Tizenhatodik évfolyam.

26-ik szám.

URAKAT KÜLÖNÖSEN ÉRDEKLŐ CZIKKEK,
ajáolra

KERTÉSZ és EISERT
diszmü-kereskedésök által
Pesten, Dorottya-utcza, 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt.

Dohányvágó-gép.

Hosszu kísérletek után, sikerült egy
dohányvágót szerkesztetni, mely tb'ké—
—
letesen vasból készült s melynél kezeskedhetünk hogy minden igénynek megfelel. A dohányt ezen gép segitségével törökmódon hosszúra, vagy magyarmódon koczkára vághatni. Darabja 13ft50 kr.
Külseje florentini barna bronce-bói, belseje kőedényből
ncebói,
dohány nedvességi fokát tetszés szerint

s oly előkészülettel ellátva, — hogy
sr»bályoini lehet. Dar. 3 ft 30 kr.

^jT2J / i»O"ixÍXlÍ€5I*Cslí • a j e ' e n ' e g oly annyira kedvelt keleti dohány- zó-palaczkok, melyeknél a füst Tizen hatrán
keresztül, tökéletesen lehüttetik, hosszú hajlékony szárral, kissebbek agyagpipával 2 ft 25 kr, tajtpipával cigarettnek is használhatók 3 ft 50 kr, nagyobbak
4 ft 50 kr, 5 ft 50 kr, 6 ft 50 kr, nagyok és diszesek 9 ft.

Kitünö Lefaucheux-revolverek.

íMarok-revolverek simák és vésettek 10 fttól 20 ftig.
Mignon-zsebbeli revolverek simák 15 ft.
Sima jókf szitményü revolverek 7 mm. 17 fr, 9 mm. 18 ft, 12 mm. 20 ft.
Szintén ilyenek, minden egyes alkatrésuük kovácsolt aczélból, minden egyes darab pontosan belőve s czégünkkel ellátva, 7 mm. 24 ft 50 kr. 9 mm. 26 ft,
12 mm. 27 ft 50 kr.
Finomabb kiállitásuak, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal, ébenfa, ele. fántcsont agyakkal sat. 28 ft-tól 50 ftig.
10- és 12-l0vetü revolverek, különböző kiállitásuak 40 fttól 60 ftig.
Zsebbeli pisztolyok egycsövüek párja 2 fttól 10 ftig.
„
kétcsövüek 5 ft 60 krtól 15 ftig.

Lefaucheux

42 fttól 100 ftig

Percussiós egy-csövü
7 ftTŐCTkrtól ltTftlg

két-csövii

13 ft 5CTkrtóí"6Ö~ftig

Egyetemes készlet, holfandialakú. tajtpipát, három siivar-és egy cigarett-szopókát
vadászfegyverek dús választékban.
tartalmasé, disies bőrtokban, darabja 5 ft 60 kr.
|
Dohányzó-szekrénykét, diszes fából s még gazdagabban és sok-félékbea fel- Flobert-féle szoba-pisztoíyok és puskák,
szerelve, ajándékokhoz különösen alkalmasak, 4 ft 80 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft 75. » lövésnél nem durranván, szintúgy a szobában mint a szabadban, igen kellemes mulatsággal párosult gyakorlathoz a czéllövésben igen ajánlandók,
Cigarette-késslet, kissebb és nagyobb tajtszopókat, dohány- tartót, gyűjtésiért,
kissebb pisztolyok darabja 9 ft,
kanóczot és aisivarpapirt tartalmazó kisszerű tliszes tokban 4 ft 50 kr.
nagyobb pisztolyok darabja 13 ft. 50 kr.
Mol)íl-gyujtószer, egy szirarszopókát, kanóczot és gyufákat tartalmazó kis zsebPuskák madarakra is használhatók. 6 mm 19ft,9 mm. 21 ft.
belitok1 ft 60 kr.
Töltények száza 6 mm. golyóval 85 kr, 9 mm.golyóval 2 frt 85 kr, 6 mm.
nt
éa
TörölídLoliánvzó-lfészileteli:, ™, >>^ndu
söréttel 3 ft, 9 mm. söréttel 5 ft 50 kr.
sokhoz igen ajánlVasból készült czéltáblák, tölthetó mozsárral és kingró bohóezeial, dbja9 ft 80 kr.
hatók. — Kis tajt-csibukot széjjel rakható megyfaszárt, két szivarsíopót és do— -* "
"
"*
vagyis az ugynevezett „életmentők a mellényzsebhánytartót tartalmazó tokban 4 ft.
• •—
ben", melyek megtámadtatás esetében igen hathaNagy tajt-csibukot, széjjel rakható megyfaszárt, cigarett'szopókát os dohánytós, mindig magánál hordható védfegyvert képeznek, öntött vasból 55 kr, aczéltartót tartalmazó tokban 6 ft 30 kr.
ból 1 ft 50 kr, díszesebbek bortokban 1 ft 50 kr.
Szintén ilyen széjjelrakható fekete szárral 7 ft.
-^Y'SZtYlGiSÍ
Ó r i í l c ^6
óráig járó müvel s elzárható felkeltövei, mely
Szintén ilyen, nagy faszárral, másodrendü pipával 2ft75 kr.
" : " J " r kivánatos érában éles, csengd hangon |
Kis törökdohány-készlet, kupakos agyagcsibukot, szivar-szopókát, cigarett-felébreszt, ügyes alakjánál fogva pedig útközben is használható. Darabja 6ft50.
tev6t, és dohánytartót tartalmazó kis bőrtokban 2 ft 20 kr.
;_»1-± _-.»_ _ - ••
— - - (angol patent), bármily vizedénynyel minX > o l l f Í I l V7 i í Ó S é t a b o t o l f , cibukszár gyanánt használhatók,
den további előkészületek nélkül használ"
.
mi«-.ft»io kiállitásuak 2 ft 70 kr,
tathatván, egvBzerü használati módjuk s erős hatásuknál fogva meglepők. Kiseb
3 lt 60 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 40 kr, 10 ftig.
bek 10 ft. 80 kr, nagyobbak 16 ft 50 kr.
"~~
^ ^
szilárdan
kicsiny
közép nagyok
battist-bélléssel
készülve, minden egyes darab czégünkkel ellátva, a legnagyobb szélben is hasz10 ft 75 12ft50 18 ft 50
nálhatók.
Finom orleans-bélléssel
15 ft 60 18ft25 H)ft5')
Fehérek, igen elegánsak
. . v85 19 ft 60
1. szám, rövid kanóczczal ellátva, 85 kr.
16 ft
2. sz. kanóczcgal és szivarmetszővel 1 ft 25 kr.
Lovagló s kocsizó köpenyek ujjakkal és
batist-bélléssel 15 ft,
^„
„.
19 ft.
an o1
3. sz. hosszabb kanóczczal és szivarmetszövel 1 ft 50 kr.
Z í S e t > l > e l Í p é n z t á r c a ( f P»*ent), sárga patembörból, sxi4. szám. gyergyátskaval 1 ft 50 kr.
-*Járdán készülve, apró és papírpénznek
használható 2 ft.
patent-bőrből készitve, vállba
szivartárak
sárga patenthfirbftl, minden varrás nél-1
akasztható szíjjal, útra és kirándunadrágtartó kül,
s ennélfogva igen tartósan ké- [
lásokhoz igen alkalmasok, 25 darab 3 ft 30 kr, 50 darab 4 ft 40 kr és 75 daszülve 2 ft 30 kr.
rab 5 ft. Szintén ilyen különféle nagyságú síivartárczák 1 ft 60 krtól 4 ftig.
és tüz ellen mentesek, olajlámpások törés
U
igen csinosak, kenyér- és
™r-°V1'"', kicsinyek 1 ft 90 kr,
tollvágó késeiét, ollócaközépszerűek 5á ft 65 kr, nagyok 3 ft 40 kr.
kát, körflmtisztitót, fogvájót, fülkanálkit sat. tartalmazók, szamba 2 ft, 2 ft
ltítCSÓ
közép nagyságú, 3 kivonással, külseje chagrin-bőrbe
60 kr, teknösbóka-héjba 2 ft 50 kr, 3 ft 40 kr, 4ftés 4 ft 50 kr, gyöngyházba
f i i
kirándulásokhoz és útra igen ajánlandó,
foglalva 2 ft 60 kr és 2 ft 50 kr.
darabja 7 ft 50 kr
y ölcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldhetni,
oda irányúi, levélbeli megbízásoknál, a belénk helyezett bizalmat, a recdelmények gyors és pontos eszközlése által
megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

T Elöfizetési felhívás.

Jogtudományi Közlöny
a budapesti, nagyváradi és kassai ügyvédi egyletek közlönye
Heti szaklap,

kapcsolatban magy. kir. kuriai Ítéletekkel
és a

törvénykezési szabályrendeletek gyűjtésével.
Szaktudósok közremüködésével-

szerkeszti ^
Dr. DÁRDAI SAND OH.

'kiadja
IIECKENAST GUSZTAV.

Elöfizetési feltételek:

Tenyészjuh-eladk

. . ^^^B__-__-P
Főméltóságu herczeg Batthyáni PÜIÖD
ur enyingi uradalmában mint minden évben, ugy ez évben is e l a d a t i k - s T
gazdag gyapjas pepiner-kos 86 db., mestic-kos 89 db, mcstic-anva 1090 db
Y
ezenkivül nyári
hizlalt 1040
1040 db.
db. ürü.
'
y
hizlalt
ürü.
8 Z é t k Ü l d é s
boküldése kéreík
«-«>-öl_otése végett az előfizetések idejében
E
juhfajuak
gyapja
1862-ik
évi
londoni
világ
kiállitáson
nagy
éremk
a z
remr . z t ^ z el< ' ífiz eté8Í pénzeket és reklamácziókat a kiadó-hivatalW * mol, ugy ezen juhok a pesti 1857-ki kiállitáson két elismerő okiratot 18651 V a U l h 0 Z
a
kéziratokat pedig bérmentve a szerkesztőséghez kérjük intézni.
'
^ ^ A t. gyüjtőket tit előfizető után tiszteletpéldány JH e t i .
A megvott juhok Szent-Mihály napig itt maradhatnak
Negyedévre (julius—szeptember)
Félévre (julius—deczember)

(1-3)

3 forint.
6

A „Jogtudományi
Közlöny" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)
/ T I - ..M.

.

.

.

.

Enying, junius l-jén 1869.

\

6 5 2

2

F a r k a s Imre, m. k.

3

( ~ )
Kiadó-tnUjdono. Heckenast Ga«tár. - Kyom.tott saját nyomdájában

uradtiuttartd
(egyetem-utew 4-ik tóm

Pest, junius 27-én 1869.
Előfizetési ffiitételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — ÍJsnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
g^~
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnal csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.— Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.
r

Éber

Nándor.

E férfiak közé tartozik Éber Nándor is, szélesb körökben érvényesíteni tehetségét s
A szomoru emlékü tizennyolcz év, a foregyike
azoknak, kik a magyar név és ügytanulmányait; s azért, miután a jogi tanforadalom legyözetésétöl alkotmányunk helyszéles
körökben
megismertetésére legtöbbet lyamot a pesti egyetemen szép sikerrel véreállításáig, egyesek, családok s egész nemtettek,
kik
számüzetésök
ideje alatt a legtöbb gezte, az akkor igen kevés magyar által
zetünk életében mély és fájdalmas nyomokat
s
ernyedetlenebb
tevékenységet
fejtették ki, keresett diplomatiai pályára szánta magát,
hagyott hátra; sebeket, melyeknek behegesztése itt-ott örökre lehetetlen, s legjobb eset- s most dús tapasztalásaikat és széles össze- s e végből a keleti akadémiába (Bécsben)
ben is éveket kiván. A halál áldozatainak köttetéseiket a visszajöhetésre ismét meg- lépett, hogy ott, e széles nyelv- s politikai
az életet semmi hatalom vissza nem adhatja; nyilt hazába behozva, mindazt, mit magok ismereteket igénylő pályára magát kikéa hazának az elveszett idő, melyben a meg- szereztek magoknak, nemzetök javára ajánl- pezhesse. Alig végezte be az öt évi tanfolyaindult előrehaladás helyett tétlenségre s ják fel s meg nem lankadt tevékenységgel mot, kitünö eredménynyel, s volt nehány
visszamaradásra volt kárhoztatva, vissza nem hasznosítják. Kedves dolgot vélünk azért hónapig a külügyminiszteriumban gyakortéríthető, s évek, tán évtizedek kellenek, mig tenni olvasóinknak, s egyszersmind arczkép- nokul alkalmazva, jeles képzettségének s tekettőzött munka és tevékenység által a mu- csarnokunk kiegészitésére is szükségest, vékenységének azonnal pálya nyilt, midőn,
1848 elején, a konstantinápolyi
lasztás helyrehozva s a hátramakövetséghez
titkárrá neveztetett
radás kiegyenlítve és feledtetve
ki.
Sajátságos
ujj-mutatásai a
lesz. S ki adja vissza a számüzöttsorsnak
vagy
a
véletlennek. Az
nek szomoru bujdosásban töltött
oly
nevezetessé
leendő
1848-dik
éveit, melyek, mindig „jót remélév
hajnala
épen
földerült,
s Éber
ve, roszat érve" — végre egy fél
Nándor,
mintegy
előjelül,
késöbbi
emberkorra halmozódtak fel?
tevékenysége /színhelyére — keDe bármily szomoru emlékek
letre küldetett. Alig foglalta el
s helyrehozhatlan veszteségek tahelyét, a márcziusi változások bepadjanak is ama súlyos esztendők
következtek, az események rohagyászos emlékéhez: némi haszmosan követték egymást s hazánk
nukat sem lehet megtagadni.
hajója akaratlanul a vészek tenHazánkfiai, s épen a legjelesebbek
gerére sodortatott. A kényszerü,
közül valók, a sors által a haza
a kikerülhetlen forradalom kihatárait kerülni kényszerítve, kül^o
tört. A király által kinevezett
föld lakóivá lettek; a magyar név
v <if ^
miniszterium lemondott s a forés magyar ügy ismeretét Európa *
radalmi jellemű honvédelmi biés Amerika távoli nemzeteihez,
zottmány kezébe tette le az ország
elvitték, s mig magok is a külföld
kormányát. A haza veszedelempolitikai, társadalmi, anyagi éleben volt.
tével s institutióival megismerE szó, mely Kárpátoktól
kedve, tapasztalatokban dúsakká
Adriáig
riadt s viszhangjai meszlőnek, melyeket a bekövetkezett
sze
tulhangzottak
az ország hatászerencsésebb időszakban a haza
rain,
elég
volt
hogy
Éber Nánjavára hasznosíthatnak, a külföldort arra határozza, hogy követdet is megismertették sorsunkkal,
ségi állásáról lemondva, haza
intézményeinkkel s döntö befojöjön
s szolgálatait a veszélyben
lyást gyakorolhattak az irányunkforgó
hazának ajánlja föl. Elöször
ban alakuló közvéleményre.
a honvédelmi bizottmány mellett
Annyi s oly súlyos veszteséalkalmazták; késöbb, midőn Debgek mellett sem lehet, sem szareczenben
a forradalmi miniszteÉBER NÁNDOR.
bad kicsinylenünk e nyereséget.
rium ápril 14-dike után megalaS tisztelnünk és méltányolnunk
kult, a magyar külügyminiszterium szervezékell azon férfiakat, kik le nem verve, el nem midőn e jeles férfiu arczképét s tevékeny sében mint elnöki titkár vett részt Batthyány
csüggesztve a sors csapásai által, a hazasze- élete főbb vonásait közrebocsátjuk.
Éber Nándor az élet férfikorának delén Kázmér külügyminiszter alatt. Ez állásban
retet s életösztön egész ruganyosságával
maradt egészen a forradalom bevégeztéigmunkáltak arra, hogy számüzetésök szomoru áll, 1825-ben születvén, Budán, hol atyja
Világos után öt is a külföldre meneküsorsát egyetlen előnyös oldaláról zsákmá- számvevőségi tanácsos volt az akkori m. kir.
lök
közt találjuk. Bár, természetesen, előbbi
nyolják ki, nem annyira magok, mint a haza udvari kincstárnokságnál. Már fiatal koráhivatali
állásába, Konstantinápolyba, isza
ban kitünt nagyratörő lelkének hajlama:
javára.

OOl
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nem térhetett. — bizonyos tekintetben ott
folytatta életét, a hol egy év elött elhagyta
volt: t. i. kelet társadalmi, politikai és diplomatiai viszonyainak tanulmány ozásánál.Épen
annyi kitartással, mint élénk érdeklödéssel
vetette magát kelet összes életének mélyebb
tanulmányozására; e tárgyhoz nagy elösze
retet, vagy sejtelem kötötte, hogy itt fog
évekig müködni még.
1851-ben Angliába ment. A katonai tudományok elméleti tanulmányozására adta
magát azon buzgalommal és erélylyel, mely
szivós szellemét jellemzi: bármibe kezd, belemélyedni s alaposan, behatólag és kimeritöleg megismerni azt. Politikai, diplomatiai
s egyre gyarapodó katonai ismereteit önfentartására hasznosítandó, a hírlapirodalom
terén kezdett működni s pedig oly sikerrel, hogy a nagy világlap, a „Times" munkatársa lőn, mely öt, a ritka képzettségü
s széles látkörü üatal férfiut (még akkor
30 éves sem volt) az épen kiütött keleti háboru szinhelyére küldötte, mint rendes levelezőjét.
Bármennyit beszéljünk a journalistika
fontosságáról s bármennyire érezzük is azt
a magunk itthoni szük körében, alig lehet
fogalmunk egy oly világlap fontosságáról,
minő az angol „Times." Évek és évtizedek
hosszu sora óta, rendületlen tekintélylyel,
az egész mivelt világ által olvasva, szerepel
e lap, mint események, kormányok, államok
birája. Képviseli mintegy Anglia világhatalmát, mely mind az öt világrészben döntő
súlyra emelkedve, irányt ad mindenütt s az
események mérlegét súlyával jobbra vagy
balra billenti. A „Times" az angol magaspolitika személyesitője. mely legátalánosb
nagy-vonalaiban nem változik a napi politika, a whig és tory többség s kormány változásaival, hanem tisztán angol szempontból
itél meg mindent; a pártok fölött bizonyos
objectiv nézetekre emelkedve, a napi politika
hullámzásain felül, hatása csak annyival
nagyobb. S épen nem példátlan, hogy idegen
kormányok sokszor rendkivüli áldozatokra
volnának készek, csakhogy ügyök s érdekökben egy czikk, egy kis jegyzék jelenjék
meg a „Times"-ban. De a „Times" egyedül Anglia valódi, világ-érdekeinek képviselője, azt közli, a mit ez érdekekkel
megegyezőnek tart s támogatja vagy megtámadja a kormányok politikáját e mérték
szerint.
Egy ily lap az, mely Éber Nándort rendes
tudósítóul küldötte a keleti háboru szinhelyére, melyben mint tudjuk, egy oldalról
az oroszok, másikról a török s mint ennek és
az európai egyensúlynak védői az angol és a
franczia vettek részt. Éber, a színhelyre
érkezve, elöször is a török sereghez csatlakozott, mely Omer basa vezérlete alatt a
Duna-vonalt védte az oroszok ellen, s ott
minden nagyobb ütközetben részt vett. A
hirlapirói toll mellett ugyanis, karddal is
kivánta szolgálni azon ügyet, melyet Európa
békéje, sulyegyene, sőt szabadsága ügyének
ismert föl. Azon ponton álltak a világesemények, hol Napoleon ama hires mondása
szerint „50 év alatt egész Európában a kancsuka, vagy a respublika lesz uralkodó" —
ha nem is a végleges eldöntésnek, de az
egyik vagy másik irányába való határozott
indulásnak kellett történnie. Anglia és Francziaország nem épen csak a törököt védték,
hanem egész Európát, hogy az orosz ne
tehesse nyakára a lábát a ledöntött Konstantinápolyban.
Kber, a török táborban Fuad basával
megismerkedvén, öt Epirusba és Thessaliába
követte, s általa tábori főnöknek neveztetett ki, ezredest ranggal, és sikerrel vezette
a harczot :i betört görög csapatok ellen,

forgatva folyvást a tollat is, mikor a kard Petőfi hátrahagyott költeményeiből.*)
pihent.
A háboru bevégeztével, melyben mindMár mi nékünk ellenségünk...
végig s nevezetesen Sebastopol ostromában
Már mi nékünk ellenségünk
is tevékeny részt vett, huzamosabban keleten
Egész világ, látom én;
maradt még, mint a „Times" keleti leveSzegény magyar, beh magad vagy
Ezon a föld korekén !
lezője. A dunai tartományokban elég anyaga
maradt még a politikai érdeklődésnek. A
A kivel mi megosztottuk
keleti kérdés a háboru által nem oldatott
Asztalunknak ételét,
meg, csak elnapoltatott megoldása. A gyúRuháinkat, hajlékunkat:
anyagok, a béke őrizete alatt, de felhalmozva
Éhenkórász volt elég.
maradtak. A fejedelemségek, Szerbia, MonteA ki hozzánk jőne mostan,
negro, a görög tartományok, maga GörögBajainkat osztani,
ország , Kréta — megannyi kényes pontA ki velünk kezet fogna:
jai Európa e mindig fájó, beteg tagjának,
Nincs barát, nincs atyafi.
keletnek, melyen folyvást ott kell hogy
tartsa szemét s kezét az európai diplomaNo de semmi, jó az isten,
Ugy lesz, a hogy lenni kell;
tia, s annak fő intézői, Francziaország és
Hagyjanak
el! csak magunkat
Anglia,
Mi magunk ne hagyjuk el.
18f)9-ben Olaszországban találjuk Ebért.
Most nyilt alkalma, az európai érdekek melÉs mi nem hagyjuk magunkat,
lett saját hazája közelebbi érdekeit közvetleMig lösz egy kéz és egy kard;
Fogadom azt, hogy megbánja,
nül is szolgálnia; a mellett, hogy a franczia és
A ki bántja a magyart!
olasz főhadiszállásokon mint a „Times" levelezője tartózkodott, egyszersmind a magyar
Hosszu a mi türelmünk, de
komité megbizottja is volt s részt vett a
Ha egyszer kifakadunk,
magentai és solíerinói döntö ütközetekben.
Akkor aztán hosszu ám és
Rettentő a haragunk.
A villafrankai béke után sem maradt tétlen
a magyar érdekben; Garibaldi nagy vállalaTudhatják az ellonségink
tához csatlakozva, részt vett Türrel együtt a
Mint viselünk háborut,
szicziliai dicső és eredménydús expeditióHa podig már elfeledték,
ban s nevezetesen Palermo bevételében is.
Jól van, majd eszökbo jut.
Dandárparancsnokká neveztetvén ki, az elsö
Ugy elütjük-verjük őket,
alakitandó dandár parancsnokságát vette át,
Ha türelmünk megszakad,
s oly sikeresen vezette azt, hogy Capua
Hogy magunk is megsajnáljuk
elött, a szintén parancsa alá rendelt magyar
Szegény nyomorultakat!
légióval együtt az döntötte el a végső
(Pest, 1848.)
csatát.
A hadjárat befejeztetvén, lemondását az
olasz seregnél beadta. Ettől kezdve 1867-ig,
Lengyel ravaszság.
illetőleg az osztrák-porosz-olasz háborut befe(Történeti beszély.)
jező békéig, Angliában, Franczia- és Olasz(Folytatás.)
országban müködött, részint hirlap-irói szerepét folytatva, részint politikai és diplomaE lelkesedés kevés idő mulva egészen letiai ismereteit s összeköttetéseit igyekezve csillapult egy közbejött esemény által, mefölhasználni Magyarország érdekében.
lyet higgadtan tekintve a dolgot, mindenki
Alkotmányunk helyreállításának ténye előre láthatott volna. A határőrzö, azaz: azon
gyökeresen megváltoztatta a külföldön élö egyéniség, ki e kötelességet Lada fia helyett
magyarok helyzetét s politikai törekvéseit. becsülettel teljesité, egy napon kétségbeesve
A nemzet kibékült az uralkodó házzal s for- jelentette, hogy az ellenség serege a birodaradalmi aspiratióknak, külföldi invasió lom határain betört. Számra nézve husz
létesítésére való törekvéseknek többé sem gyalog és husz lovas volt. brandenburgi
helye, sem értelme nem lehetett. A koroná- egyenruhába öltözve.
zás után Éber is visszatért hazájába, s bár a
Az ügy komoly lön. Hirtelen elfutottak
„Times" levelezői tisztét, melylyel hazájának Panne Kermanért; de ezt urának szőlőiben
is legtöbbet használhat, megtartotta (s örül- oly elmerült állapotban találták, hogy le
hetünk, hogy nemzetünk érdekeinek is oly kellett mondaniok azon képzelődéseikröl,
kitünö, hazafias és tekintélyes képviselője s hogy az ellenség fejeit miként fogják levagszószólója van a világlapban, mint Éber dalni. Maga a fönök nyeregbe veté magát s
Nándor), de elhatározta, tehetségeit s tevé- embereinek tizedével jól-roszul felfegyverkenységét ezentul kizárólag hazájának s a kezve az ellenség elébe sietett,
reform-politikának szentelni. Annyi tapaszPanne Onoufri, ki egykissé beszélte a
talással, oly széles látkörrel, európai eszmék- német nyelvet, az ellenséghez küldetett
kel, mint ö bir, valóban kitünö szolgálatokat követ gyanánt; nemsokára visszatért, s jetehet e tehetséges és tevékeny férfiakban, lenté az övéinek, hogy a választó fejedelem
feladatához képest bizony nem tulgazdag emberei Lada fejedelemségnek főnökét akarhazának.
ják elfogni, s még pedig azért, mert a porosz
Nehány hirlapi czikke, alaposság s emel- hivatalnokkal oly lealázó módon bánt. Ladát
kedett szempontok által csakhamar föltünt. e felelet rémitöen felböszité; kis csapatját
Az anyagi téren a magyar-angol bank alapí- csatarendbe állította, s az ellenségnek neki
tásában való tevékeny részvét által tüntette rontott. Odin vitéz fiai, készületlenek levén
ki magát. S összehivatván az országgyülés, a támadásra, az elsö ütközés után hátrálni
miután Szék város, Erdélyben, képviselőjéül kezdtek; csakhamar megzavarodott a szép
óhajtotta, elfogadván a jelöltséget egy kitünő rend s a legnagyobb zürzavar támadt^köprogramm-beszéddel, melyben a közjogi alap zöttük. Ezalatt Kerman fővezér magához
mellett határozottan nyilatkozik s követendő jővén mámorából s meghallván a történteket
politikánkat és a reformokat hangsulyozza, gyorsan egybegyüjté katonáit s a kastélyott nagy többséggel képviselőül megválasz- kertjén keresztül vágtatva futott azon helytatott s belépett a törvényhozásba, melynek re, hol számítása szerint az ellenségnek
kétségkivül hasznos és tevékeny tagjai közé tartózkodnia kellett. A legjobb perczben
fog tartozni.
—d—
*) Petőfi e költeményét is hátrahagyott saját kéziratából közöljük, mely egykori nejénél volt, s most fia birtokában van.
Szerk.

lovasság nagyon öreg s ezammogó, a gyalogérkezett meg, — tökéletesen befejezé, a mit erejét gyarapítsák, a mint III. Panne ural- ság pedig rendkivül lusta, E hirre Lada
Lada elkezdett. Az egész potvsz hadsereg, kodása alatt tettek a török és tatár fog- lesbe állitott embereit még jobban szétoszkivéve egy altisztet, ki szabadulását lova lyokkal.
totta azon az uton, melyen az ellenségnek át
IV.
gyors lábainak köszönheté, részint lekonkellett haladnia, s mely egy mértföldnyi kiMintha az ég is kedvezett volna Lada terjedésü lehetett.
czoltatott, részint elfogatott. A hadsereg le
levén győzve, a fejedelem s a fővezér egymás ügyének, épen ez idö tájban Brandenburgban
Az egész éj eltelt e rendezkedéssel, pakarjaiba borultak. Értésökre esett később igen kevés használható s rendelkezésre kész rancsosztással s az egyes csapatok közti gyors
a foglyoktól, hogy nemsokára egy másik csapat volt. Hogy pedig máshonnan hozzanak közlekedés meghatározásával. — Hajnalkor
porosz csapat fog jönni ellenök, megboszu- segitséget, nem birt előtte valószinűséggel, jelenték az előőrsök, hogy a porosz hadsereg
mert az a távolság miatt sok időbe került utban van. Oktober hónap volt, s igy azon
landó az élőbbemnek vereségét.
Addig kell ütni a vasat, a mig tüzes. Mi- volna. Mindazáltal t'udta, hogy a poroszok időszak, midőn a hüvös lég s a köd nem ritka.
után a foglyokat megvizsgálták s biztos uj támadásra készülnek, s épen ezért ö sem Hét óra tájban a kürt s a dob harsogása
helyre elhelyezték, összegyültek az uj fejede- akart tétlenül maradni. A környékbeli nemes távolról hirdeté, hogy a porosz hadsereg
lemség alattvalói éjjeli tanácskozásra, azon emberek értesülvén a történtekről, irigy valóban elhagyta éjjeli állomását, Csakhamar
védeszközök felöl, melyekkel a legközelebbi szemmel tekintettek Ladára, s szívok mélyé- látható lön az előrenyomuló hadtest. Az erbetörést, mire biztosan számítottak, megaka- ből kívánták a veszélyt, mely különben ugy dőhöz érve, nehány lovas embert küldtek
dályozhatják. Másnap reggel futárok kül- is fenyegeté. Nagy számu, kereset s menhely előre az ut kipuhatolása végett, s ezeket Lada
dettek szét Lengyelország különböző részeibe, nélküli, lusta, tunya népség tizenként, szá- emberei nyugodtan hagyták elvonulni- Az
levelekkel terhelve Lada ismerős shliachtichi- zanként vándorolt hozzá, menhelyt keresve, előőrsök a faluig hatoltak, a nélkül, hogy
eihez. Segély adásra szólitattak fel e leve- s szolgálatukat ajánlva fel. E szerint a feje- élö lénynyel találkoztak volna; visszatértek
lekben. Egyszersmind tudatták az ellenség- delemség védőinek száma tetemesen megsza- tehát s jelentették főnöküknek , hogy az ut
gel történt elsö összeütközésük szerencsés porodott, ugy hogy biztosabban nézhetett tökéletesen szabad. A középszárny, melyet
eredményét. Ugyancsak az nap Ladovoban elébe a bizonytalan jövőnek, mint eddig. A az ágyúk képeztek, parancsot kapott, hogy
minden kapa, ásó elövétetett s bokor, föld és közeli szomszédok, kikkel Lada jó viszonyban nyomuljon előre. Midőn már az erdő közepén
sánczerösitéseket kezdettek csinálni a fejede- volt, az élelmi szerek készitésével foglala- tul voltak, hirteleni ágyúdörej hangzott a
lemség határszéleinek különböző pontjain. toskodtak.
fák lombjai között, mely megrázkódtatá s
Három nap mulva Ladovo falu — nem túEzen hadi előkészületek alatt Lada igen perczre megállitá a mitsem gyanító ellenlozunk, ha állítjuk, hogy nagy kosárhoz jól érezte magát, Szoros fegyelmet akart be- séget. Ez ágyúdörej támadási jelül szolgált
hasonlított, mely minden oldalról hatalmas hozni hadseregébe; mindennap hadi szemlét Lada embereinek.
zárfalat képezett. Az utakon keresztül nagy tartott, gyakoroltatta, tanitotta embereit,
A poroszok rémülete a legmagasabb fokra
árkokat ástak; szóval oly jól dolgoztak, hogy szóval igen rövid idö alatt egészen meg- hágott, látván a deres fákat mozogni, s a
nehány nap mulva az ügyesen kigondolt vé- szokta a katonai élet fáradalmait. Kémeket zúzmarát az utra aláhullani; egyszerre,
delmi munkálatok végre voltak hajtva. tartott, s ezekáltal mindig elég korán sikerült mintha a föld nyilott volna meg, füstgomoly
Parancsolat adatott ki a lovasságnak és gya- megtudnia az ellenség minden mozdulatát. i ^ s golyó-zápor lepte el mindnyájukat, jobbról,
logságnak, hogy kisebb csapatokra osztva Midőn biztos adatot szerzett a porosz had- j balról, elölről és hátulról. A porosz tábornok,
magukat, az utak, s az ösvények mellett sereg számáról, mely birtokait ujra megtá- j a csapat vezénylője készületlen volt ilynemü
álljanak lesbe, s a legelső jelre készen le- madta, azonnal egybegyüjté hadnagyait s I támadás ellen; nem is gondolta, hogy ez
gyenek.
tanácskozni kezdtek a teendőkről Lada elnök- oktalan önhitt népség, mert mindig annak
Öt nap mulva ezen előkészületek után a lete alatt. Véleményük az volt, hogy az ellen- tartá — hasonló végletekre merne lépni.
' határszélre lesbe kiállitott örök nagy porfel- séget meg kell várni, mig a falut megtámadja,
Szó sem lehetett többé győzelemről,még
leget vettek észre az országuton. Azonnal s azután rohanni rája részint a faluból, ré- szerencse, ha éltöket megmentik s becsülettel
értesítek jel által a hadsereget. A fejedelem szint a falun kivüli rejtekhelyeikből; igy, megszabadulnak a kelepczéböl. Négy szeget
emberei oly jól elvoltak rejtve, hogy midőn mintegy két tüz közé szoritva, könnyen képezve szilárdul álltak ellent a heves rohaa kétszáz gyalogból és lovasból álló ellenség meg lehetne verni.
moknak. De Lada embereinek egy ügyes tette
Azután fölmerült, hogy jó volna a csata megakadályozá szerencsés mozdulatuk minaz erdöböl kilépett, s a fejedelemség mezőire
ért. észre sem vette öket. A porosz csapatok színhelyét az ellenség birtokaira tenni át. den előnyeit. Óriási lángnyelv, szikrákat, és
bizva vitézségükben, bátran haladtak előre; Igaz, hogy ezáltal a casus belli oly következ- füstgomolyt hányva ki magából, bocsáttatott
de a mezővároshoz közel azt vették észre, ményeket vonhatna maga után, melyeket mi Odin szerencsétlen fiaira, ugy hogy szemök
hogy áttörhetlen erődítményekkel vannak sem lenne képes helyrehozni; s ha a végső világát majd elveszték. Roppant mennyiségü
körülvéve s a merre jöttek, az erdőn keresz- esetben kényszerítve volnának Lengyelország fenyü s száraz galy égve, füstölve dobatott
tül, az ut el van zárva. Lehetelen leirni, minő szövetségében keresni kárpótlást, könnyen elébükazuton keresztül, ugy hogy egy lépést
rémület s kétségbeesés fogta el mindnyájukat; megtörténhetnék, hogy ez utóbbi megtagadná sem tudtak tenni s a tüz, füst és elleneik rohaa föld remegett hangos kiáltásaiktól s a tá- pártfogását,nehogy valamikép gyanuba hozza mai ellen egyszerre kellett magokat védeniök.
voli hegyek rémesen viszhangoztak. Azt magát azok pártfogása által, kik a porosz
Ez óriási zavarban a rend végképen felhitték, hogy bűvészet történt velök, de végre földbirtokokat háborgatják. Miután minden bomlott, ugy hogy nem volt ki engedelmesis átlátták, hogy mindnyájuknak el kell ajánlott eszközt gondolóra vettek s kimerí- kedjék, nem volt ki parancsoljon. Egyszerre
veszniök, menekvésre nincs semmi ut. Csupán tettek , hogy a fejedelemséget ezen nyo- hideg borzongás futotta át a poroszok minden
egy-két embernek sikerült keresztül törni a masztó helyzetéből mihamarabb fölmentsék, tagjait, s rémülten hátra hagyva holtjaikat
küzdés alatt a védők csapatain, — gyorsan Lada dühösen szakitva félbe a gyülést, elha- és sebesültjeiket, futásnak eredtek. Távolban
iramlottak tova, hogy hirül vigyék Branden- tározá, hogy serege saját birtokán fog ma- megállva, fájdalmasan tekintettek vissza a
burgba, ez ujabbi veszteség hirét. A többiek radni s onnan veri vissza az ellent. Elkisérteté rájok nézve oly szerencsétlen helyre s rendbe
hosszas ellentállás, küzdés után kényt elé- nejét s környezetét biztos helyre, a meny- szedvén magukat, folytatni kezdették visszanek voltak fegyvereiket letenni s magukat asszonyi hozományul kapott birtokra, és mi- vonulásukat; de épen e perczben egy lovas
után embereit az erdőnek különböző pontján csapat, mely nem messze tőlük biztos helyen
megadni.
lesbe kiállította, elterjeszté a hirt, hogy a volt lesbe állítva, rájuk rontott s kegyelem
A mint látszik, a szerencse kedvezett az uj
schliachta,elrétnittetve az ellenség közeledése nélkül felkonczolta őket. Az uj fejedelemség
fejedelemnek. Roppant sok fegyver, ló, élelmi
által, szétfutott s mindent védtelenül hagyott. alattvalói oly jól müködtek, hogy nagy Fridszer s más szükséges tárgyak kerültek birtoA poroszok épen azon napon hallották meg rik hatalmas tekintetü, izmos katonákból
kába. De mit tegyen a foglyokkal, kiknek
e kedvező hirt, a melyen be akartak rontani
száma majd fölülmúlta saját vitézeinek szá| álló sergének alig szabadult meg negyede;
a fejedelemségbe.
mát? Magánál tartani kissé költséges, de
! a többi része az erdőben, az utakon sebesülten
Lada. egyik ravasz alattvalója, ki a német hevert, vagy pedig foglyul esett.
némi részben veszedelmes is lett voina. Ujabbi
rendeletig a kocsiszínbe és fészerbe záratta ! jelleget bámulatosan tudta utánozni, kovács(Folyt, köv.)
be öket s kevés élelmi szert osztatott ki S nak öltözködve, bevezetteté magát az ellenközöttük, elegendőt arra nézve, hogy éhen ség táborába. Ügyesen tettetve magát, rémüBucsnnii oláh asszony.
meg ne haljanak, s azután egybe hivatá em- letének s örömének szabad tért engedett s
bereit, tanácskozni a foglyok sorsa felöl. A azt mondá: hogy életében elöször lát branBucsum hires helység a maga környékén.
vélemények igen megoszlottak: az egyik azt denburgi sereget s zászlókat, A poroszoknak Olyan mint egy oáz sivár puszta végtelenjén.
ajánlá, hogy a tó vizébe fullaszszák be; a , megtetszett az együgyü ember, s szabadon
Benn fokszik Erdély aranyvidékén. Körülte,
másik, hogy gyújtsák meg a fészert, a melybe j engedték járkálni katonáik között, mialatt ő és a fölötte emelkedő hegyekben mindenütt aranyzárva vannak; végre is sok tanakodás után, kényelmesen számitá meg azoknak számát, bányászkodás foly. A buesumi oláh egyszersmind
Éjfélkor visszatérvén, értesité az övéit, hányász, s a buesumi bányász egyszersmind gazdag
mely késő éjfélig tartott, elhatározták, hogy
hogy
az ellenségnek kétezer gyalogja es E fogalmak elválaszthatlanok egymástól a kornégyenként összekötözik s ily állapotban
fegyverese
s négy ágyúja van összesen ; de a nvéken.
elvezetik Lengyelországba, hogy ez állam
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A bányavidék lakóinak tulnyomó része sze- kapcsolatban, hogy a szegény ezopfos vitéznek
Az ulánusok kék kabátot, vörös bugyogót és
gény, ronda, elcsenovészett. Azok között, kik bá- éjszaka nem volt szabad lefeküdni. József császár forgó nélküli confederatkát kaptak, a patrontást
nyászatot űznek, nem láthatsz derék férfiut, szép többre becsülvén a katonáit, mint a ezopfot, ki- vállon viselik. Táborban zubbonyuk kék és köpeasszonyt. A férfiak apró, görnyedő alakok, a gör- mondta ennek halálos itéletét. Még többen fognak nyük barna. Tiszt és legénység egyforma színeket
vélykór mindonnapi vendég nálok; asszonyok, emlékezni a gérokkra, az óriási csákókra, a hatal- hord. Az utóbbiak miczije (tábori sipkája) vörös.
férfiak egyaránt görvélyosek, némelyiknek két, mas borjukra, melyek egy valóságos borju súlyával A Traim-ulánok fehér tollat viselnek a confederatháromszoros golyva dagasztya nyakát, ugy hogy votokedtek. Igazán, a mennyi ujitást igy darabon- kán, a többi 12 ezred pedig lószőrforgót.
lélekzése már messzire elhallszik. Az asszonyok ként lassan-lassan behoztak, nem lenne csuda, ha
Az egy évi önkénytesek öltözote hasonlit
30 éves korukban már vén banyák, nöm irigyli valamelyik második kapitulácziót szolgáló vitéz ur
őket senki férjeiktől. S ha a férj jól eldöngeti fele- nem ismerne rá a saját maga első kapitulácziója azon hadcsapatéhoz, melyhez beosztvák, csakhogy
ségét, ez zsobre rakja az ütlogeket, még dicsekszik korából való képére, malyet — ha a fotográfia már megkülönböztetésül a kabát hajtókás, kézelőjén
férje szeretetével, mert különben nem verné meg, akkor divatban van, — bizonyosan nem mulasztott egy keskeny sárga szalagot viselnek.
ha nem féltené.
volna ol készíttetni a szeretője, vagy a hogy ők
E vidék keretében mint kirivó ellentét áll ott nevezik: „felesége" számára.
Bucsum, népével. Szép szálas férfiak, szép karcsu
Most megint uj ruhát kap a sereg. Megkékül.
A josefstadti fogoly-életből.
termetü nők lakják. S a bucsumiak egész élet- Nem kell annyit mosni a „bluzlit" és a hagyomá(Vége.)
módja elüt a vidék többi népétől, az ugynevezett nyos emlékü „farba" elveszti minden jelentőségét
mokánytól.
a szijj fehérítése körül, moly ezentul természetes
Mindon két szobának volt egy sánezosa
Szeretik a fényt, a pompát, a csillogást. Sze- szinében fog diszleni vitézeink derekán. Sapkát is
(Schanzstráfling)
ezeknek a lábán volt a vas és
retik a magok módja szerint. A férfi a legfinomabb ujat kapnak: a gombos „holzmitzit", mely az igaz,
zörögtek
vele
rettenetesen.
Reggel (nyárban 6,
gyolcsból készítteti ingeit; kisallangozza, kisujtá- hogy nyáron meleg, télen hideg, árnyékot nöm
télben
7
órakor)
vonult
végig
ablakunk alatt a
sozza, hogy keresni köll rajta fehér helyet. S aztán tart: de ha a divat ugy hozza magával, azért az
30—40
sánezos,
egyhangu
zúgással
zörgetve vasát,
darócz harisnyát, ször-nadrágot vesz molléje és ég tartsa meg!
aztán
a
profószoktól
behozták
a
fát,
a tejet, a
báránybőr ködment, mely sehogysem illik a finom
De lássuk részletezve hadseregünk uj unifor- könyvet, szobánkat kiseperték, ruháinkat, csizmáinghez. A bucsumi asszony magára rak selymet, misát, melyet jelenleg még csak a tiszteken és öninkat kitisztitották, mosdó- és ivóvizet hoztak s
aranyat, ezüstöt, pántlikát — hogy
dolgaikat végozve nálunk, vagy
csak ugy ragyog tőle. Mellét minvisszamentek szomoru kazamátádenféle becses régi pénzekből kéjokba, vagy mentek vármunkára,
szitett füzér, vagy értékes drága
utczát seperni, vársánczolásokat
gyöngy ékesíti; de a sok drágaság
egyengetni, a tisztek kertjeibe dolközt ott találhatsz krajczáros kalágozni, vizet hordani stb.
rist, vagy fülbevalója értéknélküli
Legtöbb galliczianer volt közgyermekjáték. Szoknyája finom és
tük,
— néha kis bünért 5—6 évi
nehéz selyem, s hogy a disz teljes
sánezmunkára itélve — sok rolegyen, a picziny lábat óriás nagykonszenves ifju; egy lengyel vagy
ságu nehéz, patkós csizma védi.
rusznyák fiu volt az én szobámban
Epén ily bizarr háztartásuk is.
tovább
egy évnél, s mindennap
A bucsumiak szeretik a szép bumegcsókolta kabátom szélét — s
tort, a szép képekot. Láthatod azmennyre-földre kért, hozzam el matán a legtarkább vegyüléket; egy
gammal,
mert egész életében hiven
európai hirü metsző művét a hafog szolgálni.
vasi piktorok ákombákomszerü,
Ezek a sánezosok délben elhozkivárt tagu szentéi mellett; faták
ebédünket, s akkor is végezték
ragatlan, sánta lóczát, remeka szobai szolgálatot, — néha külművű politirozott diszasztal meldöztük őket egyik, vagy másik
lett; bocskort, sáros csizmát, darócz
pajtásunkhoz,
fekete kó'táblára irharisnyákat szép almáriom teteván fel izenetünket.
jén . . . stb.
Már fennebb is emlitettem a
Ha hetivásárra lerándulnak a
könyvet.
Minden fogolynak volt
bányavárosokba, a bucsumi szép,
egy pénztári könyve; ennek 10—
daliás alakok azonnal felismerhe12 első lapja a bevételre volt szátők a nagy néptömegben. Az ellenmitva,
a többi 20—24 lap a napi
tét itt még inkább kirí.
kiadásokra.
A hónap végén aztán
Sajátságos körülmény az, hogy
összeszámolták
kiadásunkat, s kie falu lakosainak természeti alkata
vonták
az
első
lapokon álló öszmennyire elüt az egész vidék népészegből; s pénzünk kezelése igy
től. Ép férfit, szép asszonyt, sőt
ugyszólva előttünk és elméletileg
valódi szépséget csak itt lehet
tisztán folyt. A josefstadti fogtalálni az egész vidéken. Bajos
lyok havikiadása saját pénzükből
volna ennok okát megmondani. Egy
10 és 30 ezer forint közt mozgott.
gonosz hagyomány, melyet talán
A
pénz egy ládában állott a főcsak a vidék irigysége költött s
profósznál,
és három kulcsa volt,
rosz nyelve terjesztett, azt tartja,
egyik
állott
a főprofósznál, a máhogy Mária Terézia uralkodása
sik
a
térhadnagynál,
s a 3-ik a
alatt, szándékosan-e vagy történetérkapitánynál,
a
kassában
rendetesen, ogy század magyar huszár
sen
20—30
ezer
forint
volt;
a kiszállásoltatott a testileg-lelkileg
adás
5
naponként
történt
a
profóelcsenevészedott népü vidék főheszoknak; a pénz mindennap é r e lyére Búcsúmba s az oláh leányok
zett.
A gróf Hallereknek, s egy
és menyecskékkel kovoredve, az
Bacsumi oláh asszony. — (Fénykép után.)
pár olasznak (Finzi-Mangilinek)
frissítette volna fel a faj ellomhult
egyenként mindig volt nehány
vérét. Nem tudjuk bizonyosan, igaz-e vagy-csak kényteseken láthatunk; de nemsokára a legénység ezer forintjok a pénztárban. Voltak ugyan megtörténeti adoma.
£ g
szorító rendeletek a költségre nézve — de hais megkap.
A gyalog sorkatonaság főtisztjei sötétkék bár szorosan véve a kincstári adalékkal is meg
fegyver-kabátot kaptak fennálló gallérral és hat lehetett érni, — voltak olyanok, kik havonként
A katonaság uj ruházata.
gombbal egy sorban; továbbá világoskék nadrá- 200 forintot, sőt többet is elköltötték. A pénztárt
got, csupán csákójok maradt meg régi állapotá- illetőleg itt nem igen — vagy ritkán fordult elő
Alig egy éve, hogy az „osztrák-magyar had- ban. Igy öltözködnek parádéban. Tábori ruhájok eset, hogy a pénzes-levél elveszszen — (Szebenben
sereg" egyenruházatát képekkel illustrálva ismer- sötétkék szinü zubbony, melynek nincs gombolója, épen ez történt), hanem itt az a baj volt, hogy^ matettük, s ime most ismét némileg uj alakban hanom sinórral huzzák össze. A sötétkék színt a gából a ládából tünt el a pénz; részint a három
mutathatjuk be a vitézeket.
legénység felső ruhájánál is alkalmazzák, miért gondnok együtt vett ki, s aztán nem tudták viszSoha annyi változás a nap alatt, mint ennok azok bizonyára nem haragszanak, mert nem olv szatenni; részint az egyik bizott a más kettőben, s
a hadseregnek a ruházatában! Valósággal, mintha kényes, és igy nem kiván oly gyakori és fáradsá- a kulcsot odaadta, és ez a kettő vett ki, vagy
a divatot követnék, és mintha tartanának megbí- gos tisztogatást, mint a fehér. A szijazatot is meg- egyenként is — elég az hozzá, hogy valahányszor
zottakat, a kiknek egyéb dolguk nem lenne, mint hagyják természetes szinében, a „farba" kiment generális pénztárvizsgálatot tartottak, mindig hiuj divaton gondolkodni. És a mit igy kifőzné- divatból. A bornyu megmaradt régi alakjában, de ány volt; igaz ugyan, hogy az állam szegyei vén e
nek, azt a szabászati hadseregi főigazgatók, a a tölténytáska nem vállról csüng le, mint ezelőtt, históriát, mindig rögtön kipótolá a hiányt, mert az
regementek szabói és legalant az okzerzirozás- hanem szíjövön hordják elől és hátul.
kissé furcsa lett volna, hogy a foglyok pénztára
mentes „zugsehneiderok" átvarázsolnak a valóság
A
zér
meglopassék,
de mindannyiszor egyik, vagy másik
*ij ségi tisztek díszruhája barna fegyvervilágába hegyes tűknek, iszonyatos mennyiségü
kezelő
kereset
vagy bünvizsgálat alá került s
ezérnának és tűztől sziporkázó vasalóknak segel- kábát, kék bő bugyogó és lovagcsizma. A patron- többeket el is itéltek. Egy hányaveti térhadnagy
tást a tüzérek vállon hordják. Tábori öltözetük
mével.
sötétbarna zubbony, barna rajthuzli és kámzsás épen ott helyt Josofstadtba került a kriminalis
Még akadhatnak olyan százados öreg urak, a sötétbarna köpönyeg. A legénység közül a lóhá- rabok közé.
kik a hadsereg ezopfjára emlékoznek, melyet fod- tasok barna fogyverkabátot és kék bugyogót
Meg köll adni, hogy a szegényebbeket a varászok készitettek. Még pedig egy nappal mindig viselnek, a többi kék pantalont, két oldalt két
gyonosabbak szivesen segitették, — aztán a mint
a parádé előtt, mivel az a sajnos körülmény volt hüvelyknyi széles vörös csíkkal.
valaki selyem, drót vagy famunkát 8 szabó és czi-
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Gyalogság tábori öltözetben. Egy évi önkénytesek.

pészmesterséget tanult, mindig akadt vásárlóra;
részint olyanokra, kik ott helyt megvették, s az árát
átiratták a könyvbe részint olyanokra, kik a készmunkákat Pestre, Szegedre, Aradra, Kolozsvárra
szállitották, s itt tették pénzzé.
E tekintetben fölemlitondőnek tartom minden
vidéknek lelkes honleányait, kik az azon időkben
mondhatni mindennapivá vált fogolyélet szánalmas állapotát nagy igyekezettel enyhítették — és
lelkesedésük az évek folytán som csüggedett. Már

Ulánok.

elitéltetésünk alkalmával, az erdélyi hölgyek mindenikünknek, mintegy 40 fogolynak házisapkákat
aranynyal és ezüsttel hímezve, házipapucsokat,
kivarrott tárczákat, stb. küldöttek. Ezek közt kell
említenem a gernyoszegi gróf Teleki Domokos,
akkor még hajadon leányait Jozefin (most gróf
Teleki Sándorné) és Zsófi (most báró Vay Béláné)
grófnékat, gróf Toldalagi Eszter, Kreszta Mari,
Turi Berta s más honleányokat.
És a josefstadti élet egyik védangyalát a

néha báró Radáknét, ki sokakat pénzzel látott el s
minden évben egy négyszög öl nagyságu ládát
küldött tele szép fehérneművel és minden aprósággal, a mi a foglyoknak szükséges volt.
El lehet tehát mondani, hogy anyagi szükséget ugy szólva senki sem szenvedett; nélkülözést
sokan, de szükséget senki.
A szabadulás nagy napja 1857. május 13-án.
1857. áprilisében csak elterjed és már másodszor a

Tüzérség. Tiszt és legény.
A hadsereg uj egyenruházata.
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hir, hogy a császár Magyarországra jön, s e hir tuk az öreg katona beszédét, ki nyári blouseban, azonban lehetőleg biztositani törekszik magát
folytán megkezdődtek ismét a félév óta szunnyadó a mint a rendeletet Prágából megkapta, azonnal Chevalier az által, hogy hajójára léggel telt kis
kegyel mezési combinatiók; a hazulról érkezett le- sietett, — láttam, hogy rá volt irva „dringend" s zacskócskákat alkalmaz, melyek vizbehullás esetén
velek biztattak, a tisztek susogásai támogatták a vöröstentával háromszor aláhúzva. jMi egymás nya- megóvják az elmerüléstől. A gömb ugyanis ez
hireket, meg a bécsi lapok is (Wanderer) sejteni ! kába borulva, kiboszélhetlen örömet éreztünk. E által uszó-állapotban tartatik a vis felett. Megtörengedték az amnestiát, s egy prágai lap, melynek I perczben mindon nyomor, minden szenvedés feledve ténhetik — ugy mond Chevalier — hogy a léghajó
két számát egy magyar születésü ifju káplár, ! volt! Nem tudom, hogyan történt, de könyeim esőtől ázva, vagy nedves felhőkön keresztül hatolva,
kivel a kórházban ismerkedtem volt meg, zsebembe megeredtek, s zokogásomon alig tudtam erőt venni; sok viz-anyagot vesznek a gömb szövetei s a kötecsúsztatta, tüzotesen tárgyalta az amnestia lehető- | az a sok elfojtott bánat, az a sok visszatartott lek, ugy annyira, hogy 2—3 száz fonttal nehezebb
ségét, és minél nagyobb terjedtséget ajánlott. Ter- indulat, az a sokáig letiport érzelemvilág, kö- lesz a jármű. Ennek természetes következménye
mészetes, hogy mindez minket felizgatott, s elsö i nyeim árjába olvadva fel, szabad folyásnak indult, lesz, hogy a hajó a vizre száll le. Ha most a zsákézzelfogható eredménye az lett, hogy rendszeres | és nemcsak én egyedül sirtam, könyoztok mind- kocskák segiségével a gázzal telt gömb a viz szine
munkálkodásainkkal felhagytunk; ép egy pár hét- • nyájan, sirt a legnagyobb rész.. . soha sem fogjuk felett lebegő állapotban tartatik, a bekövetkező
tel azelött kozdtem volt meg az olasz nyelv tanu- 1 feledhetni ez estét, melynél nevezetesebb napja száradás által a hajó ismét képes lesz emelkedésre.
A léghajó kormányzását Chevalior lehetetlennek
lását, többé aztán hozzá se nyúltam, alig hogy a : ogyikünknek sem lesz soha, 1857. május 13-ik!
tartja. A légáramlatok szabad játékának van az
Sue-féle regényekhez volt némi türelmem. A sétákitéve feltétlenül. Mint fogja tehát eszközölni terlás idejét nagyon kezdtük nyujtani. Váradi ezrevezett utazását Angliába?
des, s a többi tisztek mindig köztünk jártak kőitek,
Merész léghajós.
s erősitgc ték, hogy ők minket mindig bocsültek!
Felelet: Chevalier több kisérlet után azon
Esténként a vizhuzasnál a szegény profósz 10-ör
Chevalier, a hires Nadar iskolájából kikerült tapasztalatra jutott, miszerint 3000 és 10,000 láb
is mondá: „Einrücken ineine Herren." Az érzelem léghajós a jövő hó közepén nagy légutat készül magasság közt mindig nyugatról, vagy északnyués indulat minden hangját megpróbálta, de mi tenni az Atlanti-oczeán fölött, Amerikából An- gatról jövő légáramlat ömlik kelet felé. Utazását
csak akkor montünk bo, mikor már esteledett, s gliába. Az indulás New-Yorkból történik, hol Che- is inkább e tapasztalásának megerősítésére torvezi,
egyelőre nem volt több mit csevegjünk, és meg- valior jelenleg tartózkodik, s a légi utazás a britt mint hirvágyból. A koresztül szárnyalandó 4000
éhezve vacsoráról kellő gondolkozni.
szigetek valamelyikének partján érne végett min- angol mértföldnyi tér meg fogja kisérleni tapaszTudtuk már, hogy a császári pár Budán van, s den számitás szerint, ha ugyan Chevalier ki nem talásának igazságát.
feszült várakozásban töltöttünk minden órát; egy- hagyott számításából egy szélrohamot, mely SpaTiszta szivből kivánjuk, hogy meghozhassa
egy napon ellankadva ujra olvasni, jegyezni kezd- nyol-, Francziaország- vagy Izland felé módosítja hirét!
'
P. N.
tünk, do csak addig tartott, mig ogyik társ meg- azon egyenes vonalt, melyben Londonba akar
szólalt, azonnal minden könyv összeesapódott, s érkezni.
Ingyen-étel.
kezdődött ujból a beszéd, okoskodás, tervelés a
E merész vállalat a londoniakat — mindon angol
szigoru való s a íényes ábrándok közt ide-oda vérük daczára is — roppant kiváncsiságra hanAmerika déli államaiban, hol a hányaveti
tévedezvo.
golja. A nowyorkiak néhány év eiőtt már bizonyos bőkezűségnek ogy bizonyos nome jött mostanában
Végre május 10-dikéti reggel a sétára feljő Low „tanár" légi utja által rászodetve, most is divatba, a korcsmárosok mindon nagyobb városban
Váradi ezredes és gróf Haller Ferenczet magához azon meggyőződésben voltak kezdetben, hogy ujra s különösen Új-Orléansban, vendégeiknek déli ll
intve, néhányunk hallatára azt mondja: „Biztosit- valami iparlovag vállalatával van dolguk. Később — 12 óra tájban ingyen-ételt (Froe Luneh) tálalhatom önöket, hogy ő Felsége Budán egy nagy azonban mégis több tudományos férfiu vette párt- nak fel. San-Francisco városa a déli államoknak
kiterjedésü kegyelmi rendeletet irt alá! A névsort fogolása alá, mint Doremus tanár és Johnson, a e sajátságos és minden ott lakóra nézve felette
mindon pillanatban várjuk!" Ez nap már pakolni is Smithson-intézet rendes tanára. A vállalat becsü- kényelmes és kellemes intézkedését a szó legszokezdett ogy-ogy vérmesebb, de eltölt május 11-ik, letessége iránt tehát nem lehet semmi kétségünk, rosabb értelmében adoptálta.
12-ik, a nélkül hogy valami érközött volna. Gyö- csakhogy ez még nem biztosit bennünket arról,
Mikor a nap legmagasabban áll, San-Frannyörü tavaszi napok voltak, az egész vidék ki volt hogy sikerét a viz ol nem mossa.
cisconak
minden ivó terme — pedig annyi van
zöldülve, én mondhatom, liogy annyira izgatott
A legujabb idők e bátor Icarusa Nadnr mel- mint a gaz — egészen a fulladásig megtelik lunchvoltam, miként nappal alig tudtam egy-két órát
lett kitünőleg elsajátitá a fényképészet és léghajó- evőkkel. A nobelobb vendéglőkbon teknyős-békaolvasni, és éjjel egy-két órát aludni.
zás mesterségét.
és osztriga-leves, pulykák, bornyusült, a legfinoDélutánonként egy-egy kicsit iddogáltunk,
Ugyancsak Nadar társaságában szállt egy hires mabb halak, főtt sonka, heringek és mindenféle
már hiába másként nem valánk képesek szóra- légi utra az ,,Óriás"-on, 1864-ik évben, midőn a finom salátanemek s azon fölül még egy jó rakás
kozni ! . . .
merész léghajózók d. u. 5 órakor Párisból indulva, főzelék s igen delikát mellékétkek állnak a törzsMájus 13-kán már lankadni kezdtünk, a pes- másnap reggel 8 órakor már hannoveri talajon vendégek rendelkezésére ingyen. A másodrendü
simisták keserü mosolylyal néztok körül, s mi esto szálltak, illetőleg zuhantak a földre, mely zuha- ivodákban, sörkorcsmákban s más efféle helyiséfél hét órakor ismét csak bezárattunk, az egész násnak kéz- és lábtörések löttök következménye. gekben, melyeknek lakói az ételeknek nöm annyira
fogda elcsendesült, a zárnokok is szobáikba vonulKi azonban a léghajózás borzasztó szépségeit minőségét, mint inkább mennyiségét veszik tekintak, s én előszobánk ablakában állva keservesen
egyszer
már élvezte, egy törött kéz vagy láb fáj- tetbe, a gombócz- és borsólevesok, marhasültek,
fütyürésztem,—egyszer csak ugy egynegyed 8-ra
dalmas
emléke nem tartja vissza, hogy ujra ne kecsege, szalonna és paszuly, pityóka-saláta stb.
verik a leghátulsó kaput, egy zárnok elszalad
kívánkozzék
a szédítő magasságba, ha csak épen effélék járják.
előttem, hogy kinyissa, s jön egy pár katonatiszt,
Mindenki, a ki étvágyat érez magában, bátran
s hátul czammogott a ,,vén rongyász"; „mi baj nem nagyon gyáva természetü; pedig hogy Chekapitány ur ?" kérdem suttogó hangon a nyitott valier nem az, több izben tett légi útja bizonyitja. s mindon teketória nélkül neki eshetik az elébe
ablakon át, a mint mellettem elment: „Ea ist schon Legmagasabb emelkedése állitólagosan 30,000 tett étkeknek s ehotik belőlök, a mi és a monnyi
da.'" mondá mosolyra vicsorítva vén képét. „Való- lábra történt, angol föld felott. Ez oly magasság, tetszik; fizetni nem köll semmiért. Hanem aztán
ban?" „Tartsák készen magukat!" mondá utána melyet még senki el nem ért s életveszély nélkül minden jóravaló lunch-ovőtől megvárják a jóllakás
gyorsan s azzal elsietett; én berohanok társaimhoz, el sem is érhet. Midőn 14,000 láb magasságban után, hogy a „bar"-hoz lépjen, hol az italt mérik
vasainkat felrakjuk, ujra az előszobába megyek, volt, — mondja ő — a légzés már csak nehezen s ott egy korty whisky-t vagy brandy-1, egy
hallgatózom ; hallom, hogy a kapukon járnak-kel- történhetett, a kibocsátott galambok csak alig cocktaik-t, egy pohár bort vagy sert, — egy szónek. ,,Mi baj van gyermek?'- kérdé Vargó Zsigó repülhettek; 30,000 láb magasságban pedig mindon val a miféle italt jobban szeret, adasson magának;
kedves barátom az elsö emeletről, mert ott putto- tagján erős vérzés kezdődött, s ruhái mint töle ezért aztán az ivó helyiségekben érvényes egy
nozva levén az ablakok, nem láthatott semmit, s ivódtak vérrel. Igy beszéli Chevalior maga, az vagy két „bit"-nyi árt le kell fizetnie. (Egy „bit"
csak azt hallá, hogy a vén némettel beszéltem. egyedüli kezes e hir valódiságáról.
— körülbelől 25 krajczár.)
Alig volt időm, hogy felkiáltsam néki a vén ember
Chevalier egy uj találmányra, a „kiegyenlíKezdetben az ingyen lunch csak a törzsvenszavait, ime a zárnokok szétnyargalva, s a pillanat tővé" (compensator) nagy sulyt fektet. Léghajója, dégeknek volt szánva s csakis olyan helyeken
hatalmától elsodortatva örömtől ragyogó arezok- a „Eomény," melylyel a nagy világtenger tájait jöhetett divatba, mint Uj-Orloans és San-Frankül nyitják fel az ajtókat. „Le a vasakkal.>•' kiáltá átvitorlázhatni reméli, ily készülékkel van ellátva. cisco, hol a többnyire igen tehetős és jómódu polkáplárunk, 8 neveinket a megindulástól reszketve A „kiegyenlitő" egy kisebb * a főgömb alatt álló gárok az ivásban bámtilatos mesterek. A vendégfelolvasván, mondá: „menjonek ki urak, itt van ő tartalék-golyó, moly a főgömbből kiömlő, s bizo- lős annyi pénzt „csinált össze" mindig szomjas
excelentiája!"
nyos magasságban elvesző gázt magába vonja. vendégeitől, hogy egy-két ingyen sonkára vagy
A másik pillanatban már az udvaron voltunk, Fouvielle, a „Le science en Ballon" szerzöjo, e ki- pulykára nem sokat nézett", már csak azért sem,
s minden szobából jöttek társaink. Az udvaron egyenlítőre azt a megjegyzést toszi, hogy ennek mert a legtöbb lunch-evő a lunch után ujult erővolt Kisslinger altábornagy körülvéve számos szelepé kinyitása vagy bezárása által a léghajó vel fogott az iváshoz. Ma már San-Franciscoban
katonatiszttől. Az öreg ur meg volt hatva; az emelkedését fokozni és azt tetszés szerint sülyesz- mindenki fölkeresi a maga lunchját s jobban esik
auditorral felolvastatá a kegyelmi okiratot, és a teni lehet, egyik légáramlatból a másikba, mig a lelkének a „potya" (a lunchra oz a legjobb kifemellékelt névsort, 114 név volt rajta csak a jo- azon irányu áramlatba nöm jut a hajó, melyre épen jezés nyelvünkben). Természetesen az egyiknok
sefstadti fogdából. És okkor az _ altábornagy ur szüksége van. Az eddigi ide vonatkozó kísérletek som jut eszébe, hogy a mit itt nyernek, azt oda tul
az ivásnál ugyis kihúzzák tőltik.
S. L.
egy szép beszedőt mondott: „Eletom logszebb azonban mégis sikor nélkül maradtak.
pillanatjának tartom e perczet, midőn ő Felsége
Chevalier már többféle léggömböt készitett:
kegyelméből ennyi szenvedőnek visszaadhatom a madár-, hal-, szivnr- és henger-alakuakat, gépeszabadságot. Kinyilatkoztatom, hogy én nem olya- zettel és a nélkül. Az eredmény csak vagyonának
Utazás a holdba.
noknak találtam önöket, mint hallottam, én önök csökkenése lett. A „Remény" gömb-, vagy inkább
(Folytatás.)
magaviseletével nemcsak hogy mindig meg vol- czitrom-alaku. Sokkal kisebb teriméjü, mint azon
tam elégedve, de becsülni tanultam önöket azon gömb, mely legközelebb Ashburnam-parkból emelVII. A munka megkezdődik.
méltóságteljes türelemért, melylyel nehéz sorsu- kedett fel. Ez 30,000 köbláb gázt tartalmazott.
kat hordozták. Engomet önök soha se emlékeztettek Ennél már 3000 láb magasságban jelentékeny
November 4-én már a tulajdonképi munkához
nehéz kötelességeimre; nekem egy rosz órát sem mennyiségü gáz mont veszendőbe. Mily valószínü- lehetett kezdeni. Barbicane összegyűjtötte a műokoztad fogadják ezért köszönetemet, és fogadják ség tehát, hogy a sokkal kövesebb tartalommal helyek főnökeit s következő beszédet tartá hozőszinte üdvözletemet uraim, e perczben, midőn biró „Remény," a kiegyenlitő nélkül még két zájok :
önöket, kiknek neveit felolvnstatám, ezennel napig sem tarthatná magát felszinen, hanem a vi„Tudjátok, barátim, mért jöttünk itt össze?
szabadoknak nyilvánitom!" Éljenckkel fogad- lágtenger hullámai közt találná sirját. Ez ellen is Egy ágyút akarunk önteni, melynek bolvilága
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kilencz láb átmérőjü, falai hat láb vastagságúak; s az öntés anyagát is oda szállitották. Vasuton 3 egy
tizenkilencz és féllábnyi vastag kőburkolattal le- darabig tengelyen szállitani költséges lett volna,
gyen körülvéve. Mindössze tohát egy hatvan láb azért tongeren hozták a roppant tehert. Igy is
átmérőjü kutat kell ásnunk, és pedig kilenczszáz nem kevosebb mint hatvannyolcz hajó kellett neki,
mélyre. E nagy munkát nyolcz hónap alatt kell mindenik ezer tonna teherre; valódi flotta, mely
bovégeznünk. É szerint 2.533,400 köbláb földet május 3-án indult el New-Yorkból, kiszállt az
kell kiásnunk 255 nap alatt, a mi napjára kerek Óceánra, délre le a part hosszában, keresztül a
számban 10,000 köblábat teszen. Ez nem volna Bahama-csatornán, megkerülve a floridai félszinehéz, ha 1000 munkás szabadon dolgozhatnék getet, be a mexikói, illetőleg a kisded Szentlélekegymis mellett; de nehéz ott, ahol a hely viszony- öbölbe, s Tampa-Townban kötött ki.
lag szoros. Mindazáltal ennek meg kell lenni, s
Mihelyt az ásási és kőmives-munka be volt
tehát meg is lesz, számitok bátorságtokra és ügyes- végezve, Barbicane, ki soha egy perczre sem
ségtekro,"
hagyta el a hely szinét, azonnal az öntés belsö minReggel 8 órakor az első ásó-vágás nyomult tázásához kezdetett. A kut fenekétől a földszinig
a stones-hilli talajba. S ettől fogva e derék műszer egy kilenczszáz láb magas, és kilencz láb vastag
nem is pihent többé, mig csak a kut kiásva nem hengeroszlopot kellett emelni, mely az ágyu beivolt. A munkások negyedóránként váltották fel üregének fogott megfelelni. Finom homokból és
egymást. Az ásó először puha fekete televény agyagból, polyvával összegyúrva készitettek ; köföldet talált, melylyel könnyen bánhatott; de ez zepébe vasrudat és kapcsokat rakva, az anyag
csak 6 hüvelknyi volt. Alatta 2 láb vastag finom szilárd összetartására. A mint ez, a legnagyobb
fövényréteg voít; azt a mint kihordták, gondosan pontossággal elkészült, az öntést másnapra hafélre rakták, majd az öntésnél szükség lösz reá; tározták.
következett egy négy láb vastag meglehetős tömött
Az 1200 olvasztó ketnencze mindeniko 140,000
fehér-márga réteg. Azon alól már csákányra kel- font vasat birt megolvasztani. A vas rudakban volt
lett fordítani a dolgot; kővé vált csigaházból, meg s ugy rakatott az óriási kohókba; az olvasztás
kagylókból álló száraz, kemény sziklaréteg volt szén-tüzzel volt történendő. Kora reggel megOtt; a fúró hat és fél lábnyi vastagnak jelentette. gyujtották a tüzeket s csakhamar 1200 füstoszlop
Itt már meg lehetett kezdeni a kőmüves mun- emelkedett az égnek, elborítva a napot összefolyó
kát is, melynek, akutásás ujabb gyakorlata szerint s egyre sürüdő fátyolával. A körben, füst és foraz ásással egyszerre kell lefelé haladnia. Ez egy- róság csaknem kiállhatatlanná vált. Ez volt a
szerü találmány szerint a földet nem kell beom- munkásoknak és intézőknek a megpróbáltatás leglástól félteni, a fal szilárdul tartja; azt pedig csak nehezebb napja. Pontban délkor kellett történni
felül rakják s maga súlyánál fogva mindig lejebb az öntésnek. Az óriási éreztömeg akkora mind
száll.
meg volt olvadva a kemonezékbon, folyékony mint
A kőfalat ugy kellé rakni, hogy belvilága 21 az olaj s háborgott mint a felzúdult tenger. 12-öt
láb átmérőjü kör legyen. Ez volt az ágyúnak kiha- ütötte. Egy ágyulövés adott jelt s egyszorre nyitt
gyott üreg kiszabott mértéke, hat-hat láb az ágyu meg 12 száz csatorna-száj, a fehéren izzó sustorgva
falának, kilencz középen az üregnek. Ezt pedig füstölő lángfolyamot kibocsátani magából. 1200
következő módon csinálták; készitettek az eddig zuhanya az olvadt éreznek omlott alá a mogásott
kiásott üreg fenekére egy azt épen befedő 60 láb mélységbe. Borzasztó, nagyszerü látvány!
átmérőjű, igen vastag és keményen összetákolt
Sikerült-e az öntvény? hozzávetőleg sem lekereket, cserdeszkából, molynek közepén 21 láb hetett megmondani. Az olvadt érez, ily tömegbon
átmérőjü kerek lyuk maradt. A deszkarészro roppant lassan hül mög annyira, hogy hozzá közerakták a falat, az üres rész fölött maradt a kut- líteni lehessen. Mikor Rodmau, a maga 160 ezer
üreg. Mikor a fal hydraulikus mészszel, válhatlan font sulya columbiádját önrötto, két hét kellett
szilárdságú tömegben földszinig volt rakva, a meghűlésére; s mi volt az, a Barbicano Columbiádmunkások fogták ismét a csákányokat s a kemény jához képest? Ez, két hét mulva még ugy füstölt
szikla-földet bolebb vágták, és podig nemcsak mint az elsö nap!
az üregben, hanem a deszkakerék alatt is, gondoNap nap után, hét hét után telt. „Augusztus
san, egyformán mindenütt; a deszkát ideiglenesen
10-kén vagyunk!" kiáltá föl egy reggol a türelmindig kemény rövid czölöpökkel peczkelve föl.
metlen J. T. Maston — „s még sommit som tudunk.
A mint két lábnyit ástak, a peczkeket rondre kiHa netalán nem sikerült s ujra kellene kezdenünk:
szodegették. A fal, saját súlyától lassan alább
végkép ki vagyunk fogyva az időből." A renditszállott, a deszkakerékkel együtt, a kőmivesek a fal
hetlen Barbicane maga is remegett. Hallgatott,
felső részén folyvást dolgoztak, hogy az mindig
bár belsö nyugtalanság emésztette.
földszint legyen.
Végre augusztus 22-én Barbicane s kollegái,
E munka rendkivüli ügyességet s vigyázatot
a mérnökkel, ráléphettek az öntvényre. Még
kivánt; nem ogy vigyázatlan megsebesült, némeugyan meleg volt lábaik alatt, de már teljesen
lyik ^ halálosan is. De Amerikában ezt föl sem
szilárd s végkép megállapodva. Azonnal, halaveszik. Az egész emberiséget nézik ott; az egyos
déktalanul és türelmetlenül, a belső épitmény
egyénnel nem sokat gondolnak.
kiszedéséhez fogtak. A hány munkáskéz, egymást
A munka azonban pompásan haladt. Az elsö negyedóránként változatva, hozzáfért, annyi dolhó végén a, kut elérte az oz időre kiszabott mély- gozott rajta. Az agyag és homok a forróságban
séget, t. i. száztizenkét lábat. Deczemberben e szikla-keménységet nyert. Do a rendkivüli nehézmélység megkétszeresedett, januárban meghárom- ségek daczára, e munka is be volt már szeptember
szorosodott. Februárban egy vizérrel kellé küz- 3-ára fejozve. Most az ágyu belüregének kitisztídoni, mely a földrétegek közt szüntelen átszivár- tása, s tökéletesen henger-kerekre és függélyesre
góit. Hatalmas szivatyukat kellett alkalmazni. csiszolása következett. Ezzel is, minden műszeres
Birtak vele; de a talaj egyenetlen keménységű gépezet a logjobb módon dolgozván rajta, készen
levén a viz miatt, egyszer a kőfal egyik oldala lettek szeptember 22-ére ; tehát kevesebb mint ogy
nagyot sülyedt, ami számos munkás életébe került. év mulva az egész dolog megindítása után!
Három hét kollett a falban esett hiba helyrehozáMinden tökéletes volt! Maston zajos öröme,
sára. De hála a mérnök ügyességének s az alkalmazott gépezetek erejének, minden rendbe jött, s Barbicane csöndes elégültsége nem ismert határt.
az ogy pillanatra megrendült épület ismét vissza- És Nicholl kapitány — elvesztette a második fogadást is. Barbicane elnök ujra 2000 dollárt irt
nyerte szilárdságát.
Semmi baleset többé a munkát nem zavarván, bevételei közé.
Az öntés és a kihűlés, valamint az utó-munjunius 10-re, s igy a kiszabott időnél 20 nappal
korábban, a kut elérte a 900 láb mélységet. A kálatok ideje alatt Stone-Hill ol volt zárva a kökőmüves munka is teljesen kész volt; alja szilárd zönség előtt. A kétségtelen tolongást megengedni
szikla - alapon pihent, • teteje a földszinnel volt igen veszélyes lett volna. De szeptember 23-án
ujra megnyíltak a sorompók s megkezdődött a báegyenlő.
Az ásási munkára forditott nyolcz hónapi idő mulok ztrándoklása, kik a kész ágyu megszemléaz öntésre nézve sem volt elvesztegetve. A szük- lésére csak ugy özönlöttek Tampa-Townba és
séges előkészületek ahoz is mind mogtétettek, és Stono-Hillbo. Tampa-Townra, ki azelőtt látta, rá
pedig bámulatos gyorsasággal. A kuttól 600 yard- nem ismerhetett. Igazi nagy város lett belőle.
nyi távolban, egész körbon, melynek középpontját Egész Florida addig nem ismert virágzásnak inaz asas foglalta ol, olvasztó komonezék épittettek, dult. Most lehetett még Texas versenyzését igazán
számra 1200 kemoncze, mindenik hat láb széles s megérteni s a boszuságot a fölött, a mit elvesztett,
ogyik a másikhoz három lábnyira. Egymáshoz a mit Florida előle elnyert!
tökéletesen hasonlók, magas négyszögü kéméAz óriási columbiádot megnézni, mély tornyeikkel, igen jól vették ki magokat. MastonJ.T. kába letekinteni még nem volt elég a kíváncsiságis azt mondta, hogy önnél szebbet soha életében nak. Leszállani bele: ezt óhajtotta minden ember.
nem látott, nincs is, még Görögországban se. hol .Barbicane most már ezt is megengedte. Gőzgépegyébiránt, megvallá, soha sem járt.
hajtotta emelő-kosár volt, mint a bányákban, a köMiro az ásás, illetőleg a forma készen volt, zönség loszállitására, fölemelésére szánt jármű.

Valódi dühig emalkedett a tolongás o szédíti
utazásra: küonczszáz láb mélységbe. Férfi, aszszony, lány, gyermek, mindenki meg akarta tenni
e szokatlan utat s a kosarak mindannyiszor tele,
túlterhelve, szállottak alá és vissza.
Mondanunk sem kell, hogy az elsö utat mao-ok az ágyu-klubb választmányi tagjai s a főmérnökök tették: ők szentelték föl az ágyu-fenekot egy
ott a mélységben tartott ünnepélyes, do azért nem
kevésbbé vig és áradozó lakomával. Mily diadallal nézett körül Barbicane, s mily kedve volt ,1. T.
Mastonnak!
VIII. Váratlan.
Egy nap, szeptemor 30. volt, a tengeren tuli
távirda egy sürgönyt hozott Barbicanenak. Midőn
felbontotta s végig futa , ajkai elhalványulta!; s a
bámulat és iszony egy felkiáltását olnemnyomhatá.
A sürgöny kiesett o rondithotlen ember kezeiből.
Tartalma ennyi volt:
„Francziaország. Páris.
Szept. 30. 4 óra reggel.
Barbicanenak. Tampa. Florida. Amerika.
„Gömb helyett kupvégü hengeralaku löveget készítsenek. Banne utazom. — Jövök az Atlanta
gőzösön.
Ardan Mihály."
Barbicane e sürgönyt nem titkolhatta ol. Hisz
a telograf-hiyatalok egész lánczolatának tudomása
volt felőle. Ö sem csinált hát bolőle titkot. Az
emberek ogy része őrültnek hitto Ardan Mihályt;
mások humbug-nak az egész sürgönyt. Egy Ardan
Mihály létezését azonban kétségbe vonni nem
lehetett; merész vállalatairól s nyaktörő kísérleteiről hires ember volt ő Francziaországban s távolabb földön is. Csak az iránt lehotott kétség,
váljon nem más valaki csinálta-e azon tréfát magának, hogy az Ardan Mihály nevében felültesse
a klubbot s egész Amerikát. A közönség nyugtalan volt, megtudni a valót. Barbieanot a szó
teljes értelmében megrohanták s kérdésekkel ostromolták, melyekre azonb m mitsem tudott felelni.
Végre kénytelen, volt a távirda utján kérdést
intézni Liverpoolba: létezik-e Atlanta nevü gőzös?
indult-o mostanság? s jő-e rajta Ardan Mihály
nevü ember? A válasz, mit a távirdai sodrony
hozott, mindahárom kérdésre igenlő volt. Az
Atlanta gőzös október 2-án indult Livorpoolból,
egyenesen Tampa-Townba igyekszik, hova 18—
20-án fog megérkezni s rajta ül egy franczia, ki
az utasok könyvébe „Ardan Mihály" néven irta
bo magát.
Barbicane őrültségnek tartotta a dolgot. De
mégis rendelést tett Breadwill et Corop gyárosoknál, (hol a löveg meg volt rendelve,) hogy az
öntést további rendeletig függeszszék föl.
Okt. 20. reggel kilenczkor a bahamai csatorna
felől sürü füst látszott. Gőzös érkeztét jolezték.
Roppant néptömeg tolongott a tampa-towni kikötőbe. Az Atlanta érkezett. Még horgonyt sem
vethete, midőn ezer torok kiáltá a parttól kérdőleg:
„Itt van-e Ardan Mihály?" — „Itt vagyok", felolt nyugodt hangon, egy negyven éves, erős
izomalkatu, vállas, mégis könnyed termetü, barna
arezszinü, jelentős kifejezési!, tetterős és élénk
olmét tükröző tekintetü, inkább szép vonása férfi,
ki a fedélzet karfáján könnyedén előre dőlve, a
parton állókat önelégült mosolylyal szomlélgette.
Egetvorő hurrah-kiáltás fogadta válaszát. S a
közönséget őrjöngő lelkosülés ragadta meg e vakmerő vállalkozó láttára, a ki nem akarkevosebbot,
mint a holdba utazni egy ágyulöveg üregében.
Barbicane alig birta őt a körülök özönlő tömegből kiszabaditani s karján saját lakába vezetni.
Röviden ismorkodtek meg s csakhamar a dologra
tértek.
— Komolyan vegyem-e önnek táviratát t
— Mindenesetre.
— Elhatározott szándéka a holdba utazni?
— Másithatlanul.
— De megfontolta-e?
— Van-o itt szükség gondolkodásra? Alkalmam van kirándulást tenni a holdba, s én azt fölhasználom.
— De mégis —— Tudja mit, elnök ur! én nem szeretek oknélkül sokat beszélni, s kivált egy dolgot kétszer
is elmondani. Tudom, hogy azon kérdéseket, észrevételekot és ellenvetéseket, melyek önnek ajkán
lebegnek, még százezer ember akarná hozzám intézni s mindnyája feleletet várna reájok. Százezerszor podig csakugyan sok volna elmondanomNe szóljunk tehát most rólok; hívjon ön mielőbb
nagy népgyülést össze, ott kész vagyok kifejtenié
nézeteimet s megfelelni minden kételynek

I

356
ellonvetésnok. Azután no legyen többé szó az
egész dologról.
Barbicanenak tetszett ez a felelet, valamint
az egész omber. Kollegái is, bármennyire kíváncsiak voltak a részletekre, beleegyeztek. A népgyülés kihirdettetett. A tömeg,a téren összegyűlve,
csoportozott még s örömkiáltásokkal fogadta a kijelentést. Másnap volt a meeting megtartandó.
(Folyt, köv.)

ezen élvezetnek, csak titokban tehette. Az első
kérdés, melyet a herczeg a görög küldöttséghez
intézett, az volt, hogy váljon trónralépte után
szabad losz-e szivaroznia? „A mennyit tetszik fönségednek" volt a felelet. — »Ugy elfogadom a
koronát", felelé vidáman a herczeg, ki a mint királylyá lett, szivarozva sétált végig Kopenhága
utczáin.
© (Emberek és állatok) Wisconsinbon (ÉszakAmerika) az ottani mérsékeltségi egylet nem régen

Egyveleg.
— (Adalék Haynau londoni fogadtatásához.) Némely pesti kávéház, valamint jelenleg járatja, 1850-ben is járatta a londoni
képes ujságot, melyben akkor Haynaunak a Barclay-Perkins serház legényei által
lett illő fogadtatása, képekkel illusztrálva, le
volt irva; do Pesten Prottman rendőrsége e
lapot lefoglalta; az olvasó közönség azonnal
meg is tudta, hogy miért. — A new-yorki
sorfőző legények londoni kollegáiknak e
hőstottökért egy nagy ezüst billikomot küldöttek, melyre Haynau amaz ünnepélyes
fogadtatásának különböző mozzanatai voltak
ábrázolva, s alatta versekkel magyarázva.
Az augsburgi ujságban olvastuk o verseket,
a nagy meglepetéssel ráismertünk a mi az
időbeli pajkos „Dongó" nótánkra:
Debreczenben kidobolták,

Hogy a Dongót no danolják:
Csak azért is Dongó
Diridiri Dongó.

Ez a new-yorki billikomon igy volt irva
mindon strófa után: doery deery dower. —
Talán a komáromi várörség emigránsai vitték oda e nótát, miként vitték Angliába s
Amerikába a magyar emigránsok a kopasz,
borotvált képü angolok közé a szakáiviselést.
A susztorgyerekok Bécsbon, londoni diadalutjáról visszajövet, Haynaunak innen is,
tul is megnézegetek a hosszu bajuszát, s
mondogaták egymásnak: de bizony jobb fe-

Ardan Mihály.
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porrá törhető, s csak a legjártasabbak képesek
megkülönböztetni az aranytól.
— (London fogyasztása.) A körülbelől 6 nemet • mfldön fekvő világváros 3 millió lakosával,
362,890 házával, ezekben 25,000 szabó-, 30,000
czipész-, 45,000 pipere-árus-, 180,000 cseléddel s
10,000 utczájával, melyeken 360,000 lámpában
mindennap 13 millió köbláb gáz ég el, elfogyaszt
évenkint: 5.000,00*0 mérő buzát, 319,000 szarvasmarhát, 1.500,000 juhot, 30,000 bornyút, 40,000
sertést, 6.000,000 szárnyas állatot, 130,000
mázsa sajtot, 110,000 mázsa vajat csak egyetlon piaczon, 4.000,000font halat, 30,000 hordó
kagylót. 3.000,000 lazaczot, 170.000,0Ö0quart
sört, 8.000,000 quart pálinkát, 31.000,000
quart bort, 80.000,000 mázsa kőszenet,
1200.000,000 tallért adván ki ezekért.
** (Meggyűlt a tenger.) A Kaspi-tenger
nem rég két egész napon át jó darabon
lángba borult. E természeti tünemény oka
nagyon egyszerü. A Kaspi-tenger fenekén
ugyanis tömérdek naptha forrás van; ezuttal e források tartalma óriás mérvben boritotta ol a tenger fölszinét, s meggyulva
mérföldekre terjedő területen szállt a légbe.
** (Érdekes mérgezés-kísérleti perben)
folyt le a napokban végtárgyálás a Szebeni
törvényszék előtt. Egy Bontea nevü szolga
urnőjét arra kérte, hogy vegyen neki egy
pár uj bocskort. A nő nem teljesité kérését,
mire a szolga kiengesztelhetetlen gyülölséget
esküdött az egész ház iránt. Nemsokára a
határhegységekbon legeltetvén a marhákat,
egy pásztor bizonyos fúró tévé őt figyelmessé, mely nemcsak a legolő marhának,
hanem az embernek is halált okoz. A szolga
gyüjtött ily füvet s megmosván s szétdarabolván azt, egy alkalommal bevetette a tűzhelyen levő ételbe, melyből a házaspár minden gyanu nélkül óvott is. A méreg hatása
még azon este jelentkezett a nőnél, s mindkét egyénnek életét csak gyors segély mentheté meg. A vizsgálatból kiderült, hogy a
mérgezés akonitum által történt. A törvényszék Bonteát 5 évi börtönre itélte.
** (Huszár történet) czim alatt irja a következőket egy bécsi lap: Nohány katona-ló
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Irodalom és míívészet.
** (Müvészek segélyzése.) A művészeti czélokra rendelt 15,000 frtból a közoktatási miniszter
következő Összegeket engedélyezett: Than Mór és
Lotz Károly fostészeknek a nemzeti muzeum lépcsőházának fresco-festményekkel 4 év alatt leendő
kidiszitésére e folyó évben összesen 7000 forintot;
Izsó Miklós és Engel József szobrászoknak ifj. gr.
Zrinyi Miklós hadvezér és költő, és Pázmán Péter
esztergomi érsek életnagyságu mell-szobrainak
fehér carrárai márványból kifaragására egyenkint
1200 ftot; Ney Béla építésznek utazás ösztöndíjul
800 ftot; Kern Ármin, Munkácsi (Lieb) Mihály,
Paál László és Gerhard Alajos festészoknek ösztöndíjul egyenkint 600 ftot; Schustek Dániel festésznek ösztöndíjul 400 ftot; Morelli Gusztáv fametszőnek utazási ösztöndijul 600 ftot; Ábrányi
Kornél zeneirónak, magyar egyetemes zenetudományi kézikönyvének megírására segélyül 800
ftot; Goldmark Károly zeneirónak „Sakuntala"
czimü nagy dalműve befejezésére segélyül 800 ftot;
Aradi Zsigmond szobrásznak ösztöndijul 400 ftot;
Mezei József világtalan festésznek segélyül 200
ftot; és Hiray József 10 éves árva zongorásznak
segélyül 200 ftot. Egyuttal nevezett miniszter a
történelmi festészet előmozditása s a nemzeti történelem nagyjelentőségű eseményeinek mogörökitése czéljából, nagy történelmi olajfostményoknek pályázat utjáni megrendelését czélozván, a
pályázat módozatainak megállapitása s a festmények tárgyainak kitüzése végett egy tudósok-,
müvészek-, s műpártolókból alakitandó enquetenek folyó hó 27-re egybehivását találta elrendelendőnek. — A hivatalos lap közli e segélyezésekot,
s átalános méltánylásra talál, hogy a kultuszminiszter fölkarolta képzőművészetünk zsenge ügyét.
Csupán Goldmark ur segélyezését róvják meg. O
— mint mondják — tehetséges zeneszerző ugyan,
de épen nem magyar; mert az, hogy történetesen
itt született, még nem toszi magyarrá, — s nem
lehet érteni, hogy részesülhet egy bécsi német
zeneköltő magyar állami segélyben ?
** (A hírlapirodalomban) a júliussal kezdődő
uj félévbon ismét több változás áll be. Most az
egyesülés a jelszó. A „Hazánk" egyesül a „Hon"nai, a „Pesti Napló esti lapja" a reggeli lappal, az
„Aradi Lapok" az „Alföld"-del, a „Szathmári
Közlöny" a „Szamos"-sal. Tehát a „P. Napló"
esti lapjával együtt egyszerre 4 lap szünik meg.
E hó végén megszünik még a „Nou Zeit" czimü
pesti német hetilap is.
** („Pillantás a most lefolyt válaszfelirati
vitára Kisfaludy Sándor harmincz év előtti közös
ügyi indítványával") czim alatt Ráth Mórnál egy
röpirat jelent meg, mely a felirati vitát reassumálva, felhivja a kormányt, hogy siettesse a megyei rendezést. Szerzője, mint mondják, egyik
veterán irónk, — e dolgozatában Kisfaludy Sándor
„közösügyi indítványával" is megismertet, mely a
„költő hattyú-dala" IX. éneke, 12-ik szakaszában
igy hangzik:
Magyar ügyét külön magyar
Kormány s tanács vezesse,
De felelős a nemzetnek
S ezt a nemzet fizesse.
Összeülve a némettel
Vegyes ügyben végezni:
Király lásson igazságot,
Ha nem tudnak egyezni.

Az ásís és kimüves munka.
lől, de bizony balfelől rövidebb; végre
állapodtak meg, hogy de bizony mindkét felől rövidebb lett a megtépett bajusz. — H. L.
** (Egy korona ára.) A párisi „Figaro" a
következő mulatságos eseményt beszéli el, mint
megtörtént dolgot: Midőn a görögök királyt kerestek országuknak, végro Dániába is eljutottak,
hol a jelenlegi görög király, György, igen szigoru felügyelet alatt állott az udvarnál. Az
ifju herczegnek többek közt a szivarozás szigoruan mög volt tiltva, a ha át akarta magát adni

(Az „Utazás a holdba" cz. czikkhez.)

gyülést tartott s következő határozatot hozott:
„A szeszes italoktól való feltétlen önmegtartóztatás azért is nagyon szükséges, hogy az ember legalább a többi állatok magaslatára fölemelkedhessek."
** („Oroide.") Oroido nőve egy uj fémöntvénynek, mely az aranyat pompásan utánozza; ez
franczia találmány, és 100 rész rézből, 17 r. ón
vagy horgany, 6 r. magnesiából, 3—5 rész ammóniák- sóból, 1—8 r. égetett mészből 9 r. borkőből
áll. Az igy nyert öntvény önthető, nyujtható és

Az örtődék.

árvereztetéso alkalmával egy magyar huszár ia
olővezette lovát, melyet egy seb miatt kellett
eladni. A derék huszár könyeket hullatott lováért,
megcsókolta és nyakára akasztá érdemjoleit, melyeket — ugymond — csak lovának köszönhet,
mely nélkül tovább élni som akar. Coudenhove
gr. ezredes megvotto tehát és a huszárnak ajándékozta, ki ép azon nap szabadságot is kapott a
kedves lovával hazájába térhetett.

„Ime tehát a jó Kisfaludy Sándornál is az
absolut csucs!" — igy kiált fől a röpiratiró. —
>,Hiába, egy régi-világi táblabiró, ha még oly
derék ember is, épen olyan, mint a mai!" — A
röpirat ára 40 kr.
,x
* (Az akadémia kiadásában) megjelentek
) »A magyar történelmi omlékek" első osztályáaK, az okmánytáraknak XH-ik kötete, mely az
Uj ok
««£ük
«iánytár Vll-ik kötetét foglalja
magában, szerkesztve Wenzel Gusztáv által. l) A mathematikai osztály értekezéseinek V-ik
S Te '' l u AloSrövidebb távolok a körkúpon-"
Székfoglaló értekezés Vész Jánostól.

Közintézetek, egyletek.
^ •• (Magyar tud. akadémia.) A philosophia! a
történettudományi osztálynak junius 21-én Kubinyi
Ágoston elnöklete alatt tartott ülése. Először
Szepesi Imre olvasta Nagy Márton levelező tag

értokezését„Platóról mint bölcsészről és nevelőről."
Rég ismert dolgokat mond ol unalmas oktató
modorban. Ezután Krausz Nándor értekezik a Mircso és Nagy Iván közt folyó vitáról. Mircso János
Velenczében működik, a magyar kormány által
fizetve, oklevél-másolással megbízva. Nem régiben
azt állitotta, hogy az aranybullának egy hiteles
szövegét találta meg és a szerint a bulla nem
1222-bon, hanem 1233-ban adatott ki. Nagy Iván
megtámadta ezt az állítást. Vitatta, hogy a Mircseféle 1232-diki bulla még kevesebb valódisággal
bir, sőt a mi több, nem is uj fölfedezés, mert már
teljes szövege szerint megjelent egyik közönségesen ismert okmány-gyűjteményünkben (Theinernél), csupán annyi különbséggel, hogy Mircse ur
egyes szavakat máskép olvas, vagyis jNagy Iván
ur véleménye szerint roszabbul olvas, mint az
előbbi közlő. Knauz is erős indokokkal, hatalmas
érveléssel kezd Mircso állitásainak czáfolatába. Nem
tartja Mircsét illetékesnek, hogy az arany-bulla
kérdéséhez hozzászólhasson. Példákat hoz föl,
melyekből kitünik, hogy Mircse ur nöm tud elég
jól latinul. Kimutatja a Mircse ur által másolt
okmányokból is, hogy évszámításai tévesek, egész
évtizedeket hibáznak. Fölemoliti, hogy már a mult
század végén is próbálta Grossinger megtagadni
az 1222-ik évbeli bullát, do mindjárt megczáfolták őt Kovachich és Fehér. S azután teljes sorozatát
adja első a históriai bizonyítékoknak, melyek az
1222-beli arany-bullát igazolják. Az erodetileg
kibocsátott 7 példányból, igaz, egy sem maradt
fenn. De van egy másolata 1318-ból, melyet akkor
az érseki zsinaton hitelesítve irtak át, s mely
máig is megvan a primási levéltárban. A későbbi
királyok megorősitő átirataiból is mindig maradtak
fenn példányok. Igy legelőször a Nagy Lajos által
átírt példánynak 7—8 hiteles egykoru másolata
is van különböző köz- és magán levéltárainkban.
Mária királyné ismét átirta a Lajosét, s ennek ismét vannak másolatai. Zsigmond 1397-ben szintén
átirja. Svégül Mátyás király átirataiból két eredeti
példány is maradt fenn. Az ogyészből kiderült, a
mi már eddig is tudva volt, hogy Mircse ur nem
ért az okmánykutatáshoz; azért nagy kár rá vosztegetni a nemzetnek csak egy fiiérét is.

Az 1869. junius 16-ki közgyülés határozatából.—
Szily Kálmán, titkár.
** (A muzeum régiség-osztályának) eddigi
őre dr. Érdi János elismerés nyilvánítása mellett
nyugalomba helyeztetvén, utódjául dr. Rómer
Flóris van kinevezve, ki ép oly szenvedélyes régész, mint a mily tevékeny és fáradhatlan férfiu.
** (Az országos mérnökegylet) tagjait az egyleti titkár felkéri, hogy miután az egyleti kiadványokat több tagnak meg nem küldhette lakásuk
hiányos bemondása miatt,nohogy ezáltal az egylet
és tagjai közti kapocs meglazuljon, sziveskedjenek
lakásaikat a titkárnál bejelenteni.
** (A „magyar jelzálog-hitelbank") egy körözvénye tudatja, hogy legközelebb már megkezdi
működését, melynek köréből kizár minden koczkáztató üzlotet és csupán a földbirtokosokkal kötendő üzletekre fog kiterjoszkedni. Tevékenysége
négy irányban fog megindulni: 1) kölcsön-üzlet,
2) közvotitési üzlet, moly által tőkebirtokosok
megkiméltetnek a fáradságos utánjárástól, ha
tőkéikot biztos jelzálogra s pontos visszafizetés
reményével akarják elhelyezni, miután ezt a bank
közvetíti; 3) biztositási üzlet és végül 4) törlesztési
üzlet. A bank igazgató tanácsában legjobb hangzásu noveket olvasunk, minők báró Lipthay Béla,
Szentkirályi Mór, Horváth Mihály, Fülepp Lipót stb.

Egyház és iskola.

^j: (Amagy. kath. autonomiaigyülés)összeulési
határnapjául jún. 21 volt kitüzve; do csak 24-kén
tarthattak előértokezést. Horváth Mihály -•—
nem
választatott meg, és mint az ,,Autonomia" irja,
épen a főpapság ellonműködéso folytán. Deák Ferencz néhány nap óta beteg; pedig ezen a téren is
töle várják a kezdeményezést.
** (A kath. autonom gyülésre) meghivattak a
görög egyesült hitüok. E meghívásra feleletül egy
feliratot készitettek, melyben kijelentik: vhogy
a gyula-fehérvári görög egy. érsekség és a többi
püspöki területek határozottan vonakodnak résztvenni a papok által machinált budapesti katholikus
gyülésen, mert a román gör. egyesült egyház az
osztrák-magyar monarchiában a kath. egyháztól
független, autonom területtel önálló szervezettel
— (A m. k. természettudományi társulat) jún. és külön hyerarchiával bir. A kath. püspökök egy16-ki rendkivüli közgyülésén fololvastatott az behívó irata azonban csak sufraganeuaoknak tün1868-ra kihirdetett pályázatokról szóló jelentés. teti föl a gör. kath. püspökségeket, mint a melyek
Sajnálattal értesülünk, hogy a Schuszter-féledijra, a magyar prímásnak volnának alávetve. A görög
a „néhány jelesebb hazai dohányfaj elemzését" ki- kath. románok az osztrák-magyar területen, mást
vánó pályakérdésre a kitüzött határidőig egy pá- egyházuk fejének nem ismerhetnek, mint a Balázslyamunka sem, a Bugát-félo díjra „Határoztassék falván székellő gyula-fehérvári érseket; s még
meg a hazai szappanfajok viz stb. tartalma", kér- dogmatikus értekezleteken is a latin egyház klédésre pedig csak egy pályamunka érkezett, mely rusával szemben, csak mint független önálló egya birálók véleménye szerint — némely teendő ja- ház vohetnének részt."
vítás után — jutalmazásra méltónak találtatott.
** (A koncziliumban ülni) 850 püspöknek és
A jeligés levél: Dr. Steiner Antal egyetemi tanársegéd nevét tartalmazá. Ezután kitüzettek a apátnak van joga. Az in partibus püspökök joga
a jövő évre a pályakérdésok, molyoket itt még kétség alatt áll. Azonfelül van 57 bibornok,
s a megnyitásig még 15-nek kinevezését várják.
közlünk.
** (A m. k. természettudományi társulat pá- A bibornokok közt van 40 olasz, a püspökök közt
lyakérdései 1869 re.) I. „Készíttessék amiveltebb olasz 294, spanyol 66, portugál 22, franczia 90,
magyar közönség igényeihez mért mezőgazdasági brazíliai 77, a többi országok együtt 201 főpappal
vegytan, különös tekintettel a magyarországi ter- rukkolnak be.
** (Báró Vécsey József) főispán, Somossy
melési viszonyokra." Jutalom a Schuster-féle alaIgnácz
képviselő és Tokaji Nagy Lajos urak^ Szapítványból 100 arany. A jutalom az 1871-iki közbolcsból
küldöttségileg a közoktatásügyi miniszgyülésen adatik ki, de csak azon esetben, ha a
ternél
voltak,
átnyujtani azon emlékiratot, melyben
pályamű absolutbocsü és irodalmunkra nyereség.
a
Szabolcsban
társadalmi uton kezdeményezett
~ lI. „Kivántatik a viznem.il légköri tünetek értelmes leirása és alapos megfejtése, alkalmazással nagykállói reáliskolának állami tanintézetül felálMagyarország meteorologiai viszonyaira. A pá- lítását kérelmezi az érdekeltség. — A miniszter a
lyamü népszerü modorban s legalább 4—5 nyom- küldöttséget szívélyesen fogadta, 8 határozottan
tatott ivre terjedő értekezés alakjában készitendő." biztositotta, hogy az e czélra szükséges kiadásokat
Jutalom a Bugái-féle alapítványból 100 forint. — még ez idén költségvetésébe veendi.
** (A budai kir. egyetemi fögymnásiumban) a
III. „írassanak le az irodalmi jelen források alapján Magyarország vas-ércz telepei földtani s iparos nyilvános vizsgálatok rendje következő: julius 1.
tekintetben." Jutalom a Bugát-féle alapítványból 2. 3. irásbeli érettségi vizsgálatok; julius 10—24-ig •
100 forint. — A pályázat föltételei a következök: rendes évi vizsgálatai az I—VII. osztályoknak ;
1.) A II. és III. alatti kérdésekre csupán a m. k. julius 26. és 27. szóbeli érettségi vizsgálat; julius
természettudományi társulat tagjai pályázhatnak. 28 . a magén-tanulók vizsgálata.
2.) A jutalmazott pályamű, ha kisebb, a társulat
** (A pesti kir. állam-fögymnasiumban) az isközlönyébon ismegjelonhetik, s ez esetben a pálya- kolaév végén tartatni szokott rendes érettségi
díjon kivül még közlönyi tiszteletdíjjal is jutalmaz- vizsgálatok f. évi junius hó 30-án veszik kezdetötatik; ha pedig nagyobb, a társulat gondoskodik, kot. A magánvizsgálatok julius hó 22- és 23-kán
hogy az általa megkoszoruzott munka külön jelen- fognak megtartatni. Az érdekeltek legalább két
hessék meg. 3.) Az idegen kézzel irt, jelmondattal nappal a vizsgálati határnap előtt jelentsék magujegyzett pályamüvek a szerző nevét rejtő lepecsé- kat az alulirt igazgatóságnál. Pesten, 1869. évi
telt levél kiséretében legkésőbb 1870. okt. 31-éig junius 7-kén. — A pesti kir. állam-fb'gymnasium
Pestre a társulat titkári hivatalához küldendők be. igazgatósága.

** (A pesti ref. egyház elemi- és középtano- nagy virágzásra. Post maga is jelentékeny összeget
SAKKJATÉK.
dáiban) julius hó 11-től bezárólag 23-ig tartatnak szánt a kisajátításra, de a fennforgó czélokra oz
meg a nyilvános vizsgálatok. Figyelmeztetésül nem elég; s ezért — miután országos érdekében
5OO-dik sz. í. — Szirmay Jánostól f
szolgálhatnak a következők : Az érettségi vizsgára történik a kisajátítás legnagyobb része, — az álSíHét.
menendők előleges magánvizsgái júl. 10-én d. u. 3 lampénztárból harmincz éven át félmillió évi seérától 7-ig fognak megtartatni. A gymnasium gélyt kér^
I.—VI. oszt. és a bölcsészet I. osztálya magánta** (Áldásy Jozsef,) pestvárosí jegyző, ki alig
nulóinak vizsgái júl. 17. és 18-án a délelőtti és volt 33 éves, s csak nem rég nősült meg, szombadélutáni órákban 8—12-ig és 3—6-ig tartatnak ton délben hagymázban meghalt. A betegség
meg. — A jövő 1869 — 70-ik iskolai évre a beira- gyenge lázzal kezdődött, melyet azonban csakhatások okt. 1., 2. és 3-án megtörténvén, okt. 4-én j mar erős hagymázroham váltott fől, minek folytán
a tanévet megnyitó isteni tisztelet után a tanitások a legroszabbtól lehető félni, mi a krizis beálltával
azonnal megkezdődnek. A javítóvizsga csak a be- be is következett. A közszeretetben állott boldoirás ideje alatt fogadtatik el.
gult városi jegyzőre nézve a városi közgyülés
""(A kecskeméti reform, iskolában) az 1868— Tavaszy inditványára jegyzőkönyvileg sajnálatát
69-ki tanév nyári vizsgái következő rendben tar- fejezé ki és temetésén, mely 21-kén d. u. roppant
tatnak : I. a jogakademiában rendes vizsgák júl. résztvevő közönség kiséretében ment végbe, —
13—16-ig bezárólag; magán vizsgák júl. 19—24-ig. | testületileg megjelenni határozta.
IL a Lyceumban irásboli érettségi vizsgák júl. 17.j
** (Néhai Jankovics Miklósné) a Josefinumés 18., nyilvános és magánvizsgák 19 -27-ig be- nak s a vakok intézetének 2—2000 frtot, a lipótzárólag, szóbeli érettségi vizsgák júl. 28- és 29-én. ; városi templomra 1000, a ferenezvárosira 100, a
Kecskeméten, jún. 17. 1869. — Az igazgatóság. ! fehérvári káptalannak 150, házi orvosának pedig
** (A nagykőrösi hdv. hitv. lyceumban) az | 1000 frtot hagyományozott.
1868—9-ik iskolai év második felében a magán** (Czivódás.) Az „Ellenőr" azt irta, hogy a
vizsgák júl. 15., 16. és 17-én, a közvizsgák júl. kir. táblához egy olyan egyén neveztetett ki, bia
b
o
d
e
f
g
h
21—24-én, az irásbeli érettségi vizsgák júl. 20- és rául gr. Andrássy ajánlatára, jutalmául a gróf
Világos.
21-én, a szóboli érettségi vizsgák júl. 26- és 27-én mellett véghez vitt korteskedésért, a ki pört soha
Világos indul s az 5-dik lépésre mattot mond.
fognak tartatni. — A tanitó-képezde közvizsgái sem látott. Sürgetésre előállott az Ellenőr egyik
júl. 28- és 29-én lesznek.
munkatársa és megnevezte a kérdésben forgót,
A 495-dik számu feladvány megfejtése.
hogy az Csik András. A hivatalos lap nem hiva(Grimschav W.-tól, Londonban.)
talos
részében
kinyilatkoztatja
erre,
hogy
Csik
Mi ujság?
András nem zemplénmegyei, gr. Andrássy mellett I Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
— (Rendkivüli képes mellékleteink) else- nem korteskedett, nem gr. Andrássy ajánlatára I 1. Vc2—fö
Hc6-eö 1
Bal—bi
B a l - b i : 2. Bf2-b2f
Ho6-(14
jét, minőt minden félév végére Ígértünk olvasó- neveztetett ki, pört látott eleget, mert 15 évig 2. Vfö— bi
3. Vfö—b5 mattot.
inknak, a jövő hét folytán fogjuk szétküldeni. E volt biró. Tehát az „Ellenőr" közleményéből 3. Bf2 -f 6: matt.
Világos.
Sötét.
melléklet, diszosen kiállitott féliven, a Margit- semmi sem áll. — Az „Ellenőr" munkatársa
1
Bb5-b4
sziget s az ott készülőben levő nagyszerü fürdő mindamellett ragaszkodik elébbi állításaihoz. Ér2. Vf5-c5f
Kb6—e5:
szebb és érdekesebb pontjait hozza, Keleti Gusztáv dekes lesz a vége!
3. Bf2—f5 matt.
jeles művészünk igen sikerült rajza után, magya** (A belügyminiszter) Vasmegyét a rablókra,
Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
rázó szöveggel kisérve. E mellékletet a „Politikai rablógyilkosokra, azok bűntársaira, bűnrészeseire, — Miskolczon:
Czenthe József. — Harasztiban: gr. FesÚjdonságok" külön előfizetői is megkapják. Ke- orgazdáira és gyujtogatókra nézve, további egy tetics Benno. — Londonban: Gorgias Viktor. — Kőszegen:
méljük, hogy olvasóink mind a tárgy kiválasztá- évre rögtönbiráskodási joggal ruházta fől.
Hauer G. — Csákváron: Kling Iván. — Oelsén: Glesinger
Zsigm. — Karczagon : Kacsó Lajos. — A pesti sakk-kör.
sával , mind a müvészi kivitellel meg lesznek
** (Levelek tépése Bécsben.) A bécsi főpostaelégedve.
hivatalnál roppant számban érkeztek vissza oly
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
** (A belügyminiszter) körrendeletet bocsátott levelek, melyek kézbesítését a rosz czimzés miatt mindazon
t. előfizetői, kiknek előfizetési idejök junius
ki valamennyi törvényhatósághoz a tüzvész ellőni nem eszközölhették; azokat most 8 hivatalnok, végével lejár, tisztelettel kéretnek, hogy előfizetésüket
intézkedések iránt, különösen a közelgő takarítás külön napi dij mellett, kiszámítás szerint 6 hétig minél elébb megujitani sziveskedjenek, WGF" nehogy a lap
küldésében részükre megakadás történjék. " " ^ 6
és cséplés idején, midőn a tüz nehozon oltható, és lesz csak képes összetépni.
gyakran egész községek lesznek a lángok martalékává. A hatóságok fel hivatnak a tűzrendészed
Nemzeti szinház.
szabályok szigoru kezelésére; különösen intézkedPéntek, junius 18. „Gríííí."' Eredeti dráma 5 felv. Irta
jenek, hogy a takarmány és tormesztmények a há- Szigligeti. (Némethy Irma k. a. föllépteül.)
zak körül no halmoztassanak össze, hanem lehetőleg
Szombat, junius 19. „A fekete dominó." Vig opera 3
a helységen kivül helyeztessenek el; a tüzoltó sze- felv. Zenéjét szerz. Auber.
és
Vasárnap, junius 20. „Házassági három parancs." Vigrek, hol még nincsenek, megszereztessenek; csűrök,
játék
3
felv.
Irta
Szigligeti.
szérűk közelében elegendő viz készen tartassék, a
Hétfő, junius 21. „Kalmár és tengerész." Eredeti dráma
csavargók, kik oly gyakran okai a tűzvésznek, szem- 4 felv.
Irta Czakó Zsigmond.
mel tartassanak. Továbbá terjeszszék ki a hatóKedd, junius 22. „Fidelio." Opera 2 felv. Zenéjétszerz. („Országgyülési Beszédtár"-ral s más rendkivüli
ságok figyelmöket arra, hogy a lakosság a tűzkár Beethoven.
mellékletekkel.)
Szerda, jún. 28. Először: „A testvérek." Színmű 1 felv.
elleni biztositás üdvös voltáról felvilágosittasaék;
Irta
Göthe;
ford.
Paulai.
—
És
„Romra
derű."
Vigjáték
Postán
küldve
vagy
Budapesten házhoz hordatva:
azt is emlékezetbe kell hozoni, hogy a küzségi elől1 felv. Girardin Emilia után ford. Feleki Miklós.
járók a tűzoltás intézésére személyesen kötelesok,
Csütörtök, junius 24. „Mártha, vagy: a richmondi
minden tüzeset után azonnal vizsgálat inditandó, vásár." Vig opera 4 felv. Zenéjét szerz. Flotow.
félévre (júl.—decz.)
5 ft. — kr.
s ha gyujtogatások történnek, rögtönbiráskodás
Szerkesztői mondanivaló.
engedélyéért azonnal folyamodni kell a bolügyminiszterhez.
— Dnnaföldvár. H. L. Mindkét kivánatának sietünk
eleget
tenni. Az ujabb küldeményeket is köszönjük.
félévre (júl.—decz.)
3 ft. — kr.
** (A honvédség tanosztálya) jelenleg 565
— Pest. B—i. Sajnáljuk — de a legutóbb küldött vagyalog és 170 lovas honvédből áll; a viharedzett lamennyi előbbinél gyöngébb. Néni szabad a hatást erőszaarczoktól kezdve különféle fokozatait láthatni a kolni, túlzót és természetlen hajhászva. A másikat előkeresfélévre (júl—decz.)
2 ft. 50 kr.
kornak, — a 14 éves gyermekig. Hanem a puskát sük s meglátjuk, lehet-e segitni rajta.
— Buda. D. ll. A küldött czikk most épen időszerű;
jól forgatják már, és büszkék, hogy ők honvédek.
Fölhivjuk a t. közönség figyelmét azon körülfogjuk mielőbb.
**(Az udvar) még e hó végéig Bécsben marad, közölni
ményre, hogy f. évi január eleje óta e lapok terje— Nagy-Becskerek, í. E. A képek iránt értekezni
s julius első napjaiban vonul Ischlbe, honnan fogunk rajzolóinkkal, de közülök legjobb esetben is csak delme tetemesen növekedett, s e mellett a kiadó
királyné ő Folségo a starnbergi tóhoz tesz kirán- egy párt adhatnánk, különben az egész elkésnék. A kivánt minden félév végén ugy a „Politikai Újdonságok",
szám elküldését megrendeltük.
dulást.
mint a „Vasára. Ujság" előfizetőinek rendkivüli
— Gy.-Szentmiklós. J. K. A beszélyt nem közölhet- képes melléklettel szolgál.
•;, ** (Pestváros) kérvényt ad be az országgyüA czikket adtuk volna, de a képek már megjelentek
léshez a végett, hogy a város kisajátítási pénztára jük.
SlV" Tiz elöfizetett példányra gyűjtőinknek tiszteletOrbán Balázs képes munkájában.
országos segélyt kapjon. Ha a fővárost valóban az
— Pest. M. B. és T. G. Egyik sem üti meg a mértéket. példánynyal kedveskedünk.
ország szirének tartják: akkor e kérvényt nem Az „előre!" hányszor volt már versbe s épen refrainbe fog"* A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
lehet elutasítani. Minden főváros vagy az uralkodó, lalva, jobban is, mint önnél; a másikban sincs semmi uj.
A Vasain. Ujság és Pólit. Újdonságok
— „Knideresl Pista." Bizony nem válik be. Erőltetett
vagy az ország gondoskodásából emelkedett fjlj
kis adoma, melyről alig tudjuk képzelni, mikép is törkiadó-hivatala.
saját lakossága sehol sem képes gyorsan emelni tént csak?

Elöfizetési feltételek

A VASÁRNAPI UJSÁG
Politikai líjdemságok-ra
A két lap együtt:

Csupán Vasárnapi Ujság:

Csupán Politikai Újdonságok:

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

Hónapi-és
hetinap
27
28
29
30
1

Vasár
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.

'•>• P é n t .

Szóm.

HETI-NAPTÁR
Katholikus és protestáns
naptár

Junius

t' 6 László kir.
Leo pápa
-j
Péter és Pál
Pál emléke
Thcodorik

Görög-orosz
naptár

Junius (ó)

€' 5 László
15 E 1 Mindsz.
Arszlán
16 Péterf. b. k.
Péter és Pál 17 Bertalan
Luiza
18 Leontin
Ti holt
19
Judás, Thádé
Sarlós B. Asz. <{£ Otto, Ulrik
20 Illés
Kornél, Helidor Bortram
21 Julán

Izraeliták
naptnra

TARTALOM.
Nap
hossza I kél nyüg.

Thamuz

f. p.! 6. P-!ó.
95 45!4 9Í7 ,
19 ttemp. eíf. 96 42 4 9 7
20 Eszter
97 39 4 10 7
21
98 35 4 10 7
99 33 4 l l 7
22 Judit
100 31 4 l I
23
101 28 4 12!
24S.Dibr.
18 Szór. bojt

Hold változásai, ft Utolsó negyed 2-átt 2 óra 2 pereikor reggel.

hossza
f.
315
327
339
351
3
15
27

Hold
kél

p.
21
30
26
18

nyüg.

6. p. <S. p
10 9 7 12
10 19 8 14
U 27I 9 14
11 30 10 15
regg. l l 15
0 61 este
0 29I 1 17

Éber Nándor (arczkép). — Petőfi hátrahagyott költeményeiből. — Lengyel ravaszság folyt.). — Bucsumi oláh
asszony (képpel). — A katonaság uj ruházata (négy képpel). — A josefstadti fogoly életéből, (vége). — Merész léghajóé. — Ingyen-étel. — Utazás a holdba (folyt, három
képpel). — Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és művészet.
— Közintézek, egyletek. — Egyház ás iskola. — Mi ujság ?
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.
Heti-naptár.
Felelős swrkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

359

HIRDETÉSE

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

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

MF" fél becsáron " 9 ^

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

Vászon árjegyzék.

1 db. 30 rőfös fehéritetlen vászon,becsára 12—14ftig., most csak 6— 7 ft. a legfin.
1 >' 30 » fehéritetlen jó kéziszövet vászon
»
» 9—10
18-20 »
»
fehéritett creas-vászon »
»
8— 9
16—18 »
1 » 30
jeles sziléziai vászon »
» 12 — 14
1 » 30
24—28
»
kitünö rumburgi vászon
» 15-18
1 » 30
30-36 Í J
»
irlandi ezérnavászon »
» 14 — 16
1 » 38
28—32 »
»
rumburgi ezérnavászon »
1 » 40
» 15—18
80—36
tiszta fehér orosz lenvászon 34—38
34—38
» 17—19
1 » 46
finom irlandi szövés becsár 40—48
» 20—24
1 » 50
hollandi szövés legal1 » 50
kalmasabb uri ingekre
26-30
52—60
brabanti szövés legfino50
mabb, legjobb és legtartósabb a mi csak létezik
30—40
60-80
Rendkivüli nagy választéka a legnehezebb rumburgi szövéseknek 24, 28, 30, 35, 40,
45, 50—60 ftért darabja, melyek azonban kétszer annyira becsülve vannak.
1 db. 30 rőfös ágy-kanavász mindenféle színekben csíkozva és koczkázva, becsár
14 —18 ft., most csak 7—9 ft. a legfinomabb.
1 » 30 rőfös igen finom és tartós pamuíszövetü atlaszgradli, becsár 18—24 ft. most
csak 9—12 ft.
1 » 30 rőfös angol shirting (chifon) igen finom, s oly tartós mint a vászon, becsár
18—24 ft., most csak 9 — 12 ft,
1 szcgésnélküli lepedő, 2 röf széles, 3 röf hosszu, csak 3 ft.
1 szegésnélküli lepedő, 2 egy négy. 3 rőf széles, 3 rőf hosszu,, most csak 3 ft. 50 kr.
4 ftig legfeljebb.
1 damaszt asztalkészlet 6 személyre (1 asztalteritő hozzáillő ö asztalkendővel) most
csak 5, 6, 7, 8 — 10 ftig a legfinomabb.
1 damaszt asztalkószlet, 12 személyre (1 asztalteritő, hozzáillő 12 asztalkendővel)
most csak 10, 12,14, 16 — 20 ftig a legfinomabb.
554 (2—6)
1 tuczat konyhatörlő, most 2 ft. 50 kr. 3 ftig.
1 tuczat asztalkendő, vagy törülköző, különösen tartós, ára csak 4 ft. .50 kr., ő, ti, 7,
8 ft. a legfinomabb.

1
1
1
1
1

Legjobb alap tök éiil

ajánlja magát az R . . . Nop. János rumburgi vászon-gyáva csődtömegéből

fele áron átvett vászouáruk s kész férfi- s női fehérneműéit raktára a csődtömeg képviselőjének eladási boltjában

FOGL E.

^^

fi

cs. kir.udvari szállitó
Bécsböl.

Bécsben;

il L

-V-'

k. k. Hoflieferant

in Wien,

Pesten: váczi-utcza

w*J Kerntnerstrasse ^ir. 2 1 .
" "•' Ecke der Himmelphortgasse

Mocsonyi-féle házban,
..JJária Valéria föher-

Karl."
Levélbeli megrendelések az alább következő áruezikkekro a legnagyobb lelkiismerettel s a vászonáruk valódiságáért kezeskedve, vasuti,
postai utánvét vagy a pénzösszeg közvetlen hozzánk küldése mellott gyorsan s pontosan mintegy magyar földön születetthoz illik eszközöltetnek.
Az alábbszállitott szabott árak, még az áruezikkekhez nem értőknek is
biztosittatnak, s lelkiismeretes eljárásra számithatnak.

A r j e s y i é k.

(a nyak terjelme megkivántatik) 1 ft. 80 kr., 2,
< 8 ftig a legszebbek.

6

' 6»

simák 1 frt 80 kr, 2 frt hímzéssel 3 frt, 3 frt 50 kr, 4, 5 frt; legfinomabb 6—8 frt, melyeknek ára máshol kétszeres.

Vászon férfi-gatyáíf, 1frt,1 &* 50 kr, 2 «*, 2 m 50 ^ M g .
Angol shírding-ingek (a vászonnál szebb) fehérek és szines 2 frt, 2 frt 50 kr, 3 frt, 3 frt
50 krig.
Női-nadrágok, vászon és perkálból 2, 2 frt 50 kr., 3 frtig, himzett betéttel.
Női-pongyola vagy női-corsettek, finom perkál vagy parketból 2 frt, 2 frt 50 kr; vászon
vagy franczia batizból, hímzéssel 3 frt 50 kr., 5—6 ftig.
Soi-alsószoknyák, 4 frt, betéttel 5—6 frtig.
Női-harisnyák vagy férfi félharisnyák tuczatja 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak.
Nyakgallérok, legujabb szabásuak tuczatja 2, 3—4 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).
1 tuczat rumburgi vászon-zsebkendő 1 frt 50 kr, 2 frtig, kisebbszerü 2 frt 50 kr, 3 frt 50
kr, 4, 5, 6, 8—10 frtig.
1 tuczat ezérna bat-'z-zsebkendó nők számára ő, 7, 9—12 frtig a legfinomabbak.

Zsebkendők árjegyzéke.
1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára csak 6, 7, 8—10 frtig czérnadamaszból.
tuczat vászon-zsebkendő 1 ft. 20 krtól 2, 2.50 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig a legfinomabb.
1 vászon asztalgarnitura 6 személyre (1 abrosz 6 hozzáillő kendővel 5, 6, 8, 10—12 frtig,
tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő, 3, 4, ő, 6—7 ftig a legfinomabb.
finom damasztról, 12 személyre kétszer annyi.
_;
tuczat legfinomabb fehér franczia batisztzsebkendők ajour szegessel 8,10, 12—13 ft.
tuczat szines vászonzsebkendő burnóthasználók számára, igen finom és tartós, 30~rőf szines ágynemű vászon 8, 9, 10, 12—16 frtig a legjobb.
becsár 8—12 frt, megszerezhető 4—6 ftig a legfinomabb.
tuczat batiszt vászonzsebkendő, fehér vagy szines szegélylyel csak 5, 6, 7, 8, 9, 10 30 röf kézifonal-vászon 7 frt 50 kr, 9 frt 5C kr. l l , 13, 15—18 frtig a legszebb.
(Damenmieder) hölgyek számára (a váll terjelme megkivántatik); párisi
ftig a legfinomabb.
főraktár Ausztria- s Magyarországra nézve, 2, 3, 4, 6, 8 frt, legujabb minta
Férfi s hölgy fehéríteniük árjegyzéke.
varrás nélkül.
varrás
nélkül.
női ing jó vászonból 1 ft. 50 krtól 2 ftig a legfinomabb.

1
1 női ing kitünő rumburgi vagy hollandi vászonból finom sziv- vagy keresztalaku
hímzéssel, most csak 2, 3, 3.50, 4, 5 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitünő rumburgi vagy irlandi vászonból, legelegánsabban elkészítve, (az
ugynevezett Erzsébet császárné ingek), most csak 5, 6, 7, 8 ft. a legfinomabb.
1 női éji felöltő (corsette) kitünő szép, most csak 5, 6, 7 ft. a legfinomabb.
1 Eugénia császárné éji corsette diszes kiállítással, most csak 4, 5, 6, 7, 8 ft. a legf.
Női alsószoknyák 100 különféle párisi minta szerint, ugy szintén a most általánosan
kedvelt süegbe vágott szoknyák hímezve, varrott szegessel, most csak 3, 4, 5,
6, 7, 8 frt a legfinomabb.
Hölgy pongyolák a legfinomabb batisztból, valódi valoncienni csipkével és csodaszép
himzett betétekkel a legujabb és legelegánsabb e nemben, 15, 18. 24, 30, 35 ft.
a legfinomabb.
Női nadrág finom shirtingböl; vagy vászonból apró szegésekkel, vagy himzéssekkel
kitünő kiállitás, most csak 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.
Uri ingek, gallérral vagy anélkül, fodrozott mellel vagy simán kitünö finom chifonból, mely épen oly tartós mint a vászon, fehéren és szinezve, most csak 2.50, 3
. ft. a legfinomabb.
Uri ingek, legjobb rumburgi vagy irlandi vászonból, gallérral, vagy a nélkül, simán,
vagy fodrozott mellel a legujabb divat szerint erősen varrva, most csak 2, 2.50
3, 4, 5—6 ft. a legfinomabb.
Uri ingek legfinomabb batiszt mellbetéttel, legelegánsabb, a mi csak létezik, most
csak 6, 7, 8, 10—12 ft. a legfinomabb.
Uri gatyák igen jó és tartós vászonból, félig magyar szabással, most csak 2.50, 2 ft.
a legfinomabb.
Uri gatyák, igen jó és tartós vászonból magyar szabással nagy üleppel, most csak 2 ft2 ft. 50 kr. a legfinomabb.
1 tuczat uri inggallér a legelegánsabban, és legujabb divat szerint, most csak 2 ft. 50
kr., 3, 4 ft. a legfinomabb.
1 tuczat uri kézelő a legelegánsabban és divatosabban kiállítva, most csak 4 ft. 50 kr.,
5
6 ft. a legfinomabb.
k i k 2 5 ÍÚ
S vásárolnak, egy finoman himzett batiszt-kendőt; "50 ftig, egy
csodaszép kávékészletet, t. i. kávé-abrosz hozzáillő 6 kávékendővel, 100
J vásárlók egy igen finom cachemir-asztalteritőt kapnak ráadásul.
^ 7 Ingek vagy uri gallérok megrendelésénél ,a nyakbőség kiteendő. *WQ
lisztéit vevőim kényelme kedvéért, az oly fehérnemükért, melyek nem jól állanak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem tetszenek, az értők fizetett ár bérmentve
visszaküldetik. — Kivánatra a készletben levő vásznakból minták bérmentve küldetnek.

A leveleket kérjük czimezni: Meth S. Bécs, Rothethurnistrasse Nr. 29.

40 rőf kitünö takácsvászon, (finom ágyneműre vagy 12 női-inghez) 14, 15, 18, 22—24
frtig a legjobbak.
48 rőf belga takács-vászon 22, 25, 30—35 frtig, ingekre való.

50—54 rőf hasonlithatlan minőségü rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 30, 35, 40,
50, 60—80 frtig, melyeknek ára máshol 50%-tel több.
550 (3—6)

Levél

c z I oi:

Azon ámezikkek,
melyek nem tetBécsböl,
szenének, vissza- magyar kir. udvari szállítónak .,Maria
vétetnek.
Valéria" főherczegnöhez Deák- s vácziutczai szöglet-házban Pesten.

50 forint erejéig
vásárlóknak, egy
csinos párisi caehemirteritovel
ingyért kedveskedünk.

Liebig tanár

hús-kivonata Dél Amerikából (Pray Bentos).
Liebig-féle Ms-kivonat-társaság londonban.
Nagy megtakarítás háztartások számára.
Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
Készitése s megjobbitása a levesek, mártalék s vékony étkeknek stb.
Erösítö anyag gyengék s betegek számára.

Aranyéremmel kitüntettetett az 1861-iki párisi-, 1868-iki havre-i
kiállitáson.
A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig
tanár és dr. Pettenkofer M. aláírással ellátva vannak.
• Részletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:
1 anffol font
'/• a n g o 1 f o n t
'A angol font
Vs angol foot
5 frt?80 kr.,
3 frt.,
1 frt. 70 kr.,
92 k'-_
M > Kapható: minden elökelő kereskedések s gyógyszertárakban.
556 (2—52)
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thallmayer éstársánal resten.

ööü
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Revolverek.
c z - v

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A neiíii élet

titkai s veszélyei.

S

^ *'
'dékiek ^ utazók személy-biztositására ajánlhatom legjobb rendszer sze-

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
546 (5—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

rinti és jól kipróbált revolvereimet, melyekkel egy percz alatt 6 erős és biztos lövés
tehető; ugyanannyi idő alatt pedig ujra megtölthetők. íly revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiztosabbak.

I

ragályelleni le^biztosb óvszeréről.

BHV" ' " '

Legnagyobb választékban nálam, következő árak mellett kaphatók u. m.
1 Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi
1
»
ismét nagyobb 6 lövéssol 9 millimetternyi
1
»
ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimettornyi
1 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható
Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

17 fttól 25 ftig. I
20 » 35 » I
22 » 40 »
10 » 20 »

Sfl^T" Nem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

4M< 16)

UnschuldEde,

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

Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.I

*

a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját házában.
Üreges fogak, fogin-daganatok
és rheuma ellen felülmulhatlan szer.

A leghevesebb

fogfáj dalinak

minden nemeit
eltávolitja azonnal (ugy, hogy a fájdalmak egy év tartama alatt vissza sem
térnek).

A hires párisi arkanum

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

Teljes egészség.

ÓVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melvek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnven összetévesztSzámtalan bizonyítványok tanusítják,
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
hogy Cauvln párisi gyógyszerész ízletes
minden egyes katulyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmnrkknl vannak ellátva.
nővén jiabdacsa i oly erövel birnak, mely a
Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasítás minden nyelven.
közönséges gyógyszereket messze tulhaladja,
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek közöti s hogy azok minden más gyógyszernél natagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levö gyobb kegyben állnak a közönség előtt.
Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rfigzött szorulásoknál, emészteshiány és gyomorhévnél: továbbá- sörösök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulás'nál. esuzas fogfájdalomnál, végül gyógysikerét, melyet az alább nevezett behysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé- tegségekben tanusitott, hanem volna az megnyezték. — Az ez értelemben! igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl, kik miután nálok minden erösitve magasállásu és részrehajlatlan férfiak
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált levelei által.
Ezen labdacsok által gyógyitott betegegészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadaségek a következök: Szorulás, májbetegsélomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok, gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
söt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gvógyforrá- fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetlensok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre ség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások, étvágyhiány s
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.
TÖRÖK JÖZSI2F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
Midőn a vért tisztitják, helyreállitják
UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utezában.
az organismust, s meggyógyitnak oly betegEzen czégek alatt szintén megrendelhető:
ségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és idegizgatottság, máj- és ágyékfájdalmak, köszÁra egy nagyobb üvegnek 1 ft. $0 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.
vény, valamint számos más bajok, melyek a
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt szervgyengeségből származnak.
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a DorschEgy doboz ára 1 ft.
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott
Főraktár Magyarország és melléktartohanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott.
E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és mányai részére Pesten TÖRÖK JÓZSEF
tndöbajokban, scrophulus és rachitis, köszvény é s c s ú z , idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban ;yógyszerész urnál, király-utcza 7. szám.
alkalmaztatik.
|IA|
I
4
gyógyszerész Bécsben,
J. P. CAUVIN,
503(8-50)
LTKVLiiuá / ! . . , „zum Storch" Tuchlauben.
515 (4—6)
gyógyszerész Párisban

WOT A főraktár létezik; ü ü

betegségeket

altesti sérvkenöcse

Herisau-ban ( S v e i c i ) .
Erén hathatósságra nézve egyátalában ártalmatlannak bebizonyult s jelesnek
elismert sérvkenöcs valódi minőségben megrendelhető a feltalálónál Herisauban,
vagy Formágyi F.. „szent anyához" czimzett gyógyszertárában Pesten.
E jeles szerről több ezer bizonyitvány tanuskodik.
1 tégely ára használati utasítással együtt 3 ft. 20 kr.

Levélkivonat: Tiz éven át szenvedtem e makacs sérvbajban, mely három év
óta oly nagy fokban lépett ki helyzetéből, hogy fájdalmaim miatt dolgozni képes nem
valek. Osztonoztetve mások által: sérvkenocséból néhány tégelylyel utasitványa szerint felhasználván, s most — hála az égnek, egészséges vagyok. Találmánya méltánylást s köszönetet érdemel. — J o r y l e temple, Páris közelében, május 3-án 1868.

491 (5-io)

RV- J

Franz Anton von Enw.

VETORINI-BALZSAM.

Ezen a leghathatósb növény részeiből készitett, több orvosi kar által helybenhagyott és a magyar kormány által eladási engedélylyel ellátott szesz külsőleg
ideggyöngeség, görcs, csuz, rheuma, fejköszvény, fülzugás, fogfájás, suly, szájbeli és
égetés által történt sebzések, vizzel keverve mindennemü és a foghus betegségei ellen
sikerdus hatással használtatik. Szintugy kitünő füstölószerül is szolgál.
Egy üveg ára 1 frt. 5 0 k r . o. é. postánküldve 10 krral több.

kizár, szabad., hires és közelterjedésben részesült

szépségi harmatié (Schönheits-JIaithan) - -

a bőr kiegyenlitésére, a szeplő kiirtására, a redők kiegyenlitésére s a bőrkütegek,
a nap és szél által barnitott bőr és más az arczot, a nyakat és mellett elborító tisztátalanság eltávolítására.
Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. o. é. postán küldve 10 krral több.
__
Fórakhely Magyarországon TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál P e s t en,
király-utcza 7. szám alatt.
517 (4—6)

a soroksári utczában 20. sz. alatt létezik.

s tehetetlenséget

Ugyanott készittetnek: Lokoniobilok, cséplőgépek, valamint tovaszállitható lócséplögépek kerekre, tisztító és zsákoló eszközökkel, a legczélszerübben módosítva. Ehhez való
járgányok (Göpel) kerekre, oly szerkezettel, hogy nem kell ezeket levenni. Igy ldcséplő-gépek
minden nagyságban, bordázott sinekkel Hensmann rendszere szerint; továbbá amerikaiak
czövekkel és a hozzá szükségelt járgánynyal, uj módositásokkal, könnyü járatuk és tartósságuk
mi.att különösen ajánlhatók.
Mindennemü ekék, szecskavágjók, kukoriczamorzsoiók, répuvá^ók, olaj és
b o r s o t o k , zúzok, daramalmok, körfűrészek stb. Különösenfigyelemreméltók minden
nagyságu orlö-malmok gőz-, viz- és széljáratra.
Kitünő erős szerkezetű gőzmalmok katlanokkal, teljesen felszerelve.

(férfi gyöngeség.)
katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison főkórházban
kiszolgált osztályorros, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mezö-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ,.Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
532 (5—12)

gépgyár-tulajdonos.

527 ( 6 - 6 )

A Bach-korszak
adomákban.
Összegyűjtő egy Bach-huszár.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.)

Fűzve 80 krajczár.^

Átalános

mezei-bank.
Az átalános mezei-bank f. évi junius l-jén kezdte meg
müködését, s ugyane naponnyitá meg iroda helyiségeit

Bécsben, Stadt Renngasse 6. sz. alatt.

Az intézet üzletének egyik főrészét a mezeigazdaság s gazdászati iparnak minden ágábani emelését és segélyzését fogja
képezni; továbbá kiterjeszti müködését: bank, bizományi s váltóüzletekre.
Az alapszabályok s körlevelek, kívánatra az irodában szolgáltatnak ki, hova egyszersmind az ajánlatok intézendök.
557(2-2)

iz igazgatótanács.

Elöfizetési felhívás
UZ

Egészségi Tanácsadó

Tniycs/jiili-cliidas.
_ _ ^
Főméltóságu herczeg Batthyáni Fülöp
ur enyingi uradalmában mint minden évben, ugy ez évben is eladatik: s. p.
gazdag gyapjas pepiner-kos 86 db., mestic-kos 89 db., mestic-anya 1090 db.,
ezenkivül nyári hizlalt 1040 db. ürü.
E juhfajuak gyapja az 1862-ik évi londoni világ kiállitáson nagy éremmel, ugy ezen juhok a pesti 1857-ki kiállitáson két elismerő okiratot, 1865ben pedig kis érmet, az 1867-ki veszprémi kiállitáson egy első arany érmet
és két dicsérő-okirattal dijaztattak.
A megvett juhok Szent-Mihály napig itt maradhatnak.

Enying, junius í-jén 1869.

gg2 (3

végeladást nyitok

mindennemü dlvatczikkekböl, ugymint: mindeannemü popelia, lnsires, mohair,
poils, barége, peroaline, batiszt, jaeonas, mousselinból stb. — További longschawlok, n a g y k e n d 5 k ) kéez joppok és paletokból

S V tetemesen leszállított árakon. ~ ^ f

Ajánlom továbbá valódi angol waterproofomat eső-köpenyekre.

528 (6—6)

KÁNYA JÓZSEF,
József-tér 10. sz. a.

Helgoland tengerifürdő.

kapitány Putscher J.
Menetek:
Junius 29-től julius 7-ig minden kedden és szombaton.
Julius 10-től szeptember 16-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 18-tól október 4-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton október 9-én.
Helgolandból Bremerhafen-Geestemündébe vissza:minden reá következö
napon, mégis vasárnap Hclgolandba időzve.
Indulás Helgolandba az első brémai személyvonat megérkezte után; a visszamenetek akép rendeztetnek. hogy a megérkezés idejekorán a keresztülvonuló vasut-vonatokkal
történjék.
Továbbá szolgáljon köztudomásul, hogy a kölni m. frankfurt-, dresda- és
berlini vonalokon át, melyek via Brema-Geestemünde Helgolandba vezetnek, érintett állomásokon valamint Düsseldorf, Hamm, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover, Leipzig,
Magdeburg, Oschersleben, Potsdam és Erfurt állomásain, Helgolandba és onnan vissza
közvetlen személy- és málhaszállitás eszközöltetik.
Hamburg és Helgoland közt a hamburg-amerikai nyalábhajó-részvénytársulat gőzhajója tartja fen a közlekedést.

Cuxhaven

kapitány LührsJ. A.
Menetek:
•
Junius 17-től julius 15-ig minden hétfőn és csütörtökön.
Julius 17-től szept. 16-ig minden hétfőn, csütörtök és szomoaton.
Szeptember 20-töl 30-ig ismét minden hétfőn és csutörtoKon.
Továbbá csütörtökön október 7. és 14-kén.
Indulás Hamburgból reggeli 8 órakor.
Helgolandból vissza Hamburgba minden reá következő napon reggel, de soha regg 6 h

Miután a házoa, melybea árutáram van, közelebb épitkezések keedetnek meg,

urad. tiszttartó.

Északi tenger

1869-iki második félévi folyamára.

Véffeladás.
~

3)

F a r k a s I m r e . m. k.

Junius 17-én veszi kezdetét egy idejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajózás, mely mint az Elbe, mint pedig a Weser folyóból kiindulva fentartja a rendes
közlekedést a szárazföld és Helgoland közt, s bezáratik október 15-én.
Ezen összeköttetés két nagyszerü vas tengeri gőzhajó által eszközöltetik, melyek
ezelött 4 évvel egyedül személyszállításra épitettek, s a tengeri utazok számára kényelmesen berendezve s nemcsak csinos szalonokkal, hanem egyszersmind különválasztott női s
magánykajüték és kitünő éttermekkel vannak ellátva.
A gözhajózás igazgatóságai által a következő menettervek állapitattak meg:
A Bremerhafen-Geestemünde és Helgoland közt az északaémet Lloyd
társaság tulajdonához tartozó gőzös tartja fen a közlekedést.

Ára julius—deczemberre 2 ft. — Egész e'vre 1869 elejétől kezdve 3
forintért szolgálunk.
mm^Bm
Nyolcz előfizetőt gyűjtőnek tiszteletpéldánynyal kedveskedünk; tiznél
|pHv
többet gyüjtőknek felül egy diszkötéses mult évfolyami példánynyal, a
legtöbbet gyűjtőnek mind a négy évfolyami példányokkal tisztelkedünk.
55S (3-6)
Pest, Sebestyén-tér 4-ik szám alatt.

gtf

4ÉTÍ

Szilárd munkáért és készitményei czélszerüségeért kezeskedik

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

a norvégiai Bergen városbél való valódi Dorsch-májhalzsirolaj Is.

Sturzciiegger Gottlieb

Il I

Rock István gépgyára Pesten,

T i t k o s

„Liíon"

biztos eredmény, ha más szer nem használ!
Kapható Török József gyógyszerésznél Pesten, király-utcza 7-ik sz. a.
! W Egy üvegcse ára 70 kr. postai
küldéssel 80 kr.
523 (5 — 9)

•M^HH^^H^HII^BnBHMHMNMMIIIH

Csak alapos gyógyitás biítosit ntóbajok ellen.

7

E h a ^ m e l y e menetben gyorsaságra nézve még egy-gőzhajó által sem szárnyaltatván tul - e vonalat 6 - 7 óra alatt, - a voltakepem tengeri utat p e d l g 2 - 8 óra alatt
teszi mee
""^ (^—®)
Minthogy Helgoland sziget jelentősége mint gyógyerejü tengeri fürdő s mint enyhe
éghajlati gyófyhelyfgyis elég|é ismerete,, még csak azt említjük fel, hogy tehén-savó é.
ásvá4-viz g ekfzolgIlta1nak,ésafürdöhá Z mmdennemuhide g s meleg fürdőkkel van berendezve A tá^alVási ház gyönyörü salonjiival, bálok, hangversenyek, szinház, tengem
^ ^ t " ™ S h ^ n , y U n y ^ n j i ^ , T a d t e a t é . halászat által, valamint a
maganemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang - kivilágositásaival a fúrdŐTendegeknek vonzó és változatos időtöltés nyujtatik. Vegul köztudomásu j u t t a t * , hogy a t i n r d . összeköttet<s< ielenben a kormány részéröl ismét helyre fog állíttatni.
M ™ d e l é S e k e t lakásokra elvállal az alólirt igazgatósig, valamint dr. Aachen fürdőt
orros, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.
' Helgoland, áprilban 1869.
\
f

' '

A nyári idényre, nyári-lakok, kirándulások és utazások számára

KERTÉSZ és EISERT Pesten,

ji szülék számára,
Gyakran felmerült eseteknél alkalmam levén sajnosan tapasztalni,
miszerint „Giliszta csokoládé' 4 név alatt
ismert, kitünö hatásu szeleteim tizérKeilö csslók által utánoztatnak, Ö az
ál-szer sujatoniról Tett minta szerinti
utasitás mellért terjesztetik; van szerencsém a tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általain készitett giliszta csokoládé nak csak azt ismerje el, melynél a mellekelt utasításon
nevem nem nj omtatva, hanem sajátkezüleg aláírva van, miat itt alább látható
Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál eszközölni. 458 (9 — 12)
Kíiphatö Pesten: Török Józsei
és Thalluiayer és tars uraknál.

g-épelc, magánzók részére-

<"v

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárdJpuskamüves munka

HOF" saját készítmény *"^jf

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel *ÖO 7 0 8 0 0 0 100 e*césa
J 2 O forintig, továbbá
'
a leghiresebb franczia gyárakból 43, 45, 50, 6 0 egész 115 forintig: mindennemü

11. szülékhez!

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

Egy
Egy
iigy
Egy

csappaniyus-fegyverek,

mint

szimpla vadász-fegyver vascsővel
7—10 ftiff
dupla fegyver vascsővel és patcntcsavarral keményen forrasztott . '. 15 — 18
dupla fegyver drótcsővel (Rubans) lüttichi
22—28 "
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel
30—50 "„

Revolvereket

Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfclhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.

P í ^ y f A l V í l l í P^ja szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla

I Ik3#rflvlj U t i csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Floberí pisztoly és puskák, yz&&£.
fauchoux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja
tó8 (9-81)

Kapható Pesten: Törők József és Thallmayerés társa, nemkülönben könyvecskémben jegyzett t. bizományos uraknál, egy db
20 kr., nálam 6 darab 1 .ftért. 440 (9 — 12)
Kröczer Átíoston m. k.
gyógyszerész Tokajban.
]

UNSCHULD EDE,

fegy verkészitö és kereskedő
Pesten, váczi-utcza a „levél"-hez.

ttCí A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szaba^
tos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
\& 14 uap leforgása alatt kicseréltetnek.
:
g$8p" Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesittetnrk. "W®

Börbajok

V--

valamint

titkos betegségek

; és sulyos utobajai ol len, sok évi tapasztalás s a világhirü Ricord (egykori párisi tanárának) módszere uta';-, sikrr
biztositata mellett, rendel:

Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király"
czimü szállodával szemközt.
CZIKKEI:
- (Soda) viz líészitö g-épel*.

Kis dézsa alaku gépek,
A szik- (Soda) viz, egy ép oly egészséges mint
határozottan a legkitűnőbkellemes
ital, csakhamar általános használatba jött.
bek, segitségével 10 percz
alatt oly fagylalt állittatik
Nagyobb városok gyárak által láttatnak el vele,
elő, mely készitésközben
vidéken ezen gépek nem caak tökéletes sikerrel
egy azokban alkalmazott
kanál alaku készület által
használtatnak, haaem azoknak megszerzése a nagyf o l y v á s t átkevertetvén,
városi lakosra nézve is előnyös, mivel velök minden
finomságra s keménységre
nézve kivánni valót nem
magánzó kevés fáradság mellett sokkal olcsóbban,
hagy hátra. Egy g-p,mely ben
2itczét vagy tetszés szerint
jobb minőségü és mindig fris vizet készíthet.
kevesebbet készíthetni, ára Henger alaku gépek, a has:
és 12 ft.
Legjobb franczia készítmény M es 15 ft.
IR ff V> W K,.»„],l, IU námti utasitás szerint, B nag-sá- Belföidteí: il}>«t.
k e r t i f e c s k e m l i í Í E , bármily vizedonynyel minden tolb lt ÖU kr. JNagjobb, Zi g u k h o , k é p e st 10-20 percz alatt
(Dézsa alaku gép.)
vábbi
előkészületek
nélkül
használtathatván,
egyszerü használati inóiljuk
jtcíóig használható neme- ké-zUenek 16 fagylaltot, bonsejok
erős hatásuknál fogva meglepők. Darabja 10 ft ö.) kr.
ket gyorsan megszerzünk. pléhból készalve, 1 itcaének 8
: ruliat<>yraüiok 1 ft 80 krtól 3 ft 50 krig.
*
l t 80 k r , 2 itciének 13ft60 k r ,
finom czinnböl 1 itezének 13 ft
1<:'ÍV<"»-ÖÍ-IÖJ< 2 ft 80 kr, 3 ft 20 kr, 3 ft' C>0 kr.
60 k r , 2 itcr.ének 18 ft.
g z e n n c l l i R s ^ . n a l l i a t ö "vfisssilőlí 4 ft.
drótfonadékból, 7-12" 3J, 40, 50, 60, 70, 80 kr.
j>éii:#síSsEel<r<>Mvkék, vasból készült«k, osztálylyal, f" 4 ít,
XXftsitö m e d e n c é k 2 ft 50 krtól 5 ftig.
;•" 4 ft 61 kr. 10" ":> ft 21, kr, 12" 6 ft "SO kr, 14" 8 ft, 16" 12 ft.
K e r t i g y e r t y a t a r t ó l í , szélméntesek 1 fttól 2 ftig. Petroleum lftTOkr.
ti Si z ti ll i Cístojiiffiils, uj nvomó-kcsíülottel, 1 ft 80 kr, 4 ft. K5S a j t - é s v a j - t á n y é r o k Oveg fedővel, 1 fr. 60 krtól 5 ftig.
zönsógeseK. li'> kr: ;mgo! s\jtő-O.""iOIiji"í>lí 3 ft.
S a l á t a - k é s z l e t e i * : puszpángfiból és szaruból 30 krtól 3 ft 50 krig.
p a t e n t «liiíj'<r>l»ii'.«óÍ£ 1 ft 90 kr, közöns. 15 krtól kezdve.
E c e t - é s o l a i - t a r t ó l c és menagérek 1 fttól 15 ftig.
I v á v é p ö s - l í ö l ö l t 2 fi SO krtól « ft 50 krig.
n
f o l i a r - l i o r t l ó l c , sodronyból fénymázoltak stb. 65 krtól 14 ftig.
Oolyo alaku is* ká."véíöseö»íi;"ép«ik 1, 2, 3, 4, (!, 8, 1(> ft, csésze feketéP e z s g ő * f a g y a s z t ó {fépek 15 lft.
nek 3 ft 60 kr, 4 ft 3) kr, 5, 6, 7 ft, 8 ft 25 kr,-!t ft 50 kr.
H a b v e r ő gföpolz 1 ft SO krtól 2 ft JÜ krig.
tSa?ol>ai é s f í i r í l ö h é v m é r ö k 60 krtól 2 ftig.
k é z i o l á m p ö s o k 60 krtól G ftig.
g ó p e l í 75 krtól 2 ft 20 krig.
r i s - s z a l m a issBoí>jt- esi s/.önyctf"8«i>Kik
p a p i r 25 kr, perzsiai fércerpor 20 kr.
1 ft 15 krtól 1 ft 30 krig. líösBi-sopröosssltéScft'C6 », 70 kr.
Asastal-fteclölí, fából és viaszvászonbói 30 krtól 4 ft 50 krig.
" "~ r á i x y o l c 3 ft 75 krtól 6 fiig.
V i r á s r - k o s a r a k 6 fttól 27 ft ;>0 krig.
X_<eíí'uial>'l> egférft>jyfók, kitünőek 1 ft 50 kr.
"Virág: füí£&ö k o s a r a i t , ablakbavalók, 1 f- 50 krtól 6 ftig.
M a c l & r - k u l i t k á k , "függök és asztalkákon 1 ft SO krtól 21 ftig.
Asztali és uzsonna-evőkészletek, kávé- és poháríáczák, eva- és kávéskanalak. kenyérkosarak s egyéb, ebédiők, kávéházak stb. berendeléséhez szükséges tárgyak.
< w

Lefaucheux vadászfegyverek,

gy(5gv8ze,réss Tokaiban.

-/on!

F. orvostudor stb.

KNEPPLER MÓR ezüst inggombjai gyári raktára, tuczatia 70
krtól 1 forintig.

?s*»é tft-1> ó t o k .
Közönségesek, különféle fanp-mekből 25 krtól 80 krig; befont és nád boxer
Kerekalaku legyezők, különféle kiállitásuak, papir-, vászon-, battiszt- és se- botok 50 krtól 2 ftig-; finomabb nemnek, különböző nemes fákból, valyemből készülve, 12 kr, 3 0 kr, 1 ft 2 5 kr, 3 ft 5 0 kr.
lódi nádból, halcsontból, faragvátiyokkal, elefántcsont- és valódi ezüstfoZsebbeli összetoló legyőzők, 3 0 krtól 2 ft 5 0 krig.
gókkal stb felette dús választékban 1 fttól ? ftig.
Fa-legyezők, változatos kiállitásuak, 25 krtól 8 ftig.
Dohányzó-botok 2 ft 50 krtól 10 ft 50 krig, gyormekbotok 15 krtól 50 krig
•Rálí
n
1 fttól 3 0 ftia\
Befont HÍlyos vasbotok 2 ft. Angol zsebboxerek 1 ft 40 krtól 2 ftig.

JF"» ernyő-legyezők.

<ÍÍ
meEgy uj, igen diszes neme fából készült oly ernyőknek, melyek legyező gya- ! Legujabb és legjobb szerkezetű ? , V J K I " J Í O O X ] P 3 : L . T > E J Í A - ?
|
lyekró'l
szivesen
szolgálunk
árjegyzékekkel
és
használati
utasításokkal.
nánt is használhatók, különböző kiállittsuak, 1ft60 krtól 6 ftig.
M e l o d i o n s i p l á c l á l í harmonium hangokkal, táncz- és egyéb
Nap-ernyők.
zenedarabokat játszók, gyermekeknek a szabadban igen sok mulatságot
szereznek, 4 darabbal 9 ft, 6 dbal 15ft,5 dbal és contrabassal 16 ft.
Kis kézi napernyők, félrehajthatók, bélés tóikul 1 ft 80 kr, 2 ft 50 kr, so. a f o d A t e é s b a l l o n o k , minden nagyságúak, szürlyem'béléssel 2 ft 30 krtól 3 ftig, finonubbak, Moire antique- és atlaszkék H> krtól 1 ft 20 krig, ketszinüek 12 krtól 1 ft 40 krig, festettek
ból, hímzésekkel stb. 3 ft 90 krtól 10 ffg.
25 krtól 2 ftig. Kirándulásokhoz alkalmas felfújható zsebbeli ballonok
Középnagyságu kézi-ernyők, felette dús választékban s a legkényesebb Ízlés60 krtól 1 ft 40 'krig.
nek is megfelelő kiállitásuak 2 ft 70 krtó 15 — 18 ftig
í^loljei-t-féle czélpisztolyoli és p u s k á k , a löVilágos nyers selyem nyári ernyők 7 ftig.
*
vésnél nem durranván, szobában mint szabadban nagyon mulattató gyaEn tout-cas, vagyis nagyobb, nap és eső elleii ernyők 3 ft 50 krtól 9 ftig.
korlást nyujtanak a czóllövészeiben. Pisztolyok 9 ft, 13 ft 50 kr. PusUri napernyők, nagyok, 3 fttól 7 ftig bélelve.
kák 19 fttól 25ftig.Kész töltvónyeknok száza 85 kr.
Esernyőli.
Ezekhez czéltáblák vasból, tölthető mozsárral és kiugró bohóczczal 9 ft80 kr.
Alpacca-szövetből 3 ft 75 kr, 4 ft 50 kr. Tafetas- és selyemből 5 ft 60 J P a / p í r - l é g r l m J ó k , borszeszszel használhatók, 35 krtól 1 ft60krig.
kr. 11—12 bordás angol selyemernyők 12 ft angol ruganyernyők 10 ft. H a l « s z ó - b o t o k 1 fttól 2 ftig. K é s z h a l & s z ó - l i o r g-olí. 12 krtól 50 krig.
Hugany eső-öltöny öle é« köpenyek.
Ujjas öltönyök, fejfedővel, 10 ft 75 krtól 19 ft >0 krig.
.
i Croquet-jáSékok, gyermekek ős nagyok számára 1 ft 30 krtól 15 ftig.
Kocsizó és lovagló köpenyek, ujjakkal és fejfedővé 15 fttól 19 ftig.
| Volans, dobó-karikák és botok, lepkefogó hálók, botanizáló szelenczék s
I<*en elea'áns drapsziu eső-öltönyök 17 fttól 20 ftg
'. egyéb a szabadban használható és mulattató játékok dús választékban.

TAZÖ- ÉS FÜRD

'váczi-utcza 15 ik száru alatt,

k é n y e l m e s l?ex-ti s z é k e k 3 fttól 5 ftig.

Legyezők.

Lakása Pesten,

EREK

dús választékban, melyk felől kívánatra kimeritő és rajzokkal ellátott árjegyzékekkel szolgálunk.

a korona kávéház mellett.
3MF" Elfogod naponkint ti órától l-ig.
Ő6O(1-U>)
Megkereshető levél által is

tetszés szerint nagyobFa-öndök, olcsók, osztály, néik«, 24" 3 ft so u, 36- ft r>o kr. I T á g u l ó k é z i - ö n d ö k é s t á s k á k , ít
"'thatók 18—22" «i't50
középfinomak és finomak, osztávlyal 26 -42" 6 ft 60 ki tól 25 ft 50 krig.
Női fa-ö
) krtól Vi frtig.
T T t a v n iáalzáh
legkfilönbözóbb nagyságnak és kiállitásuak, 10-24"
legfinomabbak, többrendbeli kaipokmak, piperéknek *J ttlAU" t t t ö K d K , 2 ft 9) krtól 18 ftig.
g
Női fa-ö
szánt titkos osztályokkal 31 fttó 3 , f
4 » fttől 10
Kéziés
" - /vnrlfVkg>'
>íen cssólszerüek, 10 ft 50 krtól 12
r
Uri ,-OnU.OK, lórinintig.
»
?o rttig.
yizmentes kátrányszövetből, borju-, te£n- disznó- ős ba- Valiba függeszthető táskák
kák
'Jgariabőrból 24-30" 5 ft 60 krtól zb fti.
Berendezett uti-táskák, 21 ftt6165 ftig
Női és uri kalapdobozok.
' i /VTHI^IT- "zmente* kátrány-szovetból, borju-, teh„-. disznó- és ba- Uti-toilettek, szekrénykék és tekercsek,
ö

na

Előfizetési felhi VÁ »

Magyar atalano^

közgazdászai]; ipar és keresi edelmi
központi ügynökség

Pesten, Sebestyéii-istcza á.

sz;

TARKA VILÁG

áiu.

fixen 10,000 forintnyi órado'k mellett engedélyezett intézet üzlettáro-yai •
B i r t o k o k adásvétele és haszonbérlete. K ö l c s ö n ö k kieszközlése ingatlanokra. Biztositási ügyekben az érd ek lettek által a biztositási szerződések
alapján támasztkató jogos igények érvényesítésénél felek jogképviselete Pénzbchai[**' "gyetek.
Bel- es külföldi intézetik, társulatok, községek, nyarak, ker«'síok •Z * m a * ' " I O S ' o l i érdekeinek képviselete. E^yesik peazüiívi és birlOK-visíonjaiuakl e í i rendezése s va-jyoiianak kezelése. Társulatok esTallalntok
?/u
ö^PkftttetéHek előmozditása. Uj felfedezőt és találtaiÍic»«di9 * l t e **' C * y | e t e k e s ü ' ^ t e k körüli útbaigazítás. felvilaKositá»
Az iigyktídö feiek előnyének s érdekeinek lehető előmozditása tekintetéből az
intézet, a tulajdonos uKyvédi irodajavai egyesittetett.
I roffranittiok. melyekből az intézet dijszabályzata is kivihető, dij nélkül és
berraentve küldetnek.
,
397 (6—11)

C5

a kövatkezfi alkalmas czikkeke
czikkeket ajánljak

Különös figyelmeztetés

|

00

Karmán Lajos.

köz- és vAltóiigyvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa.

KÉPES REGÉLŐ

szövegben es rajzokban dus változatossága folyóiratra.

Elöfizetési

feltételek:

P o s t á n küldve, v a g y Buda Pesten házhoz h o r d a t v a .
Félévre (julius—deczember)
3 ft. — k r .
Évnegyedre (julius-szeptember) • • • • . . .
1 „ 5©„
W&~ Folyó évi januártól kezdve toljos számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk. Előfizetési ár (január—junius) 3 frt.
**•" A pénzes levelek be'rmentes küldése kéretik.
ÍPiT Gyűjtőinknek tiz előfizetett példány után tisztelet-példánynyal
kedveskedünk. A T a r h a V j , á g é g K é p e s K ^ m > . k i a d ( j
(1—3)

(Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

obb

ra

uta!ira

k é h
k
é8

1

k

Bli4m

rB

ft

2
2

k r W 1 8

f

l - U n U U K garia-börból 16-22" 2 ft 76 krtól 15 fV

üresek és tökéletesen berendezve 1 ft 60 krtól 40 frtig.
E G Y É B "tTTIKIÖZfeElKr S Z Ü K S É G E S T-ÁJRGT5T.A.:K:=
Lefaucheux-revolverek, dús vasaMtéktan, 10 fttdl60
Berendezett étkező-kosarak és szekrények.
Szappan,hajkenócs, fogpor.
Evő-készleteket tartalmazó tokok 4 ft 20 krtól 7 ft Szelenczé, ,Haiszer- és olaj-üvegcsék.
forintig.
Reggeli cjpők és papucsok.
Egy- és kétcsovü zsebpisztolyok párja 2ft<51 l&ftig75 krig.
Uti tintatarték, irószekrénykék ea mappák, 80 knú! Plaid-szíjjk gyermekek számára, szinte ilyen na- Mosdó-szivacsok.
gyok
30 ftig.
_. és -álíbaakaszthatók
„_„ „ 90
--krtól 1 ft 80 krig.
„ Saivacs-táskák.
i__«i, **^ii
Vasuti ágyak 7 fi.
Testhei
fek
aranypénz-övek
3 ft 75 kr.
Különnemű angol dörzsölő-kesztyttk, *efe«, torui0
Bugany ülő-, nyak- és fejvánkosok 3 ft 5) krtól 7 ftig. Kis és nagj,bbszera
p
látcsövek 2 fttól kezdve.
közök és lepedők.
Utazó-tükrök 35 krtól 5 ft 60 krig.
Minden nag;,águ kuiaesok 1 fttól 5 ftig.
Uszó-sapkik és fejkStök.
..
.
Uti-táaka- és 5nd-lakatok.
Zsebbeli ivófoharak, bőrből 30 kr, érczból 1 ft'20kr.
Rugany nszó-Svek 6 forint 50 krajeiártól 7 fonnt
Ajtó-csavarok és biztossági kulcsok.
Angol szivartrak, 25—100 darabnak, vállba akaszt50 kajezárig.
K«ernyő- és bot-tokok 2 fttól 2 ft 75 krig.
hatok, 3 ftio i5 rto i <)
Fnrdő-hóvmérók.
KI )CSIZÓ-ESZKÖZÖK

OVAGLÓ-

ft 30 Jer, fdcsa-

nyeregtakarók. angol lemezből és szövetből 3 fttól 5 ftig.
lóvakarók 85 kr. Rugany lólábmentők 2 ft 20 kr.
r
Kengyelvasak / ft 50 krtól 2 ft 50 h-ig párja. Nyerges-zablák ft 75 Lovagló-ostorok so krtól 10 ftig. Hajtó-ostorek, hü- és nigyfogatuák 55
krtól 3 ft 75 krig. KocsMÓzablák
KocsMÓzablák párja 4 fttól 6 ftig.
kezdve. AgaráSZÓ-OStOrOk 3 fttól 10 ftig.
krtól
ftig. FeSZÍtŐ Z3||ák 2, krtól kezdve.
Állk
blák íft'o krtól Lómértókek 75
L ó i k
fttól 3 ftig. Állkapcza-lánczok
76 kr, négykarikás zablák
IstállÓ-íámpások, tüz és törés ellen mentesek, 1ft90 krtól S ft €0 krig.
2 ft 20 krig
kig
ItáilÓiámpáso
A jelenleg oly ölcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kránt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elköldhetni,
~
igyekezetünk oda irányul, levélbeli megbízásoknál a btléirt helyezett bizalmat, a rendelmények gyors és pontos eszftözlese által
megérdemelni. Meg neo felelő tárgyak visszaküldhetők.

A

s

Rendkivüli melléklet a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok 1869. első félévi folyamához.
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KACHELMANN KÁROLY
Selmecz Vihnyei gépgyárnokok

ajáuljik QMnd«aütt kitüntetett é* első érmekkel jutalmazott most lényegea«H javított

g
egybekötött kaszáló és arató-gépeit
i

i«
i » magákk n*méb«a
é b legjobb
l j b b ea
e legkönnyebb
l k ö b b jjárásu
á á

5 font jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5

. 3 ft. 40 kr. Plant-Clj Ion-kávé . . 4 ft. 20 kr.
. 3 ,, 80 ,, Cuba-kávé egész finom 4 „ 40 „
. 4 „ — „ Gyöngy-kávé egész fin. 4 „ 50 „
továbbá:
Czukor, brasiliai-rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai-rhuiu,
Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék a
legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

Bauhofer és Jármay-nál,

magánylerakó-, arató-gépeit
és ortzig. uabadalmazott ismert igen gyakorlati

nyomtató-gépeit.

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt.
Ajánlják továbbá az igen tisztelt hölgyek és iparosok szives figyelmébe az ugyao
ottan ujjonnan nyitott

mindenféle amerikai

varrógépek-raktárukat

Rendeléseket elfogadnak a gyár igazgatóság helyben
Kotzó Pál ur Pesten és Tóth Lajos és Társa urak
Debreczenben.
485 (8—8)
: ^.-3

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és
^,
eddigelé 8 nyelvre van fordítva.
A szerzögaját kiadásában megjelent és Pcsteu az EGGENBERGEBfóle könyvkereskedésben, valamint minden más könyvárusnál is kapható:

A nemzöképesség

'? 3

és időelőtti csökkenésének okai

font

azon biztositással, miszerint csak világhirü és elismert kitünő
gyártmányú varrógépek tartatnak, melyek számos a a legujabb segédeszközökkel ellátva, tökéletes kezeskedés mellett
különös jutányos áron szolgáltatnak.
A használati utasitása ábrázatokkal oly világos és kimerített, hogy a gépkezelés módját minden személyes oktatás
nélkül bárki is tökéletesen magáévá teheti. — Árjegyzék kivánatra megküldetik.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
474 (11—12)
A t. cz. vidéki közönségnek! Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

valamint oktatások annak

tökéletes vi$$zaalIKá8ára.

J* *
Í-r-1

n

1

Misdaxoknak ajánlva, kik mértéktelen kicsapongás, titkos bünök és ragály következményeiben szenvednek.
Azonkivül oktatások a h á z a s s á g ; czéljairól és kötelességeiről,
valamint gyógyeljárás a közösülési képtelenség és terméketlenség körül.

Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos Londonban.

Nehány ábrával.
Ára vászonba kötve 1 ft. Postán bérmentesen küldve 1 ft 10 kr.
Curtis könyvét „A nemzöképesség," öregnek és fiatalnak kel
lene birnia. Ez egy kitünően irt orvosi munka, mely azon szomoru betegségek gyógykezeli séröl szól, melyek már annyi számos életboldogságot tettek tönkre.

Az életerőnek fentartása

a valódi Hoff-féle egészségi malátakivonati-sör által, a
legfőbb aggkorig is, bebizonyult tény.
Két elismerő-Ievél; egyike 10éves a másika jelenkorból származik.
I. floff János udvari szállitó urnak Berlinben.
Baden, Bécs mellett, 1859. febr. 20-án. Ön malátakivonata bámulatos erősitő hatással van reám, 76 évos aggastyánra; én most már nem
élhetek e szer nélkül, noha tudom, hogy engemet fiatallá nem tohet.
Dr. Wurlhweri Mederer.
II. Holl" János ur központi raktárának Bécsben, Karntnerrig l l . sz.
Baden, 1869. febr. 20-án. Ön malátakivonati ogészségsörét én már
nem nélkülözhetem; ez tartja főn életemet, azért kéröm, no hagyjon reá
várakozni.
í) r . Medervr.
Ehhez mellékletül idézzük még a következő levelet: „Potzdam,
1 869. febr. 15-én. Hogy 3h malátakivonata ea egészségi malátacsokoládéja már számos betegnek egészséget hozott, világszerte ismort dolog;
de leginkább örültem én, midőn jó barátomnak sorvadásban sinlődő
gyermeke (egy csecsemő, mely anyját kora halál által elvesztette) a
csodálatos maláta-csokoládépor által, mi nékio a csecstej helyett adatott,
ismét eró'sbült és szemlátomást jobbult, mint azt már senki sem hitte
volna. Wolff, kereskedő, Naunerstrasse 49. — Igy s z ólnak még számtalan levelek.
B Í S * Az egyedül valódi Hoff-féle malátaléteg-egészségi sör, valamint az egészségi maláta-csokoládé és maláta-ezukorkák fŐrakhelyo
egyedül: Bécs, Karntnerrbg l l . szám. A ragjegyen Johann Hoff
névvonás.
Árak: Malátalétog-egészségi sör üveggel és csomagolással együtt:
6 üveg 3 ft. 70 kr., 13 üveg 7 ft., 28 üveg 14 ft., 58 üvog 27 ft. 30 kr.,
120 üveg 55 ft. — Egészségi maláta-csokoládé 1. sz. 1 font 2 ft. 40 kr.,
2. sz. 1 font 1 ft. 60 kr., 5 fonthoz '/5 font, 10 fonthoz IV, ingyen adatik. — Maláta-csokoládépor csecsemőknek a hibázó csecstej pótlékául 80
és 40 kr. — Maláta-mellczukorkák 60 és 30 kr. — Mind Bécsbon feladva.
Kapható P e s t e n Török József gyógyszerész urnál, királyutcza 7-dik ezám.
507 (2—2)

Valódi Pagíiano syrup.

Folytonos panaszok, s hamisitott s-rupok megvizsgálás végetti hozzám intézése, —
hogy váljon azok folyadékos tartalma az iltalam készitettekkel azonoaok-e, inditatva érzem magamat ezennel kinyilatkoztatni, logy vevőim vannak Ausztria s Magyarországban,
kik ugyan általam láttatnak el a vértiszttó syruppal, de hogy nem hamisítják-e azt maguk
is meg = mert az utánzottak olcsóbbal ^Z az ellen vitatkozni nem akarok, s minthogy
ismert czégek ellen is feküsznek előttüA panaszok s továbbá hogy syrupom iránt jogtalan
eladok által a birodalom meg ne ingattissék, kinyilatkoztatom, s fájdalom ! ismert dolog
előttem, hogy olasz ágensek, mint Benvmuti E., Steininger egykori titoknokaim, nevem
alatt megrendeléseket fognak el, s bizományosaikat hamisitottakkal látják el! melyek az
én üvegeseimmel ugyan hasonlók, de nelyek a testnek s egészségnek felette ártalmasak.
E tekintetben, s a t . cz. közönség megiyugtatására, az általam készitett valódi Pagíiano
syrup egyedüli föraktárosát Giergl Is.ván kir. szab. kártya-gyárost egész lelkiismerettel
ajánlom s mutatom be, (lakása „Deás Ferencz" utcza 6. sz. Pesten,) hol a szenvedő emberiség számára üvegcséje 1 ft. 40 kr folyton kapható.

Pajfliano Ifyeron.

559 (1 — 5)

tanár Flórenczben.

Elófzetési felhivás

A „HONVÉD
elsö rragyar katonai hetilapra.

A honvédelem szervzése által lapunk fennmaradása égetö szükséggé vált.
Függetlenek levén íinden irányban, őszintén kimondjuk nézeteinket a szerintünk
elkövetett hibákra nézve, « kijeleljük a veszélyeket, melyek a honvédelmi szervezést több
oldalról fenyegetik.
Az uj honvéd tisztel ne tekintsék tanácsainkat mint ellenséges indulatú epéskedést,
hanem mint jó indulatú bráti szózatot, melynek czélja használni.
Olykor ugyan csaldhatunk, de szándékunk mindig tiszta és hazafias.
A jövő feiévbenkiváló gondot forditunk a honvédtisztikar szellemi fejlődésének processasárr és igyekezni fogunk azok törekvéseit előmozditani, kik a nemzeti magyar szellemet kvánják a honvédtisztikarban meghonositani.
Az nj hcivéd-tőrzstisztek képeit szakadatlanul adandjuk.

EIőGzetési feltételek:

Félévre (julius—leczember)
Negyedévre (ju'us—szeptember)

3 ft, — kr.
1 „ 50 „

Folyó vi január l-töl teljesszámu példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
Tiz elfizetett példány után egy tiszteletpéldány jár.
A pe'íes levelek bérmontes küldése kéretik.

A „Honvéd" kiadó-hivatala.

558 (2 —2)
Pest, (egyetem-utcza i. sz. a.)
Kiadó-tukjdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Péten 1869 (egyetem-utexa 4-ik szám alatt).

A

MARGIT-SZIGET.

részint a kápolnában temettettek el. V. István is, ki két évi uralkodása után (1272) a királyi széket koporsóval cserélte föl, e szigeA Dunának fővárosunk közelében fekvő szigetei közt kétségten, hol nővérével sok boldog órát töltött, vörös-márvány koporkivül
Jobb
k i v ü l legszebb
legszebb az,
az, mely
m e i y nevét
n e v e t szent
s z e m Margittól
mai-guiui. kölcsönözte.
Kuiuauuuiic. ovuvt
•
.
0
.' .
, , ,
, T • , • • ,, , A u i sóban a Marxa-egyhazban
temettetett el.
fe
oldalán fekvő kis szigettársavai: az u. n. budai kis szigettel, O-Bu^
. ...,.,.
dától a Császárfürdőr g két egyenlő részre hasítja a Dunát, és kelCsakhamar Margit elhunyta után csodatetelemek terjedt hire
lemes zöld szinével, titokteljes sűrűivel, gyönyörü fáival nyájasan s a nép szentnek kezdé tisztelni. A rejtélyes dolgokat kedvelő
int azok felé, kik forró nyári napokban hüvös lombjai alatt keres- legenda következö esetet beszeli róla:
k "dülést
IV. (Kun) László király, V.Istvánfiameg gyermekkorában oly
A sziget, mely hosszában nyulik északról délnek a folyam hul- j veszélyes betegségbe esett, hogy az orvosok gyógyithatlannak nyilámái közt, ez idő szerint körülbelül 110 holdat foglal magában, de! latkoztaták ki, s környezői, m á r mint halál áldozatát siratgatak,
hajdan gyanithatólag nagyobb volt. Már a régi korban kiváló ;mivel benne semmi életjelt nem vettek észre. Ekkor a király növére
figyelem tárgya volt, és történeti multja nem szükölködik érdekes Erzsébet apácza, az idvezült Margit fátyolát küldé el fivérének,
s
mozzanatokban.
társnőivel ájtatosan imádkozott a gyermek király felüdüléseért.
A Margit-sziget története 1205-ig vihető vissza, midőn Imre A haldoklónak fejét a fátyolba takarák, miközben a jelenlevők
király ott udvart tartott. Tizenharmadik századbeli okmányokban letérdepeltek s imádkoztak. Csakhamar jótékony veritek kezdett
gyöngyözni afiatalkirály homloNyulak szigete név alatt szerekán; fölveté szemeit, megismerte
pel. Az Árpád házból eredt kia körüle állókat, s meggyógyult.
rályok vadásztérnek használták.
Teljesen visszanyert egészséggel
Az aránylag kis téren a régibb
zarándokolt aztán nagynénje
időkben 3 kolostor feküdt: egy
sirjához s egész lélekkel rajta
a cistercitáké, egy a praemonvolt, hogy az a „boldogságos"-ak
treieké, s egy a dominicanus
sorába fölvétessék, azonban csak
apáczáké.
Az utóbb nevezett
Hollós Mátyás királynak sikekolostor következőképen jött
rült, a pápánál Margitnak e
létre:
czimet kieszközölni. Szentek közé
Midőn a szerencsétlen IV.
avattatásaért nagy buzgalomBéla király, a mongolok üldömal fáradozott III. Ferdinánd
zése elöl Veglia szigetére meneis a szent széknél, de siker
kült , két leánya: Katalin és
nélkül.
Margit, az u t sanyaruságai köAz emlitett Mária-kolostorvetkeztében meghalt. Béla ekról a szigetet Mária-szigetnek,
kor fogadást tőn, hogy ha isten
késöbb pedig Margit emlékezemég egy leány nyal megajándétére Margit-szigetnek nevezték.
kozza, azt isten szolgálatára
A fent emlitett három koszenteli. Csakugyan született azlostoron kivül a Margit-szigeten
tán leánya, kit elhunyt nénje
a minoritáknak is volt kolosemlékére Margitnak
kereszteltora ; ennek épitését IV. Béla
tetett. A király a kis Margitot
uralkodása végén (1270) keza veszprémi Domokos szerzetdette meg, de csak V. István
beli apáczáknál neveltette, és
végeztéié be 1272-ben. Volt tokedveért a Nyulak szigetén kovábbá a szigeten két kastély:
lostort épittetett a dominicaegyik az ápoldások- vagy János
náknakés mellé templomot Szüz
vitézeié, másik a sziget éjszaki
Mária tiszteletére. A király gazcsúcsán az esztergáim érseké, Sz.dagon dotálta e kolostort; renPál nevü kis helységgel együtt.
delkezésére bocsátván nemcsak
A M á r i a - k o 1 o s t o r romjai a M a r g i t - s z i g e t e n .
— Még lehet némi nyomaira
Buda várának, vámjövedelmét,
Uzlár, találni, a hol a nevezett négy kolostor s két kastély állott. A
hanem azonfelül a Dunán t u l Ó-Buda mellett fekvő
Mária-kolostor és templom romjai a szigetnek keleti részén láthaSuli helységeket, s Czinkota, Nemes és Nogus birtokokat
Rákos mentén; sőt ezenfelül az akkor a budai várban épült Mária- tók ; az ehhez közel esö omladék valószinüleg a domokos-rendiek
plebánia templomnak patronatusi jogával is megajándékoztatott a zárdájának, mig a nádori lak melletti romok hihetőleg a praemontMária-kolostor, mely jog azonban később Buda városra szállott át. treiek kolostorának maradványai.
A sziget történetében késöbb gyászos fordulat állott be. 1526Margit 1254-dik évben, 13 éves korában költözött a Nyulakszigetén l e v ö Mária-zárdába, hol 1271-dik évig élt, a mikor, életé- ben, a mohácsi vész után a keresztnek pusztulnia kellett a félhold
nek 29-dik évében, lelkét teremtőjének visszaadta. Földi maradvá- elöl. Szerzetesek és zárdaszüzek menekülni kényszerültek. A Domokos szüzei ekkor fölszedek a sirból Margit hamvait, s azzal elö
nyai
a rend
yörös-márvány ».upui»uuau
koporsóban helyeztettek
ujai a
i-v^nu. ruhájában,
rúnájában voros-marvauy
iitiiyeat^i/u^u. el
~~ *~.~**.w •J"»"^' ^^—
—
a Mária-templom főoltára alá. Vele együtt hordta ott a szüzesség szőr Körmendre futottak, majd érseki védelem alatt Nagyszomfátyolát fivérének V. Istvánnak leánya Erzsébet, s több előkelö ur- batba.
hölgy; késöbb V. István unokahuga Margit, Szabina és Judith,
A Mária-kolostor megmaradt apáczái végre Pozsonyban a
Mózes nádor leányai stb., kik mindnyájan részint az egyházban,; Klára-zárdaszüzeknél leltek menhelyet, s mivel e rend kebelébe
I.

igen kedvezők. A magaslatokon dolomitot, mész- és homokköveket
találunk, melyeket hatalmas agyagréteg föd. A dolomit pedig és a
homokkövek likacsosak, mig a mészkőben rendesen sok üreg van
s egész menetek vonulnak át. E közetek szivacsképen magokba szivják a légköri csapadékot, és miután a vizhatlan agyagréteg annak
kifolyását gátolja, nagyon mélyre leviszik magokkal, hol a viz
megmelegszik, és az agyagréteg természetes nyilasain keresztül a
föld szinére buzog. íly földtani viszonyok hozták létre a Császárfürdő, a Ráczfürdö, a Rudasfürdö, a Margit-sziget stb. meleg forrásait.
A Margit-sziget felső részén, a nyugoti oldalon, mint tudva
van meleg forrás buzgott ki, mely szintén ugyanazon melegforráscsoportozathoz tartozik. Bármily meglepőnek látszassék is ily meleg forrást szigeten, tehát egy minden oldalról hideg vizzel körülvett földön találni, e jelenség épen nem egyedüli ikerfővárosunk
környékén. Igy például a Margit-szigeten felül egy keskeny homokzátonyon, mely csupán nagyon alacsony vizálláskor emelkedik a viz
szine felibe: az u. n. Fürdő-szigeten,több fölfakadozó meleg forrást
találhatni, melyek magas vizálláskor a Duna hullámaiban vesznek
el, de alacsony vizzel világosan megkülönböztethetők.
A Margit-sziget mostani birtokosának József főherczegnek,
megbizottja Szuborics tanácsos által, — Zsigmondi Vilmos mérnök
azt javaslotta, hogy fúrjanak a sziget felső végén az emlitett melegforrás helyén artézi kutat, melynek forró vizétől, gyógyczélokra igen
nagy szolgálatokat várhatni. A kútfúrás e javaslat folytán 1866.
decz. 21-én megkezdetett. A fúró keresztül hatolt 4 öl és 3 lábnyi
homok- és kavicsrétegen, s ekkor az agyagréteghez ért. A fúrást
szót^nem szólunk.
folytatták, és minél lejebb hatoltak, annál magasb hőfokot találtak,
IL
ugy hogy a fúró által kitúrt iszap 32 öl mélységben már 24° R.,
Az artézi kut Francziaország Artois nevü tartományától vette söt 45 öl mélységben 30° R. hömérsékü volt.
nevét, hol ilynemü kutak különösen nagy számban találhatók. TerMidőn a fúrással 1867. május 13-án 62 öl és 3 lábig értek, egymészettani okát a rajtok észlelhető sajátságos jelenségnek igyek- szerre oly hatalmas, és 35° R. forróságu vizsugár tört elö, hogy
szünk röviden érthetővé tenni.
az ekkép nyert hévvizet 24 óránként százezer akónyira lehetett beA légköri nedvesség esö-, hó- stb. alakjában igen nagy meny- csülni. Ekkor a fúrólyukra szükebb csövet alkalmaztak, s ezen^át
nyiségben hull le a földre, s a mi patakokban és folyókban azonnal naponkint mintegy 50,000 akó viz szökött fel 3y 2 ölnyire. E male ínem foly, ?a [föld felületén s felsőbb rétegein át annak mélyébe gasság és e mennyiség azóta nem változott.
beszivárog. jE beszivárgás, a szerint a mint viztől át- vagy át nem
A viz, a minőséget illetőleg, mint 'előrelátható volt, minden
hatható közeteket s egyéb rétegeket talál, függélyesen, rézsutosan, tekintetben egyezik a szigettel átellenben fekvő Császár- és Lukácsvagy oldalaslag is történik a föld mélye felé. Ha már az igy minden fürdők vizével, és noha a margit-szigeti valamivel alacsonyabb höirányban elszivárgó viz, valamely likacsos s igy a viztől áthat- foku, ugyanazon gyógyerövel bir. E szintelen, tiszta'ártézi víz vegyható réteget talál, abban igen nagy mennyiségben meggyül; és ha kémlete, egy font viznél 9.080 szemer idegen alkatrészeket mutat
e likacsos réteg alatt is, fölött is tömöttebb, a viztől át nem hatható ki, melyek közt mész, magnésia és szénsav játszák*a főszerepet.
réteg fekszik: természetes, hogy a mind nagyobb mértékben össze- Különös sajátsága, hogy a vasat gyorsan emészti és ha magasról
gyűlő viztömeg mind alsó, mind felső talajára nyomást fog gya- csorog le, likacsos mészkérget rak le és az alátett faedényeket pár
korolni, nem tudván beléjök hatolni s bennök elterjedni. Kép- nap alatt e mészkéreggel vastagon bevonja.
zeljük most e három réteget mint egy medencze alakjában, az egész
egy nagy viztartót képez, melyből a viztömeg nem talál tovább
III.
kifolyást. Ha a vizet boritó rétegben repedések, vagy más természetes nyilasok vannak, akkor a viz a hydrostaticus nyomás
József főherczeg, a fúrás e fényes sikerét látván, elhatározta
folytán annál magasb sugárban nyomul föl, minél mélyebben fek- magában, hogy a szigeten oly nyilvános fürdőintézetet létesit, mely
szik e nyilas a medenczében, s igy minél nagyobb a viztömeg, mely nagyszerűség, és czélszerüség tekintetében egész Európában ritaz alább fekvő vizrészekre a nyomást gyakorolja. Függ a föltö- kitsa párját. Ennélfogva Szuborics tanácsoson kivül érintkezésbe
rekvö vizsugár magassága az emlitett nyilas irányától és alakjától tette magát dr. Heinrich jeles balneologgal, kinek hirét a vezetése
is. A szökellés t. i. annál magasb, minél egyenesebb vonalú, s mi- alatt álló, kitünöleg berendezett fürdöintézetek a haza határain túl
nél függélyesb irányu a repedés.
is messze elvitték, s kinél szakértöbb és méltóbb vezetőre az egész
Természetes, hogy efféle nyilast mesterségesen is lehet létre- fürdöintézet előállítását és berendezését bizni, valóban, a külföldön
hozni a viztömeget fedező rétegben, annak keresztülfurása által; keresve sem lehetett volna, — továbbá Ybl hirneves épitészszel, kire
és minthogy a fúrás által létrehozott nyilas mindenkor szabályos, az épületek tervezése s elkészitése bizatott. József főherczeg nemes
t. i. egyenes és függélyes, a viz rendesen sokkal nagyobb erövel áldozatkészsége, és ily vezetők szakértelme mellett bizvást nézheszökel ki a mesterséges nyilasból, mint a természetesből, mert a tünk a nagy jövőjű margitszigeti gyógyfürdő világhíre elé.
természetes nyilast alig képzelhetni kisebb-nagyobb szabálytalanA ki csak futólag is beletekintett a munkálatok alapját képező
ság nélkül, melyen a vizszökellés ereje megtörik. A természetes tervezetekbe, fogalmat szerezhet magának az ott fejlődésben levö
nyilason keresztül törő viz annálfogva rendesen csak a föld szineig nagyszerűségekről. Minthogy azonban e munkálatok csak évek
buzog fel, mig a mesterségesből jövö, nagy magasságokig emel- mulva lehetnek készen, mi ezuttal egyelöre csak azt ismertetjük
kedik.
meg pár szóban olvasóinkkal, a minek létrejötte a folyó év végeig
Ha ezeken kivül még tekintetbe veszszük, hogy a hőmérsék a várható, a későbbre tervezett épitkezések és intézkedések ismerteföld mélyéveVmindinkább növekedik, az is világossá lesz elöttünk, tését azon időre hagyván, midőn azok egymásután a közönség haszhogy az ilynemü források vize mindig melegebb,minta közönséges nálatára készen lesznek.
forrásoké, melyek vize nem oly nagy mélyről jő a föld bensejéböl.
Mig a régibb időkben a Margit-szigettel való közlekedés épen
A ki már most Budaváros vidékének földtani viszonyait csak nem volt rendezve, ujabban pedig azt csupán nehány kis csolnak
felületesen is ismeri, tudni fogja, hogy azok ily meleg forrásoknak tartotta fenn Budáról, a Császárfürdö irányában, s általában az
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fölvétettek, IL Mátyás király a margit-szigeti apáczák minden javát
e clarissáknak adományozta.
Midőn a Klára-szüzek 1714-ben Budára jöttek s ott saját zárdájukba vonultak, a Margit-sziget is tényleg birtokukba esett, melynek föloszlatásuk órájáig (1782.) tulajdonosai voltak. Ekkor a sziget a vallási alap javaihoz csatoltatott, utóbb pedig a csabai uradalommal együtt József főherczeg és nádor birtokába jutott. Azóta
némelyek Nádor-szigetnek is nevezik.
József főherczeg a bájos szigetet pompás parkká alakította,
melyet a közönség részére is nyitva tartott, ugy azonban, hogy
csak a budai oldalról engedtetett meg az odamenetel. A közlekedést könnyü kis csónakok tartották fenn egész a folyó évig. Azonban ily gyarló közlekedés mellett a szigetet kevesen látogatták,
s napról napra fogyott belőle a közönség, mignem legközelebb az
érdekeltség egyszerre ismét felébredt iránta. József nádor elhunyta
után ugyanis legidősb fiára István nádorra, ennek magtalan halálával pedig öcscsére József föherczegre szállván a sziget birtoka,
ez elhatározta az addig jóformán csak a természetre bizott szigetet
uj munkálatok és épitkezések által emelni, söt késöbb azt nagyszerü fürdő- és mulató-helylyé varázsolni át.
1867-ik év tavaszán hire terjedt, hogy a Margit-szigeten
artézi ; kutat fúrnak. Mivel e kútfúrási munkálat szerencsés sikere
tett [legtöbbet, mint alább elöadandjuk, József főherczeg érintett
elhatározására s az képezi a Margit-sziget e legujabb korszakának
s nagy jövőjének is elsö mozzanatát és alapját, nem mehetünk
tovább, mig arról s általában az artézi kutakról nehány ismertető

odajutás igen nehéz volt, — ma félóránként, épen e czélra készült viseli és a tervezők szakértelmét s izlését bizonyitja, mely a legcsekélyebb tárgynak is bájt tud a czélszerüség mellett kölcsönözni.
két csinos kis gőzös (Klotild és Nádor) szállitja ki a vendégeket.
Visszafelé a sziget bal partján indulunk. Igen jó karban tarLépjünk egyikére e gőzösöknek Pesten a Vigadó irányában,
és tegyük meg zeneszó mellett a rövid vizi utat, mely 15 perczig tott, egymással minduntalan ölelkező, keresztül kasul vont kerti
tart. A sziget délkeleti csúcsán kiszállva, legelőbb is a kikötővel utak vezetnek sürü bokrok közt, zöld lombok árnyában, a Máriaszemközt fekvő nagy vendéglöhez jutunk, melynek izléses modora templom és zárda romjaihoz. E hépehupás hely egyike a legérdemindjárt eleve igen kellemes hatást tesz, s melynek oszlopsoros kesb helyeknek a föváros környékén. A hajdankor tiszteletre méltó
verandájáról gyönyörü kilátás esik a fák lombjainak nyilasai közt képe ez: omladozó falak, melyek az idö kezének nyomait viselik
a méltóságos Dunára, a roppant lánczhidra és az óriási léptekkel ugyan, de azért még repkény és vad szőlő befutotta romjaikban is
haladó Pest városra. Emlitést érdemel ez épületben a terjedelmes a góth styl szépségeiről tesznek tanuságot. — A romok közt s az
utak mellékein elegáns kerti székek kínálkoznak, s a hely annyira
és csinosan diszitett étterem.
A nagy vendéglő budai oldalán, a lúvonatu vasut könnyüszerü rejtelmes, hogy noha látogatókból soha ki nem fogy, folyvást csend
haladunk környezi, melyben andalitólag hangzik a bokrok közt rejtező fül€ gy lovas nyilt kocsijába ülve, folyvást lombárnyékban
a balpart hosszában felfelé. A sziget közepe táján egy rom olda- mile éneke.
E romoktól széles ut vezet a Mihály-kolostor romfalához,
lához épitett nyaraló, körülte gyönyörü terepélyfák tömege kinálkozik szórakozással, üditéssel, — azonban czélunk az artézi kat, melyet már a lóvasuti kocsiról észrevettünk. E magas barna roms ezuttal nem engedünk a csábitásnak, hanem tovább haladunk falhoz tágas épület van ragasztva: a boldogult József nádor kedmindaddig, mignem a hatalmas kútfő erős locsogása és a körülte vencz nyaralója. Egyszerü épület az még ma, de tervben van a kor
igényeihez képest átalakítása a tulajdonos főherczeg használatára.
állongáló néptömeg értesit, hogy a czélhoz eljutottunk.
E nyaraló elött egész csoportja áll a legszebb fáknak, minőket
A meleg viz erős sugárban szökell ég felé, aztán tajtékozva
hull a földre vissza, és a pár lépésnyire fekvő Dunába siet. A kút- szem valaha látott: hársak, platánok, vadgesztenyék, melyek óriási
főtől keletre, nehány lépés távolban, virágokkal diszitett csinos: terepélyei üditö árnyat nyujtanak az alattok járókelőknek. Különös
kioszk áll, hol egy vizi nimfa kezében tartott virágedény szolgál] figyelmet érdemelnek itt a tulipánfák, melyek faja nálunk különgyógyvízzel. Nem messze innen szökőkut ontja langyos vizét, mes- j ben sem mindennapi, de az itt levő példányok még általában véve
terségesen alakított szirtekre, melyekre kúszó növények kapasz- is ritka nagyságúak és szépségüek.
Az egész sziget tele van természeti szépségekkel. A ki benne
kodnak.
E szökőkut mellett terül el a kisebb fürdőépület, mely még az jár, gazdag tenyészetben látja a ritka szép fákat, galagonya-bokrokidén elkészül és jövő tavaszszal közhasználatra bocsáttatik. Ez j tól körülvéve, és kúszó növényekkel ölelkezve, - a ki pedig bárépület általában igen nemes stylü, közepén oszlopokra nehezkedö j mely ponton partjaira lép, felséges kilátásban gyönyörködhetik.
kuptetejü előcsarnok, fülkéiben szobrokkal. A csarnokból nyilnak a Fenn a Duna medrének mintegy öreképen a váczi és visegrádi
fürdőszobákba vezetö folyosók, melyek felülről kapják a világos- hegyek, jobbról a vén Ó-Buda, a vár és a budai hegység; balról az
ságot. A fürdőszobák — számuk körülbelől 50-re megy — három erőteljes, ifju Pest, délnek pedig a lánczhid, a világ egyik legnagyosztályba sorozvák, falaik márványnyal cs porczellánnal vannak szerűbb építménye. Lábainknál a Duna morajlik és eröködik a
fedve, és halvány ablaküvegeken át félvilágosságot nyernek kívül- a kővel kirakott partokból egy-egy darabot elszakitni, és csinos
ről. E helyiségben mindenféle ásvány vizek, valamint kecsketej, savó tamariszk-bokrok mosolyogják e hiu eröködést.
Nincs ember, a ki kellemes benyomást ne vigyen haza e mustb. lesz kapható.
latóhelyről,
mely valódi áldás a tömött és poros föváros lakóira
A fürdöházon fölül a gőzgép gépháza áll, melynek rendeltetése,
hogy a fürdőket a szükséges hideg vizzel ellássa, és az utak és i nézve. És miután a pár évre tervezett épitkezések közt, melyeknek
növények öntözéséhez szükséges vizet, a szigeten keresztül kasul csak igen kis részéröl emlékezhettünk e czikk folyamán, svájczi
vont vizvezetés csöveibe nyomja. A gépházzal gőz mosó-intézet is stylü nyári lakások is nagy számban találhatók, — kétségen kivül
van összeköttetésben, mely a fürdő- és asztali ruhák mosását lehető áll, hogy Budapest lakosai nemsokára részint lakók, részint látokímélettel, s mégis gyorsan és pontosan végzi. A vizes ruhát hason- gatókképen nélkülözhetlen helyül tekintendik a Margit-szigetet; s
lókép a gőzgép facsarja ki és szárítja, sokkal gyorsabban és czélsze- biztosan mondhatjuk, hogy Európának egyetlen fürdője sincs, mely
rübben, mint kézzel és közönséges meleggel lehetne. A gépházon akár czélszerüség, akár természeti szépség s a berendezés nagyszemagán is, bár egészen gyakorlati rendeltetésű, bizonyos kellein és rűsége tekintetébei csak távolról is versenyezhetne a Margit-sziget
izlés ömlik el, mint a szigeten általában minden a csin jellegét fürdőjével!

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

27-ik szám.

Pest, julius 4-én 1869.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság cs Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnal csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. é3 Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.— Bélyeg-dij külöo
minden igtatás után 30 krajczár.

Gróf
Egy oly férfiu emlékezetét ujitjuk meg,
ki feltünés és zaj nélkül, csöndben, de folytonosan és kitartó hüséggel munkálva a
haza javára, többet tett és hatott, többet
áldozott mint sokan, kik inkább akarva látszani, mint lenni valóban, magok kürtölik
tetteiket s koszorút igényelnek magoknak;
egy szerény, de hű hazafi, a nemzetiség, haladás és müvelődés fáradhatlan s tevékeny
előmozdítója, a nemrég elhunyt gróf Gyulay
Lajos emlékét ujitjuk meg ez alkalommal.
Marosnémethi gróf Gyulay Lajos Andrásfalván Udvarhely székben, 1800. junius 24dikén született. Atyja gr. Gyulay Ferencz cs. k.kamarás, anyja
Kohányi Kácsándy Zsuzsanna
volt. E kitünő nőről igy ir
Toldy Ferencz, jeles tudósunk:
„A leány a női cultura magas
vonalán állott, ismerte nemcsak
az uj mivelt népek irodalmait,
hanem jártas volt a görög
nyelvben és poétákban is, kik
közül Anakreont különösen
kedvelte. Távol vala azonban
ama tudákos asszonykák követelő negédjétől, kiknek minden
iparkodások, azzal, a mit különben is csak félig tudnak, a nemökbeliek felett csillogni, s eltanult bölcseségökkel férfiak
irányában elsőséget éreztetni:
nála a tudás a legbájosb igénytelenséggel s meleg nőiséggel
egyesülve, hóditó volt tudtán
kivül." *)
Gróf Gyulay Ferencz boldog
házassága után egészen visszavonult a politikai élet zajától.
Azt tartotta, sokkal üdvösebb
szolgálatot tehet a nemzetnek,
ha a jövendőnek nevel jó honfiakat és leányokat, ha megyéje
közértelmét megszilárdítja, egyhaza érdekeit szünet nélkül
szem elött tartja, jól berendezett gazdaságával a többi birtokosnak példát ad, a környékben lakó szegények nyomorát enyhíti: mintha a hatalom
kegymosolyait keresné. 1807-ben márczius
3-dikán gróf Gyulay Ferencz meghalván,

Gyulay

»

Lajos.

gyermeke nevelésének gondja az özvegy
grófnéra nehezedett, ki e feladatban jobb
segítőt nem találhatott volna, mint a nevelőben, kit házához Kazinczy Ferencz ajánlott,
Döbrentei Gáborban, ki mint a serdülő Lajos nevelője 1808-ban lépett a család körébe.
A németországi egyetemeken kiképzett fiatal nevelő nem annyira az ismeretek számszerinti szaporítását, mint inkább a szellem
tehetségeinek kifejlesztését, a tudományok
iránt való érdek feléjMfe^tését tüzte ki czéljául; eltávozott az akkori idő tanmodorának
rideg egyoldalúságától} mely az emlékező
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tehetségnek kiváló szerepet adván, e közben
a tudományos szellem felébresztését s a
többi értelmi tehetség művelését elmulasztotta. Döbrentei korán bevezette öt az irodalom szeretetébe s bevonta öt az általa szer*) Kazinczy Ferencz és kora. Irta Toldy Ferencz.
kesztett „Erdélyi Muzeum" czimü folyóirat
,
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57.
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érdek-körébe. Ez idő tájt maga a fiatal gróf
több eredeti értekezésével s némely régi és
uj iró tiszta, szép magyar nyelvre való lefordításával Kazinczy Ferencz figyelmét, buzdítását nyerte.
Már 17 éves korában iskoláit végezvén,
kitünő szigorlat után, az akkori kor szokása
szerint, Maros-Vásárhelyre ment joggyakorlatra. Itt is ugy, mint azelőtt, azok társaságát
kereste, kik a magyar nyelv és irodalom
fejlesztése körül munkások voltak. 1818-ban
a marosnémethi jószág az akkor még csak 18
éves fiatal grófnak átadatván , Döbrenteivel
együtt egypár esztendőt falusi
jószágán töltött, s ez idö alatt
gazdaságában sok okszerű javítást inditott meg. Közben Kolozsvárott megjelenvén, ő és a
még jelenleg is élö id. gróf
Bethlen Ferencz voltak a legelsők, kik a magyar ruhát ujból
felvették s példájok által a
mindennapi használatból kiszorított nemzeti viseletet szélesb
körben elterjesztették. 1822ben Bécsbe ment az erdélyi
udvari kanczelláriához, hol huzamos ideig tartott szolgálata
alatt atyjától reá maradtkönyvtárát tetemesen megszaporitotta. Már Bécsben minden a
hazában megjelent
magyar
könyvet megszerzett magának,
s e magyar könyvgyüjtési buzgalmával élete végéig soha föl
nem hagyott. Könyvtára századunkmagyar irodalmának minden jelentékeny munkáját bírj a.
Hosszas távollét után Erdélybe visszatérvén, a nyilvános életet nagyrészben megváltozva találta; azon magyar,
nemzeties irány, mely e század
elején a családok tűzhelyén
élesztetett fel, ekkor már szélesb
kört foglalt el, a vármegyegyűlésekben nyilatkozott bátran, fenhangon, hóditólag, hogy utóbb a
kolozsvári 1834-ki országgyűlésben találja
legméltóbb kifejezését. Ez emlékezetes országgyűlést megelőzőleg a megyegyülések
voltak a felébredt közszellem küzdtérei. A
vándor patrióták, köztük gróf Gyulay Lajoa

