küldendő. — A már Budán megjelent 3.
Mór egy szép „Feszületet" és a Feleki-pár arcz- és 4-ik füzet az erdőtörvényjavaslatról s Erdély most választotta meg titkárának.
képeit. Ligeti az akadémia-terem számára festett erdőségeiről közöl nagyobb közleményeket; az
** ( A pécsi torna- és tűzoltó egyletnek\ a közoknégy tájképet és Tíesza-Beőt, a szőke folyó viz- utóbbihoz a kolozsvári m. k. jószág-igazgatóság tatási minisztérium egyelőre 2000 forintnyi államtükrével; Mészöly Géza két kisebb tájképet, s átnézeti színezett térképe van mellékelve. — E segélyt utalványozott. Az egyletnek eddigelé 2000
Lenau egyik költeményéhez készített szénrajzot, füzetek ezentúl rendesen közölni fogják az erdő- tanítványa van.
melylyel a bécsi akadémián jutalmat is nyert; stb. termények árjegyzékét is.
** {A zürichi magyar egyletbe) az 1870 —71-ki
A Wnldstein-féle albumból is sok aquarell látható
** {Csáthy Károlynál) Debreczenben megje- tanévre 79 magyar ifjú irta be nevét; ezek közül
Felső-Magyarország tájairól.
lent „Az angol nyelv levélszerinti önoktatásának 31-en a mérnöki szakosztályt, 17-en a tud. egye** (A „Budapesti Közlöny") múlt vasárnapi IV. és V. levele." Irta Psenyeczki Nagy Sándor. tem különböző ágait, 12-én a gépészeti szakosztályt, 12-en a szakosztályokra előkészitő tanfoszámának hivatalos hirdetései közt elrejtve jelen- Ára egy-egy levélnek (füzetnek) 30 kr.
** {Új hetilap.) Vachott Sándorné asszony lyamot, 3 az építészeti és 2 a vegyészeti szakosztek meg a művészek számára hirdetett pályázat
föltételei. Miután egyik napilapunk sem emiitette, május elsején „Olvasóterem" czimü hetilapot indit tályt látogatja. A könyvtárban van 453 db. kötet
a netán pályázni kívánók kedveért a pályázati hir- meg, az ismeretek terjesztésére, szépirodalmi mű- 8 ezenkivül 19 magyar lap jár az egyletnek. A 8
vek közlésére, a női egyletek támogatására, stb. év óta fenálló egyletnek elnöke jelenleg Kovácsy
detést ime egész terjedelmében ide igtatjuk:
Májustól
deczember végéig ára csak 4 frt, s az János műegyetemi tanuló.
Pályázat. A hazai képzőművészetek, valamint a zeneművészet gyarapítása czéljából a vallás- és közoktatási kir. összegek Heckenast Gusztávhoz küldendők.
minisztérium : 1. Ösztöndijakat tüz ki oly vagyontalan, de
** {A „Nefelejts") szerkesztősége uj évkor
Egyház és iskola.
reményteljes művészek számára, kik valamely nagyobb ön- több rendbeli pályázatokat tűzött ki, úgymint 40
álló művel már a nyilvánosság elé léptek, vagy nagyobb
** {Révész Bálint) debroczeni uj superintenművészi becscsel biró müveket felmutatni bírnak; — 2. se- aranyat egy eredeti beszélyre; 15 .aranyat balla- dens tiszteletére a tanuló ifjúság fáklyás menetet
dára;
10
aranyat
lyrai
költeményre.
A
határnap
gélyeket oly művészek számára, kik valamely jelesebb és
tekintetre méltó műről ismeretesek, hogy a szerencsésen f. hó 15-én telt le, nevezett nap éjfélkor távirattal rendezett és Somogyi Pál senior tartott üdvözlő
megkezdett pályán tovább haladhassanak. — Mindazon verek fel álmából a szerkesztőt; egy költő „Le- beszédet, mire Révész ékesen válaszolt, biztosítván
magyar- és erdélyországi származású művészek, kik akár a mondás" czimmel Kolozsvárról egész pályaverset az ifjúságot a tanügyben követendő szabadelvüséképzőművészet (építészet, szobrászat és festészet), akár a
géről.
zene-művészet terén ösztöndíjra, vagy segélyre igényt tart- sürgönyzött; mint kiszámiták, a vers sürgönyzése
** {Gr. Andrásy Gyula) a zemplénmegyei
maga
7
frtba
került.
Beérkezett
összesen
30
beszély,
hatni vélnek, felhivatnak, hogy idevonatkozó kérvényeiket
legfeljebb f. évi május hó végéig a vallás- és közoktatási 31 ballada, 38 lyrai költemény. A pályázat eredmé- kórház s fölállitandó nőnövelde alapiára ezer-ezer
királyi minisztériumnál nyújtsák be. — A kérvények ben rö- nye a „Nefelejts" júliusi legelső számában fog forintot adott.
viden előadandó: a) a pályázó személyes s netán családi
** {Nyomorúságos községi iskola.) Czirák közviszonyai, ugy eddigi kiképeztetésének menete és körülmé- ! közzététetni.
ségben, — miként az iskolabizottmány gyűlésén
nyei ; b) azon ut és mód, melyen az esetleg nyerendő ösza tanfelügyelői jelentésből kitűnt — szánalomra
töndijt további kiképeztetésére felhasználni szándékozik;
Közintézetek, egyletek.
méltólag áll a nevelés ügye. Az iskola oly alac) a kérvényhez csatolandók oly kísérletek, melyekből a
folyamodó eddig elért képzettsége alaposan megbirálható. !
** {A magyar tud. akadémia) ápr. 24-én ösz- csony, hogy a tanítónak bukva kell benne járnia,
— Az ösztöndijak csak egy év tartamára adományoztatnak szes ülést tartván, ebben az uj szabályok értel- hogy fejét a gerendába ne üsse, s a sötét, nedves
3 egyúttal megjegyeztetik, hogy az esetleg engedélyezendő
mében nem tartatott értekezés, hanem a folyó helyiségbe, hova legfölebb csak 20—25 gyermek
összeg meghatározásánál a pályázó személyes viszonyai és
az ösztöndíj segélyével ele'rni kivánt czél fognak mérvül ügyek intéztettek el. Az elnöki széket Lónyay férne be, 5 0 - 6 0 van összezsúfolva. Mikor errűl a

Irodalom és művészet.

i szolgálni. — A pályázónak megengedtetik, hogy az ösztőn! dij összege iránt is kérelmét nyilváníthassa.

tanfelügyelő beterjeszti jelentését — egy hang
azon megjegyzést tetto rá, — hogy lám Cziráky
János gróf ur, a ki azóval annyira lelkesül s dikczióz a felvilágosodás mellett, — bizony jó volna,
ha tettel is megmutatná itt, mint idevaló földesúr
— hogy az ügyet nemcsak ajkán, hanem szivén
is viseli. így ir a „Sopron."

Ipar, gazdaság, kereskedés.
r

y* (A dohánykiállitás a köztelken) a tavalyinál
sokkal gazdagabb. — Első csoport: a dohánybeváltási hivatalok által beküldött hazai dohány,
különböző helyekről, különböző fajokat képviselve
és bizonyítva, hogy hazai földünkön helyes kezelés mellett a legfinomabb dohány teremne s nem
volnánk oly nagy mértékben a külföldről való behozatalra szorítva. — A második csoportot a nagyobb gyárak által beküldött külföldi dohányok
képezik, melyekért évenként nagy ö szegek mennek külföldre. — A harmadik csoportban vannak
a magánkiállitók; ki van állítva csetneki, sóskuti,
muskotály, szántói, váczi dohány. — A negyedik
csoportban a pályázatra magánosok által küldött
dohányok vannak; ezeket a szakértők igen jeleseknek itélik. — Az ötödik csoportban vannak
végre a magyar dohánygyárak által készített különféle dohányok, szivarok, burnót stb.
x* {Nagy osztalék.) A zólyomi takarékpénztár Beszterczebányán m. hó 16-kán tartott
közgyűlésének határozata folytán múlt évre 1 részvény után 23 t'rt osztalékot adott. A részvények
50 frt ezüst ért. szólnak, de eddig csak 25 f'rt van
befizetve, igy az osztalék majd 100 " n .
** (A sóvári sóbányák) munkásai és a vidék
lakossága között is nagy aggodalmat támasztott
azon hir, hogy a sóvári sóíőzés nem sokára abba
hagyatik. A sóvári sófőzde a 18-dik században a
viz által ellepett kősóbámákrn ulapitt-itott, főkép
az nkkor ott még dús erdők értékesítése végett.
Most a fa drágasága miatt a sóf'őzés nem előnyös,
hanem azért nem kellene a sótermelést egészen
abbahagyni, hanem inkább újból fölvenni a kősótermelést, mi által nemcsak a vidék munkásai bő
keresetforrást találnának, hanem meatakarittatnék a máramarosi sónak oda való szállítására fordított költség, főleg pedig megszűnnék a galiczi.ii
só behozatala Magyarországba, mely jelenleg
lOt)—150.000 mázsára rua", s melyet a sokkal nagyobb termelési költségen kívül terhel még a szállítási költség is. A nevezett vidék e kívánságai
mindenesetre megérdemlik, hogy a pénzügyminiszter éretten megfontolja az ügyet, mielőtt végleg
döntene.

Közlekedés.

x* (Uj

í: 1

vasúti vonalok megnyitási határideje.)

A Magyarország területén épitkezés alatt levő
vasutak üzlete megnyitásának valószínű időpontját a központi vasúti es közlekedési közlöny következőleg allitá eínybe: 1871. évben. Államvasutak:
1. Saliró-tnrján-I-'Osoncz májas 1-én. — 2. l,osoncz-Zólyom május 15-én. — 3. Miskolcz-Bánréve máj. 20. — Társulati pályák: — 1. O.lerberg: a) Abos-Zsolna az év véiíe felé. — 2. Alföld-Fiunie: a) Nagyvárad-Csabi jul. 11. — 3 .
Keleti vasút: a) Gyulafehérvár Tövis-Vásárhely
őszszel, b) Tövis-Segesvár őszszel. — 4 Északkeleti vasút: a) Debrecznn-Szathm'ár máj. 31-én.
b) Szathmár Bustyahúza szept. 1-én. c) SzerencsUjhely július 1-én. d) Csap-B \tyunovember 1-én.
e) Batyu-Király háza az év vége felé. f) BstyuMunkács az év vége felé. — 3. Nyugoti vasút: a)
Győr-Szombathely augusztus 3-án. — (5. Arad-Temesvár ápril 6-án meguyittatott. — 7. 1. magyargácsországi. a) Mihályi-IIomonna augusztus 5-én.
— 1872. évben. Államvasutak: 1. Zól.vom-lvuttka
július 1-én. — 2. Füzes-Abony-Eger okt. 1-én.
3. II itvan-Szolnok decz. 15-én. 4. Zólyom-Boszterczebánya az év vége felé. — Társulati pályák: 1. Északkeleti vasút: a) Kassa-Ujhely tavaszszal. b) B istyaháza-Sziget tavaszszal. — 2.
Keleti vasút: a)Kis-Kapus-Nagy-Szeben inárczius
1-én. b) Kolozsvár-Kocsárd okt. 1-én. e) GyéresTordaoiit. 1-én. d) Segesvár-Brassó okt. 1-én. —
3. Nyugoti vasút: a)Fohérvár-Kis-Czellaug.3-án.
b) Szombathely-országhatár szept. 6-án. — 4 I.
magyar-gácsországi: a) Iloiuonna -országhatár
decz. 18-án. — 5. Gömöri iparvasutak: a) BánréveFülek augusztus 10-én. •— 6. Bánréve-Nádnsd
febr. 10-én. — 7. Szt.-Péter-Fiume július 1-^én-—
8. Nyíregyháza-Ungvár július 13-án. — 9. Északnyugati vasút: a) Érsekújvár-Nvitra aug. 10-én.
— 10. Zákány-Dombovár-Báttaszék: a) ZákányDombóvár augusztus 10-én
1873. évben. Államvasutak: 1. Károlyváros-Fiume augusztus 13-án.

— Társulati pályák: 1. Gömöri iparvasutak: a)
Bánréve Kozsnyó-Dobsina febr. 10-én. b) FeledTiszolcz augusztus 10-én. — 2. Északnyugati
vasút: a) Érsekújvár-Komárom febr. 10-én. b)
Nyitra-Trencsén augusztus 10-én. — 3. ZákányDombóvár - iíáttaszék: a) Dombóvár-Báttaszék
aug. 10-én.
J> (Uj levélbélyegek.) F . évi május l-jén uj
magyar jelvényü levél- és hirlapjogyek s bélyeges
levélboritékok jönnek forgalomba. A levéljogyek
ugy mint eddig 2, 3, 5, 10, 15, s 35 kr. értéket
képviselnek s 100 darabos lapokon vannak kiállítva; a levélboritékok 3, 5, 10, és 15, kros levéljegyekkel vannak megbélyegezve. A hirlapjegyek
1 krajczárosiks szintén 100 darabos lapokon vannak kiállitva. A 2 kros levéljegyek sötétsárga, a
3 krosak világos zöld, 5 krosak vörös, 10 krosak
kék, 15 krosak barna, a 25 krosak viola, az 1
kros hirlapjegyek piros szinüek. A levéljegyek
átalán véve jobbról borostyán-, balról tölgyfavirágokkal övezett világos körmezőn ő Felsége
arczképét tüntetik elő, moly alatt a magyar
korona országainak koronás czimere diszlik; a
levéljegy felső két szegletén rózsadiszitmény látható, a két alsó szegletén az érték van kijelölve.
A levélboritékok szintily értékjegyekkel vannak
ellátva. A hirlapjegyek a m. korona alatt nyugvó
postnsipot tüntetik elő. A régi értékjegyek és le- |
vélboritékok felhasználására f. évi május 1-től
számitott kéthavi határidő szabatik meg, eszerint
f. évi július 1-től kezdve, bármily, a m. kir. postaterületen feladott küldemény, mely nincs a fennebbi magyar jelvényü jegyekkel bérmentesítve, !
mint nem bérmentesített, az ily küldeményeket j
terhelő kétszeres vitelbér alá esik.
** (A régi levelezési lapok) elhasználására kiszabott és roárcáus hó vegével lejárt határidő
még két hónappal, tehát folyó május hó 31-ikéig '
meghosszabbittatott.

Balesetek, elemi csapások.

Midőn Nyáry haza került, a költött kötelezvény
alapján a 20 ezer ftot is kifizette. Ez lett a bukás
alapja, Hozzájárult, hogy Nyáregyházán a hatvanas években hat Ínséges év fordult elő, és hozzájárultak más sorscsapások is. így jutott tönkra az
az ember ki soha sem pazarolt, rontó szenvedélye
nem volt, ugy élt, mint philozoph, bort nem ivott,
kártyázni nem szokott.
** (Nyáry hagyatékát) Peston a pestvárosi
törvényszék által kiküldött bizottság múlt szombaton leltározta. Ez alkalommal Nyárynak egy
ujabb levelét találták meg asztalán, mely levél
apró darabkákra volt tépve. E darabokat a bizottság egybe állitá, s ekkor kitűnt, hogy a levél a
következőket tartalmazza: „Talán nincs és nem
volt soha oly szerencsétlen ember mint az, ki e
sorokat irja. Az, ki másoknak megkárosítását
tűzi ki élete czéljául, megkeményiti szivét, eladta
lelkiismeretét. Áz enyém mindig tiszta volt, mert
bár adósságaim tömege nőttön nőtt, elvoltam határozva magam koldusbotra juttatni, de arra nem,
hogy valakit megkárosítsak. Ezért a múlt évi
deezember elején el voltam határozva minden vagyonomat eladni s hitelezőimet kielégítve jótálló
barátaimat a lekötelezottség alól felmenteni. De
mennyire meg voltam lepetve , a midőn megtudtam, hogy azon
kit biztos vevőnek
hittem, nics többé azon állapotban, hogy vevő
lehetne, de megtudtam azt is, hogy vele egy harmadik részére én is 10,380 frtig vagyok lekötelezve." A kipontozott helyek, mint a „P. N."
mondja, egy egyéniséget oly közelről jelölnek
meg, hogy azonnal felismerhető. Ennek folytán
kihagytak e helvről néhány szót.
** (Szerkesztőségünkhöz) is küldött a pest-városi bizottság egy aláirási ivet a vizkárosultak
számára, amelyre olvasóinknak hozzánk küldendő
adományait jegyezzük föl.
** (Gr. Károlyi Alajos) kétezer fttal az irói
segély-egylet alapitói közé lépett.
** (A király) a verőczei roppant tűzvész által
károsultaknak magánpénztárából 3000 frtnyi segélyt ajándékozott.
** (Zászlószentelés) A Nagy-Szebenben állomásozó 21-dik honvédzászlóalj lobogójának szentelése május 14-én, a 27-dik, marosvásárhelyi
honvéd-zászlóalj lobogó-felavatása pedig május
7-dikén fog végbemenni.

** (Elgázolás a vasúton.) Sopronból irják:
Múlt szombaton éjjel fél kettőkor, midőn a bécsi
személyvonat az indóházba berobogott, a gép vezető észrevette, hogy a gép mozgását valami sötét
tömeo1 akadályozza. Megáilittatván a vonat, borzadva látták, hogy o tömeg nem egyéb, mint
Mcisek Venczel vonatvezetőnek, irtózatosan ösz** (Toldy Ferencz irói pályájának félszázados
szeroncsolt hullája. Egy láb és egy kar egészen ünnepélyét) ápr. 23-án tartották meg Pozsonyban,
hiányzott a testből s a törzs is rútul össze volt a megyeház nagy termében. Bittó Kálmán első
szakgatva. Föltehető, hogy az őrvezető az előbb ; alispán megnyitó beszéde után Vuchetich S. Toldy
elindult tehervonatról leesett s a sinoken fekve | életiratát adta elő. Szeborényi Toldy F. irodalmi
maradt, honnan a három órával később érkezett méltatását, stb. Este bankét fejezte be az ünszemélyvonat magával r.tgadta s több ölnyire nepélvt.
hurczolta. A szerencsétlen mintegy 35 éves volt,
** (A párisi Commune egyik minisztere) mavárandó özvegyet s egy egyéves árvát hagyott gyir. Franki, pesti származású egyén, a ki régebhátra.
ben kőfaragó volt, a párisi közégi kormánynál
** (Kolumbácsi légy.) Mint a ,,Tem. Ztg." előbb mint titkár alkalmaztatott, ujabban pedig
irja, nagy raj kolumbácsi légy mutatkozott a kis- angol lapok szerint a közmunka és kereskedelmi
becskereki utón és megrohanva utazókat és lova- ügyek vezetésével bízatott meg.
kat, jelentékeny kárt tett. Szerencsére erős északi
** (lliiszároh Sopronban) Sopronból irják:
szél támadt mely a kellemetlen vendégeket csak- Közelebb Glattauból Bécsen át huszárok érkeztek
hamar visszahajtotta a határőrvidék felé, a hon- városunkba, hogy itt kipihenvén magukat, innen
nan jöttek.
ismét tovább folytassák utjokat Keszthelyre, le** (Bélényesrb'l irják) a „Nagy-Várad"-nak: endő állomásuk helyére. A hazatért nyalka legéBelényes mellett fekvő Sz.-Márton községében f. nveknek sok nézőjük volt, hanem sonki meg nem
hó 20-án éjjel tűz támadt s vagy 12 h iz s ugyan- szólította, s igy egv ideig némán vonultak kereszannyi melleképület elégett; mint beszélik: két tül a városon, csak arezukon látszott, hogy a hazai
testvér a harmadikat meggyilkolta, s a bűntény levegő is már vidorabbá teszi. Végre egy vénebb
nyomait megsemmisitendők, a meggyilkoltat a huszár meg nem állhatá, hogy ne kiáltson a sorszalma közé dugva, ezt reá gyújtották s a tűzvész ból: ,.Ugyan földi, lehet-e itt már magyarul beebből keletkezett. Ez azonban csak szárnyaló hir. szélni? ,,Ugy imitt-amott lehet!" viszonzá egy
soproni, hibás kiejtéssel, mira a huszár megpödörte bajszát, s nem kérdezett többet.
Mi újság?
** (A kolozsvári nemzeti színház) 50 éves jubi** (Nyáry arczképét) fel fogják függeszteni leumának emlékére a színházi választmány arany
Postmegye üléstermében. Máris van ott négy oly és ezüst érmeket veretett. Az aranv érmek 5 arany
férfiú arczképe, kik nem természetes halállal mul- eulyuak, az ezüstek 2 frtos tallér alakunk. Az
ki. Ott van egy Eszterházy Pál, kit vadászebei , érem egyik oldalán a kolozsvári nemzeti színház
szaggattak szét, ott van Sándor nádoré, ki egy I homlokzatának képe látható: ,,Magyar nemzeti
tüzjáték alkalmával égett meg; ott van Széchenyi színház 1821—1865"; a másik oldalon e felirat olés Teleki László arczképe is, és ott lesz Nyáry vasható: „A kolozsvári országos magyar nemzeti
Pálé. Bár soha többé ne növekednék e gyászos szinhá-i megnyitásának félszázados évfordulója
sorozat.
örömünnepére, márcz;us 11-én MDCCCLXXÍ."
** (Mi volt Nyáry bukásának oka?) Jókai
** (Sarkadon) azösazeégett postaház hamvaiMór, ki az elhunyttal mindig bennső viszonyban ban a szabadságharczból ér lekes emléket találtak.
állt, irja a „Hoi"-ban, hogy a szab idságharcz Ez „Az összes magyar hadsereg felszerelési korután Nyáry is barátjai unszolására másra irattá mánybiztos pecsétje" 1849-ből. E feliraton belül
át birtoka", hogy el ne kobozzák. 20,000 ftos köl- Magyarország czimere korona nélkül, és e helyett
tött kötelezvényt adott szive barátnéjának Scho- karddal keresztül tűzött koszorú vau? E pecsét a
delnének, ki aztán Nyáry 8 éves fogsága alatt „Bih ,r" szerkesztőségénél van letéve, mely azt
híven gazdálkodva kezelte a vagyont. Nyárv közelebb a nemz. múzeumba ígéri küldeni.
kiszabadulása előtt egy évvel Schodelné hir** (Egy kis hárfás-leány) a napokban egy*
telen meghalt ideglázban. A művésznő férje és budai ház lakóit kínozta hangszere rettenetes
fia beültek a birtokba, s elpusztiták a gazdaságot. czinczogtatásával. Egv hangszerkészítő müértő
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fülét rettenetesen sértette a hangszer roszasága s
ő ajánlkozott, hogy majd meghangolja neki a
hangszert. A kis leány azonban egész őszintén
megvallotta, hogy ő hangszerét bizony nem hangoltatja meg, mert nem annyira művészeteért
adnak neki pénzt, mint azért, hogy minél hamarább elhagyja a házat, s megkímélje a lakók fülérzékeit.
** (Kedves kis tolvaj.) A tinnyei származású
Miskei Mari, ki kellemes külsejével magához tudta
lánczolni a váczi-utezának nzon férfiközönségét,
melynek más dolga nincs, mint szép arezok után
szaladni, e napokban Pestről Budára kisértette
magát egy ur által, kinek kedélyes csevegés közben elhódította nemcsak szivét, hanem a mit a
azivén hordott, a tárczáját 480 fttal s azzal szépen
megillant. A gavallér nem bírta elviselni, hogy
egyszerre szivet, tárczát és leányt veszítsen, hármas veszteségének keservében jelentést tett a
kapitányságnál s a lépes kezű paradicsommadár
ma már olyan kalitkában ül Budán, a melyiknek
ajtaját drabant őrzi.
** (Ebadó.) Ez év eleje óta Beszterczebánya
városa is már azon városok közé tartozik, melyek
az ebadót behozták. Eddig 203 luxus-kutya s 35
szükségből tartott kutya van bejelentve. Az elsők
után évenként 2 ftot, az utóbbiak után 50 krt
kell fizetni.
** (Életerő.) Nagy-Szebenből jelentik: A napokban B. L. biróné kocsisa egy utczai verekedésnél veszélyes sérülést kapott fején. A kocsis
félvén az elbocsáttatástól, el akarta e dolgot titkolni s azt mondta, hogy esésközben kapott fején
jelentéktelen sérülést. A szerencsétlen azonban
annyira roszul lett, hogy néhány nap múlva utoljára is kórházba kellé mennie, a hol 12-kén meghalt. A bonczolásnál egy kés hegyét találták,
mely a verekedés alkalmával kapott szúrásnál
benntört a kocsis fejébon. Ha igaz, hogy csakugyan
az agyvelőben találták a kést, bámulatos, mikép
bírt ez ember annyi ideig életben maradni?

öngyilkosságának oka szerelmi viszony, melyet Még kevéibbé van kedvünk változtatni a versen magán.
túlságos gyöngédséggel fogott föl. Münchenből a ! Mert nem közölhetjük egyikei sem; nagyon gyöngék.
— N^W-York. L. I'. A czikket megkaptuk s föl fogleány atyja közelebb fenyegető levelet irt az ifjú- j juk használni.
A vele egyszerre postára tett amerikai képes
nak. A moly nap e levelet kapta, akkor nap ön- lapok ugyan nem érkeztek még meg, de kétségkívül meg
gyilkos lett.
fognak érkezni. Az ígéreteket várjuk, mi is, Sz. J. ur is.
— Béé*. Eö. L. A levél múlt számunkra már későn
** (öngyilkosság akadályokkal.) A szászföldi
érkezett.
Besenyő (Heidendorf) helységben húsvét másod— Kolozsvár. Sz. K Az ígért érdekes közleményt
napján az a rémhír terjedt el, hogy egy ember fel várjuk ; olvasóink kétségkívül ép oly érdekkel fogják foakarja magát akasztani. A szerencsétlen, ki sivár gadni, mint mi magunk.
életet élt, s már elébb is megkisérlé magát kivégezni, a közeli erdőbe futott, hogy a borzasztó
tettet elkövesse. Az emberek mindjárt utána menSAKKJATÉK.
tek, s még se tudták megmenteni. Felmászott
596-ik sz. f. — H e a l e y F.-től
ugyanis egy fára, s a körülálló embereket azzal
fenyegette, hogy a ki hozzá közelit, azt a kezében
(Londonban.)
levő furkósbottal leüti. Egy pár határozott ember
Sötét.
mégis ráadta a fejét, hogy utána mászik s a kötelet el is vágták, de ő fölmászott a fa legesleg-tetejére s a hajladozó ágra már nem lehetett utána
menni a nélkül, hogy az le ne törjék a teher alatt.
Itt 30—35 lábnyi magasságban a föld szine felett,
a körülállók borzadalmára nyakára körité a kötelet
és fölakasztá magát, a nélkül, hogy megakadályozhatták volna. Tettének indoka családi viszály
volt, melynek azonban őmasja volt előidézője. Csak
másnap tudták levenni, a Brassóból hozott hóhér
segítségével, ki jogához képest leszedte ruháját s
a kötelet, s ezeket apró darabokra vágva, eladta
a babonás népnek.

** (Egy öreg katona.) Közelebb egy 98 éves
aggastyánt temettek a Székelyföldön, Gryergyó
Ditrón. Balás Mátyásnak hittak, s fiatal korában
— mint székely — katona volt. Az I. Napóleon
ellen harczolt csatákról, melyekben résztvett, sokszor beszélgetett ismerőseinek. A szegény ember
egész élte végéig erősnek látszott, hanem aztán
egyszerre összeroskadt. A sirnál néhány unokája
e
d
e
f
g
s utolsó neje (65 éves) keseregtek.
Világos.
** (Nagy életkor.) Közelebb temették el NagyVilágos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
Kanizsán Ners Babetta asszonyt, ki 100 évesnél
több volt; koporsójánál, — mint irják — nagyAz 591-ik számú feladvány megfejtése.
** (Pénzzsarolás bombákkal.) Oly pénzzsarolás számú leágazó rokona sereglett össze. Csak a
CBayer Konrádtól Olmützben.)
még alig történt, a minő — mint a távirda tu- negyedizigleni unokák 150-en voltak jelen. Az
Világos.
Sötét.
elhunytnak
egyik
testvére
Szombathelyen
él
és
10
data — a frankfurti Rothschildeken esett meg.
1. H d 7 - f 8 f
. . . . .
Ke6-e5
évvel idősebb.
Ez esetről a következő bővebb tudósítás érke2. V c l - e 3
Hc4—e3
— (Halálozások.) Kontra János tótfalusi
3. H f S - g b f
Ktetsz. sz.
zett: ARothschild bankház irodájában, egy fran4. F ad mattot.
czia jelent meg s azt követelte, hogy adjanak neki lelkész a pesti rof. egyházmegye fő esperese hoszHelyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
négy milliót. Természetesen kinevették. Az ember szas szenvedés után elhunyt. A széles körbenismert
erre azt mondja, hogy ha nem adják ki neki azon- s közszeretetben álló férfiú temetése nagy részvét — Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Sárospatakon : Géreez Károly. — Já»zki$éren:
nal a pénct, Frankfurt légberöpittetik, S a SOrt a mellett ment végbe, f. hó 22-én. — Gr. Andrássy Galambos István és László — Czegléden: Galambos KáGyörgy
neje,
szül.
Königsegg
Franeziska
grófnő
Eothschild-háznál kezdik meg. Akaczaj erre még
roly. — Nagy-Szalonián: Kovács Albert. — Győrött: Pánagyobb lett, de e pillanatban egy ágyudörrenés á-pr. 22-kén elhunyt Bécsben, 57 éves korában. — vek Antal. — Soósmezön: Seipel Sándor. - Viszneken:
hallatszik, egy bomba szétrobban, összezúz ajtót, Hontmegyéből a ,,Hon"-t báró Bakonyi István Kiszelák Sándor. — H.-Hadházon: Györössy Mihály. —
— Blázsy Lajos, Kis-Kőrös A pesti sakk-kör.
ablakot, s többoko* .ucgoouw... _
./Vsiírmr- haláláról tudósítják.
y
ragadták az illetőt s még több oveget
ttü»S£ 23-án hunyV<w vníí5! cven át buzgó lelkésze e hó
ná!a, melyek mind glycennnel voltak töltve. Ugy
.
"ra l"~a borában
Figyelmeztetés.
látszik, hogy ez az ember őrült. Reszletesb adatok
Nemzeti szmhaz.
litikai Ujtlonsa$w.*
még hiányzanak.
Péntek ápr 21. Először: „Az udvari bolond." 100 teljes számú példányok még foly vasi'i^l-* p _
** (Az öngyilkosságok) megdöbbentő mérvben
o
v ^ j u t X m a z o t t eredeti vígjáték 8 felv Irta Sz.ghgeti. felhívjuk a t. olvasó-közönség figyelmét arra,
szaporodnak fővárosunkban. Mindennap meg'Szombat, ápr. 22. VI. olasz operai előadásul: „Az alarhogy lapjainkra az alább közölt feltételek alatt
kívánja a maga áldozatát. Hétfőn este 8 ora tojbál " Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
ápr. 23. „A kísérlet" Népszínmű 3 felv. Irta fogadhatunk el előfizetéseket.

ban a lánczhidról egy

^rTJT\7nc7

ugrott a Dunába s menthetetlenül eltűnt. A lancz
hTdon egy diszkötésü könyvet hagyott, mely
azonban kiléte iránt semmi tájékozat nem, nyujtott. Ez öngyilkos, mint később kulerui t, Zsutay
János volt, foglalkozására nézve napdijas írnok
az ó-budai koronái uradalomban. I d ő s e i n e k
leveleket hagyott hátra, melyben okét a „Csepelsziget körül valahol a Duna fenekén udvozh."
- Sztrhó barsmegyoi helységben Gáspár Imre,
ieles tehetségű 17 éves fiatal ember, a „magyar

£ t S g « Szimü k - e k elnöke agyondotte^na-

„át - Emiitettük már Dózsa Géza M.-VaBarf elvtt történt öngyilkosságát. Ez ifjú a festészet
terén szép reményekre jogosított s a müncheni
akadémián, hol két évig tanult, átdinos figydjnet
eeriesztett. A múlt nyáron haza jött Mü
már ismét
ismét visszatéren
visszatérendő volt
hogyfolytassa
ff már
f
ma
a
lihtl
^ jj ff ll m
™
tanulmányait, midőn szülői leirhatlan
^
™
a 25 éves ifjú pisztolylyal vetett veget életének

•. 24. Az udvari bolond." Eredeti vigjáték
S felv Irta Szigligeti.
Kedd, ápr. 25. VII olasz operai előadásul: „Don VarIna " Ooera Ő felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Szerda ápr. 26. „ítomeo és Júlia." Tragödia 5 felv.
Irta Shakespeare; ford. Szász K. (Boér k. a. utolsó ven-

S t S ö f c ápr. 27. VIII olasz operai előadásul: „A

evillai borbély." Vig

opera 2 felv. Zenéjét szerz. llossim.

Szerkesztői mondanivaló.
r(

Karczag. !)• A ^S' okmány a beküldött alakban
nem közölhető. Világos nyomait hordja magán a hibás és
következetlen olvasásnak. A regi iratokat;olvaeni nem kony-

l e g j o b b volna bekü.doL a M. Történelmi
! Í S z e K e d C ,Almom J. . . . hoz." Mint látja, kívánága szerint igy tettük a erimet és nem változtattunk rajta.

Előfizetési föltételek:

Postán küldve vagy Pesten házhoz hordatva.
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
együtt:

Csupán Vasárnapi Újság:
Évnegyedre (april -június)
Félévre (april—szeptember)

Mónika, Amáliaj Flóra,Amál. 22 Paraclitus
Pius, Jámbor 23 György
Pius pápa
Áldor
24 Zách
János olaj.

J"

Csupán Politikai Újdonságok:
lft.

«5kr.

Félévre (april-szeptember)
* » 50 »
Az előfizetés postai utalvány által is eszközölhető.

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
kiadó-liivatala (Pest, egyetem-utoza 4. sz.a.)

TARTALOM.

Nizan R.

13 Rafael
14 Kis husv.

15 S 4. per.

Nyilas Samu költeményeiből

- A bécs-ujhelyi vértanuk emléke (képpel). - A Commune
emberei Parisban (képpel). - Lakáshiány és munkásházak.
- Az ember életkora. - Kismarton és hadfinevelő intézete
(képpel). - Egyveleg. - T á r h á z : Irodalom * művészet.

9 Odam
a, A3Sz Józs.ol.| A 3 Jubilat.
30 Vat-ar
10
[elrab.
ő
Fülöp
és
Jakab|
Fülöp
Jakab
1 Hétfő
11 B. Frigy.
'
'Athanáz,
Zsigin.
|
Zsigmond
2 Kedd
Kereszt feltalál. 1 Kereszt fölt. 21 Vizszentel. 12
3iSzerd.
Csőt.
Pént.
Szóm.

*• _

Évnegyedre (april-június)

Nyáry Pál (arczkép). -

Katuolikus és protestáns
naptar

8 ft. 50 kr
5 » — »

Évnegyedre (april-június) . •
Félévre (april—szeptember) • •

- Közintézetek, egyletek. - Egyház és iskola. - Ipar
gazdaság, kereskedés. - Közlekedés - ^ B a l e s e t e k m »
. csapások. -

Mi újság? -

Nemzeti színház. -

b««*e«

| mondanivaló. - Sakkjáték. - Heti-Mpt*r-_____
45 27

Hold változásai. ® Holdtölte 5-én 0 óra 16 perczkor reggel

í Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L.

*#
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HIRDETÉSEK.

FÜRST JÓZSEF, gyógyszerészi ipar-telepitvénye Prágában, ajánlja:

Részlet-ivek

§

|

k(Sn«é«rnek mindig valami ujat előnyöset és hasznothozót ajánlani; ezúttal is oly arrangement-t hoztam létre, melynek
elvemül felvettem, a to
,ett részletek biztosíttatunk, a befizetett pénz kamatot hoz, és a résztvevő külön ingyen két legérdekesebb és legelőnyösebb
.

:

._. -

_.,T.^«/í«.« >lóravilr

I

íifx?nnia M I I h a v i

i*f»ttTl4*f Ikfill

sorsjegyekre, melyet csak az európai tőzsdei árjegyzék bir felmutatni, egyedül és valamennyi nyerőre játszik. —
10 forintjával kapható nálam
• /. , . . i • / * / * *

.

í

l

egy ötöd 1839-üi Rotlischilú-áliamsorsjegy és egy egész 3 petes teljesen befizetett 400 frankos
török államsorsjegy.

A t. közönség felvilágosítására szolgáljanak a következők:
,. „
, „ „ , . «™ ™
4 1839-iki Rothschild sorsjegyeknek még esak ö húzásuk lesz, a legközelebbi 1871. j u n . l e n történik, főnyeremény 220,000ft.p. p
Egy ötöd 1839-iki sorsjegy kihúzott sorozatát kötelezem magamat 260 frton egy hónappal a sorozathuias után beváltani. -en, deA 400 frankos török-sorsjegyeknek minden két hónapban van egy húzásuk, és pedig június l é n , augusztus l e n , október 1czeniber 1-én, február 1-én, ápril 1-én.

Főnyeremény 600,000, 300,000 stb. frank aranyban.

A legkisebb nyerő, melyot minden sorsiesiynek nyerni kell, 400 frank aranyban; külön fizetek a befizetés tartama alatt kamat fejében]
30 frkot aranyban, s e czélból a részletivek mindegyikén 5 db. szelvény van 6 frankkal, melyek váltó-üzletemben 6-6 hónaponkent aranyban es
'minden levonás nélkül beváltatnak.
,
,
,
..
Az első 10 frtos részlet befizetésével a vevő mindkét sorsjegy birtokába lep es ugy az egész nyereményekre, mint
la kamatélvezetre egyedüli igénvnyel bir.
. ,
,
,
,
Sorsjegyeim, mélyek felöl részletiveket kiállítok, bármikor megtekinthetők es minden oraban kiválthatok.
••* Előbb
Megkötött
üzletekrészletekért
semmi szín6alatt
felkamatot
nem bonthatók.
teljesített
pet évi
engedek.
Ezen beosztással ugy játékkedvelő közönségre, mint azokra, kik tökéjüket jol akarják kamatoztatni, teljes tekintettel voltam, és a
reményben, hogy a t. közönség tömeges részvéttel fog megtisztelni,
vagyok tisztelettel
kellemes rem

Huzási jegyzékek

ingyen és bórmentve küldetnek meg minden húzás után még akkor is,
ha az eredeti sorsjegyek már kiváltattak.
1050 (3-3)

Levelezési lapka.
Török József gyógyszerész
urnák Pesten!
g

dttatva

A titkos szereknek barátja nem lévén, - iszonyú csúzfájdalinak
által eindíttatva
a legjobb
r e d m é n y e-i

p r ó b i l u m m e g m a g a S 2 t a l t ' " ^ ^a J á n l ° U K ^ ™ « y v t
l j b b 1 0 6 3 ( 1é 6 )
~~
Háladatossággal ajánlhatom azt bárkinek.
Kérem önt, küldjön 2 darabet utánvét mellett a kath. plébánia hivatalához Ocsovára
(Zolyommegye), u. p. Nagy-Szalatna.
'
aiaianoz ucsovara
Liptó-Hibbe, márcz.21. 1871.
S Z a i l l U e l y , plébános.

H

Csak alapos gyógyítás bletosit utóbajok ellen.
Titkos

RATH MÓR kiadása.
A hires Dullinger legújabb műves

A PAPA

betegségeket

és az egyetemes zsinat.

elgyengült férfierőt,

Ára 2 forint osztr. ért.

s tehetetlenséget,

gyakori magömlések, sőt a végképein
lehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan ( a i újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . g y a k .
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garn.non főkórhazban kiszolgált oeztályorvos, a m . bi r . természettudományi társulat rendes tagja minden alkalmatossággal ugya titoktartás, mint a gyógy, czelokhoi jól b e o s z t o t t rendelő-lnté/.eleben Pest, Sebeítyén-tér 4-dik szám
1-so emelet, (a „2 huszárhoz" czimsett
kávéház felett), naponkint reggel 7 órától 10-ig és délután 1 - 4 ö - g J '
Férfiak é« hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott, levelekre leggyorsabban Tálaw, 6, kÍTánatra gjógjKerrol is
gondoskodik.
952 (12 12)

FISCHER H. L.

a „FORTU]VA"-lioz Pesten.

Több juhnyáj tenyésztését
vagy

cg:y nagyobb kiterjedésű jnlmyáj intézését
egy kiváló szakismeretekkel biró mezeigazda, — ki előbb
winte birtokos s több hírneves kon-juhaszat s ménesek inté.ője
itven, s az ujabbkon tenyésztés minden ágaiban jártas — elvállalni ajánlkozik.
Ezenfelül még a mezeigazdászat más egyéb, u. m. dranage, épiíeszeti 8 gépészet ágaiban is mint teljesen szakavatott egyén az e téreni
teendőket szorgalma utáni sikerre biztosan támaszkodva, szinte elvállalni hajlandó.
S V * E tárgybam H. N. betűkkel jegyzett ajánlatokat elfogad a LangL.-féle
nemzetközi hirdetmény kiadósága Pesten,Erzsébet-tér 9. sz.a.
1053 ( 2 - 3 )

Irta .IánUS (Döllinger.)
(Német eredetiből.)

Mellbetegeket
értesítem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenvi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:

délután t-tol 4-lg.
Vácxi-ikt, 34-ik scán, 1. enelet.

1045 (4-50) E f l M S T L.,

homüopath-orvos és szülész.

Titkos

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is agy koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy életmódjában gatoltatnék, gyökeresen,
biztosan cs gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél^ ^
utón 1—4 óráig.
WHT" Díjazott levelekre azonnal
r a i a m o l t a t l k . 8 kívánatra a gyógyszerek is megkflldetnek.
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I

Gyomorfájdalmak ellen.

=Figyelmeztetés ! =
Több évek óta, a köhögés, rekedtség s beszédkőzbeni szájklszáradás
ellen a legjobbnak bebizonyult szer az
aráblai gummi, - czukorral.
® ^ ~ Az ebből készített guminiezukorkák kaphatók:
"est-Buda é s Pozsony minden
gyógyszertárai és nagyobb fűszerkeres.
fedéseiben; továbbá Győrött: Kindermann J.; N.-Váradon: Janky A.; Temesváron: Babussnik A.; Aradon:
Ströbl F.; Eperjesen: Galloczig J. V. •
Zágrábban: Sándor Alex. uraknál.

Egy skatulya ára 20 kr.

lellbetegségeknél

I

^AAAAAAAAAAAAAAAAAliAAAAAAAAAAAy

§AnAAAAAAAnAAaAAAAAAAAAnAAAAAA2Í

a Král-féle valódi Carolinenthali

A Grastrophan,

mely havasi növényekből készittetik s 20
éven át a legttdvösebb szernek bizonyult be,
különösen: az emésztöszervek bántalmazásánál, u.m. gyomor megterhelés, megromlott gjromor, hányás, hasmenés, gyomorégetés, idült gyomorbajok s felfúvódások ellen.
1 üveg ára 7 0 kr.

Dávidthea

minden köhögést eltávolít, legyen az
ujonkeletkezett vagy idült, s általa a
tudó további megbetegedésétói megóvja.

Használati utasítás:
a) Felüdülés eseteiben nehéz betegségek után, hol láz következtében a
vérsejtek fogyatkozása s már véralkatrészek vesztesége állott be.
1 csomag ára 2 0 kr.
b) A vér vastartalmának kevesbitésére, a vér és nedvek veszteségei
ntán, különösen gyermekeknél, a hol nemcsak a már meglevő vér megtartása, rVVVUUUUUVUVirUUUUlAJin/UUl/UVUlAAfti
„
. .
c;
azaz: ápolása, — hanem annak növelése s ujabb részek képződése forogván fenn. ÍJ
Hogy itt minden csepp vérből egy bizonyos mennyiségű vastartalom elenyészik, az
kétséget sem szenved.
líAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^
c) A vérszegénység által az idegszervekben föltételezett ingerléi?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA°?
kenység eseteiben, melyek álmatlanságra vezetnek; továbbá fogékony betegséidéz elé a
geknél, különösen a tüdő- s bélhurutra rendkívüli befolyást gyakorol.
d) A tápanyagok változása betegségeiben, a tápanyagok, görvély,ang. me ggyógyitja. tökclletesen rövid idő <uait.
betegség (Rhaehitis) tüdőgumó, csúz, köszvény, süly s vizkórok gyülemlése
1 skatulya ára 4 0 kr.
eseteiben.
e) A nemihatáskör betegségeiben: magömlés, tehetlenség, utótakár a
és
férfinemnél; terméketlenség, fehérfolyás, havitisztulás háborgatása eseteiben a
nőnemnél.
f) A sápadság s vérszegénység eseteiben, hogy ha azok nem egy megelőző betegségből fejlődtek ki, s gyenge testalkat eseteiben.
A chinaszájviz megerősíti ezenfelül a
VSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2/
g) Következetes állapotú váltólázakban.
fogakat, a foghusnak vérzését s a fogakra
h) A bujnkór utángyógyitására.
gyorsan meggyógyítja a
oly veszedelmes fogkő lerakodását megakai) Bizonyos i d e g á l l a p o t o k b a n : u. m. vidatáncz, nehérkór, méhgörcs,
dályozza, s a szájnak kellemes friseséget s
félfejfájás, ájulásokrai hajlam, görcsök, szélhüdés, hogy ha ezen állapotok a vérhüvösséget kölcsönöz.
szegénység által idéztetnek elé.
1 üveg chinaszájviz
6 0 kr.
k) A t á p a n y a g o k szerfeletti elkülönítése ellen, izzadtság, h u d á r s s így annak egy háztartásnál sem volna szabad
evesedés eseteiben. — 1 nagy üveg ára 1 ft. 2 0 kr., kisebb üvegé 6 0 kr.
hiányoznia. — 1 üveg ára t ft., fél üvegé 50 kr.
1 skatulya chinafogpor 3 0 »

Fagydaganat ellen.

Csak Fortunánál található a szerencse
1

|

azok számára, kik vastartalpiu gyógyszert szükségeinek.

Ibocsássak ki; én a játéktervet szigorúan átvizsgáltam é? ugy találtam, hogy ez minden létező sorsjegyet előnyösségben felülmúl, minek folytán]
tehát elhatároztam magamat t. megbízóim kivánatát teljesíteni.
I
Váltó üzletem sok évi fentartása óta a jelszóval:
'

/

folyékony vastartalmú ezukort,

§

mint legczélszerübb készitmény

török sorsj egy ékre is részlet-iveket
i~

.

dr. Hager jobbított rendszere után készítve,

Szamos vevőim napos.kéut felszólítanak, hogy

—
_ i •• i

A gyógyszeres

^AAAaAAnAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAaaAAAAAAAAAíf

amátszel vények

I k ö v e t k e z t e ben ÍX befizetett i cc^iuiita uw. n^o , **.*.**
t*.„
^V/JH-^
». -. i ~~ ^*—
. ,omni^
.
, .
,.
M. •

jíVUUUUUUVVVVVVVUVUVUWUUUmnri/USi

filfUUUUVUUUUUUUUUUUlíUWUUl/líUUUVUUUUUlílíUUUUUUUUUUUUUUUlfUUUSi

|

A vascerat,

Szép fehér fogakat

|

chinaszájviz

| Fris sebeket, égetéseket §
|
s zúzásokat
f

chinafogpor.

Vasszappan folyadék,

Saját érdekében tisztelettel felkéretik, fentebibi készítmények vásárlásánál arra nézni, hogy a függvények, érezkupakok,t okok
stb. az „.AipotlxelaK.© z u m -STVGÍJSÍSGTOL E 3 n « o l i n . P r a g £0x1 3E»oi*±c5 1 O 7 1 - I I " czégct magukon hordják-e, — hogy ha ez nem volna igy, — ugy kérjük, minden ily gyártmányt visszautasítani.
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PCStCn • Török József gyógyszerésznél király-utcza, s megrendelhető Magyarország legtöbb gyógyszertárában.

KolSarits József és fiai

(12-4-2)

„ÍPSILANTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
Táczi-utczában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű kész fehérnemnek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 8 ft., 3 ft. 50 kr.,
4ft.,4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50kr., 7 ft., 8 ft, 10 ft., 12 ft.
Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4ft.50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10ft.,12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
Színes férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
2 ft., 2 f t 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, n y a k k ő t ő k , kapezák és mindennemű vászon- és battisztzsebkendök.
Női ingek vászonból egyszerűen 2 ft. 25 kr., 2 f t 50 kr., 3 ft., 3 ft. 60 kr., 4 ft, 5 ft
hímzettek 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., jobban hímzettek 6 ft., 7 ft., 8 ft.,
10 ft., 12 ft, 14 ft., a legújabb franczia divat szerint 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft,
7 ft., 8 ft, 9 ft, 10 ft, 12 ft.
Nöi háló-corsettek 1 f t 85 kr., 2 ft 2 f t 25 kr., 2 f t 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft,
8 ft. 50 kr., 4 ft., 4 f t 50 kr., 5 ft., 6 ft., egész 12 ftig.
Női váll-fflaők franczia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.
Nói alsószoknyák és n a d r á g k á k perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendök.
Fin ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, úgyszintén gatyák és kapezák.
Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, n a d r á g k á k és k a p e z á k .
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és n a d r á g o k nrak és
hölgyek szamára, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb flanell-ingek és shawiok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból,darabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vászon I 2 f t , 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 ft, 17 ft, 18 ft, 20 ft.
egész 25 forintig.
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Törülközó-kendők tnczatját 5 f t 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 f t 50 kr., 9 ft. 50 kr.,
10ft.,12ft.,egész 20 ftig.
Asztalkendők tuczatját 5ft.,5ft.50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Szines canefas ágynemfleknek 9 ft, 10 ft. 11 ft, 12 ft, 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 28 személy számára.
Föggftnyök a legnagyobb választékban 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 8ft.,9 ft, 10 ft.,
12 ft., 14 ft, 15ft.párja.
Asztal- és ágyteritók, kávé-abroszok és szerviettek.
Menyasszonyi-boBomány-kiállitánok 200 írttól 2000 forintig, kész fehémemüekben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegyzekéket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csomagolási dijt nem számitunk. ""~"~

Iluile balsaniique
(balzsamos>o]aj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülfé*
reg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 üveg á r a 2 ft. 2 5 k r . a. é.

Life preservers, Pilis for dogs.
(kutya-lapdacsok.)

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem megóvják, a .kutyákat minden mrisogyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvénys rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
E g y skatulya á r a 1 ft. 10 k r .
Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél
Gloggniczban.
1056 (1—6)

Mezelpzűák, gazűászok és szarvasmarhatulajdonosoknak.

A „SteiermSrkische Industrie und Gewerbeblatt" szerkesztőségéhez, afcorneu
bnrgi m a r h a p o r gyógyerejét illetőleg — intézett több rendbeli kérdezősködésre
azon megállapodás történvén, hogy e tárgyban meghitt és szakavatott férfiak nyilatkozatait fogják meghallgatni; a kínálkozó alkalom felkaroltatván, minthogy Schmidt
mérnök a cs. kir. steierországi gazdasági egyletnél, a k o r n e u b u r g i m a r h a p o r szétosztását ügyes gazdászok közt, kiket folytonos utazásai alatt egész Steierországon —
át megismerni elég alkalma volt — elvállalta, s a fentebbi szerkesztőségnek azon
barátságos Ígéretet tévé, hogy e por hathatósságáról, lovak, szarvasmarhák és sertéseknél, részint saját tapasztalatai, részint meghitt férfiak kihallgatása nyomán, rövid
kivonatban tudósítását megküldi. Az most már megtörténvén, s a tudósítás azon
részét, mely leginkább előfizetőinket érdeklik, itt következtetjük: SteierországtSbb
vidékein e por a tüdőhurut ellen enyhitő hatással, — s a lobosbetegségek minden
nemei ellen, mint gátolószer használtatott; a bélgörcs és zabálásvágy hiánya ellen e
por kitűnő; a tej-elkülönítését előmozdítja, s a tejnek, ha az mérsékelt mennyiségben
adatik be, — kellemes ízt kölcsönöz. Megromlott takarmány-etetésnél nagyfontoseággaljár, — kisebb adagok beadása.
1044(1)
Az elémbemutatott s a „Steiermiirkísche Industrie- und Gewerbeblatt" czimü
szaklapban foglalt czikkely kivonatban ugyanazonosnak találván, ezennel bizonyítom.
Bécs.
Dr. Fischer Flórián, cs. kir. jegyző.
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatók:
PESTEN Tőrök József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Thalm a y e r A. s társa; Halbaner testvérek; Glatz J . ; Kindel Hakodczay A. gyógyszerészeknél. F r o m m e r I I . BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak,melyek összesen
az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek.
A - . ! Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
^ J V « » . Kwízda F e r e n c é J.-féle üditő-nedv (Restitutions-Fluid),
mint a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más
basonnemü s hasonnevezetü készítményekkel össze no tévesztessék; továbbá kéretik
azt szives figyelemre méltatni, hogy a k o m e n b n r g i m a r h a p o r minden f ü g ö n y e
az itt látható hasonmásu aláírással van ellátva.

Ili

231

230

A gazdagság hatalom,

koczkázat nélkül nyerni,

s minthogy
Jelszóm:

már többször beteljesedett, t. megbiz'óimnak ismét alkalmat nyújtok gazdaggá, hatalmassá és koczkáztatas nélkül szerencséssé lenni, 8 pedig a magyar kir. kormány által
kibocsátott és biztositott

A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK
(tökéje 15 millió ft. 4 százaléknyi befizetéssel) 1871. május 1-tol fogva fogad el e napon életbelépő

TAKARÉK-PÉNZTÁRI
osztályában pénzbetéteket betéti könyvecskékre

egy forinton felüli bármely összegekben is, melyek további intézkedésig 5 százalékkal kamatoztatnak.
A pénztári helyiségek: Erzsébettel- 3. számú ház 1-sö emeletén, a niatsyar átalános biztosító-1
társaság épületében, ünnep- és vasárnapokat kivéve, naponként 8 órától 1 óráig nyitva tartatnak.
1065 (.1—3)

PEST, 1871. ápril 25-én.

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

» terű és oói ivaraaerek boncztani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krrai több;
utánvétellel 4O krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
c:-im alatt:

Dr. Eiber P. U.

Pesten, József-utcza 66-ik számú
saját házában.

Legjobb szer

mindennemű mellfájdalmak s köhögés, rekedtsog, légcső, torokdió, nyakfekély s gyomorhurut; — továbbá aranyér, torokgyik s
torokgyuladások, görvély, idült csipösség s
csúzosfájdalmak ellen

a pannoiiia mell-nÖYénynedv.

Török vasúti sorsjegyek (400 franc befizetve),
évenkénti 6 hnzással és 600,000; 4<>0,00U; 300,000; 200,000 ftnyi főnyereményekkel aranyban, ezenkívül 3% kamat, melyeknek szelvényei évenként a török
kormány által 12 franccal, aranyban beváltatnak, nálam olcsóbban kaphatók, mint bármely pesti vagy bécsi váltóháznnl, a mi mellett azon jogot adom vevőimnek az eredeti sorsjegyet akármikor kiváltani, mely esetben még 6% a vevőnek leengedtetik. A török sorsjegy ennélfogva 12%- et hoz.

1 darab teljesen befizetett 400 frcos török sorsjegy
1? havi részletben 8 ftjával, 22 havi részletben 5 ftjával, kapható, mely esetben a vevő az első részlet lefizetésénél, a'sorsjegy birtokába lép, és minden nyeremény a
részlettulajdonos kétségbe vonhatlan tulajdonát képezi. A ki egy török sorsjegyet és egy magyar dijsorsjegyet vagy készpénzben vagy részletekben vesz, az egy magyar
honvéd-sorsjegyet 100.000 ftnyi s más nyereményekkel ingyen kap.
1068 (2—6)

ígérvények magyar dijsorsjegyre, a május I5-ki húzásra 2ft.és 50 kr, bélyegért kaphatók.

Magyar honvéd-sorsjegyek, főnyeremény 100,000 frt. és sok más nyereményekkel 2 frt. 50 kr.
Huzási sorozatok és sorsolá i naptárak ingyen.
Vidéki megrendelések gyorsan teljesittetnek.

Legújabb

titkai s veszélyei.
ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

által évenkénti 4 húzással, és 850,000: 200,000; 150,000; 50,000; 20,000: 10,000, stb. nyereményekkel, melyeknek legközelebbi húzásuk f. 6. május 1-én lesz. —
Ezen sorsjegyek nálam kaphatók: 12 havi részletben 9.50 ftjával, 24 havi részletben 5 ftjával.
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mellett.
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A nemi élet

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
1010 (10-12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
CB Dr. K o d é t , lyoni orvos

Magyar dijsorsjegyek
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" ezimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a SeldHtz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, méhek saját utasitványaimmai szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porok
minden egyes katulyat. valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. — Használati utasítás minden nyelven.
E porok rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél evő
hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy e porok rögEött szorulásoknál, emésztéshlány és gyomorhevnél; továbbá: görcsök, vese- és idege* bajokban, szivdoboicasnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, CSUIOS fogfájdalomnal, végül
hysteriarH, bukórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelemben! igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
g>akran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Raktárak a következő városokban léteznek;

PESTENj

T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt
Ugyanaz, rendkívüli gyógyerejét illetö]€g — a bécsi és pesti magas orvosi-kar álJ Ó Z S E F (ezelőtt Steiufoach) ur kereskedésében, gránátos-uteza.
tal törvényesen megvizsgáltatván, s a bécsi
cs. kir. magas helytartótanács végzése foly- Aradon:Tones T. és Társa. Rein- Gyulán: Ferentzy A. és Oerley Munkácson: Gottier L. és Kös- Selmeczbányán: Dimak J.»
tán engedményezve, — igen Üdvödnek ismertenbaum N.
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
hard ésBendik, Prinner V. S-,
István.
tetett el.
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Nagybányán: Haracsek J.
iposa.
Ristritzky J.*
Htttszeg: Schnur F. J .
Az átalános jólét érdekében a szegények Raján: Michiisch István.
Nagy varadon: Kiss Samu és Segesvárott: Teutsch J. B.
HŐK vészen: Kausz J. özv.*
különösen tekintetbe fognak vétetni IIae< r B.-Gyarmaton: Milován és Isa- Illőkön: Kernpner L. özv.
Jánky A.»
I Sopronban : Mezey A.
Róza feltaláló s készitőné által Budán, orN.-Beeskereken: Böhm Izrael Szabadkán: Brenner J.*
kovits testv.
Jolsván: Maleter Béln
szágút fő-utcza 26-dik szám alatt.
S Szegeden: Kovács A. és M., és
Beregszászban: Buzáth Cajet. Kaposváron: Kohn Jak.*
és Weisz Hermann.
Egy flveg ára 1 forint,
Bfsterczebányán: Göllner Fr.* Kasban: Novelly* és Hege- N.-Kanizsán: Lowák Károly,
Pfeifer S. és Társa.
!
s mindenkor frisminőségben kapható a fn\-BetJsterrzén: Szongot G.
dűs L*
Rosenberg Fr.*, Belus és Fes- Szegszárdon: Brassay Mih.*
tnlálónőnél; továbbá a fóraktárban l'esttrn. Boldogasszonyban: MersitsF. Kézsinarkon: Genersich A.
Sz.-Fejérvárott: Legman A.
selhofer.
Török József gyógyszerésznél király-utcza; Brassóban: JekeliusF.,* Schei- Kis-Várdán: Balkányi F.
N.-Kikindán: Kisslinger M. és Szolnokon: Horanszky Istvár.
Méfc/.áros Alajos Ferenoztér; a városi
der F. és Eremias Döme.
Szombathelyen: Pillich Fr.*
Kolozsvárott: Wolff J*,Binder
Damjanovits T.
gyógyszertárban; Dietrik és fiotts<lilli{ Csarzán: Bentsath F.
Tatában: Széth Antal.
C. H.* ős Dr. Hintz G.
N.-Szebenben: Müller C.
cs. kir. udv. thea kereskedésében; Varga Csáktornyán: Karass.
Temesváron: Uhrmann H.
Komaromban: Grötschel Záig. N-Szt-Miklóson:Pfneisl M.
L. Józseftér ; Budán : a „római császárhoz" Czegléden: Persay A. gy.
Th.-Szt.-Mártonban: Toperés Belloni A *
N.-Szombatban: Stanzel H.
ezimzett gyógyszertárban viziváros; Buda- Debreczenbeu: GöltF. *
Kőszegen: Csacsinovits Istv. Nyitrán: Ottó Gusztáv.
czer L.
vár: az udv. gyógyszertárban. — Ajánlom Detfán: Braumilller J. és fiai.
és Bründl J.*
Pápán: ifj. Tscheppen J.
Tokajban: Juhász Pál és Brzeegyszersmind az általam feltalált gyomor- Dunaföldvaron: Nadhera Pál. liéváii: Boleman E.
Pancsován: Graft' W. H. és
zányi Ernő.
erősitó s az étvágyhiányt s emésztést azon Eszéken: Argirovits G. Let-Losonczon: Geduly Alb.
Trencsénben : Kulka J.*
Krcsadinatz.*
pillanatban előmozdító
*
kitsch Illés, Thürner J. S. fia.* Lúgoson:,Schieszler A.
Pécsett: Sipőcz F. és Spitzer Újvidéken : Steffanovits L. és
Egerben: Köllner Lőrincz és Magyar-Óváron: Antoni.
Brammer Mór.
Sándor.*
pannonia növény-boromat,
Marosvásárhelyen: Bucher M. Perjámoson: Neumann test- Uughváron : Krauss Adolf.
Schuttag János.
mely a hányás és hasmenés ellen védöleg hat. Eperjesen: Makovitzky E.
Váczon: Reichenhaller L. és HufMiskolcion: Ujváry F.
vérek.
Egy üveg ara 70 kr.;
nagel József.
és Spuller J. A.
Esztergomban: Schalkház F.
Péterváradon : Junginger.
Mitrovitzon: Kerstonosics A. Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz- Veszprémben: Ferenczy G.
pannonia mellnövény-czukorkák. Érsek-Ujváron: Fogd A.
Győrben: Kindermann J.« ésMohácson: Pyrker L.
tóry F. és Fischer J.
Zilahon: Harmáth S. F.
Egy csomag ára 30 kr
Rozsnyón: Posch J.
Monoron: Felföldy Kálmán.
Zólyomban: Thomka L.
Némethy P.
Föntebb emiitett szerek, hathatósságra
Rimaszombaton: HamalliárK. Zomborban: Weidínger.*
Kocianovich T. Moorott: Kranzel özvegye.
nézve semmi más gyártmányokkal össze nem
A 'jegyzett firmáknál létezik még ezenkívül
hasonlíthatók.
Üres üvegek 6 krval vétetnek vissza.
A bizonyítványok száma az ezerét felülhaladja, s melyek bármikor megtekinthetők.
raktára Is. — Ára egy üvegnek 1ft.oszt. ért.
Van szerencsém ezúttal a t. ez. közönséAz üvegcsék el vannak látva védmárkummal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
get arról értesíteni, hogy férjem llager
Leopold ker. gyakorló seborvos Budán, or- vegytanilag megvizsgáltatok és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a Dorschszágút 27. sz alatt, minden idült betegségek halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
gyógyítását elvállalja, s az e téren szerzett! hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az k6zvetlenül a természet
tapasztalataira támaszkodva, — magát tisz- által nyujtatott. — E valódi Dorseh-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
telettel ajánlja.— Szegények, ingyen gyógy- tüdöbajokban, scropholns és rachilis, köszvény é« csúz. Idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
\lfll I
A
gyógyszerész Bécsben,
kezelésben részesittetnek. — Kendelési idő: legsikeie-ebbenalValmaztafik.
Október 1870.
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i T l A J I ^ l i í * . . ; zum „Storch" Tuchlauben.
reggeli 8 — 9 s délutáni 4 - 5 óra közt.

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzslrolaj

ruha-keimék
bámulatos

Hamburger Adolf
üzletében
, uri-uteza •». sz.

Minták kivílnatr?
küldetnek minden- .
felé I n g y e n es £
mentve ^ K

chinai-(\ipafca)-ezüst evő-készletek K B. OONEAETZ bélyeggel, eredeti gyári arak mel-

— Leveskanalak tnczatja ft. 18.—, 17.— Asztali kések
13.50, 15.—, 17.50. Villák ft. 13.50, 17.50. Cucmege- (gyermek-) kanalak ft. 12, 13.— Uzsonna-kések ft. 10.—, 11.40, 13.—
. . . kávéskanalak ft. 8.—,, 8.50. ro.áskanálkak lt, 8.— 8.50. Tejmerők darabja ft. 2.20, 2.30. LeTesmerók
Uzsonna-villák ft. 10.--,, 11.40. 13.—
" 4.80,
• " "5.20,
"" "5.40,
" "" 5.90. "Főzelék-kanalak
_. 3.50,
ft.
Főzelék-kanalak
ft.
4.50. 4.70.
4.70. Ragon
Ragont-kanál
ft. 6.— 6.30 8.— Saláta-készlet
- 8.—
- ft.
- 4.50.
, . . 6.30,
. -. . ft.
. . 3.65. Bonczoló készlet ^párja
o __
ft. 5.—. 6.30.
Gyertyatartők,
simák ft.
10.75, díszesebbek ft. j10.S0.
12.50.
7.50,9.
minden eddiari. packfong vagy Alpacca név alatt létezd, nemezílstölteknél jobbak.
Tjeveskanalak ft. 5.60. Asztali kések ft. 9.— Viliik ft. 9.— Csemege- (ityermek-) kanalak ft. 5.60.
Uzsonna-késekft.7.30. \ illák f*. 7.30. Káré-kanalak ft. 3.25 tuczatja. Tejmerő!;ft.1.20. Leves2.—
_ merőkft.2.40, 2.60. Főzelék-kanalak fr. 2
— dbja. BonczoM.kes
Bonczol
„ és
„„ villa párja
, , „ . a _ ft.
. 3.25. Továbbá
melyek nászajándékokhoz is kulo-

i
Lunaid evő-készletek
egfinomabb ezüsMemezelt (piagná) háztartási tárgyak, nöson alkalma- m
sok, i.evezotosen: kézi, zongora, asztali és ágas gvertyatartók kávégépek, czukor-szelenczék, csészék és hintó'k, thea-üstök
és kannák, asztali állványok tojásfőzők és kelyhecskék, bor- és pezsgő-hűtők, vaj- és sajt-tányérok, tálozák, eczet- és
olajtartók, likőr- és aszúbor-állványok, pohárhordók, torta-lapátok s a kényelem sok egyéb tárgyai

aas Tai»s*.ék*t ..iaDlják K E R T É S Z é s E I S E R T P e s t e n , gj™«w-»*« «• -•• • ••—~
g ^ ~ írásbeli megrendelések utánvétel mellett gyorsan eszközöltetnek. " T H |
Kimerítő, az evSlcészletek rajzaival ellátott Arje'gyaékkel kiv&natra bérmentesen szolgaiunk.

I

Olcsó háztelkek.
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I.ofrfmomabb

jevélpapirok

rzsébetfalva.

(3-6)

Az nlólirt birtokosok részéről az „Erzsébetfalva" czimü telepen meg néhány 300
l
négyszeg öles házhely — négyszegölenként 1 — l , és> 2 írtjával.

csinos s legújabb

szabad kézből részleifizetésekre eladandók.

ellátva

A házhelyek közvetlenül a soroksári ország-ut mellett fekszenek, a gubacsi
Drasche-féle tégla-gyár átellenóben.

szines nyomatban.

100 levélpapír legfinomabb ft. 1—1.50
100 levélp. legjobb ang. vastag ft. 2—2.50
lOOlevélboritékmonogramm.ft 1 — 1.5')
100 levélborit, monog. nélkül kr. 50 — 60
100 levélboriték finomabb 80 kr. — 1 ft.
lOOlevélboriték
kr. 30-80

Látogatási jegyek.

100 db. legfinom. dupla fényes papírra,
kőnyomat
ft. 1—1.40
100 db. legfinom. bristolpapirra ft. 1.20
100 db. a la minute . . . . kr. 50 -«0

Pecsételő-markok.

1000 db. aranynyomat
ft. 2.50
1000 » veres, fehér szines pecsétv. ff. 8
1000 » szines nyomott (legújabb) ft. 4

Nyomtatványok.

1000 db. postai szállitó-levél . . . ft. 3
1000 » vaíuti szállitó-levél . . . ft. 6
1000 » váltó
ft. 4, 6 és 8
1000 » számla
ft. 3, 5 és 8
Kapható:

Löwinger A. és társa
papirkereskedésében Pesten,

hatvani-uteza 6. sz., a nemzeti kaszinóval szemközt, a „Deákhoz."
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a Pesí-soroksári lóvonatu vasút ni nini,

mely még az idén kiépül.
Ksen telepitvényen. egészséges levegőn, es a Dunára s a hegyvidékre szolgáló
felséges kilátáson kiviil igen jó víz is találtatik, alig néhány öl mélységre. Azonkívül
a földek magasan, 40 lábnyira 0 fölött, fekszt-nek, és e szerint minden vizveszélytől
mentek.

Bővebb értesítéssel szolgálnak:

Pesten: Weil Frigyes M ur, sétatér-uteza 13. szám.
Budán: Fischer Károly ur, bör-gyárnok, bombatér,
a hol is, tervrajzok megtekinthetők.

Blura János,

A birtokosok:

Weil Frigyes 31.,

kapuczinusok-ter^, saját házában.

bizományi 6a szállitmányi üzlet.

bőr-gyártulajdonos Budán.

nyomdatultijdonos, Peston fo-ut.

Fisclier Károly,

Heller József,

Olcsó háztelkek.

a

Tizennyolczadik évfolyam.

19-ik szám.

fiáth Mór legújabb kiadásai
:

Megrendelhetők saját könyvkereskedéséből Pesten, ttáz!H K)
Kugler mellett, és minden 1 önyvárusnál:

1849—1866.

Adalékok a kényaralom ellenes mozgalmak
TÖRTÉNETÉHEZ
T a r ta 1 o m:

I. A magyar menekült hadsereg létszáma decz. 11-ről 1849. Suuilán.
II. Visoezky tábornok az ország kormányzójához. Orsova aug. 17. 1849.
III. A kormányzó rendelete Asbóth Sándor vezérsegcdhez az emigratió ügyében, s a személye körüli katonai szolgálat ügyében. Kutayaápr. és szept. 1»63.
IV. 1851. Az emigratló távozása Hutájából.
V. 1852. Kossuth Asbóth Sándorhoz. Fegyverek, torok kölcsön és a Magyarországba való betörés ügyében. 11 levél Szfrmay Pálleveleaz európai emigratió pártoskodásairól. Hajnik levele az emigránsok személyes viszonyairól.
VI. 1853. Kossuth Asbóth Sándorhoz és Boylehoz a törökkel való alkudozásuk, a kölcsön és a betörés iránt. 5 db. Vukovics. S. Asboth Sándorhoz.
VII. 1854. Kossuth izgató levele az amerikai republikánusokhoz asenatusellen. 2
db. A Kossuth-dollárokra vonatkozó jegyzékek. Lovell Asbóth Sándorhoz.
VIII. 1855. Somssich Asbóth Sándorhoz.
IX. 1859. Kossuth tárgyalásai III. Napóleonnal, Nepoieon hercsegKfl, az
olasz kormánynyal; a felkelés tervezete. — Jelentés az ügy állásáról
Magyarországon és Olaszországban. — A nemzeti igazgatóság kiáltványa.
X. 1860. Asbóth Kossuthoz M invasió és az einurulió ügyében.
XI. 1861. Az 1861-ki eseményehhez.
XII. 1863—1866. Az Almássy és !Vedetzky-féle összeesküvésekhez ésa 66-ki
eseményekhez.
Ara 1 ft. CO kr.

Walser Ferencz

góp- és tnzo!tó-szerek gyára,
nitrátig- és erez-öntödéje

'estin, a király-uteza végén, a polg. lövöldével szemben — ajánlja a t. közönségnek
mindeunemii tűzoltó- és kerti fecskendőit,
Hzivattyuit éa kut-fsöveit; valamint uj
szerkezetű öiitiiseö-eszközeit s mindenféle
és tűzoltó készületeit is.

Pest, május 7-én 1871.
AB ataiauosan Jónak elismeri valódi s egészen frtaen érkezeti

Az 1870—Tiki porosz-franexia háború.

SCBNEEBERIÍI NOVENY-ALLOP

RÜSTOW V.,

| ovábbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáe,
orokgyuladáeok s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :

Politikai és katonai szempontból, előadja

JtGT Hadi térképekkel é& tervekkel. "Vf

Heckenast Gusitáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetom-uteza 4-ik
szám) megjelent és minden hazai könyvárusnál kapható:

NŐK HIVATÁSA.
Irta

BENICZKY IRMA.

W ~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai VjdongAgokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak "helye, egyszeri iktatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy
„zöriTgtatasnal csak 7 krajcárba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bérshe..: Oppelik Alajos, Wolkeile Nr. 22. és Haasenste.n e S Vogl.r, Wollze.le Nr. 9 . tSbbizőri igtatái
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

mell- * tüdőbetegek számára,

t'ESTEN: Török Jéesef gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, -- Thalmayer A. és társa, — Osietaztv
F., — Schlrk J., — és Gerhardt A. uraknál.
8 U D A M : Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Első és második füzet. — i r a 2 ft. 40 kr.
Aradon: Probst P. J
Kolozsvárit: Megay M. C. S.-Sz.-Györgyön: ötvös !\
Aszódon: Sperlagh J. gy. Körmöczőn : Draskóczy gy. gyógysz.
KEMÉNY ZSIGMOND tanulmányai. Kiadja Gyulai Pál. 2 kötetben. Ára fűzve
Baján: Klenautz J.
Károlyfehérvár: PischerÉ. Sopron : Voga és Rup;
4 ft. 60 kr., angol diszkötésben 6 ft.
recht.
TOLDY FEHENCZ. Magyar államférfiak és írók. Életrajzi emle'kek. 2 kötet. Brassóban: GyertyánfyFa- Kabinban: Stojánovies.
Kan-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
bick és Jekelius gysz.
Ára 3 ft. 60 kr., angol diszkötésben 5 ft.
Lúgoson: Arnold J.
Battonyán: Bignio K.
Sasvár: Mücke A. gy.
TOLDY FEREM'Z. Magyar költők élete. 2 kötet. Ára 3 ft. 60 kr., angol diszBelgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner K.
Segesvár: Misselbacher J
kötésben 5 ft. 40 kr.
KAUTZ GYULA. A társulási intézmények a nemzetgazdaságban. A m. tud. Beszterczén : Dietrieh és Mosonban : Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G
Miskolczon: Spuller J.
Fleiseher.
Sziszeken: Kubányi F.
akadémia által a nagy Fáy-dijjal boszoruzott pályamű. Diszesnagy 8-rét
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : MitterÁra fűzve 3 ft. 60 kr., angol diszkötésben 4 ft. 50 kr.
IMohács: Pyrker Gyula gy. mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
Tartalom: Első könyv. A részvény társulatok. Második könyv. A banMarosvásárhely: Jeneygy. Székesfehérvár : Say R
Csáktornyán: Kárász A.
kok, s különösen a jegybankok. H a r m a d i k könyv. A földhiteli, ipar-és keMunkácson: Gröttier L.
Csúton: Borsay F. gysz.
gyógysz.
reskedelmi bankok, s a biztosítási intézetek különösen. Negyedik könyv
l>ebreczenben: GöltlN. gy Mohácson: Kőgel I).
Siklóson: Nyers 8. gysz
A népbankok és takarékpénztárak. Ötödik könyv. A társulatok, termelési
Nagybányán: Horacsek J. Szathmáron: Juracsko P
és fogyasztási egyletek. Függelék. Egyéb közgazdasági egyesületek ég tár- Deésen: Krémer S.
Uettán: Braunmüller J. gy. Nezslderben: Fuchs J.
Szent-Miklóson: Haluscbks
sulási intézmények.
Revecserben: Hoffmann B. Nyitran: dr. Láng E.
P. gyógysz.
LABOULAYE EDUÁRD. AB Egyesült-Allamok törtenete. A S-ik kiadás után
Hszéken: Kawilowicz gysz Nyíregyházán: Hönsch Ede Szarvason: Réthy V.
francziából fordítva. Első kötet: A gyarmatok a forradalom előtt (1670 —1763).
gyógysz.
Kperfesen: Zsembery Ign
Szentesen: Eissdorfer G. gy
Második kötet: A függetlenségi harcz (1763 — 1782). Harmadik kötet: Az
Érsekújvár: Conlegner Ign. Nagy-Becskereken: Nedel- és Prohaszka Gyula.
Egyesült-Államok alkotmánya (1783 — 1789). Elöfizete'si ára 6 ft. Bolti ára
Egerben: Wessely gysz.
Temesvár : Kraul és Rotfc
kovics és Haidegger.
6 ft. 60 kr
Ozéken : Thürner 6ai és Nagy-Kanizsán : Welisch gyógysz.
B. EÖTVÖS JÓZSEF. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az
Dessáthy gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy
és Lovack gyógysz.
államra. Második átdolgazott kiadás. Két kötet. Előfizetési ára 6 ft. Bolti
Győrött: Brunner F.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordán: Welits és Wolf.
ára 6 ft.
Gyulán : Lukács gysz.
Nagykikinda: KomkaA. J. Tatán: Niertit F. gysz.
SZEMERE BERTALAN összegyűjtött munkái. Első és második kötet: SzámHaczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A. Török-Szent-Miklos: Piu
űzetés alatt irt napló. Ára 5 ft. Harmadik és negyedik kötet: Utazás keleHátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombatban: Pantot- lösz M.
ten a világosi napok után. 2 kötet. Ára 4 ft, ötödik kötet: Levelek.
schek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A. gy.
(1849—1862.) Ára 2 ft. Hatodik kötet: Szépirodalmi dolgozatok és beszé- Ipolyságon: Mikulási T.
Janosházán: Kuna gysz. Orosházán : Vangyel M.
Unghvártt: Telendy gysz
dek a forradalom előtt és után. Ára 2 ft. A hat kötet diszes angol kötésJolsván: Maleter gysz.
Pancsován : Graff gysz.
és özv. Benesch P.
ben 17 ft.
Kaposvártt: Schröder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Újvidéken: Sehreiber F.
TOMPA MIHÁLY összegyűjtött költeményei életrajzzal és jegyzetekkel.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Varannón: Elizárgysz.
Kiadják : Arany János, Gyulai Pal, Lévai József, Szász Karoly. DiszkiaKárolyvártt: Benich J.
Patnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
dás 6 kötetben, a költő arczképével. — Ára fűzve 7 ft. 20 kr. Pompás diszköKis-Martonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Váczon : Tragor A.
tésben 12 ft.
,
1059(1 — 2
gysz. és Spatay A.
és Dussil gysz.
AZ ESZTERHAZY-KEPTAR eredeti fényképekben. Szövegét irta Keleti
Varazsdon: Halter gysz,
Kassán: Esehwig E
Rosnyón: Posch J. gysz.
Gusztáv. Nagy ivréten, vastag halványsárga papíron, pompás diszkötésben.
Verseczen: Herzog gysz.
Késmárk:
Generdch
C.
és
A.
Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony : Ivánovics és fia
Ára 22 ft. Nagy ivréten, ugyanoly papiron, pompásan aranyozott disztokban
Kecskeméten: Papp M.
Rumán: Milutinovitz S.
(cartonban), melyből az egyes képek kivehetők. Ára 21 í't. Nagy negyedrétben,
Zalatnán: Mégay Gyula
Karánsebesen :Weber A. gy. R ékáson : Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
halványsárga vastag papiron, pompás diszkötésben. Ára 12 ft.
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: HofbauerI.gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Ed. gyógysz.
Zentán: Wuits testvéreknél
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
1055(1-6)'
schweizi ezredes.

Előfizetési feltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

A bécs-ujhelyi és bécsi vértanuk.
(1671. ápril 30.)

Mult ápril 30-án volt kétszáz éve, hogy
gr. Zrínyi Péter horvátországi bán és Frangepán Ferencz őrgróf Bécs-Uj helyen, gróf
Nádasdy Ferencz királyi helytartó és országbiró Bécsben hóhérbárd alá hajták fejüket, mint „felségsértök és lázadók", mondák német biráik, mint a magyar szabadság vértanúi, hitte és hiszi még mai napig
legnagyobb részt a honi közvélemény.
Történetüket le napjainkig homály burkolá, mert a dolog természeténél fogva titokban folyó

nek jelentései, az összes periratok, a mi- többet ne mondjak: Szalaynak elbeszéniszterek által a császárnak tett fölterjesz- lése, mely pedig a legteljesebb, legalább
tések, ennek rendeletei napjainkig senki nagy részben nem való, miért azonban öt
által nem vizsgálva, közzé nem téve, he- okolni nem lehet. Napjainkban e titkolózás
vertek a bécsi titkos állami és a budai megszűnt. A kormány elismerésre méltó
kamarai levéltárban. — A mi a közönség készséggel nyitja meg levéltárait a kutatók
tudomására juthatott, csak a külszin volt, előtt, és igy most már képesek vagyunk az
a többit a történelemnek mende-mondák s összeesküvésnek eléggé teljes, hiteles történetét megirni, és kimondani, hogy
bármily keveset tudtunk is az
összeesküvés részleteiről: a főszereplők jelleme felől mégis elég helyes felfogás képződött. Senki sem

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle
L valódi gyógyszer

Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulAk
8 bórkütegek sat. gyógyítására. Egy Üveg
ára 1 ft.
Schmidt os. kir. főorvostól, eey skatulya
»ra23kr.
Stíriai Stub-havasi-nÖTény-

tyuk8zem-tapasz,

Dr. Behr ideg-extractusa,

ac idegek erősítésére s a test edzésére ára
70 kr.

nedy

mell- s t ü d ő b e t e g e k számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentUche Gesundheitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
Előszó. — Bevezetés. - Az anyai befo- Még néhány fontos szó a nevelésről. - November 1866 űber „Schneebergs Krauter-AHop" Folgendes:
A inü tartalma:

lyás. — A nők befolyása a társadalmi életre.
— A nők befolyásának műkőre, természete
és kiterjedése. — Az anyai szeretet. —
Milyen eszközök biztosithatják a nők személyes befolyását? — A nők neveléséről.
— Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? —

Első lépés a nők szellemi felszabadulásának
pályáján. — A nők műkőre. — Mit tanuljanak a nők ? — Élvezetek és mulatságok. —
Tapintat és taktika. — A nők munkássága
azelőtt és most. — A nókérdés és annak
megoldása.

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

„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Glogjrnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bi:i allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten n. 8. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."

Főraktár: B I T T N E R GYULA, gyógyszerésznél Gloggnitzban..

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Az 1671. ápr. 30-ki vértanuk

összeesküvésükre vonatkozó adatokat a bécsi kormány féltékenyen ^ elrejté a történelem előtt. A vádlottak és tanuknak vallomásai az összeesküdteknek fölfogott levelei és irományai, a császári közegek-

aiig néhány itt-ott elszórt megbizhatóbb
adatokból kellett összeállitani. Nem lehet
tehát csodálni, hogy ez összeesküvésnek
történetét a maga valóságában történetíróinknál hiában keressük, s igy, hogy

kételkedik, hogy lépteiket nemcsupán a hazaszeretet, hanem a nagyravágyás is vezérle.
E meggyőződés mellett is óvakodnunk kell
azonban, nehogy igazságtalanokká legyünk;
mert azon nagyravágyás, mely mag*

