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Köszvény-thea.
Kopó! A. urnák (Jlaner) Bécs mellett!

A köszvény által legmagasb fokig sanyargathatva feküvék ágyamban iszonyú
fájdalmak közt több hónapon át ugyannyira, hogy uem valék képes testem egy tagját is
megmozdítani. Nem használtak sem kenőcsök, bedörzsöle'sek s burogatások, s azon
meggyőződésre jutottam, — hogy ily állapotban külső szerek mit sem használnak;
csak akkor, midőn gyógyszertárából a köszvényt-heát használtam, rövid idő alatt
azon jótéteményben részésültem, hogy fájdalmaim enyhültek, az ízdagok apadtak s a
mozdulat ismét be állt: két hét letelte után tökéletesen helyre valék állitva, s most
ismét a legjobb egészségnek örvendek, melyet egyedül csak az ön theájának köszön-
hetek. - Liesing, okt. 20. 1869. Feinbfick Teréz.

Több hónapon át köszrényfájdalmakban szenvedtem, s fájdalmaim már oly fokra
hágtak, hogy ágyamban megmozdulni sem valék képes, s az ételt is csak enyiméim
segítségével vehetem magamhoz. E közben Kapál A. ur gyógyszertárából (Mauer)
a köszvény-thea ajánltatott; az első csomag után jelentékeny könnyebbülést észlelek,
még más két csomag után most már annyira vagyok, — hogy közönséges foglalatos-
ságaim után láthatok a ház körül s azonkívül, s reménylem, hogy rövid idő alatt
egészségem tökéletesen helyre álland. Minélfogva hasonló fájdalmakban szenvedők-
nek — e seert, a legmelegebben ajánlhatom.

Kai ksbui-g, decz. 28. 1869. Koch György,
háztulajdonos és templom-atya.

T. Kopal nr!
Tisztelettel kérem önt, levelem kézbesítője által küldjön számomra ö csomag

köszvény-theát. Azon kísérletek, melyeket az ön által ajánlott theával két betegen
eszközöltem, várakozásomat felülmúlták. Theája, köszvény-fájdalmakban — valóság-
gal megbecsülhetetlen szer.

A l t m a n n s d o r f , jan. 8. 1870. Enget F., gyakorló orvos.

T. Kopal A. urnák Mauer!
(iyógyszereért hálás köszönettel tartozom; nőm, ki több éven át köszvényben

szenvedett, s daczára minden felhasznált szernek — semmi javulás sem állott be, most
köszvény-theaját használja, s annak hathatósága tökéletesen igazolva lön. — E szert,
hasonfájdalmakban szenvedőknek, tiszta lelkiismerettel ajánlhatom.

K a m e n i t z . (Chrudim mellett) mái-cz. 4. 1870. Fuclis Dávid.

fH Egy csomag ára használati utasitással együtt 50 kr., két csomagnál ke-
vesebb nem küldhető, a pakolásért 10 kr. számittatik. 809 (1)

RATH MÓR
könyvkereskedésének minden ágai

folyó évi május l-jétől kezdve

a régi német színháztér háznésjyszösének harininczad-utczai olda-
lára, és a Józseftéri Musch-házba

„az uj vastuskóhoz"
eziiu alatt fognak a régi épület lerombolása következtében áttétetni.

A tulajdonképeni könyvkereskedés : A könyvkiadással foglalkozó osztály

Ráth Mór és társa Rátfi Jlórkönyvkiadó-hiva-
czéggel az uj nagyszerű csarnokban ezentúl fala

S i ^ í ^ J n T X «^ol jövőre is tevékenységét a magyar
irodalomnak nemesebb irányban való
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oktatásügyi niiniszteriam .
, ,*• . . . .. , ., i oktatásügyi minisztérium

népiskolai kiadásainak fougynoksegét, ügyi ry"
a nyilvános könyvtárak, f*r^íi^Sjé^?Í5Í£SÍ!ít,SSS!S£
és középtanodák, kaszinók.j . - . . . • .
önképzőkörök és olvasó->B iS«»«***yI es honve-

egylelek | dplmi minisztériumok
nagyobb mérvbeni ellátását. • hivatalos kiadásait minden nyelven, végre:

a „Reform" nagy napilap föigazgatánát.

j »

dig minden igényt kielég.thet.
Ezen osztály veszi at az

Midőn ezen helyváltozás által a helyszűke okozta súlyos bajok orvosolva van-
nak, az egyesült könyvkereskedési ágak oly szerencsés helyzetbe jutnak, hogy az ország-
szerte nyilvánuló nagy bizalom által reájuk mért feladatnak most már kőny-
nyebben megtudnak felelni 805 (2—3)

Több fajú kotlos-íyuktojás eladása.
Alólirottnál, következő legnemesebb fajta

tyúkoktól kotlús - tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve, l tuczat kotlós- tojás
sveirzi tyúkoktól, fehérszürke 8 fehér búbbal
12 ft.

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

• -̂SfcL_3Wt°rP° tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések

utánvét mellett ia eszközölnötök. „ . ^
Biüner Gyula.

790 (6—6) gyógyszerész Gloggnitz • ban.

SZOBA-ÜRSZÉKEK,
vízzel légmentesen zárolva (egészen szagtalan) 1 darab ára 6 ft., párnázott s lakkal
bevonva 8 ft., esinos formájú s finoman lakkozva kettős zárral lő ft. — Árnyékszék-
betételek, melyek használatánál a légvonal s büz kipárolgása tökélletesen eltávolitta-
tik ; e két tárgyra kizárólag szabadalommal birok.

Egészen teljes s csinosan felszerelt angol-árnyékszékek, viz-rezervoirral,
erős horgonyból, porczellán edénynyel, szilárd gépezettel, famunkálattal, minden már
fennálló árnyékszékhez alkalmazható, darabja 35 ft., keményfából fényesitve 45 ft.
(helyben a felállítás dij nélkül eszközöltetik). — Ezerszeresen megpróbálva, általam
feltalált és szabadalmazott

WtT KÉMÉNY-FEDÉLZETEK, ~ * |
négyszögüek vagy hengeralakuak, melyek használatánál, a füst, a konyhák s helyisé-

gekből nyomtalanul eltűnik, ára 10 ft.
Nagy választékban kaphatók még nálam ffirdft- s fllőkádak és zuhany-

készülékek.
Teljes konyha-felszerelések, minden kigondolható lemez és érezböl.
Felvállalok építészeti munkalatokat, háztetőzéseket, továbbá ereszek, csö-

vek, ürszék-tömlők, mosléknyelök stb. készítését bárminemű érczből, a legolcsóbb
árért s pontos szolgálat mellett.

Moderateur- s petróleumlámpák a legnagyobb választék-
ban. Nagy készlet a legiinoiiiahb amerikai petróleumból.

Miksits Károly, bádogos-mester.
806'(2—6) Raktár: Rózsatér 2. se. alatt, a városháza mögött.

LIEBIG-féle BDSSIVOHAT
FRAY-BEflTQg-ból (Dél-Amerika.)

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

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

kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elke'szitése s megjavitása mindennemű levesek,
mártalék s főzelékeknek stb.

Erősitő eledel gyengék * betegek számára.

Jutalmazva két aranyéremmel, Paris 1867: Havre 1868.
A nagy becsfiletdiplotna — mint legnagyobb kitüntetés — Ain-

sterdam 1869.

Q

Kisebb részletekben! arak a magyar-osztrák birodalomra nézve:
1 angol font tégely '/i angol font tég. % angol font tág. % angol font tég.
5 frt. 80 kr., 3 írt., 1 frt. 10 kr., 92 kr.

Csak azon esetben valódi, hogy
)\a minden tégely az itt oldalt

f latható aláírassál van ellátva.

Kapható: az ország minden előkelő kereskedés « gyógyszertáraiban.
Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:

THAIXMAYER A. és társánál Pesten, s Becsben: KLOGER és fia s
VOIGT J Ó Z S E F é s társánál. 742 (6 — 22)

Fűszerkereskedés megnyitás.
Van szerencsém ezennel a t. ez. közönségnek tudomására hozni, misze-

rint a Bauhofer és Jármay ezég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egy-
átalában friss árukkal ellátván, ezentúl is főfeladatomnak tekintendem, a t. ez.
közönség becses bizalmát jó,olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.

Ennek következtében ajánlani

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Láguayra-kávé .

5 f o n t
3 ft. 40 kr.
3
4

80
Plant-Clylon-kávé . . 4 ft. 20 kr.
Cuba-kávé egész finom 4 „ 40 „
Gyöngy-kávé egész fin. 4 „ 50 „

továbbá:
Ciukor, brasi l iai-rhl l l l l e g y pi í lt 1 ft., legfinomabb jamaikai-
rhum, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék

a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Armin-nál
(ezelőtt Banhofer és Jármay,)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
jfgf Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-

eyorsabban eszközöltetnek. .. , 7 1 7 (4—12)
SÍT A t. ci. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalá-

lása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájraji,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

Kiadó-tulajdonos Herkenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizenhetedik évfolyam.

Pest, május 15-én 1870.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
F" Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre ő ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ijság és Politikai 1'jdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál ceak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg- ij, külön minden igtatas után 30 ujkrajezár.

Az ellenzék egyik átalánosan tisztelt
vezérének idősb fivére, a képviselőháznak
egyik legidösb és tiszteletreméltóbb tagja
Ghyczylgnácz,úgyis mint a régibb magyar
világ egyik typicus alakja, valódi patriár-
chája, ugy is mint buzgó hazafi és kitűnő
gazda méltán megérdemli, hogy lapunk
hasábjain néhány kegyeletes sort szentel-
jünk emlékének.

Azok, kik a közelebbi országgyűléseket
figyelemmel kisérték, mélyen emiékökbe
véshették e tiszteletre gerjesztő
alakot; kik pedig közelebbi
körébe jutottak, bizonyosan so-
káig meg fogják őrizni e nyá-
jas és sokoldalúan müveit férfiú
emlékét.

Ghyczy Ignácz született
1799. február 13-dikán Tatán,
Komárommegyében. — Atyja
Ghyczy Ferencz, Komárom-

megyének előbb főszolgabi-
rája, később (1809 —1828-ig)
első alispánja volt; anyja Szent-
Iványi Thekla.

Tanulmányait Komáromban
és Győrött végezvén, az ügy-
védi vizsga letétele után (1822),
a komárommegyei kir. bábol-
nai uradalom ügyvédévé, utóbb
id. gr. Eszterházy Miklós nagy
terjedelmű tatai, gesztesi és
niezölaki uradalmainak igaz-
gatója lett, s ezen hivataláról
csak 1848-ban az akkor bekö-
vetkezett politikai válság foly-
tán mondott le.

1848-ban a tatai nemzet-
ör°"k által századossá válasz-
tatván, mint ilyen részt vett a
schwechati csatában.
, ^g- Windischgratz Tatán
** Buda felé vonultában, ut-
kozben a hatóságokat czéljai-
hoz képest rendezni töreked-
vén, GhycZy Ignáczot magá-
hoz hivatta s a megye alispánságával ki-
nálta meg ; d e Qhyczy Ignácz ezt határo-
zottan v l s s z a u t a s i t á ) i n k á b b kitévén magát
a gogos hadvezér nem kis veszélylyel fe-
nyegető haragjának, hogysem hazafiui köte-
lességét megszegje.

G h y c z y I g n á c z ,
(1799—1870.)

1849-ben néhai István fhg által a Fehér-,
Pest- és Aradmegyékben fekvő uradalmai
igazgatására hivatván meg: e meghivást-
elfogadta s egész az 1864-ik évig folytatta.

Élemedett korában, nem birván többé az
ezen hivatallal együttjáró fáradalmakat,
Tatára vonult vissza és itt azoktól, kiknek
szivét miíit uradalmi igazgató önzetlensége
és humanitása által annyira megnyerte,
1865-ben és 69-ben nagy szótöbbséggel orsz.
képviselővé választatott.

G H Y C Z Y I G N Á C Z .

1848. előtt Komárom-, Fehér-és Győr-
megyékben folyvást élénk részt vett a me-
gyei közéletben, s korában alig volt az or-
szágban valaki, ki inkább belátta volna nagy
horderejét és káros következményeit azon
uralkodói ténynek, hogy Ferencz császár az

1804-ik évben az osztrák császári czimet
fölvette; folyvást figyelemmel kisérte azon
törekvéseket, melyek idegen, sőt magyar
hirlapokban, tudományos müvekben is,
ezélzatosan oda voltak irányozva, hogy Ma-
gyarország ugy tüntettessék fel, mint füg-
getlenségét, önállását elvesztett, az osztrák
birodalomba beolvasztott tartomány. Foly-
ton figyelmeztette e tényekre környezetét,
minden alkalommal a megyegyüléseket s
nagy részben az ő figyelmeztetéseinek tulaj-

donitható, hogy midőn V-dik
Ferdinánd király a trónra lé-
pett, Komáromvármegye volt
a legelsők egyike, mely 1835-
ben követeinek utasításul adta,
hogy az „V-ik Ferdinánd" ki-
rályi czim ő Felsége által föl-
vétessék, s ezáltal az osztrák
császári czim jogérvénye és
értelme iránti közjogi kérdés-
nek később oly nagy fontos-
ságra fejlődött vitatását első
megkezdette.

Köz- mint magán-nyilat-
kozataiban mindig szabadelvű,
alkotmányos érzületü, függet-
len s az ország önállóságának
s függetlenségének hü védője
volt.

A nagy olvasottságú férfiú
buzgó barátja volt az iroda-
lomnak; figyelemmel kisérte a
külföldi sajtót is, mit bizonyít
hátrahagyott könyvtára, mely
mint a korában eső magyar és
német sajtó jelesebb termékeit
magábanjífoglaló, 15,000 kötet-
nél többet foglal magában.

Ugy a magyar gazdasági,
mint más közhasznú egyesüle-
teknek állandó és tevékeny
tagja vala.

A megboldogult egyike volt
a legszorgalmasabb gyűlés lá-
togatóknak, ki ugy képviselői,

mint másnemű kötelességeit a leglelkiisme-
retesebb pontossággal teljesité még gyön-
gélkedése idején is; mig végre betegsége
sulyosbulván, szokott lakhelyére Tatára vo-
nult vissza, hol ez év májusa 4-én jobblétre
szenderíüt.
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Valamint lelkiismeretességét, ugy atyai
gondosságát is méltán emelte ki a képviselő
házban annak elnöke Somssich Pál. Hat de-
rék gyermeket hagyott hátra, már mind
annyit emberkorban s mindannyit minden
nemesnek és jónak kegyeletében növelve fel.
Ezek között máris mint az ország egyik ka-
tonai tekintélye ismeretes legidösb fia
Béla, a honvédelmi minisztérium ezredes
osztályfőnöke. . • . y . . . y.

K i k e l e t k o r .
Elevenül mír a kopár rét,
Feltámadás halál után . . .
Az egyhangú, bús, zárt szobáért
Kiengesztel majd, dal, virány.
A homlok, a szem, ah! kitisztul
Gondból, fellegből, mint az ég,
Bús szív erőt nyer a vigasztul,
Moly olőtt oddig zárkozék! . . .

. Készíti ég', föld' uj ruháját
Láthatlan kéz, szép csendesen:
Hogy emelje az öszhang báját
Majd a közelgő ünnepen.
Várom én is, eped ve várom:
Az újulás nagy ünnepén
Zöldül-e rajtad — sötét vár-rom! —
Keblem, még repkény , uj remény? . . .

íme a sir is — mely halált föd —
Hantján már pázsitot fakaszt;
A fekete, a gyász-szinü föld
Terem, piros virágokat;
Sűrű ködön, gomolygó felhőn
Emelkedik szép, színes ív:
Át csak a to búdon ne törjön
Vigasz, sugár, jó, árva szív!? . . .

Jövel tehát, Uremtő lélek;
Csodás ujjászülő erő:
Zendüljön nulljó hálaénok!
Virágot, lombot hívj elő!
Jövel! s ha, mit ősz, tél lorontott —
Helyére új diszt rak kezed:
Lt'lkembe is szállj . . . és teremts ott
Zord tél után múr élotet!

Soós Miklós.

P

Sirja mellett.. .
Sirja mellett ha megállók,
Rám borulnak régi álmok.
Bús emlékek, édes képek
Sorba kelnek, újra élnek.

Alkonyuló nap világa
Rózsa-fényt vet a világra:
Szemein égbe, — arezom égve
Fördik körnek bús vizébe.

Illatával a virágnak
A siron is szellők játsznak;
De az árva, mindig árva,
Koldus rongyba', dús ruhába'!

Este száll a temetőre . . .
Elbúcsúzom újra tőle.
Régi álmák szerte szállnak,
Régi kinok újra várnak!

Soós Miklós.

\ XVI.századi magyar nyomdászatról
8 különösen lleltai Gáspár kolozsvári nyom-

dájáról.

(Vége.)

Az eredetileg közösen kezelt nyomdát 6
évi szünet után 1559-ben ismét Heltai Gás-
pár vette át, s ezen túl Hoffgreí'György mint
nyomdász nevével többé nem találkozunk. A
Heltai újra megkezdett nyomdászi munkás-
ságának első terméke magyar Agendája,
melynek végén a zársör igy hangzik: „Colos-
varba nyomtatott Heltaj Gáspár által 1559."
Ennek latin előszavában, melyet az erdélyi
reformált vallása papokhoz intézett, ezt irja
Heltai: „íme legkedvesebb atyámfiai! a ti
magatok és az egyházak használatára újra

kiadtam az Agendát, az az: az egyházi csele-
kedetek formáit magában foglaló könyvet,
első szüleményét újra megindított munkás
Ságomnak, melyet előbbi társammai (t. i.
Hoffgreffel) való kijöhetetlenségem miatt,
bizony nagy fájdalma-ura, kénytelen voltam
félbe szakasztani. Nem is gondolhatok külö-
nös megindulás nélkül ezen 6 esztendő lefo-
lyására, mely az egyház valami kitűnő haszna
nélkül enyészett el." Ebből a Heltai gondol-
kozását jellemző előszóból tanuljuk, hogy e
könyv már ujabb, második kiadás, mit alább
maga Heltai még világosabban kifejez e sza-
vakkal : ,,Ezen Agendáról elmondhatjuk,
hogy uj, gondosan kijavított könyv, mit
maga az első kiadással való összevetés köny-
nyen megmutat. Nem szólok arról, hogy e
kiadáshoz sok járult, a mi az elsőben hiány-
zik." Az itt említett első kiadás, melynek
kétség nélkül 1550—1553 közt kellett meg-
jelenni, örökre elveszett, s ha maga Heltai
nem emiiti, most csak léteztéröl sem volna
tudomásunk.

Heltai ettől fogva haláláig szakadatlanul
folytatta nyomdászi munkásságát, és számos
nevezetes munka kiadásával gazdagította
irodalmunkat. 1560-ban kiadta SzentDávid
általa fordított zsoltárait, ugyanez évben
nyomtatta ki a kolozsvári szöcs-ezéh által a
szöcs legények számára magyarul szerkesz-
tett szabályokat, melynek eg\ etlen példányát
a kolozsvári szűcs ezéh ládája őrzötte meg
és önzi*). 1562-ben nyomtatta ki az Uj-Tes-
tamentom fordítását, az általa egészben ki-
adni tervezett biblia utolsó, azaz: ötödik köte-
tét, 1565-ben pedig a biblia II-dik részét,
melynek teljesen ép s tiszta példánya az er-
délyi múzeumi könyvtár egyik diszdarabja.
Meg kell itt az eddig uralkodott hibás véle-
mény ellenében jegyeznem, hogy Heltai, ki
bibliája egyes köteteit nem sorrendben, ha-
nem időnkéut ugy adta ki, a mint egyik vagy
másik rész fordítása elkészült s a mint egyik
vagy másik kötetre költséget s pártfogót
szerezhetett, nem adott teljes bibliát, mert a
harmadik kötet kiadása, melynek egy kis
részét (Bölcs Salamon és Jesus Sirah köny-
vét), mint föntebb említem, már 1551 —1552-
ben kis 8-rétben kiadta volt, végképen elma-
radt, és igy a legelső teljes magyar biblia a
Károlyi Gáspár gönczi ref. pap és kassavöl-
gyi esperest forditása, mely két ivrét kötet-
ben az abaujvármegyei Vizsolyban, az
Eesedi Báthori István költségén állított
nyomdában látott világot**). 1566-ban je-
lent meg Heltai Száz fabulája vagy meséje,
melyeket Aesopusból és más régi Írókból
szemeigetett; 1569-ben kezdte nyomatni s
1570-ben fejezte be a nagv-váradi vallásos
vitatkozás leírását Dávid Ferencz unitárius
püspöktől, mely nevezetes s ma már igen
ritka könyv 300 esztendő múlva az idén
Kolozsvártt uj kiadásban is megjelent. Év
nélkül, de bizonyosén nem 1570 előtt nyo-
matta ki az unitáriusok első ismert énekes
könyvét 12-rétben, melynek egyetlen elül
és végül csonka példányát Jakab Elek könyv-
tárában ismertein meg Kolozsvártt. Ettől
különbözik s ennél későbben, hihetőleg Hel-
tai halála felé jelent meg ugyancsak 12-rét-
ben az a Heltai által szerkesztett s a hét
minden napjára szóló énekeket és könyorgé-
seket tartalmazó ének-és imakönyv, melynek
élőbeszédében magát mint „az vény Heltai

*) Ezen ipartörténelmünkre nézve érdekes nyomtat-
vány 4-rét másfél ivet. li számozatlan levelet tesz. — Ez a
legrégibb ismert efféle magyar ezéh-nyomtatvány. Látjuk
ebbül, valamint a kolozsvári ötvös ezéhnek az <írd- Múze-
umba letett, e korbeli magyar jegyzökönyvéből, hogy Kolozs-
vár ekkori gazdag iparosai, bár köztök számosan voltak
szász eredetűek 6 idegesnek, nyelvben és érzelemben magya-
rok voltak.

**) Ezt döntő érvekkel bebizonyítottam „Az erdélyi köz
könyvtáruk regi magyar könyveiről'' czimü közleményem-
ben, Erd. Múzeum-egylet Évkönyvei V kői. 42. 43. l.

Gáspár"-t emiiti. Ennek czimlaptalan s köz-
ben is végén is igen csonka példánya, melyet
egykor Benkő József ajándékozott az erd.
magyar nyelvmivelö társaságnak, Aranka
becses gyűjteményével jutott gr. Mikó Imre
birtokába s az ö ajándékából az erd. Múze-
umba. Még 1570-ben adott ki Heltai két
igen nevezetem munkát, melyeknek csak egy
példánya maradt fon a magyar nemz. Múze-
umban, Jankowics könyvtárában, egybe köt-
ve s hihetőleg igy együtt kiadva. Ezek elseje
egy 20 íves, németalföldi anabaptista könyv,
melyet, mint élőbe-zédéből kitetszik, flamand
nyelvből tiszta németre fordítva Wilini Sán-
dor varsói orvos 1569-ben küldött Dávid Fe-
rencz erdélyi unitárius püspökhöz, ki nézetem
szerint, ezen az ö általa is hirdetett némely
hittani nézetekkel egyező munkát maga for-
dította magyarra s ugy nyomatta ki Heltai-
nál; másik Reginaidus Gonsalvus Montanus
spanyol tudósnak a spanyol inquisitióról irt
munkája, melyet Heltai vagy a latin vagy a
Heidelbergben 1569-ben megjelent német
kiadásból forditott, néhol bővitgetett s elő-
szóval és végbeszéddel megtoldott. Jankowics
egyetlen példányában ezen utóbbi munka
teljes épségben maradt fon, az előbbiből
azonban közben 5 és i/i iv hiányzik. Ugyan-
csak 1570-ben nyomtatta ki Nagy-Baczai
Mátyás históriás énekét Hunyadi Jánosról,
s ugyanez idő tájban év nélkül Temesvári
István 1569-ben irt énekét Bátori és Kinizsi
kenyérmezei győzedelméről. Ezek tudtomra
az önállóan kiadott legrégibb históriás éne-
kek, milyeneket Heltai halála után is nyom-
dája folytonosan nyomtatott; miben vele a
debreczeni s később a XVII-dik században
a lőcsei nyomda versenyzett, ez akkor közön-
ségesen kedvelt és dalolt történelmi énekek
által a nemzeti érzelem emelésére jótékony
hatást gyakorolva. 1571-ben jelent meg Hel-
tai nyomdájában Dávid Ferencz két munkája:
Az egy Istenről és Vallástétele az egy Isten-
ről, tovább* Csanádi Demeter históriás éneke
II. János király életéről és haláláról, vala-
mint Verbüczi István hármas törvényköny-
vének magyar kiadása, melynek eredeti latin
szövegét is kiadta Heltai a következő 1572-
dik évben. 1573-ban nyomatta Valkai And-
rás históriás énekeit Hariadenusról, Károly
császárról és János pap mesés országáról;
1574-ben adta ki több dallam hangjegyeivel
ugy nevezett Cancionaléját, ezen különböző
szerzők, közöttök a hires Tinódi Sebestyén,
által irt történelmi énekek gyűjteményét,
melynek teljes szép példánya az erd. Múzeum
könyvtárának egyik ritka disze.

Heltai utolsó magyar munkája a „Chronica
az magyaroknak dolgairól", melyben nemze-
tünk történelmét nagyobb részben Bonfini la-
tin munkája utá'i adj a ugyan, de nevezetes föl-
fogási és előadási eltérésekkel, s közbs-köz-
be érdekes népies hagyományokat is szőve.
Ez volt hosszú ideig nemzetünk egyik leg-
kedveltebb s a felsőbb és alsóbb körökben
egyaránt kézen forgott olvasmánya; minek
következtében ránk maradt példányai, me-
lyekből én magam húsznál többet láttam,
többe-kevésbbé csookák vagy legalább sza-
kadozottak.

E könyv nyomtatása közben érte a már
ekkor idős Heltait a halál. Kitetszik ez a
könyv végén olvasható ezen szavakból: „Co-
losvárot Végeze Heltai Gaspárne A. 1.5.7.5."
mi azt bizonyítja, hogy a nyomtatást még
maga Heltai kezdte el s csak bevégzése ma-
radt özvegyére.

Heltai halála után nyomdája, — mely,
mint a fia által 1590 körül kiadott több
magyar könyv czimlapján és végén emlitve
van. Kolozsvártt „az 0 várban" állott, —
néhány évig özvegye neve alatt működött.
Később ti a ifj. Heltai Gáspár vette át atyja
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nyomdáját, ki, mint szász eredetű atyja,
szintén nem vallotta magát magyarnak; jól-
lehet ő is, mint atyja, az általa kiadott mun-
kákkal hatalmasan működött a magyar nyelv
és irodalom terjesztésére. Világosan kimond-
ja ezt ő maga, Gemma Frisius általa forditott
s .159l-ben nyomtatott Magyar Arithmeticá-
jának végén, az ifjúsághoz intézett figyel-
meztetésében, e szavakkal: „Megbocsáss pe-
nig az vétkekről, mert én magyar nem va-
gyok.'1

Föladatom szűk köre nem engedi, hogy
Heltai Gáspár munkásságának érdemleges
megvitatásába ereszkedjem, hogy őt mint a
tudomány és irodalom emberét megismer-
tessem, s igy meg kell elégednem azzal, ha
az idő kimértségéhez képest röviden rajzol-
tam irodalomtörténetünk e nevezetes férfiá-
nak nyomdászi tevékenységét és csak sej-
tethettem a hatást, melyet munkáival és
kiadásaival nemzeti irodalmunkra gyakorolt.

Még csak hazánk akkori nyomdai viszo-
nyai ismertetésére hozok föl némi adatokat,
melyek miveltségtörténelmünk tanulmányo-
zóit érdekelhetik. A XVI-dik században 25
helyen, némely csekély helységekben isj,
működött nyomda hazánkban, melyek közül
csak az egy Szeged esik hazánknak a török
által elfoglalva tartott területére. Ezen nyom-
dák keletkezésűk szerint sorozva a követke-
zők: 1. Brassó 1534-től máig. — 2. Sárvár,
Vasvár megyében, 1537 — 1541. — 3. rKo-
lozsvár 1550-től máig. — 4. Magyar-Ovár
Mosonvármegyében 1558. Csak egy munkát
ismerünk, melyet Huszár Gál mint akkor
m.-óvári pap itt nyomtatott. — 5 . Debreczen
1561-től máig. — 6. Nagy-Várad 1565—
1585., hol időnként a Debreczenben működő
nyomdászok dolgoztak. — 7. Szeged 1567.
hol Melius Péter debreczeni ref. lelkész ma
már végképen elveszett Uj Testamentoma
nyomatott. — 8. Gyula-Fejérvár 1567.
1568. János Zsigmond erdélyi fejedelem
által pártolt unitárius nyomda. — 9. Abrud-
Bánya 1569., hol Székes Fejérvári Karádi
Pál később Temesvár vidéki unitárius su-
perintendens nyomtatott ez évben egy ma-
gyar drámát. — 10. Komjáthi Nyitrában, hol
1573-ban Bornemisza Péter lutheránus su-
perintendens s hatalmas magyar iró kezdte
nyomtatni Magyar Postillái első kötetét,
melyet azonban innen elüzetve uj betűkkel
Semptén fejezett be. — 11. Sempte Nyitrá-
ban 1573 — 1579. Bornemisza Péter nyom-
dája. — 12. Alsó-Lindva Zalában 1573.
1574. Itt Lindvai Bánfi Miklós pártfogása
alatt Hoffhalter Rudolf nyomtatott. — 13.
Nedelirz Zalában, a Muraközben 1574. Itt
ez évben ugyancsak Hoffhalter Rudolf nyo-
matta Verbőczi hármas törvénykönyvének
horvát fordítását. — 14. Szeben Erdélyben,
állandó nyomdája 1575-ben keletkezett. —
15. Pápa 1577. Huszár Dávid oda való

- reform, pap nyomdája. — 16. Nagy-Szombat
1578-tól máig, legelső s aXVI-dik században
egyetlen egy nyomdája hazánkban a róm.
katholikusoknak. Ezt a jeles tudományu s
miveltségü Telegdi Miklós esztergomi pré-
post és érseki helytartó, később pécsi püs-
pök, állította föl, megvévén 1000 forinton
a bécsi jezsuiták 1563 óta használatlan he-
verő nyomdáját, s azt Nagy-Szombatban
saját házában helyezvén el. A magyar r.
kath. főpapok közül ö volt az első, ki belátta,
hogy a protestántismus szellemi fegyverei
ellen az üldözés és erőszak haszontalan s az
ellen jogosan és méltóan csak szellemi fegy-
verekkel lehet és kell küzdeni. Ö volt az első
r. kath. pap hazánkban, ki fölfogta azt, hogy
a vallásos vitairatokat, ha azokkal a nagy
közönségre hatni akar, mint a protestánsok
eleitől fogva tették, neki is magyarul kell
irni, s 1580. és 1581-ben kiadott vallásos

védő és támadó vitairataival a szellemi küz-
delem terére lépett, hol 1578-tól 1580-ig
kiadott három nagy kötet egyházi beszédével
is kitűnő állást foglal el. — 17. Bárt/a
1580-tól fogva. Ez évben nyomtatta itt Gut-
gesell Dávid Balassa Bálintnak, a költőnek,
egy németből forditott vallásos irányú köny-
vét, melynél régibb bártfai nyomtatványt
nem ismerek. — 18. Galgócz, Nyitrában,
1581- 1585. Mantskovics Bálint nyomdája.
— 19. Detrekiwára, Pozsony vármegyében
1582 — 1584. Itt a Semptéröl elűzött Borne-
misza Péter nyomtatott Gyarmathi Balassa
István pártfogása alatt. — 20. Német- Újvár,
Vasvármegyében, hol 1582-ben és utóbb
1595 —1597. Manlius János, eredeti német
nevén Hans Manuel, vándor nyomdája dol-
gozott. — 21. Rárbok, Detrekő-vára közelé-
bex\. 1584-ben itt fejezte be Bornemisza Pé-
ter prédikáczióinak Detrekön kezdett nyom-
tatását. — 22. Monyorókerék Vasvármegyé-
ben 1588 —1592. Manlius vándor nyomdája.
— 23. Visoly Abaujvármegyében, 1590 —
1600. Itt Eesedi Báthori István pártfogása
alatt a Galgóczról ide költözött Mantskovits
Bálint nyomdászkodott — 24. Német-Lö'vö
(Deutsch-Schützen) Vasvármegyében 1592.
1593. és végre 25. Keresztur Sopron vár-
megyében. 1598. E két utóbbi helyen is a
vándor-nyomdászt Manliust találjuk.

Ezen 25 nyomda közül Nedeliczen kivül,
hol tudtomra csak egy horvát könyv jelent
meg, az egy Brassó az, mely a XVI-dik század-
ban magyar könyvet nem állított ki, s latin
és német nyomtatványaival különösen az
erdélyi szászokra számított. Szebenben e szá-
zad vége felé már több magyar munka is
jelent meg. Többi nyomdáink vagy kizáró-
lag a magyar irodalomnak dolgoztak, vagy
aránylag kevés számú latin munkákat is
adtak ki.

A hazánkra sulyosodott nehéz viszon-
tagságok miatt ezen nyomdák legnagyobb
része előbb vagy utóbb ugy elenyészett,
hogy, Brassót és Szebent magyar nyomdá-
kul nem számithatva, ma csak három várost
találunk hazánkban, melyben a XVI-dik szá-
zad óta magyar nyomda mai napig létezik.
Ezek közt legrégibb Kolozsvár (1550.),
következik Debreczen (1561.), s ezután Nagy-
Szombat (1578).

A magyar földön legrégibb mai magyar
nyomda alapitójánakHeltainak dicsősége egy
fénysugárral gazdagabbá teszi Kolozsvár
szép múltját. E dicsőség örökségévé lett a
városnak, melynek kebelében Heltai élt,
munkált és hatott, s melynek akkor is, ma is
minden vallásfelekezettel közös temetőjében,
Erdély annyi jeles fiának hamvai közt, az ő
porai is nyugszanak. S ugy tetszik nekem,
mintha a Heltai törekvése és munkássága
által kijelelt irány mintegy szellemi útmu-
tatóul szolgálna e városnak, hogy múltjához
híven jövőben is mint a nemzeti miveltség
és tudományosság egyik életerős központja
s magyar rnivelt társadalmi és szellemi élet
hagyományos őre törekedjék szép hivatását
igazán átérteni és hiven teljesitni.

Szabó Károly.

metü, igazi katonás magatartásu öreg tábornok,,
mintegy 10 óra tájon megkezdvén szemléjét -—
én, mint az időben miskolezi tanujó sühedor, a kí-
váncsiságtól ösztönöztotve jolen voltam, s egész 2
óráig, mig a szemle be nom végződött, ott peszter-
kedtem.

Az öreg tábornok bevégezvén ünnepélyes
katonatisztét, a csapathoz lelkesülten fölhevülve
rövid beszédet tartott, de tartalmát a távolság
miatt nem hallhatván, elő nom adhatom. Beszédét
bevégezvén, segédeivel kocsiba ült, s a városba
Báró Dániel uri házához robogott ebédelni. A fel-
kelő nemes csapat az e korban nagy hirben állott,
s ez alkalomra berendelt miskolezi muzsikus Kis
Matyi bandáját előrántván, hangos kiáltással
parancsolta: hogy húzzák rá a Hertolendi nótáját.
Szövegét valamint dallamát mai napig eleven
emlékemben megtartottam s amazt ido írom:

I-so dal.
Ugyan édes komám uram,

Nem látta-é kend az uram?
Tegnap ment el a csárdába,

Oda hittak vacsorára

Én már nem tudhatom,
Bizonynyal nem is mondhatom,

Hogy hová lett s hová tűnt el,
Talán a föld nyelte el.

E dalt hosszabb ideig huzatván, tánczolva s
dalolva mentek a városba — hol hangosan kiál-
tották : ,,No már a másikat!"

11-dik.
Sárga csizmás Miska sárba jár,

Panni patakon tul reá vár;
Ne várd Panni Miskát, mert nagy a sár,

Sárga csizma sárba nagyon kár.

A Báró Dániel lakása előtt megálltak, a e Lét
dalt huzatván, alkonyatig tánczoltak, utána da-
lolva.

A tábornoknak tehát nemcsak indulója, de
magyar huszár sarkantyú alá termett, dalai is van-
nak, melyek valódi szerzőjéül őt állították, s vig
kedélyt jelentő dalaiban Gyöngyös és az alsóbb
tájakon, emlékét ugy hiszem, fentartották ; ha nem
— én fölelevenitem.

O'ömörmegyei Kövi-hől közli F. R.

Hertelendi tábornok nótája.
(Adalék a „Vasárnapi Újság" f. é. 8-dik számában megjelent

életrajzhoz.)

3 809-ik év egy szép tavaszi napján tábornok
Hertolondi Gábor, huszár tábornoki vörös öltözet-
bon, két sogédtiszt társaságában, mint a tiszánin-
neni felkelő nemes aereg dandárnoka, S.-Szentpé-
teren megjelenvén, az ottani nemes sereg ogyik
csapata fölött lustrát (még akkor a szemlét lustrá-
nak nevezték) tartott. A felkelő nemes sereg őzen
csapata a város alsó végén lévő pást tágas terén
volt három sorban rendben lohuzódva. A deli ter-

Egy franczia utazó déli Magyar-
országról.

II.
Vándorezigányok. Favágók. A hozsnyákok

táncza.
„Eszék vidékén tett egyik hosszasabb kirán-

dulásom alkalmával" — irja Perrot •— „C^epin
falu közelében egy csapat sátoros czigánynyal
találkoztunk. Vén czigányasszonyok sandalogtak
a házak körül, alamizsnát kunczorálva mindön-
kitől. Egyikök hátán egy kis gyermeket czipelt a
egy öt vagy hat éves, egészen meztelen fiucskát
vonszolt kézen fogva maga után. A vén asszonyok
mellett egy egészen fiatal, csinos kis leányka szívta
makra pipáját irigylésre méltó kedvteléssel, kit
azonban szép nagy fekete szomei és irtózatosan
bozontos hajfürtjei még foltünőbbé tottett. Egy
tiz-tizenkét évos, csodálatosan szép testalkatú fiu
nyakába egy rézgombokkal hatalmasan kiczifrá-
zott bőrtarisznya volt akasztva. Tisztábban volt
öltözve társainál;de mindnyájan,öregek ugy mint
fiatalok büszkén tekintgetnek szorteszét, s ha te-
kintetbe veszszük élőtöknek másokat számba nem
vevő és megvető phantasztikus korlátlan szabad-
ságát, teljességgel nom fogunk csodálkozni, ha
látjuk, hogy a költők és művészek mennyire ér-
deklődnek az egész faj iránt."

„Miként már említettem" — irja tovább uta-
zónk — „Eszéknek egész környéke meglehetősen
egyhangú; a nagy kukoriczaföldek, tarlók és uga-
rok érdektelen egyöntetűségét csakis azok a szép,
terjedelmes cserfaerdők szakitják félbe olykor-
olykor, melyek imitt-amott a láthatárt szegélyezik.
Egy futó tekintetből, melyet ez egész vidékre ve-
tünk, azonnal észrevehetjük, hogy itt a fának,
ugyszólva semmi értéke sincs. Mindenfelé óriási
csertörzseket láthatunk, melyek a kukoricza-föl-
deken használatlanul hevernek, ugy «• hoSY, a

munkálok irtó keze azokat ledönté.°Mort a szán-
tóföldek és legelők számára ma is folytonosan
irtják az erdőket. A földmiveaok, hogy földjeikot
o hatalmas törzsektől, melyeket a favágók ott



244

hagytak, megs-sabaditsák, csak annyi fáradságot
vesznek maguknak, hogy behengergetik azokat a
sánczokba és ott felgyújtják; de természetesen a
felgyujtást is több i/.bon kell ismételniök, mig e
roppant nagy fatörzsokot egészen hamuvá éget-
hetik.

„E vidékekon ogy egész favágó népség lakik,
mely életét az erdők-
ben tölti el. Időm nem
engedé, miként olőre
tervoztem volt, egyik
falujokat meglátogat-
ni, molyct a vadonnak
ez erőteljes fiai tisztá-
son építettek maguk-
nak, néhány nappal ide
érkezésem előtt, egy
sürü erdő közepette,
melyet egészon kipusz-
titani és földjét mü-
velhotővé tenni szán-
dékoznak. De mégis
ide mellékelhetek Le-
maitre Albert bará-
tomtól egy igen érde-
kes rajzot, mely egy
sajátságos készülotü

sütő komenczét ábrá-
zol, a milyot az erdei
lakók szoktak egyik-
másik tisztáson épito-
ni, hogy ne kelljen ke-
nyérért mindegyre a
faluba vagy városba
menniök. A kemoncze
vert agyagból készült
és egy nagy fa-állvá-
nyon áll,kemény desz-
ka lapon, mely a fold
színe felett czövekeken
nyugszik. Mig a fér-
fiak dolgoznak s az
erdő viszhangzik fej-
széjök csapásaitól, a nők és gyormekek befutnék a
kemenczébe s elkészitik a jó máié kenyeret (ku-
koricza-lisztből sült kenyér) a vacsorához.

„Itt e rengeteg erdőségekben legértékesebb
és legkeresettebb áruczikk a hordódonga, melyet
hatalmas csertörzsekből készítenek. Totország ki-
tűnő dongákat
állit elő, me-
lyek már ed- ~^
digelé is igon
fontos keres-
kedelmi czik-
ket képeznek.
Több franczia

kereskedő
czégnek van-
nak már iro-
dái és ügynö-
kei c tarto-
mányban ; má-
sok még eny-

nyivel meg
nem elégedve
nagy terjedel-
mű erdősége-
ket vettek,

melyekot ma-
guk használ-
nak föl és zsák-
mányolnak ki,
ugy hogy ma
már evőnként
több száz eze-
rével indítják
útnak a don-
gákat Marse-
ille felé. Ter-
mészetesen a
szállítás rop-
pant nehézsé-
gekkel van

összekötve, ki-
vált a med-
dig az erdők-
ből a Duna
vagyDrávaki-
kötő helyeire jutnak. Az utak Tótországban
majd mindenütt hiányoznak; az egész tarto-
mányban alig van két vagy három becsületesen
kikövezett útvonal, s ezeket is oly rósz karban
tartják, hogy a fuvarosok többnyire jónak látják
— ha lehet — kikerülni. És i g y a z utszéli bir-
tokosok s a nagy országutak hátrányára, mely utób-

biakról a köveket és töltésekot apránként lehord-
ják, mindenfelé különböző szélességű kettős utak
képződnek, melyekon télben tengelyig sülyednek
be a szekerek, nyáron át pedig óriási porfelhő-
ket vernek föl. A mi pedig a kisebbszorü, pél-
dául egyik helységtől a másikig vivő utakat illeti,
ezeknek még csak árnyéka sem látható itt; a mi

Eszék vidéke: Favágók kemenezéje az erdőben.

volna is, valóságos pocsolya vagy sárfészek. E
tekintetben mintha csak Törökországban utaz-
nánk." — Itt aztán Perrot a magyarországi utak-
nak is mér ogy keserves oldalvágást, melynél az a
legboszantóbb, hogy tökéletesen igaza van.

nyok közt jó egyetértés uralkodik, a két part-
vidék lakói szabadon közlekedhetnek egymással,
a magyar birodalmi városka átellenébon egy kis-
ded bozsnyák város alakult, mely egykor igen
látogatott vásárhelylyé lösz s már is folytonosan
gyarapszik. A bozsnyák parasztok ide hordják ju-
haikat, apró marháikat és ezek tojásait, hol aztán

azokat a zsidó keres-
kedők tömegesen vá-
sárolják össze s viszik
Zágrábba vagy Pestre.
A parasztok ilyenkor
egy füst alatt itt a vá-
rosban vásárolnak be
mindent, mely bőven
el van látva magyar-
osztrák ipartermékek-
kel. A falusiak egy
része a parton állomá-
sozik portékái mellett,
más része a kávéhá-
zakban lebzsel vagy
dolgai után lát, mig
némelyek, tele tarisz-
nyáikkal már útnak
indultak a városból
kivezető utakon haza
felé.

,,Vezetőnk, ki ez
utat minden pénteken
megteszi, hatalmasan
oktatni kezdett ben-
nünket, hogy a keresz-
tyéneket a muzulmá-
noktól jól megkülön-
böztessük. Leginkább
a turbánról ismerhetni
meg őket; a keresztyé-
nek többnyire fekete
tarkázatu vörös sált
hordanak fejőkön. A
muzulmánok fehér,
szürke vagy zöld,
l k i l k

Dunai monitor.

„Egy szép őszi napon, mig magyar-brod-i
szívélyes házigazdánk szokott siostájára vonult
vissza, néhányad magunkkal elhatároztuk, hogy
átrándulunk a Száva túlsó partján fekvő Török-
Brodba. Dictum factum! A mióta o határ hosz-
szában az oddig fennállott szigora vámrendszer
meg van szüntetve s a török és osztrák kormá-

szürke vagy zöld, eoy
szóval mindig élénk ezinü sálokat viselnek. A leg-
több keresztyén nem visel bajuszt, mig a törökök
nagy szakált és bajuszt szoktak ereszteni. Itt
már sok szőke vagy világos gesztenye szinü em-
bert láthatunk, sokkal többet mint Szerbiában
vagy legalább is Belgrádban.

„A nők vi-
selete majd-

** r: nem olyan
mint a túlsó

_--r-— _v_- parti szlavo-
"" - ~= _~'_1 niai nőké, kö-

tényeik nem
oly élénk s
tarka színűek,
de fejőket sze-
retik nagy

eleven virág-
bokrétákkal

fölcziczomáz-
ni. A vénasz-
szonyok gyak-
ran immorte-
lekkel helyet-
tesitik a gyön-
gyöket segyéb
csilling-csal-
langokat, mi-
ket az ifjú leá-
nyok kaczór-
eága természe-
tesen többre
becsül. Csak
egy török nőt
láttunk; jas-
«iaA;-ja(fátyol)
ennek is igen
sürü volt; fe-
kete redzíe'-be
burkolva, lá-
bain idomta-
* a D , CSOSZOgÓ
papucsokat

czipelve.
„Alig tet-

tünk néhány
lépést, azonnal egy czigany-banda zenéjének csá-
bító hangjai ütötték meg füleinket. E hangok
egy korcsmából jöttek, molyot bizonyos Hadzsi-
Aga nevű török épített. 0 volt az egyetlen va-
gyonosabb muzulmán birtokos az egész kerület-
ben. A korcsmát Hadzsi-Aga bérbe adta egy
zsidónak, a ki ott sört, bort és úgynevezett slibo-
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vicz-ot, azaz: szilvapálinkát mér. Hadzsi-Aga,
kit pedig igon jó muzulmánnak tartanak, a mint
látszik, nem sok lelkiismeretet csinál magának
abból, hogy a szomjazókat szeszes italokkal meg-
traktálja, főképon, miután ezt nem is maga teszi
közvetlenül, hanem bérlője által.

„Beléptünk tehát, kivált miután erro a ve-
lünk volt pópa maga is nagyon unszolt, és a
korcsma egyik elsőbb helyén letelepedtünk. A
szoba hátterében, a fal mellett, két czigány mu-
zsikus játszott, egyik állva, másik ülve, az egyik
hegedűn, a másik brugón. A nézők között három-
négy muzulmán kényelmesen sörözgetett, óriási
csibukokból szipákolván; mindenfelé keresztyén
parasztok láthatók fe-
leségeikkel, kik a kö-
zeli falvakból s néhá-
nyan a túlsó partról is
átjöttek egy pár órát
ellézengeni; Brodban,
a mi a szórakozásokat
illeti, még nincsenek
az emberek elkényez-
tetve.

„A nézők és a ze-
nészek között, ama
szűk téren, melyet a
tömeg látvágya sza-
badon hagyott, négy
tánezosnő tánczolt,

majd együtt összefo-
gódzva, majd meg kü-
lön-külön. Csakis az
egyik leány volt vala-
mennyire szépnek és
fiatalnak mondható. A
többiek kiéltek, zor-
don, vad tekintetüek
és ragyás arezuak vol-
tak. Mindazáltal élénk
szinü öltönyeikbon,

vállaikra leomló szén-
fekete fürteikkel és ki-
festett szemöldeikkel
nem lőhet elvitatni
tőlök bizonyos erede-
tiséget; egy festőnek
igen érdokos képtár-
gyul szolgálhattak vol-
na. Egyik közülök, a
ki a többinél sokkal
élénkebb és idegesebb
mozgékonysággal birt,
időnként hátra vétó
gazdag hajzatát, mely
a heves táncz alatt
mindegyre eltakará
szemeit.

„A mi a tánezot
illeti, ugyanaz a táncz
ez, melyet különböző
elnevezések alatt min-
denütt és mindenkor
föltalálunk a keletiek-
nél a Ganges és Nilus
partjain épen ugy, mint
a Duna és az Adriai-
tenger mellott. Az
egész testnek ama sa-
játságos rezgetése 8
féktelen, kéjes izgatott-
sága ez, melyet Virgi-
lius, — ha, miként hin-
ni szeretném, ő a Ca-
<a?ecía-nak, e kedves
kis költeménynek szer-
zője, — majdnem két
ezred évvel ezolőtt né-
hány verssorában oly
festői szabatossággal
irt le.

„Bozsnyákország keresztyén nőinek tánczá-
ban, melyet Valerio egyik legszebb rajza ábrázol,
nincs mog a czigánynők vagy Kairó gawazis-&\
tánczának t'ilságba vitt szemérmotlensége és illet-
lensége, ámbár az is csak ehhez az iskolához tar-
tozik; ugyanaz a gondolat ez, csakhogy tisztessé-
gesebb nyelvre van fordítva. Nyugaton, mióta a
menuttte-k és gavotte-ók kimentek divatból és a
keringő-alak leti a közönség kedvencz táncz-
typusává, melyből, többé-kevésbbé kellemes és
csinos változatokkal a többi forgó tánezok is elő-
állottak, a bál fő élvezete abban áll, főképen a
férfiakra nézve, hogy a táncz pillanatnyi közele-
dést enged meg a két nem között. A tánezos bol-
dog, ha, bár csak egy perczig is, átölelve tarthatja

és magához szoríthatja fiatal tánezosnőjét, ki a
zene hangzatos ütemeinek engedelmeskedve, mint-
egy engedni látszik az őt tartó férfi karok nyomá-
sának; boldog, midőn látja, érzi, hogy oly közel
vannak hozzá e ragyogó szomcsillagok, e kedves
rózsaajkak, ez üde vállak, e dobogó sziv, egyszó-
val az egész hajlékony, simulékony, fürge és ked-
ves kis teremtés. A mi a nőket illeti, az ő érzel-
meiket bonczkés alá vehetni férfinak nem adatott
elég tehetség; annyi bizonyos, hogy ők som tán-
czolnak egyedül vagy egymással soha, mikor vala-
honnan egy férfit szerezhetnek maguknak; csakis
nevelő-intézetben vagy zárdában szánják el árva
fejőket (és lábaikat) az ilyen száraz mulatságra.

mig egy-kettő tánezol és ugrál. E gyakorlaton
kivül, mely a homéri khórusra omlékoztet, s mely-
ben egész falvak vesznek részt, a táncz nem egyéb
közönséges látványosságnál, mint a mi halléteink.
A közönség egy része fizet, hogy a látványt él-
vezze, mások pedig, kivált nők s néha nőknek
öltözött fiatal ficzkók, kiteszik magukat a fürkésző
tekinteteknek s gyakran csak azért tánczolnak,
hogy szépségökot, ügyességöket s kellemeiket
fitogtassák, de leggyakrabban azért, hogy pénzt
szerezzenek. Ott nem ismerik az első bálnak azt
az édes kéjittasultságát, melyet Lamartine oly
szépen irt le „Jocelyn"-)ébQn; itt csakis kaczér-
ságból s nem ritkán hiúságból, leggyakrabban

pedig üzletből, pénz-
szerzésből tánczolnak.
Valerio gyönyörű ter-
metű, szép bozsnyák
leánya, e csinos, majd-
nem festői szépségű
leányka, kinok szép
kellemes arezvonásait
és bátor, de nemes
mozdulatait Valerio az
élet után, a természet-
ből s épen tánczolás
közben festette le egy
keresztyén bozsnyák
papnál, szintén csak
azért tánezol, hogy
megbámulják és az
őszinte bámulat árát
becsületesen megfizes-
sék." Sámi Lajos.

Bozsnyák táncz.

Mindezekből csak az tűnik ki, hogy nyuga-
ton, a szinházi tánezosnőket kivéve, mindenki a
maga kedvéért s a maga gyönyörűségére tánezol;
a táncz élvezet, melyet az ember maga szerez
magának.

„Ellenben keleten igen kevés táncz van, mely-
nél mind a két nem összevegyülhet, s ha megtör-
ténik is ez néha-néha, mint p i . a romaika külön-
féle változataiban, olyankor is csak annyiból áll
az egész együtt tánczolás, hogy előbb a férfiak
csinálnak rondot, egymást és nem a nőket fogva
kézen, azután a nők szintúgy külön; páronként
pedig soha som tánczolnak. Sőt voltakép a romai-
kában csak az tánezol, ki a rondot vezoti, a töb-
biek csak a számot szaporítják s lassan lépdelnek,

A dunai monitor.
Szép Dunánkat

nemsokára ismét egy
uj, eddig nem látott
tünemény fogja díszí-
teni; már szeptember
végére készen lösz
azon kis hadi hajók
egyike, mely két hajó-
nak építésére a közös-
ügyek elintézése vé-
gett kiküldött bizott-
ság 400,000 ftot sza-
vazott meg. E kis hadi
hajókat monitoroknak

• nevezik, s kül alakjuk,
moly a személy-szállitó
vagy teherhordó ha-
jókétól egészen elüt,
képünkön látható.

Az épület hossza 160
láb, szélessége 26 láb;
magassága 6'4-|-V2";
vizbenjárása 3' 6". Az
egész hajó vastag aczél
lemezből épül — s a
középből egy bástya
alakú kerekded rész
emelkedik ki, ebből
egy kisebb kerületű
torony; e bástya szer-
kezet körben forgat-
ható, s ebben lesz el-
helyezve a két vont
csövű ágyú, 24 fontos
sima golyóra; a kis
toronyban pedig a hajó
parancsnoka és a kor-
mányos foglalnak he-
lyet ; béke idején a kor-
mányosnak a torony
mellett a szabadban is
van helye, harezban
azonban a kis toronyba

vonul. E bástyát és tornyot az aczél-lemez alapon
teák fával (toakvood) vonják be, mely mint legkemé-
nyebb és legszívósabb ily czélokra Kelet-India ős
erdeiből hozatik; e fa-burokra aztán ogy második
aczéllomez ( 1 " vastag) jön. A gépezet 80 ló erejű
és a kettős propeller rendszer szerint készül. A hajó
40 főből álló legénységgel van teljesen ellátva,
de harcz idején, ha szükség, egyetlen ember sem
látható, — mindenki fedezve van. Az ágyuk
a bástya körbon mozgathatása következtében
minden irányban szolgálnak, s ez által a viz
közepéről képesek a partokat és a vidéket minden
irányban dominálni.

Mindkét monitor, molyro a pénz megszavazta-
tott, a „Pest-fiumei hajógyár"-ban készül, —
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miáltal ez ifjú, erőteljes vállalat uj bizonyságát
adja, hogy nemcsak a pénzválságokon tud diadal-
masan áthatolni, — de <'g\ szersmind hasznos szol-
gálatokat képes tonni ugy az ipar mezején, mint a
szintén oly fontos vizi hadászatunk érdekében.
Egy-egy monitor 180,000 ftba kerül. Ez oly
kiadás, mit egy dunai nagy hatalom, mint Ma-
gyarország, ki nem kerülhet. Mert ha meggondol-
juk, hogy a Duna épen az ország legszebb és
leggazdagabb vidékén, csaknem az ország közepén
— s legfontosabb jelentőségű városai mellott foly
át, — lehetetlen arról nem gondoskodni, hogy
valami véletlen támadás esetire a dunai védőiemről
is biztosítsuk magunkat, — főként, ha tekintetbe
veszszük, hogy a kis Szerbiának két ily dunai
hadi hnjóeskája van, Oláhországnak 4, Törökor-
szágnak 4, holott ez államok részint sokkal kiseb-
bek és szegényebbok mint Magyarország, részben
pedig sokkal kevesebbet bírnak a Dunából.

Igaz ugyan, hogy jelenleg e közvetlen szom-
szédos államon kai békébon és jó viszonyban élünk,
s óhajtandó, hogy ez állapot fenn is tartassák kor-
mányunk által, — de egy országnak a jövendő es-
hetőségeire kell gondolni s a keleti kérdés könnyen
és hamar vohet oly fordulatot, hogy nemcsak a
dunai ipari, kereskedelmi közlekedés megkívánja
az erős fedt zotet, — de még a part s ország vé-
delmére is kerülhet a sor.

íme a hatalmas Oroszország is ilyon for-
mán okoskodik, mórt a keleti tenger partjain 100
darab ily kisebb szerű, (lapos fenokü •— tehát fo-
lyóvízre szánt) hadi hajócskája van készen.

És ha a történet lapjaira tekintünk, ugy ta-
láljuk, hogy őseink is mindig gondot fordítottak
arra, hogy a Dunán hadi hajóik is legyenek, az
Árpádok alatt szombe a németekkel s később a
Hunyadiak és az osztrák ház alatt széniben a tö-
rökökkel. Sőt még ] 848-ban is hadi lábra állítot-
ták a „Mészáros" gőzöst, 1849-ben a „Hercuhst"
és több ágyús naszádot rendeztek be s igen jó hasz-
nát v< tték.

Ily szempontokból tokintve tartjuk fontosnak
a „monitorok" épitését. -i—z. •-

Mit tud a székely, ha roszra adja fejét!
— Életkép. —

A székelynek egész múltja és társadalmi
élete arról tanúskodik, hogy ez a faj sok
erővel, kiváló tehetségekkel van megáldva.
Századokon keresztül volt ellenséges népek
közé szorulva; létét és szabadságát kellett
védelmeznie. Meg is védelmezte bámulatosán.
Physikai élete fenntartásáért küzdenie kell
a természet ridegségével, a föld mostoha-
ságával. Küzd is derekasan; fölkutatja, meg-
tanulja a legkülönbözőbb foglalkozásnemeket,
és ha földje csak zabot és kökényt terem is,
ö fehér kenyérrel és jó borral táplálkozik.
Gyönyörűség elnézni egy-egy községet, a hol
olyan vezető van, a ki szólni tud a néphez,
mily bámulatos eredményt mutatnak fel ugy
szólva semmiből. Templomot kell épiteni;
a pénztárban nincs több 50 forintnál. Más
nép addig várna, a mig pénze fölgyül a
költségvetésben kiszámított 15 ezerre. A lel-
kesen vezetett székely nem vár, hanem hozzá
kezd és esztendőre ott áll a szép templom.
Nagy csatákban jó vezér alatt annyi csodát
tett, hogy egész Európa ismeri hirét.

Ezzel szemben mennyi példa van arra,
hogy a székely volt legroszabb katona vala-
mennyi közt; féktelenkedett, engedetlen volt,
a közczél megbuktatására dolgozott. Hány
olyan község van, a hol nein lehet nyugodtan
élni, mert örökös háborgatásnak van kitéve
az ember székely atyámfiaitól! Leéteti me-
ződet, elhordja gyümölcsödet, megveri cse-
lédedet, boszant minden lépten-nyomon. A
székely verekedésnek épen hire van; ha utaz-
nak, mindjárt bele kötnek a föld lakóiba;
otthon egymásnak állnak és nem egyszer
végződik halálon a tréfa. Aranyosszéken a
Bach világ alatt két ficzkó verekedett; azsan-
dármok rajta kapták és bevitték a „vasz-
zagter" urakhoz. Ott aztán elkezdették a
vallatást, hogy melyik a sérelmes, melyik a
támadó. A legények szembe kaczagtak, hogy

nincs ö nekik semmi panaszok, egyiknek
sem; bocsássák el dolgukra,

A §. értelmében ott tartott? k őket egy
darabig bezárva és ugy éltek a börtönben,
mint két testvér. Mikor kibocsátottak, el-
mentek elébb a korcsmába és teljes barát-
sággal jót ittak egyet; í.zután szétnéztek a
mezőn és egy inasnak állottak. Most már
verekedhetünk, mert nem látja a német. El
is verték egymást ugy, hogy mind a kettő
megfeküdte. Mikor fölgyógyultak, a legjobb
barátok ök voltak a faluban.

Az utóbb emiitett példák ép ugy erőről
tanúskodnak, mint az előbbiek; csakhogy az
utóbbiaknál nincs czélja, vagy rósz czélja
van a tevékenységnek. Az azonban működik
czéllal vagy czéítalanul, mert az erőnek
hatni kell: hajó czélra indul, épit; ellenke-
zőleg ront és kárt tesz. A társadalom fel-
adata az, hogy az erő elébe helyes czélokat
tűzzön.

1866. nyarát a korondi fürdőn töltöttem
a báró H. családdal. A fürdő koldusai közt
kettő volt feltűnő: a vak és a néma, A vak
már régi vendég volt: ismerte az uraknak
hangját, lépését, még sarkantyucsengését is.
A néma csak abban az esztendőben került
oda. A vak rendkívül irigy volt a némára;
azt állította, hogy az sem néma, sem süket,
sem nyomorék, csak gonosz. Hogy hihette
volna azt el valaki! A néma sokkal nyomo-

• rultabb volt a vaknál. Ha hangot akart
i adni, az minden állati hangnál nyomorultabb
volt; nem is hallott semmit: akárhogy csat-
tant az ég, ö föl nem nézett; füle mellett
lőttek, és egy izma sem mozdult meg. Éhez
járult siralmas nyornoréksága: kezein csú-
szott be a fürdöpiaczra és órákba került,
mig 100 lépésre el tudta vonszolni magát.
Értekezni vele nem lehetett sehogy; a nyo-
morultságnak legszánalmasabb képét mu-
tatta.

Mindenki megegyezett abban, hogy a
vak utálatos irigy, és a néma iránt még na-
gyobb volt a részvét. Egymás mellett állott
fenn a dombon b. H.-ék és gr. M.-ék lakása.
Mindkét család megparancsolta cselédeinek,
hogy a némának pontosan enni adjanak.
Attól kezdve ott lakott a néma a tornácz
alatt és éjjel mint nappal fetrengett a por-
ban. Koldulni nem járt azután semmifelé;
egészen vak Jancsinak engedte át a tért; ő
maga beérte azzal, hogy tápláléka kijárt.

A hogy az ősz közeledett és az esős
napok mind sűrűbben és hidegebben kö-
vetkeztek, egy alkalommal véletlenül kipil-
lantottam a ház mögé, a merre ablak nem
nyílt. Hát ott a sürü esőben künn hevert a
gyepen a néma; fejét véghetetlen áhitattal
fölemelte, s a hogy hason feküdt, össze-
fogott két kezével integetett a ház felé,
mintha a mindenható áldását kérné a ház
lakóira. A kép nagyon meginditó volt, és én
észrevétlenül visszalopódzva, elbeszéltem a
néma háláját.

Elkövetkezett a távozás, a társzekerek
előállottak; a néma öntudatlan bárgyuság-
gal nézte, a mint egyik bútort a másik után
fölrakták.

B. H.-né, egy érzésteljes, gyönyörét jóté-
teményekben találó úrhölgy, megparan-
csolta, hogy tegyék föl az egyik szekérre a
némát is; ne hagyják ott elveszni a hideg
őszre, télre.

Abafáján, b. H.-ék lakásán, ellátták téli
ruhával; megmutatták az orvosnak a némát,
azután készíttetett számára a báróné két
rövid mankót, hogy azokon és térdein jár-
hasson valahogy, ne csuszszon többé kigyó
módjára a földön.

A mankóknak csakhamar hasznát vette;
két hóna alá fogta s két térdét vonszolva a
mankók után, sajátságos négylábú állat volt.

Egyszer a néma nagyon beteg l t t t : or-
dított keservesen; az orvos tudakozódására
fogait mutatta; az orvos rendelt neki valami
erős szert fogfájás ellen. Hát csoda történt!
Ettől & fogfájás ellen rendelt szertől hallana
megjött teljesen.

Ettől kezdve a néma nagyon mulatságos
ficzkó lett; az ifjúság elevensége megtért
arczára; megértett rendre mindent, habár
elébb a szavak értelmével nem igen volt
tisztában. Olyankor mutogatással magya-
rázott az ember, és ö gyorsan fölfogta az
értelmet. Ö maga jelekkel fejezte ki gon-
dolatait és nagyon mulatságosán. Minden
ismert személyre megtalálta mindjárt a
jellemző jeleket, Vadász embert czélzás-al
jelölt meg; ha szép leányról volt szó, écks-
kedve simogatta a saját arczát; a ház úr-
nőjét akarva jelezni, fej kötőt és kézcsókot
mutatott. Épugy megtalálta a tárgyak jel-
zését is. Még többre ment. Bejárt a falusi
iskolába és nagy figyelemmel hallgatta a
tanítást, még pedig olyan eredménynyel.
hogy az ott hallott gyerekmeséket jelekkel
kitünöleg előadta. Egész társaságok, mesz-
sziröl jött urivendégek is gyönyörűséggel
nézték el, a mint némajátékkal előadta, hogy
a róka hogyan kényszeritette a kis madarat fia
ledobására; azután az agár megszánta a ma-
dárka sirását és lesbe állt a bokorhoz, mikor
aztán újból jött a róka madárfiut csalni, hogy
ugrott elő az agár, hogy kergette a rókát,
hogy csipte meg farkánál fogva stb.

így tudta a Gáspár olvasókönyvének
majd minden meséjét; és sajátságos jelzései-
ből tisztán ki lehetett vermi mindent.

A néma divatba jött; idegen ember La
megfordult Abafáján, megnézte előadásait;,
a sok rendbeli iskolavizsgáló ajándékokkal
halmozta; a tanítót pedig sürgették, hogy
igyekezzék beszélni is megtanítani.

E sem maradt sikertelen. Hosszas isko-
lába járás után Indali ABC-jének első hang-
ját, a z-t kezdette zizegni. Az ugyan nem
volt tiszta hang, csak olyan, mint a dongó
zizegése; de rendre tisztult, és megértük azt
is, hogy nagy erőlködéssel és felhangokkal In-
dali bácsi első mondatát: „Az őz űz" ki tudta
ejteni. Egész figyelemmel kisérte mindenki
a néma haladását; és tavasz felé az már
gyorsabban ment. Tudott mondani több
szót, megnevezte magát; csakhogy nagyon
törte a szavakat; elizzadott néha, a mig
egy-egy fogalom kifejezését megtalálta. Sza-
vaiban inkább csak a főbb hangokat tudta
ejteni, péld. madár helyett valami ná szerűt
mondott. Kérdéseinkre azt állította, hogy
nem hallott és nem beszélt soha mostanié.

Érdekes lélektani tanulmányhoz szolgál-
tatott tárgyat. 1867. május 1-én ebben az
állapotban hagytam, a mikor távoztam Aba-
fájáról: hallott teljesen, beszélt roszul,asza
vakat törve; de nyomorékságra nem javult
semmit, ép ugy mászott mankóján és térdein.

Tiz napra azután Marosvásárhelyen egy
vendéglő udvarán beszélgettem, hátrál for-
dulva a kapu felé. Egyszerre csak egy erő-
teljes csengő hang szólal meg hátam megett
közvetlenül: „Lehet-e itt szekeret kapni
Udvarhely felé?"

Hirtelen megfordulva, előttem állott a
néma, csinos pörge kalappal, az is félre
vágva bokrétáson, egyenesen mint a nádszál
és jól szabott uj öltözetben. A hogy fölis-
mert, térdre rogyott, mintha leütötték volna,

Bevittem szobámba; szidni és vallatni
kezdettem; bevallotta, hogy nem volt sem
süket, sem néma, sem nyomorék; csupán
azért tetteté mindezeket, hogy könnyebben
élhessen.

Előttem csaknem képtelennek látszott,
hogy egy 18 éves, ép, erős, szépen termett
ifjú ember ilyen fokú tettetést vigyen ke-
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resztül egy egész éven, csak azért, hogy ne
dolgozzék. Hat nem volt-e sokkal terhesebb:
mászni a porban, nem szólani oly hosszú idő
alatt és el nem árulni, hogy épen oly jól hall,
mint akárki más? Hát m4g az a mesterileg
átvitt fokozatosság, melylyel a beszédet
megtanulni látszott!

• Kemény dorgálás után már épen el akar-
tam bocsátani, midőn ö, azt vélve hogy már
meg nem szabadul, arra kért, hogy bocsás-
sam bőr ládája után, nehogy elveszszen a má-

*sik vendéglőben.
Ez gyanút ütött fejembe és más ember-

rel hozattam el ládáját. A gyanút már a
láda igazolta: a báróéknak egyik kocsijáról
való volt. Folnyittatván, telve találtam min-
denféle lopott jószággal: volt ott női öltöny,
könyv, lószerszám, ezüstnemü, minden a mi
előtte értékesnek látszott, Látszott, hogy
egész ottléte alatt gyűjtögetett, a hol hozzá
fért valamihez. De volt készpénz is, 20—30
forintra menő. Es legnagyobb meglepeté-
semre leveleket is találtam, melyeket ö irt
valamely ismerősének; de nem volt alkalma
elküldeni.

Tehát írni, olvasni is jól tudott!
• Mi vált volna ebből a ficzkóból, ennyi

képességgel és ennyi lélekerövel, ha más
irányt kap!

Igv bejutott a börtönbe és lett valószí-
nűleg roszszá.

Itt leirt tényében a roszaság eltörpül
kitartásának bámulatossága és fogásainak
ügyessége által.

Mivel az egész ese nény képtelenségnek
vagy nagyitásnak látszhatik, hitelesítésül
ide írom saját nevemet. Réthi 1

Eredeti közlemények Kaliforniából.
V.

Kalíforuia, gazdasági tekintetben.
(Vege.}

A kiválólag gazdasággal foglalkozó Yuba
megye székhelyén hosszabb ideig tartózkodván, a
várost környező, s a vidéket ellepő farmok gaz-
dálkodás-módját tanulmányozni elég alkalmam
nyilt. Példakép M. Carthy őrnagy 4 sectio terje-
delmű gazdálkodásának leírását közlöm. E birto-
kotahelyszinénvolt alkalmam tanulmányozni, mely
az egyszerű berendelés és pontos számitás szem-
pontjából azon vidéken a legkiválóbb jellegű ka-
liforniai gazdászatnak tartatik.

Az egész birtok egy öl magas, egymástól IV2
ölre álló, négy hüvelyk átmérőjű karókkal van
körülvéve, melyekhez köröskörül 6 — 6 hüvolyk-
nyiro egymás fölött \izirányos léczsorok vannak
szegezve; az egyes sectiók külön rekesztvényeket
képeznek. Egy soctió lévén még csak mivelot
alatt, a többi három váltólagosan legelőül szolgál.

A mivelet alatt álló sectió 400 acreja tiszta
búzát terem, 40 acre pedig házhely, vetemény és
szőlőkertet képez. Az egész gazdaság ellátására
három fehér ember — ellátáson kivül 35 dollár
havi barrel és három chinai 20 dollárral ha-
vonként. — w alkahmzva. Nomcsak az értelmi
igazgatást, hanem magát a legfontosabb gazda-
sági miveletekot tényleg maga az őrnagy vezeti.
A gazdaságbm vanl8igás öszvér a föld megmun-
kálására , 30 fejős tohén New-Jersey-féle, 4 ló,
mititeo-v 100 darab szarvasmarha, ugyanannyi
sertés, szárnyas állat stb. A tejkezelést a két
chinaival a háziasszony vezeti, a harmadik chinai
a sertésekre ügyel, 8 mindenes szerepét játszsza, a
a hadúr psdig és a három fehér ember a külgaz-
daságba munkálkodnak. Egy 20 yard mélységű
artézi kutból egy könnvüded szélszárny szivat-
tyúzza egy g láb magas medenezébo a vizet, hon-
nan ez minden szükséges irányban vo/.ettetik tova.

A szántás az úgynevezett sorekékkel (Gang-
plow) történik: ez eke kaliforniai találmány, s
San Leandróban gyártják; a d-U-ék-rúlon három
szantovas van ülő távban egymás háta mogett meg-
erősítve, s így a z e k e e g y 8 z e . . r e három barázdát
vág, mig az okét húzó hat öszvér hajtására csakis
egyembor kívántatik, ki ogy könnyüded — az eke

tengelye felé erősített — bakon ülvo a jobb kezé-
ben tartott vas emeltyűvel a b irázda mélységét
szabályozhatja, vagy egyszerre minden vasat
munka kívülivé tehet; ily eke a mi alföldi könnyű
talajú szántóinkon a legjobb eredményeket adná,
egy ily hármas eke 12 — 15 aere földet szánt meg
egy nap. A búzát, a két ló által húzott szélesen
szórva vető gép hinti a földbe, az igy bsboronált
mag azután a gondviselésre bizatik. Az érett
gabonát úgynevezett fejező géppel (header) arat-
ják le; a szalmára ugyanis nem lévén szükség, hogy
a cséplő gépnél munka kímélés eszközöltessék, a fe-
jező gép csupán csak a gabona fejeket nyiri le, s maga
oldalt tolja és a vele párhuzamosan járó társzo-
kérbe voti, mely által a cséplő géphez vitetnek. A
gőzerő által hajtott cséplőgépből kellőleg szorti-
rozva kijövő gabona felzsákoltatván, rögtön a
Yuba-folyón horgonyzó hajóhoz szállittatik, hogy
a reo'O'el még lábon volt élet San-Francisco, ille-
tőleg Liverpool felé vegyo másnap útját. Stockton
mellett ez idén egy oly fejező gép működött, mely
a learatott gabonát a gőzorő által történt olőre
való mozgás alatt, ogy füst alatt kicsépelte, szor-
tírozta és felzsákolta; de az ily túlságos munka
kímélés ellen az érdekeit ez által veszélyeztetve
látó munkás-osztály felzudult, a kész három gépet
felgyújtotta, 8 névtelen levelekben testületileg til-
takozott ilyszerű újítások alkalmazása ellen.

A gabonával elbánva, gépekot és fogatokat a
szomszédok bérelik ki, kik a lábon álló ga-
bona minősége szerint 2—3 dollárt fizetnek egy
acre betakarításért.

Kukoriczát azért nem termesztenek, mivel
ennek kezelése aránylag sok kézi muakát igényel,
s még eddig törő és szántógépet nem lehetett a
betakarításra alkalmazni.

A szőlőt gondosan mivelik; a szőlőskert be-
állitása egész Kaliforniában bevett sajátságos szo
kás szerint történik. A szőlőkertté alakítandó fóldet
a deczemberi esők után azonnal a lehető legmé-
lyebben felszántják, 8 lábnyi távolságú sorokban^
ugyancsak 8 lábra egymástól gödröket ásnak s
ezokbeaszőlő metszvényeket vagy gyökeres vessző-

, ket gondosan beültetik; a metszvényekből 10 — 15,
| a gyökeres vesszőkből azonban csak 2 — 3 százalék
vész el, az elszáradt helyébe más évben ujat ültet-
nek. A szőlőtő körül a földet mindon évben fel-
szántják, s a tövét megmetszik; május és júniusban
pedig a gyom kiirtása egy ló által húzott kapáló-
géppel történik. Az igy magmivelt szőlő a harma-
dik évben teremni kezd, s az ötödik évben teljes
termő képességét eléri. A bor kezelése az euró-
paitól miben sem különbözik, legjövodolmesebb
azonban a szőlőt gyümölcskóp eladni. Tizennyolcz
évi tapasztalás szerint, mind a borszüretelésre,
mind az asztali czélokra termesztett szőlő a dotnb-
oMalokon nemcsak hogy folyvást dúsabban tenyé-
szik, hanem észrevehetőleg nemesül évről évre.
Mióta a jezsuita téritők által Európából Ameri-
kába behozott szőlőt itt mivelik, — körülbelől
100 év óta — nem volt rá példa, hogy rósz szőlő-
termés lett volna: virágzás idejében dér nemiévén,
valamint a fejlési és érési időszakban eső által
meg nem kárositva, ily kedvező égalji viszonyok
folytán a gazda szőlőjéből biztos jövedelemre szá-
mithat. Jelenleg több mint 200 szőlőfajt termesz-
tenek Franczia,- Spanyol,- Németország, s hazánk
világhírű Tokaja szolgáltatván a szőlőtőkét. Los
Angeles és Anaheim vidékére rendesen indusokat
hoznak lo a szüretre a felvidéki hegyek közül,
vagy Nevádábil, mivel a voresbőrü nemcsak hogy
Menyi áron dolgozik, mint a fehér ember, hanem
természetes együgyüsegében szenvodélyesen sze-

| retvén az ily víg foglalkozást, fáradhatían szedő-
i nek és puttonyosnak bizonyult 5 épen ugy a chinai,
| ugy a szíirotelési, mint egyéb gazdasági munkák
körül olcsó, értelmes, józan é* engedelmes cse-
léddé képezhető.

! A tejgazdászat nem képes a szükségletet kie-
légíteni, vajat és sajtot Chicagóból importálnak;
borjú, szarvasmarha, sertés Sm-Franciskóban
biztos vevőre talál, szárnyas állat és tojás ren le-
sen a háztól kél el; azon eset, hogy bármifél•' ter-
ményre vevő no akadna, soha som fordul cl). —
Ez utolsó évekboi a kaliforniai kivitol oly óriási
mérveket kezdett ölteni, s a keleti államokkal oly
magas fokra hágott a verseny, hogy kétség kivül
még ez évtizedben Kalifornia az Egyesült-Államok
lotrelső termelő államává növi ki magát; a munka
drtíga ugyan, de azért kárpótlásul szolgál fi kettő-
zött0 termékenység, s ha az eddigi földzsaroló mos-
to'ia gazdasági eljárás halyott, a váltógazdálkodás
földkimélő korszerű rendszere lép élotbe: olcsó
termelés tekintetében Kalifornia az Unió bármely
államát háttérbe szorítja.

VI.
A g»zös megérkezte Chiüábúl.

Az elhangzott ágyudördület az öbölben ko-
moly méltósággal felfelé haladó „Great Republic"
gőzös fedezetéről jött a partok felé, mely Chinával
és Japánnal közvetiti a kaliforniai kereskedést.
Ily jelszó a nyugoti kereskedelem e metropolisá-
ban mindennap többször ismételt üdvhang lévén,
az elfoglalt tömegben mi érdeket sem ébreszt. Kit
azonban népázokás, sajátságos jellegű jelenet, s a
látottakból tanúságot húzni akaró kíváncsiság
vonz, az jól toszi, ha a csendes-tengeri hajózási
társulat kikötője felé ballag, s a feltáruló sajátsá-
gos kép szemléletének egy rövid órát szentel.

A hallott jelhang egészen felvillanyozta a
mennyei birodalom fiaitól lakott városnegyedet,
apraja, nagyja, örege, fiatalja lázas ingerültséggel
siet utczai vaspálya, omnibusz, bérkocsi felé, ne-.
hocry elkéssék a foltárulandó jelenet javáról.

A dockok kapui még zárvák, előttök hosszú
szürke kabátba öltözött markos uri emberek, kik-
nok mellén ragyogó ozüst csillag fénylik ezen hat
jelentékeny be'.üvel ,,Police," több más fajta rend-
ügyelő, ugy szintén a chinaiaikat védő társulat
ügynökei járnak fel s alá, hogy a csoportosuló
mongol, afrikai és kaukáz faj bámuló tömegei
között a rendet feltartsák. A szorosabb értelemben
vott kikötőbe csak bemonti jegjgyel ellátott egyé-
nek, érdekelt kereskedők, vagy kiváló chinai to-
kintélyok bocsáttatnak be.

A többieket vissza- s a rendet fentartani, a
rendőrök épen nem fösvények botjaik alkalmazá-
sában. A zárt kapu mögötti rakpart egy hevenyé-
szett kötélrácsozattal van a tulajdonképi kirakó
helytől elkülönitve, oda csak rendőrök, vámhiva-
talnokok, s tolmácsul S'.olgáló chinaiak bocsát-
tatnak be.

A hajóhíd leeresztése után megkezdődött a
kivonulás az úszó városból, s a mennyei biroda-

! lomból hozott pod^yászok átkutatása, ez alól bár-
kinek tulajdona sem volt kivéve; a vám-adó alá
tartozó ópium, solyem stb. csempészet meggádása'
teszi e szigorlatot szükségessé. Az ópium 200
száztóli vámdijt fizet, s mivel e narkotikus szer
kis torim íbon nagy értékot képvisel, nincs chinai,
ki meg no kísértené a csempészetet, melynek egye-
düli féke az amerikai vámőrség finom szaglóte-
hotsége. Az amerikai vámhivatalnokok fürgesége,
furfangossága, s mindent látni szerető kíváncsi-
sága kijátszodta a cselt vetni akaró chinaiakat Itt
ogy durva shanghai pokróczba burkolt lomban
sejtenek ópiumot, s a mint azt a vámtiszt nagy
lassúsággal kigomolygatja, a szegény chinai atyafi
szájtátó meglepetésére, egy másodporcz alatt a
padlón összevissza hovor összos c-okély vagyona.
Amott hosszú ezopfu kövér chinézerok egész ke-
délyesen kulcsaik után kotorásznak, drága kám-
forfa ládáik zárt födeleit villámsobességgel nyit-
ják fel; uti táskák tarka tartalmi fedi minden
irányban a durva deszkázatot, hajlékony karcsú
bambusnád vesszőből font kosarak az irgalmatlan
kés mestorvágása alatt halálra sebzetten nyilnak
kétfelé, s rejtélyes gyomrukból hosszú orrú papu-
csok, ezopfot kiegészítő fekete fonatok, égetett
agyagból készült apró házi bálványok, chinai szo-
kás szerint lábat ékesítő gyűrűk, s étvágyat nem
gerjesztő süteménydarabok hullnak szerte szét.
Az 0 különös színpadon szereplő egy tuczat hiva-
talnok mintegy gőzerő által mozgatott keze lába
rövid 20 perez alatt alig képzelhető ohaoszt idé-
zett elő; pedig még csík nagyjában történt meg
az átkutatás, s oz még csak kezdet volt, a kikötő-
ből való végleges kivonuláskor következik a valódi
kutatás.

Egy görbedt menny fi hideg egykéd vüséggel
léptet kifelé; de a gonosz szellem által sarkalt
hivatalnoknak sehogy sem tetszik időszerűtlen
öltözéke, molynek nehéz volta es szokatlansága
figyelmét megragadván, éles kesevei sallangokra
kezdi azt metélgetni. A derék chmait a meghűlés
ellen öt-hat felöltő vedé, melyek mindegyike
ópiummal lévén béllelve, mintegy öt fontnyi kiak-
názás volt 0 még alig látott kutatási modor ered-
ménye. Hegyes orrú, csónakszorü, hüvelyk vastag
talppal az enyészettől daczolni akaró öblös papu-
csok a vámőrök szagló, érzékeit sértvén, mint con-
traband, rejtett tartalmukkal egyetemben a hiva-
talszobába vándorolnak. Egy chiuai ékes paszo-
mántokkal kisujtásolt párnát tartott védkarjai
alatt, egyéb vagyona sem volt a Buddha-adtának;
azon szorgos gondosság és figyelem, mit ezen
egyetlen bútorára fordított, feltűnést, majd gyanút
költött, a felügyelők egyike to'.lkésével kezdvén e
mysticus párna alkotó részeit elemezni, a nyö-
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8zörgő chínai nagy elcsodálkozására jó mennyiségű
ópiumot vont ki belőle.

Bőrönd és láda-födelek és aljak, édességek,
sütemények, játékszerek, mind megannyi opium-
szelenczévé lettek bűvölve, s egész egykedvüleg a
harminczadba vándoroltattak. Egy a fehér embe-
reket gyógyítani akaró chinai, egész csomag még
addig itt nem ismert gyógygyökeret importált,
ezen szokatlan emberbaráti önfeláldozás gyanút
gerjesztett, vizsgálni kezdek az uj gyógyszertani
arkánumokat, s csak a logélosebb kémszemle után
tudták az egészen ópium oldattal saturált rostok-
ban a vegyészeti csempészetet fölfedezni. Egy
építészeti műkedvelő, henger alakú gránit dara-
bokat hozott Chinából, állítván, hogy ő a keresz-
tyén építési vállalkozókkal versenyezni akar, s
olcsóbban épit Hong-Kongban egy san-franciscoi
házat, mint azt bárki más teheti; ekkoráig még e
téren chinai ipar nem tapasztaltatván, ezen lelke-
sült vállalkozást igazolni törekvő corpus delictit
kalapácsütési bonczolat alá vették, az eredmény
egy minden mineralógot csodálatra ragadó belrészi
ópium képződmény volt, mi az egész vállalat du-
gába dőltét eredményezte.

Az egész hajótoher mintegy 1200 chinaiból
állott, mindannyia nyomom elaszott vézna, alak.
Természeti ékességökben, sarkot verő czopflfal, a
rút nem kivonulván a hajóból, a szép nőmre került
a sor a vízi fogságot a azárazival felcserélni. Ezen
szerencsétlen eladókból mintegy 250 volt a hajó
fedélzetén, s ezeknek kiszállása megható látvány
volt. Az eljárás ép olyan, mint midőn juhokat
vagy tehenekot

szállítanak
partra, a hajó
minden zugá-
ban emberek
voltak, kik őket
kifelé hajtották.
és csoportokban
tizenöt- vagy
húszával léptek
a partra, hol a

rendőrök és
chinai tulajdo-
nosok az eresz
egyik oldalába
terelték az em-
bernyájat, azi-
goru ügyelet
alatt. Ott állot-
tak a boldogta-
lanoknak hiúz
szemű tulajdo-
nosai,épolyébe-
ren figyelve roá-
jok, mint csak
délen ügyelhet-
tek a rabszolga
csapatra.Ha va-
lamely helybeli
chinai agg nő
résztvevőleg közeledett feléjök,ozt az őrök durván
megragadva tovataszigálták; ha az újonnan érke-
zettek valamelyike a tömeget el akará hagyni,
mint valami állatot riaszták vissza, vagy nyak-
szirten fogva lökték a többiek közé. E szánalomra
méltó teremtmények nagyobb része 12—13 éves
zsenge fiatal leány, a legidősebb alig 19 éves.

Az érintett megállapodási hely közelében
hivatal-szoba van, hol egy női vámhivatalnok
foglalatossága, ezen ópium csempészetre alig gon-
doló leányzókat tetőtől talpig átkutatni; hatosával
monnek be egyszerre, az ajtó elzáratik, az ablak-
zsaluk lohuzatnak ,• s így csoportonként megy a
fürkészeti műtét végbe, de ritka dolog, hogy e
szerencsétleneknél ópiumot találjanak.

A chinai nők bevitele egész rendszeres üzlet-
ággá fejlődött ki Kaliforniában, s a részvényekre
alapított társulatoknak gazdag osztalékot nyújt.
Hét vagy nyolez jármű áll készen, hogy őket a
chinai város negyedbe szállítsa; a beszállás és
kikolés a rendőrség védelme alatt történik; ily
alkalommal a mennyeiek által lakott részben egész
ingerültségig fokozott érdekeltség tapasztalható;
asszonyok, férfiak hangos megjegyzéseket tosznek,
a szokatlan hangnyomatu nyelv öszhangtalan
nyekegése csaknem elhódítja érzékeinket. Ily
szívtelen emberfal között vonul át az áldozatra
szánt ártatlan sereg, mig a törvény emberei hiva-
talos segédkezet nyújtanak e szemtelen ember
kereskedőknek. Az első megállapodási hely a
Dupont-utczai chinai színház tágas udvara, hova
könyörtolenül zsufoltatnak be egyelőre, hogy más-
nap szortírozva és megbecsülve tovaszállittas-
sanak. Sarlay Pál.

Egy uj gőzgép.
Ugy látszik, hogy korunk csakugyan irtó

hadat izent mindenféle akadálynak, mely a közle-
kedés terén útjában föltartóztathatná. Maholnap
nem lesz többé sem rósz ut, sem távolság, sem idő,
mely a gyors és biztos közlekedést vagy a folyto-
nos arányban emelkedő teherszállítást, legalább a
föld lakott és czivilizált részein, gátolni képes
volna. Ujabb időben ismét egy oly gőzjármüvet
találtak föl, — perszo hogy megint csak az ango-
lok, — a melyhez vasút nem szükséges, mert ré-
ten, szántófölden, sőt mély homokban is önmagá-
tól mozog, s tetemes terheket is képes tova szállí-
tani. A jelen kor e fontos találmányának, Thom-
son úgynevezett „uti gőzösé"-nek rajzát mutatjuk
itt be. Ez egyszerű és minden tekintetben szerfölött
gyakorlati szállító eszköz a próbát minden vára-
kozást fölülmúló eredménynyel már ki is állottá s
ezáltal a közönséges uti és utczai gőzkocsik készí-
tésének nehéz föladata meg volna oldva. Pedig e
fontos találmányon már igon sok okos ember törto
a fejét, a nélkül hogy elfogadható eredményre
juthattak volna.

Képünkön az uti gőzös egy kőszénnel megra-
kott kocsivonat vontatójául van feltüntetve, a mely
czélra Angliában már majd mindonütt használatba
vették. Az erős és vastag kaucsuk gyűrűkkel kö-
rülvett s azonkívül még egymásra hajtogatott
aczél sínekkel is hatalmasan fölfegyverzett nagy
kerekeken lehet észrevenni e lokomotív sajátsze-
rűségét. A kaucsuk e czélszerü alkalmazása foly-

Uti gőzős.

tán minden zökkenést, a mi pedig a gőzmozdonyok
járását közönséges utakon szerfölött nehezítené
s akadályozná, teljesen ki lehet kerülni s ezáltal
a mozgás is csöndessé s könnyűvé válik. E kere-
keket működésök után itélve, az elefánt lábaihoz
hasonlították, melyek szintén vastag ruganyos
réteggel vannak bevonva és ez által a roppant
nagy állat gyors járása lehetővé van téve.

A közönséges utakon járó uj gőzös tehervo-
natával óránként körülbelül két mérföldet hagy
hátra, s még meglehetős emelkedéseken is elég
gyorsan halad fölfelé. Különös fontosságúvá pedig
ez uj találmányt az a körülmény tette, hogy annak
segélyével a gőzerőt szántó s egyéb a földmivelésre
szükséges gépek mozgatására a lehető legczélsze-
rűbben lehet alkalmazni, mig eddigelé az ilyen
munkáknál sodrony-kötélre volt szükség, mely a
szántóföld szélén fölállitott gőzgép által ido s tova
vonatott, és ezáltal tétetett lehetővé az ekék moz-
gatása. Azonban a földmivelésnek ez a módja oly
sok bajjal és költséggel járt, hogy csak is nagyobb
földbirtokoknál alkalmazhatták azt némi előny-
nyel. Most már e bajon az uj uti gőzös által telje-
sen segítve van, és ohasznos találmány úgyis mint
földmivelő gépszerkezet, úgyis mint igen czélszerü
szállító eszköz bizonyára hatalmas elterjodésnok
fog örvendeni rövid idő alatt.

fi g y T e 1 e g.
— (Népszámlálás.) Debreczenben a roctifikált

népszámlálás szerint az összes népesség 46,565,
ebből féifi 23,274, nő 22,837. A józsai, sámsoni

kertekben és Martinkán lakók, kik többnyire deb-
reczeni születésűek és illetőségűek, s adózás tekin-
tetében is oda tartoznak, nincsenek beszámitva,
valamint a rendes katonaság sem, melynek létszáma
pedig 20 év óta 1500—2000 közt váltakozott; ~
ezekkel a népesség száma jóval többre ütne 50
ezernél. Csak olvasni tud, de irni nem 356 férfi,
710 nő; irni, olvasni tud 15,728 férfi, 14,305 nő;
sem irni, sem olvasni nem tud 7190 férfi, 7822 nő.
Ez utóbbi összegben foglaltatik 1—6 éves fi- és
nőgyermekek szám (7207 is), mit levonva, lösz az
irni és olvasni nem tudó felnőttek száma össze-
sen: 7805.

— Sárospatak város (Nagy- és Kis-Patak)
népességének főösszege: 6359. Nem szerint: férfi :
3448, nő: 2911. Vallásra nézve; Róm.kath: 1816;
görög kath.: 856; keleti görög: 2; ágostai: 70;
helvét: 2829; unitárius: 1; zsidó: 785. — Mű-
veltségi állapot szerint: irni olvasni tud: férfi:
1917, nő: 717, összesen: 2634; csak olvasni tud:
férfi: 133, nő: 333, összeeen; 466; nem tud sem
irni, sem olvasni: 1398; nő: 1861, összesen: 3259.

(Elejtett vadak.) Magyarország vadas-
kertjeiben és erdeiben egy év alatt, 1869. febr.
1-től 1870. január 31-ig összesen 100.800 darab va-
datejtettek el. A „Vadász és Versenylapéban a kö-
vetkező érdekes részletezést találjuk. Elejtetett szar-
vas 190, suta 96, szarvasborju 64; lapátos dámvad
80, tehén 46, borjú 17; őzbak 703, őzünő és borjú
128, vadkan 72, emse és süldő 64; mezeinyul
27,282, siketfajd 39, nyirfajd 26, császármadár 715,
fáczán 9339, fogoly 13.612, fürj 4624, vadréczo

1564, erdei sza-
lonka 1346, vizi
szalonka 440,
medve 34, far-
kas 85, róka
1169, evet 915,
nyest 185, me-
nyét 1475, gö-
rény 501, borz
396, kóbor ku-
tya és macska
5982, sólyom,
héja, ölyv 6906,
sas 263, bagoly

184, varjuk,
szarkák26,338.
— Ezenkívül 6
vadmacska.

^ ** (Hogy hiv-
ták a legna-
gyobb dráma-
írót?) A „Mor-
ningChronicle"
szerint régi kéz-
iratban Shakes-
peare neve kö-
vetkező variá-
cziókban talál-
tatott: Chaks-
per, Shaxpur,

Shaxper, Shaksper, Shakespeyr, Shagspre, Sax-
pere, Shaxpere, Shaxpeare, Shaxpere, Shaxpero,
Shaxespere, Shakspire, Shakspear, Shaksspoere,
Schackspoare, Shackospeare, Shakespire,Shakspeyr,
Shakspor, Shakespier, Shakyspire, Shakespire,
Shakespeire, Schakespear, Shakespeare, összesen
huszonhétfélokép. Legtöbben az utóbbi néven
irják, de ujabban némelyek a Shakspere-t állítják
valódinak, s nálunk is a Kisfaludy-társaság ezt
fogadta el.

** (Bécsi udvari rendelet 1624-böl.) A királyi
ebédre több jeles családbeli fiatal tiszt lévén szo-
kás szerint meghiva, ezek miheztartásakép követ-
kező rendelet jelent meg : „1-ször. Csinosan kell
öltözve lenni kabát s csizmában, s nom szabad
ittas állapotban a torembo lépni. 2-or. Az asztalnál
nom szabad a szókon hintálózni, vagy a lábakat
egész hosszában kinyújtani. 3-or. Nem szabad
folyvást inni, mert kik azt teszik, hamar lerésze-
gednek. 4-er. A csontot nem szabad asztal alá vetni,
ujjakat lenyalni, tányérba köpni, vagy asztalkendőt
zsebkendőként használni. 5-ör. Nem szabad oly
állatmódra inni, hogy valaki no tudjon egyenesen
járni és asztal alá essék s t * \ ~ Ha legelső család-
beli tiszteknek is ily kimoritő illemtanra volt ak-
kor szükségük, milyenek lehettek a viszonyok az
alsóbb osztályokban.

A% (Feledékeny postamester.) A washing-
toni postán közelebb érkezett meg egy csomag,
melyet még 1849-_ik augusztus 7-én adtak föl
Bécsben. Valamelyik buzgó postamester 21 esz-
tendeig tartogatta magánál feledékenységből.

Melléklet a Vasárnapi Újság 20-ik számához 1870. máj. 15.

Irodalom és művészet.
(j röpirat,) Megjelent: „A felekozoti

iskoláztatás veszélyei, és közoktatási törvényünk
hiányai, nevelészeti, társadalmi és politikai szem-
pontból." Irta Bánhegyi István. Pest. Aigner La-
jos. Ara 1 forint. A tanügyi reform kérdése, a
melyről váltig azt beszéljük, hogy legfontosabb
ügyünk most, de nem igon mutatjuk meg, hogy
annak is érzenők, hozta létre a fentebbi röpira-
tot. Szerző álláspontját a kérdéssel szemben eléggé
jellemzi az, hogy a kormány' törvényjavaslatát
nem tartja eléggé szabadelvűnek, mint a mely
nemcsak megengedi, sőt rendeli, hogy a közös
iskolába járó gyermekek saját felekezetök lelké-
szei által oktattassanak a vallásra. A községi
iskolák helyett u. n. nemzeti iskolákat óhajt, a
melyekben minden tantárgy, még a vallás is,
ugyanazon közös tanító által, átalános emberi
szempont szerint tanittassék. A felekezeti vallás-
tanitás gyarlóságairól, (a melyek meglehetősen
tudva vannak, do nem gondolunk vele,) sok helyo-
set mond el, bár néha túl lő a czélon, mikor
azt állítja, hogy a felekezeti iskola nem képes
még jellemet sem növelni. Szerző tudhatná, hogy
a jellemeket tulajdonkép az élet neveli mindig,
s e részben még az egyetem se tesz felette sokat.
Átalában kissé röviden, felületesen, s mintegy
futva bánik el komoly kérdésekkel; többet állít
mint bizonyitni tud; egész művén érzik a némot
idealismus egyoldalúsága: de másfelől a könyv sok
helyeset tartalmaz, a nevelés ügye iránti érdek-
lődésről, s az a fölötti komoly gondolkodásról ta-
núskodik, a olyan kérdést vitat, a melyot vajha
minél szélesebb körben vitatnának! E szempontból
ajánljuk a munkát olvasóink figyelmébe.

** (A „Corvina" könyvkiadó társulat) ujab-
ban négy füzetet adott ki. Ki kell emelnünk ezek
közül: a „Nemzeti színházi képcsarnok"-ot Szigli-
getitől. Elhunyt jelea színészeknek élőt- és jellem-
rajzát adja, zamatos szép magyar nyelvvel, gondos
kidolgozással és oly adatokkal, melyek a magyar
szinészet történetének maradandó becsü részeit
képezik. A 128 lapra terjedő füzet ára 50 kr. —
„Sárréti dalkönyvecske," eredeti népdalokból össze-
gyüjté Kunsági, 48 lap, ára 10 kr. — „Hernád dok-
tor patikája, jó tanácsok bajokban, betegségek-
ben s ovakodási szabályok, a nép számára," 42 lap,
ára 10 kr. — A „Köszhasznu ismeretek" czimü fü-
zet tartalma néhány rövid czi^k az ipar és gazda-
ság köréből; 63 lap, ára 12 kr.

** (A ,,Természettudományi Közlöny"-böl)
megjelent a 14-dik füzet. Négy nagyobb czikk
van bonne: Balogh Kálmántól „A talaj és ég-
hajlat befolyása az ember művelődésére"; Szon-
tagh Miklóstól „Az erjedés és a gombaelmélet; D.
E.-től. „A délamerikai fekély-bolha" ábrákkal;
Wallandt Henriktől „Asuezi csatorna," térképpel.
Ezeken kívül számoa apróbb közlemény, társulati
ügyek, stb.

** (Az erdélyi Múzeum-egylet évkönyveiből,)
— melyeket, mint tudva van, Brassai Sámuel
szerkeszt— ujabb füzet, az V-ik kötet 2-ik füzete
jolent meg. E füzetnek tudományos szempontból
felette becses tartalmát Szabó Károly bibliogra-
phiai közleményeinek folytatása, Erdély röpüinok
lajstroma Kirschberg Oszkártól (Catalogus Colep
terorum Transylvaniae), Hermán Ottó állattani
közleményei s Biolz Ede Albertnek, a t. tud. sze-
beni egylet titkárának adatai Kolozsvár csiga-fau-
nájához alkotják. A füzetnek, mely utolsó négy
lapján Hermán és Biolz czikkeit kivonatban néme-
tül is adja, bolti ára 50 kr.

** (Ráth Mór kiadásában) megjelentek e ki-
válóbban honvédőinket érdeklő ujabb könyvek: 1.
Harcztéri szolgálat a magyar királyi honvédség
fámára. Ára 90 kr. — 2. Oktatási szabályzat a
m t k. honvéd-gyalogság részére. Harmadik füzet:
Lóv»ta8Ítás. Hivatalos kiadás. Ára 40 kr. — 3. A
m > k. honvédség törzs- és főtisztjeinek, hadbirái-
nf^> orvosainak: és hadbiztosainak, rangfokozati
tabláza t a 1 8 7 0 > ,svi márcz. végéig. Ara 1 frt.

** (A Kápolnai P. István) által kitűnő szak-
taéggel szerkesztett „Katonai Közlöny" —

y k naegjelenéso ideiglenesen, kiadói nehézsé-
fv*- m l a t t félbeszakittatott, — f. évi június hó

J «Í ?£v a «mét megjolen.
(Történeti festmények.) A közoktatási mi-

niszter által hirdetett történeti festmény-pályá-

**

T Á R H Á Z .
zatra nyolez vázlat érkezett be, a melyok a múze-
um képtárában vannak kiállitva. Ezek a következők:
Madarász Viktortól: „Bethlen Gábor tudósai kö-
rében;" Benczúr Gyulától: „István király megke-
resztelése;" Székely Bertalantól- „Ahalálos beteg
Tököly István a Heister által ostromolt Árvavár-
ból megmenteti 13 éves fiát: Imrét, Vay és'Ber-
csényi által," és„V-dikLászló király és nagybátyja:
Cilley Ulrik;" Than Mórtól: „Kun László a march-
feldi csata után az elesett Ottokár fiát a többi fo-
golylyal együtt átadja Habsburgi Rudolfnak;"
Orlaitól: „Szent István keresztelése;" Löschinger
Zsigmondtól .-„Szent István fogadalma lovaggá[üté-
sekor;" Dósa Gézától: „Bethlen Gábor tudósai
közt." Egyik képét nemcsak vázlatban, hanem fest-
vényben is kiállitá. Mától fogva e vázlatok 40 na-
pig lesznek kiállitva a múzeumban, hogy a közön-
ség és sajtó kifejezhesse fölöttük véleményét. A
jury csak aztán ítéli oda a logjobbnak a.száz ara-
nvat sa következő kettőnek 50—50 aranyat, egy-
szersmind kijelölve azokat, melyeket a nagyban le-
ondő kivitelre érdemesnek talál.

** (Zrínyi szobra.) Zalamegye közönsége e
hó 2-án tartott bizottsági ülésében elhatározta,
hogy Izsó Miklós szobrászt, ki Zalamegye hajdani
főispánjának a költő Zrínyinek gypszöntvényét
boküldte, fölkéri, hogy a szép mellszobrot a mogye
számára karrarai márványból faragja ki.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) természettudo-

mányi osztályának hétfői ülésébon báró Med-
nyánszky Dénes selmoczi bányagróf, tartotta szék-
foglalóját „A mész geológiai és technikai jelentősége
Magyarországban" czimü értekezéssol. Ezután
Szabó József osztálytitkár mutatta be a közoktatási
miniszter levelét, melyben az akadémiát értesítvén,
hogy a meteorológiai observatorium felállitása és
vezetőjének kinevezése (1800 frt fizetéssel) elha-
tároztatott, fölhívja egy alkalmas egyén javaslatba
hozására.

** (A nemzeti múzeum számára) a kormány
nagy becsü gyűjteményt vett. Ez aLobkovitz-féle
csehországi (birini) ásványgyüjtemény , mely
45,000 példányból áll. Vételára 30,000 forint.

Egyház és iskola.
** (A taneszközök) ma már nálunk is örven-

detesen gyarapodnak; Ráth Mórnál nemrég a
Geissler-félo természetrajzi táblák jelentek meg,
most meg a dr. Rasch-félék. Ez utóbbiak 15 ke-
mény táblából állanak, csinos tokban (ára 6 frt
60 kr). Tizenkét táblán állatok, 4-en növényok,
ogyen ásványok ábrái vannak szépen színezve.
Ezeket dr. Kasch rajzolá, a négy ivnyi magyarázó
szöveget pedig Gönczy Pál forditá magyarra.
Figyelmeztetjük a szülőket és tanárokat e raj-
zokra, melyek annyira megkönnyítik a természet-
rajz tanulását gyermekeik- és növendékeiknél.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Nevezetes hordó.) Lenner József budai

polgár és kádármester Budavár ostroma alatt
1849-ben ogy tizakós hordót készített, melyet szak-
értők is mestormünek tartanak. Két részre van
osztva, úgyhogy kétféle bort lehet benne tartani;
az ogyik oldalán tizszegletü, a másik oldalán göm-
bölyű és igen szép vesétekkel van díszítve. Midőn
Budavára bevétele után népünnepet tartottak a
budai városmajorban, a tulajdonos o hordót mog-
tölteté vörös és fehér borral és megvendégelte ezzol
a népet. A tulajdonos e hordót most május 21-én
Budavára ostromának 21-ik évfordulóján ismét
meg fogja tölteni vörös és fehér borral s át fogja
adm a nemzeti múzeumnak azon kérelemmel, hogy
abor a budapesti katonai kórházakban fekvő kato-
nák közt kiosztassék, a hordónak pedig mint a
kézműipar egyik remekének a múzeum kézműipar
osztályában hely jelöltessék ki.

JI (A földmüvelés, ipar és keresk. miniszté-
rium) jelenti, hogy az általa kiadott s Mandis
János által szerkesztett „az okszerű dohány-ter-
melés és kezelés kézi könyve" czimű munka Káth
Mór pesti könyvkereskedő- és kiadónál kapható.

Balesetek, elemi csapások.
„,% (Lángba borult mennyasszony.) Szeren-

csétlen kimenetelű lakodalom volt Meidlingben,
Bécs mellett. Egy kárpitos meayegzőt tartott egy
18 éves virágzó hajadonnal. Lakoma után az ifjú
házaspár, a nyoszolyóleány s az asszony 13 éves
nővére sétálni mentek. A Meidling patak hídjára
érkezvén, az ifjú nő férje karján ogyszerre lángba
borult. A férj 8 a két kisérő leány rögtön rávetet-
ték magukat, hogy eloltsák a tüzet, de szerencsét-
lenségre a segítségre sietett nők ruhája Í3 lángot
fogott, s mire uj segítség jöhetett, már csak a
hamuvá lett ruhadarabokat lehetett a nyoszolyó-
leányról s az ifjú asszonyról leszakítani. Mind a
négy kiránduló még ugyanaz oste Bécsbe vitetett.
Mondják, hogy az asszony és nyoszolyóleány még
útközben meghaltak. A tüz egy eldobott szivar-
darabkából eredt.

^*# (A Thonet testvérek bútorgyára) Korit-
schauban (Morvaországban) Bécsbe érkozett táv-
irat szorint múlt szombaton leégett. Az első magyar
átalános biztosító társaság, melynél a gyár bizto-
sítva volt, már el is küldé ügynökét a helyszínére
a kár megbecslése végett. A Thonet testvérok ná-
lunk is igyekeztek meghonosítani magukat, s a
vigardánál ép most építik Pestnek egyik legszebb
házát.

Mi újság?
** (Adakozás a honvedek részére Debreczen-

ben.) A sérült honvédek segélyezésére gyűlt ösz-
szeget Debreczen város 4000 forintra kipótolta,
melybon azon 1232 ft. 16 kr. és két császári arany
is benfoglaltatik, melyet a „Debreczen" szerkesz-
tősége gyűjtött; azonban kiköttetett, hogy a szer-
kesztőség által gyűjtött összeg — az adakozók
akaratához képest — ogyenesen a menházra lesz
fordítandó. — A nevezett 4000 frt takarókpénz-
tárban fog kamatozni, mig a fent irott ezélra for-
dittathatik. A debroozenvárosi hatóság azonkívül
saját maga segélyezi ezután is, mint évek óta
tette, sérült honvédéit.

** (A körmendi honvéd-tisztikar) azon hir
folytán, hogy a Buda osrtrománál elesett honvédek
emlékének javára rendozett előadás csak négy kraj-
czárt jövedelmezett, gyűjtést rendezett, mely a
nevezett czélra 109 frt 50 krt eredményezett.

** (A budai vár bevételénél) elesett honvédek
omlékéro o hó 21-én gyászistonitisztelotet fognak
tartani a krisztinavárosi templomban, azután ko-
szorúkkal kivonulnak az elesettok sírkertjébe. E
kegyoletos megemlékezésnek minden évben nagy
közönsége van.

** (A 32 szintársaság,) mely jelenleg Ma-
gyarország területén létezik, közös megegyezés
folytán f. hó 21-ón mint Budavára bevetőiének
évfordulóján a vár ostrománál elesett honvédok
emlékének javára olőadást rendez, mindegyik a
maga állomásán.

— (A hatvani-uteza,) mely 1848-ban Landeror
és Heckenast nyomdája által vált hiressé, ismét
visszanyerte akkori nevét — valószínűleg azonban
csak ideiglenesen. — A postaépületen ugyanis a
gyakori tavaszi eső Iomo3ta a meszelést a falról, s
most olőtünt a régi felírás : „Szabad-sajtó utcza."
Az elhaladók közül sokan mogállanak az utcza-
sarkon, mognózik a régi emléket, elgondolkoznak
azon, mily kár lösz azí újra bemeszelni.

** (A belga királyné,) testvére József főhg
kiséretében máj. 10-én Budára érkozett, s a loleki
házban szállt meg. Rövid pihenés után meglátogatta
a várban lövő családi sírboltot, hol szüle! nyugsza-
nak. Megnézte továbbá a kir. kertet, melyet annyi
év óta nem látott. Jelen volt a lóversenyen, s azu-
tán ismét visszatért Alcsutra.

** (A pesti tavaszi lóverseny) második napja,
máj. 10-én, ismét nagy közönséget csalt ki agyepre.
Jelen volt József főherczeggel a belga királyné is,
a ki a neki bemutatott úrhölgyekkel folyvást
magyarul beszélt, a mig körülötte a főúri páho-
lyokban ugyancsak hangzott a némot szó. — A ver-
seny eredménye:

A Károlyi István tétversenyét (3520 frt) a
„Number Nipp" nyerte meg. Második volt (1000
frt) gr. Széchenyi Kálmán „Pride of Erin"-jO.
Az asszonyságok dijára 390 arany s bronz lovas
szobor hárman álltak ki. Gr. Szapáry Iván sokáig
elől járt a gr. Wenckhoim Kudolf„Chief"-jén, de
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aztán hg. Eszterházy Lajo8 tört elő a b. Wenck-
heim Czindcri Béla „First Lord"-ján s olnyerte a
dijat. — Az 500 frtos Eszterházy dijra nyolcz ló
futott, s első lett a gr. Nádasdy Feroncz „Count
Zdenko"-ja; második a gr. Széchonyi Kálmán
„Délibáb"-ja nyerve a tétösszog harmadát. —
A hazafi dijra (200 arany) négy ló futott. A gr.
Szapáry Iván „Verbéná"-ja vezetett, azonban csak
másodiknak ért be, mert a dijat két lóhoszszal az
Aczél Péter „Ali my Eye"-a nyerte meg. — Az
állvány-dijra (ezer ft.) 5 ló futott s erős verseny
volt. Vezetett a Blaskovits Ernő „Polgár"-ja; de
csak második lett: a győztos elsőséget gr. Széche-
nyi Kálmán ,,Workman"-je félfejjel küzdte ki.
— Az idő kedvezett. Baleset nem történt.

** (Színházi hirek.) Molnár Györgyöt, Uj-
házy Edét a nemzeti szinház tagjaiul szerződtot-
ték. — Mint a „P. N." irja a nemz. szinházi igaz-
gatóság Némethy Irma és Toperczer Ilka kis-
asszonyokat „másodrangu jelleggel" szorződteté,
s az első rang botöltésére nézve rajta van, hogy
Bulyovszkyné asszonyt megnyerje a drámának,
az operára nézve pedig Benza Ida kisasszonynyal
és Voggenhuber Vilma asszonynyal van alkudo-
zásban. — A Batthyány-gyászünnep estéjén a nem-
zeti színpadon Göthe „Egmont"-ját akarják elő-
adni ; a németalföldi vértanú és Batthyány La-
jos sorsa közt nagy hasonlóság van, s igy e mű
találó alkalmi darabot képezhet.

** (A szegedi rablótörténetek) azt a szomorú
eredményt már elérték, hogy átalános érdekeltség
tárgyai, de odáig még nem jutottak, hogy világos,
és hitelos leírásokban álljanak a közönség előtt,
felvilágosításul a múltra, tanulságul a jövőre nézve.
Szóval, még hiányzik az, hogy a szegedi rablótör-
téneteknek irodalma legyen. De lesz az is. Mint a
„Hon" irja, egészen komoly irányú és jelentékeny
irodalmi vállalat fog o tárgyról megjelenni; az
Athenaeum adja ki, képekkel és rajzokkal, kiváló
és nevezetes erők közreműködése mellett. Lesznek
benne fejtegető és tájékozó czikkek igazságügyről,
fenyitőügyről, börtönügyről, társadalmi viszonyok-
ról, bűnösök javitásáról stb. — lesz benne egykét
oly bűneset is, mely a szegediekkel nincs összeköt-
tetésben, — de a legjelentékenyebb és a terjedel-
mesb részt a szegedi vár fogja szolgáltatni. Ezekre
nézve a mű nem hoz mendemondákat, hanem teljes
hitelességű közleményeket. Atalában ugy van
tervezve, hogy érdekesség mellett valódi belbecs-
csol is birjon.

,*,, (Egy bécsi miniszter.) Bécsben az uj mi-
nisztérium körébon nagy a zavar s gr. Potocki
lemondani készül. Oka e zavarnak az, hogy miu-
tán ő Felsége értesült a honvédelmi miniszterré
kinevezett b. Widmannak katonakorában történt
botrányos dolgairól, hivatáBeust és Potocki grófo-
kat s szemrehányást tett nekik ez ajánlásért. Ezek
azt mondák, hogy nem tudtak a báró előéletéből
semmi roszat s gr. Taaffe volt miniszter ajánlatára
hívták a kormányba. Hir szerint Widmann ezekről
értesülvén, már maga lemondott. Botránya ez volt:
1857-ben mint uhlánus-főhadnagy Grátzban állo-
másozott, s vendéglőben, czukrászdában nem igen
fizetgetett. Mayer czukrász e miatt (s mivel rósz
szemmel is nézte udvarlását egy czukrász-leánynak)
megtiltá, hogy ne adjanak neki mitsem hitelre. E
miatt szóváltások, tettlegességek történtek, sőt a
főhadnagy kardjával is ugy megsebesité a czuk-
rászt, hogy oz annak következtében rövid idő múlva
meghalt. A bárónak el kellett hagynia ezredét és
Grátzot, s az özvegy bepörlé. Tiz évi pörlekedés
után kapott i8 ötezer frt. kárpótlást. Ez eset
miatt folyamodványait, midőn mint főhadnagy
kapitánynyá kinoveztetéset kérte, elutasították.

— Ujabb időbon Widmann munkás tagja volt
az osztrák képviselőháznak.

** (A pesti vasúti és gözhajózási klub) hétfőn
este kedélyes majálist tartott a Margitszigeten.
Körülbelül 700 vendég jelent meg.

** (Erőd és vasút.) A „Drau*- igen meglepő
hirt hoz. Eszéken ugyanis vasúd indóházat épit-
nok. A várkomendans egy darabig nézi a munkát,

aztán egyszerre csak eltiltja, mert az indóház fa-
lait nagyon is szilárdan építették, s megtörténhet-
nék, hogy az ellenség ott positiot venne, és az erő-
döt fenyegetné.

** (Adoma Deák Ferenczröl.) Egy helybeli
napilap kedden a következő tréfás történotkét közié:
Deák Ferencz a tavaszias idők beálltával ismét
rendes vendége a városligetnek. Legújabban azon-
ban az állatkert helyiségét látogatja s különösen
egy uj vendég, egy bozontos medve nyerte meg
hajlamát. Deák Ferencz fólzsemlézve ssokta föl-
keresni a medve-ketreczet, esernyője végére szúr
egy darabot s ugy nyújtja be pártfogoltjának.
Legujjabban ismét egy nagy darab zsemlét tűzött
az esernyő végére, hanem a maczkó e? úttal na-
gyon udvariatlanul viselte magát, mert nemcsak
a zsemlét, de az egész esernyőt bekapta a ketrecz-
be s darabokra szakgatá. Az „öreg ur" jóizüt
nevetve monda: „Ejh, ejh, hát a medvevilág is tud
hálátlan lenni!" És esernyőtlenül távozott. Eddig
szól a történet. Hanem a „P. Napló" még azt is
hozzá teszi, hogy midőn Deáknak egy baráti
körben e történetkét felolvasták, tréfás humorral
igy szólt: „A dolog egészen igaz, magam láttam.
Csak az a kis különbség van benne, hogy nem
annyira velem történt mint egy öreg asszonyság-
gal. Azt'án nem is medve volt, hanem majom.
Aztán nem is az esernyőt kapta el, hanem az asz-
szonyság kalapját. Az asszonyság nagyon sajnál-
ta a kalapot, de hogy valamit szólt volna, azt nem
hallottam. Egyéb részleteiben az egész történet
való."

— (Halálozások.) Vietorisz László kir. taná-
csos és Trencsénmegye egykori főispánja Pozsony-
ban 68 éves korában meghalt. — Dank Agáp
atya, ki mintegy 22 éven át főnöke volt a pesti
forencziek zárdájának, az a derék szerzetos, a ki
elég bátorsággal birt a vértanúi halált szenvedett
gr. Batthyány Lajos tetemeit az akkori vészteljos
időkben a zárda sírboltjába befogadni, — Eómában
meghalt. — Draguss Károly színész, s egyike az
ismertebb vidéki színigazgatóknak, Esztergomban
máj. 11-én sorvasztó lázban meghalt. — Lyka
Szilárd átalánosan ismert posti háztulajdonos,
közelebb halt meg 70 éves korában. A meghalt
mind a 15 házának lakói megjelentek háziuruk
temetésén.

— A Grdnzenstein családot ez utóbbi héten
súlyos csapások érték. Alig halt meg a család feje,
néhány napra rá ennek veje, Fialka táborkari or-
vos is meghalt, két kis árvát hagyván maga után.

— (Náray Antal), Náray Iván (Benedek
Aladár) édes atyja máj. 11-én reggel meghalt az
orvosi egyetem koródájában 76 éves korában. Az
öreg ur klassikailag müveit ember volt és a többi
közt irt egy magyar regényt „Maré vára" czim-
mel, két kötetben, mely még 1830-ban jelent meg.
Ö fordította le először kötött nyelven „Romeo és
Júliát" Shakespeare után, melyet 1842-ben a m.
tud. akadémia adott ki s mely mai nap is sok szép
részekkel dicsekszik. Irt több kisebb törvénytu-
dományi dolgozatot, melyek nyomtatásban szintén
megjelentek. Uradalmi ügyvéd volt az utolsó
évekig, midőn már fia támogatása alatt élt, és ez
idő alatt leforditotta Boz Dickens „Nickleby Mik-
lós" czimü 3 kötetes nagy regényét, melynek meg-
jelenése óhajtandó volna.

- — (Adakozás.) A „Vasárnapi Újság" szer-
kesztőségéhez beküldetett:

A Batthyány - emlékre Kecskemétről Kanyó
Emilia gyűjtése 1 ft. — Az egyes adakozók nevei:
Bencsik Sándor özvegyo 2 ft, Marton László özv.
2 ft, Bódog Alajos özvegye 1 ft, Bencsik Pál 1 ft,
Kanyó Emilia 1 ft.

Nemzeti szinház.
l>é>dek, máj. 6. „Drahomira.'' Szomorujáíék 5 felv. Irta

Weilen; ford. Paulai. — (Némethy Irma k. a. föllépteül.)
Szombat, máj. 7. „Don CavloL" Opera 5 felv. Zenéjét

szerzetté Verdi.

Vasárnap, máj. 8. „Két pisztoly." Eredeti népszínmű
3 felv. Irta Szigligeti.

Hétfő, máj. 9. „A szép marquisnö." Dráma 4 felv. Irta
Kövér Lajos.

Kedd, máj. lu. „Don Carlos." Opera 5 felv. Zenéjét,
szerz. Verdi.

Szerda, máj. 11. „A makranezos hölgy." Vígjáték 5 felv.
Irta Shakespeare ; ford. Lévai József.

Csütörtök, máj. 12. „A portién néma." Opera 5 felv.
Zenéjét szerzetté Auber.

Szerkesztői mondanivaló.
— Domony. K. P. Az atyai érzés és bánat igen nemes

s könnyen is találhat érzékeny hangokat; de a ki érez, az
még nem költő is mindig, s önnek verséből épen a költdi
tehetség hiánya tűnik ki. Ily tárgyú elegiákat, sokkal
jobbakat mutat föl mind a hazai, mind a világirodalom.

— Borsod. Több ref. tanító. Mi az ily kiválólag helyi
érdekű ügy elöl sem akarjuk elzárni hasábjainkat s az
eszmecserének sziyesen nyitunk annyi tért, mennyit lap-
jaink terjedelme, más tárgyak háttérbe szorítása nélkül
enged. Önök nyilatkozatát is közölnök, ha a P. U. sokkép
igénybe vett teréhez alkalmazva, legfölebb harmadrésznyi
terjedelemre szorítanák azt, mint most.

Pest. Z. K. A „Tavaszszal" czimü költeményben
némi haladást látunk. A mutatványul küldött másik kettő
még jobban tetszik; s ha megirná ön ama gyermekkönyv
czimét s megjelenése idejét, akkortájban talán közölhetnök
egyiket vagy másikat, ismertetésül. Mi az ajánlatot illeti,
lapunk keretébe beillő ismeretterjesztő czikkeket, ha jól
vannak irva, szívesen veszünk s elfogadás esetében óhajtását
teljesíteni fogjak.

— Maros-Vásárhely. L. Á. Azt hiszszük, a bekül-
dött nyilatkozatnak inkább az erdélyi politikai lapokban
volna helye, miután az leginkább csak ott ismert viszo-
nyokra és személyekre vonatkozik.

— Kolozsvár. L. B. A kolozsvári hídkapu rajzát
lapunknak épen jelen évi folyamában (3. sz.) közöltük már

SAKKJÁTÉK.
546-ik sz. f. — Gold Samutól

(Kővágó Eörsön.)
Sőtet.

a b c d e f g
ViliíííOf.

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

Az 541-ik számú sakk-tréfa megfejtése.
(Loyd Samutól.)

Az á 7-en álló világos gyalog kiütötte a b8-on álló
sötét Futárt; e húzást Világos visszaveszi, s a 8-ról világos
Futárral, mattot ad.

Helyeden fejtettek nie»: Veszprémben: Fülöp Józseí.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — A pesti sakk-kör.

Nyílt tér. 1
— Lapunk mai száma hirdetési rovatában

Fischer M. L. 1839-ki Eothschild sorsjegyek hir-
detése van közölve, mely a t. ez. közönség
figyelmébe ajánltatik.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk.
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T A R T A L O M

Ghyczy Ignácz (arczkép). — Kikeletkor. — Sirja mel-
lett . . . - A XVI. századi magyar nyomdászatról s külö-
nösen Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájáról. (Vége.) —
Hertelcndi tábornok nótája. — Egy franczia utazó déli
Magyarországról (ké( képpel). — A dunai monitor (képpel).
— Mit tud a székely, ha roszra adja fejét! — Eredeti köz-
lemények Kaliforniából (vége.) — Egy uj gőzgép (képpel).

I — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Köz-
! intézetek, egyletek. - Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság,

kereskedés. Balesetek, elemi csapások. — Mi újság V —
Adakozás. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló.

í — Sakkjáték. — Heti naptár.
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HIRDETÉSEK.

1839-ki llullm-liilil sorsjegyek.
A létező sorsjegyek közt ezek a legrégiebbek, s még csak

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

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

Egy egész 1839-ki sorsjegyet 32 havi részletfizetésre, 25 írtjával.
Egy ötöd „ ,, „ „ 5 „

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

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

fSF~ Utánvét ÍN elfogadtatik. " ^ Ü
Vidéki megbízásokhoz kérem az első részletet az 1 frt. 25 kr. bélyegdijjal együtt mellékelni.
Azon kellemes öntudatban, hogy a mélyen tisztelt közönségnek ez alkalommal valami nagyszerű kamat-

hajtót és érdekeset nyújtok, reménylem, hogy számos megrendelést fogok kapni, melyeket a mig készletem tart,
pontosan teliesitendek.

FISCHER M. L.
váltóháza Pesten, a „Fortunához44 hatvani-uteza 16-ik szám.819(2-12)

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

mai szőrül szóra azonosak és saját uevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt- J
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porol
minden egyes katntyát. valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ara egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. — Használati utasítás minden nyelven.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek közöt

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél Iev6
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emesztéshiány és gyomornévnél; továbbá: gfir-
esök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vertodnlásnál, csnzos fogfájdalomnál, végül
nysterlára, bnkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden
Syakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongál'
ögészségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
*omnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselyék, kiknek ezelőtt még a »eghirhedtebb gyógyforrá-
* o t t sem okoztak legkisebb könnyebbtiiést, és kiknek egészségek csupán csak a Seidhtz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre

M T A főraktár létezik: "fe9
J TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt.
( UHL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégjai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzslr olajis.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

'' tivegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elő*.

Beekenast Gusztáv könyvkiadó-bivata-
lában Pesten (egyetem-uteza 4.sz. a.), meg-
jelent és minden hiteles könyvkereskedés-

ben kaphatók:

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.

Szinnyomatu czimiiieJ.
8-rét 320 lap) fűzve íft. 50 kr., vászonba

kötve 3 ft. 60 kr., diszkiadásban 5 ft.

Csak alapos gyógyítás bizto-
sit ntóbajok ellen.

Illáknak 1̂  tte8vizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el .-Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-
umai>.iioiv_n!ggon(jn!j!i^^ , .^j.x.s jt„ u:.,^i„~„*^„„ °i4...i .„orve. és esrvátalában wmm; ,»m/toni kezelés alá nem vonatott

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

halaknai 1P 8 s g á l t a t i k és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik e l e g h a t y j
hanem a benf ° n d o s a b b egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá
á l H l n v n Í t & t e l t üvegekben levő folyadék egészen épen és ason állapotban van, miként az ktevetlenfil
tfldöbikb ~~ E v a l ó d i Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb ^ g y s z

ütés, szemgyuladás,

MOLL 4.,

a természet i
tfldöbaiokban"" ^ E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a m d l - e í i
tüűöDajoKban, scrophnlns és rachitis, kosivény éscsnz, idöü börkiüte^, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban1!
alkalmazta tik.

503 (44 -50)
gyógyszerész Bécsben,

zuro „Storch"' Tuchlauben

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült féríierot,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Welss J. g y a k .
orvos és szülész, az itteni cs. kir gar-
nison főkórházban kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktarfás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám 1-ső emelet,
a ,,2 huszárhoz" czimzett kávéház fe-

lett), naponkint reggel 7 órától 10-'g
éf. délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 67ő (12-12)

A



.^•W

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

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

színben bélelve.
Türsch F.-nél

Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

765 (2—3)

forint oszt. ért.

Csász. és kir. engedé-
lyezett egyetlen patkány-
és féreg-kiirtó szer. Ára
egy bádog - szelenczének

Csász. és kir. engedélye-
z e t t gyökeresen működő po-
loska-kiirtó tinktura. Buto-
roknál alkalmazondó, egy üveg

ára 40 br. Oszt. ért.
Utolérhetlen'poloska-kiirtó

szer kőművesmunkákból, festés
és meszelésnél a festék vagy

T mészbe öntendő. Két itczés
üveg tartalma elégséges egy középnagyságú
szobára. Ára egy ilyen üvegnek 1 ft. o. é.

Kitűnően, biztosan és
gyökeresen működő sváb
bogárt-kiirtó por. Ára egy

i csomagnak 30 krajczár
» ' oszt. ért.

Kar A- legkisebb megrendelés is rögtön
teljesitettetik akár az összeg beküldésekor,
akár utánvét mellett.

g/KT" A gyógyszerész és kereskedő urak
nagyobb mennyiségek elvitelénél méltányos
levonásban részesülnek.

y Az alább nevezett gyár gondosko-
dik egyszersmind a már régen bejött kisebb
férgeknek tökéletes kipusztitásáról a város-
házakból, államjószágokból, gyárakból, mal-
mokból, raktárokból, kórházakból stb.

M T A számos eredmények közül, melyek
elérettek a mi féreg kiirtó szereink alkal-
mazása és használata által, szabad legyen
csak a következő helyeket fölemlíteni: a
magyar kir. elnökminiszteri palotát; a ma-
gyar kir belügyminiszteri palotát; Festetich
Ágoston 2 palotáját; a Festetich Dénes pa-
lotáját; a pesti Börze és gabnacsarnokot; a
pesti hengermalmot; a buda-pesti gózma -
mot; a Blum-féle gőzmalmot; a király mal-
mot; az unió malmot; a Viktória malmot;
az Erzsébet-malmot stb; számos vasuttársu-
latoknak pályaudvarát; több mint 300 ma-
gánházat stb. .

A megrendeléseket legszívesebben el-
várjuk :

Reisz és fiai,
az első magyar kir. engedélyezett gyára az
apróférgek kiirtására szükséges vegytani
készítménynek, Pesten, király-ntcza 46.
sz. alatt. « 0 0 ( 6 ~ 8 )

Börbajok
valamint

titkos betegségek
és súlyos ntóbajai ellen, sok évi tapasi-
talás s a világhírű Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, slki>r

biztosítása mellett, rendel:

F . orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váczi-ntcza 15 ik szám alatt,
a korona kávéház mellett.

• r Elfogad naponkint 11 órá-
tól l-ig. 674 (10-12)

Megkereshető levél által is,

Nyári idény
1810. Homburgi fürdő

M. Frankfurt mellett.

Nyári idény
18IO.

A hoinburgí források gyógyereje mindazon betegségekben érvényesiti nagyszerű hatását, melyek a
gyomor és altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakorolnak s a megrongált czir-
kulácziót tevékonynyé teszik, s az emésztő képességet rendozik; mirigy s altesti idült bajokban különösen a máj é»
lép, sárgaság és köszvényre nézve csodaszorü hatást gyakorolnak, s olynomü betegségekben is, melyek az ideg-
rendszer tulfeszitett izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással birnak.

A fürdőházban nemcsak egyszerű édesvíz-fürdők, hanem orosz-gőzfürdők, valamint sós- és tűfonyü-fúrdők,
anyalúg, korpa, kén- <és fürdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül — szolgáltatnak.

Idült börbajok ellen, néhány év óta kitűnő oredménynyel szappannal vegyített ásványkátrány-fürdők
is alkalmaztatnak.

A már évek bosszusorán át fenálló hidegvíz-gyógyintézet, (a pünkösdi kutnál) a t. ez. közönség számára
ugy mint ezelőtt, ugy most is nyitva áll. Ezenkívül oly betegek, kik a hidegvíz-gyógymódot rendesen használni
akarják, azok dr. Hitzel úrral, ki kizárólag a hidegvíz-gyógyintézet vezetésével van megbízva, — mint az intézet-
ben, mint saját lakásán naponként értekezhetnek.

Savó, a svájezi Alpénsennen-ből, (Appenzell kantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készíttetik, a
reggel a forrásoknál a szükséglethez képest vagy magában, vagy vegyitve különnemü ásványvizekkel — szolgáltatik.

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

A nagyszerű olvasó-kabinét a t. ez. közönség száraára minden dij nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a
legolvasottabb némot, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland poljtikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás
étterem, melyben étlap szerint lehet étkezni, a gyógykert szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hirneves
Chevet-ro van bízva Parisból. A gyógy-zenokarr mely 40 kitűnő tagot számlál, naponként háromszer,u. m.: reggol
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s este a bálteremben játszik.

A múltévben, azon kedvező alkalom — mely épen kínálkozott — lőn felhasználva, hogy a t. ez. vendég-
közönség a párisi. PalatsKoyal színház hirneves művészek humoristikus előadásait mint újdonságokat élvezhette.

A küszöbön álló idényre egy igen vonaó változatosság van kilátásba helyezve; június hó közepétől július
végéig az Opera comiquo fran^ais tagjai — Auber, Boieldieu, Halevi, Adam, Herold Kicci stb. kedvelt hangszer-
zeményeit fogják előadni. A legjobb erők vannak megnyerve, nevezeteson: Capoul, Da Wast, Bataille hirneves
énekesek s Marimon, Singeléo stb. hölgyek Parisból, teljes zenekarral.

Augusztus elején az olasz opera veszi kezdetét s tart szeptember végéig; Patti Adeline ünnepelt művésznő
ismét itt fog énekelni, — de most Trobelli asszony kitűnő altista, a Wachtel, Bottini, Verger, Bagagiolo stb. éne-
kesek társaságában; a kórus 30 személyből álland.

A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasúthálózat bevégzott építésével, Európa kellő közepén fokszik.
Bécsből 24, Berlinből 15, Parisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 óra alatt érünk oda, (közvetlen
vasúti összeköttotés lévén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (ide s oda) a
közlekedést, — utolsó menet 11 órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállítja, mely által alkalom nyujtatik
Frankfurt nevezetességeit, színház, hangverseny s más egyéb esti mulatságokat meglátogatni. 817 (3—12)

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEK,

ajánlja magát a t. ez. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagysága s tiszta egész összhangzatu

Szabadalmazott vaskalap legújabb
szerkezetű.

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

készítésére.
Az én találmányom módja szerint megújított és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal eilátott haran-

gok a legnagyobb elónyt nyújtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkívül &z újonnan szerkesztett és szabadalma-
zott surlódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés erőt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden savart hang és az oly ijesztő
kongás pedig , mely tökéletesen ki nem lóditható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. 726 (4—12)

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

Patkányok s egerek

leggyorsabb k i i r t á s a
legbiztosabban eszközölhető, az 6 Felsége I. Ferencz József császár által, egy kizá-
rólagos szabadalommal kitüntetett patkány-méreggel gyertya alakban.

1 darab ára 50 kr.
Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-

ntcza 7. sz. - Továbbá a birodalom legtöbb fó- és mezővárosaiban. 751 (6-6)

Helyiség változtatás*
A „magyar kölcsönös blztosiíó-bank"

igazgatósága
tisztelettel jelenti, miszerint az intézet központi irodája
folyó évi május 1-töl József-tér 1. sí, házba II.
emeletre tétetett át.

Az igazgatóság.827 (2—8)

Utazó és fürdö-szerek:
olcsók, osztály nílkttl, 24" 3 ft 80 kr,
36« 6 ft 50 kr.

k8*4pfi<»°m»k és finomak , osz-
tálylyal 26-42" 6 ft 50 krtólNőifc

19 frtig.
AJ n i i'a Vw^ArAr legfinomabbak, többrendbeli k»-
•Ll IM l d - U l l U U K , lapoknak, piperéknek szánt, éa

titkos osztályokkal 31—35 fiig
TTVi f.i ririrl/ür nagy°bl> »t»kra igen ezélaxe-

u r i i a - o n t i O K , r ü e k 10.50-12 ÍÚS.

Uri-ö:
—30" 5.60—25 ftig

Női és uri kalapdobozok.
K" A-ri I\r\AíWr vízmentes kátránysiövetból, borjta-,
l V t í / 1 - U l i U . U K tehén-, diaznó- é» bagariabőrből

16—22" 2 75-15 ftig.

g
, f«g.

l ' vízmentes kátránysíCretböl, borjú-,
K , tehén-, disznó- éa bagaríabőrből 24
fti

Táguló kézi-öndök és táskák,
tetszóa szerint n.gyobbithatók 18-22" 8 50-25 50 krig.

T T i i i i i ; i legkülönbözőbb nigyaaguak és
LJ LclZO-LttSKaK, kiállitisuak, 10—24" 290—18

forintig.

Kézi- és fürdő-táskák,:££,"£$
forintig.

Yállba függeszthető táskák,
urak részére 1.90—8 forintig

Berendezett uti-táskák, 2i-65 rtig
Uti-toilettek, szekrénykék és

1.60—40 I

Egyéb útközben szükséges tárgyak:
Jó

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

krtól 7 ft 75 krig.
XJti tinlalartók, irószekrénykék éa map-

pák, 80 krtól 30 ftig.
Vasúti ágyak 7 ft.
Rugany ülő-, nyak- és fejvánkosok 8 ft

60 krtól 7 fiig.
Utazó tükrök 35 krtól 5 ft 60 krig,
Uti-táska- és öndlakatok.
Ajtó-csavarok és biztossági kulcsok.
Szappan, hajkenöcs, fogpor-tzelenezék,

illatszer- és olaj-üvegcsék

I» lu i<toU O í t t ó l J3O
Esernyő- és bot-tokok 2 fttól 2ft 75 krig.
Reggeli czipb'k és papucsok.
Plaid-szíjjak gyermekek számára, szintén

ilyen nagyok és válliaakaszthatók 40
krtól 1 ft 80 krig.

Testhez fekvő aranypénz-övek $ ft 75 kr.
Kis és nayyobbszerü látcs'óvek 2 forinttól

kezdve.
Minden nagyságú, kulacsok 1—5 ftig.
Zsebbeli ivópoharak, bőrből 30 kr, érez-

böl 1 ft 20 kr.
Angol szivartárak, 25—100dbnak, váttba

akaszthatok 3 ft 80 krtól 9 ftig.

Lefaucheux-revolvereJc, dus választékban,
9-70 ftig.

Egy- ét kétcsövü atbpiiztolyek párja
2—16 ftig.

Mosdó-szivacsok.
Szivacs táskák.
Különnemü angol dörzsötő kesztyűk, ke-

fék, törülközők és lepedők.
Uszó-sapkák és fejkötök.
Rugany uszó-Svek 6 fi 60 krtól 7 forint

60 krig.
Fürdő-hévmérők.

Lovagló- és kocsizó-eszközök:
Angol disznóbőr-nyergek, urak, hölgyek és fiuk

számára 15 fttól kezdve.
Angol kantárak 2 ft 65 krtól 10 ftig, kengyelvas-

szíjjak 2 60 krtól 3 ft 30 krig, nyereg- és kö-
télterhelök 2 ft 40 kr, kötőfékek 2 frt 25 kr,
nyeregtakarók, angol lemezből és szövetből 3-6
forintig.

Kengyelvasak 1 ft 60 krtól 2 ft 50 krig_ párja.
Nyerges-zablák 1.75-3.75 krig. Kocsilózablák
várja 4—6 ftig. Feszítő zabiák 2—3 ftig. Ali-
kapcza-lánczok 75 kr, négykarikás zabiák 1.70
— 2.20 krig.

dus választékát ajánlják

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

Angol lótisztito-kesztyíík, lószb'rb'ól, párja 3.50kr.
„ lóvakarók 85 kr. Rugany lólábmentök 2 20 kr.

Lovagló-ostorok 80 krtól 15 ftig. Hajtó-ostorok,
két- vagy négyfogatuak 55 krtól keedoe. Agará-
szó-ostorok 3-10 ftig.

Lómértékek 75 krtól 1 ft 75 krig. Ló-szivacsok.
Istálló-lámpások, tüz és törés ellen mentesek, 1 ft

80 krtól 2 ft 60 krig.

Dorottya-utcza 2. szám, a „magyar király' czimü szállodával szemközt
írásbeli megbízások pontosan teljesítetnek, fpp~ rajzokkal ellátott kimerítő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 801 (4—12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óv-
szerérői,

a férfi éa n&i ivarszerek bonczta&i ábráival.
Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 4 0 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József-utcza 66-ik számú

saját házában.

Hcckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

A rom titkai.
Regény.

irta b. Jósika Miklós.
Második kiadás. — Két kötet (az olcsó

kiadás 27—28. kötete), fűzve 1 ft.

A dr. Fattison-féle
köspény-Yatta
mint legjobbnak elismert gyógyszer,
a köszvény, csúz minden nomei u. m.
arcz-, mell-, nyak- és fogfájás, fej-,
kéz- és térd-köszvény, tagszaggatás,
gerincz- s ágyékfájás stb. ellen. Egy
csomag ára 70 kr., fél csomagé 40 kr.

Kapható Pesten: Tőrök József gyógy-
tárában a „Szent lélek"-hez, király-uteza 7-ik
sz.; Aradon: Bruchmayer Ferencz; Po-
zsonyban: HeinriciTerencz; Teniesvártt:
Schmidt C ; Eperjesen: Weil Márkus; Bu-
dán: Pichler Viktor és Zomborban: Heindl-
hoffer Róbert gyógyszerész uraknál.

740 (4-4)

Wanko D. fia
Pesten, József-tér 11. SÍ . , a fürdő-utcza sarkán,

ajánlja uj nyitott

porczellán-, kőedény- és égett agyag (Terra-
Cotta) áruk raktárát. 826(3-10)

TAKATSI A
„vőlegényhez44

építkezés végett
un-uteza a párisi-uteza sarkán,

Vászon íérfl ingeket 2,3,4,5,6,8 ft
Chiffon ingeket 1.75, 2, 2.50, 3 ft.
Gatyákat 1.60, 1.80, 2, 2 ft. 50 kr.
No ingeket 1.60, 2, 3, 4, 5, 6 ft.
Háló ujjasok 1.60,1.80, 2, 3,4,5 ft.
Nö lábravalók 1.20, 1.50, 2, 2 ft.

50 kr.
Disz szoknyák 3, 3 ft. 50 kr. 4,

5 ft.
Fiu és leány ingeket rendkívüli

olcsó ároa.

Haszonbérlet.
A sárbogárd-tinodi közbirtokosságnak

összes regáléja a fő -fogadói épületekkel
együtt f. évi június hó 9-én d. e. 9 órakor
árverés utján három évre haszonbérbe adatik;
bérleni akarók 10-száztólival ellátva megje-
lenni kéretnek.

Sóós Károly,
834 (1—3) fögondnok.

Disz-lak
király-utezai 66-ik számú múlt
évben épült házban, 4 vagy 6
szoba azonnal vagy jövő évne-
gyedre kiadandó. 832 (2—2)

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

A Bach-komak adomákban.
Összegyüjté egy Bach-huszár

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 80 krajczár.

Altesti sérvben szenvedőknek
a Stnrzenegger Gottlieb - féle sérvkenöcs Herisauban
(Sveicz) a legjobban ajánltatik. Az meggyógyítja még a leg-
idiiltebb sérveket is, s a legtöbb esetben azokat tökéllete§en;
a legsikeresb gyógyításokat illetőleg — minden rangból folyto-
nosan számtalan köszönő-iratok érkeznek a feltalálóhoz.

Tégelyekben 3 frt 20 krért használati utasítással s bi-
zonyítványokkal együtt megrendelhető magánál a feltalálónál;
valamint Pesten: Formágyi gyógyszerésznél a „sz. Máriá-
hoz;" továbbá Zágrábban: Horváth Hl. gysz., s Bécsben:
Weie József gysz. zum „Mohren," Tuchlauben Nr. 444.

745 (6-6)

i\\
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I Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

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

PFLASTER
jok a

. dás,
{bőr kés- barnaság,

•• hártyásgyik (Croup,
^angina) mindenne-
*' mii megsértések, ha-
' rapás, szúrás, vágás
- vagy égés által tá-

madható s e b e k ,
megforrazások, da-
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő

'gyors fájdalomcsil-
lapítással — rögzött
daganatok, gümök,
tályogok, pokolvar

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

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

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

A csomagok ára 50 kr. és I frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész

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

udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Emresz K. a váczi-utezában az ,,arany oroszlányhoz" és az uri-utezában a „két
matrózhoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. —
Budán: Pichler Gyozó kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz.
és a császárfúrdöi dohánytözsdében. — Bécsben: Plebán F. Xav. gysz. urnái (Stock
im Eisenplatz) Nr. 1. Dr. Girtlergysz., Freiung 7. sz., dr. Strasky Nándor Karntner-
strasse 34. sz. a. — Prágában: Fürst j . — Grazban: Dr. Grablovitz V. — Aradon :
Szarka J.-nál. — B.-Ujfalnn: Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B. — Debre-
czenben: dr. Róthschnek V. E. — Duna-Földvaron: Nádhera P. — Egerben: Plank
Gy. és Sehuttág J. gyógyszerész. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekojvárott:
ConlegnerJ.— Esztergomban:Kégl L. — Gyöngyösön: Kocianovich J. —Győ-
rött: Lehner F. — II.-Szoboszlón :Beszédes J. — Hajóson : Az ottani m.k. postahiva-
talnál.— H.-M. -Vásárhelyen :OblatL.— Hogy eszén: özv. Fischer Kr. gysz. — Jóls-
ván:Maléter Alb. — Kaposvártt: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. — Késmár-
kon: Genersich C. A. gyógysz. — Komáromban: Grötschel Zsigmond. — Léván:
Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-Vásárhelyt: BucherM. — Miskolczon:
Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: Kreitl G. — IV. Kanizsán: Wajdits J. — N.-Sze-
benben: Zóhrer J. F. IV.-Szombaton: Pántotsek R. — N.-Váradon: Huzella M. —
Nyir-Bátboron: Sztruhár J. Nyíregyházán: KovácsS. — Pakson: MalatinszkyS.—
Pécsett: SipöczJ. — Podolinban: Fayx József. — Pozsonyban: PisztóryB. — Ri-
niaszombatban:HamaliárK.— Rozsnyón:Pósch J. és Hirsch J. N. — Sopronban:
Kock Gy. — Selmeczen.-Vitkovics János.— Szabadkán: Hofbauer V. — Szathmá-
ron : Jurácsko D. — Sz.-Fehérvarott: Braun J. — Sz.-Györgyön: Neumann F. K. —
Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J. E. és Quiriny A. gysz. — Té-
csön : Ágoston Gy. — Unevárott: Okolicsny J. — Vasvárt: Árady P. és Rossás A.
— Versetzen: Fiam L. — Veszprémben : Ferenczy K. — Zágrábban: Hegedűs Gy.
városi gyógyszertárában a ..fekete sashoz" és Mitlbach Zs. — Zirczen : Tejfel J.

Kolozsvárott: B1NDER K.. gyógyszerésznél.
Brassón: FA Bit K E. és GYÉRT YÁNFFY J. és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTEFI B. gyógyszerésznél.
Czernowitzban: S t H M I U H J.-nál.
Féraktar Moldvaországra nézve: Jassiban: JASSINSKI A. gyógyszer.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók

lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő-
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni szíveskedjenek, ki meg-
rendeléseket is pontosan teljesít. 736 ( 6—6)

JPHT* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telesittetnek

Hirdetés.
A „ m a g y a r k ö l c s ö n ö s b i z t o s i t ó - b a n k " szerencséjének tartja ezennel közhirré

i ho i ó é i t l n vagyonokban t(iz v a g y j é g á l l l o k o z h a t ó k á r o k e l l e i
A. „magyar kölcsönös uiziuMiu-DaiiK- szerencséjenek tartja ezennel Közhírré

tenni, hogy ingó és ingatlan vagyonokban tfiz- vagy jég állal okozható károk elleni
biztosítás által az alapszabályok értelmében ezen kölcsönös intézethezi járulhatást a mai
napon megindította, minélfogva ezen intézethezi csatlakozásra a tisztelt közönség annyi-
val is inkább felkéretik, a mennyiben itt mindnyájan, egy mindenkiért s mindenki egyért
kölcsönösen jót áll. Ennélfogva a közpénztárba minden biztosító csak annyival járuland,
mennyit az elkerülhetetlen kiadások és netaláni káresetek fedezése megkiván; minden
ezen intézetnél elérhető előnv tehát az összes biztosított tagok javára esik s aránylag
köztük oszlik fel. " 833 (1-3)

(Mocs .
tományail'an a " '" 6? v'dékl ügyvivösegeK teljes Keszsc-jĵ ui ujujianunaí, a um '= '
intézethezi csatlakozás egyelőre akar tiiz, akar jégkármentesi ágára nézve
közölhető. — Pesten, 1870. évi május hó 8-án.

Tisza László,
elnök.

igazgató választmány
nevében.

Magyar kir. jntalomsorsjegyek,
évenként 4 húzás

250,000,200,000,150,000,100,000 ft. nyereménynyel,
melynek első húzása már f. évi augusztus 15-éu

250,000 forint főnyereménynyel
fog megtörténni,

kaphatók alólirt pénzváltó irodájában hasonértékfl árfolyam szerint, melyre, a
törvényszerű kamat megtérítése fejében, csak 5 ft. teendő le elöpénzfll, vagy pedig
havonkénti részletfizetés mellett 5 vagy 10 forintjával; az utolsó részlet befizetése
után. minden vevőnek egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. — Hogy pedig tisztelt
vevőimnek még nagyobb szerencsét helyezhessek kilátásba, — azon intézkedést tevém,
hogy 2o darab magyar jntalomsorsjegyet 1OO ftjával húsz különféle soro-
zattal és számokkal állítottam össze, melyre minden vevő havonkinti 5 ft. rész-
letfizetés mellett — játszik, s azon esetben, ha az utolsó részlet befizetéséig nem
huzatnék ki nyeremény, — akkor e sorsjegy-társulat mindegyik részvevőjének egy
eredeti 100 ftos sorsjegy szolgáltatik ki. E módon egyrészt nagy nyereményeket
lehet elérni, s másrészt, kis részletek által egy sorsjegy birtokába juthatni.

P£~" E sorsjegyek, a kiszolgáltatás idejéig egy itteni banknál van-
nak letéteményezve.

Porges Lajos,
815 (3—6) pénzváltó-irodája Pesten, Dorottya-utcza 12. sz. alatt.

AB atalnnosan jónak elismert valódi s egészen Iriseu érkezett

SCHNEEBERSI NOVENY-ALIOP
mell- s tüdőbetegek számára.

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

gyógyszerésznél a váczi-uton, Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

B U D Á N : Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.

! Belgrádon Nicolacovics test.
; Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúton : Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán: Braunmüller J. gy.

J Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: Conlegner Ign.

W l
j g

| Egerben: Wessely gysz.
j Eszéken : Thürner fiai és
I Dessáthy gyógysz.
I Győrött: Brunner F.
i Gyulán : Lukács gysz.
iHaczfeld: Hagelschmidt V.
Hatszegen: Mátesy B.gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Janosházán: Kuna gysz.
Jolsván: Maleter gysz-
Kaposvártt: Schröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysi.
Karolyvártt: Benich J.
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E
Késmárk: Genersich C és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen: Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fiseher

Ed. gyógysz.

Kolozsvártt: Megay M. C.
KörmöczÖH: Draskóczy gy.
Károly fehérvár: Fischer É.
Kabinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lngoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz
Miskolcion: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kögel J).
Nagybányán: Horaesek J.
Síezsiderben: Fuchs J.
IVyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly: Schöberl C.
Nagykikinda: KomkaA.J.
Nagyváradon: JankyA.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Van gyei M.
Pancsován: GrafFgysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat: Hamaliárgy.
Rámán: Milutinovitz S.
Békáson: Boromi K. gysz.
Szászvaros: Sándor R. gy.

I Szabadkán: Hofbauer I. gy.
Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár.

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

tyúkszem-tapasz,

S.-Sz.-Gy«rgyön: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht. r F

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J,
Sasvár: Mű eke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R,

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

P- gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz..
Tokajban: Krötzer A. gy
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: Pil

lösz M.
Trencsenben: Simon A. gr
Unghvártt: Telendy gysz."

özv. Benesch P.
öjvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizárgygi.
Veszprém: Fremmel.
Vácason : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz
Zimony: Ivánovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél.
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Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára23kr. '

Dr. Behr ideg-extractusa.
az idegek erősítésére s a test edzésére ára

70 kr.

j j , valódi gyógyszer,
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofuláfc
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-havasi-novény-
nedv

Kulisseky János,
vezérigazgató.

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliehe Gesund-
heitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom %1.
November 1866 über „Schneebergs Kröuter-Allop" Folgendes:

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

Főraktár: BITTXER GYUltA gyógyszerésznél Gloggnitzban.
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Lollii aj (Ionosok s pzdaszoknak.
Annak bebizonyítására, hogy a Kwizda Ferencz J.-féle üditö-nedv lovak

számára azon egyetlen szer, mely I. Ferencz József császár ó Felsége által egy kizá-
rólagos szabadalommal tüntettetett ki. A szabadalom-levelet kivonatban alább kö-
zöljük :

„Mi Első Ferencz József, Isten kegyelméből ausztriai császár, Magyar- és
Csehország, Lombárd-Velencze, Dalmát-, Horvát-, Tót- s Gácsországok,
Lodoméria és Illirország apostoli királya" stb.

Minekutána Kwizda Ferencz J. gyógyszerész Korneuburgban a legalázato-
sabban elénk terjesztette, hogy ó, egy mosdóvizet úgynevezett flditö-nedvet (Resti-
tutions-Fluid) talált fel lovak számára, mely találmányra ő egy kizárólagos szabadal-
mat kér, s miután e tekintetben, minden az általunk 1852-ki aug. 16-én kiadott
pátensben előirt formalitásnak elégtétetett, indittatva éreztük magunkat Kwizda
Ferencz Jánosnak, örökösei és cessionáriusainak említett találmányáért birodal-
mam összes országaira nézve egy kizárólagos szabadalmat adományozni, melynek
megerősítéséül jelen szabadalom-levelet saját nevünkben kiadatni s azt császári pe-
csétünkkel megerősittetni parancsoltuk. így történvén császári fő- és székvárosunk-
ban Bécsben, február hó huszonharmadik napján az Urnák egyezer nyolezszáz hat-
vanharmadik, - uralkodásunknak tizenötödik évében.

(L. S.) Ferencz József.
Kwizda F. J . nrnak Kornenburgban.

Alólirott lovászmesteri hivatal ezennel bizonyítja, hogy cs. kir. szab. üditö-
nedve lovak számára Sapieha Ádám herczeg ő magassága udvari istállóiban, béna-
sá$, csúzok, s különösen ivhúrtágulás s ficzamodások eseteiben a legnagyobb siker-
rel használtatik. Megerőltetett munka után az izmokra gyorsan s jótékonyan hat,
konserválja az ivhúrt s gátolja a lábak merevségét — még öreg lovaknál is.

Krasiczin, okt» 28.1869. Steinbach G.,
794 (2—2) herczeg Sapieha fő-lovászmestere.

A Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:
PESTEN Tőrök József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Thal-

mayer A. s társa; Halbaner testvérek; Glatz J . ; Kindel Rakodczay A.
gyógyszerészeknél. Frommer H. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkívül
Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek
összesen a2 olvasottabb lapokban időnként közzététetnek.

Á f j Á u Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
\JW a W. Kwizda Ferencz J.-féle Üditö-nedv (Restitutions - Fluid),

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

A kornenburgi marhapor elterjedése s keresettsége több iparlovagot magához
csalogatván, hogy azt utánkészitse, s a korneuburgi marhapor-csomagaihoz hasonló cso-
magokba némi növényhulladék-keverékkel megtöltve kereskedésbe bocsátsa, — mely
mint a vizsgálatból kitűnt hatástnélküli s a mellett még ártalmas is. Ezen iparlovagok
ellen a törvényes lépések már megtétettek, s azok közül néhányan el is Ítéltettek. Hogy
ezen ámításoknak eleje vétethessék: mostantól fogva a korneuburgi marhapor minden
függvénye, a mai számban közhirrétett hirdetményben látható hasonmásu aláírással van
ellátva; minélfogva a korneuburgi marhapor megvásárlásánál — ezt kérjük különösen
figyelembe venni.

JP^T" A korneuburgi állatgyógyászati készítmények megrendelési forrásait ille-
ióleg: lásd a mai számban megjelent hirdetményben. 758 (3—3)

802 Fagylalt-gép. (3-3>

Munkaképességre, valamint jégmeg-
takaritásra nézve sokszorosan kipróbált
gépek, különösen

. . CZUKRÁSZOÜ .
és

;' K Á V É S O K
valamint magánosok számára minden nagy-
ságban kaphatók legjutányosb áron

Mayer Ferdinándnál,
rézműves,

kecskeinéti-utcza. 8. sz. alatt Pesten.

egjelent s már szétküldetett

PAPI TITKOK
czimü

közérdekű képes folyóirat 1-sö füzete.
TAETALOM:

Egy csalhatatlan ember. (Képp.) A vatikán titkai. Egy tiarás ször-
,1 ssten nagyobb dicsőségére." nyetog.

istenfélő bibornok.téből. (Czimképpel.)
Csalhatatlan ereklyék.
A cölibátus (papi nötlenség) val-

láserkölcsi, orvosi és társa-
dalmi szempontból tekintve.

Egy véres éj a „kereszt" nyo-
mán. (Képpel.)

Levelek az „örök" városból.
Apróságok.

Előfizetési ár helyben, vagy postai szétküldéssel:
Negyedévre, ápril—június folyamra 1 forint.
Félévre, ápril—szeptember folyamra 2 „
Háromnegjod évre, ápril—deczemberi folyamra 3 ,,

Tiz példányra egy tiszteletpéldány jár. Az előfizetési pénzeket bér-
mentesített levelekben kérjük az alulirt kiadóhivatalhoz intézni.

GUSZtáV hírlapkiadó-hivatala,
(2—3) egyetem-uteza 4-ik szám.

Heckenast Gusztáv pesti kiadó-könyvárusnál megjelentek és minden
hiteles könyvárusnál kaphatók:

Jókai Mér munkái.

fajú kotlós-tyoktojás eladása.
Alólirottnál, következő legnemesebb fajta

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

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

Q p t ö r p o tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
A pénzösszeg beküldése bérmontve kéretik s a megrendelésekntá A penzossze" uenuiuc

utánvét m e ] i e t t is eszközölnötök.
790 (7-H)

Bitíner Gj ula.
gyógyszerész i

1.
2.
3.
4.

5 - 9.
10.

11—12.
13.
14.
15.
16
17.

18—20.
21—23.

24.
25—26.

27.
28—29.
30—31.
32—37.
38-43.
44—47.
48—58.
54-55.
56-59.

Népszerű kiadás.
16-rét, egy-eg}7 kötet fűzve 40 kr.

A varchoBifák. (111 lap.)
Fortnnaíus Imre. — Shirin. (124 lap.)
Kalóz-király. (119 lap.)
Sonkoly Gergely. — A drága kövek. — Marce Záré. (111 lap.)
Török világ Magyarországon. 5 kötet. (549 lap.)
A bűntárs. — Nepean sziget. (115 lap.)
A kétszarvu ember. — Az egyptusi rózsa. 2 kötet. (336 lap.)
Koronát szerelemért. — A Mar«ita. — A kalmár és családja. (127 1.)
Peiki Farkas leányai. — Háromszéki leányok. — két szász. (119 1.)
Hegek. (103 lap.)
Uarinus. — A nagyenyedi két fűzfa. (127 lap.)
A serfözö. — A nyomorék naplója. — Fekete világ. (111 lap.)
Erdély aranykora. Regény. 3 kötet. (389 lap.)
Csataképek 1848—1849-ból. 3 kötet (380 lap.)
Bujdosó naplója. — Karban bég. — Megölt ország. (127 lap.)
A fehér rózsa. — Humoristikns papirszeletek. 2 kötet. (128; 128 1.)
Magyarhon szépségei. (148 lap.)
Szomorú napok. 2 kötet (148; 160 lap.)
A janicsárok végnapjai. 2 kötet. (296 lap.)
Karpáthy Zoltán. 6 kötet. 836 lap.)
Egy magyar nábob. 6 kötet. (759 lap.)
Az uj földesúr. 4 kötet. (464 lap.)
Szegény gazdagok. — Az utolsó budai basa. 6 füzet (770 lap.)
A magyar elöidökböl. 2 füzet. (272 lap.)
Hétköznapok. 4 füzet. (464 lap.)

f

LIEBIG-féle HÜSKIVOSAT
FRAY-BEWTOS-bóI (Dél-Amerika.)

LIEBIG-féle HUSKlVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN..

Nagy megtakarítás háztartásra nézve.
Azonnali előállításit erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba

kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészite'se s megjavítása mindennemű levesek,
mártalék s főzelékeknek stb.

Eröaitő eledel gyengék « betegek számára-

Jntalraazva két aranyéremmel, Paris 1867; llavre 1868.
A nagy becsiüetdiploma — mint legnagyobb kitüntetés — Am-

sterdam 1869

Kisebb részletekben! arak a magyar-osztrák birodalomra

1 angol font tégely
5 frt. 80 kr.,"

'A angol font tép. V* angol font tég.
3 frt., 1 frt. ÍO kr.,

í'sak azon esetben valódi, ho^y
ha minden tégely az itt oldalt
lathntó aláírassál van ellátva.

1/s angol font tég.
92 kr.

0
Kapható: az ország minden előkelő kereskedés * gyógyszertáraiban-

Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
TIIÁLLMAYER A. és társánál Pesten, s Bécsben. KLOGER és fia »

VO1GT JÓZSEF és társánál. 742 (7-22)

i. •
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Eléggé tudva van, hogy a több mint húsz év óta a t. ez. közönség elótt a legnagyobb becsben álló es. kir. szab. különleges
czikkeink — de különösen a

dr. Borchardt-féle illatos gyógyszeres növény-szappan, a balzsamos olajbogyó-
szappan s dr. S u i n de Bouteinard-féle illatos fog-pásta (fog-szappan)

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

A t. ez. közönség ez oldalról egészen érték- s czélnélküli árukat kap, — s ha egyszer rászedetik, — saját érdekből bizo-
nyára nem fog többé azokból vásárolni; ellenben az ilynemü vakmerő utánzások, készítményeink valódiságát tekintve,—jól kiér-
demlett hirnevünk veszélyeztetését vonják maguk után, s ha általunk e hamisitók ellen a fenyitótörvényszéki lépések sikerrel tétettek
is meg s vitettek keresztül; mégis saját, valamint a fogyasztók érdekében jónak látjuk hirlapilag e beestelen versenyre elölegesen
azon megjegyzéssel utalni, hogy nevezetesen Pesten, általunk ismert gyárosok s kereskedők, a többiközt házallók is, e kontár czik-
kekkel, olesóárért— (ámbár valódi készítményeink függvényeink az árak feljegyezve vannak) a közönséget tévútra vezetni töreksze-
nek, kiknek neveit s lakásukat, — hogy ha szemtelenségüket annyira vinni merészkednének, hogy intéseinket figyelemre nem
méltatják, — hirlapilag köztudomásra juttatni.

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

B C C T U 1 I Török József Jezovitz M. Scholz J. Kiss K. Sztnpa 6.
I ^ R n I w\ jM • gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a szé-
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király-utcza 7. sz.;

Udvari gyógy- Ráth P.
gyszerész, Tabán.

gysztár a „Magyar
királyhoz";

városi gyógysztár; gyógyszertár
a „kígyóhoz";

gy
natéren.

0- BakatsA. ProchaszkaJ.
gyszertár; kereskedése;

A.-Kubln: Tyroler és Schle-
singer.

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

gysz. és Éliás Ármin.
Baan: Oehs Samu.
Baja: Klenancz és Babocs.
Bártfa: Waniek és társa.
B.-Gyarmat: Moldoványi S.
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich

és Fleischer.
Besztereze-Bánya: Göller F.

gyógyszerész.
Bonybád: Straicher B.
Breznóbánya: Göllner és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Nagl L.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

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

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

Detta:Braumüller J. gyógysz.
Déva: Bosnyák A.
D.-Földvár: Nádhera P
Deés: Krémer S.
D.-Bogsán: Brayer Alb.
Erzsébet varos: Schmidt A.
Érsekújvár : Latzko F. és fia.
Eperjes: Pap J. S. és Holenia

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

gel J. H.
Fogaras: Megay G. A. gysz.
Garansebes: Neuerer J.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Georgenberg: Hensch Ed.
Gölnicz : Fischer C K.
Gyér: Zittritsch A. E. és Zitt-

ritsch M.

valamint a következő magyarországi t. ez. ezéveknél, és a hozzá kapcsolt részekben:
Gynia: Oerley Istv. gysz. és

Winkler F. E.
Hatzfeld: Sehrur J. F.
Hógyész: Rausz W. és fiai.
II.-M.-Vasárhely: Braun J.
Ilommona: Feuermann S.
Heves: Bl.-u J.
Igló: Tirscher G. gysi. és

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

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

feld K. és Münster Gyula.
Kaposvár: Kohn Jak.
Késmark: Genersieh Á. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Milhoffer J.gysz.
Komárom: Belloni A.
Kalocsa : Behr L B.
Ki»ujoaeállás: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Körinöcz : Ritter J.
Kun-Szt.-Miklós: Csappó G.
Károlyfehérvar: MathernyE.
Kőszeg : Bründl J. gysz.
Kézdivásarhely : Fejér L.
Lippur: Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J.
Losoncz : Blichta Lajos gysz.
LQMO : Glatz J.
Lngos : Schi< szler A. fiai
Léva: Boleman E. gyógysz.
Makó : Nagy Alb. gyógysz.
Magyar-Óvar : Czeh Ö.
Marczali: Isztl Nándor.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
Mezö-Kövesd: Klein Józs. és

társ.
Miskolci: MedveczkyF. gysz.

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

rowitz S.
Malaezka : Röhrich J. gysz.
Mohács: Deutsch Ant.
Nagy-Banya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz.
N K á l S b l CGy.-8zt.-MiklÓ8:FröhlichE.!Ní,gy-Károly: Sohöberl C.

N.-Halmngy: Neubauer J.
Nagy-Mihály: Brenning F. és

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

Janky A.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Nagyklkinda: ManojlowitzP.
Nagy-Szeben: ZöhrerJ.F. és

Lurz J.
Nyíregyháza: B.Reieh és Pav-

lovití Imre.
Nagy-Becskerek: P. Arseno-

vits és Böhm Isr.
Nagy-Böcze: Nandrássy M.
Nagyszombat: Heuffel C. F.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nagy-Kálié: Mandl S
Nagy-Enyed: Horváth F.
Olaszy (Wallendorf): Roth R.
Oravlcza: Schnabel Gy.
Ó-Orsova : Böhme K. könyvk.
Paks: Flórián J.
Fancsova: Huber J.
Pápa: Bermüller J.
Pécs: Zách K. Zsolnay W. E

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

rici F. gysz. és Kesztler Gy.
Putnok: Fekete F. gysz
Reps: Szentpéteri János.
Rimaszombat: KrStschmar K.
Rózsahegy: Jureczky gysz.
Rozsnyó: Feymann Antal.
Rom.-Lúgos: Popovits J.
Sassin: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacherés fiai
Selmerz: Dimák J. C.
Sólna: Poradowski R.
Szombathely : Tempel F.

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

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

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

Szabadka: Farkas J. és Si-
mony J.

Szegszárd: Brassay M. gysz.
Szeged: Ko»áesM. gysz., Ko-

vács Alb. gysz., Fischxr és
Schcpper.

Sz.-Udvarhely: Kauntz J. A.
Szereda: Gozsy A.
Szép.-Váralja: Steller Nándor.
Sz.-Keresztur: Binder M.
Szasz-Régen: Kinn Ján. G.

és Wachner T.
Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth: Tyrnauer G.
Szin.-Váralja: Weisz M.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
gzoboszló: Túry J.
Sopron : Eder F. gys*. Pach-

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

ránszky Istv. gysz.
S. Szt.-Gyérgy. Sigmond és

Bogdán.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

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

T.-Sz.-Márton. Soltész L.
Thorda : Rigó J. Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Unghvar: Liszkay J.
Lj-Becse: Weliacha jun.
Újvidék: Schreiber Férd.

Brammer M. gysz.
Versecz: Fuchs J.
Vágujhely: Baiersdorf L.
Verócze : Bész J. K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A.

Halter A- gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Vácz: Michalik és Meiszner.
Vükovár: KraiesovicsA gysz.
Zalathna : Sterzing Józs. gysz.
Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popits J. ésFalcione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J . gysz

és Hegedűs Gyula.
Zimony: Joannovicz A. D.

és

és

807(2-12)
Raymond és társa

müvegyészek és cs. kir. szabadalmazott illatszer-gyár tulajdonosok Berlinben

Köszvény-thea.
Kitűnő gyógyszer még idült kösz-

vény-fájdalmaknál is. E szer, az egész
ausztriai birodalomban a legjobb siker-
rel használtatik, — s hogy minden kí-
vánalomnak megfelelhessünk, — mos-
tantól fogva a köszvény-thea, következő
gyógyszertárakban leszen kapható:

Pest: Török J. király-uteza 7-dik
szám.

Bécsben: egyedül skizárólagTwer-
dy W. gyógyszerésznél, zum ,,goldenen
Hirschen" — Kohlmarkt.

Zágráb: Cejbek J.
Baden: Waber A.
Brünn: Lusar L.
Debreczen: dr. Rotschnek E.
Grécz: Grablowitz V.
Iglan: Inderka V.
Klagenfurt: dr. Hauser P.
Krakó : Stockmár E.
5 aibach : Schenk O.
Lemberg: Rucker S.
Lina: Vielguth és fia.
Prága: Fiiepek A., Karlsplatz, és

Lerch H., am Graben
Pozsony: Heinrici F.
Sternberg: Holly F.
Znaim: Glasner A. uraknál.

Fö- és szélküldési raktár:
Kopál A. gyógyszerésznél (Mauer)
Bécs mellett, a hol egyszersmind raktá-
rak átvétele iránt értekezhetni. — 1
csomag ára használati utasítással együtt
50 kr., két csomagnál kevesebb nem
küldhető: a pakolásért 10 kr. számit-
tatik. 808 (2—3)

Terebesy László
szíjgyártó,

ajánlja magát mindennemű koesizó-,
lovagló- és utiszerek készitését és ja-
vitását, valamint kész választékban a

legjutányosb áron.
WG" Megrendelhetők Pesten, egye-

tem-utcza 7. sz. alatt, gr. Károlyi ház
átellenében. 831 (1)

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirneveab állatorvosai-
nak évok hosszú során tett ta-
pasztalatai alapján, Kwizda Fe-
rencz János által készítve, Kor-
neuburgban; kutya - betegség,
vidatpnez, nehézség, csúz s a ren-
des kutya-betegségek ellen.

UB8F" Bizíos óvszer a ve-
szettség ellen. "Ü^f

Egy skatulya ára 80 kr.
Valódi minőségben kap-

h a t ó Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-uteza
7-dik szám. 753(9-9)

A 31° R. természeti melegénél vasat és szénsavanyt
tartalmzó

vihnyei fürdőbe
az idény, május 15-én vevén kezdetét.

tudósítást nyújt a fürdő igazgatóság
vagy a megyei furdö-orvos dr. Boleman István.

8»0 (1 — 3)

Iluile balsamiqne
(balzsamos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyít ványokk al igazolt szer a fülféreg-
rákfene ellen, vadász és vizslakutyaknál.

1 nvcst ára 2 It. 25 kr. a. é.

Life preservers, Pilis for dogs.
(kutya-'apdacsok).

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-lapdacsok nemcsak előmozdítják a

«^~- - — . ^ K ^ S ^ ^ — fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, - hanem meg-
óvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkor, vidatánez, köszvény-
s rüh-tól. az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.

Egy skatulya ára 1 f». 10 kr.
Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél

Gloggniczban. 813 (2—6)

Pest, május 22-én 1870.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk Szajnára hirdetményeket elfogad Brcabrn: Oppelik Alnjos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg- ij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Kiadó-tulajdonos Ileckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szf'm alatt).

Ausztria államhajója ismét egy ujabb
kormányost kapott. A sok szép remény, me-
lyet az 1867. deczember 21-ki alaptörvények
alapján kinevezett minisztériumhoz a köz-
vélemény csatolt, mind füstbe ment. A két
évig és három hónapig élt úgynevezett „al-
kotmányhü" minisztérium £ évi ápril 12-én
kénytelen volt visszalépni, miután a biro-
dalmi tanácsban, melyet ápril elején még a
lengyelek és szlovének is elhagytak, magára
maradt a német képviselőkkel. A miniszté-
rium kész volt ugyan különféle rendszabá-
lyokhoz folyamodni, nevezetesen a galicziai
tartománygyülést feloszlatni és direct vá-
lasztásokat rendel-
ni, de a korona nem
adta beleegyezését
ez intézkedésekhez,
s ennek folytán a
kormány tagjai be-
adták lemondásu-
kat, mely el is fo-
gadtatott.

Az uj kabinet
alakitásával ö Fel-
sége gróf Potocki
Alfrédet bizta meg,
ugy anazt, ki az 18 6 7.
decz.31-kén kineve-
zett előbb Auers-
perg-, később pedig
Taaffe-féle miniszté-
riumnak, mint íöld-
mivelési miniszter
tagja volt, de ki az
emiitett miniszté-
riumból, miután az
ismeretes minoritási
votumhoz csatlako-
zott, f. évi január
elején kilépett.

Potocki grófnak
nehézséggel kel-
megküzdenie a

riöet alakítása kö-
mert egyrészről
találkozott tel-

J e s b i z a i o m m a l s

áFÜ 12-kén a bécsi
hivatalos i a p c s a k

l
p

is három valóságos
miniszter kinevezé-
sét közölhette. Po-

Gróf Potocki Alfréd.
tocki lett miniszterelnök és földmivelési-,
Taaffe gr. belügy- és honvédelmi-, s Tscha-
buschnigg kultusz- és igazságügyminiszter,
mig a pénzügyi és kereskedelmi tárczák ve-
zetése csak osztályfőnökökre bizatott. Ezek
közül Tschabuschnigg kinevezése találkozott
a legtöbb bizalommal a németek részéről,
mert biztositékul vétetett arra nézve, hogy
a deczemberi alkotmány nem fog egyszerűen
halomra döntetni, s hogy a német elem nem
fog a szlávoknak végkép feláldoztatni. A
legtöbben azonban, mint átmeneti kormány-
nak nem jósoltak hosszú életet az uj kabi-
netnek, mert nem bir semmi positiv czéllal,

G R Ó F P O T O C K I A L F R É D .

s ha képes lesz is kiegyezni a csehekkel,
lengyelekkel stb., kénytelen lesz lelépni és
egy parlamentaris kormánynak adni helyet.
A különféle nemzetiségek pedig tartózkodó
állást vettek, s bár a lengyelek hajlandób-
baknak mutatkoztak a közeledésre, a csehek
tovább is megmaradtak a „vagy mindent,
vagy semmit" jelszónál.

A kabinet azonban nem maradt sok ideig
csonka, mert már május 7-dikén ki lön egé-
szítve, bár nem mondhatni, hogy épen a
legszerencsésebben. Holzgethan, Petrino és
Widmann miniszteri rangot nyertek, s az
első a pénzügyi, a második a földművelési,

a harmadik pedig a
honvédelmi tárcza
vezetésével bizatott
meg.Widmann b.ki-
neveztetése, köztu-
domásra jutott elő-
életénél fogva, nagy
ellenszenvet keltett,
s csak növelte az
uj kormány állásá-
nak nehézségeit.

A minisztérium
tehát megalakult, s
előtte a nagy fela-
dat: a beteg Ausz-

• triát, melynek éle-
téről már annyi or-
vos lemondott, meg-
menteni.

Potocki Alfréd
gróf, ki e nagy fel-
adat megoldásának
vezérletére vállalko-
zott, 1820-banKrak-
kdban született.

Régi nemes len-
gyel család ivadéka,
melynek tagjai kö-
zül számosan váltak
ki a politikai, kato-
nai, sőt irodalmi té-
ren is. Egy Potoc-
ki gróf az 1788 és
1792-ki országgyű-
lésen szónoki tehet-
sége által tűnt ki, s
„princeps eloquen-
tiae" nevet nyert,

a jelen század

Tizenhetedik évfolyam.21-ik szám.


