14-ik szám.
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SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű sfinomanlakkozva 15 ft.
Készületek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékízékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekból nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
g
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülókádak a legerősebb

horganyéból
2041 (4—6)
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KÁROLY
KÁROLY,

bádogos-mester
Raktár: rózsatér 2. sz. a., a városháza mögött.

Veteménymagvak.

Mindennemü g a z d a s á g i m a g v a k , u. m.: lóher-, fütakarmányrépa-, g a b n a s más egyéb hasznos növények s
m a g v a k ; valódi hollandi s franczia, kerti- s füzelék-, faés cserje-, több száz-féle a legszebb v i r á g m a g v a k , melyek
biztosak valamint a legpompásb g e o r g i n á k sat. a legolcsóbb
árért kaphatók

HOFFMANN J.

2010(5-6)

magkereskedésében Pesten, a „vetőhöz", aldunasor
a kishid-utcza szűgletén, az „angol királynöhez"
czimzett szállodában.
Árjegyzékek és mustrák kivánatra bérmentesítve küldetnek.

Cs. kir. kizárólag, szabadalmazott

FOU-MIVARHIH
legujabb s legjobbnak elismert szer
feltalálta

ugymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franczia
olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és őszirepcze.
Tavaszi-haza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Burnótfü (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marható és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü disznőzsir és háj.
Angol patent-kocsi- és Képkenőcs.
Fekete lábfőid virágokhoz.

A magyar kertészeti-társulat legutóbbi
kiállitása alkalmával, szépségéről és kitünő
jóságáról átalános elismerést nyert Gráczer
Antal-féle dinnyéknek valódi s el nem fajult magvai, — nem különben a különös
nagyságáról s nedv dúságáról ismeretes s
átalánosan kedvelt paradicsom-magvai is
P e s t e n , a szervita-téren 5. szám alatt
létező Becker V. Károly vászonrnhakereskedésében a legjutányosabb áron kaphatók.
1996 (5 6)

Vendégfogadó bérbeadása.

Klaustér K á r o l y m. p.

AI. szülékhez!

A gyermekek részére megkivántató legjobb egészségnek fentarthatása tekintetéből
figyelmeztetem a t. szüléket az e biztos
hatásu és át alán kedvelt „Giliszta-csokoládémra" és tiszta lélekkel tanácsolom a t
szülőknek, gyermekeiknek — akár van gyanu
gilisztás állapotra, akár nincs — minden
3-ik hónapban e giliszta elleni szert beadni;
az ok , hogy miért? azon göngyölkéken
olvasható, melyekbe a szeletkék takarvák a
használati utasitassal együtt s hűn igazolja
mind ezen állitásomat a könyvecskémben
körülirt 61 hiteles bizonylat.
Kapható Pesten Tőrök József gyógyszerész és Thallmeier és társa uraknál.
Egy darab 20 kr. és nálam Tokajban
6 darab 1 ít. 0. é.
Megrendelhető posta-utánvét mellett az
egész birodalomban.
1990 (8 — 12)

gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-ik szám alatt.
Ára egy doboznak 1 frt., kisebbé 50 kr.
Kapható Magyarország s a külföld legtöbb gyógyszertáraiban.

Értesítés a dinnyetermelök
számára.

Az 1867. évi ápril 12-én délelőtti 9 órakor az alulirt bivatalszobájában az e város
leggyakoribb közlekedésü utczájában fekvő,
az „arany szarvashoz" czimzett városi vendégfogadó, mely földszint 2 ét- és 5 egyéb
szobából, 1 konyha s 1 utcza felőli boltból,
az első emeletben l l vendégszobából, toj vábbá 1 pinczéből 25 hordóra, egy istállóból
1150 lóra, nagy udvarból, ott egy koesiszinjból, azután az udvar felől 2 szoba, 1 konyha
jés 1 kamarából, végtére az udvar végén
:2 raktár előbb mázsaházból, mellette 1
| szoba, 1 konyha s egy kamarából áll, — az
1867. évi szent Mihály naptól az 1873. évi
d * " Jó minőségben és jutá- !szt. Mihály napig járó időtartamra harnyos áron kaphatók : 1977 (9 — 13) madszor nyilvános haszonbérárverés alá
boceáttatik.
Halbauer G. János
Bérleni kivánok a szerződési föltételeket a városi számvevő hivatalban mindennap
kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saját házában | betekinthetik, s meghivatnak a fönérintett
1 időre 200 ftnyi bánatpénzzel megjelenni.
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.
Sopronban, 1867. évi márczius 8án.

Kröczer Ágoston s. k.

TÖRÖK JOZSEF,

B i z o n y i t v á n y .

VETŐMAGVAK,

gyógyszerész Tokajban.

2069 (2-3)

tanácsnok.

Fogfájás ellen,

mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„foggyapotot"

ajánl Török Jozsef gyógyszerész Pesten:
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szegeden}:
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes: Makovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; Nyíregyháza: Matheides; Miskolcz: Böszörményi; Debreczen: Borsos
1893(13—20)

Ház-telek és ház

Pesten, a Terézvárosban eladandó. E tárgybani bővebb
tudósitást ad a Vasárnapi
Ujság kiadó-hivatala, egyetem-utcza 4. sz. a.

MEGHÍVÁS

pesti hazai első takarékpénztár részvényeseinek f. évi ápril hó 3-ik
nappján délután 4 órakor Pesten az intézet házában tartandó évi rendes
közgyülésére.
Tárgyai:
1. Igazgatónak három, a választmány tagjainak egy évre meg•álasztása.
2. A mult 1866-ik évi üzletforgalom és mérleg kimutatásának
közzététele.
3. A tiszta haszonról rendelkezés.
4. Fióktakarékpénztár felállítása iránti javaslat, és egyéb a választmány által teendő inditványok tárgyalása s azok fölötti határozás.
fa •»
Kelt Pesten, 1867-ik év márczius hó 14-ik napján.
A választmány rendeletéből
«s ©

Pesti gyógyszerész Török József urnak.
Számos alkalmam volt az ön által feltalált fogszivarkákat a fogfájás többféle és tbbb okból származó eseteiben használni, és oly rendkivül kedvező s állandó
hatást tapasztaltam, hogy lehetetlen önnel ez eredményt nem közleni, felhasználván ez alkalmat arra, hogy öntől e szivarkákból egy uj szállítmányt kérjek.
Egyszersmind kimondom meggyőződésemet, hogy önnek ez elmés találmánya
a foggyógyszerek között az első helyet foglalandja el, és rövid időn orvosoktól és
nemorvosoktól egyaránt méltányoltatva általános elterjedésnek fog örvendeni.
Mehádia, 1866. augusztus 10.
Kiváló tisztelettel.
1892 (18—0)
Dr. Chorin Zsigmond.

ERSATZMILTELDESFISCHLEBERTHRANS
IQP'MJEERRKTIGr -

VON GRIMAU LT & C° APOTHEKlftfN PÁRIS
A ni áj olaj tökéletes pótszere!

Ezen gyógyszer Párisban a mindenhol jód-tartalmánál fogva s mely az anti-scorbutnövények nedvével összekötve van s hathatósága miatt a nép közt is eléggé ismeretes s
melyben a jód már természetes állapotban jó elő, jól megérdemlett hirnevének örvend.
Különös hathatós«ággal bir gyermekeknél vixenyős vér ellen, ceontpuhulás és minden
mirigyes daganatokban, melyek elsólege§ vagy öröklött skrofulás bántalmakból származnak. Ez a legjobb tisztító Mer, melyet jelenben a gyógyászattan felmutatni képes, az
étvágyat s emésztést elősegiti, a testet edzi a előbbeni erejébe visszahelyezi. Ez egyike
azon szereknek, melynek gyógyhatása mindenkor már előre tudva van,és melyreaz orvos
bizton számithat.
Dr. Cazenave, Bazin tfsDevergie a „St. Louis" kórház orvosai által Párisban, mely
intézet kizárólag a bőrbetegek befogadására á!l fenn — a jódtartalmú retek-szörp bőrbetegségek gyógyitására naponkint rendeltetik. — A főraktár Magyarországra nézve :
Török József gyógyszerész «rnál Pesten, király-utcza 7-dik sz. a.
1938 (5—12
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Tizennegyedik évfolyam.

Rákóczi János s. k,
intézeti titkár.

természetes ásványvizek szétküldése.

A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a csodálkozással határos gyógyereje sokkal
smeretesb, hogysem annak további magasztalása szükségessé válnék. Ez több század
után tapasztalatilag bebizonyult tényállás. Hogy mily betegségekben vétessenek használatba a karlsbadi ásványvizek, azt dr. MANNL az általa kiadott füzetkében a legkisebb részletekig bóven megirja, mely kívánatra bárkinek ingyen s bérmentesen küldetik
m e g.— A karlsbadi források mind szétküldhetők, de különösen a inűhlbrunni.sehlossbrunnl és bnzgárvizek szállíttatnak a legnagyobb mértékben. Minden megrendelések
ásványvizekre, buzgársóra vagy buzgarszappanra a legpontosabban eszközöltetnek a raktárak által minden nagyobb városban, s közvetlen a források szállitási igazgatósága által MATTOM! HENRIK felügyelete alatt Karlsbadban Csehországban, s
Bécsben Maximüianstrasse 5. sz. alatt.
2038 (4 -6)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 186>7 (egyetem-utc*a 4-ik szám alatt).

Pest, aprilis 7-én 1867.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évxe 10 ft. — Fél évrefiít.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. •— Fél évre 3 ft.

Gróf Batthyány Lajos szobra.
A szobrász vésője semmit sem adhat ez ismételni
alak daliás fenségéhez. Ha hiven másolt, tér csak
legfölebb ha jól elleste s szerencsésen ki- gedhetné
választotta a pillanatot, mikor a hős akár a parlament
viharával, akár az életölö go
lyókkal szembe néz, mikor
a régi római költő szerint
„sem a fenyegető hatalom
tekintete, sem a roszat követelő polgárok túlzó heve"
által meg nem ingatva áll
erős meggyőződései sziklatalapzatán, s ha erről fogalmat bir nyujtani az utóvilágnak : eleget tett kötelességének.
Nemcsak Rómának, nekünk is volt (s nem egy)
utolsó rómaink. Azok közt,
kik e nevet teljes mértékben megérdemlik, Batthyány
Lajos nem az utolsó. Benne
ama régi büszke mondás,
hogy „a nemesség kötelez"
nemcsak a születés nemességére , hanem az erkölcsi
fenség, a jellem és saját
multja kötelező erejére is
vonatkozott. — Aristokrata
volt, a XIX. század közepén,
a legszabadelvübb törekvésektől vezetve, az uj idő
eszméitől egészen áthatva;
mégis a XVÍ. és XVII. század büszke, hajthatlan aristokratája, a szó legjobb értelmében. Büszke volt őseire,
büszke, hogy oly családból
származott, mely nádort, hadvezért , püspököt, prímást
adott a hazának; de büszkesége abban nyilvánult, hogy
méltónak bizonyítsa magát
őseire, s ha lehet, felülmulja
öket hazaszeretetben, erényben , önfeláldozásban, s a
történet meg fogja neki adni
azt az elismerést: hogy e
magasztos becsvágyát teljes
mértékben el is érte.
Nem volna jó dolgunk,
ha Batthyány Lajosnak, az
elsö magyar miniszterelnöknek, mindenki elött ismeretes életrajzát ez alkalommal
Gróf Batthyány Lajos

akarnók. A rendelkezésünkre álló hatnánk épen semmi ujat. Csak a szobor
a legfőbb vonások vázlatát en- által ábrázolt eszményi s mégis oly valódi
meg s azokban ugy sem mond- alak benyomásánál akarunk maradni. S
nem tehetünk róla, ha a ruházat , környezet s külsősé'
gek festöisége daczára, mi e
parancsoló alakban a nagy
hazafi utolsó perczeit, a vértanuságot szenvedő miniszterelnök halálra menetelét
képzeljük. S e képzelet benyomása alatt a nagy honfi
jelleme és alakja, egész törhetlenségében, honszerelme
és loyalitása kettős fényében
tünik fel elöttünk s megvilágítja pályájának utolsó, oly
igen szomoru végzetü időszakát.
„A nemzeti vértanuk
hosszu sorát — igy ir róla
Horváth Mihály, a „Függetlenségi harcz" utolsó fejezetében — gr. Batthyány Lajos
az elsö független magyar
miniszterium elnöke nyitja
meg. A magyar nemzeti függetlenség s alkotmányos szabadság e szilárd, magasztos
jellemű bajnokának jellemét
és elveit, tetteit és eljárását
íölj egyezte már a hü történetírás. Különben büszke,
önérzetteljes jellemében a
hazafiság s a hon meleg szerelme mellett az óvatos
eszélyesség, a lovagiasság s
a jog, igazság és törvényesség szilárd érzete mellett a
mérséklet voltak a fövonások
Miképen a törvény s alkotmány szent és
sértheti en volt előtte, ugy
annak következetes keresztülvitelét s végrehajtását,
nem kevésbbé a tömegek
tulcsapongó vágyai, mint a
reactio titkos ármányai s
nyilt megtámadásai ellen
egyaránt legszentebb hazafiui
kötelességének tekintette. A
jognak s törvényességnek, vonatkozott légyen az nemzetére vagy a fejedelmi házra,
egyaránt hü és rettenthetlen
bajnoka, s midőn egyrészről

szobra, Alexy tól. — (Fénykép után (Székely Bertalan.)

1,38
az ármány, más részröl a szenvedély, az
egyetértést a nemzet 8 fejedelmi háza közt
mindinkább megzavarta, ö szintoly elhatározottan küzdött az alkotmány megsértése,
mint a forradalom ellen."
Lamberg megöletett; után lehetetlen volt
tovább fentartani a törvényességet. Letette
a miniszteri tárczát s lemondása elfogadtatott.
Késöbb az országgyűléstől mint békekövet küldetvén Windischgriitz herczeghez, ennek foglyává lőn. Haditörvényszék
elébe állíttatott. Dd a törvénytelen itélöszéknek egy kérdésére sem akart felelni s követelte, hogy törvényes itélöszék elébe állittassék. Majd Laibachba szállíttatott. Utjában
kétszer kisérlé meg a nép öt erőszakkal kiszabaditni; de maga, ártatlansága érzetében,
meghiusitá e kísérleteket.
Laibachban folytattatott vizsgálata, szinleg legalább. Itt, a forradalom sikerei mind
nagyobb-nagyobb mérveket öltvén otthon,
ajánlatot tett, hogy ha szabadon bocsátják,
próbát teend: a nemzetet a dinasztiával ki
békiteni. Nem hallgattatott meg. S ámbár
semmi bünt ellene bebizonyitni nem sikerült, nehány évi börtönre Ítéltetek.
Az itélet azonban nem elégité ki azokat,
kik vesztét elhatározák. Elöbb Olmützbe, s
a forradalom legyőzetése után ismét Pestre
hozták az uj-épületbe, hogy uj bünvádi eljárást kezdjenek ellene.
Komárom október 3-kán kinyitotta kapuit s október 5-kén kihirdettetett Batthyány uj itélete, mely kötél általi halálra
szólott.
Batthyányi, közhir szerint, az itélet kihirdetése után nem levertség, hanem heves
boszuság szállotta meg. Az itélet ellen erélyes óvást téve, azt égbekiáltó igazságtalanságnak nyilatkoztatá — s kijelenté . . . hogy
ily eljárással meggyilkolhatják, de el nem
Ítélhetik.
A törvényszék elől a siralomházba vezettetvén, mindenekelőtt nejét és gyermekeit
kivánta látni, hogy tőlök búcsúzhassák, öket
megáldhassa. Megtagadtatott! A grófné, vevén a szörnyü hirt, a fogházba sietett, de a
börtön ajtaja nem nyilt meg előtte . . . .
Végre mégis megengedtetett, hogy férjét nehány perczre, több katonatiszt jelenlétében láthassa; de gyermekeit, atyjok végáldásának elfogadására hozzá vinnie nem engedtetett meg. — Keresztényi kötelesség it
egy franczia pappal, ki gr. Károlyi István házánál volt, elvégezvén, nejétől gyönyörü levélben vette végbucsuját, melyben,
többi közt ezt irja: „Ezen ünnepélyes órában esküszöm neked, hogy a király és a birodalom irá iti árulásnak soha még csak
gondolata sem fért lelkemhez. Hogy a hazának nem kevésbbé hive voltam s vagyok,
ki fogja most kétleni? Es azért halok én
meg; — törvény s a király esküje volt az
én szabályozóm, és attól sem jobbra, sem
balra nem engedtem magamat eltántorittat-

ni: viam meam persecutus sum, — és ezért
ölnek meg engemet. Ennyit a nyavalyás politikáról, megnyugtatásodra, bár arra neked
nincs szükséged, ki egy magad soha sem
estél irányomban tévedésbe " Azután ágyába
feküdt. A porkolábtól elkérte mindig magával hordott szőr-fejvánkosát. Ugy látszik
ebben volt titkon elrejtve azon tör, melylyel
a kötél irtózatos halálától nemesebb öngyilkosság által akart menekülni.
Az örök egész éjjel ágya közelében állottak. Midőn reggel föl akarták ébreszteni,
látták, hogy aludt vérben uszva, ájulva fekszik, testén négy sebbel, s kezéböl kis tör
hullott ki. Rögtöni orvosi segély magához
hozta, de ereje nem tért vissza többé. Döfé-

sei, mik által a bitófa halálát megelőzni
akarta, roszul sikerültek, de bizonyitják
lelkierejét s érczakaratának uralkodását a
test fölött. Hogy a közel álló őröket figyelmessé ne tegye, nem volt szabad moczczmnia, nem egy hangot, egy sohujt bocsátania; csöndesen, némán, mozdulatlanul kellett
tűrnie a fájdalmas sebeket. — E közbejött
esemény miatt el kellé halasztani a végrehajtást s a reggel korán a fapiaczon összegyűlt tömegek aggodalmas kétségben oszlottak szélyel- Egész nup bizonytalan hirek
kerengtek a városban. Délután 5 órakor
azonban csakugyan végrehajtatott a halálitélet, — a kötél, a sebesült nyak látása által okozható botrány elkerülése végett golyóra változtattatván. Ezen változás Batthánynak öszinte örömet látszott okozni. —
Nap közben a tábori pap volt mellette; ennek karjára támaszkodva ment esti 5 órakor
a vesztöhelyre, kérve öt, hogy segítse, mert
testileg igen erőtlen, pedig nem akarna ájulási látványt mutatni a népnek. Szokott sápadtsága rendkívülivé nevekedett a sok vérvesztés miatt; azonban egyenesen s erős léptekkel ment a közönség között, melyet kezei
intésével köszöntött. Vonásaiban fölmagasztosult, szelid megadás feküdt. Végszavai a
vadászokhoz voltak intézve, kik életét egy
percz alatt kioltották. „Allez, allez, Jáger!"
— (rajta, rajta, vadászok!) mondta sürgetöleg, levette hímzett házisipkáját, letérdelt,
bekötteté szemét a tábori káplánnal s egy
percz alatt nem élt többé. Halt tetemei a
józsefvárosi temetöben, zaj nélkül, egyszerüen
temettettek el, egy pap, háziorvosa s komornyikja által.

Bár megfagyva, megrongálva
Jőjetek e hazába,
Dalotokra tán fölébred
A föld alvó virága . . .
Rajka Teréz.

Ez volt az első magyar miniszterelnök
halála.
.

Benkő József életéből.

Alexy sikerült szobra mely jelenleg már
a párisi világkiállitáson van s ott a magyar tárgyak egyik jelesbike, mint mellékelt rajzunk is mutatja, hiven tünteti föl a
gyászos sorsú államférfiut. Széles, domború
homlokán a mély gondolatnak, arezvonásain
a nemes nyugodtság s férfias önbizalomnak
kifejezése, egész magatartásán és alakján a
fesztelen uriasság s keresetlen méltóság
vonzereje, mely teljes életében annyira sajátja volt.
Igy fogván föl méltó föladatát a müvész,
csak dicsérnünk lehet müvészi biztos tapintatát, melylyel — kielégitö minták hiányában is — az eredetinek külsö jellemző vonásait szerencsésen beolvasztotta müvébe,
valamint azt is, hogy czéljához képest a
nemzeti diszöltözet némi eszményitését is
megengedte magának. Az egész szobor kellemes és egyszersmind erélyes alak s mozdulatok körrajzait mutatja és pedig; nem csupán azon egy oldalról, melyet mint talán
legkedvezőbbet, a rajzmüvész, szintén helyes tapintattal választott, hanem bármely
pontról tekintve is. A pLsztika ezen föladatának eleget tenni egyik 1 gnagyobb nehézségét képezi e nehéz müvészetnek. Alexy
megküzdött vele. Sikeréhez járul a részletek
finom kivitele, mely a mintázó kéz szakavatottságáról tanuskodik; az öntvény sikerült
volta, s maga a bronznak a tárgyhoz illő
komoly, de kellemes szine. Mind e részletesen kiszámított előnyök összegéül bátran
mondhatjuk, hogy hazai szobrászatunk elég
gyér termékei között Batthyány szobra a
legdíszesebbek egyike, s hogy a párisi világtárlaton, hol a magyar müvészet ezen
ága oly igen csekély mérvben van képviselve, érezhető hézagot pótol s e nembeli
előhaladásunkról kedvezö fogalmakat ébreszteni teljesen alkalmas.
—á -rr—

Jön

a

tavasz.
(1867.)

Jön a tavasz, érkezését
Keilves moraj hirdeti,
Kopár földünk gyászruháját,
Nemsokára leveti.
Kedvező szél űzi tova
A sötétlő felleget,
Szerteszét a ragyogó nap
Sugár-mosolyt hinteget.
S ti alusztok, kis virágok!
Föl! örömre keljetek,
Vagy tán ujabb csalódástól
Fél ártatlan kelyhetek ? . . .
Nem mertek a meleg fénynek
Teljes kedvvel örülni,
Bármint kezd a föld keble a
Nap csókjától hevülni?
S ti madarak mért bolyongtok
Nagy messzeség ködébe' ? —
Jőjetek az édes otthon
Rátok váró ölébe.
Fészketekből ha a vihar
Kiméletlen elsodort,
Szállást kinai minden falomb,
Találtok itt uj bokort.
Oh jőjetek, zengjétek el
Azt a bájos régi dalt!
Hisz az erdő nélkületek
Olyan puszta, oly kihalt . . .

GRÓF MIKÓ IMRÉTŐL.

Benkö Józsefnek, a „Transilvania" nagynevü Írójának terjedelmes és kimeritő életrajza, mint becses adalék irodalomtörténetünkhöz, már egészen készen áll, hazánk
jelenlegi közlekedésügyi miniszterének, gróf
Mikó Imrének tollából. A nemes gróf, ki a
tudományokat s irodalmat nemcsak pártfogásával, de saját nagybecsü müveivel is
folyvást gyarapitja, e müben méltó társát
készitette el „Bod Péter élete és munkái"
czimü monográfiájának.
Lapunk 1861-dik évi folyamában közöltük Benkő József arczképét s rövid életrajzát Wass József tollából. Nem tartjuk azért
szükségesnek itt ismételni az ott közlötteket; csak egyszerüen utaljuk azokra olvasóinkat. Az itt alább közlendő két mutatványt könnyü lesz az egésznek keretébe,
illő helyére beilleszteni.
I.

(Készület az irói pályára. Egy kegyes patróna-asszony.
Meghívás a közép-ajtai lelkészi állomásra. Visszautasító
levele.)

Benkőt hajlamai határozottan az irói
pályára vonták. Nevezetes, a mit e tekintetben róla Benkö Ferencz emlékezetben hagyott. „Midőn" — ugymond — „némely
feriákon hazájában volt, ha édesatyja kérte,
hogy a mezei munkásokhoz kimenjen, nem
jó kedvvel ajánlotta magát, azt adván okul,
hogy otthon már több hasznost tud tenni.
Ha pedig az ekklézsiában halott esett és az
édesatyja kérdezte: „ „Józsi fiam , nincs-e
vagy egy halotti prédikácziód?"" azt felelte:
„nincs atyám uram, de lesz." Kész is volt
mindjárt és temetett. A Józsi nevet pedig
édesatyja elött ugy vetkezte le, hogy egykor, midőn atyja jó kedvében volt, ugy nyilatkozott, hogy „már Józsefnek is elég nagy
volna!"
Álljon még itt deákságáról nehány átalános jegyzés. „Nem tanult hosszasan" —

zödik a levél ->- „mintha kedvetlen volnék
— irja Benkő Ferencz — „Nagy-Enyeden jegyzetté volt. Kitöl kapta s hová tette az ' ahhoz a népes és szent ekklézsiához, a melynem várta be azon időt, hogy az iskolai eredeti irást, semmit arról nem tudok
ből én is eredetemet vettem, és a melynek
elsőbb hivatalokra kinevezzék, mégis e rö- Ez a drága gróf ur — t. i. IV. gróf Teleki becsületes tagjai, nagyobbára vérszerint
vid idö alatt is annyira tökéletesítette ma- Mihály — azon 1761-beli szent Mihály havá- való, mindnyájan pedig a Jézus Krisztusban
gát, hogy elébbvaló és öregebb deákokat is nak 4-ik napján este alkonyadatkor gyéresi és lélekben buzgón szerető atyámfiai, s a
tanított kamarába elzárkózva; becsülete is udvarában, a palotának ekkor kömives-kezek kié) t én átok is kész volnék lenni (Róm. 9.
volt mind a tanuló ifjuság, mind a külsö által ujittatott homlokfalának hirtelen lett v. 3.), hanem az emlitett okra nézve, ha
uraságok elött; néha gyalog ment ünnepe- j leszakadásával összerontatván, harmadnap Istennek kegyelmesen tetszik, még ezen fé:
ken ugynevezett legatiókba s lovon j ö t t mulva e világból kimulék. En pedig, a kivel nyes hirt viselő nagy-enyedi bölcseség házávissza, nem 5—6, de 50 — 60 forint patroci- azon romlásnak helyén épen csak egyedül ban maradnom énnekem szükséges levén
niummal. A báro Kemény urak közül neve- | beszélget vala, csodálatosan kimenekedém." egy ideig: én azon szent hivatalra be nem
Ez Benkö elsö deáki éveiben volt, a Herzetesen volt egy, a ki öt különösen pártfományi-féle
kéziratok megvásárlása elött mehetek. A szent ekklézsiának pedig nagy
golta s reményt nyujtott, hogy akadémiákra
szeretettel gerjedezö szivből és lélekből köküldetését kieszközli; azonban udvarháza kevéssel. Ez évek gondos gyűjtése vetés a szönöm és meghálálni, mig a világ engemet
tornáczának leszakadása pártfogóját életé- következö idök bö aratására s épen ezért testben tartóztat, igyekezem, hogy mind entől, őt reményétől fosztotta meg; igéretét bámulást érdemlő jelenség. Ritka az, a kinél gemet, ki az én hivséges uram Jézus Kriszözvegye annyiban teljesitette, hogy e czél- egy tudomány-ág iránti hajlam ily korán s tusom f.nruja kötőjének megoldósára, ezerkéjára nehány aranyat adott; azonban még ily határozott alakban nyilvánul. Gondolja pen méltatlan vagyok, megtisztelt, mind
sem mehetett el, édesatyja elgyengülvén, el az olvasó egyfelől a husz-huszonnégy éves pedig szemeinek fogyatkozásai miatt 48 eszéletkort gyúlékony vérével, világot ölelő
maga mellé kivánta papnak."
nagyravágyásival; nézzen végig a társadal- tendeig való papi hivatalának lefolyása után,
E főrangu hölgyről Benkő sokkal melemokon s kivált a mult századi magyar társa- már többet az Isten oltára körül nem szolgebben s hálateljesebb szivvel emlékezik,
dalmon, látni fogja, hogy az ifjuság ezeren- gálható tiszteletes öreg atyám uramat az én
egyik töle kapott levele végére sajátkezüleg
kint megy mintegy nagy világpiaczi vásárra, hivatalommal *) inegvidámitotta. Melyben
tett jegyzésében. „Ez a méltóságos gróf- az öröm, a kedvtelés és szenvedélyek, vagy némi-némüképen a jelent ki, hogy én kedves
asszony"' — ugymond —- „beteges és ked- a világi hirnév s különbnél különb ambitiók próféta fiu volnék magam hazámban, melyet
vetlen, de igen istenfélő ; nekem a világon csalképei után; nézze el és bámulja öket. De háládatosan emlitek. Azonban azt kivánom
legnagyobb patronám. Midőn alumnusa vol- ha akad egy-két oly ifjura, a ki megvonja Isten elött megjelenő könyörgésemmel, a
tam enyedi deák-koromban, rendkivül adott magát egy kis város vagy falu szük völgyébe mit nagy esedezéssel kivánt vala Istentől a
38 aranyat, annyit pap koromban is, sok s annak egyszerü életviszonyai között maga szent Mózes, az Izrael gyülekezetében igy
egyéb gratiái mellett. Most maga mellett teremti vagy találja fel ideálját, a ki a fény szólván: Az ur a lelkeknek és minden testtartja Rákhel nevü leányomat."
és rang helyett *egy eszmének él, egy czélt nek istene rendeljen férfiut a (közép-ajtai)
A fentebbi körülményt Benkő József tüz ki maga elébe s arra tör, — az ily ifjak gyülekezetnek, a ki menjen ö elb'ttök, a ki kimaga is emliti: elöször 1766-ban a közép- elismerést, ily lélekirány tiszteletet érdemel! vigye Öket és a ki bevigye öket, hogy ne leajtai ekklézsiához irt s hátrább említendő Benkö József egyike volt ezeknek. A füstös- gyen az ur gyülekezete olyan, mint a juhok,
levelében: azután l l évvel késöbb „Tran- könyv-vásárló s a seriptor-másoló ifjúban melyeknek nincsen pásztorok." (4. Mózes. 27.
silvania Generali*" czimü könyvében, söt eleve látszik a „Transilvania" halhatatlan v. 16. 17.)
harmadszor is: „Tudósitás a: Erdély histó- irója. Nem kellett volna egyéb, mint egy
E tiszta keresztényi szeretettel irt levél
riája Íróinak magya*1' nyelnen találtató kéz- tudományi központ a magyar föld bármely tartalmának hatása s hihetőleg az öreg atya
irataikról'-1 czimü értekezésében, melyet zugában, s ennek döntö szavu férfiaihoz ne- sürgetései azt eredményezték, hogy a közép1788-ban irt; az a különbség levén a három hány ajánló sor, s Benköböl világhirü tudós ajtai reform, ekklézsia őt nem sok idő mulva
időszakbeli előadás közt, hogy a legelsőben válandott. Fájdalom! egyik sem volt, s a papjának egyértelmüleg ujból meghívni elöt akadémiára küldéssel biztató pártfogójá- búvárnak és irónak született és képzett férfi, határozta. Ki is ment nemsokára a meghívó
nak gróf Bethleni Bethlen Gergelyt vallja, a helyett, hogy egy nagy és szent küldetést levél. „Tanárai elött" — irja Benkö Ferencz
a másodikban pedig széki gróf IV-ik Teleki teljesítsen, hogy mivelje a magyar történe- — „tudva volt Benkö József előbbi esete.
Mihályt szintén különös pártfogója gyanánt lem mezejét s terjeszszen annak sötétéi kö- Kérdezték tehát: ha hajlandó-e már most
emliti. „Midőn én" — irja emlitett elsö mü- zött világosságot, hogy irói munkássága elmenni? Ö igenlőleg felelt, ámbár jól tudja,
vében — „enyedi deákkoromban római által dísze legyen az irodalomnak, búvárko- — jegyzé meg r— hogy a próféta fiu nem
szent birodalombeli gróf széki IV-ik Teleki dásainak eredménye által kevélysége nem- kedves a maga hazájában. El is ment oly
Mihálynál, mint pártfogómnál, Aranyos- zetének, — e helyett a viszonyok által oda kötés mellett, hogy életéig, ba magának
Gyéres mezővárosban lettem volna, 1761-ben tereltetik, hogy a jó fiu szerény kötelességé- kedve nem lesz elmenni, Közép-Ajtáról ki
szept. 4-én, a palota ujonnan épült homlok- nek teljesitését tüzi élte egyik feladatának s le tehessék."
faláról egy darab véletlenül leszakadván, eltökéli magát, hogy egy igénytelen faluba,
Papságra kimenetelét igy jegyezte be
épen velem beszélgetés közben fejét össze- Közép-Ajtára, elgyengült atyja mellé az egy, az erdövidéki ev. ref. esperesi kör nevezúzta, annyira, hogy szept. 6-án meghalt, én egyházmegye hívására segédpapnak menjen. zetesebb történeteit illető, általa létrehozott
is csak nehezen kerültem ki halálomat." Söt még ebben is akadályokra talált. „Egy, kézirati müvébe: „En Benkö József, ki e
Tudósításában pedig, a mint a Laskai János
dolgokat jegyezgetem, minekutánna Udvarhistóriája feltalálásának körülményeit elő- felesége után Közép-Ajtára telepedett és ott helyen a classisokat és Enyeden a deáki
adja, ez esetet igy emliti fel: „Midőn" — meg is nemesedett Léczfalvi Mihály György cursust elvégeztem volna, 1767-ben Szt.ugymond — „enyedi deákkoromban 176 l-ben nevü ember" — igy ir rokon életirója — „ki György napkor jöttem papnak ide KözépAranyos-Gyéresen nyaraltam volna néhai r. az előtt kevéssel odavaló iskolamester, ekkor Ajtára, édesatyám helyébe, söt itt levén pap
sz. b. gróf IV-ik Teleki Mihály ur és élet- pedig már magánéletet folytatható tehetős Hermányi Péter nagyatyám is. Melyek szepárja méltóságos gróf Kendeffi Rákhel ur- gazda volt, kikelt ellene s az ekklézsia né- rint" — igy végződik a hely — „a mi édesasszony ö nagyságoknál, mint kegyes patro- mely tagjait is maga mellé vonván, azt álli- atyánk, kinek életet beszélem, örvend vénsénus uramnál és pátróna asszozonyómnál: a totta s kivánta elhitetni, hogy Benkö József gének most folyó utolsó napjaiban, látván,
gróf ur kezdé velem leirattatni valamely még igen ifju papnak, hanem mesternek jó hogy Ároni házából más Aroni házak épülnagy ur számára egy darab irást, melynek leszen." Értésére esvén ez Benkönek, vissza- tek és épülnek."
elejét már azelött valakivel leirattá volt. tért a nagy-enyedi főiskolába s onnan a
Ezt én csak magamra is legelső látásra közép-ajtai ekklézsiához egy nyomtatásban
mindjárt megszerettem; de ottan megfor- is megjelent nyilt levelet irt, melyben kijeJapán
lakói.
dulván és csak futólag megtekintgetvén, t. lenti, hogy a meghivást nem fogadhatja el,
Lapunk mult számában Japán fővárosát iskökösi Dobolyi József, sok dologban járt- egyfelől azt adván okul, hogy „egy próféta
mertettük meg olvasóinkkal, s ugy hiszszük, nem
is
nem.
kedve*
a
maga
hazájában,"
másfelől
kelt prokurátor ur mikoron csodálta, hogy
lesz érdektelen, ha most e csodás birodalom lakóiaddig nem látta, s megdicsérte volna: any- — ugymond — mivel az isteni kegyelem- nak nyilvános és családi életére vetünk egynehány
nyira fölgerjeszte ezzel engemet, hogy mig ben való bizodalommal erősen föltettem futó pillantást. Japán mostanában felette fontossá
ö nagyságának leirtam, addig magamnak is magamban, hogy midaddig az Isten nyájá- lett a világkereskedelemre nézve. Csak ezelőtt 15
megerőltetett szorgalmatossággal elvégez- nak pásztorlására magamat ne alkalmaztas- évvel is magános távolban feküdött a napkelet
tem. Idővel aztán jobban-jobban megjővén sam, mig a külsö országoknak tudománybeli szigetbirodalma, szinte egészen elkülönítve a többi
világtól, s Cfak is Chinával. Koreával s a hollanszemem világa az efféléknek vizsgálására, kincséből ha csak valami kevés részt is nem dokkal állva némi korlátolt kereskedelmi összeu
gy kezdettem megismerni, hogy az a Las- vennék, mely igyekezetemnek fölsegélésére köttetésben. Az ország elég volt magának, a maga
kai János históriája. Ezt ama nagy tudomá- minden érdem nélkül szép igéretet is vettem módja szerint boldog és elégült voh, a földmivenyu Ill-ik Teleki Mihály gróf ur saját kezei- kegyes patronusom, méltóságos gróf és vice. lés és ipar virágzott, a tudományokat szorgalmavel irta volt le a Laskai tulajdon kezeirásá colonellus Bethleni Bethlen Gergely ur (
*) Meghivatásommal.
ból Paszmoson 1731-ben, a mint maga föl nagyságától." „Nem azért tehát" — igy vég
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san ápolták s a nép átalános jóllétnek örvendett.
De ez az elszigeteltség nem állhatott fenn sokáig.
Miután China feltárult, a szigetország is kénytelen volt lebocsátani sorompóit. Most
már Japán az egész világ hajóinak
nyitva áll s azáltal egészen uj életnek néz elébe.
Japán a föld legérdekesebb tartományai közé tartozik, s magas műveltségének igen sok vonzó oldala
van. E szigetországban minden sajátságos. A legfőbb hatalom egyházira
és világira oszlik fel. Amannak élén
a Mikado áll, ki törvényes és örökös császár, de politikai hatalommal
épen nem bir, mert a tulajdonképeni
főhatalom a Taikun kezeiben van; de
a Mikado állása sokkal magasztosabb
és személye szent. A nép a nap utódjának tartja őt; istenektől, félistenektől és hősöktől származtatják és
azon uralkodóktól, kik 2000 évnél
hosszabban kormányozták a „nyolc?
nagy szigetet." A Taikun szerencsés
bitorlók utóda, kik egykor a Mikado
szolgái voltak, de lassankint a főhatalmat magokhoz ragadták.
Napkelet gyönyörü szigetországa,
Nippon, melyet mi Japánnak nevezünk, valóban művelt állam a szó
legszorosabb értelmében. A japániak
nézetei, szokásai és intézményei sokban különböznek az európaiakétól s
az egész nagyon különösnek tűnik
fel előttünk; de hiszen az megforditva
is ugy van: a japáni is nagyon sok
csodálni és kivetni valót talál a keresztény európai műveltségben. —
Egyetlen ázsiai nép se mérkőzhetik
a japániakkal műveltség tekintetében. Japánban mindig rendezett jogállapotok s olyanszerü nyilvános jótékony intézetek léteztek, milyenekről hajdan Európában a legkitünőbb
embereknek sem volt sejtelmök. Japán nyilvános életében sok minden
emlékeztet a mi középkori állapotunkra, a hűbéridők intézményeire,
de mégis olyszerü különbséggel, mely Japánra
nézve gyakran előnyösebb.
A japániak egyátalában vidám természetüek s
az idegenekkel való
barátságos
közlekedésre hajlandók
és mindenképen
igyekeznek előmozditni azok jóllétét
és kényelmét, ha az
egyesek jogait s az
ország szokásait ők
is tiszteletben tartják.
Eletnézetük
nem igen egyezik a
nyugotiakéval. Ök
igyekeznek az életet a lehető legkellemesebbé tenni;
örömeikben naiv
élénkség uralkodik;
abalsors nem nyomja földig őket óriás
terhével, a nélkülözéseket önmegadással és zúgolódás
nélkül türik; a haláltól nem irtóznak. Különösen a
gyermekek igen
vidámak, sőt némely utazók azt
állitják, hogy Japánban a gyermekek soha sem sirnak. A nevelés nagyon jó lábon áll.
Egy szülőnek sem
jut eszébe, hogy
gyermekeit az iskolába járástól viszszatartsa; azt ők
igen természetesnek találják, 8 in-

szegényebb külsejü házban is a legnagyobb tisz- dámságra, minden alkalmat megragadnak, mely
taság uralkodik. Falak, szőnyegek, bútorok, szó- mulatságot és tréfát igér nekik. Az idegenekkel
! vál minden oly tisztán van tartva s oly csinos és szemben előzékenyek és udvariasak, noha egy
bizonyos nemét a komoly méltóságnak, mely az előkelő japáninak minden körülmények között sajátja szokott lenni, soha sem tévesztik szemeik elől. Maga a nép is tiszteletteljes, barátságos és kiváncsi arczczal nézi az idegeneket mindio-. Nem
ritkán történik, hogy jól öltözött férfiak csatlakoznak udvarias üdvözléssel az idegen sétálókhoz és mellettök
menvs, a tolakodó népet visszatartani törekszenek s mind ezt kéretlenül, csakis velök született vendégszeretetből teszik.
Az előkelőbb férfiak öltözéke nagyon sajátságos szabásu, mely sokat
különbözik az európai divattól. Rendesen bő és kényelmes ruhákat viselnek. Fegyvereiket soha sem hagyják
el magoktól. A nők öltözete csinos,
tarka szinü, de arczaik a sokféle
kenőcs által nagyon el vannak rútitva, különösen a növendék leányok
arczait a japáni szépség-ideál szerint ugy be szokták mázolni, hogy
a csunya álarcz alatt a természetes
vonások egészen eltünnek. Csak a
szemek tartják meg szokott élénkségöket. A gyermekek és leányok
ruhái és hajékei igen csinosak és czifrák s nagyon sok időbe és fáradságba
kerülhetnek. Az úri nők igen gazdag
selyemruhákat viselnek.
S. L.

nen van az, hogy minden japáni férfi és nő tud
legalább olvasni, irni és számolni.
A japániak háztartását illetőleg csak azt jegyezzük meg röviden, hogy minden, még a leg-

nök használata a japániak előtt egészen ismeretlen.
— A japániak családi élete igen kedélyes és
vonzó; tréfa és nevetés fűszerez minden mulatságot. Természetöknél fogva hajlandók levén *• vi-

Beregszászy zongorái a
párisi kiállitáson.

Előkelö japániak.
vonzó, hogy valódi gyönyörüség látni őket. A
japáni soha sem lép sáros papucscsal be a házba;
papucsait mindig künn hagyja. A székek és divá-

Beregszászy zongorája, a párisi világkiállitáson.

Ha derék és szorgalmas hangszer-készitőnk eddigi általánosan felvett mód szerint készült zongorákat
küldött volna a jelen kiállításra, ugy
a sikerülés legjobb esetében sem tartanám szükségesnek ismertetésüket;
mert ilyenekkel már Londonban s szintén Párisban pályázott, s elsö rangu érmeket kapott.
Ugyanazon nemü tárgyak ujabb kiállítása a már
jutalmat nyert részéről csak ugy indokolható, ha a kiállitott tárgyakon
ujabb felfedezés által valamit javított,
tökélyesitett.
Beregszászy zongorái e tekintetben
megérdemlik a közszemlére tételt, mert
belszerkezetük egészen uj rendszeren
alapul, melyet —
miután
hangképzésre előnyös —
megismerni,minden
műbarátnak érdekében áll.
Minden húros
hangszerben, s igy
a zongorában is oly
lényeges a hullámzó (resonance),jmint
az állati szervezetben a tüdő. A hullámzó (vagyis a
zongorában az a
vékony
deszkafenék, mely a húrozat alatt van) képezvén a hangot, a
hangszerkészítő
figyelmének e körül
kell központosulni.
Ha összehasonlítjuk a régibb s
ujabb zongorák
hullámzóit: amazokét sokkal vékonyabbaknak találjuk emezekénél. A régibb hangszerkészítők alkalmasabbnak találták amazokat ja hullámzásra;
hogy azonban az ujabbaknak igazuk van,| láthatni
abból, hogy a mai zongorák hangja sokkal nagyobb,

tömörebb s éneklőbb. Egyébiránt a hullámzó vas- stb. stb- Nem emliteni, mily nagy müvészet ily
tagitására, mint szintén az egész zongora testének remek faragványok készitése, (ahoz értőbbek illenagyobbitására s innen folyólag erösitésére vonat- tékesebb és méltánylóbb birálói lehetnek), de
kozólag nem kell felednünk, hogy mindezt a hú- nem hagyhatom emlitetlen a müvész nevét, ki farok megszaporitott száma, vastagsága, s sokkal ragványaival a kiállitáson becsületünkre fog válni.
nagyobb feszítő ereje teszi szükségessé. Mert a E jeles müvész Minich, születésére pozsonyi, s jemai húrozat a régibb szerkezetű hangszereket lenleg Pesten lakik. Nemcsak ő faragta a diszitösszeszakasztaná;dehaezt nem tenné is, a régi vé- ményeket, hanem egyszersmind ő rajzolta is.
kony hullámzókkal épen
ugy nem illenék össze,
_=_" _
---" =~
mint a régi húrozat a
_ ^r_--í
mai hullámzókkal.
~
__^_ _—f
Igy levén, ha feltén~r^=-— ~nők is, hogy mai zongoráink hangja már elég
erős, eléggé éneklő, egy
s más tekintetben van
még javitása körül óhaj' tandónk.
Például: ritka zongora az, melynek hangja
egészen egyöntetű legyen, vagy a közép-,
vagy al-, vagy felnyolczadokban nemcsak különböző szinezetü, hanem
erőre nézt is egyik gyengébb a másiknál. Olykor
megtalálhatni az egyöntetüséget, de kivált ott,
hol a közép- s felnyolczadok érintkeznek, egykét vagy gyengesége,
énektelensége, vagy élessége által kirivó hang
zavarja az egységet, mi
még boszantóbb a különböző színezetnél.
Beregszászy ezeket
tartva jelenleg szem előtt,
Párisba küldött zongoráinak olyan belszerkezetet
adott, mely sok tekintetben eltér az eddigiektől, s
a hangoknak nemcsak egyöntetüséget ad, hanem
több erőt s egyszersmind több kellemet. A hullámzó deszkát ugy idomította, hogy a közepétől
ki a széle felé vékonyodik, ellenkezőleg az eddigi
zongorák fenekével, melyek a diskant alatt vastagabbak, s ugy vékonyodnak a bassus felé. A húrozat közt hoszszan elnyúló vasrudakat egészen
nélkülözi, mint a
melyek zavarják
a hang egyöntetüséget.
Ezek
helyett azonban,
minthogy a húrok csaknem 600
mázsa erővel
huzzák a zongora testét: elől
a szegtartó gerendát erős vaslemezbe foglalta, mi egyszersmind a légmérséklet befolyásának is inkább
ellenáll.
Ez a lényegesebb része a
két zongora szerkezetének, 8
hogy Beregszászy számításában nem csalódott, arról meg
lehet győződni,
hallva a hangszerek eddiginél
erősebb, érczes,
kerekded, egyöntetű, 8 ezek
mellett kellemes
hangját.
Mint kiállításra, készitett tárgyak, minden tekintett en szemle
alá tartozván, még egy pár szót a külsejükről:
Az egyik, melynek rajzát itt közöljük, fekete
szinü, tükörtisztasággal simított; stíljére nézve
gyenge átmenet XVI. Lajos korából a franczia
renaissance-ba; egyszerü, de annál jobb izléssel s
nagyobb müvészettel diszitve. Értem e diszitmény
alatt a dombormű-faragványokat, a lábakon levő
hármas csoportú nőfejeket, a remek kótatartót

|

A gödöllői kastély.
A másik zongora világos. Alakja a rendeseknél rövidebb, olyforma kinézésü, mint emberek
közt a törpék. Ajánlatos azoknak, kik a helylyel
kénytelenek gazdálkodni.
Mindenik külburka honi fa. Az ébennel vetekedő fekete körte, a másik oly szép kőrisfából készült, melyhez hasonlót külföldön találni nem lehet.

A nagylaki régi egyház Erdélyben.
Figyelmet érdemelnek még a lábak, amennyiben nélkülözik az eddigi csigákat, melyek a súlypont alól félreesve, nemcsak kellemetlenül hatnak
a szemre, hanem mert a súlyponton kivül vannak,
nem czélirányosak. E csigák helyett a lábak talpába simára csiszolt és csinos boritékkal elfedett
kristály-gömbök vannak alkalmazva, melyeken a
zongora minden irányban tolható. Ez elmés találmány a legujabb idők szüleménye, s az angoloké.

Álljon itt még egy rövid adat, mit tudnunk
iparunk ez ágának fejlesztése szempontjából, nem
fölösleges.
Közép számítással külföldről Pestre évenkint
mintegy 240 zongorát hoznak. Ha ezek számát
egyre-másra 300 forintra teszszük: 72,000 frt
összeget ad, mely évi adókép külföldre megy.
Csak ez maga (nem emlitve a Magyarországról s
Erdélyből kivivő melléklEg^^?-utakat) megérdemli,hogy
51
^ " : :
iparunk ez ágának fej' ~
lesztésére több gondot
'-'
forditsunk.
Bartalus István.

Gödöllő.
Változandó az idők
járása,.és a véletlen szeszélye tündérvesszejével
minden pillanatban más
alakot adhat a világnak.
^Kit érdekelt Gödöllő s
csak ezelőtt pár hónappal? Egy-két bankári.,
hajhászt, tán valami buzavagy gyapjú-kereskedőt,
ki oda sietett, hogy a
gazdatiszteket szép szóval vásárra biztassa.Most
pedig minden ember Gödöllőről beszél — gyönyör, elragadtatás, remények, tervek csoportosulnak körüle. Pénzügyminiszterünk egy reggel
azzal lepi meg a világot,
hogy ő Gödöllőt a magyar
korona számára megvásárolta, s azóta Gödöllő
minden ajkon forog. —
Felséges urunktól kezdve az erdőpásztorig mindenki más szinben látja, — s csak egy az, a miben
mindenki megegyezik, az t. i. hogy ez a vásár
okos dolog volt. Az átalános érdekeltség közepette szükségesnek látjuk, a magyar korona ez uj
szerzeményét a „Vasárnapi Ujság" közönségének
bemutatni, s addig is, mig Gödöllő és vidékének
szebb
pontjait
külön képekben
megismertethetnők : adjuk itt
az ódon kastély
hű rajzát.
x
E terjedelmes épület 144
szobája
nagyrészt üres, csak
fehérre márványozott és
gazdagon aranyozott
nagy
terem s nehány
mellékszoba bútorzata emlékeztet némileg a
hajdani fényre.
Az épület emeletes kastély,
elől
czirádás
homlokzattal s
jobbra is, balra
is
terjedelmes
szárnyakkal,
versaillesi franczia modorban
készült mansardos födelekkel
és sok ízléstelenséggel , milyenek a homlokzatot tartó
vörös
márványoszlopok, az
otromba
faragásu kőalakok,
a feljáró nagy lépcsőzet durva kövezete, a nehézkes ajtók stb.
Midőn e sorok irója Gödöllőn járt, egy vén hajdu, ki még az utolsó herczeg korából való,elmondá,
hogy Gödöllő mezőváros magyar, s van két-három
ezer lakosa, s hogy a vadaskertet lóháton is csak
hat óra alatt lehet megkerülni, hogy a drága herczegi család fiága is kihalt és hogy csak három
nemzedéket élt: atya, fiu és unoka stb.; b. Sina

még csak megjárt neki, de aztán a belga urakról
épen semmit se tartott.
Ma is mutatnak egy szobát, hol Mária Terézia
felséges nagyasszonyunk lakott és hált. s valami
aranyos szélű Ci-erép fazekat, melyben az első
Grasalkovich herczeg szegény legény korában a
barátoktól ételt hordott. Maria Teréziának egy
életnagyságuképe itt minden becsnélküli patronirozás.— Érdekesebb egy fametszvény, mely a
zentai ütközetet ábrázolja. Egyébiránt minden
ponton mutatkozik az enyészet, pedig az épület,
mely a mostani jobbágytalan időkben milliókba
kerülne, aug száz tiz éves. Az egész nyomasztó
hatást gyakorol a nézőre, mit leginkább akkor
érezni, midőn a sok szobán végig, az elhagyott
színházba lép az ember, melyen már közel 50 éve
nem játszott senki. Hideg, puszta szinpad, ránczos
színfalakkal, féli? lecsüngő függönynyel, porlepte
székekkel, szinehagyott páholyokkal.
Ez elhagyott hely részt kezd venni a haza
örömében, felvidámul, az ócska kastély meg fog
; újulni s bátran remélhetjük, hogy Gödöllő pár év
alatt Pest környékének egyik legszebb helye lesz.
! A helyreállított, izlésteljesen csinosított s gondo
san berendezett királyi vadász-kastély halakkal és
vadakkal gazdag, dús növényzetü lombos park
között fog állani. A királyi fővárosból már is
vasut röpít oda s lesznek pompás vendéglők, nyaralók, villák, gondüzők, pavillonok, lesz élvezet,
mulatság, gyönyör ea jóllét. A főváros müvelt
osztályai, a tősgyökeres vidéki magyar néppel
egyesülten fog örvendeni a király gyakori jelenlétének.
'
D.— s.
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A nagylaki régi egyház.
Nagy-Lak jelenleg minden fontosság nélküli,
nagyobbára oláh ajku falu a Maros-mentén AlsóFehérmegyében, a nevezetes Maros-Ujvár közelében.
Régi egyháza, melynek rajzát itt b. Orbán
Balázs szívessége nyomán közlöm, nevezetes példája annak, hogyan vesztik el régi nevezetességeink még történeti emiékezetöket is.
A két tornyu egyház ritkaság volt a régi
időkben s csak püspöki vagy káptalani községeket
illetett az meg.
Hogy a nagy-laki egyháznak ez utóbbiak
közé kellett tartoznia, bizonyitja az, hogy a
Nagy-Lakkal csaknem összeforrott falucskát máig
is Káptalannak nevezik.
Arpádkori kiadott okmányaink között csak
egy helyütt van említés Nagy-Lakról, a gyulafehérvári káptalannak egy 1298-ki kiadványában,
mely szerint Péter erdélyi püspök Mikud bánnal
gyalui és fenesi birtokait Szász-Lénáért cserébe
adván, ezen csere pótlásául Mikud bán falvai,
Újvár és Nagy-Lak azon évi dézsmáit is ennek
engedi át.
Körülbelől ennyi az, mit Nagy-Lak régibb
történetéből tudhatunk. Ugy kell lenni, hogy később annyi más birtokkal együtt ez is a fehérvári
káptalan birtokába került s ott lehetett a káptalani birtokok világiasitásáig János Zsigmond
idejében.
Az itt közölt egyház építészete a XV-dik
század derekára utal; a Hunyadi János által épittetett tövisi és sz.-imrei egyházakéhoz legközelebb áll.
Szükségből készült toronyfedeleit, mely a
Maros leszakadozott partjai fölötti magaslaton
oly sajátságos kinézést kölcsönöz, a forradalom
után kapta, miután a régi 1848 őszén, midőn itt a
fölkelt oláhság"-al a magyar honvédeknek csatájok
volt, elégett.
P- Sz. K.

A k o r o n á z á s.
A magyar állam alkotmányos életében a legfényesebb ünnepély és közjogilag a legbehatóbb esemény a koronázás. Negyedik évtizede foly, mióta
1830-ban most is élő V. Ferdinánd ni. király halántékait a nemzet legragyogóbb reményei közepette Sz. István koronájával ünnepélyesen disziteté, és az akkor még gyermek és ifju korban élt
nemzedék ma már az életkor delén tul áll, midőn
a nemzetre mért annyi zivatar és csapás mán, egy
remélt jobb jövő zálogául ismét hasonló nemzeti
ünnepélyt óhajtva vár. És méltán : mert alkotmányunk ezerint ,,az uralkodás alkotmánytani viselésére, sőt a királyi hatalom teljes gyakorlata elnyerésére megkivántatik a koronázás". Ezen okból
helyesnek véljük, ha lapunk olvasóit eleve megismertetjük, vagy legalább figyelmeztetjük azon

törvéhyszabta szertartásokra, mely< kkel a magyar
király koronázása véghez szokott vitetni.
A koronázás nálunk a Sz. István által szerzett királyi méltósággal egykoru, s azon idő óta
teljes törvény erejével biró öröklő szokássá vált
vala annyira, hogy törvényes királynak csak az
tartathatott, ki az ország szentséges koronájával
megkoronáztatott. Nem puszta szertartás az. hanem
a törvénykönyvünkbe foglalt királyi hiilevelek
szerint a trónralépés egyik törvényes kelléke, innen van, hogy annak az e czélra egybehívott országgyülésen, az ország határain belül, az ország
szentséges koronájával, a törvényes módon és szertartás szerint kell véghez mennie.
A koronázás két lényeges részből áll: a királyi hitlevél (diploma inaugurale) kiadásából és
magából a koronázási szertartásból, melynek fo
yamatában a törvénybe iktatandó királyi eskü is
előfordul.
Kégenten királyaink koronázási helye Székes-FehérTÚr vala, ott őriztetett egykor a szentkorona is. A mohácsi vész után I. Miksa királytól
kezdve Pozsonyban történt a koronázás, kivévén
III. Ferdinándot, ki Si pronyban, és I. Ferenczet,
ki Budán koronáztatott meg. Az 1687. évi IL
törv. czikknél fogva a koronázási országgyülés
helyét az ország határain belől a király tüzi ki.
Most azonban — u gy véljük — annak csak Budapest lehet helye, mert az 1848. évi törvények á tálában Pestet rendelték az országgyülések helyéül.
Mindenekelőtt a koronázási hitlevél kiállítása
ntéztetik el. Miután erre nézve, melyben az ország alkotmányának, jogainak és törvényeinek fentartása biztosittatik, az országgvülés és a koronázandó király között megállapodás jött létre, azt
a koronázandó király sajátkezüleg aláírva, s a kiályi nagy pecséttel ellátva, mint a leteendő esküvel együtt törvénybe igtatandót, ünnepélyesen
átadj». E közjogilag lényeges intézményt követi a
tulajdonképeni koronázás szertartása, melynek
napját a király határozza meg.
Még a koronázás előtt meg szokott történni,
hogy a szekrényt, melyben a szent korona és jelvények tartatnak, a két koronaőr és két kir. udvari
biztos minden pompa nélkül a Fölség lakására
szállíttatják, hogy a korona béllése és a többi ékszerek eleve a király termetéhez alkalmaztathassanak. Ez megtörténvén, a koronázást megelőző napon azon egyháznak, melyben a koronázás lesz,
kulcsait az egyház vagy káptalan őre, a sekrestye
kulcsait pedig a két koronaőr veszi kezéhez. Ezután az országgyülés mindakét táblája vagy háza
által, négy-négy főrendi és képviselőházi küldött
a két koronaőrrel az ország nádorának (vagy jelenleg tán az országbírónak) lakásán összegyűlvén,
a Fölség palotájába mennek a korona és jelvények
átvételére, melyek ott a sze krénybe behelyeztetvén, a nádor (vagy most ennek nem létében helyettese) és a két koronaőr által lepecsételtetnek,
és az országgyülési nyolcz küldött által kocsira
helyeztetvén, a kitüzött egyházhoz szállíttatnak.
Ott a kocsiról ismét az országgyülési küldöttek
emelik le, és viszik a sekrestyébe.
A koronázás napján a királyi udvari biztosok,
a koronaörök és országos kiküldöttek jelenlétében
felnyitják a szekrényt; a koronát és jelvényeket
elhelyezik a sekrestyében, hol a koronaőrök maradnak; sz. István palástja a hozzátartozó keztyükkel és sarukkal a főoltár mellé e»y asztalra
tétetnek. Ezalatt a főrendek elnöküknél összegyűlve, a Fölség palotájába mennek, az egyházi
főrend atei'plomba gyül, és ünnepélyesen felöltözik. Ott foglal helyet elnöke vezetése mellett az
országgyülés alsóháza is. Ezután jő a király, ünnepélyes menettel, az ország rendéi és egész udvara fényes kiséretében. Az egyház ajtajában az
ország prímása fogadja szentelt vizzel, és a sekrestyébe vezérli, honnan ünnepélyes menetben vezettetik a királyi trónhoz, mely az egyházban a főoltár előtt van. Ez alkalommal előtte vitttnek az e
czélra kijelölt főrendiek által a magyar korona
mostani és egykori országainak zászlói, név szerint: Bulgária, Kumánia, Szerbia, Lodoméria,
Galliczia, Ráma és Bosznia, Szlavónia, Horvátország, Dalmáczia és Magyarország zászlaja; következnek a Sz. István, Mária-Terézia és arany
gyapjas rend vitézei; Magyarország heroldja, a
koronaőrök, majd a szent korona és ékességei az
ország zászlósai által vörös bársony vánkosokon
vive, következő rendben: a keresz'et a főkomornoknuster, Sz. István kardját a főpohárnokmester,
a palástot a főasztalnokmester, a sarukat a főtárnokmester. az almát a horvátországi bán, a királyi
pálczát az ország birája, és végre a szent koronát
a nádor viszi; ezek után kivont karddal lépeget
a fölovászmester, ki után a király két püspök kö-

zött megy, jobb oldalról a magyar, balról német
testőrök követik, nyomukban a m. trstőrségi kapitány és m. kir. főudvarmester halad, mig a király a trónra lép, hol hozzá a primás rövid beszédet tart az ország helyes kormányzásáról. Ennek
végeztével a király az oltárhoz lép, térdre ereszkedik, és kezeit a primás által elébe tartott Evangeliumos könyvre tévén, megesküszik az igazság
és köz béke fentartására. Ekkor leborul és ugy
marad, mig a minden szentek litániáját elénekelik
és imádkoznak; ezután a püspökök által fölemeltetvén, a főkomornok és főudvarmester az o tár
mögé vezetik, hol a fölkenetéshez készül el. Midőn visszatér, a prímása megszabott szertartás és
imák között szentelt olajjal (oleum catechumenorum) jobb vállát és mellét megkeni, mire a lttörlés végett ismét az oltár mögé vonul. Ismét előlépvén, a püspökök a trónhoz vezetik, hol a
f'őkamarás és főudvarmester rá adják a koronázási
öltönyöket: Sz. István saruját és palástját. Ekkor
a primás elkezdi a nagy misét. A Graduale után a
királyt i~mét az oltárhoz kisérik, hol egy lépcsővel fölebb lépvén, a primás átnyújtja neki Szent
István kivont pallosát, mely azonban azonnal hüvelyébe eresztetvén, azt felköti derekára, majd a
nép felé fordulva, kivonja a pallost, azzal három
keresztvágást tesz. jeléül, hogy a hitet védelmezni
kész. Visszahelyezvén kardját hüvelyébe, az oltár
elé letérdel, mire a primás a nádorral a koronát
fejére teszik; a primás jobb kezébe átadja a királyi pálczát, a balba az almát, a kardot pedig leoldják; és akkor a tiz országzászlótartó és herold
a trónhoz járulnak, hol aprimás akirályt a trónba
ülteti, a nádor pedig három „Eljenft kiált, mit a
pép a templomban és kivül visszazeng. Ekkor a ,,Te
Deum"-ot énekelik, a misét pedig aprimás tovább
folytatja. Az Offertorium alatt két püspök a királyt ismét az oltárhoz vezeti, hol aranypénzt
(közönségesen 50 arany nehézségűt) ajánl föl, és
a primás által nyujtott feszületet megcsókolja. Az
Urfelmutatáskor a fölovászmester a kardot, a
zászlósok a zászlókat, a herold fehér botját leeresztik ; usyanez történik az úrvacsora vételekor,
mire két püspök n királyt ismét az oltárhoz vezeti,
hol a király megáldozik. Visszatérvén a trónhoz,
a nádor a koronát fejére teszi, melyet azután mind
végig fején visel.
A mire vége után a király, fején az országkoronájával, kezében a királyi pálczával és az
arany almával, nemzeti szinü posztóval bevont talajon, (mely utóbb emlékül a nép osztalékává válik) gyalog az ország rendéi kiséretében egy más
kijelölt templomba indul, előtte a tiz országzászló
és az apostoli kereszt vitetik, utána pedig a kamarai elnök egyedül ülve lovon, a népközé az aranyés ezüst-emlékpémeket szórja. A kijelölt templomba érve, a király a számára készitett trónon
foglal helyet, és a kir. főkomornok és főudvarmester segélyével felköti sz. István kardját, mely
után az aranysarkantyús vitézek felavatása történik következő módon: a nádor olvassa a felavatandók névsorát, melyre azok egyenként a trónhoz járulnak, hol a király mindeniknek vállát a
Sz. István pallossal háromszor megérintve, arany
sarkantyus lovaggá üti. E szokás Róbert Károly
király korában vette eredetét. A szertartás végeztével kijővén a templomból, a király előbbi
diszpompájában, fején koronával és a Sz. István
palástjában lóra ül, —hasonlóan lóra ülnek a többi
főurak és püspökök is, elől egy püspök lovagol a
kereszttel, utána a király és kisérete egy, a szabad ég alatt az alkotmányos eskü letételére kijelölt helyre, hol a nemzeti posztóval bevont magasabb állásra föllovagol a király, utána a primás,
kalocsai érsek, a nádor, országbíró, bán, főkomornok és főudvarmester és a két gárdakapitány. Az
állás közepén a legmagasabb pontján foglal helyet a király, és felemelvén jobb keze két ujját, a
ballal a feszületet tartván, a primás előolvasása
mellett leteszi az esküt az ország alkotmányára,
mely alatt a sokaság fed'tlen fővel hallgat, az eskü
végez-ével pedig riadó Eljen-ekben tör ki.
E tény után az utolsó nyilvános szertartás
van hátra. Az eskü letétele után ismét lóháton
megindula diszmenet az ugynevezett királydombhoz" melyre a király egyedül felvágtatván a Sz.
István kardjával a világ négy része felé négy kereszt vágást tesz: jeléül, hogy az országot minden
ellenség ellen védelmezni kész. Ezzel vége lévén
a kül-ő széttartásoknak, a király visszakisértetik
palotájába, hol az ünnepélyt a királyi koronázási
ebéd rekeszti be. Ez következőleg megy véghez:
palotájába érvén a király, elvonul saját szobáibn,
rövid idő mulva azonban teljes díszben, koronás
fővel megjelen az ebédh' z, melynél az ország
zászlós urai végzik a szolgálatot. A király elew

megmossa kezeit, mihez a nádor vizet szolgáltat,
Épen most egy éve, hogy e téren az építkea primás a törülközőt nyujtja. A főkomornok- zéshez hozzá fogtak; vagyis inkább előbb a rommester széket helyez a király számára, és miután boláshoz. Ezer meg ezer munkás szedte szét a
a primás imát mondott, kezdődik az ebéd, mely- trocaderot, ásott gödröket, egyengetett el egy
ben még csupán a nádor, a primás, kalocsai érsek hegyet, hordott követ, meszet és homokot, dolés pápai nuncius vesz részt. A király leveszi ko • goztatott gépeket, és állitotta föl egész erdejét
rónáját, melyet a főudvarmester egy külön asz- az épitési állványoknak. Százával robogtak tartalkára helyez, mely mellett a koronaőrök állanak. gonczik, terhes szekerek és gőimqzdonyok fel s
Midőn a király iszik, mindnyájan felkelnek, és alá, épületanyagokat hordván. És nehány hó
állnak, mig a poharat le nem teszi. A főasztalnok- mulva már magas épületeket hozott létre szorgamester gondoskodik a tálalásról, sőt régi szokás lom és ügyesség, megannyi dicsőítéséül az emberi
szírint a piaczon egészben sütött ökörbői egy da- egyesülés roppant erejének, sőt a mi több, nagyrabot hoz fel a királyi asztalra. Az ország rendéi- szerü fasorokat és ligeteket is alakítottak ez egy
nek ebédé később tartatik.
év alatt, kiásván s nagy vigyázattal más helyekre
íly szertartással megy véghez a magyar nem- szállitván óriási fákat, s ily módon 74 kilom-3trezetnél a koronázás, és pedig ősi szokásnál és tör- nyi tért varázsolván árnyas fás helyekké. M i
vénynél fogva Sz. István koronájával, mert az a már elláthatlan sora emelkedik a másfél millió D
törvényes uralkodás mulhatlan föltételévé lett, és lábnyi téren paloták, mezei lakok, folyosók, kermint a királyi felség és hatalom jelképe a felségi tek és sétányoknak. Az egész mü 20 millió frankba
jocok és kivált-ágok forrásának tekintetik. Ez került, melyből hatot a kormány, hatot Páris váeszme a nemzet életében századokon át minden vi- ros adott, nyolcz pedig aláírások utján gyült be.
szontagságok között fenmaradt; és ha a nemzet
A tulajdanképeni kiállitási palota vagyis inmysteriosus ragaszkodással az ország szent ko ro- kább palotasor 462 000 Q lábnyi térre volt szánájában hitte s hiszi maiglan alkotmányos szabad- mitva. Szükség volt e tetemes térre, mert a megságának palládiumát: a történelem bizonyitja, előző három kiállitás alkalmával tapasztalták, hogy
hogy a trón-igénylők szintén nem kevesebb sulyt nem czélszerü az épületeket egy emeletnél fölebb
és erőt tulajdonítanak azon szent koronának,mely emelni. Alakzatra nézve a hosszas kört választota nemzet akaratából fejökre tétetvén, egyedül jo- ták, ugy hogy az épületcsoport átmérője hosszában
gositá az uralkodás törvényes gyakorlatára.
a Jena-hidtól a katonaiskoláig 562, széliében pedig
a de la Bourdonnay és a Suffre avenuek közt 43Ö
N—nbécsi öl lett.
A palota-csoportozat közepén csinos kert
A pírisi világkiállitás,
gyöngyörködteti a lelket a legritkább növények,
elmés szökőkutak és müvészi szobrokkal, s e kert
i.
körül folynak 9 sorban a kiállitás helyiségei, a két
A tizenkilenczedik század többi közt azt az legbelső szilárd anyagból épitve a művészetek és
elvet is felállította, hogy „nem történnek többé drágaságok befogadására, a többi hét pedig csupa
csodák." — Talán közelebb járt volna az igazság- vasból és üvegből. Ezeken kivül 10 mühelyben
hoz, ha ezt az eszmét igy fejezte volna ki: „nincse- óriási katlanok vezetik a gőzt a különböző gőzerő nek csodahivők; mert oly dolgokat, miket bátran müvekhez.
a régi világ bámulatra míltó müvei mellé lehetne
Könnyü belátni ez alak czélszerüségét, ha e^y
állitani, a tizenkilenczedik század minden nyomon pillantást vetünk a berendezésre. A legbelső körteremt.
ben a munka története, a másodikban a művészeEz teremtette a világkiállitások s a város- tek, a harmadikban a szabad művészetek anyaga és
szerü kiállitási paloták eszméjéi is, mely eszme ezek felhasználása, a negyedikben háztartás dol16 év óta negyedszer testesül meg az idén Páris- gai, ötödikben a ruha és ékszernemüek, hatodikban
ban. Negyedszer gyülekeznek össze az ismeretek a müvészeti termeivények, hetedikben a gépek és
és müvek egy központon, negyedszer találkoznak ipartermel vények, nyolezadikban az élelmi és vegya világ minden népei egy helyen egymással, ne- szerek vannak elhelyezve Az egyes körökben az
gyed-szer fognak egymással kezet a különböző egyes országok összefüggőleg képviselvék, és igy
képességek és tapasztalások, s a verseny, száza- a körben járó az egyes tárgyakat, a középponttól
dunk haladásának ez óriási mozgató erője, negyed- kifelé haladó pedig azok jelentőség, fejlődés és
szer nyujt alkalmat tudományok, művészetek, ipar, mennviségszerü elhelyezését találja összefüggésgazdaság, kereskedés, szóval az emberi tehetsé- ben. E beosztás eszméje hasonló a vizbedobott
gek minden ágai képviselőinek nemes megmér- kőéhez, mely fokonkint nagyobbodó gyürüket hoz
kőzésre.
létre.
Az első enernű kiállitást Anglia rendezte
Az épitkezés nagyszerűségéről némi fogalmat
1851-ben, mintegy pihentetőül az akkor befeje- nyujthat az a körülmény, hogy az összes falazat
ződött nagy politikai rázkódások után, és ujjmu- 158,208 D lábnyi, a felhasznált öntött és kovátatóképen emberek hivatásának és államok ren- csolt vas és vaslemez tömege 26 miilió font, és
deltetésének. A Hydeparkban roppant palotát hogy csupán 176 vasoszlop sulya 45,000 mázsa.
épitettek a roppant eszmének, s a 300,595 Q De legkönnyebben felfogható e csarnokcsoportolábnyi térre az egész világ összehordta gazdag- zat nagyszerűsége azon kiszámításból, hogy benságát.
nök 80,000 látogató kényelmesen mozoghit, taA siker oly nagy volt, hogy Anglia féltékeny nulhat és élvezhet fedél alatt.
Kóbor.
szomszédja: Francziaország nem hunyhatta be rá
szemét. Be kellett bizonyitnia, hogy ő is tud valamit, söt hogy többre képes, mint amaz. ElkésziA Párisba utazóknak.
tette amannál jóval nagyobb tervét, — azonban
közbe jitt a krimi háboru, a franczia kormány
Páris, márcz. 27-kón.
megrettent saját tervei nagyszerűségétől, és az
Nem
kételkedve,
hogy
sokan
fognak hazánkeredeti mérveket 177,193 Q lábnyi térre szorifiai
közül
a
világtárlat
kedveért
Párisba
rándulni,
totta össze. De a haladás világa tüntetett a romhasznos
dolgot
vélek
cselekedni,
midőn
némely
bolás világa ellen, s a dühöngő krimi háboru daczára annyi kiállító jelentkezett, hogy a kitüzött útmutatásokat jegyzek föl számukra az ittmulatért a megnyitás előtt közvetlenül még mintegy tást illetőleg.
Megérkezvén Párisban, legelőször is pod250,000 ü lábbal kiebb kellett terjeszteni, s
egészben véve 430,326 • lábnyira emelni. — gyásza vizsgáltatik meg az utasnak, mi azonban
Aztán következett a londoni második kiállitás közönségesen igen kíméletesen hajtatik végre. A
1862-ben, 382,864 G lábnyi kiállitási térrel, mely holmit azután hordár viszi a kocsira, melyről tatérmennyiség azonban távol sem felelt meg a ki- nácsos mindjárt a vasutról leszállás után s a moállítók igényeinek. Belátták annálfogva a vetél- tozás előtt gondoskodni, megfogadván a künn álló
kedő országok, hogy a kiállitási érdekeltség nem kocsik kőzül valamelyiket és számjegyet vevén át
fogyóban, de sőt növekedőben van, sa térmennyi- a kocsistól. Ha elég bérkocsi nem lenne az udvaséget nem lejebb szállitani, hanem inkább emelni ron s a hordár se lenne képes ilyet keríteni, vasuti társaskocsin is mehet az ember, a mi azonban
kell.
A franczia kormány tehát oly helyiségről annyiban kényelmetlen, hogy nem mindig egyenegondoskodott, mely minden eddigieknél terjedel- sen az illető utas szállása felé hajt s a fogadó
mesebb; hisz ugyis minden eddiginél nagyobb- udvarába be nem tér. Különben bére csak 18 sous.
szerű s átalánosb világkiállítást akart rendezni!
A bérkocsik dija a szerint, a mint szín alatt
Hosszas tanakodás után végre a Mars mezejében vagy pedig köztéren állomásozó (voiture de remise
állapodtak meg, ama történetileg nevezetes föl- és voiture de place), egy vagy két lovon, termédön, hol a nagy franczia forradalom féktelen ün- szetesen különbözik, s másfél franktól 2 fr. 25cennepélyeit rendezé, hol az első császárság magát timot tesz hajtásaért. Különben az árak rajta
felavatta, s hol az erőtetett elfajultság a közelebbi vannak az emlitett számjegyen. Borravalóképen
időkben bikaviadalokat rendezett.
két sous-tól fölfelé adhat az ember.

A kinek sok pénze van, az valamelyikébe a
nagy fogadóknak tarthat, pl. a ,,Grand hotel"
vagy a „Hotel du Louvre"-ba, a hol jó ellátás
mellett azon előnyben is részesülhet, hogy németül beszélhet a s'.olgáló személyzettel. E pontnál
nem ajánlhatom eléggé az idegeneknek, hogy a
cselédekkel emberségesen bánjanak s rendeleteiketmindig kérő alakban adják, a „s'il vous plait"-t
soha el nem hagyva a mondat végéről.
A soványabb erszényü utazó valamely távolabb eső vagy kisebbszerü fogadóban fog találni
szobát. Ez utóbbiak között az igen jó fekvésü
(rue Taitbout 4.) Hotel d' Espagne et de Hongrie
fogadót ajánljuk honfitársainknak, melynek gazdája harmadéve a? éhező magyarok javára mind
maga szép sommát adott, mind vendégeitől adományokat gyüjtött.
A szállás után legfontosabb dolog az étkezés.
Ki saját fogadójában nem akar étkezni, az szerte
a városban talál jobbroszabb, drágább-olcsóbb
vendéglőket (restaurants), majd fejenkinti szabott
árral, majd a nélkül. Az előbbiek 1 fr. 25 cent.-tól
2 frankig vesznek reggeliért, és 1 fr. 60 cent.-tól
4 frankig az ebédért, ide nem értve a Louvre és
Grand hotel ebédjeit, melyek 7 és 8 frankba kerülnek. A „Hotel d'Espagne et de Hongrie" tulajdonosa eddig ebédért 4, s reggeliért gondolom
2,'/4 frankot vett, s nála 10 — 12 frankért napjára
kaphatni lakást és eledelt.*) A vendéglőkben
mindannyiszor borravalót szokás adni az illető
pinozérnek, legkevesebb két soust személyétől.
Talán azt se fölösleges értésökre adni az idegeneknek, hogv mikor fizetni akarnak, ne „payer,"
hanem ,,1'addition s'il vous piait" szavakkal
szólítsák magukhoz az őket szolgálta pinczért. Az
étkezés ideje, és pedig a reggelié, mi alatt villás
reggeli értendő, 11-től l-ig, az ebédé 5-től 7-ig
tart. A ki megszokta, természetesen kaphat reggel kávét.
De az utas nemcsak lakni és jóllakni akar,
hanem látni is, még pedig mindent, mi oly nagy
városban, mint Páris, terhes lótás-futással vagy
pedig drága kocsizással jár Azért nem mogvetendő tekintet a szállitásnál elérhető gazdálkodás.
Ezt a társaskocsik használata által érhetni el.
Ilyenek a város minden részéből s mindenhova járnak. Ki omriibusra ülni akar, az vagy
monjen a legközelebbi hivatalba (bureau d'omnibus), vagy szálljon be az utczán is, ha tudja,
melyik kocsi hova visz. Ha a fölvételi hivatalba
megy, nevezze meg a helyet, hova menni akar, s
fog kapni számot, melynek előmutatása mellett, „a
mint az illető kocsi megérkezik, sorrendben felülhet. Ha az omnibus nem megy egészen odáig, a
hova az utas kívánkozik, kérjen a kalauztól (conductor) továbbszállitási jegyet (correspondance),
és tudja meg, hol kell majd leszállnia. Itt az uj
fölvételi hivatalban szintugy sorszámot kap, s
ennek és a megtartott továbbszállitási jegynek
átadása mellett, más omnibusba ül, mely aztán
rendeltetése helyére vagy ahhoz legközelebb elviszi. A vitelbér csak 6 sous vagy 12 kr. a továbbszállitó jegygyel együtt, a kocsi tetején (impériale)
meg csak 3 sous, akármerre menjen is az utas a
város falain belől. De a ki correspondance-ot kér,
habár a tetőn foglal is helyet, hat sous-t köteles
fizetni.
Nem lehet szándékom e helyütt a város és
környéke nevezetességeit leirni; ez a Biideckerek
és Joanne-ok feladata; ki e kézikönyveken kivül
más vezetőt is kiván, az talál ilyeneket, ha tetszik
magyarokat is, kik több nyelveken beszélnek.
Valaki már Gray Vilmos urra figyelmezteté honfitársainkat; én Kiss János ur nevét adom hozzá,
kinek lakása: rue St.Nicolas 26 faub. St Antoine,
s ki levél általi hívásra fel fogja keresni az utazót.
Különben ad szivesen útmutatást akárki az utczán
is, s legjobbat a városi rendőr (sergeant de ville),
kire sötét-kék frakkjáról, fehír gombjairól s háromszögű kalapjáról fognak ráismerni az idegenek.
Magyar lapokat, a Magyar Egylet kávéházán kivül, találhatni rue de Tournon 6. sz. alatt,
aLuxemburg-i palota tőszomszédjíban, hol egyéb
nyelven irt ujságokat is: pl. a "Wanderert, az
Augsb. Allgemeinet, a Kölni ujságot s a prágai
Politik-ot is kaphatni. Igen jól fölszerelt olvasóhely még az is, mely a Passage de l'Opéra-ban
van, a hol magyar lapok ugyan nem, de bécsiek
és a Pester Lloyd is olvashatók.
Sz. D.
•) Vajjon azonban a kiállitás alatt ö is nem emeli-e
fel az árakat, mint többnyire készü'nek, azt nem tudom,
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tak. Némelyek sátor alatt laknak, mások annyira
félnek, hogy csak is a szabad ég alatt tanyáznak.
Mult hó első napjaiban a távsodrony rémülve
Nemcsak Mytilene városa szenvedett e bortudósitá a világot azon borzasztó földrengésről, zasztó csapás alatt, hanem a sziget északi része
mely Mytilene (hajdan Lesbos) szigetén történt s is. Alig van egy falu. mely meg lett volna kímélve.
honnan a lakosok életben maradott legnagyobb És mindenütt sok a halott és sebesült.
része rögtön kivándorolt. Most egy szemtanu a
Molivo városa 6—7000 lakossal majd egészen
„Málta Times"-h&n közelebbi részleteket ir le, s
érdekesnek tartjuk olvasóinkkal közölni e levelet. rommá lőn, s a halottak száma több százra megy.
Nem nagyitok, ha azt mondom, hogy a szigetnek
„Csütörtök, márcz. 7. Az idő komor volt, a fele rom. A halottak összes száma több 2000-nél.
meleg alkalmatlan, mint mindig, midőn déli szél fú. Soha ember ily borzasztó pusztulást nem látott!"
Péntek, márcz. 8. Heggel hat órakor 15 — 18
— Utólagosan értesülünk, hogy a szerencsétperczig tartó iszonyu lökés rázkódtatta meg a
len
sziget
ujabb veszélyeknek is ki volt téve.
várost; és mielött időnk lett volna feleszmélni, uj
Márcz.
16-ikáról
irják az „Avenir National"-nak:
tartósabb és hatalmasabb rázkódást éreztünk. Én
„A minapi szerencsétlenség óta szigetünk
e pillanatban az osztrák Lloyd irodája előtt állottam, és e második rázkódás előtt egy perczczel i földje folytonosan ingadozik, s a föld alatt érezláttam, hogy a kikötőben a tenger felemelkedik és hető mozgás a mult éjjel borzasztó rázkódássá
tajtékzik, mintha valami tengeralatti explosio változott. Meteline (Mytilene) 3 ezer házából már
alig van 20—30 ép ház a város magasabb helyein,
történt volna.
Meglepetésem azonban rövid ideig tartha- de abban is csak gyíkok laknak, az emberek oda
tott, mert kevesebb idő alatt, mint hogy e szava- hagyták. Mindenfelé csak romokat lát a szem.
kat leirom, láttam, hogy az épületek körültem, Ploumaron és Agasso városkákat kivéve a többi
mint valami részeg emberek tántorognak, s a helység rommá lett, s a lakosok fedél nélkül boD.—s.
legszilárdabb maesiv kőépületek mint kártyavárak lyongnak szerteszét a szigeten."
omlanak össze. Az osztrák Lloyd hivatalos épületei, s a szomszéd házak, a harminczad, a világító torony, a nagy olajtörőmalom, mind összeEgyveleg.
omlottak. S ez igy volt minden utczában, s a házak
romjaik alá temették lakóikat.
— (Irlandban hajtóvadászatot) tartanak a
A szép régi kastély, a főegyház, a kormányzói féniekre s keresik Stephenst, a féniek elfoghatlan
palota, a börtön, a török mecsetek, s ugy hiszem, a és mindenütt jelen levő főnökét. A hatóságokat
konzulátusok épületei többé-kevésbbé mind meg rémület szállja meg, ha az ir-féniek társulatának
vannak rongálva, s nagyobb részben csak romhal- csak nevét is hallják, s e félelmet sokan saját mumazoknak látszanak. Az épületek szilárdsága — latságukra használják föl. Igy valaki Warwickba
mert itt nagyon szilárdan szoktak épiteni — még a rendőrség főnökéhez távsürgönyt küldött, melynevelte a pusztulás nagyságát, mind az elveszett ben arról tudósitá, hogy Londonból körülbelől 30
szerencsétlenek számát, mind pedig a vagyont gyanús omber utazott Warwickba, köztük maga
Stephens. Nincs más szándékuk, mint a fegyverilletőleg.
gyárt
kirabolni. Akár akarta a rendőrség, akár
A város alsó része szenvedett legtöbbet. A
föld, a szó teljes értelmében megnyilt, s egy sereg nem, előkészületeket kellett tenni, mert a féniekházat, mely a belső városból a tengerpartra utczát kel nem jó tréfálni. A fegyvertárt őrséggel rakták
képezett, elnyelt; s ez a hely, mely még csütörtö- meg s a rendőrség talpon volt. A városban is hire
kön délután legnépesebb része volt Mytilene vá- futott, és sokan mentek ki az indóházhoz, várva a
rosának, ma egy sárral és tengervizzel telt iszonyu 30 gyanus egyént hozó vonatot. A vonat csakmélység. Szóval városunknak, az egész Levanté- ugyan meg is érkezett valahára s ime! mintegy
ban legszebb, legkellemesebb és legvidámabb vá- 30 gyanus egyén száll ki belőle, igen vidáman,
rosnak több mint fele, ma már csak romokkal némelyek mámorosan, de valamennyien fegyveresen és agarakkal. Bérkocsikat szólitanak s a régi
fedett puszta.
A halottak száma igen nagy. Azt mondják, erődbe akarnak hajtatni. (Ott van a fegyvertár.)
hogy 800—1000 ember veszett el és sok száz De ekkor előlép a katonaság. A 30 gyanus egyén
sebesült meg s lett nyomorékká. A könnyen moz- bámul, szabadkozik, de mindnyáját elfogják. Csak
dítható romok alól eddigelé 120 holttestet hoítak később derült ki, hogy egy korcsmáros nyúlvadáki, de hát a nehéz kőhalmazok alatt ki tudja há- szatot akart rendezni, s a 30 gyanus egyén semmi
más nem volt, mint meghivott vadászok. Hogy a
nyan maradtak?! . . .
rászedett hatóságot folyvást gúnyolják, képzelni
Az épen maradt házakból is a lakosok kiköl- lehet.
töztek s a szomszéd halmokra és kertekbe vonul-
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h—n (Halál és élet.) Brown-Sequard egy
munkájában az állati melegség elméletét fejteget*
vén, következő borzalmas kisérletet hozza fel:
„Ha, mondja, egy kutyának feje levágatik, a fej
izmai elveszitették minden érzékenységöket, a
szemhéjak lecsukódnak, a szem maga elhomályosul. Mihelyt azonban a velő véredényeibe kis
mennyiségü fris vér ömlesztetik, az izmok ismét
érzékenynyé lesznek, a szemhéjak kinyilnak, a
szem ujból kifejezést nyer. Ha a vérömlesztés
megszüntetik, a halál jelei csakhamar visszatérnek." Ezen kisérlet lefejezett emberfőnél még
nemvétetettalkalmazásbaésegy orvos ezt mondja
erről: „Bevallom, hogy ily kísérletbe nem foghatnék irtózás nélkül. Ha az ember látná, mint
nyilnak szemei a kivégzettnek, és tekintete rá
irányulna, látná, mint nyer életet az arcz, az ajkak mozgékonyságot, s talán a fej oly mozdulatokat iparkodnék tenni, melylyel fájdalmait akarná
kifejezni! . . . Én e sorokkal nem akarom az olvasót felizgatni, azért mondom ezt, mert hiszek benne
és mert eddigi észleleteim feljogosítanak arra, azt
állitani, hogyha egy lefejezettnek velőjébe üteres
vér ömlesztetik, melynek hiával van, hogy élete
legyen, valószinü, hogy azon fej gondolkodik."
** (A nemesség statistikája.) Valaki kiszámitotta, hogy az osztrák monarchiában összesen
242,410 nemes ember él. E számból a mult év végén 4640 katona s 266 pap volt. E bő áldásból
csak Magyarországra 163,380 esik, köztök 4 herczegi, 81 grófi, 75 bárói család s 395 indigena.
Galicziában van 25,030. Csehországban 2278,
közt 13 herczeg, 172 gróf s 86 báró. Velencze elszakadása által 8590 nemest vesztett Ausztria,
kik azonban a fentebbi számba nincsenek befoglalva.
— (A pápai állam 1867-dik évi schematismusából) a következő adatokat idézzük: IX. Pius
a 257. pápa Sz. Péter székén; 75 éves, s 21 év
óta foglalja el az egyház trónját. A bibornokok
kollégiuma 55 tagból áll; 15 bibornokot XVI.
Gergely s 40-et IX. Pius nevezett ki. Két hely
in petto van fenntartva, 13 bibornokság megüresedett. IX. Pius 72 bibornokot nevezett ki s
alatta 78 halt meg. A katholikus hierarchia 961
patriarcha, érsek és püspökből áll; jelenleg 131
püspöki szék van üresedésben. A sz. atya 4 érsekséget s 99 püspökséget állitott fel, s 13 püspöki
helyet emelt székesegyházakká. Összesen 129 vicariatus, delegatió és apostoli praefectura van,
melyek közül IX. Pius 24-et állitott fel. Eóma
lakossága 1866-ban husvétkor 210,701 lélekből
állt, 102,514 fi- és 97,491 nőnemű, továbbá 10,696
katonából. Az Olaszország egyéb részeiből oda
menekült szerzetrendiekkel Rómában 4851 szerzetes-rendü pap s 492 apácza van.

cselik. Ajánljuk a közönség figyelmébe. A beszé- történeti müvére. Az előfizetendő összeg 1 ft. 20
lyek (két kötet) ára 2 ft. 50 kr, az életképeké 1 kr., mely szerző neve alatt Megyaszóra (u.p. Sze= (Uj lapok.) Ápril elsején megjelentek: ft. 50 kr.
rencs) küldendő.
,.Magyar Ujság." A szélső baloldal figyelemre
= (Kodolányi Antal) „A növények boncz-,
Petőfi válogatott költeményei. Elbeszélő' költeméltó közlönye; szerkeszti Böszörményi László. mények. E gyűjtő czim alá nemcsak a nagyobb végy- és élettana" czimü munkájára az előfizetési
— „Pécsi lapok" Szerkeszti Bánffay Simon. — elbeszélések, hanem a románezok, genre-képek, időt május l-ig meghosszabitotta.
„Neuer 7Jo^cZ."Szerkeszti Boleman Adolf. — „Lu- sőt a leiró költemények nagyobb része is be van
das Matyi." Szerkeszti Mészáros Károly. — To- foglalva. S igy nemzetünk nagy költőjének egyik
Egyház és iskola.
vábbá ugy értesülünk, hogy egy nagy kereske- oldala csaknem teljesen ki van e kötetben meritve.
= (A dunamelléki helvét egyházkerület) e
delmi magyar lap is alakulóban van, s hogy a A kiállitás csinos, sőt diszes, ugy hogybármely
megszünt „Bihar" Nagy-Váradon uj életre fog olvasó-asztalnak ékességül szolgálhat. Ara disz- napokban tisztelkedett egy küldöttség által báro
Eötvös miniszternél. A kultuszminiszter az üdkelni.
kötésben 2 frt 80 kr.
vözlő szavakra felelve igy szólott: „A vallássza= (Lapirodalmimozgalmak.) A „Falusi Gaz= („Egressy Galambos Gábor emléke") czime badságnak, melyért elődeink küzdöttek, s melyet
da" czimü gazdasági lap szerkesztését ápr. 1-én
ama
28 ivnyi albumnak, melyet az elköltözött apáink bölcsesége megszilárdított, köszönjük
Jeskó Gusztáv, e gondosan szerkesztett szaklap
egyik régi munkatársa vette át. — „Községi ka- nagy müvész dolgozataiból síremléke javára fiai egyetértésünket, s ennek biztositása az, mit a korlauz" czim alatt Kassai Adolf havonkint kétszer adtak ki. Az albumot Egressy kőnyomatu arcz- mány egyik legfontosabb feladatának ismer. Nem
megjelenő lapot indit, mely különösen a községek képe nyitja meg, tartalmát pedig Egressy számos a vallás iránti közönyösség, melyet egyesek ujabb
rendezésével foglalkozik. Ára egész évre 5 ft. 60 levele, szinbirálata, szinügyi értekezése és költe- időben az államtól kivánnak, de minden vallásnak
ménye képezi 1838-tól 1865-ig terjedőleg. A mű egyenlő tiszteletes hasonló oltalma mindenik felekr. negyedévre 1 ft, 50 kr.
bolti ára 2 frt., s az Egressy családnál (Kerepesi kezet teljes szabadságának, ez azon elv, melyet a
= (Uj könyvek.) Emich Gusztávnál megje- ut 14. sz. a.) rendelhető meg.
kormány magának, a különböző vallásfelekezetek
lentek 8 beküldettek szerkesztőségünkhöz:
iránti viszonyaiban kitüzött, s a mely, valamint a
=
(A
régiségtárlatban)
a
képzőmüvészeti
tárTolnai Lajos beszély et, két kötet, s ugyanazon
törvénynek legjobban megfelel, mely az 1848-ban
szerzőtől Életképek, egy kötet. Tolnai Lajos, ki sulat elnöke Pulszky Ferencz minden csütörtökön felvett minden vallásfelekezetek között a teljes
12—1
óra
közt
jelen
van,
hogy
a
közönségnek
a
lyrai költeményeivel is az ujabb költői nemzedék
egyenjogúság és viszonyosságot elvként állitotta
legjobbjai közt áll, prózájával mint jeles elbeszélő kiállitott müveket megmagyarázza.
= (A szinházi iskola) nyilvános próbatéte- fel, ugy az egyes vallásfelekezetek, s a közös haza
szintén közelismerést vivott ki, A két első kötet
lei
mult
héten mentek végbe a nemzeti szinházban. érdekeit legjobban mozditja elő."
egészen uj müveket, .Összesen hat elbeszélést tar= (A magyar kir. egyetemen) a gyorsirás tatalmaz; az utóbbi kötet a szerzőnek elöbb megje- Szin-, és dalműi részleteket adtak elő, melyekben
lent elbeszéléseit foglalja magában, de többnyire nem egy jól fejlődő tehetséget ismert fel a közön- nítására Jancsó Sándor országgyülési gyorsiró
ujra átdolgozva. Valamennyiben egészséges, élet- ség. Mondják, hogy e vizsgák után azonnal több neveztetett ki, ki jelenleg is az országgyülési
gyorsiroda egyik kiválóbb tagja. Az előadások
béli alakok, lélektani alapokon fejlesztés, ke- növendéket szerződtettek is vidékre.
délyes előadás, tősgyökeres magyarság azon tu= (Zombori Gedő) megyaszói ref. lelkész elő- a most bekövetkező nyári félévben kezdetnek
lajdonok, melyek az olvasót megnyerik s lebilin- fizetést hirdet „A keresztyén egyház multja" cz.
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tójául, és Sillye Gábor a hajdu kerület főkapitá** (A koronázás) ügyében mult héten több
nyául. — Továbbá kineveztettek: Szmrecsányi értekezletet tartottak a magyar mágnások Pesten.
= (A magyar tudományos akadémia) ápril Darius Árva, Rajner Pál Bars, Tomcsányi József
*• (A magyar korona), miután kijavítása be1-jei ülésének a következők voltak főbb tár- Békés, Tisza Lajos Bihar, b. Vay Lajos Borsod, fejeztetett, a koronaőrök jelenlétében ismét szogyai: A természettudományi bizottság jelenté, Návay Tamás Csanád, Kárász Benjámin Cson- kott helyére elzáratott.
hogy természettudományi kísérletekre uj osztályt grád, gr. Andrássy Manó Gömör, Faúr János
** (A bécsi olasz követ) a koronázás tartamára
állitott, melynek főnökéül dr. Akin Károlyt Krassó, gr. Forgách József Nógrád, gr. Erdődy Pesten szállást fogadott.
nevezte ki. Az osztály évi költségvetése 3000 István Sáros, b. Vécsey József Szabolcs, Szath** {Tokaj átvételét,) mely, mint tudva van,
forintban van megállapitva. — A történettud, máry Király Pál Borsod, Kubicza Pál Trencsén, szintén magyar korona tulajdona, a bécsi banktól
bizottság inditványozza, s az akadémia elfogadja gr. Török Napoleon Ung, gr. Szapáry Géza Za- m. hó 20-kan kezdte meg a m. pénzügyminiszteaz inditványt, hogy az orsz. levéltár alakítása la, Jonesko Döme Zaránd, gr. Andrássy Aladár
ügyében fölir a minisztériumhoz. — Szigligeti Zemplénmegye főispánjává, továbbá gr. Károlyi rium.** (Az igazságügyminiszter) által összehikijelenté, hogy ő a „Kedv és hivatás" szerzője, Jstván Pest, gr. Lónyay János Bereg, gr. Sza- vott euquetebizottmány, melynek feladata lesz a
minek folyián felbonták a jeligés levelet s utalvá- páry Gyula Heves, gr. Pálffy József Pozsony, gr. törvénykezés terén halaszthatlan intézkedésekről
nyozták a 100 aranyat. Jókai ennek kapcsában Széchenyi Gyula Sopron, Szél József Vasmegye véleményt adni, közelebb ül össze. A bizottmány
fölemlité, hogy a Teleki-dij jövendő kezelésére főisp. helytartójává. Végre Ráday Gedeon a Jász- tagjaiul a hétszemélyes és kir. tábla, a képviselőnézve inditványa lesz 8 nevezetesen azt fogja java- kunkerület és Ujfalusy Miklós Kővárvidék fő- ház és a pesti ügyvédi karból vannak többen megsolni, hogy a 100 arany ama mü szerzőjének adas- kapitányává; gr. Kun Kocsárd Hunyad és Torma hiva, szintugy az egyetem egyik tanára.
sék ki, mely az évenkint előadott müvek között Károly Belső-Szolnokmegye főispánjává.
** (Az uj épület) megvásárlását, leromboláa legjobbnak bizonyul be. — Márcz. 31-kén négy
= (A főrendek háza) ápr. 3-ki ülésében sát és azon térnek házhelyekre kiosztását tervező
pályadíj határnapja telvén le, a titkár jelenti,
egyértelmüleg elfogadta a képviselőháznak a kö- társulat Széchenyi Béla gróf elnöksége alatt tarhogy a Marczibányi-dijra két mü, a három hölgyzös ügyekre vonatkozó határozatát. A szónokok tott tanácskozásban alapul Würtzler pesti háztualapítványi díjra pedig egy-egy mü érkezett. —
közül különösen kitüntek Simor János hg. pri- lajdonos tervét fogadta el. Állitólag a vásárt
Szabó József uj ásványt mutatott be, melyetKörmás, Szögyényi László és gr. Nádasdy Lipót fő- könnyitni fogja azon körülmény, hogy az épület
möczbányán találtak s a selmeczi akadémián Petko
ispánok. — A főrendiház ápr. 4-diki ülésében az elhanyagoltatván, igen rosz karban van, kiigazitanár után Petkoidnak neveztek el. — Rónay Jáujonezozási törvényjavaslat került tárgyalás alá, tása pedig annyi költségbe kerülne, hogy azzal uj
czint ez alkalomkor jegyzősködött először.
melyet a főrendek Tomcsányi József csongrádi laktanyát lehet épiteni.
főispán inditványára átalánosságban ugy, mint
** (Gróf Péchy Manó) kineveztetése kir. bizrészleteiben egyhangulag elfogadtak s e határo- tosul Erdélybe, mint mondják, bevégzett tény. Gr.
Balesetek, elemi csapások,
zatról a képviselőházat értesiteni elrendelték. A Péchy nehány nap mulva már el is foglalja állo** (Vasuti szerencsétlenség) A Pestről lefelé jegyzőkönyv még ez ülés végén hitelesíttetett.
mását.
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** (Gelich Rikhárd,) volt honvédőrnagy, oszcsétlenség történt. Az előzés miatt a sinalap eláelnapolja
magát
s
husvét
után
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tályfőnök
lesz a honvédelmi miniszteriumban. Gezott, s a teher alatt lesüppedt, minek következlich
több
kitűnői
katonai szakmunkát irt, s a mult
=
(A
kalocsai
érseki
székre)
Haynald
fog,
tében a mozdony s több kocsi fölborult. Számos
évben a csehországi hadjáratról, porosz és osztrák
kisebb-nagyobb sérülésen kivül, melyeket az uta- mint egész bizonyosságai irják, kineveztetni.
= (Az utolsó országzászló) helyébe, mely katonaságról közölt czikkei által, melyeknek nagy
sok szenvedtek, a mozdony-vezető meghalt.
Mohácsnál elveszett, a P. H. szerint a koronázási része a „Háboru-Könyv"-ben magyarul is megJI (Egy dereglye a Dunán) ápr. 2-án, a só- menetre uj országzászlót szándékoznak készít- jelent, közelismerést vivott ki.
ház irányában elsülyedt. Mondják, hogy 10—12 tetni.
— (Zilahy Imre,) az ifjan elhunyt szép tehetember is volt benne, kik a vizbe zuhantak, s ket= (A horvát országgyűlést), mint irják, ségü költő sirszobrára több fiatal iró hangversenyt
tőjök oda is veszett.
össze — s a koronázásra meghivják. A magyar rendez, melynek kiváló müvészeti erők közremüx* (Szerencsétlen lövés.) Debreczenben köze- miniszterium részéről uj kiegyenlítési javaslat fog ködése fog különös érdeket kölcsönözni.
lebb a fegyverrel való oktalan tréfának egy em- elébe terjesztetni. Beust b. és Kussevich a horvát
** (Jogtudori vitatkozások.) örvendetes s a
ber esett áldozatul. Ugyanis két szentmihályi sze- ügy tárgyalására Budapestre érkeztek. Ide jöttek tudományos törekvéseknek szép jele, hogy egyekeres a városon kivül etetvén; egyik unalmában azonkivül Goluchovszky gr. és Werner miniszter- temünkön a jogtudori vitatkozások egymást érik.
elővette a szekerén levő fegyvert s tréfából tár- elnöki titkár.
Közelebb Toldy István s Berczik Árpád fiatal irók
sára irányozta. A fegyver elsült s a czélbavett
= (0 Felsége), mint hirlik, a jövő hét első tartottak jogtudori vitatkozást.
ember élettelenül rogyott össze.
feléig marad Budapesten.
** (Egerben) mult vasárnap leplezték le
J> (Szinpadi baleset.) A rotterdami szinház— (A gödöllői vadászat.) Ő Felsége ápr. 3-án Szakács Antal vitéz huszár emlékszobrát, ki
ban, közelebb a szinpad egyszerre nagy ropogás ismét erdei szalonkákra vadászott az uradalom- az 1859-diki olasz hadjárat alatt 15-öd magáközt összeomlott. Zaj és sikoltás közt tolongott ban; vendégei valának: gróf Andrássy Gyula val a leghősiebben küzdött egy század franczia
kifelé a közönség. A szinpadon sokan megsérül- miniszterelnök, Lónyay Menyhért pénzügyminisz- katona ellen, míg megsebesülve összeroskadt. Az
tek, s két gépész rögtön meghalt. A szerencsétlen- ter, gróf Waldstein és gróf Thun tábornok, Ivánka ünnepélyen a vitéz huszár több bajtársa is jelen
ség okai az elporladt gerendák voltak.
Imre képviselő és 3 segédtiszt; névszerint: Fe- volt a Haller-ezredből.
hérváry, Gerlich és gróf Paar őrnagyok. A vadá** (Kiss tábornok hagyatéka,) mely 1849-ben
szat a kerepesi erdőben vette kezdetét onnan át- lefoglaltatott s — hir szerint — a zárlat alól legf.
Mi ujság?
ment Harasztiba és végződött Mártonberken; rö- helyről legutóbb mentetett fel, ötödfél milliónyi
= (Föispánt felmentések.) O Felsége márcz. vid szünettel, mely alatt a vadásztársaság reggeli- értéket képvisel.
31-diki rendeletével megengedte, hogy herczeg zett s gödöllői várkastélyban. Egész reggel sza** (A kolozsvári pénzügyigazgatóság) utasiEszterházy Miklós Sopron, Simor János her- kadt az eső hóval vegyest, délután némileg kide- tást adott ki, mely szerint oly négy évet még nem
czeg-primás Esztergom, Bartakovics Béla érsek rült ; mindamellett ö Felsége legnagyobb vidám- szolgált hivatalnokok, kik a magyar nyelvet nem
Heves, herczeg Batthyány Fülöp Vas, herczeg sággal folytatta vadászatát. Szalonka esett: 33, értik, lassankint elbocsátandók.
Pálffy Antal Pozsony, gr. Schönborn Ervin Be- ebböl Ő Felsége tizenkettőt lőtt, a többit a ven** (Foureaux cirkusában) ápr. 4-én fényes
regmegye örökös főispánja, az illető megyék dégek. Azonfelül esett 2 róka, melyeket gróf Antényleges kormányzatának kötelezettségétől ezen- drássy Gyula kettős lövésre ejtett el. O Felsége külön előadás volt az elesett honvédek özvegyei
tul is felmentve maradjanak. Továbbá ő Felsége Pestről 7 és % órakor indult, s Mártonberekről sárvái javára.
** (Czáfolatok.) A mennyi hírlapunk van, nem
b. Vay Miklós Borsod és gr. Forgách Antal Nógrád, 3% órakor tért vissza. Mint a „Vadász- és Vercsoda,
ha az ember a valamennyin keresztül menő
gr. Pongrácz Ferencz Árva, id. b. Majthényi senylap" irja, századok multak el, mióta magyar
hireket
valódikul tekinti s átveszi. Megtörténik, azLászló Bars, b. Bánhidy Albert Csanád, Kubinyi király, magyar hivei körében, magyar földön vatán,
hogy
mikor már egyik-másik ujdonság elavult,
Rudolf Gömör. b. Barkóczy Ferencz Torna, b. dászott; századoknak kellett a vadászatkedvelő
akkor
lép
fel czáfolattal az illető. Igy olvassuk p.
Mednyánszky Péter Trencsén, Nehrebeczky Sán- Zsigmond és Mátyás kora óta eltelni, mig ez eset
o.
ápr.
3-án,
hogy afiumeiekelitéltetéséről s Gördor Ung, Pipos János Zaránd, gr. Sztáray Vik- közelebb ujra előfordult.
geinek Magyarországra visszatérhetéséről szóló
tor Zemplénmegye főispánja; továbbá Buday
= (Gáspár András), a még életben levő hirek alaptalanok. Mindkét hir több napig keSándor Bereg, Földváry János Heves, Ambrus
honvéd-tábornokok
legidősbike, köszönő levelet ringet a lapokban.
István Krassó, Berztviczi Manó Sáros, Simon Já*• (Tisztujitási értekezlet.) Pestmegye solti
nos Sopron, Mauks Norbert Szepes, Chernel Elek intézett Csanády Sándorhoz, a hon'védek ellátájárásában mult hó 28-án értekezletre gyültek össze
Vasmegye főispáni helytartóját, és Balajthy Wen- sára vonatkozó törvényjavaslatért.
= (Ricasoli olasz miniszterelnök) egy Föld- aválasztókDuna-Patajon, kik ifj. Vay Miklós bárót
del a Jászkunkerület és Sorbán János Kővárvidéke
váry tábornokhoz irt levelében Olaszország háláját választók elnökül. A főbb megyei tisztviselőkre
főkapitányát felmenteni méltóztatott.
fejezi ki a vitéz magyar legio iránt, mely feltá- ez alkalommal ellenzéki szellemben történt meg= (Megerősitett és kinevezett főispánok.) Fő- madása nagy munkájában oly hathatósan közre- állapodás.
ispánokul márcz. 31-diki királyi rendelettel ezen- müködött.
** (Érdemes tanitó.) A 73 éves Koroknay
tulra is megerősittettek: gr. Nádasdy Lipót Komá= (Deák Ferenczet) Tordaváros díszpolgárává Péter mezőgyáni leánytanitó, ki ezen hivatalát
rom, b. Révay Simon Turócz, gr. Csáky Albin nevezte ki.
immár 57 éve viseli, mult hó 24-dikén adta 114Szepes, Szögyényi László Fehér, ifj. b. Majthényi
** (Gr. Batthyány Lajosnak) Ujházy Lajos dik vizsgáját, mely után az érdemesült férfi, ki
László^ Hont, b. Wesselényi Ferencz Középszolnok, Pesten felálállitandó emlékszobrot indítványoz. folyvást a korral haladt, saját kivánsága folytán
°\ B,ánffyr Béla Kraszna, Szentiványi Márton Oly inditvány, mely minden magyar szivben visz- nyugalomba lépett illő évdij mellett.
Liptó, Mán Jozsef Mármaros, Jankovich László hangra fog találni.
** (A pesti megyeházból) ápr. 1-ére virradóra
bomogy, gr. Károlyi György Szatmár, Murányi
** (A baloldali kör) ápr. 2-ki értekezletében Bartos, Lipavec és Knopf fegyenczek megszöktek.
Ignácz lemes, Stankovánszky Imre Tolna, Kará- felmerült az a kérdés, hogy viselhetnek-e ország- A börtön falát áttörve, a kéményen át jutottak
csonyi Laszlo Torontál, Lónyay Albert Ugocsa, gyülési képviselőséget megyei tisztviselők? — a tetőre, honnan a sarkantyus-utezán keresztül
Radvánszky Antal Zólyommegyébe, valamint gr. mire az értekezni igennel válaszolt. — Az érte- megmenekültek a nélkül, hogy az őrök figyelmét
Forgách Ágoston Esztergommegye főisp. helytar- kezleten a fiumeiek is jelen voltak.
felköltötték volna.
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** (Csucsa erdélyi román községben) a magyar miniszterium felesketésének örömére m. hó
24-én kitüzték a magyar nemzeti lobogót, nem
ugyan a község házán, mert a jegyző jónak látta
a nép akaratával szembe szállani, hanem a Bánffy család tiszti lakán, miután a nép nem akart erőszakoskodni.
** (Az elsö omnibuszt) e nyár folytán állitják
föl Kolozsvárott.
** (A párisi világkiállitás) ápril 1-sején délután 2 órakor nyilt meg nagy ünnepélylyel, rendkivül nagy számu közönség csoportosulása mellett.
A császár és császárné is jelen volt. Az osztrák
bizottmányi tagokat Metternich hg. és Wickenburg gróf mutatták be a császárnak.
** (Az Eszterházy-képtárnak) elárverelését
sürgetik a hitelezők s az akadémia tanácsának azt
egy millió értékben ajánlották oda. Ha ezen hir valósul, az országgyülésen áll, hogy ezen műkincset,
mely a maga nemében páratlan, az országnak megtartsa.
** (A pesti állatkert) számára közelebb következő állatok érkeztek meg: fekete hattyú,
örvös ludak, egyiptomi ludak, kergő ruczák,
egyiptomi nevető galambok, búbos fáczánok, fehér rókák 8 különféle disztyákok. Az egyiptomi
ludakat a világ leggyönyörűbb ludjainak mondják.
** (Gr. Sándor Móricz) bajnai üvegházából
a pesti állatkertnek 1809 darab forró égövi növényt ajándékozott.
** (Két pesti ügyvéd) aláírást nyitott a végett, hogy az állatkert számára két oroszlánt szerezzenek.
** (Magyarok ínsége külföldön.) Egy idő
előtt Alfassó nevü spanyol bankár 1400 németmagyart szedetett össze a Bánságban és szállíttatott törökországi jószágaira. Ezek közül 1%
év alatt elhalt 225, kórházban fekszik 212. Koós
Ferencz bukaresti lelkész igen érzékeny szinekkel rajzolja e szerencsétlenek sorsát, melynek
enyhitésére többi közt a Ruscsukon lakó angolok
18 aranyat gyüjtöttek össze. Ha ezen szerencsétlenek valaha a hazába visszatérhetnek, — mondja
Koós lelkész, — tudom, hogy nem lesznek többé
ember, a ki a Bánátból telepeket gyűjteni merészeljen Burgás környékének megnépesitésére.
** (Magyar udvari könyvkötő) is van immár.
Érczhegyi Ferencz budai könyvkötőmester a cs.
kir. főudvarmesteri hivataltól érkezett rendelet
által cs. k. udvari könyvkötőnek neveztetett ki.
** (Az ujoncz-reclamationalis bizottmány)
Pest városra nézve ápr. 1-sején megkezdte működéseit, s körülbelül egy hét alatt bevégezni is
szándékozik azt.
f (Gyászhir.) Gr. Bethien Lajos, ki történelmi és irodalmi nevezetességü Cserhalom birtokát szép kertté változtatta, m. hó 15-én 85 éves
korában meghalt.

Pestről Kenessey Albert és neje, Kenessey Béla és Kál- iráshoz hasonló közleményekre leghamarabb rá kerülhet a
mán, ossz. 40 kr. — Pestről Perlaky Dániel és neje, Per- sor. Az eddigi viszonyt teljesen fenn kivánjuk tartani.
laky István és neje, Perlaky Elek, Gizella, Jolán és Ilona,
— Körösparti. íly falusi poézis a malmok alatt megossz. 4 ft. — Makóról Váry József 10 kr. — P.-Kaszape- járja, de nyomtatásban gyengén venné ki magát. Hogy az
regröl Lipthay József 50 kr. — üaróezról Boksay János érzület tiszteletre méltó s a kivánságok jók: még nem elég
10 kr. — Jász-Apáthirol Kalmár András 10 kr. — Öreg- a parnassusi üdvösségre.
lakról Gaal István 20 kr. — B. Szt.-Mihál;/ról Virág Mi— Ni. K. A. Sok jó és helyes van a küldött czikkben,
hály 10 kr. — Doroghról Benedek József 10 kr. — Gyön- mit mi is aláírunk. De az egész pártokról szóló fejtegetégyösről Bakó József és családja 1 ft. — Deb<eczenből a V. seivel mégis tulhaladja lapunk körét.
U. több olvasója 1 ft 20. kr. — Losonczról Cserépy István
— M.-Tur. V. K. A hirdetések a kiadó-hivatalhoz
1 ft. — Marczaliról Gschwindt György 10 kr. — Kapoly- intézendök. A feltételek eziránt a lap homlokán olvashaból Megyeresi Gábor 10 kr. — Abádról Stugel János Á0 tók. A küldeményt átadtuk a kiadó-hivatalnak.
kr. — Omoraviczáról Mendege István 10 kr. és Kötő János
— D. B. A derék öreg érdemeit teljesen méltányoljuk;
10 kr. — Ferczölrb'l Zsiray Zsigmond 10 kr. — Dolányról de tárgy-halmazunk e tekintetben is oly nagy, hogy egyhaCsillom József 1 ft. — Város-Hidvég ről Szalay István 10 mar alig keríthetnénk sort rá.
kr. — Nagy-Igmándról Kabik József 20 kr. — Pestről
— Podurnoji. H. C. Tudósitásait azon vidékről jöMátéfi János 10 kr., Nagy Iván és neje. Nagy Aladár és vőre is szivesen veszszük.
Boldizsár 10—10 kr. ossz. 40 kr. — Ácsáról Melczer
— Vadkert. S. B. Mult évi polémiák fblelevenitésére
Gyula lelkész által: Melczer Karolina, Sarolta, Hermina nem nyujthatunk sem tért, sem alkalmat.
és Gyula, Jeszenszky Antal és Laura, Rappensberger József, Jeszenszky Sándor, Raksányi Adolf, Kuptsek Dániel
10—10 kr. ossz. 1 ft. - Pestről Kalmár László, Imre, Sámuel és Jozefa, id. és ifj. Posch József. Jusztné szül. Posch
Nelli, Pazar Miklósné, Czékus Aranyhalmi Malvin, Maikin
383-dik sz. f. — Gérecz Károlytól,
Máté 10—10 kr. ossz. 1 ft. -• Stech Irén 50 kr. — Vesz(F.-Nyárádon).
prémből Fülöp József 2 ft. — Debreczenből Vikol János
(Cseresnyés István emlékére.)
1 ft.20kr. Nagy-Szalontáról Csorvásy István és neje 30 kr.
Császtkóczról Dobrottka Pál 1 frt. — összesen 4 5 ft.
Sötét.
Az /. közléssel együtt begyült összesen 123
ft. 40 kr.

SAKKJÁTÉK.

Pákh Albert síremlékére, még mielőtt az erre
vonatkozó fölhívás lapunkban megjelent volna,
Pesten is történtek adakozások. T. i. van itt egy
hely, melyen naponkint sok régi jó ismerős szokott egybegyülni. Ezen összejöveteli szokás azon
időben keletkezett, a midőn mintegy nyolcz évvel
ezelőtt a politikai események között az akkori
szerb szkupstina üléseit a közönség élénk figyelemmel kisérte. A hely látogatói ezen összejövetelt, kedélyességből elnevezték ,,szkupstiná"-nak,
s e név rajta is maradt. Ezen quasi társulatnak
Pákh Albert is egyik legszivesebben látott tagja
volt s régi jó barátainak e körében is feledhetlen
emléket hagyott hátra. Itt a mult napokban szóba
hozatván, hogy Pákh Albert sirja fölé díszes emlékkövet kellene emelni: a jelenlevők a nyiit felszólítást be sem várva, aláirási ivet nyitottak,
melyre az adakozások, a „Hon" közleménye szerint, következő eredinénynyel folytak be :

Adakozásuk Pákh Albert síremlékére.
IL közlés. A mult hét folytán beküldettek
szerkesztőségünkhöz:
Aradról Fényes Károly 5 ft. — Szabadszállásról
Kovács József 50 kr. — Kis-Jenőről Turner István 20 kr.
— Szárcsáról Egerszegi Sándor 20 kr. — A.-l)abasról Dinyés Zsigmond 50 kr. — Katádról Podhorszky Károly 50
kr. — A puszlamonoslori olvasó-kör tagjai Fehér Kálmán
által 2 ft 20 kr. — Nagy-Kaniziáról ifj. Lovász Károly 10
kr.
Török-Szt -Miklósról Szücs Ferencz 20 kr. — Szedresről ötvös József 10 kr. — IJebelidc.ndröl Bódi Mihály
20 kr. — Jászkisérről Galambos István 20 kr. — Beszterczebánydról Volf Vincze segédlelkész 30 kr. — ZólyomLipcsérőlDnbniczky József lelkész 20kr. —Pestről Fényes
Elek 10 kr. — Kecskemétről özv. Dinyés Zsigmondné 10
kr. — Jászberényről Szabó József 1 ft. — Barthalos Judit,
Ida, Vilma, Etel, Béla, Kálmán, Gergely és Barthalos Bertalan ossz. 80 kr. — N.-Váradról Hajdu Ferencz 20 kr. —
Tarczalról Szabó Fanni 10 kr. — Ikladról Kupcsek Mátyás 10 kr. — Pestről Nagy István 1 ft. — Ácsról Waehsmann Ferencz 1 ft. — Lepsényről Nagy Áron 20 kr. —
M.-Keresztesröl Hagymási Ábrahám 10 kr. — Kutyfalvdról
Szlávik Jánosné 50 kr. — Félegijhdzáról Fodor István 40
kr. Diószegi Zsuzsanna 40 kr. — 'Gyaluból Wertán György
20 kr. — Szegedről Molnár Gábor hajóskapitány 10 ft. —

Hajós József 10 ft. Kléh István 10 ft. Madas Károly
25 ft. Pálfiy Albert 5 ft. Haris Sándor 5 ft. Bereznay István 10 ft. Houchárd Ferencz 2 ft. Rudnyánszky Ferencz 5
ft. Reök Szilárd 2 ft. Havas Ignácz 5 ft. Várady Károly 6
ft. Sárkány József 2 ft Szabó Béla 2 ft. Végh Ignácz 5 ft.
Holovich Boldizsár 5 ft. Takács Sándor 5 ft. Nagy Dániel
2 ft. Tóth Lajos 5 ft. Limdvay Lajos 2 ft. Funták Sándor
2 ft. Cséry Lajos 5 ft. Haáder György 5 ft. Halász Géza
3 ft. Tanárky Gedeon 2 ft. Kiss, Miklós, 5 ft. Simoncsics
János f> ft. Kaján Sándor 2 ft. Giczey Sámuel 3 ft. Jankovics Miklós .0 ft. Szilassy György 5 ft. Összesen 160 ft.,
mely összeg a pesti takarékpénztárba letétetett.

Nemzeti szinház
Péntek, márcz. 29. ,,A hazugság." Vigjáték 3 felv.
Irta Benedix ; ford. Radnótfáy.
Szombat, márcz. 30. „Lohengrin." Opera 3 felv. Wagner Rikhárdtól.
Vasárnap, márcz. 31 először: „A halottak emléke11
Eredeti dráma 3 felv. Irta Szigligeti Eduárd.
Hétfő, ápr. l. „A halottak emléke" másodszor.
Kedd, ápril 2. „Az álarezos bál.'1 Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
Szerda, ápril 3. „A falusiak."1 Eredeti vigj. 3 felv. Irta
Szigeti.
Csütörtök, ápr. 4. „Fra Diavolo" vagy „A teracinai
fogadó." Opera 3 felv. Irta Scribe, ford. Szerdahelyi József; zenéjét szerz. Auber.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kajdacs. Az illető folyóirat szerkesztősége minden használható dolgozatot szivesen fogad. A történeti értekezés sorsa felöl közelebb tudósitni fogjuk.
-• Deézs. Az igért czikket mielőbb kérjük. A többire
nézve magánlevélben válaszolunk.
— F. I. „A történethez'' még most is, s talán mindig
is tulerős hang.
— A kincskereső. Az eladott leány. Óhajtunk öntől ezután is közölni költeményeket; de e kettőt nem használhatjuk. Az «lsö nem elég világos; a másik lélektanilag
természetelleni. Másokat kérünk.
— Háczkevi. A Bacsányi-féle közlemény már ismeretes, s nem volna érdekes ujra közlése. Az emlitett tájle-

Hónapi- és
hetinap

Katholikns és protestáns
naptár

Márcz.—Április
Vasár.
8 Hetfó
9 Kedd
10 Szerda
l l Csötör.
12 Péntek
13|Szomb.

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Márczius (ó) Nisan R.

F 5 Fekete vas. F 5 Judica 26 A 4 Gábor
2 Áron gy.
27 Martina
3
[halála
Dienes püsp.
Dénes
4
28 Hilarion
Dömötör, Hugo Hugó
29 Márk püsp.
5 Mátez
Ezechiel prof.
Dániel
6
30 Klimachus
Arszlán
Leo pápa
7
31 Hypatius
Gyula
Fájdalmas sz.
1 Ápril
8Sab.Hag.
Jusztin
Jusztin
Hold változásai. © Holdtölte pénteken, 19-én, 0 óra

hossza
f.

>I a P
kél

Id

Hö

nyüg. hossza

P- 6. P- ó.

P-

f.

17 10 5 30 6 37 50
18 9 5 28 6 38 65
19 7 5 26 6 39 78
20 6 5 24 6 40 94
21 5 5 22 6 42 108
22 4 5 20 6 43 122
23 3 5 18 6 44 136
22 perczkor ireggel.

P59
33
4

28
40
40
26

kél

ó.

nyüg.
P- ó.

P-

7 10 9 47
7 53 10 57
8 43 rej
9 38 0 1
10 40 0 58
l l 46 1 47
este
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Tized-, valamint mindenféle mérlegek és sulyok,
«

minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak a legnagyobb választékban és a legjutányosh árakon mindig kapható

®

gyári raktárában, a király-utcza, sarkán Pesten.

t Tüz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és okle?é!szelrények, ládáeskák, patentirozott biztossági " |
•*
zárak (feltörés ellen mentesen) raktára 60 krtól 9 Mig darabját.
*s
Másoló-gópck, gép-sodronj szegek, ^epszijjak a legjobb talpbérból.
Vizhatlan abroszok, bélyegsütö harapófogók, bélyegző ólom sat.

bt

Vásárlóim száma az osztrák tartományokban, ideértve Magyarországot is. mar is 8500.
fjSF" Több kitüntetéseknek tulajdonosa, JPF" Szállit minden irányban
IPG"* A cs. kir. orsz. szab. vászon- és asztal-készületek gyárt raktára:

Bécs, Kiiriitnerstrasse Nr. 27, im Eck-Gewölbe.
IW* Tessék mindent elolvasni! *•©
A bel- s külföldön tetemes sxállitásai végett ismeretes

„KÁROLY föherczeghez"

czimzett

FOGrL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek
gyári-raktára:

©
si?

2061(2-6)

g

Dr. Tüske aranyér-elixirje.

Ezen, a maga nemében hathatósságra nézve fölülmulhatlan szer, biztos eredménynyel használtatik az aranyer mindi-n nemeiben, elnyálkásodott s idült hurutos
gyomorbaiokban, étvágy- s emésztéshiány, rögzött dugulások, máj- és lépdaganatok
sárgaság sat. eseteiben. — Egy üveg ára használati utasítással együtt I ft. ?O kr
Főszétküldési raktárak: Pesten, TÖRÖK JÓZSEF, Temesvárt PecherJ.E.
és Bécsben Weiss J. gyógyszerész uraknál. Továbbá kapható : Aradon Strobl F.,
Brassóban: Tekelius F., C'zernoviczban : Sehnirck J , Eszéken: Karojlovics M.,
Fiuméban: Brodám G., Győrött: Litzenmayer assz., Kassán: Quiersfeld E.,
Kolozsvárt: Wolf J , Karoly városon: Katkic A. E., Miskolczon: Csáthi és
Szabó, Na^y-Szebenben: Zörer J. F., Pécsett: Kunz F , Pozsonyban: Heinrizi
F., Rozsnyón: Posch J. G, Szuczaván: Potizat C, Szeneden: Meak J., Varasdon: Lellis E., Vukovart: Krajcsovits A., Zágrábban: Mittelbach S. és
Schwarz F. uraknál.
2027 (4 — 6)

Bécs, Karntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse,

a

b

c

d
e
f
g
h
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 384-dik sz. f. — Zagyva I m r é t ő l .
gl,

g3,

a7,

b7, g 6 ,

cl,

g2.

b8, h6,
c7, g8,
b3, a8, c3, di, g4, hö.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 377-dik számu feladvány megfejtése.

(Szirmay Jánostól.)
Világos.
Sötét.
1. Ve8-e7:
f4-f3
2. He6—g5:+
Ke5-f4
3. Bh5—h4fmat.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: Gr. Festetics
Benno. — Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Pesten: Rakovszky Aladár. — Kunhegyesen: Kulifay Zsigmond. —
Talpason: Kabdebó Kálmán. — Sárospatakon: Váczi István.— Török-Kanizsán: Baczó Frigyes. — Nagy-Kőrösön:
A kaszinói sakk-kör. — T.-Nnárádon: Gérecz Károly. —
Bihar-N.-Bajomban: Soltész Mihály. — Debreczenben: Cseresnyés Kálmán és N. N. — Jászkiséren: Galambos István.
— Á pesti sakk-kör.
— Erkel Ferencz, mint a külföldön is ismeretes
jeles sakkista, a párisi kiállitási sakk-bizottmánytól megtisztelő meghivást kapott, résztvenni a
világkiállítási tornán. Mint halljuk, sok más teendői miatt nem mehet Párisba, s igy a magyar sakk
nem lesz képviselve a világtornán. De reméljük,
hogy magyar feladvány-szerzőink képviselve lesznek. — A bizottmány teljes programmját a jövő
számban közöljük.

TARTALOM.

H l E T I - N A PTÁR.

1RDETESEK.

Gróf Batthyány Lajos szobra (képpel). — Jön a tavasz. — Benkő József eletéből. — Japán lakói (képpel.)
— Beregszászy zongorája a párisi kiállitáson (képpel) —
Gödöllő (képpel.) — A nagylaki régi egyház (képpel.) —
A koronázás. — A párisi világkiállitás. — A Párisba utazóknak. — A Lesbos szigetén történt földindulás. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. — Egyház és
iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Adakozások Pákh Albert síremlékére. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

a t. cz. vidéki közönségnek rendkivüli alkalmat nyujt a legnehezebb gyári készítmények, hasonlithatlan s a szakértők előtt a bámulásig ölcsó árakemi bevásárlására.
Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasuti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.
Jótállás mellett s legujabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:

Homburgi vászon férfi-ingek: t?t

irplf • s i m á k l'/i—2 ft., hímzettek, ránczVáC7AII
VdS/iUll
gth.
mellel 3 ft., 2 ft. 00 kr., finomabbak s
hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetételekkel 4, 5, 6 ftig.
Nói korseüek finom perkálból 1%, 2, 2%, 3, 3 % ftig; batiz-perkálból, gazdag
hímzéssel 4—5 ftig.
Férfi gatyák 1ft.,1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, német
s franczia szabásuak).
80 rőf szines ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2%, 3',/s, 4 fúg a legfinomabbak.
1 tuczat ezérna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6,
8 ftig (fehér és szinesek).
12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; szinesek,
valamint fehér ezérna batin-zsebkendők Sft.öOkr., 5,7,9ftig a legfinomabbak.
12 db. toriilkfizó- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50kr.—9 ftig a legfinomabb damasz.
80 rőf kézi fonalvászon fehéritett vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.
50 kr., 9 ft. 50 kr., l l , 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40—42 rőf kitünö vászon (ágyneműre vagy 12 db. női ingre) 14,15, 18, 22, 24 ftig
a legszebbek.
4

J; ö £ le £i° bb fé'le rnmbnrgi vagy hollandi vászon (kézi fonat % széles)
20^25^80, 35, 40, 50, 60 ftig.

Orosz vászon testgyakorlók számára vagy férfi nyári öltönyökre, rófe 25, 30, 85,
40, 50, 60 kng.
Ingek, melyek a testhes nem jól állanak, visszave'tetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál
12 db. asztalkendő ingyért adatik.
Párisi cachemir garnitnrak, a legújabbak s legszebbek, 2 db. cachemir ágy- és
1 db. asztalterítő, pompás mustrákban 15, 20, 25—80 ftjával, melyek Párisban 100 frankért adatnak el.

A levelek ekép ( An dieLcinen- und Waschefabrik Wien, Karntnerczimzendők: ) gtrasse Kr. 27, im Eckgewölbe der Himnielpfort2044 (4-6)
gasse, „zum ERZIIERZOG KARL."

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,

y cs. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya -formában.
Egy d a r a b é r a 50 k r . a. é.
F) 1969 (12-19)

Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Türök József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

továbbá:
N.-Becsker ek: Nedelkovits. — Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery
j . — jaasenova: Dudovits J . - Keszthelyen: Wünsch F. —Kolozsvártt: Wolf J.
t-OESonyban: Schen Fülöp.— Sopronban: Pachhofer, — gobersin: Franke A.
§zombathel y : p 1 lli c h J. Vamudon: HallerD.F.-Verocgén: Béaz J.K.nraknál

Elöfizetési fölhívás

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
heti szaklap második évfolyamára

kapcsolatban a magyar kir. curiai Ítéletekkel.
kiadja

Szaktudósok közreműködésével.

szerkeszti

ÖNs

Heckenast Gusztav.
0
Előfizetési feltételek:

Bálint.

1. A „Jogtudományi Közlöny" a curiai Ítéletekkel együtt hetenkint egyszer,
minden vasárnap másfél legnagyobb negyedrét íven jelenik meg.
2. A lap két részből áll; egyik a tudományos értekezéseket, másik a euriai itéleteket és értesitőt tartalmazza, akképen, hogy év végével mindegyik rész külön beköttethető legyen.
8. Elöfizetési á r : helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijmentesen: félévre 6 ft., negyedévre 3 ft. ft. o. é.
4. A t. gyüjtőket minden tln előfizető ntán egy tiszteletpéldány illeti.
jyBF" Az elöfizetési pénzt és reclamatiókat az alulirt kiadóhivatalhoz, a kéziratokat pedig bérmentve a szerkesztőhöz kérjük intézteim.

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

Marhabetegségek s marhavész ellen
mint legkitünőbb óvszer ajánltatik a

B) 1965 (6—10) j

kornenbnrgi marhapor

a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz, és kir. szász kormányok által engedményezve, — a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve és ő
fökégeik az angol királyné és porosz király udvari istállóiban sikerdús alkalmazása
által megpróbálva.
Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thahnayer A. és
társa, Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A., Kindl és Frflhwirth. —
BUDÁN: az udvari gyógyszertárban. — Aradon: Probst F. J., Tones és
Freiberger. — Abony: Lukács A. - Aranyos-Maróth : Edinger M. — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — N.-Becskerek: Nedelkovics. —
Debreczenben: Bignio J., Csanak J. — Dettán: Braumüller. — Déva: Lengye.
— D -Földvár: NadharaP. — Eperjesen : Zsembery J.— Eszéken : DeszáthyJ.
— Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Egerben : Tschögl J. — Gyöngyösön:
Kocziánovich. — Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf. — Komáromban:
Kun-Szt.-Miklós: Csapp G.— Belloni A., Ziegler és fia. — Kőszeg: Bründl J . —
— Mohácson: Kógl, Altmann. — Nagyváradon: Janky A. — Nagy-Kanizsán:
Feszelhofer és Rosenberg. — Nyíregyháza: Reich és Pawlovits. — Pancsován:
Rauschan ea fiai és Gráf.
P a k s : Flórián J.~Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kováts J. - Privifz : Filó J. — Rozsnyón: Posch J. —
Sopronban: Pachofer L., Müller P.. Mezey A. - Székesfehérvárit: Legmann
A. L., KovácsP. — Szegeden: Aigner.
Selme-czen: Dimák, Zelenka. — Szepesvárallyán: Fest J. B. Szolnokon: Scheftsik István. — Sz.Somlyó: Rnszka
J. — Sziszeken: Dietrich A. — Temesvártt: Maxer és Sailer A., Babusnik. —
Trencsénben- Kulka és Weisz.— Vátzon : Bodendorfer.— Varasdon: Halter F.
és Koterba. — Veszprémben: Lang J. és TuszkauM. - V e r ő c z e : Bész J K. —
O-Zsólyom: Langer A. — Zala-Egerszeg: Hubinsky A. — Zeliz: Steyrer A
**

Fehérneműéiig csipke, himzetek.

M

NŐI VÁSZOMEMtEH ÉS Itniltllt(.l VÁSZON.
G y e r m e k vászonnemüek. Keresztelő vankosok. Kész moll- é s menyasszonyi-ruhák.
Függönyök. Butorvédkendök. Zsebkendők.
2017(2-2)
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TURSCH F.-nél P e s t e n , váczi-utcza 19-ik szám, a „nagy Kristóf" mellett.

1
S

1 O

1 'u
9

M a *
1 §*

GYOMORSZESZE
(Magén-

Esscnz)

egy kitünő gyorsan és biztosan ható segédszert nyujt minden
gyoinorbaj ellen, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány, gyomor-émelygés, rögzntt gyontorgyengeség és rosi emésztés, s*»vanyképzes, gj'omorégés, felfúvódás, mindennemü gyomorgörcsök, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), minden szeszes
italofc által okozóit b;«jok, végre váltóláz, kolera s más járványos betegségek ellen stb.

Ml
MH

Pesten: Török J ó z s e f gyógyszerész urnál,

király-utcza 7-ik szám alatf, kihrr, mindazon vidéki arak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni
A.zon kivül még léteznek raktárak következő uraknál:
Rimaszombaton . HamalBécsben: Weiss József JolHván: Maiéter Béla.
j j»rK.
Tuchlauben 27. Kolozsvártt; Hincz D.
„
Wolff János Könnyön. Posch J. J.
Moll A.
Komáromban: Térfy N. !S.-*.-Ujlielyen: Reichard
Aradon: Szarka János.
Hann: Márky.
Lugoson: Kronetter F.
testvérek.
Bnrtfan: Aichmann.
Magyar -Óvartt: Sziklay | Szegeden: Aigner Károly.
BraftHÓban: Fuhrmann és
Antal.
Meák Gyula
Honigsberger.
MHUOII Nagy Adolf.
Szlnyér-Varallyan: GerDebreczenben: Borsos F. M'skolczon: Balogh Istv. ber Ödön.
Egerben: ÉrtingerIgnácz. Mitrovitzban: Czeiszber Sz.- Fehérvárott: Légman.
K>zeken: Deszáthy István.
ger Jozsef.
Ala<08.
Esztergámban: Beszédes Munkácson: Gottier Lip. Szombathelyen: Plüsch J
Nagy-KanizNan: Fessel- Temenvartt: Pecher J E.
János.
hofer Joz«ef.
Fehértemplomban: FilTokajban: Krotzer Ágost.
Naicy-Mihalyban Cziburi Újvidéken: Grossinger K
der Mihály.
üyfln«yö»ön : KoczianoBertalan.
Ungváron: Bene L
vich .1.
N«tcv-Varadon : Molnár Varasdon: Lellis Ede.
Gyórött: Némethy Pál.
József.
B n a József.
,,
Lehner Ferencz Pozsonyban: Pisztory B. Veszprémben: WurdaM
GAIInitzben: Brujmann K.
„ Schneeberger D. Jüaicriibban: Miftelbach Zs.
Ede.
Pécsett: Nendtwi.h Vilm Zirczen: Vekerle Já os.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 10 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.
S^T* Számos, hires orvosok és mis hiteié* egyénektől nyert bizonyítványok
ugy, mint a többi raktárak lajstroma tHlalhatók azon használati utasításokban,
melyek minden fentemlitett rtktámkban inuyrn adatnak ki.
20*6 (1 4)

FISCHER GUSZTAV

színháztér, kereskedelmi banképület Pestm,
ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legujabb divatu

NŐI-OLTÖNYDISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA

mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
kfttA, bimzo, lénylA és berlini pamntok, varró és tráma selymek, tapahan,
harras, nemkülönben fehér és szines organtin, moui^eline,
mouls, battist-clair, perkail, tüllanglaia, gyipot és ezérna-csipkéket,

Fehérruha mind.nekfelett ékessége az emberr ek, kik tehát ilyeneket olcsó áron,
jó minőségben szépet s kézzd varr»a besrerezni óhajtanak, tisztelettel kéretnek,
keressék fel

AZ „ÖRANGYAL"-hoz
czimzett

vászon s fehérnemü gyári raktári
Post, belváros, kigyó-utcia 4-ik sz. a.

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban é* kicsinyben
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés é» halcsont.
"• M-grendeléseket - a p^nz előleges felküldése vagy után.étel mt-l e't
gyorsan és pontosan te jesitünk.
2064 (2 V0)
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JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Kzen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégial Bergen városból valo valódi Dorsch-májhalzsJrolaj is.
Ára

a nagyhéü ájtntos8nggal egyfttt.
20O3(<5

e«y nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatáíyosbb májhakair-laj «
Doroch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kivá!ogat4sa által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá i.e >
vonatott, hanem a bepec»ételt üvegekben levA folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az kAzvetlrufil a
természet által nyujtntott. — E valíli Dorsch-majhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdonajokban, scrophnlus ea rachitis, köszvény és csúz, idolt bArkiütés, szemgyoladátt, Ideg- és több mas

egri érsekmegyei áldozó pap.

(Az egri érseki hatóság jóváhagyásával.)
Négy reinekkészitésQ aczélba metszett képpel.
Kie 8-rét (VIlI é«312 lap), füive
1 ft. 20 kr.
Araoyszegélylyel, fekete bőrbe kötve
.
.
.
2 ft. 20 kr.
Finom franczia bőrbe, ka^ocbcsal
• • .
.
5 tt.

Hgjeleiiirein i(ó szülék számára.

Egy5 p e st legegész-K<ges.'.bb városrészében lakó müvelt család el»á'l»l leinyeyerniekeket teljes eltá ásr^, nev-lésre, zene s nyelvekben! oktatásra valamint minden nói mankáküetanitáaára igen itiélt'*n»o^ tiszt-letdij fizetése mellett, mely resz
>
'••» t-rménvekben i» t.ljedithe'ó I. nne E tárgybaiii bövebb tudónitsat sd : MARC
FERKXCí magkereska tése P st^n. ki .yó-uteza 6. si. alatt
2066 (4 - 4 )

VETŐMAGVAK,

ugymint:
Lóhere, valódi franczia é» magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vftrfts.
Heti here. fehér hollandi.
Vadócz (Ragras), angol, franczia
olasz, belföldi.
Réti rsih'húr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czukor- és takarmany-czéklarépa.
Tarlo-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és Aszireprze.
TavaHKi-buza és rozs.
Pohánka.
1977(10-13)
Mezei komarsin (Timo- heusgras).
BiirnótlA (Pimpinella)
%knc/.fn-magvnk és más magfajok.
Marható es tragyaoó.
Olaj-poicncsa.
8zni>pHngyAkér, vagdalt és őrlött.
(>ahoii»-ZH»k»k és tcyékényi-k.
Gép-olaj, legjobb minőségü di-znóZíir s háj.
AIIKOI patent-kocsi- és arépkenAcs.
Kiketr labföld viraiiOUhoz.

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saj t házában
Teve/varos. Rornbxoh-uteza 7. >i<m a

Haszonbérlet.

8chweitzi cs egyéb külföldi

Ua v;unioli-s/i varoknak

Haszonbér vagy őrökeladás.

b«j«kb»n
1 6 9 7 ( 3 1 altalmaztatik.
-60)
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„gyógyszerész
z u m S t o r c h 1 ' , TBu éc hcl sa bu beenn ,.

Legnagyobb transito-raktáta a ~4NÍ

s valódilag importált

4 % forinttól 68 forintig

100

darabja a vámmal
együtt.

Kizárólagos
^ ^ V
^ ^

M ^iilJ111*^"""
^~*i
"ií||P

Jeles

é s

e

legfinomabbb török dohányy a l töltött
n

Jíf* Szivarkáknak TW

hires La Fcrme-féle st.-peter sburgi és moskaui gyárból

SZABÓ FERENCZ,
buzakoptató gépeit,

melyek szakértő emberek által a legjobbaknak
ismertettek el; továbbá mindenféle

javitásokat
czélsíerüen végez, e a megrendelők kivinatara
tervekkel is szolgálhat.

Gyár: 5 pacsirta-uteza 3-ik sz. a. PESTEN.

Gáborral.

2077 (á-3)

a budai Rakóczi-ásváoy-keserüsóforrásból.

ajánlja magát mindenféle

ugymint: viz-, gAz-, ló- és szélerőre egyszersmind
ajánlja ujonnan föltalált

2084 (t - 8)

Debreczenben az indóház közelében, a
vasutvonal mellett, egy igen ízletes, több
nagy >z»bák*>ól ál ó k<>ny. Imes urilak, KZ p
virágos kerttel,és terjedelmes oltván okból
a! aki tött gyümölcsössel, U)<)s' int én töbh táblákra (elosztót nemes fajokból plántált
zólú-ultetvénynyel. — (5/zi-l csaknem kap' solatban egy jól retidzt-tt cserép éstégl*gyir több nagyszerü éi<iili-t«l< kel (melyekben nem levén i-emmi közt-I). akármely más
c^é'ra kevés koltaéggol koi'iyen átalakítható. — Mind szilárd *uy»gból ét biz'os
cse épfedélzettel épitvék
tóbb eg szségeg
tiszta jo iható vizű ku afekal el átva — Ez
• gfsz körülárkolt, és többnyir-kaszálóból
álló bir*ok, illó és mé tán/Oa f In-telek mellett, több évkre hafZO'ihérbe, avagy örökáron eladó Értekezh t"i iriínta f évi ápril
hó vO-ik naijáig a tulajdor o< Sninoifyl

Frislöltésii keserűviz

gépész,

malmok épitésére,

HIU

C3*" Jó min^8 gben és juta
nyos áror, kaphatók :

E>ry, 1.163 hold teljesen tagositott
szántó, rét- s lt-gelóból álló löMbnti k Magyar-GencHen V»«mm{> éb.-n , mely Papa
igen élóck kert-hkedés> váróitól csak 1'/«
ó ai távolsájíra tekzik — két rendbeli,
cserép zsindelyt'el részint náiilul tödott
la«rt » gaz insági ép'i léte* kel együtt folyó
18ti7 dik évi »zt Mihály napt.H kezdve
több évre akár egés/bt-n, akir lelerészenkint hHSzonbérbe mlat,i» Eitekezbetni a
tulajcliino SHI szom-zé i K i n ru«*-lidí\éK/.Í helységbenGöuibŐ-í Jaiiossnl, u. posta:
K.W-C^ell.
2058(2-8)

2024 (3 - 8)

">

Fris

Halbauer 0. János

TftRÖK JÓZSKF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.

T

negyvennapi megszentelésére,
TÁRKÁ1WI BÉLA,

a,
«s 0
00

A főraktár létezik: ~W

• Rémületes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbisások pontosan teljegittetnek.

kinszenvedéscnck és halálának
Szerkeszti

Js

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el ; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből korúit s kezeinknél
levó hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rfiifíött szorulásoknál, emésztésthiány én fcyomorhévtiél ;
továbbá: tfftresék, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértodalásnál, CSUZOM foKfajdnlomnal, végül nysteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek ;részéröl,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü ház -szerhe?
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőtratok sierzói között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kerenkedÓk, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék. kiknek
ezelött még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a S^idlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

IG.\ÁCZ.

Heckenast Gusztávnál Pe-ten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden
könyvárusnál kapható:

Nagyböjti

M

e^y hepccséielt eredeti kalulyának 1 lt. 25 Kr. — Használati utasitás minden nyelven.

mr

Szines férfiingek, 10<'0 féle mustrában 1 ff. 70 kr.,2ft. 10 kr.,2ft SO kr , 2 ft.öOkr.
(. lnir<>n-ingek való<ü angol kelméből, legfinomabb franczia mellel 1 ft. 90 kr., 2
ft. 50 kr., 8ft.20 kr, 4 lt.
UVyanazok, sima »7.iv-mel el 1 ft 80 kr, 2 ft 50 kr.. 8 ft. 20 kr.. 3 ft. 50 kr.
l'érli-iiiicek, valódi hollandi vagy rumburgi vás*onhól 2 ft. 40 kr , 2 ft 50 kr.. 8 ft.,
8 ft 80 kr., 4 ft., 4 ft 50 kr., 5 ff., 6 ft., 6 ft. 80 kr. a legfioomabbak, mindanynvi ga?dag (o ior-mellel.
Xoi-lni:ek, v»lódi hollandi vagy rumburgi vászonból simák 2 ft., 2 ft.50kr.; schveitzi
2 ft.. 8 ft 15 kr
\fti ilivHt-iuiífk. pazar kiá'litás>al, hímezett csíkkal vagy kivarrva 3ft.70 kr., 4
ft. 50 kr . 6 ft.. 6 lt. 50 kr.
Vászon gyermek-ingek, 2 éveseknek valói ft 50 kr.,4éveseknek 2 ft., 6 éveseknek i tr. 10 kr ,8 éveseknek t ít 50 kr., s a kon a nézve mindisr 80 krral feljebb
Ferfi-gatják, valódi rumburgi vagy k e sz vászonból magyte, félmagyar vagy német, xzabísra 1 ft. 30 kr., 1 ft. 40 kr , 1 ft. 50 kr., X ft.'80 kr., 2 ft. 10 kr., 2 ft,
f>n kr , 8 ft.
IVAi labravalók, chifon vagy perkaitból 1 ft. 70 kr., l ft. 50 kr, 8 ft.
SI«i eorsettrk, perkail vagy chifonból, fodorrul vagy betéttel 2 ft. 80 kr., 8 ft. 60
kr., 4 ft. le^finomn>'b him é«sel 4, 5. S 7 ftig.
Vászon zsebkendők, tuczatja 3. 4,ft,6, 7 8 — 1^ ftig.
Kapható m J g raktár ..mhan mindennemü kelme vagy valódi amer kai krinolinok. dús választékbanfi-és női maneh ttek, gallérok, nyakravalók és száz meg Siáz
más egyéb e szakba vágó áruezikke*.
Háló- és reggeli fokotokét, ágy és asrtülteritők és kávéskendők, továbbá mindennemü vásznak, cti>>vat, asztal- és töruliöző-keudók és csemege-kendöcokék,valamint zsinór- és piq'iet-parketok.
Üzletemben elvállultatnak továbbá bármi néven nevezendő varrások és bimzések s azok a legjutányosabb áron számi Utnak.
2000 (5 — 10)
Vidékről érkező megrendelések utóvét mellett elintéztetnek és szat adságá
ban áll a t. cz. megrendelőnek : az árut, ha nera nyeri meg tetszését, vissz,.küldeni.
Ingekre tor tenó megrendelések m-l kérjük a nyakbóség pontos meghatárzását
f,-0§r~ C^égemut a u. érdeinú közönség szives figyelmébe ajánlva, s-záraos lá-

togatásértesedez.k

u

Központi szállitási rakhely
czimzett gygy
gyógyszertár Bécsben.
y a „gólyához"
gy

Maghatározóit szabott áron.

továbhá gazdag raktárát

fűggönytartóknak, tttkörbojtoknak, csöngetyühuióknak,
C8illárz8inórok, függönyén, léoni arany ea ezü*t-c8Ípké-, bojtok,
továbbá mindennemü bolor-, kocsi- és katonai pascomány-arnk«t,

>

si-

M

Ára

szabadalmazott

••""1

»o

Ifid

ÓVA8.
Ó
VA8
Azt
A t tapasztalván,
t t l á
miszerint
m i s z e r i n t a Seidlitz-porok
S e i d l i t z p o r o k oly
l használati
h a s á l t i utasitványokkal
t i t á n o k k a l adatnak
a d t n a k el,
e l melyek
m e l y e k saját
s a j á t utasitutsit
ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, 8 igy külalakra nézve gyáitmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ez«n hamisítványok megvételétói: hoicy az általam készitett
geidlitcporok minden eftyes skatulal, vnlnniint azadasok papirjai hivatalosan letéteményezett vedmarkkal vaunak eiiát vá.

R é s z l e t e s árjesjyzék bérrnentve.

Minden gyomorbaj és váltólázbaii szenvedőknek
DR. PEARCE EDW.

IL-
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Kapható Buda-Pest minden fÖHierkereskedésében s a nagyobb
tartományi városokban.
Ezen budai Rákóczi-ásvány-keserüvii, mely a kir. magyar orvos-i egyetem
műtermében ponto an ningvizígáltatván, egy becsi font (32 l»t = 76»O »emer) viz
370,773 szemer szilárd alk»tré«zekei tartalmaz, m»ly kö t 164,27i0 zemer kénsavas
magnesia ta áltatik, hogy ba tehát a kénsavas mngnesia tömege j.-<»ei:ze8itet» á )apotban számitva kinyomatik, akkor egy béi-si iont víznek tartalma 3l6,ií59, «»az
I Vi lat löszemer jegeozesi ett kénsavas magm-sia (Kei>erüsó). — Ő szebasonlitván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe huzott hasonneinu ásványvizekkel, -mindeneiéire a budii Rákóciiviz a legei ősb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek minduzon n< meiben használbiitó. melyekben^ a püllnai, Raidschüczi s minden más egyéb hMsonnemö kt-ferii>izek hathatósnak bizonyultak be. »zon különbséggel, hogy » budai Bakócz forrásból
folülmulhatlan srtRazdag tartalmánál fogva soKkal kevesebb »dag kivántatik a

yógy»'ker elóidézMére
Fest, április hóban 1866.

g

2 60(2-8)

•n k i ^ r t p w f v A í ^ L
LOfctfr ICM » C | ^K,
• budai Rákócri-keserü forrás tuUjdonosa.
I'r-ten, Kr* éhei-fér I. *«. a.

í!
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Elöfizetési fölhívás

MAGYAR UJSÁ
czimü

politikai napi lapra.
Elöfizetési feltételek:

A „Magyar Ujság" megjelen minden reggel, ünnep és vasárnapra következő napokat kivéve.

Előfizetési árak postai szétküldéssel:
f
'
,

Egy hónapra
1ft.50 kr.
Három hónapra
4 ,, 50 „
Hat hónapra
9 ,, — ,,
Kilencz hónapra (azaz év végeig) . . . . 13 „ 50 ,,

Elöfizetési árak Buda-Pesten liá/Jioz küldéssel:
Egy hónapra
Három hónapra
Hat hónapra
Kilencz hónapra (az év végeig)

;

1 ft. 40 kr.
4 ,, — .,
8 „ — ,,
12 „ 50 ,,

SHT* Az t-1'.fiyetések, bármikorérkeznek, mindig a/.un hó elejétől számíttatnak. -Tiz egyszerre beküldött, előfizetősre egy tisítHet-peldany jár. — Az elöfizetési öszszegek béraiertesen nlulirt kiailó-hivatalaba kültiemlök: A „Magyar Ujság" kiadóhivatala egyetem-utcza 4-dik szám.
. .
«
, ^.
(2 — 2)

Heckenast Gusztav.

a „ M a g y a r Ujság'"

kiad6-tulajdonosa.

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ

mely rendkívüli gyogyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosabb, s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
bajokban.— íly ba
jok a torokgyuladás, légcsöhurut.
g
bőrkés, bbarnaság.
hártyásgyik(Crouj).
angina) mindenne
mümegsértések,harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k
megforrózások, d><rázs- vagy méhszu
rások, konok-feké
lyek, zúzátok (con
tusiók) , meglepő
gyors fájdalomcsillapítással, rögzött
daganatok, gümők.
tályogok, pokolvai
(carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, verkerlések, min
den mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, uijféreg, körömméreg,
vadhús, tagsíivacs, csontszú. kificzamitás és megrándulások, helyi csuz, továbbá :
szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájosfekélyezett vagy már genyes nói mell
— Sok nó már csirában volt emióráktól, — a különben elkerülhetlen, életveszélyei
sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közön.-ége-en szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyéneknek
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkulönnemübb esetekben megpróbált hatástínál és feltünő sikerdus eredményeinél fogva, melyek használata áltn!
még elavult bajokban is eléret:.ek, jól megalapított év elterjedett hirét kétségbe
vonhatíanul igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezö raktár: Pesten TÖRÖK JOZSEF gyógyszeré:?,
urnál, király-utcza 7. sz a
Továbbá kapható Pesten: Pfeifer J.-nál. az uri-utezában a „két matrózhoz".
és Mészáros B. nál, a Kr stóf téren 6. sz. a. — Budán: az udvari gyógyszertárban,
és a Krisztina-városban Wlaschek E gysz. — Aradon: Szarka J . ' — B -Csabán:
Biener B — Debreczenben: dr. Rothschnek V E. — Egerben: Plank Gy.—
Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekújvárott: Conlegner J . — Győrött: Lehner F. Kassán: Koregtkó A. — Kecskeméten: Handtl K. — K é s m á r k o n : Genersich
C. A. - Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J . — Nagy varadon: Husella M. Nanybecsliereken: Kleszky J . — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pbztóry
li — Rozsnyón : Hirsch J. N. — Szatlunarou: Juracskó Dániel Szegeden:
Aigner K. - Sz.-Fehérvárott: Braun J.-nél. — Temesvárott: Pecher J . E. és
Jaromiss M. — Tetsóli: Karácsonyi A. — Unghvárt: Münster Gy. és társánál. —
Zágrábban: Hegedús Gy , a „fekete sashos" czimzett városi gyógyszertárában.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólíthatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készitójéhez czimezve: Budára a Krisztinavárosban, János-utcza 40. sz. a. beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az árnak
készpénzbeni beküldése , vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban
teljesittetnek
2070 (2 6)

SÖT Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az
üvegek körülírását szives figyelembe venni kérjük.
Az átalánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

stájer növény nedv
mell- és tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 88 krajczár ausztriai érték.

Engelliofer izom- és idegessentiája.
&%y üveg; ára i forint ausztr. érték.

Dr. Rrombholz gyomor-liqueurje.
Dr. Brünn szájvize (Stomaticon).
Egy üveg ára 53 krajczár ausztr. érték.

Egy üveg ára 88 krajczár ansztr. éríék.

Folyvást egészen fris és legjobb minőségben kaphatók:

PE
ffl 11 l l \ \\

,
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Tőrök József, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, —
E b p n l ü l i r
r A
G
'"
* Gyndele •• fiindrich J . , Hausner F. L.,
T
II II ff t n e r II l n (( l lkka ai i
>
Kindl
és
F
r ü h w i r t h , Köhler E „ König \ .,
'
< Oszrczky és Schieszler, Reitsaiij F e r e n c i , Szenes Eduard.
i Tobisch C , T a n n e r J., Vaghy K., Wei»« Fi. uraknál.

Cs. kir. osztrák szabad, elsö amerikai
és angolországi szabadalmazott

Aiialliciiii-szájviz
POPPJ. G.
gyakorlott

fogorvostól

Bécsben, ezelött Tuchlauben 551. sz, most Stadt, Bognergasse
6. szám alatt, a takarékpénztár átellenében.

Ára 1 forint 4 0 kr.

1889(4

-6)

Miután ezen szájvíz 15 év fennállása óta a fogakra és a szájrészekre nézve
egyike a legkitünőbb fenntartószereknek bizonyult be, a magas és a legfőbb rangu
uraságok, valamint a nagyon tisztelt közönség á tal is mint toilette-ozikk használtatik, nevezetesen pedig a nagyrabecsüli előkelö orvosi egyéniségek részéröl számoe
bizonyítványokkal igazoltatik, minden további íeldicstíréssel egészen felhagyok.

NÖVENYI-FOGPOR, Popp J. G.-tol. Ára 1 ft. 62 kr. o. é.

Szerencsénk van a t. cz. közönséggel tudatni, hogy a i ünnepelt hazafi Deák
Ferencz ur megengedte, miként egy uj szerkezetű aczélto'Jal

Almás: Beck Móricz. Alsó-Knhin: Tiroler Gábor. A r a d : Probst J . F., Szarka
gysz. Tones és Freyberger. Ar.-Maróth : Pfeifer J Beszterczebányai Eisert A..
Novak Th. F , Göllner gysz., Puschm,;nn Fr. Baja: Michitsch és Herzog lg., Herzféld W. és fiai. B.-Csaba: Laczay J. gysz. B-Gyarmathi Sipler testvérek. Besztercze (Erdély): Dietrich és Fleischer. Balázsfalva: Kovrig Th. Broos: Leonhard
gysz , Valentovics Quir. Bellóvár: Klebovics gysz. B o n y h á d : Kramolin gysz.

név alatt késitsünk és hozzunk forgalomba.
Hogy ezen kiváló kitüntetésnek némikép megfeleljünk, a nyereség egy részét
a Deák Ferencz ur védnöksége alatt álló árva-intézetnek ajánlottuk fö!, és egy
bizonyos összeget e czélra már át is adtunk; másrészt azon voltunk, hogy ezen toll
minőségénél fogva is méltó maradjon a kitünő névhez, melyet visel.
Az egyetlen főraktárt Magyarhon számára

Leitner II. L. pesti kereskedő

ezégre bíztuk, a ki köteles lesz szabott árt megállapitani és nagybanvásárlóknak
megfelelő árleengedést nyujtani.
Tisztelettel

D. Leonard et Catwinkel.
aczél-irótoll-gyárosok

Birmingham, Páris és Kölnben.

Vonatkozással a fentebbi hirdetésre, tisztelt üzletbarátainknak stb. cz. iróközönségnek, ezen tollat ajánlani bátorkodom, azon megjegyzéssel, hogy az különös
gonddal elkészitve, minden kéznek megfelel, és nálam három rendbeli M. F . és E.P.
hegygyei, — Deák Ferencz arczképével diszitett tokban, — árultatik.

mF* Egy tok ára 1 ft 40 kr.
,
Tisztelettel

2081 (2-10)

LEITNER M. L.

papirkereskedés, uzlelkönyvek-gyára, vonalzó-intézet, könyv- és kftnyomda. —Iroda és raktár Lipótvárosi templomtér, három korona-nteza
sarkán 14. szám alatt.

B a l k a c s

Lajos udvari gyógyszerész, Boór V-, Brnnner G. F.,
Steden J., Prohaszka és Schwarsinayer uraknál.

C3°* A valódi stájer növény-nedv egyedüli készítője Purgleitner J.
Oréczbcn kéri, hogy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet alatt
dőíorduio gyártmányokkal fel ne cseréltessék. — Továbbá:
Also-Lendvan : Kiss A
Iglón: Inderka.
Püspök-Ladányban: HaaAradon : Tones és Frei- Jassyban : Immervoll J . E.
gen Alajos.
Schoidler.
berger.
Rozsnyón : Pleymann A.
Kőszegen: Küttl ésStrehle.
A«zódon: Hannisch A.
Madaras G
Vpatinban: WényM., Wei- Kolozsvártt: Kozák E.
Rimaszombatban KretechKaposvartt: Kohn J .
dinger S.
már.
Aranyos-Maróthon -. Sa- Karansebesen: Stojesevics. Rumán : Bogdánovich J .
Kassán: Novtlly A.
masa J . B.
Sasváron : Müke gysz.
Késmárkon : Szopkó K. N. Selmeczbányán Dimák J.E.
Almáson : Beck K.
ftannban:
Sabinnoszky J Kecskeméten: Gallé gysz., Sellyén: Weigl Jozsef.
Baján : Stern K. és Dietzl
Handtl, Milhofer.
Szentesen: Eiszdorf'er G. és
és Michitsch St., Herzfeld Keszthelyen: Singer testv.
Prohaska J .
Kis-Czelí: Brunner G.
fiai.
Szesfszardon: Mihek J . és
Beregszászon: Buzáth gy. Komaromban Grötschlgy.,
M.hek N. J., Stern M.,
Bcrettyo-Ujíainban : SavZiegler A. és fia.
Noviter A.
Körmftcz-Banyan : Nem- Szepsi-Sz.-Gy ö r g y ő n : Vireti j . gysz.
tsek J .
Hezdán : Schulz E. J .
tályos B.
Besztercze-Bányan: Sztra- Kostel niczánRadakovicsM. *»se«;edeti: Hauer A ésLanBolemann Ede.
ka S.
sovits, Mészáros Pál.
Popovicza D., Szolnokon: Scheftsik Istv.
Beszterczén: Kelp és társa,
Weisz
testv
,
Schiessler
A.
Dietrich és Fleischer
Szabadkán: Reisner A. S.
Makón: Ocsovsky S.
Bialan: Knaus J .
Szebenben: Znhrer J. F.
Bonyhádon Beck S ,Schanta • Ma* tou vasáron Pintér J. E. Szécsényen : Schönberg A.
' B.
"
Miskolczon : Böszörményi, Segesvárott: Misselbacher.
J.
Spuller J . A.
**z.-Ker«szten: Detonv V.
B -Gyarmaton: SipplertestMitroviczán: Kerstonovits. Sopronban: Voga, Éder és
vérek.
Brassóban: Jekeliusgyógy- Mohácson: Kögl A.
Rupprecht J .
|M.-Óvártt: Koller Alajos. Szigetvarott: GrünhuthM. 4
szeresz.
Maros-Vásárhelyen : Fo-Sziszeken: Pokorny F.
C'saczan: Eichwald M.
garasi D.
S z o m b a t h e l y e n : Pillichés
Debreczenben Rothschneck
Albrecht F. R.
Kolbenberger E , Nemetz X.-Abonyhan: Lukacz.
J , Czanak J., Papp G., N.-Becskereken: Pyrra D., Sz.-Fehérvartt: Légmán A.
DanilovicsG., Wegling és Sz.-Győrgyön: Kartin Fer.
Borsosy.
Herschani, Schlesinger G. Sümegen: Hirschler N.
Déeseu : Szathmáry K.
S.-Somlyón: Ruszka Ign.
Déván : Büchler A., Ötvös. j IV.-Banyán : Pap.
Diakovartt: Bosniakovich.ílV.-Kanizsán : Fábián özv., Tapolczán : Frisch József.
Tapolcsanban Kalaba C. A.
D.-Földvárit : Timmer K. | Zerkowich W.
W A.
A
Esztergomban: Bierbrauer. IVaicy-Károlyban
Alex, Temesvártt: J m e y és Solquir, Hain,SchidloF.,FahWeszelyy gysz.
S
Saager.
gy
ner Károly.
Z b J P
!V.-Kikindán: Schanneé.
i;perjesenZ?emberyJ.,Papp
T a t á n : Nirtit gysz.
Nyitrán: Rippeli gysz.
G. S.
T
r e n c s é n b e n : Kulka J .
Nyíregyházán:
Grünfeld
J
.
Eszéken: Deszathyy S.,, ArT.-Kanizsan Firigyházky P.
és Forgács G.
girovich G. és Károjlovich
IV.-Szombaton Keszely J. Újvidéken: Vidasits J . L.,
gyógysz.
Milletits N.
és Panthotes.
Félegyhazán: Hunyady I.
Nagyváradon Kiss S.Goss- Újbányán : Hamel G.
F i a m é b a n : Kigotti.
ler J . K. és Rosenthal A. Uj-Verbászon: Singer H.
Foitarason: Schranz G.
V a r a s d o n : Dr. Haher.
Fehértemplomban: Joan- Oraviczan: Pintinger J .
<»ro*hazán: Székány Istv. Veroczén : Doma.
novics PS Boschits.
Verseczen Karnap E , ObraFehértemplom (Bánátban):; Palankán : Karvázy A.
dovics, Fuchs János, Blum
Schraitz G.
j P a k s o n : Flórián J .
J., Joannovics J. B.
Fehértemplom(Erdélyben) Pancsován: Huber J.,KrancseviesP.,JoannovicsD.U., Veszprémben: FrömmelH.
Barbulovics D.
Joannovics J . B.ésKresa- Váczon : Bodendorfer J .
Galanthan : Wallandt Tőd.
VukovarttStanits Th Mardinacz M.
Gyöngyösön Kocziánovieh.
Gyulán : Császár K.
P á p á n : Bermüller S.
kovits B.
Győrött : Hergesell A.
P é t e r v á r a d o n : Nagy Ign., Zomborban: Weisz J . és
Hadersdorfban Martinides.
Andres Ferencz.
Popits István, Falcione,
Ifradison :Beitl J. ,GrigarF. P o z s o n y b a n : Schneeberger
Heindldorfer R.,Csarsch C.
Hőgyészen : Rausz St. özv. és Heinrici, Pisztory.
Zimonyban: Treschtfik, JoPécsett: Berger C , Pucher
annovics és Petrovics.
Ilollitson: Mühlbauer.
G., Rech W., Lakich F., Z.-Egerscegen: Handler I.
Hold-Mezó- Vásárhelyen:
Obetka S.
Wagner.
1887(3-6)

d " A stájer növénynedv fehér üvegekben árultatik, a felülről kupalakban végződik, s ónlemezzel, melyen (valamint az üvegeken) „Apotheke
7-um Hirschen in Gratz" és J. P. A. nyomat szemlélhető, jól elzárva, —
különben a készitő függvényekkel s saját neve aláirásával vannak ellátva.

C s á k t o r n y a : Kárász A. Iteakova: vvojnowit
M. Debreczen: Beszlar gysz., Csanak .!., Borsos Fr. gysz. Deés: Kremer Sámuel.
Déva: Büchler A. Esztergom: Szerentsitz M., Bierbrauer József. Erzsébetváros:
Schmidt A. Eperjes: Zsembery Ignácz. E g e r : Irgalmasok gyógyszertára, Weszely
gysz. Eszék: Horning gysz., Kalliwoda, Turner E. S.fia.Carjolovits gysz. Érsekujvár: Fogd, Novák gysz. Féletcyháza: Hoffer gysz. Fíirstenleld: Feyel F. gysz
Fehértemplom (Bánátban): Bosóbitz, Harlacher G. A. Glina: Haulik G. gysz.
Gyöngyös: Kern gysz., Kocianovich gysz. Gyula: Winkler F.E. gysz., Onley gysz.
Győr: Kindermann, Unschuld. H a t z f e l d : Sehnur J , Telbisz. Högyész: Rausz
Holltsch: Popper K. E. H a l a s : Novák li. J . gysz. H.-M.-Vásárhely: Waagner
K. gysz I g l ó : Tirschner Gusztav gysz. Ipolysagh: Sartorius gysz. Jászberény
Uitz gysz. J.-ÁrokKZallas: Major gysz. j o l s v a : Maleter A. gysz. J a s k a : Ody K.
gysz. Kalocsa: Beer B. Lipót. Kapósvár: Kohn J., Kégl gysz. Karansebes:
Stoisevits. Károly-Fehérvar: Russ János, Wágner J . könyvárus, Sándor gysz.
Karolyvár : Meder gysz., Benich. Kassa : Esehwig, Quirsfeld, Imry. Késmárk :
Genersich w ysz Kecskemét: Machleid gysz. Krszthely: Singer M. Kaproncssa :
Wertl gysz. Kroat. K r e n t z : Breyer Jakab és fiai. Kolozsvár: WolflJ., Khudy
gysz., Karvaz J K o m á r o m : Czigler és fia, Belloni. Kis-tlárton : Kod lá yi J
gysz Kőszeg: Küttel gysz., Strehlen Fr. gy.-z. Lengyeltóti: Simon J . és fiai.
Lőcse: Hermann S. G., Bartsch. Losoncz : Bódy J . E. Geduly A gy,sz. Lugos:
Schiessler, Kronetter F. gysz. Léva : Bolemann E. gysz. Magyar-Óvár : Cseh.
Makó: Pocsofsky, Weil M. Malaczka: Kobrig gysz. Maros vasárhely: Fogari D.,
Bucher.Mediasch: Folberth gysz- Miskolcz: Böszörmény gysz., Szabó gysz. Spuller
Mitrovicz : Zeisberger gysz. Mohács: Kögl Andr., Auber. Munkács: Tóth Károly. Moór: Begna A. gysz. Marm.-Szigeth: Kiblin Fál. Magyar-Brod: Nowak.
Nagyvárad: Huzella M., Jankay J . , Knorr Fer. N.-Becskerek: K.llner gysz.
Haidegger, Krishaber, Deutsch Netti, Pyra. N. Kanizsa ; Feselhofer József, Wel
lisch Rosenfeld A., Braun. N.-Szt,-Miklós : Napholcz gysz. Kagy K á r o l y : Jelinek
gysz. Nagy-Enyed: Oberth gysz Nagy-Kikinda: Komka A. J . IVagy-Banya:
Papp S. gysz. NagySzombat': Pfiitzner, Sraolka gyógysz Nyílra: Lapossy L
gysz., Lang A. F. gysz. Nyíregyháza: Reich és Pavkovics Oraviczai Schnabel J
Orosháza: Szekani Ist. Ó-Zólyom: Szalay L gysz P a k s : Flórián János. Pancsova: GrafFgysz, Nikolits és unokaöcscse. P a p a : Tschepen G. Pozwega: Balog
Lajos. Pozsony: Irga'masok gyógyszertára, Weinstabl D. Schneeberger gysz., Pisztori gysz , Groszmann. Petrinia: Chaich és társa. Pétervásár: Anselmi A. gysz.,
Orondics Antal. P u t n o k : Szepessy. P é c s : Zsolnay Z. Vilmos, Gábor J . gy. Zách.
lteschitza: Brada Ed. Rozsnyó : FeymanA. Rimaszombat: HamiliarF., Kretschmar M. C. Rózsahegy: Kuffler B. Ruma : Bogdánovich János, Milutinovich. Sassin: Miy A. Segesvár: Misselbacher J . B.fiaés Deutsch, Demján D. Selmeci:
Dimark J. E. Siklós : Deutsch M., Nyers Sándur gysz. 8issek: Wakenreiter, Belussig és társa, Dietrich. Szombathely: Pachhofer, Pilseg, Rudolf A. gysz. Sz.-Fehér
var: Braun gysz., Legmane, Oblatt J . G. Sz.-Régen : Traugott és Wachner. Szatm á r : Weisz János. Szeged: Kovács M. gysz. Szigetvár: Barwarth C. Szolnok :
Schefzik Istv. gysz. Sz.-Miklós: Mikó M. Szarvas: Neustadl L., Deutsch A
Sz.-Udvarhely: Beczási Im. S o m l y ó : Társa R. Ign. S.-A.-üjhely: Reichard!}
Szebeni Zöhrer, Müller gysz, Steiner A Szabadka: Milkó S.. Hidegh Tih.
S o p r o n : Rupprecht gysz., Paehofer, Éder gyez., Vóga gysz Temesvár: Roth
László gysz., Jahner gysz., Kraul kereskedó, Schlager K., Rauch, Becher gysz.
T o k a j : Kröczer A. gysz. T o r d a : WolffJ.gysz. T a t a : Niertritt.Fr. gysz. Trencsén:
Kulka István, Simon A. gysz. Tittel: Geo.gievits Th. és társa. Unghvár: Polak Th
t'j-Verbasz: Singer H. és társa. Ujvidék : Schreiber J., Grossinger gysz. Uj-Gra
diska: Dieners D gysz. Vásárhely: Neheret. Verőcze : Demetrovich J.A. Vnkovár: StanitsTheodor, Kirchbaum M.gysz Várasd: Halter gysz. Versetz: GustM.,
Berger testv.,Herzog gysz. Veszprém: Meyer ésTuszkau,Guthard Theodor. Xal«Egerszeg: Handler Istv., Stern S. Zenta: Parivodic J Zilah: Weisz gysz. Zombor: Povits, Heidlhofer R. Zalathna: Megay G. A. Z á g r á b : Mihic Grat. gysz..
Jakics A., Horacek gysz., Pepolus gysz. Zimony : Ivánovits J . A. uraknál.

Lelkészek, néptanitók és községi jegyzi uraknak!

A MAGTÁR ALKOTMÁNY KÁTÉJA

i

Deák-tolla

Cs. kir. kizár. szab. AXATIIERIN-FOGPASTA. Ára l f t 22 kr. o. é.
FOG-ÓX „Dentoid". Ára 2 ft. 10 kr. o. é.
PESTEN: Török Jozsef gyogysz. király-utcza 7. sz., Unschuld Ede,
Balitzky Al. váczi-utcza, Scholz gyogysz. ,,a szent háromsághoz", Molnár ezelőtt, Laykauf testvérek nagykeresk., Lueff illatszerárus, Thall
mayer és Társa, Kindl és Frühwirth Lipótváros. -- BUDÁN: udvari
gyógyszertár, Ráth gyógysz. Tabán. — Továbbá

•

Bruder Frankl in Prag,

Schillingsgasse (Poric) 107* II, Hotel „Englischer Hof'

kauft und verkauft
Kiefern-, Fichten-, Timothee-, KleeS a m e n etc. etc ,
empfiehlt sich zum Bezuge von

Titkos

2008(6-12)

betegségeket

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

Magdeburger und Quedlinburger Zuckerund Futterriiben-Samen, rothem Brabanter
und steierischem, weissen Kleesamen, franz.
Luzerné, Pernauer und Rigaer Kron-SaeLeinsamen, amerikanischem PferdezahnMais, Kukurutz, Lupinen, Wicken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasern, Honiggras,
englischen Turnipssamen, Klee- und Grasmischungen,
Pest, király-utcza 27. SÜ. Medetrüberhaupt allén Arten
házban, 1-sö emelet, délelőtt 7 —9 ig,
Klee-, Gra«-, Futterpflanzen, Fntter- nnd
délután 1 —4 óráig
Rnnkelruben-, Oekonomie-, Handels-,
Ü V Díjazott levelekre azonnal
Wald- nnd Gemflse-Samen,
valaszoltatik, skívánatra a gyógysowie auch von
szerek is megküldetnek.
Portland-Cement, Steinkohlen-Theer,
belgischem Wagen'ett, Braupech Rapskochen, Peru-Guano, Knochenmehl.
Auftrage auf die vorzüglich bewahrten,
25- bis 35faches Ertragniss liefernden
1866er Probsteier Saatgerste nnd Saat- a csetnek-pécsi vasgyári-társulat f. é. május
hő 6-án Pécsen a nenizeti kaszinó helyiséhaf'er, engl. Haatg«-treide,
welche mit 10 fi. Angabe per Tonne versehen gében reggeli 10 órakor tartandó rendsind, werden von Február an in plorabirten kivüli közgyülésére, melynek főtárgyai
Original-Sacken von circa 2% Metzen, jené lesznek:
A gyár jelenlegi állapotáról való jelentés,
auf echte Originalengl. nnd amerikanischen Kartoifeln, | és a gyárnak végképe ni eladásáról való tanácskozás.
NeaseelSnder-Sommerraps,
Melyre tehát a t. cz. részvényes urak
welche mitöfl Angabe per Zentner versehen
sind, werden im Frühjahre bei frostfreíem vagy személyesen vagy törvényes képviseWetter efFektuirt. — Unser Katalog, sowie lőik által oly hozzátétellel hivatnak meg,
unsere Broschüre über Probsteier Saatge hogy a jelenlevök minden esetre döntőleg
treide werden aufVerlangen franko zugesen- fognak határozni
det. Für die Echtheit s^mmtlicher OrigiA társulati választmány határozásából
nal-Saaten garantiren wir. 1956 (ll—16)

Med. dr. Helfer Vilmos

Meghívás

id. ÜIa<larn*z András.

Bruder Frankl in Prag.

I 2068 (2 — 3)

választmányi elnök.

Heckenast Guszfáv

písti könyvkiadónál megjelent és minden könyvárusnál kapható:

's)

Ráth György. Német-magyar és magyar-német műszótara az nj törvényhozásnak.
(VI., 1&4; l I , 80 lap, nagy 8 rét) a két rész egy kötetben keményen kötve 1 ft.50 kr.
(Deutsch-ungarische und ungarisch-deutschs Terminologie der neuen Gesetzgebung.)
Kelemen Mór. Latin-német magyar tiszti szótár. Átnézte. Dr. Ballagi Mór, tanár.
1862. 92 lap, 8-rét) füzve
50 kr.
Német-magyar tudományos müszótára gymnáaiumok és reáliskoltk számára. Deutschungarische wissenschaftliche Terminologie. 1858. ( V I I I , 362 lap, nagy 8-rét)
füzve
2 ft. 50 kr.
Babos Kálmán. Közhasznu m a g y a r á z ó szótár a magyar iroddalmi müvekben, magán
és hivatalos iratokban, hírlapokban, folyóiratokban és társalgási nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére. (VIII. és 328 lap,
nagy 8 rét) füzve
. 1 ft. 80 kr.

czim alatt egy kis müvet adott ki szerző, melyben azon szent czél vezette, Mólé. Uj magyar-franczia és francsta-magyar szótár. A legjobb kútfők szerint
szerkesztve. Harmadik tetemesen bővített és javitott kiadás. Két kötet 1865. Ara
hogy alkotmányos jogaink ismeretét minél ezélesebb körben elterjessze B
füzve
3ft. 20 kr.
minden honpolgárnak ezivvérébe csepegtesse.
1. kötet: Franczia-magyar rész. D'aprés les meilleurs ouvrages publiées jusqu' a
ce jour et spécialement d'aprés le dictionnarie francais de Mólé (420 lap 8-rét)
u eszme megtestesitése végett bizalmas tisztelettel ajánlja művét
füzve
1 ft. 60 kr.
önöknek, mint a népnevelés közvetlen eszközlőinek becses figyelmökbe.
IL kötet: Magy ar franczia resz. Irta Babot Kálmán. (520 lap, 8-rét) füzve 1 ft. 60 kr.
% v példány ára 20 kr. Kapható P e s t e n , Eggenbcrger Férd.
A két rész egybe kötve fél bőrbe 4 frt.
akad. könyvkereskedésében, Fereneziek-tere 5-ik szám.
2057 (6-6;
é
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KÁBÓL KANYAJOZSEF

Az elsö magyar

SELYEM- ES NEMEZ-L4LAP GYARIN»gr választéku raktár, mindennemü •rljriii- é- neineikalapokból, urak, hólityk és gyermekek fámára, s»ját és külföldi
pyArtmánvok, kelme-vad-sz-kalapok, házi és va«iá*B-ipkák, knrsmnk. nyakkendők, utazási nemeztopank'ák, ugymnten hAlgyi nemez-czipok bortalppal, papucsok
én eiceHZHrgi mmeztalpak.
Az ö*s*ea formák az alanti számok
izerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a meileite álló számok pontos kitétele mellett, még a kalapok
ir»t, szinét és a fej nagyságát keljük
r\. lölni.
Kalapok, festés, tisztítás vagy
divatOK'trts végett a leicnagyohb
kéxzNégKel elfogradtatnak es gyorsan elkészíttetnek.
l.az. vailá37-knl«pok, zöldek és szürkék, S.ÓO, 4, 6, 6 füg.
2.,, felkemény k. feketék és szürkék, 3, 3 50, 4, 4 50, 5 ftig.
3.,, félkemények én lágyak, (< hér
és szürke 8, 8.50, 4 4 50 öltig.
4. „ félkemények és lágyak, fehér
és szürke selyem személylyel 8
8,8.50, 4,4.60. 6 ftig.
$. „ fé kemény és lágy, fekete és
s»ürke Jt, 8 60, 4, 4.50, 5 ftig.
6. kalapok ft. pspok számára, simák 4 6 frt, selyem-nemez,
fin. 4, 6, 6, ftig.
1. „ félkemény és lágv, fekete és
szürke 3 50, 4.60, 5 ftig.
8. felkeménv és lágy. fekete és
fzürke. selyem szegelylyel 8 50,
4, 5, 5.50 ft-g.
9. „ félkemény és lágy, fekete és
szürke 8, 3 60, 4, 4.60, 5 ftig.
10. „ félkemény és lágy, fekete és
gzürke 8, 3 5u, 4, 4 50 5 ftig.
11. „ lepni bh alaku félkemény 8 60,
4, 4.60, 5, 5.50 ftig.

2073 (2-3)

kigyó-tér.

ajánlia

minden évszakra

dusan ellátott
legujabb alaku vízmentes, kem ,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50, legujabb bel- és külföldi
5 ftig.
13. legujabb alnku félkemény és
szürke 8, 3.50, 4, 4 50, 5 ftig.
14. széles k»rimáju félkem. és lágy,
1? <£*, IX. t ÉL 27 ÉL t fekete és szürke 4, 4.50, 5 ftig.
legujfibb alaku vizm. kemény,
2031 (2-6)
15.
fekekete és szürke 8 50, 4,
4.50, 5 ftig.
16.
kemény, fekete, sima nemez és
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.
17. egész lágv, fekete és szürke
8, 3.50, 4, 4 50, 5 ftig.
18. inas- és kocsis-kalap, fekete ajánl Török József gyógyszerész Pe»ten(:
félkemény, 3, 8.50, 4, 5, 6 ftig király-utcza 7. s*. a. — Egy hüvely ára
legujabb alaku félkemény és 30 és 50 kr. — Kapható még Szetteden]:
19.
lágy, fekete és szürke 8.50, 4, Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes: Makovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
4.50, 5 ftig.
Nyiregybaza: Matheides; MistO. „ legujabb alaku vízmentes kem., Pecher;
kolcz: Böszörményi; Debreczen: Borsos
fekete és szürke 350, 4, 4 50, 1893 (14—20)
5 ftig.
21., kocsis-kalpag,kemény és lágy,
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
kucsmák 2 ft 50 kr. krjával,
22.
asztrakán 5 ftig, persa prém
ki magyar és német nyelven, zongorá5, 6, 7, 8 ftig.
zásban és nöi munkákban oktatást ad,
23.
Piros török sipka 1.80, 2 ftig
tudakozható Zelenka Pál, evang, lelkész
24., Huszársipka,piros és különféle
urnál Miskolczon.
5083 (1—3)
színben 3.50, 4, 5 ftig.
25. inas-kalap, fekete, fél és egész
kemény 3 50, 4, 4 50, 5, 6 ftig.
Genfben megjelent:
Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.
' számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
3 ftig, 9. számúból fekete és szürke,
selyem és bársonyszegélylyel 2 50,
Magyarország
3 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.60, ÍJ ftig. Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 3,
története 1848—1849-ben.
8.50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig.
8 nagy kötet.

női-divatára
Fogfájás ellen,

Pest, aprilis 14-én 1867.

„foggyapotot"

Neveléné,

Horváth Mihály

függetlenségi harczának

Velemény-magvak,

u. tn : Inrzcrn.'i. wfiriai és mezei léhere. bükköny, baltarzim. bohókás perj^, mezei komacsin. burgundi és
tarló-répa, valamint minden más gazdasági magvakat a

Halbauer testvérek

Pest, király-utcza 10. szám alatf, a „három rózsánál."

Legnagyobb raktár

ujonan megjobbitott Ligroine-lámpákból
biztonsági csavarokkal, u. m: asztali-,
pinrze-, konyha-, istálló-, fali- és iüggölainpák, valamint tüzszerszámok.

Petróleum-lámpák minden nemben.

Legfinomabb ligroin bádog-palaczkokban vagy fontszámra,
belföldi s amerikai petroleum a legjutányosb áron.
Szagtalan szoba ürszékek egészen érczből, betéttel e kettős zárral, finoman lakkozva, bőrvánkossal együtt 10 és 12 forintjával.
Levélbeli megrendelések postai utánvét mellett
gyorsan s pontosan teljesittetnek.

Bolti ára 12 frt. (2—2)

FALUSI GAZDA
1§67-dik negyedévi folyamára.
(Ápril—Junius.)

Elöfizetési feltételek:

Évnegyedre (ápril—junius)
1 forint.
Teljesszámu példányokkal jannárlól be?dve szolgálhatunk, e szerint az
1867. ejtesz evfoljamra folyvást 4 ltjával előfizethetni.
Tisztelettel kéretnek a ..Falusi Gazda" előfizetői, kiknek elöfizefésAk
márczius végével lejár, hony azt mielőbb megujitani sziveskedjenek. — A pénzes levelek bérnuntes küldése kéretik.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)

6—1 órai égetés 2 krajezárba
kerül!
» világossága 2 inilly stearin-gyertyával felér.
Kapható darabonkint: 40, 45, 50, 60, 65, 70,
80, 90 kr. 1 ft, 1 ft. 10, lft. 40 s 1 ft 50 kr., tűzbiztos gazdasági ligroinlámpák, 3 ft. és 3 ft.
50 kr. as idenyomott rajz szerint különösen
ajánltatiiak gasdászok, molnárok és czukorgyárak számára.

2076

Elöfizetési hirdetés

legjutányoab áron ajánlanak

.,3 2040(3-8)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,

12.

ani é s darabonkinti eladás.

2071 (8-5)

Tizennegyedik évfolyam.

(elöbb Böhm és Kánya)

PESTEN.

Főraktár:

15-ik szám.

A valódi

Veuve Cliquot Ponsardin pezsgő,

melynek egyedüli raktára nálam létezik, ezután is a legjelesebb minőségben, nagyban ea üvegenkint kapható. — Az ismételadók illő elengedésben részesülnek.
••• • •
*~^ »

o62 (2-4)

2

Malvienx C. J.

GUARANA

Azon pillanatban! meg«yó«ryitása a fejköszvény,
I főfájás és zsábának (Neuralkie) által, Grimanlt és társa
| gyógyszerészektől Párisban.
E növényi anyagnak, mely Braziliából származik, kedvező eredményei oly biztosak, hogy az at. cz. közönségnek egész bizalommal ajánlható. — „AGrimault undComp."
pecsétje mindenkorfigyelembeveendő, ki mint e szernek főimportálója a legjutányosb
árért (katulyákban 12 por) képes szállitani. Ára 1 ft. 50 kr. A főraktár egész Magyarbádogos-mester, raktára sebestyén-tér. országra nézve Török József gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. sz. a.
gyára borz-nteza 4. szám alatt.
1933(4-12)

Zellerin Mátyás,

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott táját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre fi ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 lt.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Bónis
A magyar alkotmányos küzdelem azon
tiszteletre méltó veteránjai között, kik még
a pozsonyi sérelmi és reform-országgyűlések
korszakából maradva fönn, a forradalom
nagy eseményeiben tevékeny részt véve s
szenvedöleg következményei által szintoly
súlyosan sújtva, a 61-ben ujra fölébredt
alkotmányos élet 65 —67-iki időszakában is
még a régi erövel és tevékenységgel küzdöttek és küzdenek, — a tiszteletre és szeretetre
legméltóbbak egyike azon férfiu, kinek itt
arczképét s élete fő vonásait mutatjuk be
közönségünknek, régi tartozást róva le ezzel
is azon olvasó-kör iránt, mely
tőlünk a magyar közélet s politikai világ nevezetességeinek
minél teljesebb képcsarnokát
várja. S e képcsarnok hiányos
lenne, ha Bónis Sámuel kimaradna belőle.
Bónis Sámuel 1810-ben született Szabolcsmegyében, NagyFaluban. Atyja, szintén Sámuel,
megyéjének egyik legtiszteltebb
fia, elsö alispánja s a nevezetes
1825-ki országgyülésen követe
volt; anyja pedig báró Dániel
Borbála.
A növekedő fiu, tanulmányait Sáros-Patakon kezdette
meg, a felekezetnek, melyhez
tartozik, virágzó főiskolájában.
De szülői több oldalú nevelést
óhajtván adni neki, utóbb Bécsbe
küldötték, hol a polytechnikumban folytatta tanulását. A jogot
ismét Patakon tanulta, Kövitöl,
a magyar jognak akkoriban leghirnevesebb, legkitünőbb tanárától, kinek egyik kedves tanítványa lön az eleven eszü, nyomós gondolkodásu s világos fejü
ifju. Végezvén a jogot, akkori
szokás szerint patvariára, Komáromi Istvánhoz ment, Abaujba;
hol korán elhunyt jeles történetírónkkal, a vele szintén egykoru derék
Jászay Pállal együtt patvaristáskodva, köztük meleg barátság fejlődött. De legdrágább
emlékei közé számitja életének e korszakából gyakori érintkezését a már öreg, de
lélekben mindig fiatal s a fiatalságot szerető
Kazinczy Ferenczczel, kivel közel szomszéd-

S á m uel.

ságban levén, gyakran találkoztak s ki a két évben már szolgabirónak választatott meg;
ifjut rokonszenvére méltatta, levelezett ve- s ugyanakkor vette nőül Darvas Erzsébetet,
azon derék és nemes jellemű nőt, ki azóta
lök s hatott szellemi iráríyzatukra.
Az 1830-iki országgyülésen jurátus volt. hiven osztozott élete jó és rosz napjaiban. —
Az országgyülési ifjuság körei, a gyüléster- A megyei szolgálat a legjobb lépcső volt
mek karzata s a követ urak dolgozó-szobái mindig az országgyülési követségre, s Bónis
és a dictatura, megannyi iskolái voltak azon már az 1839—40-cüki országgyűlésre köveidőben a magyar politikai életnek, a fejlődő tül küldetett megyéje bizalma által. Az
nemzedék számára. Ez iskolát, annyi jele- ellenzékhez csatlakozván, melynek vezére az
seinkkel együtt, Bónis sem járta hiában. — alsóházban Deák Ferencz volt, egyszerü
1831-ben letette ügyvédi vizsgáját s okleve- modorában, alapos és érvdús előadásában,
let nyert. Mindjárt, még azon évben, omino- logikai okoskodásaiban sokat hasonlított
sus szolgálatba lépett, a rérnületesen dü- ünnepelt vezéréhez, kinek iskolája e tekintetben ma is meglátszik rajta,
bár töle némelyekben eltérő politikát követ is. 1841-ben a katonai élelmezési és elszállásolási
országos küldöttségnek s abban
az adatok gyűjtésével megbÍ7ott
al-választmánynak is munkás
tagja volt. Az 1843/4-iki országgyülésen ismét mint Szabolcsmegye követe jelent meg, valamint az utolsó (184y8-iki) pozsonyi országgyülésen is. Majd
minden fontosabb tárgynál élénk
részt vett a tanácskozásokban;
soha nem szónoki virágokkal,
hanem erős meggyőződéssel s
világos érvekkel. Tagja volt az
ellenzéki hatos konferencziának,
mely a párt programmja szerint,
a tárgyak előkészitésével volt
megbízva. S munkás részt vett
az 1848-iki törvények alkotásában is.
Midőn az elvek, melyek mellett az ellenzék annyi éven át
kitartással küzdött, az 1848-iki
törvényhozás eredményeiben érvényre jutottak, az első képviseleti pesti országgyülésen Bónis, minta szabolcsmegyei tiszalöki választó-kerület egyhangulag
megválasztott képviselője
BÓNIS SÁMUEL.
vett részt, s ugyane kerületet,
höngö keleti kolera ellen alakult központi szintoly osztatlan bizalom mellett, képviselte
bizottságnál jegyzőül alkalmaztatván. — az 1861,s képviseli a jelen országgyülésen is.
Az 1848-ki elsö felelős miniszteriumban
Ugyanakkor szülömegyéje, Szabolcs tiszteaz
igazságügyi
tárczát Deák vállalta il. S
letbeli tiszti ügyészévé neveztetett ki az
régi
barátját
és
elvtársát, az urbéri és bünakkori főispán gróf Teleki József által — s
tető
osztálynak,
melyhez a jury is tartozott,
ezzel lépett az alkolmányos élet elsö küzdosztályfönökségével
bizta meg. A csöndes
terére — a megyei szolgálatba. A következö

