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

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

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

1 Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi 17 fttól 25 ftig.
1 » ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimettornyi 20 » 35 »
1 » ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi 22 " 40 »
1 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható . . 10 » 20 »

Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

HflF" Nem tetszés esetiben a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

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

MF" Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.!

Nyári idény 1869.

Homburgi fürdő
M. Frankfurt mellett.

A homburgi források jcyógyereje mindazon betegségekben érvényesiti nagyszerü hatását, melyek a
k d é é b l k é d k k jóék i k l k ál i
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gyomor és altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakoroln
kulácziót tevékenynyé teszik, s az emésztő képességet rendezik; mirigy s altesti idült bajokba
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nak s a megrongált czir-

y y , pg gy j b a n különösen a máj és
lép, sárgaság s köszvényre nézve csodaszerü hatást gyakorolnak, s olynemü betegségekben is, melyek az ideg-
rendszer túlfeszített izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással birnak.

A fürdöházban nemcsak egyszerü édesfürdők, hanem órosz-gőzfürdők, valamint sós- és tűfenyü-fürdők,
anyalúg, korpa, kén- és fürdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül — szolgáltatnak.

óta kitünő eredménynyel szappannal vegyitett ásványkátrány-fürdőkIdült bőrbajok ellen, néhány év
is alkalmaztatnak.

A már évek hosszusorán át fenálló hidegviz-gyógyintézet, (a pünkösdi kutnál) a t. cz. közönség számára
ugy mint ezelőtt, ugy most is nyitva áll. Ezenkivül oly betegek, kik a hidegvíz gyógymódot rendesen használni
akarják, azok dr. Hitzel urral, ki kizárólag a hidegviz-gyógyintézet vezetésével van megbízva, - ~-'-" ' ^ <-*i-
mint saját lakásán naponként értekezhetnek.

Savó, a svájczi Alpensennen-ből, (Apponzell kantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készíttetik, s
reggel a forrásoknál a szükséglethez képest vagy magában, vagy vogyitve különnemü ásványvizekkel — szolgáltatik.

A nagyszerü társalgási ház, egész éven át nyitva áll; magában foglal pompásan diszitett helyiségeket,
ezek közt egy nagyszerü bál- s hangverseny-terem, egy étkező- s kitünő szellőzetü billiárd-terem, több ízletesen
diszitett játszó-termek, kávé és dohányzó szoba.

A nagyszerü olvasó-kabinét a t. cz. közönség számára minden dij nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a
legolvasottabb német, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás
étterem, melyben étlap szerint lehet étkezni, a gyógykert szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hirneves
Chevot-re van bizva Párisból. A gyógy-zenekar, mely 40 kitünő tagot számlál, naponként háromszor u. m. reggel
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s esto a bálterembon játszik.

Augusztus 7-től szeptember végeig az idő, ismét a kedvelt olasz opera által fog betöltetni a hirneves Orsini
karmester vezetése alatt, molyre az ünnepolt primadonna Patti Adeline van ujolag megnyerve, hasonlókép Nicolini,
Agnesi, Verger stb. kitünő énekesek.

A t. cz. közönség mindezeken kivül, egy, itt még soha nem létezett mulatsággal fog meglepetni; — ugyanis
a párisi palaisTroyal szinház, szükséggé vált javitások miatt rögtön bezáratván, e szinház tagjai egyidőre szabadsá-
goltattak, mi közben a gyógyintézet igazgatása nem mulasztá ol o kitünő és 38 személyből álló társaságot
megnyerni és 10 előadásra — mely julius 3-tól augusztus 3-ig tart — szerződtetni. E müvészek előadásai, mint
tudva van, igen szeszelyosok s kodélyesek, s mit sem fognak mulasztani, hogy a t. cz. közönség tetszésnyilvánításait,
kiérdemeljék.

A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasuthálózat bevégzett építésével, Európa kellő közepén fekszik.
. . ÍJ T> 1!., K/íi 1 K T*ú rva KAI 1 í? T ««,3 U.C1 Si A T> •• „„^I A~ A .^,-,+ ^...3 „ .~,U Al 1O Ann n l n + f í£-i»iinL- nJl - /"! •• J_1 _ .Bécsből 24, Berlinből 15, Párisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 óra alatt érünk oda, (közvetlen

vasuti összeköttetés levén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (idö s oda) a
közlekedést, — utolsó menet l l órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállitja, mely által alkalom nyujtatik

.I_Í.....^ x — Í — u „„,'ni,<;.r k„r>™,,o,.c„~„. ;„ egyéb esti mulatságokat meglátogatni. 5 4 4 (4—10)

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

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

után 1—4 óráig.
94T* Díjazott levelekre azonnal

válaszoitatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is mrgküldetnek.

501 (10—12)

Frankfurt nevezetességeit, szinház, hangverseny s más egyéb esti mulatságokat meglátogatni.

Valódi Pagliano syrup.
Folytonos panaszok, s hamisitott syrupok megvizsgálás végetti hozzám intézése, —

hogy váljon azok folyadékos tartalma az általam készítettekkel azonosok-e, inditatva ér-
zem magamat ezennel kinyilatkoztatni, hogy vevőim vannak Ausztria s Magyarországban,
kik ugyan általam láttatnak el a vértisztitó syruppal, de hogy nem hamisítják-e azt maguk
is meg s mert az utánzottak olcsóbbak = az ellen vitatkozni nem akarok, s minthogy
ismert czégek ellen is feküsznek előttünk panaszok s továbbá hogy syrupom iránt jogtalan
eladók által a birodalom meg ne ingattassék, kinyilatkoztatom, s fájdalom! ismert dolog
előttem, hogy olasz ágensek, mint Benwenuti E., Steininger egykori titoknokaim, nevem
alatt megrendeléseket fognak el, s bizományosaikat hamisitottakkal látják el! melyek az
én üvegcséimmel ugyan hasonlók, de melyek a testnek s egészségnek felette ártalmasak.
E tekintetben, s a t . cz. közönség megnyugtatására, az általam készitett valódi Pagliano
syrup egyedüli főraktárosát Giergl István kir. szab. kártya-gyárost egész lelkiismerettel
ajánlom s mutatom be, (lakása „Deák Ferencz" utcza 6. sz. Pesten,) hol a szenvedő embe-
riség számára üvegcséje 1 ft. 40 kr. folyton kapható.

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

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Pe3ten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindeknemü
régiségek, régi pénzek, gompok, övek
és mentekö tökből a legolcsóbb áron,ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörők, tojások,
szemüvegek is találhatók. 560 (1—4)

Árverési hirdetmény.
Folyó évi julius hó 15 kén dél-

előtti 9 órakor alólirt tisztség iro-
dájában megtartandó harmadik ár-
verésen Zomplénmegye Kis-Tokaj
helységébon „Molnár lak" elnevezés
alatt ismert köbül és vályogból szi-
lárdan épült, zsindely tetőzetü, két
tágas szobát, egy konyhát és négy
marhára való istállót tartalmazó tö-
kélletoson lakható karban lévő ház,
1426 négyszög ölnyi legjobb minőségü
bolt elekkel, örök áron fog eladatni.
10% bánatpénzzel ellátott bélyegje-
gyes irásbeli ajánlatok a szóbeli árve-
rés megkezdéséig szinte elfogadtatnak.
Az adás-vevési feltételek a tiszti iro-
dában megtekinthetők. 561 (1—3)

Kelt Tokajban, 1869. jún. hó 28.

ill.k. uradalmi íiszítartóság.

Haszonbéri hirdetmény.
A karczagi reformált egyháznak Karczag

város határában fekvő, két darabban össze-
sen 138 catastralis holdat, s 901 D ölet tevő
szántőföldbirtoka f. évi október l-jétől szá-
mitandó 8 évre e folyó évi julius 18-án és
esetleg folyó év aug. 8-án mindkét izben
reggeli 9 órakor a városházánál tartandó
nyilvános árverésen haszonbérbe kiadatni
szándékoztatván, erről a bérleni szándéko-
zók oly kijelentéssel értesittetnek, hogy az
550 ftnyi kiáltási árnak lu%-jáTal magukat
ellátva jelenjenek mög.

Egyébiránt zárt-haszonbérlési ajánlatok
is elfogadtatnak s a feltételek az egyház-
gondnoki hivatalnál előre is megtekinthetők.

Kelt Karczagon, 1869. junius 21-én tar-
tott egyháztanácsi ülésből. 562(1 — 3)

559 (2-5)
Pagliano Hyeron.

tanár Flórenczben.

Elöfizetési felhívás
az

Egészségi Tanácsadó
1869-iki második félévi folyamára.

Ara julius—deczemberre 2 ft. — Egész évre 1869 elejétől kezdve 3
forintért szolgálunk.

W/t/t^ Nyolcz előfizetőt gyűjtőnek tiszteletpéldánynyal kedveskedünk; tiznél
W^V többet gyüjtőknek felül egy díszkötéses mult évfolyami példánynyal, a

legtöbbet gyűjtőnek mind a négy évfolyami példányokkal tisztelkedünk.
Pest, Sebestyén-tér 4-ik szám alatt.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
553 ( 5 - 6 )

28-ik szám Tizenhatodik évfolyam.

Pest, julius 11-én 1869.

minden igtatás után 30 krajczár.

Honvédelmünk szervezése, lassan ugyan,
de halad. Különbözöleg természetesen az
1848-ki szervezkedéstől, midőn a fenyegető
veszély sürgetése s nyomása alatt, s a körül-
mények által szított lelkesedéstől hajtva,
gyorsan alakultak egymásután a zászlóaljak,
s alig felszerelve egyenesen csatába vitettek.
Most kül- s belháboru fenyegető veszélye,
közelben legalább, nem mutatkozik, de lehe-
tősége s vele a honvédelemre való készülés
szüksége mindig megvan. Kormányunk annál-
fogva sulyos mulasztást követne el, ha a
hadsereg kiegészitő részét, s reméljük: egy

H o n v é d t ö r z s t i s z t e k .
leendő magyar hadsereg magvát képező
honvédség szervezésén siettetés és elhamar-
kodás nélkül, de folytonosan nem munkál-
kodnék.

Más alkalommal szólottunk a honvédek
katonai tanfolyamáról, s bemutattuk azon
jeleseink egyikét, kik az egyetem mellett föl-
állított katonai tanfolyamban leendő honvé-
deink katonai kiképzésén müködnek. Politi-
kai testvérlapunkban a honvédtoborzások, a
keretek fölállítása stb. körül történt s történő
mozzanatokról értesültek olvasóink. Most
a törvényben meghatározott honvéd-kerüle-

tek parancsnokaival óhajtjuk megismertetni
olvasóinkat, s jelenleg közülök háromnak
arczképét s életrajzi vázlatát mutatjuk be.
Mind hárman az 1848/9-ik évi függetlenségi
harcz bajnokai s nemcsak uj, hanem régi
honvédek egyszersmind.

I. Czillich Ede,
m. kir. honvéd-ezredos és budai kerületi parancsnok,

Czillich Ede Budán, 1813-ban született
s ugyanott végezte iskolai tanulmányait is;
de már 15 éves korában, katonai pályára
szánván magát, a 60. számu gyalogezredbe,

M Á R I Á S S Y J Á N O S .

Honvéd törzstisztek,
CZILLICH EDE.

DOBAY JOZSEF.



mely akkor Bécsben feküdt, mint kadét lé-
pett be. Béke idején az előléptetés nem nagy,
s kivált akkor még magyar emberre nézve
nagyon is nehéz volt; cz oka, hogy az 1848-ki
év, 20 évi szolgálat után, csak mint századost
találta a hg. Wasa nevét viselő ezredben.

A Bácskában kiütött szerb lázadás gyors
intézkedést kivánván, az elnyomására ren-
delt csapatok közt volt Czillich zászlóalja is;
s igy századosunk mindjárt a harcz kezdetén
tevékeny részt vett a Turia és Földvár alatti
csatákban. Innen a Bánátba rendeltetett,
Kiss Ernő hadtestébe s annak minden har-
czait vitézül végig harczolta. Több izben
kitüntetett vitézsége gyors elömentét ered-
ményezte; s midiin a bánáti hadtest Damja-
nics és Nagy Sándor vezérlete alatt a tiszai
táborba indult. Czillich már mint örnagy
ment oda, és pedig épen előbbi zászlóaljá-
nak őrnagya, melylyel a ráczok ellen indult
volt: a szolnoki dicső csatában pedig, hüs
zászlóalja élén már mint dandárparancsnok
müködött. A tápió bicskei csata után érdem-
rendet s alezredességet nyert, és két nap
mulva mint osztályparancsnok vezényelt az
isaszegi szintén gyözelmes ütközetben; s a
váczi még fényesebb győzelem kivívásában
még tetemesb része volt, de veszélyeiben is,
mert lovát is kilőtték alóla. Nagy-Sarlónál
két óra bosszant védte hadosztályával a Ga-
ram-vonalt, Wohlgemuth összes ereje ellen.
Ott volt a komáromi csatában, ott Buda
ostrománál, ott a peredi s több véres harcz-
ban; mindenütt kitüntette bátorságát, eszé-
lyességét, katonai képzettségét.

A Leiningen vezetése alatti III. hadtestbe
osztatván be, ezzel ö is Görgei főparancsnok-
sága alá került, s részt vett a julius 11-ki
komáromi, 17-ki váczi. 23 ki zsolezai csaták-
ban, sátalában az egész visszavonulás minden
fegyvertényében, — egészen Világosig.

Aradra vitetvén, a hadi törvényszék által
halálra itéltetett. ítélete azonban kegyelem
utján 1<~> évi vasban töltendő várfogságra lön
változtatva. Késöbbi kegyelmezések folytán,
l)S5ti-bau végkép kitelt fogsága ideje s sza-
badon bocsáttatott. Az ország s közügyek
akkori állapotában csak a magánélet terén
lehetett a hazafinak tehetségeit s munkássá-
gát érvényesíteni. Czillich is, a közélettől
visszavonulva, gazdálkodással foglalkozott,
mig a közelebbi alkotmányos fordulatok s
nevezetesen a honvédelem szervezése öt is
kiszólitá magányából. A budai honvédelmi
kerület parancsnokává neveztetett ki, ezre
desi minőségben. Bátorsága, melyet a ve-
szély pillanataiban mindig tanusitott, férfias
jelleme, eröteljessége, bizton hagynak kö-
vetkeztetnünk, hogy a rábízott föladatnak
teljes mértékben meg fog felelni.

II. Máriássy János,
m. kir. hniivod-ezrodes és kassai kerületi paruncsnok.

Markus- és batizfalvi Máriássy János,
egy, mint elönevei is mutatják, székely ere-
detü, de Magyarország felső megyéibe, Gö-
mör- és Szepesbe kiszármazott előkelö család
sarja, 1822-ben született, Iglón. Tanulmá-
nyait, jelesen a bölcsészeti tanfolyamot is
Egerben elvégezvén, 1840-ben a Wasa gya-
logezredbe állt, mint kadét; ugy deli külseje
s mivelt modora, mint szellemi tehetségei
folytán a m. kir. testörségbe vétetvén föl,
miután ott az öt évi tanfolyamot bevégezte, a
2. számu gyalogezredbe osztatott be, s még
azon évben (1847-ben) főhadnagy gya nevez-
tetett ki.

Igy találta őt a forradalom kitörése. Az
•elsők közé tartozott, kik a nagy lelkese-
déssel országszerte megkezdődött honvéd-to
borzaskor, a cs. k. hadseregből a magyar
honvéd-zászló alá léptek át. A 2. honvéd-
zászlóaljnál századossá neveztetett ki s mind-

járt a ráczok ellen küldetett, kik akkor már
fölemelték a lázadás zászlaját. Az ujoncz
honvédcsapatokat az ellenség csak fitymálta,
s maga a kétszínű s árulóparancsnok, Bech-
told altábornagy sem várt tölök sokat. De a
Máriássy-féle fiatal honvédtisztek csakhamar
megmutatták, mit é r a magyar katona, ha
hazájáért harczol annak ellenségeivel vagy
pártütö fiaival. Máriássy egy hónap alatt
már őrnagygyá ínozdittatott elö s az önkén-
tes csapatok szervezésével bízatott meg, egy-
szersmind a tiszántuli önkéntesek parancs-
nokául neveztetett ki.

E minőségben Aradra réndeltetvén, ott
nagy feladat várt reá. A várat Berger cs.
tábornok elzárta s nyiltan ellenszegült a m.
kormánynak. A környéken a fölbujtogatott
románok ellenséges indulatot tápláltak. Mi-
után Máriássy ez utóbbiakat erélyes föllé-
pésével megfékezte, a vár körülzárolására
volt kénytelen szoritkozni, ostromágyui nem
levén. Oktober 21-én Uj-Aradot elfoglalta,
22-én a várból kitört sorkatonaságot vissza-
vetette, s minden czélszerü intézkedéseket
megtett a vár zárlatára s a kedvezőbb kö-
rülmények közt megindítandó ostromra.
Hirül vevén azonban, hogy a császáriak, a
csak 1400 főből álló magyar őrség által tar-
tott Lippát hatszoros erövel szállták meg,
oda sietett. Bár a tért meg nem tarthatta,
de keményen megzilálta az ellenséget, mely
román felkelőkkel fedte magát, s a császá-
riaknak tetemes veszteséget okozva, maga
kevés veszteséggel vonult vissza.

Nehány ostromágyut s segélycsapato-
kat, jelesen lengyeleket és székelyeket kap-
ván Máriássy, decz. elején lövetni kezdte a
várat s a rohamra is előkészületeket tett. Az
elsö éjjeli roham, a kezébe jutott tervrajzok
hiányossága miatt nem sikerülhetett, söt a
csöndesen szándékolt visszavonulás is el-
árultatván, csapatai sulyos veszteséget is
szenvedtek. Az ellenség ezzel nem elégedve
meg, hogy Máriássy nak a további ostrom-
kísérleteket lehetetlenné tegye, nagyobb erőt
öszpontositott ellene, s öt uj-aradi posiczió- ;
jában megnyomta. Talán el is volt bizakodva j
a fiatal parancsnok, azt hivén, hogy minden
katonája oly bátor és elszánt, mint ő maga;
talán csapatai s kivált a székelyek, kik ott-
hon a legjobb katonák, de tűzhelyüktől távol
ritkán harczolnak jól, nem feleltek meg vá-
rakozásának, — a decz. 14-ki csata elveszett, |
az uj-aradi posiczió be vétetett, Máriássy a
Maroson át visszanyomatott. E vesztett |
csata után, mi ily válságos időben a bizal-
mat rendesen meg szokta rendíteni, az aradi
hadtest parancsnokául Gál Miklós ezredes i
rendeltetvén helyébe, Máriássy a Görgei
hadtestéhez vezényeltetett. Tokajba küldték |
mindjárt s egy hadosztályt adtak parancsa
alá, melynek élén a kápolnai csatában részt
vett, s mindkét nap kitünő szolgálatokat tett,
az ellenség zömének feltartóztatásában elsö,
s a hátráló magyar sereg födözésében má-
sodnap. E hadosztálylyal rohanta meg s
vette is be Budavár falréseit, s az ellenség
által még azután is makacsul védett kir. pa-
lotát. Ezzel vivott még a Vágnál, Komá-
romnál, Vácznál, ezzel mentette meg üebre-
czennél az I. hadtestet a meg-einmisüléstöl.
S igy tízszeresen kiköszörülte a csorbát, mit
katonai hírnevén az aradi szerencsétlenség
ejtett.

A fegyverletétel után Aradon 18 évi
várfogságra itéltetett, 7 évet Olmützben ki
is töltött s 1856-ban kapott megkegyelme-
zést és szabadult haza. Ez időtől fogva saját
birtokán élt, nőül vevén a vértanúi halált
szenvedett Dessewffy tábornok özvegyét, a
családi életnek s gazdálkodásnak szentelve
napjait, 18Gi-ben mint képviselö a határo-
zati párt soraiban foglalt helyet.

Azóta ismét a magánéletbe visszavonulva
tölté napjait egész a jelen évig, midőn a hon-
védelemhez kassai kerületi parancsnokul hi-
vatott fel. Hiszszük, hogy e minőségében is
kitünö szolgálatokat fog tehetni hazájának,
kivált ha isten harczot parancsol, mert Má-
riássynak katonai főjellemvonása a rettent-
hetlen személyes bátorság, a vakmerőséggel
határos vitézség. .

III. üobay József,
ni. kir. honvéd-ezredes ds pozsonyi kerületi parancsnok.

Dobay József, régi nemes család ivadéka,
mely nemzedékeken át a katonai pályán tün-
teté ki magát. Erdélyben, Ivánfalváu szüle-
tett, 1820-ban, ápril 1(5-kán. Atyja, Dobay
Károly, cs. k. katonatiszt volt s 1848-ban a
2-dik székely gyalogezred ezredese, S.-Szent-
györgyön. Zsenge gyermekkorától fogva ka-
tonai pályára szánva, kezdettől katonai ne-
velést nyert, s l l éves korában a bécsújhelyi
katonai akadémiába lépett, honnan hét évi
kiképeztetése után, a 18 éves ifju mint alhad-
nagy lépett ki, s a 2-dik székely gyalog
ezredhez osztatott be, hol már akkor atyja is
szolgált.

1848-ban, ezredével s annak többi tisz-
teivel együtt ö is természetesen a mozga-
lomhoz csatlakozván, már az év végén mint
örnagy vette át, az alezredessé elöléptetett
Tóth Ágostontól a 31-dik zászlóalj parancs-
nokságát. E zászlóaljjal s két ágyúval tartóz-
tatta fel a dicső, bár szerencsétlen vízaknai
csatában az összes ellenséget, mig Bem
ágyuit a meredeken Szerdahely felé elvihette
s csekély serege bátorságban elvonulhatott.
Dobayt e hőstette s általában bátor és eszé-
lyes magatartása Bem egyik kedvenezévé
tette. Hasonló hösiséget tüntetett ki egész
zászlóaljával, s különösen annak 4-dik szá-
zadával a piskii hídnál is, mert e százada
volt az, mely egymaga tartotta jó ideig a
hidat s üzte félóráig a hidon tul az osztrák
sereget.

Dobay ezután is, mind végig Bem had-
seregében maradt, s hiven részt vett a kis,
de rettenthetlen bátorságu sereg minden ve-
szélyeiben, osztozott dicsőségében s veresé-
geiben.

A hadjárat után ö is az aradi várba
került,s neve a halálra itéltek sorába fölvé-
tetni tartatott érdemesnek, mindazáltal előbb
18 évi, majd 7 évi várfogságra változtatták
itéletét, s végre, kegyelmezés után, 2 % évre
olvadván le az, ez időt az olmützi várfalak
közt töltötte ki s 1852. juniusban amnestiát
nyert. Kiszabadulása után Sárosmegyében
nősülvén, ott telepedett le,, s családi boldog-
ságban élte napjait, munkás magánéletben.
Katonai képzettségének s tapasztalatainak
azonban uj tér nyilt legközelebbről, midőn
ö Felsége által m. kir. honvédezredessé s a
pozsonyi kerület parancsnokává nevezte-
tett ki.

Szomoru temetés.
Gazdag koporsót visz a halottas szekér,
A pompával a gyász mily szépen összefér!
Szomorú egy pompa, a gyász podig hideg,
Nézzétek, ha nem hiszitek.

Bársonyos koporsó, ezüstös szemfedő,
Aranyszöges írás, tündöklő fényt vető,
A négy ló gyászlople majd a földet éri, —
S szerető szív nem kiséri.

Lassan megy a szekér az utczákon végig,
Látják az emberek, s ki halt meg? nem kérdik,
Ott a név, s ez mintha maga beszélné ol:
Kevesebb van egy fösvénynyel.

Fösvény, zsugori volt világ-életében,
Pénzén ült, mint lidércz a gyerekmesében,
Mint utolsó koldus tűrt éhséget, fagyot,
S tolvajoktól nem alhatott.

Pedig önmagának tolvaja ő volt csak:
Mig ujjai kincset kincsekre halmoztak, —
Meglopta életét, szívtelen tépve szét
Boldogságát és örömét.

A futóhomokhoz lőn hasonló lelke,
Örökös szomjában gyötrődve, epedve;
Bár hullt a pénz-eső, — nöm hajtott ki nála
A jótett egy virágszála!

Nem szeretett senkit, gyülölvén mindenkit,
Irgalmat nem ismert, az Istenben nem hitt:
Nem volt felesége, gyermeke, barátja,
Se' kutyája, se' macskája.

Igy élt sok esztendőt ridegen, hidegen,
Önmaga előtt is lévén csak idegen,
S midőn garmadává nőtt fel kincses halma:
Ott találták rajta — halva . . .

S jöttek a feledett szegény atyafiak
Tisztességet adni a holt zsugorinak;
E pazarlást látván — ha nem lenne halva,
Tudon>, hogy most szörnyet halna.

— Viszik a koporsót feledés sírjába,
Köny nélkül borítják a hantokat rája . . .
Hát az örökösök? — víg tort ülve, épen
Osztoznak az örökségen. KuUffay ^

sáo-ot fejtett ki, elhatározta, hogy Lada után I ösmerte el magát E, nem mondjuk, hogy
fog sietni. Azonban nem levén ellátva biz- | nem tiszteletre méltó czimekért és kitünte-
tositó irattal, a spandau-i erösségnél elfő-
gatott s mindaddig, mig Poroszországba való
jövetelét hitelesen nem igazolta, fogva tar-
tatott. Nagy sokára nyert szabadságot s tért
vissza hazájába,

Szaniszló királyi udvarában nagy terve-
ket forraltak, a politika és diplomatia ügye-
sen kezeltetett, de midőn a szépen kigondolt

fogásokmterveknek, vagy diplomatiai
végrehajtására került a dolog, minden ügyes-
ségük cserbenhagyta, salegóriásibb bakokat
lőtték.

A caniwo-i gyülés, mely, hogy Fridrik
figyelmét kikerülje, a legnagyobb titokban

Lengyel ravaszság.
(Történeti beszély.)

(Vége.)

V I .

gyült össze. — nem fejeztetett be, mert
Fridrik varsói kémei értésére juttatták mind
azt, a mit Szaniszló emberei végeztek. A gyü-
lés eredménye mindössze Fridrik elleni szö-
vetség lön; de e ravasz király ügyesen tudta
kikerülni mindazon cseleket, melyeket tervei
meggátlására forraltak ellene.

Ezalatt Lada folytatta diadal-utját Ber-
lin felé. Minden városnál, nagyobb helységnél
kitüntetéssel fogadták. Kiváncsi sokaság
gyült egybe minden állomásnál; látni óhajta
mindenki nagy Fridrik szerencsés legyőzőjét.
E hir hallatára egész Brandenburgot nagy
bámulat lepte el; a porosz csapatok vesztesé-
gének hirére, elkeseredett harczot, nem pedig

Történetesen épen ez idö tájban küldött
Szaniszló király követeket Ukrainba. Indokai,
melyek e tettre birták, ismeretesek. Nemso-
kára Caniwo városában gyülés hivatott egybe,
mely Fridriknek nem egy álmatlan éjszakát
okozott. Tudta jól a nagy király, hogy ellene
titkos terveket forralnak.

Midőn Szaniszló elhagyta Varsót és
Ukrainba utazott, értesült az uj fejedelem
hősi tetteiről s szándékairól. E történet meg-
nevetteté ö felségét és kíséretét; késöbb
azonban komoly gondolkodásra, s bizalmas
emberekkel valo tanácskozásra nyujtott anya-
got; a gyülés alatt sokat beszéltek Capistran
Jánosról, Ladovo suzerainjáról.

A király nézete az volt, hogy a mennyire
lehetséges, segiteni kell a shliachtich-t, pénzt,
élelmiszereket, szóval mindazt küldeni szá-
mára, a mit csak kiván. Sajátkezüleg irt neki
levelet, melyben buzdította a Brandenburg-
gal való további küzdésre, biztosítván segít-
ségéről s kegyelméről. Szerencsétlenségre, e
levél nem jutott el rendeltetése helyére. A
futárok, kikre e levél elvitele bízatott, elpu-
hult, dözsölö emberek valának, a milyenek
nagy számmal találtattak Szaniszló udvará-
ban. Kocsin utaztak el nagy kísérettel s
élelmiszerekkel bőven ellátva. Fejeiken fá-
tyolkendöt viseltek, hogy az ut kellemetlen-
ségeit némileg enyhítsék. Három napig
utaztak már, éjjel és nappal heverve a kocsi-
kon s legkisebbet sem ügyelve a gyorsan
muló időre.

Végre akadt egy buzgó férfiu közöttük.
Megsokalta a lassu utazást, lóra ült s meg-
előzve társait, Ladovoba szerencsésen meg-
érkezett — nyolcz nappal késöbb a fejede-
lemnek Berlinbe való utazása után. A kastély
üres volt, a pincze hasonlókép; csupán a
birtok erősítései voltak láthatók, őrizve ne
hány shliachtichi-töl a fővezér parancsnok-
sága alatt. A kanczellár és a pénzügyek ke-
zelője szobáikba zárkózva, a befejezett nagy
munka nyugodalmát pihenték. A nem régen
meg annyira élénk Ladovo puszta, magára
hagyatott hely i ö n . A s z e r e n c s é t l e n lengyel
jövevények rémitően kétségbeestek, látván
lassúságok és tunyaságok következményeit.
Három teljes het alatt értek Varsóból Ponco-
mba, Lz helyrehozhatlan hiba volt. Az
előbbeni buzgó férfiu ismét legtöbb buzgó-
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e békés és diadal-utat várták. Nyolcz napi
utazás után, mely, ha a porosz tábornok
nem beszél folytonosan a király türelmet-
lenségéről, melylyel Ladát várja, sokkal to-
vább tartott volna, végre Berlin kapui alá
érkeztek. Itt királyi kocsi várt reájok s egy
hadsegéd fegyveres kisérettel.

A hadsegéd rendbe állitá katonáit, üd-
vözölte fönséges ura nevében az érkezettet,
s azután élvezeté a számára rendelt lakosz-
tályba. Másnap, alig pihenve ki az ut fára-

tésért cserélte el őseinek nemzetiségét.
Fridrik tökéletes szabadságot adott Ladá-

nak minden ügyeinek rendezésére. S ezzel
semmit sem koczkáztatott. Mert ashliachtich
hazatérve birtokaira, ajándékai.s kitüntetései
következtében tántorithatatlanul hive lön;
Fridrik pedig ezáltal a maga titkos terve
szerint, nagy mértékben ellene dolgozott a
caniwo-i gyülés határozatainak.

Lada birtokaira hazatérve, teljesen lemon-
dott reményeiről s nagyszerü terveiről. Lak-
helyét szomorunak,elhagyottnak találta,mert
nem volt többé lelkesedés, megszüntek ama
hadgyakorlatok, melyekhez már kezdett hozzá
szokni. Azonkivül kibékülése következtében
ezen részeken a porosz határszélek két részre
osztattak s Ladának fele része jutott, mi ked-
vetlenségétneveié. Szóval, kevés idö mulva, uj
helyzetét elviselhetlennek találta, annyira
hogy szolgáival, marháival s bútoraival elköl-
tözködött dicsőségének színhelyéről, s a nejé-
től menyasszonyi hozomány gyanánt kapott
birtokra ment lakni; de itt sem talált nyu-
galmat, boldogságot; ugy látszik, lemondva
nagyszerü terveiről, vágyairól szerencsét-
lenné, boldogtalanná tette magát. Futó dicső-
ségének és szép multjának, saját gyengesége
miatt el nem ért vágyainak emléke, fájó seb
gyanánt marczangolá bensőjét. A szemrehá-
nyás, a kárhoztatás, melyeket gyakran tett
magának, fájdalmas érzelmeit még inkább
növelek.

Buskomor lőn; hatalmának sfényes mult-
jának csak említésére is hideg borzongás
rázkódtatá meg egész testében. Neje halála
végkép leverte. Átengedve fiának minden
birtokait, csupán egy kis részt tartva meg
magának, visszavonulva egészen a világtól,
s egyedül, kerülve az emberek tekintetét,
szenvedéseinek zsákmányul engedte átmagát.

taiyoa. íviasnap, mig pmcuvc JVX «/, uu mio- j „ ^
dalmait, meghivást kapott Potsdamba, a hol | Utóljára még egyszer egybegyüjté barátjait
akkor a király tartózkodék. A berlini la- i szivéhez szoritotta azokat, kik Ladovót hősirály
kosok tömegesen gyültek össze azon az uton,
melyen a rémséges Ladának át kellett ha-
ladnia a ravasz ellenfele által ügyesen szőtt
hálóba.

Mennél inkább kisebbedett a távolság,
mely a király személyétől elválasztá, annál

esen védelmezték vele együtt az ellenség
támadásai ellen, azután elbucsuzott mind-
nyájától utoljára —- örökre s a Bernardin
rendbe lépve, végképen eltünt barátainak,
ismerőseinek szemei elöl, mint a fejsze, mely
a tengerbe dobatva észrevétlenül sülyed alá.

mely a Inráty szemeiyetoi eivaiaszta, aimm i « «~"te—— ---.,-
inkább csökkent büszkesége, magatartása, A | A kalandorok életpályájának vége mi
nagyszerü királyi pompa különös hatással j gyakran ez! Mindent megkísértenek, küzde-
volt hősünkre. Potsdamba érkezve, benső- j n e k, s mikor sirba szállanak, semmi emlék
jében különös háborgást, hogy ugy szóljunk, sem marad utánok. Minek is az emlék, minek
lelkifurdalást érzett. E váratlan megtisz- a hírnév oly emberekről, kik istennel s fele-
teltetés, e nagyszerü fogadtatás kétségkivül
nagyban hizelegtek hiúságának, de midőn
meggondolta, hogy a háborut folytatva s
nemes ellenfelét megverve, mily dicsőség
háramlott volna reá: elkedvetlenité s izga-
tott állapotba hozta e kettő közötti különbség.

A királylyal szemben, majd elveszte
lélekjelenlétét; alázattal hajolt meg előtte s
köszöntése legkevésbbé sem volt gőgös.
Nyoma sem látszott meg rajta azon élénk
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barátjaikkal kibékülve szép csendesen, észre-
vétlenül halnak el, s most már senkit sem
bántva alusznak!

Francziából forditotta Feleki József.

A víz befolyása egészségünkre.
(Vége.)

Átalánosan el van ismerve, hogy a tiszta le-
iNyuma, sem ^ ^ „ v — — & *-,,-» --— —----- , ő bőséges napvilág, elégséges hajlék, a lakás-
ki vánságának, hogy független fejedelemség- n at-, ruházatnak és testnek tisztántartása, valamintki vánságának, h g y gg j g n a t , ruházatnak és testnek t i s z t á n t , mint
nek kormányzója óhajtana lenni, l ridrik j a j 0 Í V O V Í Z > fő feltételeit képezik a kényelmes
azonnal átlátta, hogy mi történik bensőjében, emberi létnek, — és jogositva vagyunk itt alant
A hősöket kik dicsőségről s becsültetésről ilyent kivánni. De elég van-e teve ezen köve-

ivételt; | f £ * ™ °b,jon h.th.tósan segiteni, „e„ voltgés által. képezett kivételt;
vértelen szerencsésnek érzé magát szemben
Julius Caesar után a világ legnagyobb hő-
sével. E korszakban Napoleon még nem volt
ismeretes. Fridrik hamar megismerte em-
berét; nyilt szivét, öszinte gondolkodását
azonnal átlátta, s bensőjében mint nyitott
könyvben olvasott.

Néhány hét mulva, melyek különféle
mulatságok közepett folytak le, Lada töké-
letesen kibékült régi elleneivel, a poroszok-
kal. Grófi czimet és a fekete sas rendjeleiét
nyervén a porosz királytól, alattvalójának

Keiiene * bajon hathatósan segiteni, nem volt
hiány. Az elmult századok pestis-ragályai, a kór-
házi láz századunk kezdetén és a cholera, mely leg-
ujabb időben aggodalommal és ijedséggel töltötte
el a népeket, felráztak ugyan a gondtalanságból,
melylyel a régi örökölt bajokat átvettük, és ezóta
történt is ugyan valami a baj orvoslása körül, de
mindez csak egy cseppnek nevezhető a tengerben.

Azon feltételek között, melyek a betegségek
és a földi nyomor keletkezését előmozditják, és igy
az erkölcsösséget aláássák, legelői áll a tisztáta-
lanság. A tisztaság és a bőrnek gondos ápolása
ép oly fontos az egészségre, mint a tiszta levegő,
jó ivóviz és erőteljes táplálkozás. Ha elmulasztjuk
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a bőr kellő ápolását, bizonyos szonyrétog lepi be
a testet, miáltal a bőr likacsai bedugulnak, és a
test kigőzölgése megakadályoztatik; miből aztán
komoly hátrányok és bajok származnak az egész-
ségre.

A leghathatósabb eszközök a bőr tisztogatá-
sára a meleg mosakodások és fürdők, a mi lénye-
ges támogatást nyer a fehérnemü gyakori vál-
toztatása által. Do vajjon van-e a munkás népnek
alkalma és módja arra, hogy ezen legfőbb kivána-
loinnak kellőlog ologet tegyen? A gazdagokról
és jómóduakról természeteson gondoskodva van;
mórt a 17-dik század vége óta a fürdés szüksége
tetemesen növokedott, annyira, hogy most legalább
a nagyobb városokban a nap minden órájában
lehet fürdőt kapni. Ámdo az ily fürdő pénzbo ke-
rül, és pedig annyiba, hogy a munkás nép, mely
arcza izzadságával alig képes a mindennapi ko-
nyoret megkeresni, nem juthat hozzá Pedig épen
ennek volna legnagyobb szüksége a bőr tisztoga-
tására, mivel a legtöbb foglal-
kozás gazdag szeny lerakodást
idéz elő. Nyáron kétségkivül
van alkalom sok helyen a für-
désre. Ekkor a folyóban fürdés-
hoz többnyire dij nélkül hozzá
lehet jutni, ha az ember a gyak-
ran hosszura nyuló utat nem
sajnálja. Do ez csak a nyárra
áll; az év '\ 3-dán át el van zárva
a szabadban fürdés.

Más akadályok a fehérnemü
tisztogatásának állnak utjában.
Azt mondják ugyan, hogy vizet
mindenütt könnyen lőhet kapni,
és ép oly könnyen lehet a mo-
sáshoz szükséges eszközöket is
megszerezni, és igy az emberek
hibája, ha nem tartják tisztán
magokat. Ki jobb viszonyok
között él, annak könnyü beszél-
ni; do nézzünk körül csak nagy
városokban, minők itt a munkás
osztályok lakásai, és mennyire
szűkebbekké válnak azok, minél
inkább nagyobbodnak a váro-
sok? Itt valóban nem oly kőny-
nyü, mint hinnök, mindazon aka-
dályokat elhárítani, molyek a
fehérnemü tisztogatásának utjá-
ban állanak, főleg midőn igen
sok esetben a feleség is kényte-
len munkaerejével férje mellé
állani, hogy a számos gyermek-
nek megszerezzék a mindennapi
kenyeret és betakarják testök
meztelenségét.

Innen következett, hogy a
munkás elszokott a tisztaságtól,
s címek következtében eltünt
azon jótékony befolyás, melyet
a tisztaság a test és lélek jól-
létére gyakorol. Azonban a leg-
ujabb időben o téron is javultak
az állapotok, a nyilvános fiirdő-
és mosó-intézetek létrehozása ál-
tal. A lökést erro Angolország
szolgáltatta. A mint itt 1832-ben
a cholera rémitő csapása ural-
kodott, ujból azon régóta isme-
retes és más ragályos betegsé-
geknél is észrevett tapasztalást
tették, hogy a járvány a logtisz-
tátalanabb városrészekben és leg-
mocskosabb lakásokban a leg-
gonoszabb jellemet vette fel, és
aztán nem szorítkozott ezokre, hanem a szomszéd-
ságokban is, minden tisztaság mellett sokkal több
áldozatot ejtett: mint oly városrészekbon, hol e
betegségot a tisztátalanság és mocsok nem sogi-
tette elő és nem fokozta.

Saját kárán okulva és emberi szoretet által
vezotve azon igyekezett a város, hogy a tisztaság a
lakosság minden rétegeinél, főleg a legalsóbb osz-
tályoknál előmozditassék. Mig hírlapokban, röp-
iratokban, gyülésekben, tudóa társulatokban, sőt
még a parlamentben is sokáig vitatkoztak ide s
tova afelett, miképen lehetne ezen czélt legjob-
ban elérni: egy liverpooli munkás-asszony egy-
szerüen és gyakorlatilag megoldotta a feladatot.

E derék asszony, néhány jóakaratu hölgy
által gyamolitva, a város legszegényebb részében
egy kis udvarházat bérelt ki, és itt egy közönséges
mosó-üstöt állitott fel. Ezáltal szomszédjainak
hetenkint 1 ponny (5 kr.) bérért kényelmes alkal-
mat adott a mosásra, minthogy meleg vizen kivül

mosó edények és száritó kötelok is készen állottak
itt rendelkezésökre. Ezen egyszerü berendezés
által nem kövesebb mint 86 asszony kiméltetett
meg hetenként azon kellemetlenségtől, hogy saját
szűk lakásán mosson.

Ezáltal megnyíltak azok szemei is, kik készek
voltak a segítségre. Ezen jelentéktelen kezdetből
nagyszerü fürdő- és mosó-intézetek jöttek létre,
molyek elseje Liverpoolban nyittatott meg 1842-ben
8 fürdőkáddal és 21 mosóhelylyel. Kelendősége
igen nagy volt, mert már első évben 10,500-ra
hágott a használt fürdők száma, a mosott czikkeké
pedig több mint 231,000-re. A második évbon már
20" 0-tel hágott a fürdők száma, a mosott czikkeké
pedig 32° „-tel. A harmadik évbon a bevétel már
18" 0-tel felülhaladta a kiadásokat és a negyedik
évben már az első 9 hónapi bevétel fedezte az
egész év kiadásait.

A munkás-osztály ily élénk részvételű mellett
nemsokára egy második, az elsőnél 6-szor nagyobb,

tették a közfigyelmet. A jó példa követésében
Francziaország ment legolől, s Páris városa 2 millió
frank kölcsönt vett fel azon czélra, hogy azon 14
nyilvános fürdő- és mosóintézetet létesitsen. Nem-
sokára Lyon, Angers, Avignon, Rouen és számos
más franczia városok követték Páris példáját. Ezek
után más országok nagy városai is vetélkedve kö-
vetkeztek ezen hasznos intézetek felállításában,
melyok közül legyen elég Amsterdam, Velencze,
Turin, Genua, Lissabon, Madrid, Barczelona,
Hamburg, Berlin és Bécs neveit megemlito-
nünk.

A nyilvános fürdő- és mosóintézetek áldása
félroismerhetlen. A tőke beruházás is ép oly
biztos, mint hasznos. Óhajtjuk, hogy magyar fő-
városunk se nélkülözze sokáig ezon intézet jóté-
konyságát !

Dr. Bardócz L.

Országgyülési képek: Horváth Boldizsár.

és ezután egy harmadik intézet keletkezett Liver-
poolban, és egész Angolorszában ezen fontos ügyre
fordult a közfigyelem. Nemsokára London,Glasgow,
Abordeen, Dundec, Paisley, Greonock, Manchester,
Aston, Edinburg és más városok is hoztak létre
nyilvános fürdő- és mosóintézeteket.

Londonban 1852-ben 7 nyilvános fürdő- és
mosóintézet létezett, melyek a következö évben
ismét héttel szaporodtak. A 7 intézet 1852-ben
751,526 fürdő és 197,580 mosó által használtatott.
London 4 logidősb intézetébon 1847-ben 143,794
volt a fürdők száma, a mosóké pedig 39,418, a mi
1851-ben már 647,242-re, illetőleg 142,251-ro
hágott.

E roppant emelkedés 5 év rövid szaka alatt a
legtalálóbban bizonyitja ez intézetek nagy szük-
ségét és hasznosságát, melyeket bátran a legjóté-
konyabb intézetek sorába állithatunk.

Az angolországi fürdő- és mosóintézotekről
tött kedvező tudósitások egész Európában felkel-

Országgyölési képek.
Horváth Boldizsár.

Országgyülési képeinknek
még a mult országgyülés alatt
megkezdett sorozatát a törvény-
hozás jelen szakában is folytatni
szándékozván, ez uj cyclust alig
kezdhetnők meg érdekesb s épen
most időszerűbb képpel, mint
azzal, mely Horváth Boldizsár
igazságügyi minisztert szónok-
lata közben tünteti elő.

Az ő törvényjavaslatai van-
nak most napirenden. A hely-
lyel-közzel nagyon is élénkké s
hevessé váló vita közben gyak-
rabban kell felszólalnia, beve-
zető és zárbeszéde emlékezetes
mozzanatok maradnak ország-
gyűlésünk történetében; a sze-
mélye és szónoklata ellen irány-
zott kemény megtámadások s
bátor feleletei azok ellen, még
több érdeket kölcsönöznek egyé-
niségének. Egyszóval, azt hisz-
szük, sem ennél érdekesb or-
szággyülési képet most nem ad-
hatnánk, sem ezt jobbkor nem,
mint épen e heti számunkban.

De miért kelljen ily hossza-
san igazolnunk közleményün-
ket? Horváth Boldizsár mind a
kormánynak, mind a parlament-
nek egyik legkitünőbb egyéne,
egyik legfeltűnőbb jelensége.

Kétséget nem szenved, hogy
ő mint szónok legnagyobb. Leg-
utóbbi beszéde hatalmas bizony-
sága ennek. E beszéddel, bár-
mely európai parlamentben, ha
egy alakuló többség szónoka
tartja, kormányt lehet alakitani,
ha az ellenzéké: buktatni. Szó-
noklatának legfőbb ereje szive
melegségében s meggyőződése
erélyében van. Nem betanult s
mesterkélt rhetor; beszédeiben
egész belseje nyilatkozik. Tes-
testől-ielkestől demokrata s a
reform embere. Születése, növel-
tetése, véralkata, életelőzmé-
nyei, tanulmányai, egész szel-
lemiránya,minden egyesült, hogy
őt demokratává és reformerré

tegye. Hogy nem a nálunk, néhol legalább ki-
zárólag divatos „mokra" értelemben kell venni
demokrataságát, mondani sem szükség. Demokrata,
a mennyiben az ember egyéni jogát ismeri el a
kiváltságok fölött; s hogy ne ismerné el ő, kinek
a kiváltságokból semmi sem jutott, s kit egyéni-
sége oly magasra emelt, nemcsak a polgári élet
létráján, hanem a közbecsülésben s a még ennél is
többet érő valódi önbecsben is. Hogy tehetség,
szorgalom, munka, jellem, legyenek az egyedüli
jogezimek az előmenetelre, hogy a tisztelet ne
esetleges czimekhez s születési ranghoz, vagy örö-
költ gazdagsághoz csatlakozzék, hanem az érdem
és jellem kisérője legyen, ebben tartja demokra-
taságát, s van is rá oka.

Mint reformer tartózkodás nélküli s merész.
Ha a létezőt rosznak ismerte fel, s meggyőződött,
hogy ideje mást állitani helyébe, kicsinyes tekin-
tetek nem fogják visszatartani. Csak a kénysze-
rüség elől hátrál meg, mely bizony igen sokféle

és különböző alakban szokott megjelenni, hogy a
halandók utját állja. Horváth Boldizsár, mint az
elmélet embere, csak az eszmékkel vet számot s
mindig azok magaslatán áll. A körülményekkel
alkudozni nem az ő dolga, azt elvégzik helyette;
mások; még az ugynevezett közvéleménynyel sem
(ki tudná megmondani: melyik az igazi!) — hisz
annak is akad elég kikiáltója, prókátora és uszály-
vivője. Horváth az egyéni meggyőződés embere;
ő a magáét óhajtja érvényesíteni. Ha nem jo:
győzzék meg a jobbról.

Törvénykezési reformjai mélyre hatok. Az
európai elmélet és gyakorlat teljes ismeretével, az
eszmék bírálatával s a tények összevetése utáneszmék bírálatával
fogott azok-
hoz.

Az egypár
nagyonis zajos
jelenet, mi e
törvényjavas-
latok tárgya-
lása közben
idéztetett föl,
sokáig emlé-
kezetesmarad.
De ha egyéb
jó tulajdonuk
nem lett volna
is e jelenetek-
nek, nevezete-
sen hogy tisz-
títsák a leve-
gőt, mint min-
den zivatar,
annyi bizo-

nyos, hogy al-
kalmat adtak
Horváth Bol-

dizsárnak
egész szónoki
nagysága ki-
fejtésére.

Zárbeszéde,
a julius 3-iki
ülésben, mely
oly roppant

lármátköltött,
hogy visz-

hangjai még
a julius 5-di-
ki ülésben is
megcsendül-

tek, a magyar
parlamenti

szónoklatok
egyik legkítü-
nőbbike. íly
szónoki erővel
és verve-vel a
magyar szó-
nokok közül
még csak Kos-
suth beszélt.
Megtámadott-
ból támadóvá
vált, mintha
valaki felug-
ranék a vád-
lottak padjá-
ról s rettene-
tes magasság-
ban egyene-
sednék föl, bi-
rája előtt, vád-
lóival szem-
ben. A magyar
parlamentben
szokatlan mo-
doru beszéd,
tnert itt in-
kább simogat-
ni vagy górom-
báskodni szokás;

Képünk hátterében, félig elmosódva, egy pár
alak látszik. „ ,

A véletlen vetetto-e oda, vagy a müvész
szándéka, annál jobban kitüntetni az előtérben
álló alakot? A miniszter alteregója, az igazsag-
ü-yi államtitkár, Szabó Miklós ez, ki meghajol-
va,csöndes gyönyörrel hallgatja,valódi elvezettel
a„Hw.aöi; minist.*™ beszédiét. A másik Zeykszürcsöli minisztere beszédjét.
Károly, a legtisztább elmék s szivek egyike, busz-
kén egyenesedett föl szokott félheverő kényelmes-
kedés°ből, mintha daczczal nézne a tulsó oldalra s
kihivólag kérdezné: „Van-e nektek ilyen szóno-
kotok?" Ányos bácsi, a delegáczió permanens „pót-
tagja," a jámbor öreg, hallgat most is s csöndesen

Királyi vadász kastély Mácsán, Gödöllő mellett. (Schultz Ferencz terve szerint.)

báskodnTszökás; az érvek ily rettenetesen éles
invectivái a ritkaságok közé tartoznak. Az angol
parlamenti nagy szónokok polémiának jelleme
ömlött el e beszéden.

Nézzétek e kis, vékony emberkét, a mint
minden izma aczéllá edződik, alakja fenyegetolog
lép előre, szemeiből, üvegén át, csakugy szipor-
káznak a villámok, a szó zápor módjára omlik
ajkairól s minél jobban megeresztett zsilipekről,
annál tisztában és szabatosabban; eszméi fegyel-
mezetten sorakoznak s lelkesedett tüzzel harczol-
nak; az egész ember átszellemült, fölmagasodott,
meggyulladt; egy szóval szónok a legritkább érte-
lemben.

mosolyog, daczára a lelkesitő jelenetnek. Ki tudná
megmondani, mire gondolt? — á—r—

A mácsai gim-les,
mint királyi vadásztanya.

Ha ezredéves nemzeti történelmünket g
lemmel lapozzuk: a harczi dicsőségen kivül aligha
találunk valamit, a mi kedvesb emléket költene a
honfi kebelben, mint a vadászkalandok, m ^ e ™
krónikáink, régi okmányaink, népdalaink
ink oly igon bő anyagot szolgáltatnak.

Nem is hasonlitható régi királyaink vadászati
kedvtöltése azon, jelenleg roppant nagyszerűeknek
tartott főúri vadászatokhoz, melyek századunk
első évtizedeiből rajzokban maradtak ránk, —
sokkal nagyszerűbbek voltak azok, s egész hadias
színezettel birának a sok királyi csatlós-, vadász-
és poczérrel, a kiknek megjelenése a megszállás
jellogét visolé magán, s kik ellen oly gyakran
olvasunk régi okmányainkban érzékeny panaszo-
kat, és pedig nemcsak a jobbágyok, hanem a föl-
desurak részéről is.

Méc alig két századdal ezelőtt a királyi és
főúri vadászok, s az alájuk rendelt személyek oly
fontos egyéniségek valának, hogy magok az uralko-

dók nem átal-
tak számuk-

—---- v --.-ja ra sajátkezü-
HÉjÉ f̂e. l c § alkotni kü-
^"g!5|j§jjjj^ lön vadászati

lljjjjjjk szabályzatot, s
:Ijjj|, a vadászebek
«Jlllia (agarak, vizs-
l | l j j jL Iák, kopók)
• "̂ílgjjji képezésére

ifjlj nem ritkán
SJJJ több gond for-
y/m •dittatott, mint
'Üli a jobbágyok
Ijjj! gyermekeinek
•Ifi nevelésére.

- Mióta a za-
: -̂====^===5,:..._. ! jos hajtó-va-

i C p ^ s j i i jJ§i :\ dászat által
*• i3=ssisiKr | nyujtott kőny-

nyü vadász-
sikert a sze-
mélyes ügyes-
séggel páro-
sult fáradal-

mak utján
szerzett dicső-
ség mindin-
kább háttérbe
szoritá: a pusz-
titó jellegü

kedvtöltés he-
lyét a magán
vagy nehány
társsal meg-
osztott élvezet
kezdi pótolni.

Ö Felsége,
jelenlegi kirá-
lyunk, köztu-

domásúlag
•már kora ifju-
sága óta nagy
kedvelője ezen
edző, s nem
ritkán veszé-
lyes kedvtöl-
tésnek; és hogy
most is csak-
nem minden
szabad perczet
ennek szenteli:
azt mindenki
tudja, ki az

udvari élet
mozgalmait fi-
gyelemmel ki-
séri. — Ennek
tulajdonítjuk,
hogy a magyar
kormány, mi-
dőn egyrészről
a királyi csa-
lád nyaraló-
jául Gödöllőt

szemeié ki,
másrészt arról
is gondosko-

U U u , . - Ö , - ~ , kedvencz időtöltésére
alkalmas erdei lakkal lepje meg.

Gödöllőtől mintegy két órányi távolban, a
mácsai erdők rengetegében igen sok gim tanyáz,
miért is ezen telket a gödöllői uradalomhoz csa-
tolták. Nemzetig kormányunk ide akar ő Felsége
számára egy gím-Ust építtetni, de valamivel csi-
nosbat az osztrák és Steyer egyszerü faszineknél
(melyekből királyunk a zergék és síkot fajdokra
szokott vadászni), a nélkül azonban, hogy az erdő
természeti egyszerüséget palotaszerü épitménynyel
eziezomázná.

Az egész összeg, melyet ezen építményre
szántak, annak belső díszítésével együtt, 26,000

dott, hogy a fejedelmet
d i l k k l lopje
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frtra határoztatott. Ezen, aránylag csekély összeg-
ből fog a mellékelt ábra szerinti góth izlésü hajlék
emeltetni, melynek izléses, változatos külseje, ta-
karékos, kényelmes belső elrendezése, tervezője
Schulcz Ferencz hazánkfiának ebbeli jó tapintatá-
ról fényes bizonyságot teend.

Az épületre szánt összeg lehetlenné tévé az
emlékszerü faragmányok alkalmazását, mi ok-
ból ezen czélra nem csekély nehézséggel szerve-
zett külön égetőben készült többszínű tégláknak
keilonda külfalak ékességeit és tagozatait képezni.

Az épitéssel Bergh Károly jeles épitész-mér-
nökünket bizák meg; az ács-munkákat a tervező-
nek sok reményre jogositó fivére vezeti; a styl-
szerü festésre pedig Storno Ferencz vállalkozott.

Az épités tündéri gyorsasággal halad, s az
alig pár hét előtt letett alapokon nyugvó vadász-
lak még a folyó évben elkészül. Rómer F.

Szemére a francziakról. *)
A keleti háboru tisztán Napoleonművo volt, az

angol nélküle nem ment volna annyira, — mint a
béke is az ő müve, az angol oly kevéssel nem elé-
gedett volna meg. Oka nem európai érdek volt, ő
nála nem, hanem dynaetikus; egyrészről helyet
akart foglalni a fejedelmek közt, másrészről a fran-
czia nemzet figyelmét a belügyektől el akarta for-
dítani, s a nyerendő dicsőség által, a hiu népet
szolgaságában vigasztalni, kiengesztelni. A békét
valóban itt nagy elégtelenség követte. Hadának
csatáival nem foglalkozhatván, kezdte saját magát
tapogatni, s kérdeni magától: vajjon ő, a hires
nemzet él-e? Francziaországban ekkor oly nyo-
mott volt a lelki atrnosphaera, milyen a légi,
midőn egy csendes zivatar lassan közeledik. A
keleti harcz ragyogó fátyolával sülyedt állapotát
jól esett elfeledezhetnie, de midőn azt leránták
róla : magától elborzadott önmaga. Alig volt ennél
nehezebb pillanata Napoleon uralmának, mióta a
trónon ül. S ha e népben valódi büszkeség s erköl-
csi bátorság volna, föl kellett volna lázadnia. De
ilyen e nép; harczban bátor és vitéz, tömegben
rohan,— mint polgárnál, mint egyénnél a bátorság
hiányzik.

Mióta a világ fenáll, ily felvilágosodott, ily
büszke nép nem sülyedt ennyire. Miveletlen népnél
s olyannál, mely nem ismeri a szabadságot, meg-
foghatom ha a rabságot tűri; de hogy azt a fran-
czia nép igy tűri, mely már volt szabad, melyben
oly sok az értelmes elem, melynek öntudata van
arról, mi a szolgai s mi a rabállapot, az valami
megfoghatatlan. S mit mondjak ahhoz, hogye nép
most is a világ első nemzetének, a haladás fáklyásá-
nak,az emberiség vezérének,civilisatió elöljárójának
nevezi magát széltibcn? Ha sülyedése nagy gyá-
vaságra mutat, azt csak szemtolensége haladja felül.
Ha tűrne hallgatva, ha nyögne lánczai közt, ha
fogolyként megalázná magát, szivünkből szánnánk,
— de ő mint hős beszél, ő mint vezér lép fel, ő, a rab
népeknek szabadságot igér, ő franczia eszmékről,
franczia szellemi tulnyomóságról szól, — egyéb-
iránt annyiban igazsága van, hogy a legtöbb nem-
zetek rabok, ily értelemben ő a vezér.

Végig tekintek nemzeti életén, és nincs annak
egy ágacskája sem, melybon szabadságát megőrizte
volna. Törvényhozás ? A senatorokat nemcsak Na-
poleon nevezi, de dusan fizetvén, meg is vesztegeti.
A képviselőket a miniszterium jeleli ki a válasz-
tóknak, s rendelkezvén 4—500,000 hivatalnokkal,
nem nehéz győznie. A respublika alatt a képvise-
lőknek a napidijat szemökre vetették, pedig ki
szolgál, azt dijazni demokratiai elv, sok képes
ember van, ki nöm gazdag; a császár nekik is dijat
rendelt. Mi az igazgatást illeti, annak átka a cen-
tralisatió most is, a préfet minden, a departement,
a város, a község semmi, egy joga^ s kötelessége
van: a préfetnek, alpréfetnek, a birónak, kit mind
a kormány nevez ki, engedelmeskedni. A polgár
sehol nöm ur, házában sem, a rendőrség éjjel-nap-
pal vizsgálatot tarthat nála. A biróság független?
Ki nevezi ki? a kormány; ki mozdíthatja elő? a
kormány, — s megszabja az életkort, midőn min-
denkit pihenni küld. Napoleon igy eliminálta ' 3
részét. De különben is, hol a közügyvéd fő, a biró
árnyék. És a tábor? nemzeti sereg ez? Az uj tör-
vény szerint, minélfogva a katonákat a kormány
helyettesiti, s dusan fizeti, Öt év mulva a franczia
sereg nagy részo zsoldosokból fog állni, tiszti kara

•) E közlemény Szemere Bertalan Naplójának sajtó
alatt levö 3-dik füzetéből van véve; Szemére ezt 185
havában irta. Mondanunk sem kell. hogy néhol nagyon is
subjeetiv nézetek nyilvánulnak benne, s hogy az iró kedélye
a franczia absolutiímus elkeseritó nyomása alatt állt. '—

Szerk.

i mindig az volt. Tábornagyai rangjaikat hazafi-
vérért kapták.

Ősszegyülni a népnek tiltva van; ki szólani
mer, mint hirkorholó elitéltetik, — hátra van: irni,
de irni sem szabad, minden lapnak véget vet két
megintés. Különben is a franczia lapok nem bölcsek,
nem hazafiak organumai, pusztán üzérkedő válla-
latok, zsidók és bankárok kezében vannak, kiknek
czéljok nem vezetni a véleményt, de nyerni, s ilyen
helyzetben nem reménylhetni, hogy elv miatt veszé-
lyeztesse a vállalkozó a milliókat, miket egy-egy
lapba fektet. Nem is állhatna fen egy lap sem, ha
hirdetési organum, s igy az iparnak egy szükséges
koreke nöm volna. S nemcsak belügyekről nem
szólhat, de külföldiekről sem, még idegen lapok
czikkeit sem veheti föl, érettök is büntettetik.
Az udvari ünnepekről sem szabad szólnia, ha azt
nem tetszik tudatni a kormánynak, — XV. Lajos
legalább ezt megengedte. Szóval Francziaország
egy kolostor, melyet a guardian madzagon rángat;
szabály: vak engedelmesség. Még a Charivári tré-

! fái is tiltvák, — csak olyan dolgokat gúnyolhat,
mik senkit nem érdekelnek.

Kiszámithatatlan azon szellemi kincs, mi az
elmékben elásva marad, s e rabságban ez a legna-
gyobb veszteség. Mint az összerakott farakás, mely
nem lángol, de füstöl, s szénné ég, olyan e nemzet.
Még folyóiratokat sem szabad alapitani, sem köte-
tes könyveket irni. Proudhon legujabb munkája a
financziáról, 2 kiadást ért, neve azonban a czim-
lapra nem tétethetek, ez 3 évig tartott, mióta a
neve ott áll, egy év alatt 3 szór és4-ezer adatott ki.
Nyilvános leczkékre csak az mehet, kinek bems-
neti jegye van. A színháznak castigare ridendo
mores, vagy sirva tenni azt nem szabad, csak ha a
rendőrség a nevetést vagy sirást megengedi. Azon-
ban nincs censura. De miért nincs? mi hát ez? A
legmesteribb áloskodás, a nevét eltörölték, de a
dolgot fentartják. A kerék megvan, de megkötve.
Nyilvánosság czime alatt mindenben a legczuda-
rabb titkolózás. Nyilvános törvényszék, de a poli-
czia nem ereszt be hallgatókat, nyilvános törvény-
hozás, de tanácskozásaikat közölni nem szabad;
nyilvános budget, de titkos költés, — nem szabad
tudni, csak azt, a mit a kormány közöl. Nyolcz
millió szavazta e kormányt? De ki számitá össze a
szavakat? Maga a kormány. Rendőr eresztgeté be

| szavazókat, az igen-t maga osztogatta, a nem-et
i osztogatókat befogdosta. Agyúk hangja némitá el
I a zugolódókat, 10—20,000-et deportált az egyen-
j litő alá, s azután feláll és mondja: a csend hely-
I reál lt,

Es ez a franczia sereg műve! Valóban nincs a
földön éhez fogható sereg!! Kain igy ölte meg
testvérét Ábelt. Napóleonon nem csodálkozom: ő |
korsikai, — első minisztere zsidó; Fould; igazság-
ügyminisztere olasz, Abbatucci; neje spanyol; a
törvényhozótest elnöke német, Schneider; — ta-
nácsadói Casa bianca, JBaceiochi, Niewkerke, Pe-
reire, Pietri, a rendőrség feje . . . mind idegen
nevek. A kevély és hiu franczia népet néhány ide-
gen tánczoltatja, mint a medvét a komédiás. Ez a
franczia nép sorsa, már a multban is igy uralko-
dott fölötte Medicis, Habsburg vér, és Mazarin s
több idegenek.

Lajos-Fülöp alatt 900—1000 rendőr Párisban j
alig volt. Most 6000 van, az átöltözteket ide nem
számitván. Akkor nyersebbek voltak, mert a pol-
gár, hol jogát érzette, ellenállt. Most mind nyájas,
udvari, alázatos; nincs alkalma parancsolni, imper-
tinens lenni, — minden meghunnyászkodik előtte.
Ellenállni ? kinek jutna eszébe. Minap egy birót
(maire) elzárt egy csendőr (gendarme), bár az
fölötte van; panaszt tőn a biró. Igazsága volt. De
a csendőrt fölmentették, — mert bár a birónak
igazsága volt, de a csendőr utasítását követte, s
ettől el nem térhet. Sőt a csendőrnek joga van
saját felsőbbjét feladni. Juhok népe a franczia, a
legrepublikánusabb sem tudja honát csendőrség és

! centralisatio nélkül képzelni. Teljesen meg van
' romolva. Megjavítani lehetlen, ujra kellene terem-

teni, — mint a sánta Popénak mondá egy kocsis,
kiszállva egy kocsiból megbotolván, s szavajárását
mondván: Isten javitson meg, — a kocsis rá azt
felelte: uram, könnyebb volna ujra teremteni,mint
megigazítani.

E népben nincs más szenvedély, mint: élvezni
és szerezni pénzt. Tűrni nem tud, várni nem bir,
ellenállni s akarni nem mer. Minden embernek
módjában volna valamit próbálni; ki teszi? A ka-
tona fölebb menni vágy, az ügyvéd nyerni, a
bankár gazdaggá lenni, a polgár békében élni, az
iró hirt keres, a nép munkadijt, az ifju kéjeket, —
minden várja a messiást, de magát az előkészítés
munkájára senki sem áldozza fel. E népből a pol-
gári bátorság s a kötelesség érzete egészen hiány-

zik. 1852 óta e nép élete semmi ilyest nem mutat
fel. Mi nem történhetnék, ha az uralkodó rendszer
ellen nem százan, de ezeren felszólalnának, de
egyenkint . . . Igaz, a kormány megbüntetné, de
ép ez hatna a tömegre. Aztán ha e nép csakugyan
érdemli és szereti a szabadságot, képviselőválasz-
táskor miért nem nyilatkozik ? Az áll, hogy van
eszköze nyilatkozni, roszalni a rendszert, ki hibája,
ha nem él vele? E tétlenséget soha nem tudtam
megfogni; igaz, várni könnyebb, semmint tenni s
küzdeni. S ez a legorősb erősség a mostani kor-
mány mellett, mondhatván: 1852-ben katonaság-
gal választatám magam elnöknek, — de császárrá
választatván, szavazhattak volna ellenem (itt az
összeszámítás kétséges), s még inkább tehetnék azt
képviselők választásakor. Ha nem tették, oka az,"
hogy tetszik a mostani állapot, ha «nem tetszik:
hogy van az, hogy nem szavaznak? Félnek? ez
bátorság hiánya. Restelkednek? ez kötelességérzet
hiánya, — mindenesetre nem látszanak szeretni a
szabadságot, miután azt elérni semmit nem tesznek.
Ha nem minden, de városonként tiz-husz választó
élne jogával, s azért mindennek kitenné magát, —
ha az irók s hirlapirók mernének irni, s nem gon-
dolnának vele, ha elitéltetnek is, szóval, ha csak
néhány száz, annyival inkább néhány ezer ember
tenné kötelességét, s ebből pör vagy üldözés tá-
madna, ez megrázná a jelen rendszert alapjaiban.

De itt a legnagyobb hunyászkodás uralkodik,
a legfinomabb sensualismus és logalávalóbb nye-
részkedés. Ez ország egy nagy börze, tele csalók-
kal. Rothschild embere milliókkal szökik el, — a
bankárok sorban ülik a fenyitőtörvényszék padjait,
— a vállalatok nyakrafőre buknak, — a senatorok,
tábornokok, miniszterek mind üzérkednek. Morny,
az orosz udvarnál követ, a császár kebelbarátja, a
képviselőház elnöke, a Grand Central vasut elnöke,
23—40 millió hiányt hagy, ezért adták ol a vas-
utat, hogy őt fedezzék, — Rouher miniszter, 1848-
ban szegény ügyvéd, milliókkal bir, — Fleury
hasonlókép, az első lovászmester s ípjának 50 mil-
liós bankot szabad alapitani. — Szóval, a kormány
emberei s tagjai mind spekulálnak, mintegy sejtve,
hogy ez igy sokáig nem tarthat, tehát most az idő
meggazdagodni. Nem a nemzeti gazdagság nagy,
a speculatio az, egyesek roppant kincsre tesznek
szert, mig a sokaság elszegényül. Mind ez egy
ragyogó épület (tűzjátéki): lángol, ropog, ragyog,
de mihamar füstölgő vázlata fog csak maradni
hátra.

Jelszavuk: aprés nous le déluge. Ennek foly-
tában nem kiméivé semmit, s a jövendőre nem szá-
mitva, nagy dolgokat is hajtanak végre. A Louvre,
uj utczák, uj boulovardok, uj piaczok, uj séták,
ezek érdemek, mik megfognak maradni, ha Napo-
leon nem bigyesztené is föl a Louvre minden
négyszöglábnyi helyére az N-betüt, s ha képeit
nem küldözné is szét minden községbe s minden
közterembe. Ez határtalan és kisszerű hiúságra
mutat. Különben ez bélyegzi minden müveit. Mit
csinál és alkot mind olyan, mi szembeötlik, hatásra
számit, nem a jóra. Nem arra költ, mi a népnek
kéjelmet és jóllétet ád, hanem mi a nemzet hiúsá-
gát csiklandozza. A munkás nép laka körül nincs
elég s tiszta lég, vizo nincs jó, vagy tirág:;, séta-
helyei sincsenek, utczai piszkosak, szűkek, — de ő
a vizet a tengerbe tölti, a tágas utczákat tágítja, a
gazdag városrész kéjelmeit szaporítja, hírt akar, s
a hiu nemzetet hiúsága által akarja megnyerni.
Nöm számit roszul. Ha a sors időt enged neki,
aligha meg nem fogja nyerni. E részben ő rokon a
nagy franczia tömeggel. Nincs dicsekvőbb nép a
föld hátán. Magába halálig szerelmes. En sokszor
próbáltam, hogy a kik megróvták e nemzet sülye-
dését, azok eiőtt szóltam ellene, — és rögtön vé-
delmére keltok. Csak nekik szabad magokat bí-
rálni, idegennek nöm. Mindennap minden lap tele
van ilyenekkel: a franczia nép az emberiség vezére,
a civilisatió feje, a szabadság előbajnoka, a világ
megváltója, az izlés mestere, Páris a világ lángel-
méinek középpontja, . . . szóval a nagy mindenség
napja e nép. S e részben a republikánus oly elfo-
gult mint a legitimista, a műveletlen mint a láng-
ész. Egyképen nevetségesek. St. Marc Girardin
mondja egy művében: a nyelvekbeli különbség
onyészőben van, de ha még több nyelv van is, az
eszme, az elv, a gondolat mind franczia, — a
helyett, hogy azt mondaná : mind emberi. Pedig
alig van tudomány s művészet, hol annyi sok kö-
zött, a tetőpontot franczia foglalná el. A legna-
gyobb költőt, a legnagyobb bölcset, a legnagyobb
festőt, a legnagyobb zeneszerzőt, a legnagyobb
szobrászt, a legnagyobb történetirót, a legnagyobb
csillagászt, a legnagyobb kritikust, a legnagyobb
utazót, a lognagyobb jellemet, — ha van egy-egy,
kit legnagyobbnak lehet mondani, — no a fran-

cziák közt keresd. Es ha az embert, s ha a szabadsá-
got nézzük, el kell szomorodnunk. Mikor volt e
nemzet szabad? 1790-től—1802-ig, de mint a rab,
ki letépve lánczait, ölt, gyilkolt, dühöngött. És
1848-tól—1850-ig, mert 1851-ben már becsukták,
a ki merte a respublikát utczán éltetni. És aztán
e nép novezi magát a nemzetek szabaditójának!
Hogy adhattad azt, mivel magad nem birtál ?
Lázaidban szét-széttöröd lánczaidat, de ha az el-
mulik, ismét rád rakják azokat.

Néhány év óta, egy tized óta, nagy változás
ment végbe a francziákon, idegen nyelveket tanul-
ván és utazván. Azelőtt a legműveltebb franczia is
tele volt előítéletekkel más népek érdeme s hiányai
iránt. Más nomzetek története, haladása, irodalma
rájok nézve nem létezett, csupán magokat ismer-
ték, innen az a határtalan hiuság! Ök a németet
ép ugy megvetek, mint az angolt, s az olaszt, pedig
mindenütt mestere, tanítója bizonyos nemben. A
német mint bölcsész s tudós s mint egyetemi mü-
veltségü, az olasz mint művész, s ki egész Európát
első tanitá a tudományokra, az angol mint iparos,
mint tengerész, mint kereskedő, mint költő, mint
hóditó, mint szabad. Nagy eredeti írókkal a fran-
czia irodalom kevéssel bir, kellemes és divatos
írókkal igen, mit más nemzetek felfedeznek, ő fel-
dolgozza, alakba önti, s tudják magokat divato-
sokká tenni. XIV. Lajos századának jutott a sze-
rencse, Európában a hangot adni, s azóta nehezen
birt uralma alól Európa, Angliát kivéve, kiszaba-
dulni. Hogy magával e nép tele van, nem csoda, ki
Párisban soká él, magán tapasztalhatja, hogy a
sok magasztaló dicséret s lármás kérdés egészen
elszéditi fejét, a mi itt nincs, az mintha nem létez-
nék. Pedig Cousin, első bölcsésze, német és angol
csonton élősködik, s igy többi tudósai is vajmi
gyakran idegen eszmét dolgozgatnak fel. A mi
több, még az izlés s divat dolgában és műhelyeiben
idegen elméket s kezeket találunk. A gyárosok,
rajzolók, dolgosok logjelosbjei német, olasz, angol
nevet viselnek, — firma franczia, de egyéb nem. A
bronz, műasztalosság, a lámpakészités, a zongora-
gyár (elsö négy ház: Erard, Pleyel, Herz, Roller,
mind német név), s több más mind idegen nevet
ragyogtat a művészek közt: Schöffer, Winterhal-
ter stb., a bankárok közt: Rothschild, Hottinguer,
Löwenbourg, Marquard stb. Azonban a párisi
divatnak egész Európa adózója, az idegen kozek
munkáját francziának vevén más nemzetek, —
nem is képzelik, hogy maguknak hódolnak.

Senki nöm tagadja, hogy a franczia nemzetnek
nagy érdomoi vannak, hogy egy és más korban fő
szerepot vitt, hogy Európa első nemzetei közül
egy, de az minden esetre nevetséges, ha magát
legelsőknek hiszi, sőt mi több, önmaga hirdeti. Es
pedig ezt teszi. S most is azt mondja, midőn a rabok
közt első, s nem egy más idegen hatalom, de egy
kalandor, sőt öngyávaságának rabja. E nemzettel én
ugy vagyok, mint a tehetségdus, de szerfölött hiu
emberrel: elismerem képességeit, de ha kérkedik
velök, ha maga magát túlozva dicséri, s másokat
gyaláz, elfordulok tőle, s hevemben azt is hajlandó
vagyok töle tagadni, mi illeti. Kiben semmi sincs,
és hiu, azzal könnyü bánni, az ilyon nevetséges
egy karikatúra; de kiben sok van, de még több
hiuság, ez nehéz feladat, hiúságát ostromolván, azt
gondolhatnák erdőméit is tagadod.

E népet XIV. Lajos és I. Napoleon rontá
meg, a rendőrség, központosítás és a dicsvágy által.
Az első rabbá, a második a szabadságra alkalmat-
lanná, a harmadik hiúvá tette. Mint egyéneket
roszul lehet nevelni, ugy lehet hamis irányt adni a
nemzetek életének. Ilyon népnél, melynél az auto-
nómiai kormányformáról sem fogalma, sem gya-
korlata nincs, támadhatnak Fournier-féle rendsze-
rek, nem az életet elemezik, hanem elmés theoriá-
kat szőnek, melyeknek egy hiányok van: nem
gyakorlatiak. Az embert köll venni, ugy mint van,
és vele igy is lehet boldogulni. Az élet itt a föl-
dön bajjal jár, a társas élet is, de az bizonyos,
hogy annak van legkevesb hiánya, mely szabadsá-
gon alapszik. De csak az a szabadság, mely egész;
itt mindent ki lehet számitani, mint a zsarnokság-
ban is mindent, nincs rosszabb annál, midőn a
Kettő _ összovegyittetik. Amannak képe Észak-
Amorika, Anglia, — ezé Francziaország, Ausztria.
Ilyen nemzet hasonló azon fogolyhoz, kinek enge-
delme van kijárni, dolgozni, mozogni, de jelül lábán
és Kezén ogy-egy d a r a b l á n c z C 8 Ü n g m ; mindunta-
lan gátolja mozdulatait.

A milyen tömegben a nemzet, olyanok egyen-
ként az emberek. Tudatlan mi a külföldet illeti,
idegen szokásokat megvető, saját szokásaiban egy-
hangu s pedant mint nyelvében, magáról sokat tesz
fel, masrol semmit, - ki két nyolvet beszél, neki
az sok, ki hármat, alig hiszi, ki négyöt, alig fog-

hatja meg. Ha mi jót s szépet lát, mi külföldi,
elcsodálkozik, hogy olyasmi Francziaországon kivül
is van. Egy igon művelt kisasszony, ki magára
vigyázni is tudott, estenálunk lévén, s ezüst thea-
készületünket látván, midőn hallá, hogy bécsi jmű:
„mit, kérdé, hát Bécsben is csinálnak ily szépet?"
Ekkor mi nézénk rá talán csodálkozva, mire ő elpi-
rult, do épe pirulás volt jele, hogy kérdése leikéből
jött. Talleyrand azt mondá: a nyelv arra való,
hallgatni vele. A francziának nyelvo arra való, az
ellenkezőt mondani. Alig érez valamit, s mindig
superlativval s nagy szavakkal él, mi a németnek
hübseh, neki magnifique, divine, suplimo. Beszéde
egy csöpüfonal, mely hamis aranynyal van bete-
kerve. Betanul szavakat, melyek szépen hangzanak,
do semmit nem jelentenek. Ő náluk ez üros forma,
hozzá szoktak, do az idegen a szavakat valódi érte-
lembon veszi, s csak későn ábrándul ki.

Beszél sokat, de keveset érez. Kérdezősködik
oly melegnek látszó részvéttel, s válaszodat már
nöm hallja, másutt vagy magán jár esze. Azonban
kiváncsi, mint Athenae polgárai azok voltak, kér-
dez untalan, ki vagy ? Eleinte föléltem ki vagyok,
s mi vagyok, de mindig megbántam. Számüzött no
feleljen nekik, hideg kebelre talál nálok. És hogy
érezne veled, miután hazádról s dolgairól semmit
sem tud? Ez az oka, hogy már 1850-bon a respub-
lika alatt sem kerestem ismeretségeket, azóta még
kevésbbé. Annyival inkább nem, mivel a republi-
kánus még hiúbb, hidegebb, tudatlanabb. Termé-
szetes, nem igazi republikánus, véli magát annak,
ez egy mód szerepelni, kitűnni, de tele van mind-
azon előítéletekkel, miket imád a legitimista. A
státusfőre nézve különböznek, a rendszerben nem.
Szóval a franczia nyájas, de nem szives, szavaiban
nemes, tetteiben nöm, udvari a kifejezésekben, a
lényegben nyers, egy-egy szines tulipán illat nél-
kül, egy csinált virág, egy vasalap, melyet a szin
lágynak mutat; mindent igér, de semmit sem tel-
jesit, első napokban elbájol édes modora, harmad
napra undorodol tőle, nagylelkűt játszik, pedig
önző; egy nagy gyermek, bölcsőjétől kezdve halá-
láig katonásdit játszik, uniformisban jár már a
pensióban, mindenütt kitüntetésre vár, az iskolában
dijt óhajt, az életbon becsületrendet, öntudata neki
nöm elég.

Ilyen a franczia nép, —legalább a párisi ilyen;
nem ismerem a vidékit eléggé, de azt hiszem az
jobb, mert a franczia fajban sok szellem és józan
ész van, s ez a vidéken még romlatlan.

| erdők, és magas bérezés hegyek között fekszik
I s mély csendesség uralkodik egész környékén."

Nagyon valószinü, hogy e magányban az ekkor már
különben is komor kedélyü, beteges ember —
életútját teljesen eltévesztve látván s elzárva

Ányos Pál egyik kőkeményéről.
A „Hazánk s a külföld" 19- és 20-dik szá-

mában régi jó költőnknek Ányos Pálnak ogy
„Kalapos király" czimü bevégzotlonül hagyott s
inostanig kiadatlan költeménye van közölve. Mél-
tányoljuk az utódok megemlékező kegyeletét már
csak azért is, mivel egyik korán elhunyt kitünő
költői tehetségnek még ma is jórészben ismeret-
len maradványait napvilágra bontják a családi
levéltár penészes kötegeiből, a mit nálunk nagyon
ritkán tapasztalhatunk; de e méltánylat nem zárja
ki, sőt épen megköveteli, hogy a hozzácsatolt tör-
ténelmi átnézet valótlanságait — habár kissé
későn is — a maguk valódi értékére leszállítsuk s
egyszersmind a költemény keletkezése időjét, a
mennyire csak lehetséges, megállapítsuk.

A bevezető czikk végén Mihály Tivadar ur
szóról szóra ezt irja: „Ki tudná megmondani,
miért maradt töredék e költemény? Talán midőn
si költő irta, II. József épen halálos ágyán feküdt
s a szelid lelkü pap felbenhagy ta vádjait, térdre
borult s imádkozott a haldoklóért...."

Hogy mennyire hibás e föltevés és a történeti
igazság mennyire ignorálva van ez állitásban, bi-
zonyitják im ezen megczáfolhatatlan adatok: Mária
Terézia meghalt 1780. novemb. 29-én, követke-
zőleg lI . József uralkodása Magyarországban cz
idő óta kezdődik; IL József meghalt 1790. febr.
20-án, Ányos Pál pedig 1784. szept. 5-én, és igy
Ányost 5 és % évvel élte tul József. Természetes
ennélfogva, hogy a haldokló király feletti fájda-
lom nem dobathatta el a szelid lelkü pappal a
tollat s Ányos nem imádkozhatott a haldoklóért!

Egy kis combinatióval megállapíthatjuk tö-
redékben maradásának okát is. Ányos 1777-től
1781-ig Budán volt, a hol irodalmi, befolyásos
megyei, sőt államszolgálatban levö emberekkel is
gyakran érülközhetett, s ekkor „hazája szabadsá-
gáértreszkető nemes szive és nemzetéhez viseltetett
forró szerelme" könnyen kitörhetett ily mély ér-
zelmü intő szózatban; azonban 1781. novemberé-
ben Nyitramegyébo, a felsőelefánti zárdába kül-
detett, mely — Bacsányi szerint — „sürü, setét !

levén a társaságoktól — folytatta ugyan még
egy darabig versét, mig kidöröghetto magát az
„eretnek-pártoló" József ellen, do aztán felha-
gyott azzal, szeme előtt lebeghotvén még az is,
hogy kiadása nem lesz lehetséges, s ezt an-
nálinkább felvehette, mert látta azt, hogy József
maga eltűri ugyan a személye ellen intézett gúny-
iratokat, de hivatalnokai, eszközei meglehetős szi-
gorral bánnak el a hazafiasabb vérlüktetést mutató
művekkel. Csonkán maradhatott tehát a helyvál-
toztatás és az eredménytelen munka tudata miatt.
Eredménytelenség érzetével dolgozni nagyon
nehéz.

Ennyit Mihály T. ur egyik kérdésére. A má-
sikra is meg tudunk felelni, moly igy van feltéve:
„Ki tudná megmondani, miért maradt ismeretlen?
Talán Ányos magáévá tette ezen elvet: De mor-
tuis nihil nisi bonum, s nem akarta a sirban por-
ladozónak álmát zavarni . . ." E „talán"-ra már
fölebb reflektáltunk, de ugy hiszem, nem csaló-
dunk, ha ösmeretlenül maradásának egyik okát
abban találjuk, hogy Bacsányi — a ki Ányos
halála után 14 évvel 1798-ban kiadta munkáit —
nem kaphatta kezei közé o költeményt; a másikat
pedig az akkori sajtó-viszonyokban.

Nézzük meg csak közelről e tárgyat. Bacsá-
nyi kiadói élőbeszédében ezt mondja: „Tudtam
vala, hogy Ányos irásai megvannak valahol, vala-
kinél, de noha eleget fáradoztam felkeresésekben,
több esztendők elfolytak mégis, a mig nyomokba
akadhattam, a minthogy valójában még e mái
napig sem vehettem azokat mind kezemhez." Másik
lapon pedig igy szól: „Azon költemények, a mellyok
ezen nyomtatott kötetben nem találtatnak, vagy
nincsenek kezemnél, vagy pedig nem nyomtatni
valók. Ha idővel előkerülnek és nyomtatásra alkal-
matosak lesznek, akkor . . . második kötet gyanánt
ki fognak adattathatni." Bizonyos immár ez idé-
zetekből, hogy e költemény vagy azért maradt
ösmoretlen, mert a kiadóhoz nem jutott el, vagy a
czenzura vetett akadályt megjolenhetése elé, a
mit a protestánsok és óhitüek iránti ingerült hangja
kellőleg igazolna is; de még ez okokon kivül az is
megtörténhetett, hogy Bacsányi — ki megrovásra
méltó önkénynyel járt el a kiadás körül — mint
csonkát félrelökte. Azonban bármelyik is a valódi
ok: az semmiosetre sem lehet, a mit Mihály T. ur
emleget.

Hogy pedig maga Ányos nem bocsátotta világ
elé, ezt onnét magyarázhatjuk ki, hogy ő koráb-
ban elhalt, semhogy kiadhatta volna — bár szán-
dékolta — költeményeit, s igy történt aztán, hogy
egypár alkalmi versen és szent éneken kivül életé-
ben semmi som jelent meg tőle.

Ennyit akartunk Ányos emlitett költeménye
közrebocsátása alkalmával helyreigazításul meg-
jegyezni. Most még csak azon óhajtást ismételjük,
a mit 1855-ben Toldynál s 1867-ben ogy, az
Ányosokat közelről érdeklő, vidéki hírlapban ol-
vastunk, hogy „vajha Ányos művei teljes kiadás-
ban minél előbb uj életre ébresztetnének!" Ez
óhaj beválthatása kizárólag a most élő Ányosoktól
függ; szeretjük is hinni, hogy legalább családjuk-
dicsőségéért megtesznek annyit, hogy avatott em-
ber által közrebocsáttatják elődüknek nagyon hé-
zagosán ősmert műveit. Ugy legyen! T-

Utazás a holdba.
(Folytatás.)

IX. Legyünk útitársak!

Ezzel elváltak. De a véres szándoku párbaj
kimenetele sokkal békésobb lőn, mint magok a
felek előro gondolhatták volna. Bármonnyire tit-
kolta Barbicane szándokát, a mindent kikutató
Mastonnak tudomására osott az. Értesítette Ar-
dant is. S megindultak az erdő felé, az emberva-
dászat megakadályozására, nöm is gondolva arra,
hogy mig az egymást halálra kereső ellenfeleket
keresik, a golyó okot találhatná. Az ordőben azon-
ban csöndesség volt. A két ellenfél egy darabig
járt fől s alá, folyont puskával; de elkerülte ogy-
mást s végro mindkettő megunta a dolgot. Bar-
bicane hideg vérrel heyeredott a fűbe s ott valami
észtörő nagy számításokba bonyolódott; Nicholl
kapitányt pedig abban találták épen, a mint egy
óriási pók hálójába bonyolult s abban vergődő' kis
kolibrinek a segitségére ment s azt kiszabaditani
buzgólkodott. íly nagylelkü és életmegvető két



ellenségért kár lett volna, hogy egyik a másikat,
mint egy vadállatot, lepuskázza. Ardan össze
hozta őkot,s a két tudóst, kiknek ellenségeskedését
ugyis csak tudományos versenyzés szülte, kibékél-
totte egy közös eszmében. „Mindketten, igy szólt
hozzájok, halálra szántátok magatokat. Bolondság!
Üljetek be velem mindketten a holdba röpülő lö-
vegbe, s együtt éljetek, vagy haljatok. Ez elég
bizonyság lesz minden veszélyt nevető férfias bá-
torságotokról ; s mi a párbaj czélja más, mint ezt
bobizonyitni ?"

Az inditvány tetszett. A két ellenség egy-
mással tökéletesen kibékülve fogott kezet. Három
útitárs együtt volt menendő a holdba. Maston T.
magánkivül volt Ardan remek ötlete fölött,esengvo
kérte, vegyék bo őt is negyediknek. De megma-
gyarázták neki, hogy a hely s benne a levegő szűk
és egy negyediknek jelenléte igen is érzékenyen
megtámadná az élelemszorek készletét s nehezitné
a vállalat egész kimenetelét. Mély sóhajjal adott
nekik igazat.

Azonban térjünk vissza a kisérlet előmunká-
lataira; a löveg elkészítésén van a sor.

Olvasóink nem feledték el, hogy Ardan Mi-
hály táviratában a gömb helyett kupvégü henger
alaku löveget kivánt. Helyesen. A gömb folyto-
nos forgásával tengelye körül, halálos lett volna
a bonno ülőre; mig a hosszu s elől hegyes alak,
oly egyenesen és egyenlően monondett, mint a hajó,
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részletonként volt a lövegből kibocsátandó, mikor a
kerek deszka rendre-rendre fenekére száll, s minden
rendben van. Igy az első lökést a mozgékony viz-
elem fogván fől, az utasok nem fogják oly veszélye-
sen érezni, mintha szilárd alapon ülnének.

A löveg belsejébo egy, a kup teteje mellett
alkalmazott kis ajtón s ahoz támasztott vas-létrács-
kán, lehotett be- és lejárni. Falaihoz kézi szekré-
nyek voltak támasztva, salattok kényelmes divánok
köröskörül. Mennyire lehet benne kényelmesen
élni, Maston ur követelte magának, hogy mogpró-
bálhassa. Egy hétre bezáratta magát s mondhatjuk,
hogy vidáman és még meghízva jött ki belólo
nyolezad napra.

Most már minden készen volt. A szükséges
mennyiségü pyroxylo (lőpamut) is együtt volt,
illetőleg külön, kisebb részletekben, légmentesen
elzárt csomagokban s gondos Őrizet alatt, nehogy
az amerikai gondatlanság, mely égő szivarral is
kész elsütni a bombavető ágyút, idő előtt felgyújtsa
s irtózatos veszélyt idézzen elő oly roppant meny-
nyiségü, s oly rendkivüli erejü gyuanyaggal. A
megtöltés maga a legnagyobb veszélylyel járt,
s azért rondkivüli elővigyázatot igényelt. Nem is
bontották ki egyszerre az egész mennyiséget: mint
tudjuk, négyszázezer fontra ment. ötszáz fonton-
ként volt az elcsomagolva, s egyenként bontották
föl, ugy töltötték be a Columbiádba. Minden tüz-
szikra gondosan ol volt távolitva s meztelen karú

Semmi baj sem történt. Nicholl elveszte a
harmadik fogadást is; s Barbicane ellenzése daczára,
ki az ujabb egyezkedés által a fogadásokat érvény-
teleneknok vélte tekinthetni, pontosan kifizette a
3000 dollárt is.

— Óhajtom, mondá Ardan Mihály, hogy a
hátralevő kettőt is veszítse ol; akkor legalább nem
maradunk le az útból. (Vége köv.)

E g y v e l e g .
® (A társaskocsi-közlekedés Páris és Lon-

donban ) Párisban minden társaskocsi egyetlen
nagy társaság birtokában van, Londonban pedig e
jövedelmező üzletágban több társulat részes. Ez
utóbbi városban már 1866-ban 602 omnibusz köz-
lekedett, melyek a nevezett év folytában 44.351,000
járókelőt szállitottak tova. Párisnak 656 omni-
buszavolt, melyek 107.212,000 embert szállitottak.
Londonban minden társaskocsira naponként 201,
Párisban 447 utas esik. Londonban az évi bevétel
15.377,000 frankra, Párisban, hol a viteldijak ol-
csóbbak, 20.604,000 frankra ment. A társaskocsio
használatának tekintetében a párisiak tul tettek
az angolokon.

** (Csali angol!) Garnier-Pagés, a franczia
parlament hires tagja egyik estélyéro egy angol ea
szőke leánya, miss Anny is elmont, mindketten
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Maston meghízva jött ki a lövegből.

vagy a vasuti vonat, előro. Barbicane elnök, egy-
előre csak fölfüggesztette volt a löveg öntésére j
kiadott rendelkezéseket; miután azonban Ardan
csakugyan megérkezett s az utazási szándék és terv
egész komolysággal, sőt most már három utasra
lőn megállapitva, sürgotős volt a löveg czélszerü |
elkészítéséhez is hozzálátni. Uj tervrajzokat küld- '
tek tehát a Breadwill et Co. háznak; s a löveg
azokhoz képest november 2-án megöntetvén, azon-
nal Stones-Hillbe indíttatott, hova 10-kén szoren-
csésen mög is érkezett.

Meg kell adni, hogy derék egy darab volt;
oly metallurgiai remekmű, moly valóban dicséretére
szolgált az amerikai tudomány és ipar szellemének.
Alumíniumból ily tömeg alig volt még egy darab-
ban földolgozva. Kivül fényes, ragyogó a napfény-
ben, belül — mint egy szoba — minden kényelem-
mel fölszerelve, nagysága meglepő, mert szélességű
9, hossza 12 lábnyi volt, a mi ágyu-lövegnek csak-
ugyan meglohetős mérték, — minden tekintetben
kielégité a nagy várakozásokat. A kilövetés per-
czében való irtóztató lökés hatásának(abennülőkre)
ellensúlyozása végett Barbicano elmés készüléket
talált fel. A löveg űrjének alja, három láb magas-
ságig vizzel volt megtöltendő , melyen egy kerek
deszka, széleivel a löveg belső falához tökéletesen
oda illö, — uszandott, min az utasok helyet foglal-
nak, ugy azonban, hogy ^ viz, rövid idő, összesen
az olső percz alatt, de mégis nem egyszerre, hanem

és lábú munkások bántak a töltéssel. Rendesen
éjjel dolgoztak, hűvössel.

A lőpamut szerencsés berakásával Nicholl
kapitány harmadik fogadása már igen kétessé lőn
tévő. Még csak a löveget kellett rábocsátani. Igaz,
hogy ez volt a dolog legveszélyesebb része, a nagy
suly nyomásánál fogva. Mielőtt erre mennénok, a
löveg bolsejét rendezték be.

Hév- és légsulymérők, lát- és távcsövek, hold-
mappák nagy sokaságával látták el magukat. Pus-
kákat is vittek magukkal, valamint port és golyót,
három szenvedélyes vadász számára. „Nöm tudja
az embor," mondá Ardan Mihály — „kivol lesz
dolga a holdban; ember, állat megtámadhat, az
olővigyázat sohasem árt." Azonkivül ásót, kapát s
mindonfélo szükséges szerszámokat, minden égalj
shőmérsékhez szabott ruházatokat, vegytani készü-
léket, élelmi szőröket stb. nagy bőségben raktak
szekrényeikbe. Ardan néhány hasznos állatot is
szeretett volna vinni, hogy azok meghonositását a
holdban megkísértse; de a hely szük volta tiltotta[;
ogy kitünő jelességü kutyát csakugyan beszállí-
tottak, hogy magokkal vigyék.

Most már készen volt a löveg, hogy az ágyú-
torokba beszállitassék. Fölvitték Stone-Hill tote-
jére, az égfelé néző ágyu mellé. Ott óriási emelőgép
karjára akaszták, mint építésnél a nagy köveket,
vagy más nagy súlyakat szokás, s azzal bocsáták,
lassan, vigyázva, rendeltotése helyére.

A löveg belseje.

utitáskával plaiddel karjaikon, a mint épen a
kocsiból kiszálltak. A vendégek távozta után
angolunk és leánya közelednek a háziur hoz, s az
angol papa ekkép szól a vendégszerető Garnier-
Pagés-hoz: „Nagyon meg vagyok elégedve, hogy
önt láthattam, uram! Midőn tavaly Angolország-
ban volt, követtem önt Londontól Manchesterig,
Manchestertől Glasgowig, Glasgow Dublinig,
Dublintől Edinburgig, Edinburgtól . . . !" „De mi
czélból, uram?" „Hogy önt megkérjem, miszerint
Anny leányomat megcsókolja. Öt már megcsókolta
Russel, Disraeli, Napier, Cobden, Kossuth, Gari-
baldi, Cavour, Changarnier, Beust stb. Anny légy
szivos homlokodat nyujtaniGarnier-Pagés urnak!"
Az öreg demokrata sem tehetett mást, s készült
az ujnemü ajk-áldozatra, mialatt John Bull ur
ünnepélyesen tárczájába jegyzé e szavakat: „Ma
1863. május 24-kén Garnier-Pagés megcsókolta
Annyt."Ezután a csókgyüjtő pár önelégedett büsz-
keséggel elhagyá a termet. Miss Anny arcza —
ugy látszik, — valóságos csók-album.

** (Két japánt ifju) tanul Berlinben állam-
költségen. Elébb Párisban voltak, de az ottani
felületes és kicsapongó élet nem tetszett nekik.
Még 25 ifju jő Japánból európai fővárosokba.

** (Longfellow) világhirü amerikai iró köze-
lebb Párisba érkezvén, nagy kitüntésekkel fogad-
tatott. Longfellow 52 éves és 17.nyelvet beszél.

Irodalom és művészet
= (Ráth Mór kiadásában) közelebbről meg-

jelent : Páris Amerikában, irta Laboulaye Eduárd,
forditotta Márkus István, két kötetben. A kitünő
tudós és szellemdús franczia iró e rendkivül érde-
kes müvét, a magyar fordítás előszava igy jellemzi:
»E munka a legtisztább humortól duzzadó kedves
elbeszélés keretében, amelyben ogy párisit franczia
ea európai előítéleteivel együtt az amerikai társa-
dalom kellő közepébe varázsol át, a legélesebb
satyrával ostorozza Európa intézményeit, a politikai
és társadalmi előitóleteit; másrészről pedig oly
megragadó képet nyujt Amerika szabad társadal-
máról, hogy az a szabadság érdekes levegőjétől
vÍ88zaijedő félénk lelkeket is képes volna meghó-
dítani." Alig ajánlhatnánk olvasóinknak ennél
érdekesebb 3 ép oly mulattató mint tanuságos
olvasmányt. Ára a két kötetnek 2 ft. 40 kr.

A nevető ember, Hugo Victor érdekfeszitő
regényének harmadik kötete is megjelent, Huszár
Imre hű és folyékony fordításában. Kik a két
elsö kötetet olvasták, sietni fognak ezt is megsze-
rezni s alig várhatják a negyodik megjelenését.

** (A magyar hírlapirodalom) következő vál-
tozásokon ment keresztül 1869. julius elsején.
Megszüntek a „Hazánk", az „Aradi Lapok" az
„Ungvári közlöny" és a „Debreczeni lapok,"
ellenben két uj indult meg, egy vidéki lap
a „Debreczen" s egy pesti, a „Journal du com-
merce austro-hongrois," mely az egész nagy ivnyi
alakban, mint a politikai napilapok, hetenként
kétszer fog megjelenni s kereskedelmi és üzleti
érdekeinket akarja képviselni; három nyelven van
szerkesztve: magyar, német és franczia nyelven.
Hanem magyar része oly rosz magyarsággal van
irva vagy fordítva, hogy alig lehet megérteni.

** (A kath. szabadelvü lap alapítására) kikül-
dött bizottmány, miután az „Autonomia" feltétle-
nül rendelkezésére bocsáttatott, ennek alapján egy
„Szabad egyház" czimü kath. napilap kiadását
határozta el, mely julius 15-én jelen meg először.
E lapot küldik meg az „Autón." előfizetőinek. Az
uj lapnak két szerkesztője lesz: Prileszky Tádé
országgy, képviselő, és dr. Hátain Péter egyetemi
tanár. Szellemi vozetők és ellenőrködök Horváth
Mihály püspök, Hoffmann Pál, Kovács Lajos, Pri-
leszky és Szilágyi Virgil. A lap fő czélja: kath.
autonomia a magyar püspöki kar 1848-diki nyi-
latkozatának alapján, — jelszava szabadelvü ha-
ladác, társadalmi fejlődés, szellemis erkölcsi emel-
kedés. Ara ogész évre 20 frt. A szegényebb sorsú
papok kedvezményben részesülnek.

** (A „Szegedi Hiradó") szerkesztésétől Sza-
bados János visszalépett. Hat és fél éven át vezette
azt, s a vidék egyik legelterjedtebb lapjává tette.
A lap szerkesztését az eddigi főmunkatárs, Nagy
Sándor vette át.

** (Megjelent: „A magyar mérnökegylet köz-
lönye") III. kötetének 3-dik füzete, szerkesztve
Ambrozovics Béla által. Tartalma: „A folyóvizek
sebességének kiszámítására felállított nevezetesb
képletek,'* Techet Ignácztól. „Szabó Imre szög-
mérője." „Francziaország közlekedési eszközei",
Hieronymi Károlytól. Szakirodalmi szemle. Az
egylet tárgyalásai. Vegyesek.

— (Beküldetttt szerkesztőségünkhöz:) „Kü-
lönféle alkalmakra irt versek, melyeket a jó gyer-
mekek számára készitett „Flóris bácsi." (Flóris
Benő tatai ref. tanitó). Megjelent Komáromban
Szigler testvérek kiadásában. Ára 16 kr.

** (Hazaifestészetünk) érdekében örvendetes
tudomást veszünk azon szándékról, melyet Eötvös
József b. akar azáltal megvalósitani, hogy éven-
ként három pályadijat tüz ki nagyobb históriai
festményekre, melyekre csak hazai müvész verse-
nyezhet. Az illető szakbizottság már ki is tüzte a
tárgyakat, do igen helyesen odanyilatkozott, hogy
más tárgyu festményeknek is engedtessék meg a
pályázat, a mennyiben azok müvészi értékkel bir-
nak, b valóban nem is tekinthető helyesnek a
szenem ilyne m ü megkötése. A pályamüvek vázla-
* í . b a ü , k u . l d e i l ( l ő k be 8 egy biráló bizottság itél
•°tSiMo t Ő k a P 10<>^rab, a másik két leg-jobb 60—60 db aranyat.

** (A ^, , . ,„ , ,.i) újévtől jún. 28-ig
104 drámai előadás volt. E félév alatt a dráma-
birálo bizottság csak két kisobb vígjátékot foga-
dott el: „A miniszterelnők bálja" czimü 1 felv. és
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„A kétkedő" czimü 2 felvonásos vígjátékokat. Az
elsőt elő is adták, s ez volt az egyetlen eredeti kis
ujdonság. Ujdonság összesei* 11 volt, s ebből három
klassikai (Shakespearetől ás Moliére-től) és 5
darab egy felvonásos. Az egész drámai játékrend
állt ezekon kivül 53 darabból, melyek kőzül 22
eredeti volt. Shakespeare l l , Moliére pedig 7 estét
töltött be. A jövő idényre következő uj, vagy
ujonnan betanulandó darabok vannak kitüzve:
„III . Richárd", „A tévedések vigjátéka", „A ve-
lenczei kalmár", „Julius Caezár". mind a négy az
uj shakespearei fordítás szerint; Moretto „Donna
Diannája" Győry V. fordítása szerint; „A két-
kedő", ered. vigj. Bercziktöl; „Kedv és hivatás",
Szigligeti pár év előtti pályadijas vigjátéka átdol-
gozással; „Forestier Pál", „Giboyer fia", „Egy
szegény nő története", „Seraphine", „Pénz és bo-
caület" franczia színművek; Goethe „Egmont"-ját
is Szigligeti már fordítja, s előadják Scribe ,,Yn\ vá"
czimü melodrámáját is.

Kő/intézetek, egyletek
** (Magyar tud. akadémia.) Az akadémia

összes osztályai, ugy az igazg. tanács f. hó 5-én b.
Eötvös József elnöklete alatt vegyes ülést tartot-
tak. Az ülés kezdetén elnök tudatta, hogy ő Felsége
az uj alapszabályokat szentesítette, mire azok fel
is olvastattak. Elnök inditványára, ezután ugyan-
azon bizottság, mely az alapszabályokat készitette,
megbizatott az osztályok és az igazg. tanács szá-
mára külön-külön uj házszabályok kidolgozásá-
val. B. Eötvös felszólítja továbbá a gyülekezetet,
hogy az elnökség uj választására nézve intézked-
jék, minthogy a régi alapszabályok érteimébon az
elnökség 3 évre választatott, őzen tisztségi idő
pedig már márcziusban letelt. Csengery Antal indit-
ványára az elnökök a legközelebbi évi nagygyű-
lésig felkérottek tisztjeik viselésére. — Ezek után
Rónay Jáczint jelenté, hogy a Vitéz-féle jutalomra
,,a bor és must viszgálatára" négy pályamunka
érkezett. A munkák a természettudományi osztály-
nak adattak át bírálatra. — Lónyay Menyhért
másodelnök az ülés végén jelenté, hogy hg. Czar-
toryski László általa 1000 forintot küld az akadé-
miának a végből, hogy pályadíjt hirdesson e kér-
désre: „Fejtessenek ki azon érintkezési pontok,\ me-
lyek legrégibb idök óta Magyar- és Lengyelország
közt léteztek." E nagylelkü adomány köszönettol
fogadtatott, a történelmi osztály pedig utasittatott,
hogy határozza meg mielőbb a pályázat feltételeit.

** (A londoni magyar munkás-egylet.) Ezen
név alatt Anglia fővárosában élő hazánkfiai közt
egylet alakult, melynek főczélja számukra társa-
dalmi pontul szolgálni. Jóllehet az oda elvergő-
dött magyarok száma nagyon összeolvadt, mióta
politikai mímekültjeinknok a hazatérhetés lehetővé
lett, mégis meglehetős számmal élnek ottan ma-
gyarok az ipar, üzlet, tanulmány és müvészeti
pályán, kik kőzül eddig is már 73-an csatlakoztak
az egylethoz. Könyvbeli adományok az ogylet szá-
mára Lápossy és Lobmayer irodájában küldendők,
Pesten, 3 korona-uteza 26. sz.

•* (S.-A.Ujhe/yen) 40 szakférh" „Zempléni
orvos - gyógyszerész egylet"-ot (alakított, melynek
czélja: az orvosi és rokon tudományokat mivelni, a
testületi szellemet ébreszteni, a közegészségügyi
intézkedéseket figyelemmel kisérni s ezekre hatást
gyakorolni, és otla hatni, hogy a husonczélu egy-
letek ogymással folytonos érintkezésben legyenek.

** (Hevesen takarékpénztár) van alakulóban.
Ezer darab 100 forintos részvény bocsáttatott ki,
s eddig 900 már alá van irva. A részvényesek közt
számos földmivelő van, különösen Tisza-Nánáról
és Hevesről, örvendetes jelenség!

Egyház és iskola.
** (A közoktatási miniszter) az általa tervezett,

s már l e is érkezett népiskolai tankönyvek bírála-
tára Környei János, Imre Lőrincz tanfelügyelőket;
Bárány Ignácz posti, Kiss József s.-pataki képezdei
igazgatókat; Dömötör János, Emerlezy Géza,
Péterfy Sándor, Lederer Ábrahám tanárokat, s az
éneklési tankönyvekre nézve Engeszor Mátyás és
Zirnay László szakférfiakat bizta meg. A bizottság
a szép számmal beérkezett munkák bírálatát a
napokban már meg is kezdette.

** (B. Eötvös József közoktatási miniszter) a
négy éves tanfolyamot végzett joghallgatókat köte-

lező államvizgálatra az eddigi tantárgyakhoz jövő
okt. l-töl kezdve a magyar közjogot is felveendő-
nek rendelte.

** (Haynald Lajos kalocsai érsek) legközelebb
a következő czélokra járult adományával: 1. A
korláthi fiók-község templomának fölépítésére 40
frttal o. é. 2. Az Ugocsamegyében fekvő nagysző-
lősi iskola épitésére 2ö fttal. 3. A tiszafüredi iskola
épitésére 25 frttal. 4. A nagybányai Hunyadi-fél©
torony helyreállitására 25 frttal. 5. A m.-szigeti
nőnöveldei helyiség megszerzésére 30 frttal. 6. Az
Abaujmegyébon fekvő szántói plébánia és iskola
helyreállitására 30 frtta!.7. A nomos-oroszi reform.
egyházi épületek helyreállitására 25 frttal. 8. A
kis-illyei harangra 25 frttal. 9. Alsókapniki temp-
lomban fölállítandó oltárra 40 fttal, összesen 290 ft.

** (A selmeczi bánya és erdöakademia tan-
nyelve) sokszor képezte már a vita tárgyát; most
a jövő évi taufolyurara közzétett értesítésből ki-
omljük, hogy: az előadások magyar nyelven tar-
tatnak nvnden tárgyban, a bányászat kivételével,
hol ideiglenesen, vagyis az 1869 — 70-ki tanév
mindkét, s az 1870 — 71 tanév egyik felébon még
német nyelven történik az előadás.

, ** (A Kolozs-Monoitoron) Erdélyben f. é. őszön
I megnyitandó gazdászati tanintézetnél rendszeresí-

tett ogy igazgatói, egy intézeti gazdaságkezolői,
két tanári és egy kertészi állomás, az óvári m. k.
felsőbb gazdászati tanintézetnél üresedésbe jövő
tanári és négy tanársegédi állomás lévén f. é. okt.
l-töl betöltendő, ezekre a földmivelés, ipar és
keresk, m. k. miniszterium által pályázat hirdette-
tik. Az előadandó tantárgyak és egyéb részletes
föltételek a Budapesti Közlöny hivatalon rovatában
vannak közzétéve. Szabályszerüen fölszerelt folya-
modványok a fennevezett miniszteriumhoz f. é.
aug. 15-ig benyujtandók.

** (A Somogymegyei csurgói ref. egyházköz-
ség) iskola-épületeit és telkeit átadta az ott felál-
lítandó képozdai minta-iskolának. Igy tehát nem
sokára életbelép elsője az ilynemü intézeteknek,
melyekhez méltán köthetjük az iskolaügy és •<%
népnevelés üdvös átalakulásának reményét. A de-
rék Csurgó megérdemli, hogy olső bírjon ily nagy
intézettel, miután horderejét a felvilágosultság
szellemével fel tudta fogni és sietett az ügynek
áldozatokat'hozni. Elismerés illeti a belső somo-
gyi ref. egyházmegyét is a képozde felállítására
tött áldozataiért; adott 6 holdat kertre, 3 holdat
és 400 D ölet épülőtökre, 10,000 frt után kama-
tokat és ideiglenesen tantermeket.

** (A k.-kun-halasi helv. hitv. lyceumban) a
nyilvános vizsgák júl. 22—24., az irásbeli érettségi
vizsga júl. 26, 27-én, a szóbeli érettségi júl. 31-én
fognak megtartatni. — Az igazgatóság.

' Közlekedés.
** (A zugligeti Fáczántól) gőzsiklót akarnak

a disznófőhöz épiteni, az úgynevezett Wrányi ter
lökről. A megnyitást jövő nyárra tervezik.

Ji (Hajóhíd,.) A sáros-fürdő alatt hajóhíd fog
veretni katonai gyakorlat szempontjából. A terv
már készen van.

f (Vasuti előmunkálatok.) A közlekedési mi-
niszterium Pongrácz-tostvéreknek engedélyt adott
egy Uj-Szőnytől Dorogon és Esztergámon át Buda •
ra, és egy Komáromból Zsolnára vezetendő vasút-
vonal előmunkálataira. i

Balesetek, elemi esapások.
— (Tüzvész.) Bor kúton Mármarosmegyében

— mint nekünk irják — jún- ?6-a éjjelén Szitái
nevü helyen a havas alatt tüz ütött ki, mely hihe-
tőleg vigyázatlanságból keletkezett. Nemcsak a
ház lett a pusztitó elem martaléka, hanem a tulaj-
donos, ennek neje, ogy kis gyermek s a házi szolga
is, kiknek csak csontvázaira akadtak az üszkök kö-
zött. Benn égott még ogy ló is, ugy hogy a szeren-
csétlennek nem messze lakó testvére "családot
minden értéket elpusztulva talált. Ez eset alkalmá-
ból felhivja tudósitónk a hatóság figyelmét a havas
lakok czélszerütlen épitésére.

** (Hadházról) júl. 7-ről táviratozzák aP.N.-
nuk: A Hajdu-kerület szomszédságában lévő szs-
bolcsmogyei Lugos község határában sáskák pusz-
títják a tavaszi vetéseket; szárnyra kelendőben
vannak: de az előintézkedések a netaláni csapás
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esetéro megscminiditéaök iránt meg vannak téve.
A belügyminisztoriumhoz egypár dáoka mutatvá-
nyul küldetett innen.

Mi ujság?
3$ (A képviselőházban) a birói tjavaslat rész-

letes tárgyalása folyt a héton. A miniszteri javas-
laton kevés változtatás történt; még Deák F.
közvetítő inditványa is kisebbségben maradott.
Most már biztos, bogy elnapolás előtt olfogadta-
tik o t.-javaslat. A delogátusok tegnap, szombaton,
utaztak Bécsbe; elnökük hir szerint gr. Majláth
Antal lesz, alelnök Bittó.

** (A honvédséghez) biztos hir szerint, legkö-
zelebb 124 törzs- és főtisztet fognak kinevezni.

** (Az olaszországi volt magyar légió) Buda-
Pesten lakó többi tisztei felszólítást fognak in-
tézni többi tiszttársaikhoz, hogy egy Pesten
tartandó gyülésre megjelenjenek. E gyülés fel-
adata a honvédelmi minisztériumhoz intézendő
felirat szerkesztése lesz, melyben a volt légió
tagjai a magyar honvédségnél leendő alkalmazta-
tásukat fogják kérni. A gyülés ideje hirlapok
utján fog az illetőknek tudtára adatni.

** (A honvédelmi miniszteriumban) javaslatba
hozatott, hogy a Pesten állomásozó honvédek
számára egy zenekar állittassék fel.

** (Ilire jár,) hogy a honvédség épen olyan
egyenruhát kap, minőt a 48-iki viselt diadalmas
harczaiban. József főherczeg ugyanis nagyon dísz-
telennek találta a mostanit, s legfelsőbb helyon
kieszközölte az egyenruha megváltoztatását.

** (Hadparancsnokok.) A „W. Tagblatt"irja:
biztos értesülés szerint, b. Gablenz táborszernagy
magyarországi hadparancsnokká már kinevezte-
tett, hasonlókép gr. Neipperg lembergi és herczeg
Mensdorff horvátországi hadparancsnokká nevez-
tettek ki. A magyarországi hadparancsnok segé-
dévé Jacobi altbnagy neveztetett ki. — Mensdorff
hg. kineveztetését Kussevits b. helyett, Andrássy
művének tekintetik.

** (Becses régiség.) Néhai gr. Eszterházy
Vincze özvegve szül. herczeg Lichtenstein Zsófia
főudvarmestornő hir szerint egy becses magyar
ereklyét hagyott hátra. Ez egy ezüst oltári készü-
lék, mely a margit-szigeti doniokos apácza-kolos-
torból maradt fenn. Muzeumunk számára kellene
megszerezni e ritka becsü ereklyét.

** (B. Eötvös József) nagyapává lett.. Le-
ánya, Náray Lajosné júl. 2-án egy fiúgyermeket
szült.

** (Moyzes) beszterczei püspök hir szerint
meghalt.

** (A keresztelési különczködések) egészen
divatba jöttek. Egy aradi polgár ujszülött gyer-
meke keresztapjává egy Aradon tartózkodó török
ezredest kért lel, ki azt el is vállalta, s jelen is volt
a keresztelésnél, mely a szülői háznál hajtatott
végre.

— (Szabó, állatkerti elnök) a többek közt
azzal mentegeti az állatkort hanyatlását, hogy
a lapok, s jelesen a „Vasára. Ujság" is, most ke-
vesobbet foglalkoznak vele. Tormészetesoa, miután
eddig Xantus igazgató , ki ugy látszik az egész
vállalatnak lelke volt, folyvást ujabb és ujabb
adatokat szolgáltatott lapjainknak, s akkor min-
dig volt is miről. A lapok nem okai, hogy most
sokkal ritkábban van alkalmuk érdekes birokot
közölhetni az állatkertről.

** (Czimkórság) A „P. N." gróf Festetich
miniszter működéséről azólva, azt irja, hogy nálunk
„minden boldog decoraltra ötszáz boldogtalan visz-
szautasitott folyamodó esik!" — Szomoru dolog,
hogy még oly sokan akadnak, kik holmi puszta
czim s rendjel cznfrangjai után vágyakoztak.

** (Ismét veszett kutya) mart meg három
egyént. Az ősz-utezai Riedl vendéglőben egy
biztositó-intézeti hivatalnok kutyája a vendéglőst,
s az utczán künn két gyermeket harapott meg. A
kutya elfogatván, állatorvosilag megállapittutott,
hogy víziszonyban szenved. A megmart szemé-
lyek orvosi felügyelet alá helyeztettek.

** (Az eladó ügyében) Pestváros közgyülésén
a következő határozati pontok hozattak: 1. A
kutyatarthatás joga bizonyos összegnek a házi
pénztárba befizetésétől föltételeztetik. 2. Fényü-
zési ebek után egyenkint 5 forint, házi kutyák után 1
forint számittatik. 3. A kinek az év folyamában jő
birtokába kutya, annak adója az év elejétől szá-
mittatik. 4. Fonnevezett adóösszegek f. é. aug. l-töl
fizetendők. 5. Az ebtulajdonosokat ez adók nem
mentik föl ama kötelezettség alól, hogy ebeik
felett őrködjenek s azokat bélyeggel ellátott száj-
kosarakkal lássák el.

** (Budavárosának képviselőtestülete) rosza-
lását fejezte ki Pest városának azon határozata
felett, melyben a kutyaadó rendeltetett el. Ez
ugyanis a két testvérvárost közösen érdeklő ügy, s
igy Budavárosának képviselőtestülete elvárta vol-
na, hogy ez ügyben közös megállapodás történjék.

** (Viktor Emanuel) olasz király látogatását
udvarunknál most a hir bizonyosnak mondja; ház-
záteszik, hogy az olasz király a brucki tábort is
meglátogatván, ott megszemléli különösen a nevére
keresztelendő 8. számu sorezrodet. — Leánya, a
portugall királyné, szombaton Bécsbe rándult és
látogatást tőn Rainer főhorczeg- és nejénél.

** (Sarolta császárné) megint roszul van. A
mint Brüsselből irják, végnapjaihoz közeleg. Té-
bolyához, mely időközben megujult, tüdősorvadás
is járul. Téves állitás a levelezők részéről, misze-
rint a császárné csendes sorvadásban szenved.
Ellenkezőleg, csak igen kevés szabad órája van;
általában oly kifejezéssel jelentkezik kórállapota,
hogy nehezen lehet számára még ápolónőket is
kapni. Az álom csaknem teljesen kerüli őt. Éjje-
lenként elhagyja ágyát s teljes pongyolában téve-
lyeg a szobákba fel és alá, mindent vadul félre-
lökve s felforgatva, mi kezeügyébe esik.

** (ll. Jozsef császár) egy emlékezetes tetté-
nek százados évfordulója van az idén; épen száz év
előtt történt ugyanis, hogy egy kis morva helység
mellott utazván, egy ott szántogató földmives ke-
zéből az ekét kivette s egy barázdát szántott;
azon eko a morvaországi rendek termében őrizte-
tett azóta, s most egyik muzeumban van. E nap
emlékére most ünnepély rendoztetik a helyszinén,
főleg a földmivoa nép számár.), mely foglalkozásá-
nak megtisztelését látja száz év óta e tényben.

** (Eperjesről) irják: Az ittoui jogakademia
kebelében müködő „Kölcsey-kör" mult hóban
nagyszámu közönség előtt diszünnepélyt tartott, a
melyen a pályadíjakat nyert müvekből is olvastak
fel egyes részletekot. Pólya Béla joghallgató poli-
tikai értekezésé vei nyert öt ara nyát; Kálmán Károly
történelmivel négy aranyat; Szomp Béla aesthoti-
kaival három aranyat.

•* (Lipovniczky István) nagy-váradi püspök
beigtatása alkalmával barátai és tisztelői számára
diszebédet rendezett, moly nemcsak arról noveze-
tos, hogy a derék főpap üdvözletére a vallásügyi
miniszter 8 több egyházi hatóság volt küldöttek
által képviselve, és számos kitünő állásu vendég
vett benne részt; nemcsak toasztjaiért s az azon
uralkodott vidám hangulataért marad emlékezetes,
hanem azon körülmény miatt is, hogy az ebédet Pa-
lugyay, a pozsonyi „zöldfa" vendéglő tulajdonosa
kóazité, kit a püspök, mint szomoru időkből isme-
rősét, bízott meg e 350 teritékü ebéd elkészítésével.
Még azon időben ugyanis, midőn Lipovniczky mint
volt komáromi tábori pap bujdosott és igen szorult
körülmények közt volt, ezen Palugyay őt Pozsony-
ban szives magyar vendégszeretettel látta e.l a
szükségesekkel.

** (Névváltoztatások.) Oostroicher Simon „Or-
szág"-ra., dr. Opponheimor Mór „Ormai- "ra, Jei-
telos Zsigmond, Sándor és Adolf „Járai"-ra., Ro-
senzweig Vilmos „Rajnai"-ra., Schwartz Dávid
„Fekete" re, Purpriger Rózsa, József, Ottilia, Sán-
dor és Bertalan „Blró"-r&, Ehrenreich Zsigmond
„Komáromiki-r&, Stephani Béla „Istvánjtu-r&, vál-
toztatták neveikot.

** (A Magyarországban elhelyezett csapatok)
ez évbon nem vonattak a brucki táborban tartott

nagy hadgyakorlatokhoz, e helyett azonban szept,
hóban lösznek több oldalon coapatöszpontositások.
Buda-Pesten és környékén 4 lovas ezred, 9 gya-
log és 4 vadászzászlóalj és 14 ágyuütog fog ma-
noeuvrirozni.

** (A kehti marhavész,) junius hó második
felében beérkezett hivatalos jelentések szerint Ma-
gyarországon Pestmegye Sári és Dunakeszi közsé-
gekben uralgott.

** (Oszterlamm Károly könyvkereskedését,)
miután annak alapitója az „Atheneum" igazgatója .
lett, Petrik Géza fiatal könyvkereskedő vette át.

Szerkesztői mondanivaló.
— N.-Várad. M. S. A Kisfaludy-társaság által megbi-

zott szerkesztőnél, a népköltési gyűjteményből egy pár
kötet már kiadásra készen van; de a gyűjtés mindig foly
még, s igy az ön küldeményét is, kivált ha még ismeretlen
darabok, vagy ismerteknek is változatai vannak közte,
örömmel fogadják. A küldemény Gyulai Pál urhoz intézendő.
Lakása: Pest, Sándor-utcza 17. sz.

— Komlós. K. B. „A testvér fölött" czimü költemény
öszinte testvéri érzésre mutat, de annál kevesebb költöi
érre. A másik még kevesebbet ér; egyszerü s még elég
gyarló rimelés, de semmi eszme, semmi költészet.

— London. S. S. A londoni magyar munkások egyle-
téről volt már emlékezet lapunkban, s ezután is figyelemmel
fogjuk kisérni tengeren tul élö hazánkfiai társadalmi moi-
galmait. Sajnáljuk, hogy a másik kivánságnak, tőlünk nem
függő okok miatt, eleget nem tehetünk.

— Pitvarom. S. I. Bölcs leveléből örömmel győződ-
tünk meg, hogy közleményeinket Pitvaroson is érdekkel
kisérik, söt azok ott némi furorét is okoznak. Hogy jutot-
tunk a „kedves házinyulak" kedélyes megszólításához, ennek
még nem tudtunk mélyére hatolni, mert meg vagyunk gyö-
zödve, hogy ez alatt is valami mélyebb értelem lappaag.
Üdv!

— Kisújszállás. H. L. Az összeállítás egyáltalában
nem volna érdektelen, — de lapunk összes közönségét alig-
ha érdekelhetné. Nézetünk szerint prot. egyházi és tudomá-
nyos folyóiratban volna helye, minő a „Sárospataki Füze-
tek." — A levelet kézbesítettük D. F.-nek.

— Bacsány. Gr. Z. K. Magánlevélben kívántuk a«
ügyet fölvilágosítani és elintézni.

— Laczháza. K. T. K. Vettük. Adjuk.

SAKKJATEK.
502-dik sz. f. - Gorgias Viktortól

(Londonban.)
§ötét.

a b c d e f g b
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

A 497-dik számu feladvány megfejtése.
(Blumenthal Oskártól, Berlinben.)

Világos.
1. Bf8-d8
2. Vh4-c4:-

Botét.
Ka4--b8
Kb3 — c4

Világos.
1
2. Vh4—d7

Sötét.
Fa2-b3

stb.
3. Fd7—e6 matt.

Helyesen (ejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Londonban: Gor-
gias Viktor. — Csákváron: Kling Iván. — Gelxén: Glesin-
ger Zsigm. — Miskolczon: Czenthe József. — Karczagon :
Kacsó Lajos. — A pesti sakk-kör.

Hónapi- és
betinap

l l
12
13
14
lí)
16
17

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikus és

H
protestáns

naptár

Julius
<" 8 Pius pápa
Henrik császár
Margit szüz
Bonaventura
Apostol oszlása
Karm. B.Assz. )̂
Zoroard András

t ' 1 Eleonora
Nábor
Jenö, Joel
Kamillus
Apóst, oszlás.
Faustns
Zobor, Hiac.

Hűld változásai

E T I - N A P T Á R
Görttg-orosz

naptár

Junius (ó)
29
30

t
2

E 3 Péter P.
12 Apostol
Julius
B. A. ruhája

3 Jáczint
4
5

• 3

Kret. András
Athanáz
Elsö negyed ]

Izraeliták
"aptara

Ab Ros.
3
4
5 Libussa
6
7
8 Lea
9 S. Házon

16-án 8 óra 4

N
hossza

f.

109
110
111
111
112
118
114

P-
6
3
0

57
55
5?
49

>erczkor

1

ó.

4
4
4
4
4
4
4

*

V-
18
19
9,0
21
22

24

nyüg.

6.
7
7
7
7
7
7
7

reggél.

P
52
51
51
50
49
48
48

hos

f.

134
148
Ifi3
177
191
206
219

H ö
sza

P
8

37
fi

35
51

1
59

I d
kél,

ó.
fi
7
q

10
l l

p-
35
48

5
21
34

este
2 2

nyüg.

ó.
o.
9

10
10
11
l l

P-

54
25
55

regg.

TARTALOM.
Honvéd törzstisztek (három arczkép). — Szomoru te-

metés. — Lengyel ravaszság (vége.) — A viz Befolyása
egészségünkre (vége.) — Országgyülési képek (képpel). —

j A mácsai gim-les, mint királyi vadásztanya (képpel.) — .
Szemere a francziákról. — Ányos Pál egyik költeményéről-
— Utazás a holdba (folyt., két képpel.) — Egyveleg. —

! Tárház : Irodalom és művészet. —Közintézetek, egyletek.
| — Egyház és iskola, -~ Közlekedés. — Balesetek, elemi csa-
1 pások. — Mi ujság ? — Szerkeszt ői mondanivaló. '<—'
' Sakkjáték. — Heti-naptár.

' Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21 is.)
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HIRDETÉSEK.

Hirdetmény.
legnagyobb vászon és fehérnemü gyári raktára

Bécsben, Roíhetftui-nistr«sse 29.
bátorkodik a t. cz. közönséget azon igen előnyös alkalomra figyelmeztetni, melynél

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

Vászon árjegyzék.
1 db. 30 rófös fehéritetlen vászon,becsára 12 — 14ftig . most csak 6— 7 ft. a legfin.

30

1
1
1
1
1
1 :
1 :
1

» 30
» 30
» 30
» 38
» 40
» 46
» 50
» 50

50

18 — 20
16 — 18
24—2«
;;o—sfi
28-32
30 —3 fi

52—60

60 — 80

9—10
8 9

12 — 14
15-18
14-16
15—18
17—19
20—24

26—30

30—40

tartós,

9, 10

fehéritetlen jó kézi-
szövet vászon »

fehéritottereas-vászon *
jeles sziléziai vászon >
kitünö rumburgi vászon
irlandi ezérnavászon »
rumburgi ezérnavászon >
tiszta fehér orosz lenvászon :>4 — 38
finom irlandi szövés becsár 40—48
hollandi szövés legal-

kalmasabb uri ingekre
brabanti szövés legfino-

mabb, legjobb és leg-
tartósabb a mi csak lé-
tezik

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 rófös 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 szegésnélküli lepedő. 2 rőf széles, 3 rőf 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 asztalterítő hozzáillő 6 asztalkendővel) most

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

most csak 10, 12,14, 16 — 20 ftig a legfinomabb. 554 (4—6)
1 tuczat konyhatörlő, most 2 ft. 50 kr. 3 ftig.
1 tuczat asztalkendő, vagy törülköző, különösen tartós, ára csak 4 ft. 50 kr., 5, 6, 7,

8 ft. a legfinomabb.
Zsebkendők árjegyzéke.

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

becsár 8 — 12 frt., megszerezhető 4—6 ftig a legfinomabb.
1 tuczat batiszt vászonzsebkendö, fehér vagy szines szegélylyel csak 5, 6. 7,

ftig a legfinomabb.
Férfi s hölgy fehérneműk árjegyxéke.

1 női ing jó vászonból 1 ft. 50 krtól 2 ftig a legfinomabb.
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 kitünö 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) kitünö 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 szegbe vágott szoknyák hímezve, varrott szegessel, most csak 3, 4, 5,
6. 7. 8 frt a legfinomabb.

Hölgy pongyolák a legfinomabb batKztból. valódi valoncienni csipkével és csodaszép
hímzett betétekkel a legujabb és legelegánsabb e nemben, 15, 18, 24, 30. 35 ft.
a legfinomabb.

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

Uri ingek, gallérral vagy anélkül, fodrozott mellel vagy simán kitünö finom chifon-
Dól, melv épen oly tartós mint a vászon, fehéren és színezve, most csak 2.50, 3
ft. a legfinomabb.

Uri ingek, legjobb rumburgi vagy irlandi vászonból, gallérral, vagy a nélkül, simán,
vagy fodrozott mellel a legujabb divat szerint erősen varrva, most csak 2, 2.50
3, 4, 5—6 ft. a legfinomabb.

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

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

Uri gatyák, igen jó és tartós vászonból magyar szabással nagy üleppel, most csak 2 ft.
2 ft. 50 kr. a legfinomabb.

1 tuczat uri inggallér a legelegánsabban, és legujabb divat szerint, most csak 2 ft. 50
kr., 3, 4 ft. a legfinomabb.

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

kik 25 ftig vásárolnak, egy finoman hímzett batiszt-kendót; 50 ftig, egy
1 csodaszép kávékészletet, t" i. kávé-abrosz hozzáillő 6 kávékendővel, 100
vásárlók egy igen finom cachemir-asztalteritót kapnak ráadásul.

Ingek vagy u r i gallérok megrendelésénél ,a nyakbőség kiteendő. * ^ 6
lisztéit vevőim kényelme kedvéért, az oly fehérnemükért, melyek nem jól álla-

nak a testhez, vagy bármi oknál fogra nem tetszenek, az értők fizetett ár bérmentve
visszakuldetik. — Kivánatra a készletben levö vásznakból minták bérmentve küldetnek.

A leveleket kérjük czimezni: Meth S. Bécs, Rothe-
l hurinstrasse Bír. 29.

hímzés sekkel

Stnrzcnegger Gottlieb
altesti sérvkenöcse

Herisau-ban (Sveica).
Ezen hathatósságra nézve egyátalában ártalmatlannak bebizonyult s jelesnek

elismert sérvkenöes 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
valék. ösztönöztetve mások által: sérvkenocséböl néhány tégelylyel utasitványa sze-
rint felhasználván, s most — hála az égnek, egészséges vagyok. Találmánya méltány-
lást s köszönetet érdemel. — Jory le temple, Páris közelében,május 3-án 1868.

491 (6—io) Franz Anton von Enw.

Legjobb alaptőkéül
ajánlja magát az R . . . Nop. János rumburgi vászon-gyára csődtömegéből

végeladás végett
FOGL E.

. fele áron átvett vászonáruk s kész férfi- s női fehérnemüek raktára a csődtö-
meg képviselőjének eladási boltjában

Bécsben:

y IIÍ IL lt»
k. k. Uotlieferant

in Wien,
Kerntiierstrasse BJr. UI.
Ecke der Himmelphortgasse

Karl.

cs. kir.udvari szállitó
Bécsből.

Pesten s váczí-uteza
Mocsonyi-féle házban,

I „Maria Valéria főtaer-
; czegnfthez.'"
; S0T" Levélboli megrendelések az alább következő áraczikkekre a leg-
• nagyobb lelkiismerettel 8 a vászonáruk valódiságáért kezeskedve, vasuti,
postai utánvét vagy a pénzösezog közvetlen hozzánk küldése mellott gyor-
san s pontosan mintegy magyar földön születetthez illik eszközöltetnek.

Az alábbazállitott szabott árak, még az áruezikkekhez nem értőknek is
biztosittatnak, s lelkiismeretes eljárásra számithatnak.

®tBT A r J e g y * é k . ~ ^ P I
fú" ti 'Hií'üL' ( a n v a k terjelint! megkivántatik) 1 l't. 80 kr., 2, 3, 4, 5, 6,
lt/! l l - i U ^ r h , 8 ftig a legszebbek.
,h- simák 1 frt 80 kr, 2 frt hímzéssel 8 frt, 3 frt 50 kr, 4, 5 frt; legfino-
-'"•• inabb 6—8 frt, melyeknek ára máshol kétszeres.

| Vi! J
I lVJl~l

férfi-gaty&K. 1 &t, 1 frt 50 kr, 2<*, 2**söt*,aftig
: Angol shirding-ingek (a vászonnál szfibb) fehérek és szines 2 frt, 2 frt 50 kr, 3 frt, 3 frt

50 kríg.

! Női-nadrágok, vászon és perkálból 2. 2 frt 50 kr., 3 frtig, hímzett betéttel.

Női-pongyola vagy nói-corsettek, finom perkál vagy parketból 2 frt, 2 frt 50 kr; vászon
vagy franczia batizból, hímzéssel 3 frt 50 kr., 5—6 ftig.

' Női-alsószoknyák, 4 frt, betéttel 5—6 frtig.

' Női-harisnyák vagy férfi félharisnyák tuczatja 5, 6, 8 -10 frtig a legfinomabbak.

NVakgallérok. legujabb szabásuak tuczatja 2, 3—4 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).
; lTuczat rumburgi vászon-zsebkendő 1 frt 60 kr, 2 frtig, kisebbszerü 2 frt 50 kr, 3 frt 50
! kr, 4, 5, 6, 8—10 frtig.

1 tuczat ezérna batiz-zsebkendó nők számára 5, 7, 9—12 frtig a legfinomabbak^
1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára csak 6, 7, 8—10 frtÍ£^érnadamaszból.

á 1 0 1 21 vászon asztalgarnitura 6 személyre (1 abrosz 6 hozzáillő kendövei 5, 6, 8, 10 12 frtig,
finom damaszból, 12 személyre kétszer annyi. _____

30 rőf szines ágynemű vászon 8, 9, 10, 12—16 frtig a legjobb.
30 rőf kézifonal-vászon 7 frt 50 kr, 9 frt 50 kr. l l , 13, l£-18_frtig_ajegszebb.

l A l í (Damenmieder) hölgyek számára (a^aTTterjelme megkivántatik); párisi
/iOK. főraktár Ausztria- s Magyarországra nézve, 2, 3, 4, 6, 8 frt, legujabb mmU

varrás nélkül.
40 rőf kitünő takácsvá3 Zo^^m~ág7n'e^ür"e"íagy 12 női-inghez) 14, 15, 18, 22-24

frtig a legjobbak.
48 rőf belga takács-vászon 22, 25, 30—35 frtií

50-64 rőf hasoiüithatlan minőségü r u m W
50, 60-80 frtig, melyeknek ára máshol 50%-

v á s z o n 2 0 j 25 30 35 40,
550 (5-6)

Azon áraesikkek,
melyek nem tet-
szenének, vissza-

vétetnek.

L e v é l c z i m :
POGL E.

Bécsböl,
magyar kir. udvari szállítónak „Maria
Valéria" fóherczegnóhez Deák- s yáczi-

utczai szöglet-házban Pesten.

50 forint erejéig
vásárlóknak, egy
csinos párisi ca-
ehemirteritövel

ingyért kedveske-
dúnk. ÍIMH
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Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be- j

tegségekről, az utóbbiak ÓT- és gyógy-
módjaival. 546 (7—12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról j
éí Dr. R o d e t, lyoni orvos
ragályelleni lejfbizlosb öv-

szeréről.
a férfi és n6i ivarszerek boncstani

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több; J

utánvételtől 40 krral több. j?
Megrendelhető szerzőtől következö

czim alatt: •;*

Dr. Eiber V. I». li
Pesten, József-uteza C6-ik számu

saját házában.

Különös figyelmeztetés
szániára*

Gyakran felmerült eseteknél alk\l-
mam levén sajnosan tapasztalni, misze-
rint „Giliszta csokoládé"' név alatt
ismeri, kitütiö hatásu szeleteim üzér-
kedő csalók által utánoznának, a az
ál-szur sujátomról veti minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van sze-
rencsém a tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi áttalam ké-
szitett giliszta csokoládénak es»k azt is-
merje el,melynél a mellékelt utasitáson
nevem n»m uvomtatva, hanem sajátke-
züleg aláírva van, miat itt alább látható

Egyébiránt legczélszerübb a meg-
rendeléseket közvetlenül nálam vagy
a könyvecskémben megnevezett t. biio-
mánvosoknál eszközölni. 458 (10-12)

Kapható Pesten: Török József
és Tlialliuajer és társ uraknál.

Tokajban.

t. szülékhez!
Érdekelt bizonyitvány „Giliszta c«oko

ladénr' tekintetébe. Szikszó, január 18-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan júl fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta csokoládéjának1' hatása csodá-
latos nagyszerü volt, is csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani előhaladásának az után-
zót „Giliszta esokoládé" az önéhez képest
semmi? Most tehát ismét felkérem önt ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokolá-
dét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

Nagy Mihály a. k.
Kapható Pesten: Török József ésThall-

mayerés társa, nemkülönben könyvecském-
ben jegyzett t. bizományos uraknál, egy db
l>0 kr., nálam 6 darab 1 ftért. 440 (10-12)

Kröczer Ágoston ra. k.
gyógyszerész Tokajban.

Jutányos Itrdöl es utazási olvasmány 1!
Az itt elösorolt szépirodalmi müvek a nyár i idény alatt 5 3
frt. bolti ár helyett *£| forintért rendelhetők meg. Ezekből
választott 25 forint áru könyv pedig 15$ forinton szerez-

hető meg.
Ábray K., ,,A nagy hazafiak" 2 ft. 80 kr. — About, „Egy jegyző orra" 50 kr.

— Bartalus, „Két dudás egy csárdában" 1 ft. 50 kr. - Batthyány Julia grófnő,
„Ilona" 1 ft. - Dumas S., „Jehu társai" 2 ft. „Egy szép vipera"'1 ft. 25 kr. —
t'lygare Cárién, „Szeszélyes hölgy" 3 ft. — Gonzales, „Buckingham hét csókja"

ember
Hock,

. „ ., „ leány"
75 kr. — Montepin. „Vörös malom" 4 ft. — Montepin, „örült szerelmei" 1 ft. 25
kr. — Mühlbarli L., „II. Katalin czárné utolsó napjai" 75 kr. — IHflhlbach, „4 nap
egy szinésznő életéből" 00 kr. — Mlililbacli, „Benyovszky gróf" o ft. — Mandt,
..Mirabeau gróf és a franczia forradalom" 2 ft. 50 kr. — Szabó R., „Lassu viz partot
IIÍOS" 2 ft. 50 kr. — De la Tour gróf, „Jelenetek a magyar életből" 1 ft. — Ráhel,
„A természet ellen" 1 ft. Vadnay K., „Eladó leányok" 3 ft. 50 kr. — Vas G.,
„Tekintetes urak" 2 ft., — Vns G., „Garaso* aristokratia" 2 ft. — Va» G., „Juratus

'jjjélet" 3 lt. — Verne, „Utazás a föld központja felé" 1 ft. 25 kr.
A müvek egészen ujak, teljességökröl kezességet vállal, és minden megrende-

lést pontosan teljesit

566 a) R á t h Mól* könyvkereskedése.

Az atalánosan jónak elismert valódi s frisen érkezeti

SGHNEEBER6I NOVHNi-ALLOi
mell- s tüdőbetegek számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáa,
torokgyulladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEN: Tördk József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, Thnltnnyer A. és társa, — Oszetszk*
F., — Schlrk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁN: Schwarzmeyer J. gyógyszeres* urnál.
Aradon: Probst F. J
Aseódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa-

bick és Jekelius gysz
Battonyai.': Bignio K.
Belgrádon Nicolaeovies test
BcKjsterczén . Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabiok Ed.
Csáktornyán: Kárász A
ÜHÚton : Borsay F. gysz.
Debreczenben: Gólt IN g>
Deésen: Kramer S
Dettán: Braunmüiler J. gy,
Devecserben: Hoffmann B
Eszéken: Kawilowicz gysz
Eperjesen: Zsembery Ign

Kolozsvártt: Megay M. C.
Körinöt-zAn: Draskóczy gy.
KarolyCehérvár: FischerÉ.
Knbinban: Stoj.úiovies.

gyógysz.
Sopron

reeht.

n: ötvös P.

Voga és Rupp

Kun-Sz. -Miklós- Stoits A. jS.-A.-Ujhelyen : Deutsch J
I,ilítoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
^Sosonban ; Pranter J. gysz
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovics: Krestonoshics A
Mohaes: Pyrker Gyula gy

í !Warosvasnrhely: Jeney gy.
;Munkat'son: Gröttier L
IMohácson: Kőgel I).
!Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.

j Nyitran: dr Lang E.
; Nyiregyházai!: Hönsch Ede

gyógN sz.
Érsekujvár: Conlegner Igu.|Na^y-Ber«kereken: Ne.Iel-

j ERerben: Wessely gysz. j kovics és Haidegger.
Ozéken : Thürner fiai ésNaKy-Kauizsán : \Velisch

Dessáthy gyógysz. ; és Ijnvack gyógysz,
íi jörött: Brunner F. | Natty-Karoly : Scböbnrl C.
fiynláu : Lukács gysz. ! Nngykikinda: Komka A ,1
llarefeld: Hagelschmidt V.1 Nagyváradon: Janky A.
Hátszegen: Mátcsy B gysz., NaKyszoniba'ban: Pantot-
l'HíiysftKon: Mikulási T. ] sehek II, gyógyaz.
Jano^hazán: Kuna gysz Orosházán: Vangyel M
Jolsván : Maleter gysz- : Pancsován • Graff "gysz.
Kaposvárit: Schröder J. gy. Péfsetl: Kunz Nándor

| Kőszegen : Strehie gyaz. '
Karolyvartt: BenichJ
Ki.-t-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger

£y.«z és Spatay A.
Kassán: Eschwig E

Sasvár: Müeke A gy.
Segesvár: Misselbacher J
Serajevoban; GyulekaN.G
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen :" Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysi
Szathínáron: Juracsko I)
Szent-Miklóson: Haluschks

Bör baj ok
valamint

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

biztositása mellett, rendel:

ft\ orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váezf-ulcza 15 -iksíáui aíaü,
a korona kávéház mellett.

g S T Elfogad naponkint ll órá-
tól l-ig. 560 (8—12)

UBT* Megkereshető levél által is.

I*osesínn: Balogh gyógysz.
l'utiiokon : Szepessy gysz.

és DUKSÍI gysr.
Rosnyón : Posch J. gysz

Késmárk: Genersich C és A. j Rimaszombat.- Hamaliárgy.
Kit-ks inétfii: Papp M. JRumán: Milntinovitz S.
Karánsebesen: Weber A. gy.| iiékáson : Borouii K, gysr
Károlyfc hérvártt:

Ed. gyógysz.
Fischeri Szászváros: Sándor R. gy.

Szabadkán: HofbauerI, gy

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

Legjobbféle

Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gj

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rőtt

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán : Niertit F. gysr..
Török-Szent-Miklós : Pi>

lösz M,
Trencsénben: Simon A.gj
llngbvártt: Telendy gysz

és őz?. Benesch P.
l'jvidéken: Schreiber F.
Varaimon: Elizárgysi
Veszprém: Fremmel.
Vnczon : Tragor A
Varazsdon : Halter gysz
Verseczen: Herzog gysz
Zimony: Ivanovics és fia
Zalatnán : Mégay Gyula
Zombor: Stein fia Márk
Zsámbokrét: Neumann M
Zentán: Wuits testvéreknél'

486 ( 6 - 6 ) '

valódi gyógyszer.
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák

, , . s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
3<-hmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya ára 1 ft. B 6

il,, uohr á T 2 8 k r \ t S t i r i a i 8 t n b-^vasi-iiftVény-

Ih. Helír ideg-extracínsa. nedv
,u id.gek erösitésére a a test edzésére ára mell- s t ü d ő b e t e g e k számára

7 0 ^ . Egy üveg ara 87 kr
Die „Zeitschrift für gericbtliche Medicin, Öffentliche Gesund.

heitspflege und Medicinal-Gcsetzsebung" bringt iu Nr. 48 voin 21.
November 1866 Ober „Schneebergs Krauter-AHop* Folgendes:
Apothekers Bittner in
b«i alle.n k8tarrbaIi.--CK.il

Csak alapos gyónyifás bizto-
sit ntóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s teheteüenséget

(férfi gyöngeség.)
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógvitja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktarfád, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendeld-
intézetében Pest, kis mezó-utcza 38.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 3 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kiván itra gyógyszerről is
gondoskodik. 532 (7—12)

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakAvet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka-
rókkal egy fitt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezihtöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.

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

hol egy nagy választéku raktár mindeknemti
régiségek, régi pénzek, gompok, övek
és ínentckötökböl a legolcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék , bogarak , inadnrbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 560 (2—4)

fíaszoübéri hirdetmény.
A karczKgi reformált egyháznak Karczag

város határában fekvő, két darabban össze-
sen 188 catastralis holdat, s 901 Q ölet tev4
szántóföldbirtoka f. évi október 1-jétól szá-
mitandó 8 évre e folyó évi julius 18-án és
esetleg folyó év aug. 8-áa mindkét izben
reggeli 9 órakor a városházánál tartandó
nyilvános árverésen haszonbérbe kiadatni
szándékoztatván, erröl a bérleni szándéko-
zók oly kijelentéssel értesittetnek. hogy as
550 ftnyi kiáltási árnak li«%-jával magukat
ellátva jelenjenek meg.

Egyébiránt zárt-haszonbérlési ajánlatok
is elfogadtatnak s a feltételek az egyház-
gondnoki hivatalnál előre is megtekinthetik.

Kelt Karczagon, 1869. junius 21-én tar-
tott egyháztanácsi ülésből. 568 (3 — 3)

9 eljes egészség.

/ bereitete , Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
og(»nitz, und Frani Wilhelm, Apotbeker in Neunkirchen, itt

und ,.nteu..«Uicheu Krar.feheiti n der Respirations-Oreane ein
g g s m . t t e l Er mildert besser als allé ande.ren Syruparten jeden

Reiz im Kehlkopfe uud wird bei acuter und chron^cher Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Sehhnswerkzeuge, beim Lungon-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w. 1
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, be^anftigenden und reizmildernden Eigen-I
sehaften mit günstigem Rusultate angewendet." ''

Főraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.'

Számtalan bizonyítványok tanusítják,
hogy Cauvlli párisi gyógyszerész ízletes
növénylabdacsai oly erövel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze tulhaladja,
s hogy azok minden más gyógyszernél na-
gyobb kegyben állnak a közönség elött.

Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett be-
tegségekben tanusitott, ha nem volna az meg-
erősitve magasállásu és részrehajlatlan férfiak
levelei által.

Ezen labdacsok által gyógyított beteg-
ségek a következők: Szorulás, májbeteggé-
gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetlen-
ség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások, étvágyhiány a
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.

Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organismuBt, s meggyógyitnak oly beteg-
ségeket, melyek különben nehezen vagy épem
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: *
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és ideg-
izgatottság, máj- és ágyékfájdalmak, kösz-
vény, valamint számos más bajok, melyek a
szervgyengeségböl származnak.

Egy doboz ára 1 ft.
Főraktár Magyarország és melléktarto-

mányai részére Pesten TÖKÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza 7. szám.

J. P. CAUVIN,
515 (6—6) gyógyszerész Párisban.
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Cregesl'ogak. foKin-datcnnntok
és rheuma ellen feltilmulhatlanszer.

A leghevesebb

fogfájdalmak
minden nemeit

eltávolítja azonnal (ugy, hogy a fáj-
dalmak egy év tartama alatt vissza sem

térnek).

A hires párisi arkanum

„Liton"
biztos eredmény, ba más szer nem használ 1

Kapható Török József gyógysze-
résznél Pesten, király-utcza 7-ik sz. a.

ipBT" Egy üvegcse ára 70 kr. postai
küldéssel 80 kr. 523 (7—9)

PILOLES DE HAUT.
Ezen

. növényi hashajtó szer
az, mely Francziaországban legáltalánosab
ban használtatik. Ellentétben más bashajtó-
ezerekkel, ez esak akkor müködik jol,
ha igen jó tápláló étkekkel és erösítö
Italokkal, u. m. bor, kávé, thea, jó hús-
levessel stb. vétetik be és emésztetik meg.
Hogy az embernek ezen pilulák által hastisz-
tulása legyen, választhatja azon órát és evési
időt, mely étvágya vagy foglalkozásával
leginkább megegyez. (Lásd a kézikönyv uta-
sítását.) 514(5-6)

Egy doboz ára 1 ft. 50 kr.
Főraktár Magyarországra nézve: TÖ-

RÖK JOZSEF gyógyszerész urnál Pesten,
király-utcza 7. szám.

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

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

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 IÍF. — Használati utasitás minden nyelven.
B porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből kertilt s kezeinknél levö
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rflgzött szorulásoknál, emésztéshiáiiy és gyomorhévnél; továbbá: gör-
csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csnztts fogfájdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembem igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állittatott helyre.

W0F* A főraktár létezik: ~3M|
CnpppTVT l TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.

J i U !- JCil^l ) i t l l i JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

aitorvégiat Bergen városból \M valódi ílorsch-mijhalz^inilnj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytauilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt flvegekben levö folyadék egészen épen ea azon állapotban van. miként az közvetlenül a termeszét
által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhaksirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tfidöbajokban, ftcrophnlns én rachitis, köszvény éscsúz, idült bőrkiütés. *zenigyii!adás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik. Mífcf 1 A gyógyszerész Bécsben,

10503 (-50) • l l l t f l ^ l i t%.»9 „zum Storch" Tuchlauben.

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP.
Pagliano Girolamo

flórenei professortól egyenesen ide szállitva, különböző menMyiségben kapható

TArAk JAzseT.
gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7-ik szám.

;y üveg ára 1 frt. 50 kr. Egy tuczat ára 14 ft., fél tuczat 7 frt.
JP01 Az ismételadók igen kedvezö engedményekben részesülnek. *3^§
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és meg-

javítja |azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, me-
lyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt. — Ép most érkezett meg egy
friis szállitmány, melynek valódiságáért kezeskedtetik. 516 (6 6)

Helgoland ícngcrifttrűő.
Junius 17-én veszi kezdetét egy idejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajó-

zás, mely mint sz Kibe, mint pedig a Weser folyóból kiindulva fentartja a rendé*
közlekedést a szárazföld és Helgoland közt, s bezáratik október 15-én.

Ezen összeköttetés két nagyszerü vas tengeri gőzhajó által eszközöltetik, melyek
ezelőtt 4 évvel egyedül személyszállításra épitettek, s a tengeri utazók számára kényelme-
sen berendezve s nemcsak csinos szalonokkal, hanem egyszersmind különválasztott női»
magánykajüték és kitünö éttermekkel vannak ellátva.

A gözhajózás igazgatóságai által a következő menettervek állapitattak meg:
A Brenierhafen-Uee^temiinde és Helgoland közt a% északnémet Lloyd

társaság tulajdonához tartozó gőzös tartja fen a közlekedést.

Északi tenger
k a p i t á n y P u t s c h e r J.

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. OÁRDAY SÁNDOR.

kiadja
HECKENAST GUSZTÁV.

Elöfizetési feltételek:
Negyedévre (julius—szeptember) 3 forint.
Félévre (julius—deczember) . . . • O »

WW Rendes szétküldés oszközölhotése végett az előfizetések idejében
beküldése kéretik.

P ^ " Az előfizetési pénzeket és reklamácziókat a kiadó-hivatalhoz, a
kéziratokat pedig bérmentve a szerkesztőséghoz kérjük intézni.

PF* A t. gyüjtőket tiz előfizető után tiszteletpéldány illeti-

A „Jogtudományi Közlöny'* kiadó-hivatala
(2—8) (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

Menetek:
Junius 29-tól julius 7-ig minden kedden és szombaton.
Julius lü-től szeptember 15-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 18-tól október A-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton október 9-én.
Ht%olandból Bn-nierhafen-fieesteiiiiindétte vissza: minden reá kttveikezA

napon, mégis va-árnap Hvlgolandba időzve.
Indulás Helgolandba a? elsö brémai személyvonat megérkezte után; a visszamene-

tek akép rendeztetnek, hogy a megérkezés idejekorán a keresztülvonuló vasut-vonatokkal

Leipzig,
Magdeburg, Oseherslebtín, Potsdam és Erfurt állomásain, Helgolandba és onnan vissz*
közvetlen személy- és málhaszállitás eszközöltetik.

Hamburg és Helgoland közt a hambur«-ainerikaf nyalábhajó-részvény-
fársulat gfizbajója tartja fen a közlekedést.

Cuxhaven
kapitány Lu h r s J. A.

Menetek:
Junius 17-töl julius 15-ig minden hétfön és csütörtökön.
Julius 17-tól szept. 16-ig minden hétfön, csütörtök és szombaton.
Szeptember 20-tól 30-ig ismét minden hétfőn és csütörtökön.
Továbbá csütörtökön október 7. és 14-kén.
Indulás Hamburgból reggeli 8 órabor.
Helgolandbcl vissza Hamburgba minden reá következö napon reggel, de soha reg-

geli 7 óra előtt.
K hajó, mely e menetben gyorsaságra nézve még egy gőzhajó által sem szárnyaltat-

ván tul — e vonalat 6-7 óra alatt, - a voltaképeni tengeri utat pedig 2—3 óra alatt
teszi meg. , _ 531 (5—8)

Minthogy Helgoland sziget jelentősége, mint gyógyerejü tengeri fürdő s mint enyhe
éghajlati gyógyhely ugyis elég-gc ismeretes, még csak azt emiitjük fel, hogy tehén-savó é*
ásvány-vizek szolgáltatnak, és a fürdőház mindennemü hideg s meleg fürdőkkel van be-
rendezve. A társalgási ház gyönyörü salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház, tengeri
3éták evező- és vitorlahajókon, versenycsonakázás, vadászat és halászat által, valamint »
tnaganemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang - kivilágositásaival a fürdővendégek-
nek vonzó és változatos időtöltés nyujtatik. Végül köztudomásra juttatik, hogy a távirda-
öjszeköttetés jelenben a kormány részéröl ismét helyre fog állíttatni.

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

1869. \ tengeri óá
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Hirdetmény.
férfi ruhák legjutányosabb

irom kaphatók ét m»gr«ndelbetók

Bajusz József
,,homr«d"-h«s czimzett férfi szabónál,
hatv*ni-uteza, postával tzembaa a bará-
tok épml«téb«ii. 549 ( 5 - 1 0 )

Árverési hirdetmény.
Folyó évi julius hó 15-kén dél-

előtti 9 órakor alólirt tisztség iro-
dájában megtartandó harmadik ár-
verésen Zcmplénmegye Kis-Tokaj
helységébon „Molnár lak" olnovezés
alatt ismert köbül és vályogból szi-
lárdan épült, zsindely tetőzetü, két
tágas szobát, ogy konyhát és négy
marhára való istállót tartalmazó tö-
kélletosen lakható karban lévő ház,
1426 négyszög ölnyi legjobb minőségü
bolt elekkel, örök áron fog eladatni. —
10°, 0 bánatpénzzel ellátott bélyegje-
gyes irásbeli ajánlatok a szóbeli árve-
rés megkezdéséig szinte elfogadtatnak.
Az adás-vevési feltételek a tiszti iro-
dában megtekinthetők. 562 (3—3)

Kelt Tokajban, 1869. jún. hó 28.

M.k uradalmi tiszttartósá^r.

WALSER FERENCZ <r-ffs
harangöntö,

nagy kereszt-utcza 3-ik szám alatt
PESTEM,

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

Szabadalmazott vaskalap legujabb
szerkezetű.

valamint a legujabb szerkezetű A fakalap vagy a régiebb szerkezet*
korona.

€ • • _ 5ÜPÖ l l — Ét*5 **tm IU, <** ML € i <&+ EdL készítésére.
Az en találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott haran-

gok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül a?, ujonnan szerkesztett és szabadalma-
zott snrlodásinent persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés eröt. igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyü forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot, tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitóiul. * igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang es az oly íje*Z(0
kongat* pedig, mely tökéletesen ki ne.ii lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. 433 (6 — 12)

Kiváuatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

MELLBAJOK.
Vauquelili, párisi gyógysr. 6i vegyész Rue de Cléry. 81. sz. Páris.

balzsamos szörpje és czukorkái.
(Sirop et Pastilles balsamique de Mou de veau.)

E gyógyszereket régóta ismerik, dicsérik s Páris legelső orvosai ajánlják és rende-
lik a mellbetegségek és KöKsipgyuladások gyógyításánál, minók a nátha, hurntár
(grippe), szamárhurut, rekedtséft, makacs köhögés, hangtalanság stb. Ára egy üreg
mellszörpnek 1 ft. 30 kr. Czukorkák nagyobb doboz 80 kr., kisebb 40 kr. 512 (5 — 6)
Pesten a magyarországi főraktárban TÖRÖK. JÓZSEF gyógy-

szertárában, király-utcza 7. sz.

Elöfizetési felhívás

5 font jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5 I o n t

Portorico-kávé . . . 3 ft. 40 kr. Plánt Clylon-kavé . . 4 ft. 20 kr.
Arany-Java-kávé . . 3 ,, 80 ,, j Guba-kávé egész finom 4 ,, 40 „
Laguayra-kávé . • • 4 ,. — ,, , Gyöngy-kávé egész fin. 4 „ 50 „

továbbá:
Ciukor, brasiliai-rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai-rhuui,
Peeoo viráft ég Souchong-thea, sardinák, mustár é? sajt-félék a

legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-iict!,
a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik srám alatt

Ajánlják továbbá az igen tisztelt hölgyek és iparosok szives figyelmébe az ugyaB
ottan ujjonnan nyitott

e amerikai

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1869. jul.-decz. folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti képpel illusz-
trálva, s „Országgyülési besaédtár"-ral és más rendkivüli mellék-

letekkel bővitve.)

varrógépek-raktárukat
azon biztosítással, miszerint csak világhirü és elismert kitünö
gyártmányú varrógépek tartatnak, melyek számos s a leg-
ujabb segédeszközökkel ellátva, tökéletes kezeskedéi mellett
különös jutányos áron szolgáltatnak.

A használati utasitása ábrázatokkal oly világos és ki-
merített, hogy a gépkezelés módját minden személyes oktatás

.•eí̂ r. nélkül bárki is tökéletesen magáévá teheti. — Árjegyzék ki-
vánatra megküldetik.

1 ^ " " Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-
gyorsabban eszközöltetnek. 561 (1— 12)

9V* A t. cz. vidéki közönségnek! í z létünk könnyebb feltalá-
lása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

Elöfizetési föltételek:
postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordatva.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt:
Félévre (julius—deczember) 5 ft,

Csii|);ín a Vasárnapi Ujság:
Félévre (julius—deczember) 3 ft.

Csupa 11 a Politikai Újdonságok:
Félévre (julius—deczember) 2 ft. 50 kr.

•- Nem mulaszthatjuk cl. f.lhivni a t. ez. közönség figyelmét azon körülményre,
hogy e lapok terjedelme ujabban tetemesen gyarapodott s e mellett a kiadd
félévenkint rendkivüli képes mellékletekkel is kedveskedik — ugya „Politikai Újdon-
ságok", mint a „Vasárnapi Ujság'' előfizetőinek. ,

fPF* Tiz elöfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolga-
lmik — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A mult, félévi czimszelvényekből
egy-egy darab szives beküldését kérjük.

V Vasárnapi Ujsá£ is Politikai Ujilonságrok kiadó-hivatala
(2 3) (Pest, egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Valódi Pagliano syrup.
Folytonos panaszok, s hamisitott syrupok megvizsgálás végetti hozzám intézése, —

hogy váljon azok folyadékos tartalma az általam készitettekkel azonotok-e, inditatva ér-
zem magamat ezennel kinyilatkoztatni, hogy vevőim vannak Ausztria s Magyarországban,
kik ugyan általam láttatnak el a vérliszlitó syruppal, de hogy nem hamisítják-e azt maguk
is meg — mert az utánzottak olcsóbbak Z= az ellen vitatkozni nem akarok, s minthogy
ismert czégek ellen is feküsznek előttünk panaszok s továbbá hogy syrupom iránt jogtalan
eladók által a birodalom meg ne ingattassék, kinyilatkoztatom, s fájdalom! ismert dolog
előttem, hogy olasz ágensek, mint Benwenuti E., Steininger egykori titoknokaim, nevem
alatt megrendeléseket fognak el, s bizományosaikat hamisitottakkal látják el! melyek az
én üvegcséimmel ugyan hasonlók, de melyek a testnek s egészségnek felette ártalmasak.
E tekintetben, s a t . cz. közönség megnyugtatására, az általam készitett valódi Pagliano
syrup egyedüli fóraktárosát Giergl István kir. szab. kártya-gyárost egész lelkiismerettel
ajánlom s mutatom be, (lakása „Deák Ferencz" utcza 6. sz. Pesten,) hol a szenvedő embe-
riség számára Üvegcséje 1 ft. 40 kr. folyton kapható. p a K | | a n o

559 (3 - 5) tanár Flórenczben.

A nyári idényre, nyári-lakok, kirándulások és utazások számára
a következő alkalmas czikkekel

KERTÉSZ és EISEET Pesten,

(Dézsa al nini gép)

é p e l c , magánzók részére-
Kis dézsa alaku gépek,

határozottan a legkitűnőb-
bek, segitségével 10 percz
alatt oly fagylalt állittatik
elö, mely készitésközbea
egy azokban alkalmazott
kanál alaku készület által
f o l y v á s t átkeve.tetvén,
finomságra s keménységre
nézve kivánni valót nem
hagy hátra. Egy góp,melyben
2itozét vagytotszés szerint
keveaebbet készíthetni, ára Henper alaku gépe*, » hMI-«<> rí EA i _ -VT „ „ r u oá iiálati utasitás szemit, s naír-Ba-
16 ft 50 kr. Nagyobb, 24 k h o , k é p e s t io_2Ó pe.c* alatt
ítczéig használható neme- ké<aiumekjó fagylaltot, bonseisk

itczáiiek

gy
g használható neme

ket gyorsan megszerzőnk. pléhből készülve , 1 itczánek 8
lt 80 kr, 2 ilczének 13 ft SO kr,
finom CZÍHDOÓI 1 itezének 18 ft
BO kr, 2 itezének 18 ft.

ÉJtelíortőU, drótfonadékból, 7-12" 3", 40, 50, 60, 70, 80 kr.
HíiHÍtő me<lenoék 2 ft 50 krtól 5 ftig.
K e r t i í í y e r t y a t á r t ó l * , széímentesek 1 fttól 2 ftig. Petroleum lft70kr.
Sa j t- é s -vaj-"tíin.yérolí tiveg fedővel, 1 fr 63 krtól 5 ftig.
S a l á t a - k é s x l e t e k puszpángfábó! és szaruból 30 krtól 3 ft 50 krig.
E c e t - ©s ol n i - t a r t ó le és menagérek 1 fttól 15 ftig.
Pol inr- l iorc lól t , sodronyból fénymázoltak stb. 63 krtól 14 ftig.
fezssífftt fíiíj-yasístó g é p e l t 15 ft.
H a b v e r ó j ^ p e l t 1 ft bO Urtól 2 ft 90 krig.
.A-ns£ol lí«f?»ii-ls'nii}>as!oli 60 krtól 6 ftig.
A m e r i k a i r i g - 8 z a l m a s z o b n - í*s»i f«xőiiy«i«i'-st!l

1 ft 15 krtól 1 ft 30 krig. K é í i - s e p r ö c s k é k 60, 6i, 70 kr.
Asaital-f<í<löltj fából é« viaszvászonból 30 krtól 4 ft 50 krig.
V i r á t f - k o s í i r a k 6 fttól 27 ft ; Q krig.
Virsli? ff«ííi£-ö k o s a r a k , ablakbavalók, 1 f 50 krtól 6 ftig.
§ ^ ~ Asztali cs uzsonna-evőkészletek, kávé- és pohártá'czák, evő- és kávéskanalak,

KNEPPIER f̂ ÓR ezüst inggombjai gyári raktára, tuczatja 70
krtól 1 forintig.

Kerekalaku legyezők, különféle kiállitásuak, papir-, vászon-, battiszt- és se-
lyemből készülve, 12 kr, 30 kr, 1 ft 25 kr, 3 ft 50 kr.

Zsebbeli összetoló legyezők, 30 krtól 2 ft 50 krig.
Fa-legyezők, változatos kiállitásuak, 25 krtól 8 ftig.
Báli „ „ „ 1 fttól 30 ftig.

Egy uj, igen diszes neme fából készült oly ernyőknek, melyek legyező gya-
nánt is használhatók, különböző kiállitásuak, 1 ft 60 krtól 6 ftig.

Wap-ernyók.
Kis kézi napernyők, félrehajthatók, bélés nélkül 1 ft 80 kr, 2 ft 50 kr, se-

lyembéléssel 2 ft 30 krtól 3 ftig, finomabbak, Moire antique- és atlasz-
ból, hímzésekkel stb. 3 ft 90 krtól 10 ftig.

Középnagyságu kézi-ernyők, felette dús választékban s a legkényesebb Ízlés-
nek is megfelelő kiállitásuak 2 ft 70 krtól 15—18 ftig.

Világos nyers selyem nyári ernyők 7 ftig.
En tont-cas, vagyis nagyobb, nap és eső ellőni ernyők 3 ft 50 krtól 9 ftig.
Uri napernyők, nagyok, 3 fttól 7 ftig bélelve.

Esernyők.
Alpacca-szővetből 3 ft 75 kr, 4 ft 50 kr. Taffetas- és selyemből h ft 60

kr. 11—12 bordás angol selyemernyők 12 ft, angol ruganyernyők 10 ft.

TJug-any eső-öltönyök és köpenyek.
Ujjas öltönyök, fejfedővel, 10 ft 75 krtól 19 ft 50 krig.
Kocsizó és lovagl<i köpenyek, ujjakkal és fejfedővel 15 fttól 19 ftig.
Igen elegáns drapszin eső-öltönyök 17 fttól 20 ftig

a következö alkalmas czikkeket ajánljak

Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király"
czimü szállodáyal szemközt.

c- (Soda) v iz k é s z í t ő g é p e k .
A síik- (Boda) viz, egy ép oly egészséges mint

kellemes ital, csakhamar általános használatba jött.
Nagyobb rárosok gyárak által láttatnak el vele,

yidéken ezen gépek nem csak tökéletes sikerrel
használtatnak, hanem azoknak megszerzése a nagy-
városi lakosra nézve is előnyös, mivel velök minden
magánzó kevés fáradság mellett sokkal olcsóbban,
jobb minőségü és mindig fris vizet készíthet.

Belföldiek ll és 12 ft. Legjobb franczia készítmény l t és 15 ft.
Angfo l j>at. l e é r t i í e o s l f o n d í i k , bármily vizedénynyel minden tv

vábbi előkészületek nélkül használtathatván, egyszerü használati módjuk ;
er5s hatásuknál fogva meglepők. Darabja lt) ft S) kr.

A n g o l rul i»f i>gf»soU 1 ft 80 krtól 3 ft 50 krig.
„ U í t v é - ö r l ö U -l ft 80 kr, 3 ft 20 kr, 3 ft 60 kr.
„ s z é n n e l l i a s w . n á l l i a t ö v a s a l ó i t 4 ft.
. j>énsES5eel£W;i»y l e é l i , vasból készültek, oaztály!y»l, ?" 4 <,

9" 4 ft 61 kr, 10" 5 ft 25 kr, 12" 6 ft 50 kr, 14" 8 fr, 16" 12 ft.
„ a s z t a l i essongfölt, uj nvomó-kes/.üiette], 1 ft 8C< kr, 4 í't. h

zönsógesek <>5 kr. angot ajtó-o«eiiji>-<>lc 3 ft.
„ p a t e n t <liijSí<')hil«ÓIí 1 ft 90 kr, közöns. 15 krtó! kezdve.

Oolvó alaku I t avép i i i - l i ö lö lc 2 ft, 80 krtól 8 ft 50 krig.
K x c e l l e n s l ia .veföarö-íyépeJ* 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ft, csésze íeket •-

nek 3 ft 60 kr, 4 ft 3 > kr, 5, 6, 7 ft, 8 ft '25 kr, 9 ft 50 kr.
S z o b a i é s íTir«lö lie-vmojrölc 60 krtól 2 ftig.
I ^ í í y ' o j y ö j j é jx íV 75 Urtól 2 ft 20 krig.
I-'^!SryiI*tt> J>!1{>11* "<-'"> kr, perzsiai féregpor 20 kr.
V a s e s e r n y ő - á l l v á n y o k 3 ft 75 krtól 6 f.ig.
X..<egfuin'b1> *ot>res<V>jyóü, kitünőek 1 ft 50 kr.
M a < 1 á i - - l í a l i t ! i á l í , frtzgik es asztalkákon 1 ft 80 krtól 21 ftig.
kenyérkosarak s egyéb, ebédlök, kávéházak stb. berendezéséhez szükséges tárgyai-.

kén^'elmes leérti sis
l

3 fttól 5

Közönségesek, különféle fanemekből 25 krtól 80 krig; befont és nád bo-
botok 50 krtól 2 ftig; finomabb neuniek, különböző nemes fákból, -va-
lódi nádból, halcsontból, faragványokkal, elefántcsont- és valódi ezüst-
gókkal stb felette dús választókban 1 fttól 8 ftig.

Dohámzó-botok 2 ft 50 krtól 10 ft 50 krig, gyermekbotok 15 krtól 50ki i-r
Befont" súlyos vasbotok 2 ft Angol zsebboxorek 1 ft 40 krtól 2 ftig.

Legujabb és legjobb szerkezetű „ V E I i O C I P É D E K , " me-
lyekről szivesen szolgálunk árjegyzékekkel és használati utasításokkal.

] V I e l o c l i o n s i p l á t l í i l i harmonium hangokkal, táncz- és egyéb
zenedarabokat játszók, gyermekeknek a szabadban igen sok mulatságot
szereznek, 4 darabbal 9 ft, fi dbal 15 ft, 5 dbal és contrabassal 16 ft.

R.«.ganylí3tV>dLíi.lc é s " b o l l o n o ' k , minden nagyságúak, szűr-
kék 10 krtól 1 ft 20 krig, kétsziimck 12 krtól 1 ft 40 krig, festettek
25 krtól 2 ftig. Kirándulásokhoz alkalmas felfújható zsebbeli ballonok
60 krtól 1 ft 40 krig.

Flol>ert-féle cztíli^isxtol.yoli és puskák, a lö-
vésnél nem durranván, szobában mint szabadban nagyon mulattató gya-
korlást nyujtanak a céllövészetben. Pisztolyok 9 ft, 13 ft 50 kr. Pus-
kák 19 fttól 25 ftig. Kész töltvényeknok száza 85 kr.

Ezekhez czéltáblák vasból, tölthető mozsárral és kiugró bohóczczal 9 ft 80 kr.
l P a , p i r - l é g - l i a | ó l i 9 borszeszszel ha-zilálhatok, 35 krtól 1 ft 60 krig.
H a l & S ü e ö - t o o t o b c 1 fttól 2 ftig. K é s z h a l á s z ó - l i o r -

g^oli 12 krtól 50 krig.
Croquet-játékok, gyermekek és nagyok számára 1 ft 30 krtól 15 ftig.
Yolans, dobó-karikák és botok, lepkefogó hálók, botanizáló szelenczék s

egyéb a szabadban használható és mulattató játékok dús választékban.

TAZÓ- ÉS FÜRDÖSZEREK
I X Ü.-Ö11ÍÍOK.J olcsók, osztály nélkül, 2i

A'ú k 5 é f i k fi

dus választékban, melyek felől kívánatra kimeritő és rajzokkal ellátott szolgálunk.

3 ft 80 kr, 36" 6 ft 60 kr.
kSzépfínomak és finomak, osztálylyal 26—42" 6 ft 50
kvtól la írtig.
legfinomabbak, többrendbeli kalapoknak, piperéknek
szánt titkos osztályokkal 31 fttól 3"> ftig
nagyobb utakra wen czélszorüek , 10 ft 60 krtól 12

diszné- és ba

I

i Női fa-öuuuiY,
Uri fa-öndök, „ e.«TT-».i ^^-^.ílXl-r vízmentes kátrányszövetből, borju-, tehén-,
Uri-OnaOK,g a rial)örből 24-30" 5 ü 60 krtól 5̂ ftig.

Női és uri kalapdobozok.
-TT- r • •• f-t vízmentes kátrány-szövetből, borju, tehén-, disznó- és ba-

garia-bőrböl 16-22" 2 ft 75 krtól 15 ftig.
EGYÉB

Berendezett étkező-kosarak és szekrények.
Evő-készleteket tartalmazó tokok 4'ft '20 krtól

75 krig
Uti tintatartók, irószekrénykék és mappák, 80 Urtól

3 : ) ftig.
I Vasuti ágyak 7 fi.

Rugany ülő-, nyak- és fejvánkosok 3ft5 > krtél 7 ftig.
Utazó-tükrök 3& krtól 5 ft 60 krig.
Uti-táska- és ond-lakatok.
Ajtó-csavarok ős biztossági kulcsok.
Esernyő- és bot-tokok '2 fttnl 2 ft 7."> krisr.

Táguló kézi-öndök és táskák, •;fi

7 ft
Szappan, hajkenócs, fogpor.
Szelenczék, Ilatszer- és ol aj-üvegcsék.
Keggoli czipök és papucsok.
l'laid-szíjiak gyermekek számára, szinte ilyen na-

gyok Ős válibaakaszthatók 90 krtól 1 ft 80 krig.
Testhez fekvő aranypón/.-övek 3 ft 75 kr.
Kis és nagyobbszeru látcsövek 2 fttól kezdve.
Minden nagyságu kulacsok 1 fttól 5 ftig.
Zsobbeli ivópoharak, bőrből SO kr, érczból lft20kr.
Angol szivartárak, 25—100 darabnak, vállba akaszt-

hatok, 3 ft 3) krtól 9

,OVAGL(>-

kitól 25 ft 50 krig.
TA i J . ' l ' 1 , legkülönbözőbb nagyságúak és kiállításnak, 10—24"

Jtazo-tasKaK, a ft 9 knóiisftig.
Kézi- és fiirdő-táskák, LtJh5Igyek B z á m 4 r a '2 fttó11()

Vállba függeszthető táskák Lt%8*ére a ft w k r W 1 8

Berendezett uti-táskák, 2i m\ 65 &\g.
Uti-toilettek, szekrénykék és tekercsek,

üresek és tökéletesen berendezve 1 ft 60 krtól 40 frtig.

szxJis:sÉa-ES ~ *

J KTI-OI *t xl"íf Fürdo-hévméröK.

KOCSIZÓ-ESZKÖZÖK
L l Ó k t Ú k 0 k f

Lefauchoux revolverek, dús vásasítékban, 10 fttól 60

Kgy- és kétcsövü zsebpisztolyok párja 2ftői l&ftig.
Mosdó-szivacsok.
Szivacs-táskák. . ...
Különnemü angol dörzsölS-kesztyok , kefék, töral-

közők és lepedők.
Uszó-sapUák és fejkötök. . . . . _ .
Rugany uszó-övek 6 forint 50 krajczártól 7 forint

50 kajezárig.
LOVAGLÓ KISS KOCSIZÓ-ESZKÖZÖ f

h%0\ diSZfiÓbÖr-nyerysk, urak, hv/gyek is fwk fámára 15 fttól kezdve. LovaglÓ-SarkatityÚk, szabályszerűek 80 kr, felsrófolok 1 ft SO fcr,
A; gol kantárok 2 ft HÖ krtól 10 ftig, kengyeivas-szíjjak 2 50 h-tói 3 ft tolók 1 ft 40 krtól 2 ftig, sarok-géppi-i 2 ft.

kr.

í A; gol k a n t á r o k 2 ft tm krtól 10 ftig, kengyeivas-sz í j jak 2 50 h-ui 3 ft tolók 1 ft 40 krtól 2 ftig, wTwwwr-" - •>-•
uo krig, nyereg- és köíólierheiők 2 ft 40 kr, kötőfékek 2 frt 25 kr,! Angol lótisztitö-kesztyük, tószSrböl, párja 3ft 50 kr.
nyeregtakarók, angol lemezből és szövetből 3 fttól 5 ftiy. I „ lóvakarók 85 kr. Rugany lólábmentok 2 ft 20 ....

Kengyelvasak 1 ft 50 knói 2 ft 50 krig párja. Nyerges-zablák 1 ft 75 \ Lovagló-ostorok 80 krtól is ftig. Hajto-ostorok, két- <?« négyfogatuak 55
krtól 3 ft 75 h-ig. Kocsilózabiák párja 4 fttól 6 ftig Feszítő zablák 2\ krtól kezdve. Agarászó-ostorok 3 fttól io ftig.
fitói 3 ftig. Allkapcza-lánczok 75 kr, négykar kás zablák 1 ft 70 krtól Lómértékek 75 krtól 1 ft 75 krig. Lo-szivacsok.
2 ft 20 krig. ' IstállÓ-lámpáSOk, tüz és törés ellen mentesek, 1 ft 90 krtól 2 ft 60 krig.

A jelenleg oly olcsó postai viteibér lehetséflessé tevén, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és irtánvét mellett etküldhetni,
igyekezetünk oda irányul, levélbeli megbízásoknál a bólénk helyezett bizalmat, a rendelmények gyors es pontos eszközlése által

megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

« i |
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Lnrzay Szabó Károly ur kova-malomkö-gytíra Sáros-Patakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvény-

társulat birtokába

8áros-pataki

-gyári egylet
czime alatt:

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

azon minőségü köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról ét* hasznavehetöségéröl a tehetségtelenebb bizonyitványt nyujtja.

A. részvény-társaság, moly Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösön oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjü kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletbon legyen, hogy a beérkezendő megrendülések azonnal
teljesítethessenek.

A kövek kétféle minőségüok, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályu sáros-pataki kövek keményebb fajúak lévén, nagy olőnynyel hasz-

náltatnak gőz- és niümaltuokban fehérőrlésre; már elsö fellépésüknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltok és ezek roppant árát tetemesen leszállitották, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetbon,
különösen tartósságra nézvo, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is. Balra.Jobbra.

A Il-ik
vlsi, szél és szárazmalmoknál aiKaimasaK. jezen KUIOÜOS szépségü ICJLCO KUVIUUJ cgycum usas. a sarus-pauiKi nacarban jon
malomkövek mindennemü gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésre párjuk nincsen;

osztályu sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemü gőz- és iiiiimnliiiofcnál
zárazinalinoknál alkalmasak. Ezen különös szépségü rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készült

— végre a szösz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

Át méret:
Ár:

Átmeret:
Ár:

k legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
7-ső osztályuakból :

30" 38" 4O" 4S" 44" 46" 48"
lttO lt. UO ft. 18O ft. 190 ft. 300 ft. 210 ft.

Il-ik osztályuakból:
3 « " 3 S " 4 0 " 4 2 " 4 4 " 4 « "

220 ft.

4 8 4i

12O lt. 13O Ít. 14O fr. 150 ft. 10O ll. 170 fi. 18O ft.
A fölső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltotnok,

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

S t f B ^ A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
<™^̂ * kova-malomkő-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz üzetés vagy utánvét mellett kül-

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

Legszebb és legolcsóbb kt*pes folyéfrat.
Clőflzeí<'*i felhívás

TARKA VILÁG
SS

KÉPES REGÉLŐ
szövegben és rajzokban dús változatosságn folyóiratra.

Elöfizetési feltételek:
Postán küldve, vagy Buda-Pesten (lázhoz hordatva.

Félévre (julius—deczember) 3 ft. — kr.
Évnegyedre (julius—szeptember) 1 „ 5O „

! • " Folyó évi januártól kezdve tcljos számu példányokkal még foly-
vást szolgálhatunk. Előfizetési ár (január-június) 3 frt.

W A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
W * Gyűjtőinknek tiz előBzetett példány után tisztelet-példánynyal

kedveskedünk. 4 ( j a rka Világ ég Képes ft>f?élft" kiadó-hivalala.
(3—3) (Pest, egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és
eddigelé 8 nyelvre van fordítva.

Nincs többé szeplő, naptőlelsiités. sárga arezfolt. r<«?lő.
A szépséget és ifjuságot csak a világhirü

EAU, de LYS de LOHSE
szépítő liliomtej adhatja vissza.

Ezt a porosz királyi orvosi hatóság megvizsgálta, valamennyi kitünö orvos és az or-
vos-egylet, számos nó és férfi egyedül ezt ismerte el hibátlan szépitó-szernek — Ára egy
»agy üvegnek 2 ft. 50 kr., kisebb l ft. 30 kr, postán 10 krral több.
Főraktár Berlin, Jagerstrasse 46, Lohse udvari szállitmányos.

Pesten Török József
gyógyszertára, király-utcza 7. szám; továbbá Debreczen: Borsos. Szatmár- Bö-

Kdrményi. M.-Berényi; Nárcisz. Eszék: Deszáthy. N.-Vnrad: Molnár. Temesvár- Pe-
•ker. Kolozsvártt: Wolff. Pozsonyban: Dr. Schneberger. Kecskeméten: Katona Zsig-
mond gyógyszerész uraknál. 5̂ 3 (5_g\

A szerzö saját kiadásában megjelent és Pesten a« EGCENBERGER-
féle könyvkereskedésben, valamint minden máa könyvárusnál is kapható:

A nemzöképesség
és időelőtti csökkenésének okai

valamint iktatások annak
tökéletes visftzaüllUánáni.

Mindazoknak ajánlva, kik mértéktelen kiosapongís, ti!kos bünök és ragály kövot
keményeiben szenvednek.

Azonkivül oktatások a h á z a s s á g (•íéljairól és köt«l<Wfroiről.
valamim gyógyeljárás a közösülés! képtelenség és terméketlen-

ség körili.
Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos Londonban.

N e h á n y á b r á v a l .
Ára vászonba kötve 1 fi, Postán bérmentesíti küldve 1 ft 10 kr.

Curtisi könyvét „A nemzöképesség," öregnek és fiatalnak kel
lene birnia. Ez egy kitünően irt orvo.-<i munka, mely azon szorroru betec- s
ségek gyógykezelőéről szól, melyek már annyi számos életbotuogságot tel- |

Liebig tanár
hús-kivonata Dél Amerikából (Fray Bentos).

lih hús-kivonaí-íái\sas;íir Londoiihaii.
Nnsy megtakarítás háztartások számára.

Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
Készitése s megjobbitása a levesek, martalék a vékony étkeknek stb.

Erösítö anyag gyengék s betegek számára.
Araayéreiuinel kitüntettetett nz 1S<»7 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 Maítyarorszánra nézve tégely számra:

1 angol font '/J angol font % nngol font '/s angol font
frt. 80 kr., 3 frt., 1 frt. 70 kr., *JZ kr.

®V Kapható: minden előkelö kereskedések s gyógyszertárakban. Ő56 (4—52)
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Tliallinayer és társánál Pesten.

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

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, julius 18-án 1869.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Vj»»g és Politikai Újdonságok eicyiltt: 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.

(T- Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro, 22. és Haasenstein és Vogler Wollaeile Nro. 9.— Bélyeg-dij külön
minden iglatás után 30 krajczár.

Az 1869-ikév eseményei nevezetes lapot
fognak képezni Francziaország történelmé-
ben. Ma már tudjuk, hogy a nemzeti akarat
békés nyilvánulása győzelemre jutott, s ör-
vendetes ez nemcsak Francziaországra nézve,
hanem általános szempontból is, mert csak
akkor mondhatjuk majd el, hogy valóban
czivilizáltak vagyunk, ha a háborúk és forra-
dalmak kora lejárt. S hogy azon politika,
melyhez Francziaország az utóbbi választá-
sok által legalább egy lépéssel közeledett,
erre vezet: azt bizton remélhetjük.

Az utóbbi általános válasz-
tások ugyanis Francziaország-
ban oly szejjemben ütöttek ki, '
mely kétségen kivül helyezte,
hogy a nemzet megelégelte a
gondnokságot, s elérkezettnek
véli az időt arra, hogy a köz-
ügyek vezetésére befolyást gya-
korolhasson.

Francziaországban , mint
tudjuk, az általános szavazatjog
uralkodik. E joggal élt köze-
lebbről az országnak közel 8
millió polgára, s bár a kormány
a nyomás minden eszközeivel
élt, középpárti és baloldali je-
löltekre szavazott mintegy ne-
gyedfél millió, legalább igy
hirdették a lapok, s kimutatá-
saik szerint a kormány mégis
mintegy 52 szótöbbségre szá-
mitott a kamarában. — A csá-
szár egy rendkivüli ülésszakot
hivott egybe junius 28-ára, az
igazolások eszközlése czéljából,
azonban az igazolási esetek is
alkalmat nyujtottak a pártok
állásának megitélésére. — A
régi többség oszlásnak indult,
számos tagja átallott a közép-
párthoz, mely egy 116 aláírás-
sal ellátott interpellácziót ké-
szült a kormányhoz intézni az
iránt, vajjon hajlandó-e az or-
szág akaratát figyelembe venni
s gyakorlati érvényre emelni
a miniszterfelelősség elvét, va-
lamint a törvényhozó testületnek kezdemé-
nyezési jogot engedni? Abban egyeztek
ugyanis meg, hogy egyelőre e két kivánat
körül öszpontositják minden erejöket, s szá-
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írathattak a 38 baloldali tag támogatására is.
A kormány e 154 szavazat ellenében csak
144-el rendelkezett, mert az összes képvise-
lők száma nem több 298-nál. Az 52 szótöbb-
ség nyom nélkül eltünt!

Mielött azonban az emlitett interpellá-
czióra került volna a dolog, a miniszterium
júl. 11-én beadta lemondását. A császár a
lemondást elfogadta, s a törvényhozó testü-
lethez intézett üzenete nevezetes közeledést
tanusit a középpárt programmjához.

Nem hiszszük ugyan, hogy a középpárt
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talán igenis mérsékelt programmja tökélete-
sen ki fogná elégiteni a franczia nép nagy
többségét, s nevezetesen, hogy elhallgattatná
a császárság elleneit, de mégis egy lépés ez

előre, mely megnyugtatólag hat reánk is,
mint kiknek saját érdekünkben óhajtanunk
kell, hogy Francziaországban, legalább a
közel jövőben, a dolgok rendje erőszakosan
meg ne zavartassák.

Lesz alkalmunk a lefolyt események sze-
replői közül többeket is bemutatni olvasó-
inknak. Ma egyik legkitünőbb baloldali kép-
viselővel kezdjük, kinek megválasztatása
kiváló fontossággal birt.

Mint mindenütt, ugy Francziaországban
is a fövárosi1'választások keltettek legtöbb

érdeket, s volt még ezek között
. is fokozat. A mi volt például

nálunk a Terézváros, az volt
Párisban a 3-dik választó-kerü-
let, hol Ollivier, a középpárt
egyik vezértagja, kit azonban a
kormány is minden befolyásá-
val támogatott, s Bancel, a ha-
tározottan ellenzéki, állottak
egymással szemközt.

Bancel nehány ezer szava-
zattal győzött, de azért Ollivier
is tagja lett a törvényhozó tes-
tületnek egy vidéki kerületből,
s mint az események megmu-
tatták, korántsem teljesült be
a középpártiak azon jóslata,
hogy ha Ollivier Párisban elbu-
kik, elbukott a középpárt poli-
tikája is.

Napoleon császár azért, mert
Párisban a szélső ellenzékiek
győztek, nem areactióhoz nyult,
mint azt neki ugynevezett ba-
rátai, de a mi felfogásunk sze-
rint legnagyobb ellenségei ta-
nácsolták, hanem inkább szaki-

. tött a régi politikával, s eleget
tett a nemzet békésen nyilvá-
nuló akaratának. Ha valami,
ugy csak az mentheti meg, ha
megosztja a nemzettel az ural-
kodást.

Bancel nem most szerepel
elöször, de azért még sem tett
annyit, hogy életiratával hosz-
szasan kellene foglalkoznunk.

Drőme megye (département) Valence váro-
sában született, hol atyja hirneves orvos
volt. Bancel Désiré huszonötödik évét töltötte
be, midőn az 1848-iki forradalom kiütött. Az

29-ik szám.


