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i . Frankfurt mellett.

A homburgi
gyomor és altest há
kulácziót tevékeny

mirigy

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

bajokba

ni aj

anyalúg, korpa
__
Idült borbajok ellen, néhány év óta kitünö credménynyel szappannal vegyitett ásványkátrány-fürdők
is alkalmaztatnak.
A már évek hosszusorán át fenálló hidegvíz-gyógyintézet, (a pünkösdi kutnál) a t. cz. közönség számára
ugy mint ezelőtt, ugy most is nyitva áll. Ezenkivül oly botegek, kik a hidegvíz gyógymódot rendesen használni
axarják, azok dr. Hitzel urral, ki kizárólag a hidegviz-gyógyintézot vezetésével van megbizva, —mint az intézetben,
mint saját lakásán naponként értekezhetnek.
Savó, a svájczi Alpensennea-ből, (Apponzellkantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készíttetik, s

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
546 (2—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni le^hiztosn óvszeréről.

a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 4 0 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Pest, junius 13-án 1869.

Dr. Kiber V. P.

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

diszitett játszó-termek, kávé és dohányzó szoba.
A nagyszerü olvasó-kabinét a t. cz. közönség számára minden dij nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a
legolvasottabb német, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás A t. cz. magyar királyi honvédtiszt uraknak ajánlja magát
étterem, melyben étlap szerint lehet étkezni, a gyógykert szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hirneves
Chevct-re van bizva Párisból. A gyógy-zenekar, mely 40 kitünő tagot számlál, naponként háromszor u. m. reggel
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s esto a bálteremben játszik.
Augusztus 7-től szeptember végeig az idő, ismét a kedvelt olasz opera által fog betöltotni a hirneves Orsini
karmester vezetése alatt, melyre az ünnepelt primadonna Patti Adelínc. van ujolag megnyerve, hasonlókép \icolini, katonai, polgári s papi öltöny
készítő,
Agnesí, Vergcr stb. kitünő énekesek.
A t. cz. közönség mindezeken kivül, egy, itt még soha nem létezett mulatsággal fog meglepetni; — ugyanis ki már az eddig kinevezett lionvédtiszt
tíagyobb részének öltönyeiket késziteni
a párisi palais-royal szinház, szükséggé vált javitások miatt rögtön bezáratván, c szinház tagjai egyidőre szabadsá- urak
oly szerencsés volt.
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goltattak, mi közben a gyógyintézet igazgatása nem mulasztá el e kitünő és 38 személyből álló társaságot
ÍP?~ Boltja : zöldfa-utcza 7. sz.
megnyerni és 10 előadásra — mely julius 3-tól augusztus 3-ig tart — szerződtetni. E müvészek előadásai, mint
tudva van, igen szeszélyesek s kedélyesek, s mit sem fognak mulasztani, hogy a t. cz. közönség tetszésnyilvánításait,
Mindennemü
kiérdemeljék.
Á homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasuthálózat bevégzett épitésévol, Európa kollő közepén fekszik.
Bécsből 24, Berlinből 15, Párisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 óra alatt érünk oda, (közvetlen
vasuti összeköttetés levén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fönn (ide s oda) a
közlekedést, — utolsó menet i l órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállitja, mely által alkalom nyujtatik
(Makulaíur)
Frankfurt nevezetességeit, szinház, hangverseny s más egyéb esti mulatságokat meglátogatni.
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k.Hph:.tó Pesten, egyetem-uteza -s-ik sz.

CSAK IMRE

takarópapiros

KollaritH József és Fiai

rsinMinoz
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utczában Pesten,

kapliatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mntdcíiiií*mü kész ÍVlirrnemfiek férfiak, hölgyek <js
gyermekök számártsu

Tizenhatodik évfolyam.

24-ik szám.

Végeladás.

Miután a házon, melyben árutáram van, közelebb épitkezések kezdetnek meg,

végeladást nyitok
mindennemü divatezikkekböl, ugymint: mindennnemü popclin, lastres, mohair,
poils, tmrége, percaline, batiszt, jaconas, moosselinból stb. — Továbbá longschawlok, nagykendok, kész joppok és paletokból

iSilF* tetemesen leszállított árakon. "13E8I
JUH?" Ajánlom továbbá valódi angol waterproolomat eső-köpenyekre.

KÁNYA JÓZSEF.

528 (3—6)
József-tér 10. sz. a.
Férli-ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3ft.,3ft.
50 kr.. 4 ft.. 4 ft. 50 kr., 5ft.,5 ft. 50 kr.. 6 ft., 6ft.50 kr., 7ft.,8 ft., 10ft.,12 ft.
Férfi SZÍIK-S ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Ferii pamut madapolan ingek. 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., :i ft..
3 ft. 50 kr.. 4 ft.
FérR-gatyák, magvar, félmagvar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr.. 1 ft.
50 kr., 1ft.55 kr., 1 ft.tíOkr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötök, harisnyák és minden faju vászon és batiszt zsebkendők és esernyők.
nyerendő az állam által felállított és biztositott
Hölgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2ft.50 kr., 3ft.,3ft.50 kr., 4ft.,5ft.hímzett 3 ft., 8ft.50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5—14 ftíg, a legujabb franczia mintában 4 ft., 4ft.50 kr.. 5ft.,6 ft., 7ft.,8 ft., 9ft,,10 ft.
j franczia derék-füzö, 1ft.50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3ft: 50 kr.,4 ft., 4 ft.50kr.
Hölgy perkal-corsettek. l ft. 85 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ít. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.
75 kr., 3ft.,3 ft. 50 kr„ 4ft.,4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
további főnyeremények:
Hölgy alüószoknynk. krinolinok. lószörszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csikos éspiquetbarchetböl. liíílél'ökotök, harisnyák s mindcnfaju zsebkendők, szint105,000: 10,000; 35,000; 21,000; 17,500; 14,000: 6000 ft. stb.
ugy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.
Fia vászon" ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., •> ft., 4 évesnek 1 ft. 90 kr., /ft. 10 kr., 6
A 2.432,500 ft. egyleti pénzből álló egész tőke, mely a betevők által hozatik
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2ft.20 kr., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
össze és szétosztás utján ismét azok birtokában jut vissza. Havonkint egy huzás. Az
2 ft.30 kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 40 kr., 2ft.90 kr., 3ft, 50 kr., 14 évesnek
elsö huzás már folyó hó 10- és 11-én veszi kezdetét. Egy egész sorsjegy ára 1 ft.,
2 ft, 65 kr., 3 ft. 15 kr.. 4ft.,16 évesnek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4ft.,4 ft 50 kr. Fifél sorsjegyé 8 ft. 50 kr., negyed sorsjegyé 1 ft. 7 5 k r . A nyeremények a fentebbi
nom szines e's fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.
pénznemben az illető résztvevőknek mindenhova elküldetnek. Minthogy ezen sorsjegyek .után ~ mint előre látható"ZZ.a keresettség igen nagy leend, tisztelettel kérjük
- ... veget _ ,
. .
a megrendeléseket idejekorán megtenni, és csakis közvetlen az ezen eredeti sorsjegyek
ft.. 12 ft r.n kr.. 13. 14, 15. 16, 17, 18, 20, 25 ft.
eladásával megbizott nagykereskedőházhoz intézni. A pénzösszegek ausztriai bankjeVászon törölközők, kötegje 5 ft. 50 kr„ 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft, 10 ft.
12—20 forintig.
gyek vagy levélmarkokban is beküldhetők Hivatalos játék-tervek valamint sorshuSzines agyi kaiiavászon, vége 9 ft., 10 ft., l l ft.. 12 ft., 13-16 ftig.
zási lajstromok ingyért adatnak ki..
Asztalkendők, kütegje 5 ft,', 5 ft. 50 kr., 6 ft. 50 kr., 7 ft, 7 ft. 50 kr., 8 - 1 2 ft.
Abroszok es asztali teritékek, 6, 8, 10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban függönyök, agy- és asztal-íeritök, kávés abroszok, s cseHamburgban.
mege kendők.
9 V A fentebbi sorsjátéknál egyedül esak nyeremények huzatnak ki, s egy
Menyasszonyi keszletekkel kész fehérnemü és vászonárukban a legnagyobb választékban szolgálhatunk.
kihuzott sorsjegy sem nyer 18 ezüst forintnál kevesebbet.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
JMF* Kéretik, hogy ezen eredeti sorsjegyek semmiféle Ígérvényekkel (PromesKendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, g a csomagolást
sen) vagy részvénypapirokkal össze ne tévesztessenek.
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nem számítjuk.
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175,000 lt. ezüst \agy aranyban

nagy pénznyeremény sorshúzásban,

fíriinebauni

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

Móricz

Elöfizetési f ö l t é t e l e k : a V a s á r n a p i U j s á g és P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
~ C s n p á n V a s á r n a p i U j s á g : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — C s u p á n P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
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 krajczár.
,

Szathmári Király Ádám, Rákóczi bujdosó társa.
(1692—1752.)

EA nemes alkatú homlok, e nyilt, szelid, értelmes tekintetű arcz a mult század egyik legműveltebb magyarjáé: a bujdosó Rákóczi Ferencz fejedelem oldalánál növekedett, ország-világ látott
Szathmári Király Ádámé, a ki egyszersmind
magyar iró.
A Szathmári Király-család ma is egyik legelőkelőbb nemzetsége Borsodvármegyének, s buzgó
református, mint a XVI-ik század közepe óta
mindig. Eredetileg azonban székely származásu, —
Zsigmond király adá czimeres lovolét, harczi
érdemekért; ősei közé számlálja Király György
váradi főkapitányt, ki Várad bástyáján 1595-ben
esett el, s Király Albert szintén hires hadvezért,
Báthori Zsigmond, majd Rudolf
szolgálatában. A „Szathmári" előnovet oz az Albert kapta, Rudolftól adományozott Szathmári birtokával, s a család ma inkább ezen
elő-, mint tulajdonképi nevén ismeretes. Király nevüket alkalmasint
a gömöri Királyi helységtől vették,
melyet a régibb időkben századokig
bírtak. E helységet még Ádámunk
atyja Szathmáry (máskép: Szatmáry) Miklós is birá, ki azonban
rendesen nem ott, hanom Borsodban: Nyomáron vagy Boldván tartá
lakását, melyek ma is utódaié. E
Szathmáry Miklós egyike volt ama
kurucz ezredeseknek, kik 1711 tavaszán Károlyi Sándorral a Szathmári békét aláirták. Miklós, mint
elégedetlen kálvinista magyar, úgy
látszik, mindjárt a Rákóczi-háború
kezdetén fegyvert fogott; 1705-ben
lovas százados, ugyanezen év vége
felé őrnagy, 1706-ban alezredes,
1708-ban pedig már ezredes volt s
1709 ápril haváig gr. Csáky Mihály
tábornoknak, majd ez időtől kezdve
Szent-Pétory Imre brigadérosnak
borsodi huszárezredét vezénylé, s
Bercsényinek — értelmes és tevékeny voltáért — nem kis mérvű
kegyével dicsekedhetett.
Fia, Ádám — mint Miklós a
családi öreg bibliába bejogyzé —
1692. július 9-kén született Nyomáron ; anyja Óvári és Liptó-SzentMiklósi Pongrácz Borbála volt.
Gondos nevoltetését szülei és különösön szerető nagy-atyja Szathmári Király János
felügyelete alatt kapta, a kinél gyermek-korában
Királyiban lakott a a szomszéd tornallyai falusi
iskolát látogatta.
Majd, 11-dik évébe fordulván, tovább képeztetés, különösen a latin nyelv megtanulása végett
1703. január havában a kassai — akkoriban hires
— kollégiumba vitto őt gondviselő öreg-apja. —

Itt érte a gyermeket a Rákóczi-harczok vihara.
Atyja a kuruezok soraiba állott, s öreg-atyja, vénsége miatt immár fegyverrel nem szolgálhatván a
hazát, — Rákóczi által a gömörvármegyei lezárolt
jószágok praefectusává neveztetett ki, moly hivatalt haláláig (1705.) vitte. Kassát a kuruezok csakhamar körültáborlották, — de csak hosszas ostromzárlat után, 1704. október l-jén vehették kézhez.
Ádámunk nem volt oly szerencsés, mint egyik,
három évvel idősb iskolatársa, a később Francziaország első marsalljává lett gr. Bercsényi László,
a ki addig mesterkedék, mig egyszer csak kiszökött, még az ostrom ideje alatt, apjához, a kurucz
fővezérhez.

SZATHMÁRI

KIRÁLY

ÁDÁ M.

Meddig folytatta a serdülő Ádám tanulói pályáját Kassán ? bizonyosan nem tudjuk; azonban
valószinüleg 1707 vagy 1708-ig, a midőn őt, atyja
kértére, Rákóczi fojedelem udvarába fölvette a
nemes apródok közé, — a mi az ily ifjúk 15—16-ik
évében szokott volt történni. Igy alkalmasint egy
esztendőben került az udvarhoz apród pajtásával s későbbi bujdosó társával, a hiros Mikes

Kelemennel, ki viszont a kolozsvári kollégiumból
vétetett föl Rákóczi által (1707.) nagybátyja gr.
Mikes Mihály ajánlatára. Mind a ketten a ritka
nemes lelkű, lovagias szellemű és nagy-műveltségű fejedelem szemei előtt nevelkedtek, a ki
udvari ifjairól édös atyailag gondoskodott, s tudományokban, nyelvekben, diplomatiában, hadászatban, szépírásban, rajzban, vívásban avatott
mesterek — leginkább francziák — által képeztette okot. De legtöbbet, s azonfölül szív- és léleknemességet, jóságot és rendszeretetet magától a
nagy Rákóczitól tanultak az ifjak, kinek dicső
szellemét, a ki közűlök fel tudta fogni, — az imádásig szerette és ragaszkodott hozzá.
Igy a korán fejlődött, szép elméjű, kedves ifjú is: Szathmári
Király Ádám, — ki e lelki tulajdonokon kivül megnyerő külsővel:
daliás termettel, aranyszőke hajjal,
szelid kék szemekkel, s gyenge
piros arczczal bírt. — Csakhamar
meg is nyeré fejedelmi úra hajlamát. — Á tanulékony s gyöngéd
lelkü ifju ugyanis minden aprólékos szokását gondosan mogfigyelé
a fejedelemnek, — s a szerint tudott
mindent tenni és intézni, a mint
épen ura legjobban szerette.
Midőn Rákóczi, már a Szathmári béke alkudozások folyama
alatt, 1711. február 21-kén Lengyelországba ment, Nagy-Péter
czárhoz, az igért hadi segélyt személyesen sürgetendő: Szathmári
Király Ádám is, az ekkor még
19-ik évét be nöm töltött ifju, nehány nap mulva utána sietett urának — február 29-kén indulván
meg Munkácsról, Vay Ádám udvari
főkapitánynyal s a többi udvariakkal. Azonban az árvizek miatt utjok
gyakran akadályoztatott, úgy hogy
a határt csak márczius 4-én léphették át Vereczkénél, — hogy hazájukat némelyik közülök soha többé,
mások is csak hosszu évek mulva
lássák. Eleintén Szkólján, és Szinyavszky herczegné — Rákóczi
rokona — más jószágain utaztak
át, mindenütt vendégszeretőén fogadtatva, majd Sztry városába értek, ott találkozván a többi, már
előbb kibujdosott magyarokkal, különösen a fejedelem udvarabeliekkel.
Ápril havát Sztryben és környékén tölték
kirándulásokkal; ezeket — s hol mit látott? — a
gondos Király Ádám szorgalmasan följegyzotte
naplójában, melyet Munkácsról kiindulásakor kezdett mög. Az épitészetet, különösen a haderőditésekot már ekkor figyelemmel tanulmányozá; élénk
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érzékkel birt miadoii iránt, sa rajzolás jártassága- |
nak hasznát vetto. Május 17-dikén Rákóczi Vay
Ádámmal üt, s a többi udvariakkal együtt magához rendelé Javaró városába, hol ekkor udvarát
tartá, Pétor czárral, Ágost királylyal, Szobjeszky
Konstantin királyfival, Dolgoroucky herczeggel,
gr. Bercsényivel s velök számos orosz, lengyel és
magyar főurakkal. Többször történtek f'ényos
lakomák, máskor komoly értekezletek. Junius
elején Rákóczi udvarával a saját, jaraszlói uradalmához tartozó, s a Szón vizo mellett fekvő, Viszocska nevü falujába ment, melynek Szobjoszky
lengyel király épitette, pompás díszkerttől körülvett kastélyában vendégelte meg aztán Nagy-Péter
czárt s egész udvarát, — úgy hogy a jó tokaji aszubort a muszka urak süveggel mérték, s a mit meg
nem ihattak, „edényekre .töltögették," úgy vitték
ol utravalónak, — mert a czár ismét Moldvába
ment a török ellen.
A fejedelem majd egész junius havát Viszocskán tölté bujdosó magyarjaival, várván a czár táborozásának eredményét. Julius 25-én Rákóczi
Bercsényivel s udvara egy részével — Király Ádámmal is — Ilyvóra (Lemberg) és Javaróra utazott
a kiowi palatínus Potoczky, továbbá Szinyavszky
és Visnyoveczky herczegek látogatására. Ádámunk
július elsején Vayval visszament Sztrybe, de e hó
17-én már ismét magához rendelé őt a fejedelem,
Juvaróba, a hol 19-kén tette leniint „udvari bejáró11 — belső szolga — a hitet Beniczky Gáspár,
Rákóczi magán-titkára kezébe. Mint ilyen, méginkább megnyeré ura szeretetét, úgy hogy ezentúl
őt Rákóczi, mint logmeghittebb hívei egyikét, ha
csak harmad-negyed magával ment is valahová,—
magával vitte. Ö lőn ezentul a kedves ifjunak
gondviselő apja-anyja,—ki érette, szülőitolhagyá.
Mikes Kelemen könnyebb szivvel követheté a
bujdosó Rákóczit — ő apátián, árva volt, — de
Ádámunknak hónán kivül kedves szüléitől is meg
kellé válnia, mégis hiven kisérte bujdosó urát, hű
lélekkel ragaszkodván a nagy emberhez, — a ki
különben mindenkit fölmentett esküje alól, s haza
bocsátotta, a ki töle megválni akart, — a minthogy ez időbon sokan is tértének vala vissza.
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Július és aug. havában Ádám hol Javarón,
hol Jaraszlón, és Szinyaván — Szinyavszkyéknál
— tartózkodott a fejedelemmel, majd Kokizow városában, mely mellett az erdőn fogadta és tokajival ismét jól tartotta Rákóczi a törökről visszatérő
czárt, Dolgoroucky herczeget, Golowkint minisztert, GesofT tábornokot s egyéb muszka fó-főtisztekot. Később Zolkiewen vendégeskedénok, Konstantin királyfinál. Onnat ismét Péter czárral együtt
Jaraszlóra mentek, honnan az orosz és a magyar
fejedelem, aug. 29-kén a Viszla vizére szállva, l l
hajóval Varsóba utazott Rákóczival — ki itt Radziwiel herczeghez szállá; csak 24 udvari szolga vett
részt ez utazásban, köztük Király Ádám. — Varsóban ujra nagy vendégségek voltak szept. 6-káig
a mikor Toronyára (Thorn) tovább indulván, ide
9-dikén értek, hol Ágost király udvari marsallja
fogadá a czárt és Rákóczit. Ádámunk ez utazások
élményeit, a látott városokat és partvidékeket,
mind gondosan leirja naplójában.
A czár Toronyából szept. 13-án Karlsburgba
távozott, azonban Katalin czárné, Rákóczi, Dolgoroucky még ott maradtak s egymást vondégolték.
Do 27-én Rákóczi is franczia köntöst vevén, 13admagával Danczkára(Danzig) utazott, a franczia
király ottani követével értekezendő. Ádám, lő-öd
magával Toronyán maradt a czárnénál, jelon volt
a pultavai csata emléknapja (okt. 8.) pompás megünneplésén — melyről rajzot is készitett — azonban a fejedelem okt. 20-án őket is magához rendelé
Danczkába, majd novemberben Elbingába, a hova
okkorra a czár és czárné is érkeztek. Itt a vendégségek mogujulának.
Nagy-Péter és liákóczi Elbingában nov. 18kán búcsúztak el egymástól, a czár Pétervárra még
az nap, — a fejodelem Danczkára másnap indulván. Ez utóbbi helyen öltözött Ádámunk is udvari
bejáró-társaival külföldi ruhába, deczember 8-án,
— Rákóczi Danczkán a franczia, bajor és porosz
ügyvivőkkel folytatta diplomatikai alkudozásait,
— különben pedig a kulmi palatínus és püspök, a
lengyel korona marsallja, kincstartója, a meavi
sztaroszta, a franczia követ stb. által gyakorta vendégeltetett, hol ő vendégeié vissza ozoker s más
muszka és lengyel nagyokat.
(Vége köv.)

T ö r p e-k i r á l y .
(Göthe balladája.)

Ki vágtat ily későn, o szélveszes éjjel?
Az atya az, kisded gyermekével.
Keblére szorítja, puhán betakarja,
Jól elfödi, védi, melengeti karja.
—
—
A
—

Fiam, te remegsz, mit rejted el arczod'?
,A törpe-király, jaj, nézd, ide tart, — ott!
törpe-király . . . koronája, farka . . .'
Fiam, csak a köd leng s száll a viharba'.

— „Édes, kicsi, szép fiu, jöszto velem!
Ott játszni, mulatni leszünk elegen.
A völgybe' virít sok tarka virág,
S anyám szín-aranyból varrja ruhád'."
— ,Nem hallod, atyám? de! az istonér'
A törpe mit igér s jaj mire kér?'
— Légy csöndesen édes, kicsinyke, ne félj:
Száraz levelek közt sivít csak a szél.
„Eljösz-e velem, te szép kicsi gyermek?
Majd honn tereád szép lányim ügyelnek.
Széj) lányim, az éjjeli tánczra kelők,
Tánczol vá, dulolva ringatnak el ők."
,Atyám de —, atyám, nem látod-e, kérlek,
A lányokat ott, árnyán a fonyérnek?'
— Fiam de — , fiam, hisz látom, tisztán.
Az ágak inognak a korhadt fűzfán.
„Szépséged ugy ingeri — s ha nem lösz enyém:
Erővel is elveszem, elviszem én."
— ,Jaj, édes atyám! Oh nézd, mi' csinál!
Megfog, nem ereszt ol a törpe-király.'
Megborzad az agg s vágtatva ered,
Ölelgeti a pihegő gyereket.
Nagy bajjal eléri a telket, a pitvart . . .
De halva a gyermek, ölében a kit tart . . .
Szász Béla.

Lengyel ravaszság.
(Történeti büszély.)

I.
A Lengyel- és Poroszország közötti határszél rendezése korszakában a két nemzet e
czélra egybegyült nemesei által elhatároztatott, hogy a balti-tenger környékén egy bizonyos földrész, melyet Poncori'énak(tengeri tartománynak) neveznek, porosz uralom alá hajtassék. E korszakban Poncorié tisztán szláv
eredetü néppel volt benépesítve, kivévén
bizonyos mennyiségü németet s nehány lengyel kálvinista családot, melyek a hazájokban élö protestánsokkal rég időtől fogva
szerettek volna egyesülni.
A poroszok rendszeresen lerajzolták uj
határszéleiket s bizonyos távolságra egymástól fegyver-koszorúkkal ékesített karókat
vertek le és zsidók módjára alkudni kezdtek
minden talpalatnyi földre. Leggyakrabban a
természet által képezett határvonalakat fogadták el határul, mint például a folyamokat, patakokat, hegygerinczeket. Azonban
nem minden falut vagy magánbirtokot lehetett tökéletesen elválasztani eme természetes határvonalakkal; némelyik falut vagy
magánbirtokot folyó, patak vagy épen hegygerincz választott ketté, — ez esetben Poroszország meghatalmazottjai által zsinórhúzást ajánlott szomszédjának, mielőtt elhatározta volna, hogy ez vagy arnaz helyiség,
melyik hatalom alá tartozzék. S valóban
nem kevés kellemetlenség volt a xhiactich
(nemes-ember) birtokát két részre osztani, s
egyszerre porosz és lengyel kormányhoz
tartozó birtokot csinálni belőle.
Hogy ezen nehéz kérdést kielégitö s
lehetséges módon megfejtsék, elhatározták,
hogy a shiactich házának fekvése fogja megmutatni, hogy a falu a két hatalom közül
Thaly Kálmán. \
melyikhez tartozzék. 8 ezen megegyező
helyzetbe jutott egy jókora mezőváros, melynek nagy mennyiségü kunyhóit jávorfák,
nyírfák s százados cserfák árnyékolták be.

E mezőváros, maly felett a leggazdagabb és
legsűrűbb növényzet közepett költöi fekvésü
kastély uralkodott, régi lengyel család
egyik tagjának, Panne Ladának birtoka volt.
(Panne=ur).
Történetünk korszakában Panne Lada
ötven éves lehetett. Csupa erő és egészség volt.
Erős szervezete gátolta meg azon nehány veszélyes seb komolyabb kövekezményeit, melyeket a szövetségi háboru alkalmával kapott.
Nagy termetü és szép vala; arczának kinyomata nemességet árult el, lovagias, udvarias modorral birt s tettei a szó szoros
értelmében valódi nemes-emberről tanúskodtak.
Tizenöt évvel történetünk elött vette
nőül egy gazdag vogevoda-nak (hadtest főnöknek) kis leányát Lengyelország egy más
részében, meglehetös távol saját földjeitől,
s itt sikerült neki kivívnia, hogy a tartományi s a környékbeli nemesek által igen
szivesen láttatott. Azonban sohasem volt
képes elhatározni magát arra, hogy poncorié-i birtokáról lemondjon s azt elhagyja,
daczára, hogy nejének nászhozoinánya, a
nagymennyiségü földek, mind kiterjedésben,
mind becsben felülmúlták saját birtokát. S
alig értesült a határ elrendezése ügyében a
nemesek által Poncorié-ra hozott határozatról, máris intézkedéseket tett, nehogy anyai
birtokától valamiképen elválasztassék.
Mihelyt biztos tudomást szerzett a határvonal ujra alakitásáról, azonnal egybegyüjté
parasztjait s megparancsolá nekik, hogy
ásókkal s karókkal fegyverezzék fel magukat.
Ez ásókkal és, karókkal a folyam irányát,mely
birtokát két részre osztá, oly módon akarta
megváltoztatni, hogy kastélya s ezáltal birtoka lengyel földön feküdjék. Szegény parasztjaira ez valóságos herculesi munka volt;
de csakhamar jól elvégezek, s a folvam
gyorsan iramlott tova uj medrében. Nehány
nap mulva az ásóknak, kapáknak, karóknak
hire-nyoma sem volt és Lada nyugodtan
várta a biztost, örülve magában, hogy kijátszhatta a poroszokat.
A porosz biztosok nemsokára eljöttek s
nem is gyanítva a cselszövényt, leszúrták
póznáikat s távozáuak, tökéletesen megnyugtatva Ladát az ügy rendben léte felől. Fsi
vállalatának szerencsés sikere folytán örömében ünnepélyre hiva magához a környék
nemeseit s késő éjfélig mulattak. A sok áldomás, beszélgetés hevült állapotba hozta
Ladát ugy,hogy midőn vendégei távozta után
szobáiba vonult, igen különös gondolatok
gyötörték. — Elégedett s nyugodt vagyok
— mondá magában — s miért? Talán azért,
mert szerencsésen kikerültem aina szerencsétlenséget, hogy német legyek? Ah! mi
vagyok tehát jelenleg, mely nemzethez tartozom? Lengyelországhoz-e, mely álomkórságba látszik sülyedni; Lengyelországhoz-e,
mely tétlenül, elpuhultan s közönyösen nézi,
hogy lakosainak birtokait miképen darabolják ketté ?! Nem érek-e én valamit? Mi
lehet közös köztem s azon emberek között,
kik semmi becsülést nem érdemelnek, kik
minden nemes érzést levetkőztek? Nem, ily
korcs államnak nem akarok alattvalója lenni!
Lengyelország nem méltó arra, hogy fiának
nevezzen! De német még kevésbbé akarok lenni... ah ! mit tegyek ? ... Megvan!
Köszönet neked istenem! Független leszek s
nem ismerem el senkinek felsöbbségét...
Ha békében hagynak, nem háborgatnak,
csendesen, nyugodtan fogok élni; de ha kényszeríteni fognak, kénytelen leszek magamat
védeni.
Nemsokára eljöttek a lengyel biztosok is.
Nehány nappal megérkezésök elött Lada
felhuzatá a zsilipet, mely a folyamnak az
előbb emlitett uj irányt adta, ugy hogy kas-

helve. Ha tudjuk, hogy alássan szaporodó emberi— Ki mondta ezt neked, vén ostoba?
nemis egy század forgása alatt megkétszereződött,
— Az ön visszautasítása a lengyel bizto- elképzelhetjük, hogy mily gyorsan szaporodnának
sokat illetőleg, és különösen a rét, az erdő és azon állatocskák, melyek rajokat hoznak létre.
a domb mellé letüzött póznák... azt gondol„Nem szabad felednünk, — igy szól Darwin,
— hogy a természetbon minden szerves lény
tuk, hogy...
— Vén mulya! Ki akartalak téged kan- mintegy küzdve igyekszik tömegos többségre verczelláromnak nevezni, de ugy látom, semmi gődni, s ezen küzdelem között él mindenik, mignem egyikre ifju, másikra idősebb korában, de oltehetséggel sem bírsz e fontos állomásra. kerülhetlenül, mindenik nemzedék vagy megHagyj magamra és megtiltom, hogy több megújuló időközök alatt a végzotszerü rombolás
kérdést intézz hozzám, s hogy ott kinn ösz- fujja az enyészet viharát. Ha a hatást korlátozzák,
szebujva sugdolódzatok, — majd ha eljön az vagy a rombolás erejét gátolják, akkor a faj
ideje, magam fogom megmondani mindazt mindjárt bizonyos mennyiségro növekszik."
Az ősvilágban egyféle teremtménynek tulsánektek, a mi most előttetek megfoghatatlanaz ősi Lada családból.
gos szaporodása a másik kizárásával nem maradE felelet nagyon elszornoritá a biztosokat, nak látszik.
hatott hatás nélkül. A rombolás volt túlsúlyban.
Az öreg zavartan köszönt s kisietett. E A madarak annyi rovart pusztítottak el, hogy a
mert e szemrehányásban Panne Lada polgári
érzelmeinek gyengeségét vélték látni. Szo- naptól kezdve Lada valóságos remetévé vál- rovarok nem emészthettek el annyi növényt; más
tozott. Szobájába zárta magát s minden ide- oldalról a növények a rovarok miatt még sem szamoruan s zavartan távoztak el.
jét
olvasással s irással tölté; lapozgatta a porodhatának túlságos mértékben, s a madarak
Szerencsésen kikerülvén mind a két
„Volumina
legum"-ot (törvények könyveit), számának bőséges túlterjedését a ragadozó állatok
szomszéd hatalom felsöbbségét, Panne Lada
Igy aztán mindegyik faj száma kellő
különböző statútumokat (rendeleteket) s korlátozták.
arányban képviseltetett. — Az ember azonban
független suzerain lett. Családja, szolgái
isten tudja még mit. Munkálkodása áthathat- felbontotta a természet ezen bölcs intézkedését,
mitsem értettek a történtekből. Mire való
lan titok lön, melynek nyomára senki sem birt omitt óvólag, amott rontólag lépett föl, megront— mondák maguk között — ezen biztosok
jönni, mert szobájába engedelme nélkül sem ván az illő egyensulyt. A természet némi tekinmunkája, „hisz senki sem korlátozhatja az
neje, sem gyermeke, sem öreg szolgája, sem tetben alkalmazta magát az ember által reá erőég hatalmát.1— s ez természetes — a kis lelkü Onoufri szakolt változásokhoz, de azért minden részben
Lada kastélyában harminc:* szegény shli- nem mert belépni. Csupán egy ember képe- nem volt képes helyreütni a rajta ejtett csorbát.
achtichi-t hivatott egybe, kik fejeiket csó- zett kivételt, az öreg Ignácz, ki -- ugy látA különböző nemü állatoknak egymáshozi
válva beszélgették egymás között, hogy nem szik — be volt avatva a titokba; egész viszonyát élénken tünteti olő egy nem régen törértik jóltevöjük titkos terveit. Nehány napi életét lóháton tölté s urának titkos megbí- tént esemény, mely nekünk is tanulságot adsuttogás és titkos tanácskozások után - mely zásait teljesité. Alig érkezett meg a kastélyba, hat. Francziaországban részint boszuból, részint
a kisebb madarakat erősen puszidő alatt sem tudták kipuhatolni PanneLada már ismét nyeregbe kellett ülnie, s gyorsan inyenczkedésből
tították, minek természetes következménye lőn,
tettetésének s hirteleni büszkeségének okát — vágtatni], mintha szenvedélye lett volna e hogy a rovarok sereggel zsüzsögnek a vetéseken,
elhatározták elküldeni hozzá öreg barátjukat, nyaktörö mulatság. De lgnácznak szája zárva 8 mint a sáskák pusztítják a fák leveleit. A franbizonyos Panne Onoufri Pologát, kivel Lada volt, csakis midőn enni kellett, nyitotta fel; czia észrevette, hogy a madarak gyümölcsös kertmagányos ügyeit is közölni szokta. Megbiz- lehetetlen volt valamit kivenni belőle, mert jeiben kényelemmel rakják fészkeiket, s nála elébb
ták°öt, hogy ügyesen vegye reá Ladát s tudja nem birt oly természettel, hogy ajándékkal, izlolik meg a finom gyümölcsöt, s mivel azt is fölmeg töle az okot, hogy miért nem akart pohár borral vagy pipa dohánynyal meg fedezte, hogy a jól táplált kis madár igen Ízletes
falat, ugy okoskodott, hogy czélszerübb lesz azt
egyik hatalom alattvalója sem lenni.
megenni, mintsem megengedni, hogy az kedvére
lehetett volna vesztegetni.
A hatalom érzete, ha feltámad az emberi
pusztítsa
gyümölcsét s gabonáját. Igy aztán tőr,
(Folyt, kör.)
kebelben, magnetikus befolyással van minfegyver és háló pusztitotta a kis madarakat. —
A fecske nem jött el tavaszszal s nyár kezdetén,
den cselekedetére. Lada izgatott állapotában
kedvencz helyén megrakni fészkét, még a voresterveket készitett, a nélkül, hogy azokat
A halálra itéltek védelme.
bogyet 3em kímélték meg, mert Buffon szerint is
közölte volna valakivel. S ez családját és
e kedves dalos madár jó ízű falat kenyérmorzsáValamennyi hazai lap, s a többek között a val. Nem lehet csodálnunk, ha egy franczia igy
szolgáit nagyban nyugtalanitá. Panne Onoufri ötször közeledett hozzá azon szilárd mienk is hő ápolása alá vette az Időzött madár- szólt: „jó lével elkészítve meg lehetne enni legszándékkal, hogy társai kivánságának eleget soreget, az átalános béke kiterjesztetik a madár- kedvesebb rokonunkat is."
is, s a csiripelő veréb nem remeghet
tesz; de mindannyiszor elhagyá bátorsága a fészekre
A madarakkal könnyen el tudtak bánni, de a
ezentul annyira az iskolás gyermekek kínzásaitól,
végső perczben s félénkségét szidalmazva mert e halálra itélt madarakat a tudomány a ter- föld drága gyümölcsei, melyeket az ember oly
tért vissza. Végre ingereltetve társai által, mészet világában hasznos tényezőknek ismervén nagy gonddal állit elő s ápol, sokkal félelmesebb,
kik nem szűntek meg öt folytonosan csúfolni, föl, védszárnyaival takargatja. Jelen csikkünknek alattomosabb s puszta szemmel alig látható ezernyi ezer ellenség zsarnokhataíma alá jutottak. —
— határozott léptekkel indult Lada szobái föladata tehát, hogy több*jeles kútfő után nép- íly ellenség előtt az ember is hódolni kénytelen.
szerűén tárgyalja, hogy e fölmentés mennyiben
felé.
io-azolt. Reméljük, hogy e napirenden levő kérdés Értelme óriás hatalmával kisérheti a bolygók körVéletlenül ezen a napon Ladának sokkal megoldása nöm leend érdektelen, a mennyiben utját, áthatolhatja n felhőkbe ütköző hegyeket, az
roszabb kedélye volt, mint máskor. Látható nemcsak száraz kimutatást ad, hanem egyszers- általa kormányzott hajó daczolhat a bősz viharral,
megölheti, lenyűgözheti az erdők fenevadjait, de
volt, hogy erős felindulás izgatja bensejét. mind az eredeti forráshoz vezeti az olvasót.
Szemei vadul szikráztak, haja meredten állt
Ha ogy állattani gyűjteményt nézünk végig, a százezernyi s milliónyi rovarok előtt, melyek
lehetlen,
hogy mög ne lopjen bennünket az a szá- izzadsággal ápolt mezejére telepednek le, ő is kényfölfelé. Háborgattatva magános gondolkotelen letenni fegyverét. Szeme nem elég éles
dásában Onoufri hirteleni belépte által, mos halált osztó fegyver, melylyel az állatvilág mindnyáját fölfedezni, keze nem elég gyors minddühösen hagyta el helyét s haraggal kérdezé, rendelkezik. Ki tudná elsorolni a ragadozó állato- nyáját elveszteni. S ha sikerül megsemmisíteni
kat? Nézd meg az ölyv és sas horgas csőrét,
hogy mit akar.
görbe körmeit, a czápa éles fogait, a kigyó gyil- ezret, másik százezer jő az elhullottak nyomára.
— Bocsásson meg bátorságomért Panne koló mérgét. A természet ura ezen állatoknak Felülről, alulról, jobbról és balról seregestől tó— felelt a szegény ember. —Uraságod iránti erősb és biztosb fegyvert nem is adhatott volna. dulnak. Az emberi munkásság gyümölcseit megtámadó győzhetlen ellenség minden bajnokának
ragaszkodásom — ragaszkodásunk birt e lé- Mindenütt rombolás eszközeire találunk; hogy az megvan saját hónapja, napja, idénye, faja, nöáldozat
ki
no
szabadulhasson,
a
ragadozókat
olőpésre. Nehány nap óta arcza igen szomoru,
vigyázati rendszabálylyal látta el a tcromtés ura. vénye ; mindegyik ismeri harezmozejét, s vitézül
zavart; ezt észrevették hü szolgái s e miatt Egy
nevezetes természettudós az élőlények egy- megállja a sarat, mert csak a halál szólitja el
nagyon nyugtalanok.
•
máshozi viszonyát a létezhetésért elkcserodetten állomásáról.
iu»i4i -n->
— Ki hitette el veled, hogy én szomoru folytatott harczhoz hasonlitá, hol faj faj ellen,
Ehrenborg az ázalagokról, melyekből 41 milho
és zavart vagyok? Oh ellenkezőleg, hisz én nem nem ellen, minden növény, madár és állát fér egy köbhüvelykbe, de melyek jolontékeny rétenagyon örvendek, igen, ismétlem, hogy ör- versenytársával élethalál küzdelmet vív. A halál geket képeznek a földgömbön, azt jegyezte meg,
vendek. Nos, mit bámulsz reám olyan barom- a természet öszhangzatában jelentékeny szerepet hogy habár egyenkint jóval alább állanak az
játszik, midőn a földi lények életét korlátozza és elefántnál s oroszlánnál, egyesült erővel ezeket
arczczal s birka-szemekkel ?
szabályozza.
hatalmasan tulszárnyalják. S a mezőinket, gyüKinos kétség nyugtalanított és...
E vilác oly finomul egybefüzött egyen- mölcsfáinkat pusztitó rovarokról is elmondhatjuk,
Hooy mer valaki az én birtokomon s ellensúly &lánczolatából áll, hogy a legcseké- hogy orejöket kicsinységüknek s roppant szapobármi felett is kételkedni ?
lyebb összoütkozés, néha még egy lehelletnek rasá^oknak tulajdonithatni. A rovarok szaporasága
— Nem, nem Panne, távol legyen tőlem visszaverődése is végtelen hatást s visszahatást bámulatos. Az ászka (százlábú bogár) egyszerre
70—100 tojást tojik, s ezekből nem sókára fehér
e gondolat. Ajándékozzon jneg elnéző figyel- szül, s oly eredmények lánczolatát hozza létre, kukaczok
kelnek ki, melyek két vagy három évig
mely
az
egész
teremtottségen
keresztül
vonul,
mével egykissé: a mily nagy volt örömünk
épen ugy, mint mikor a völgyszorosban a viszhang a legfinomabb növények gyökerein élősködnok. A
az elsö határ-rendezés után, látván, hogy a többszörözve verődik vissza. A halál korlátozza a zsizsik 70 — 90 tojást rak, melyek ugyanannyi
Lada-család kastélya kikerülte a porosz fel- folyton szaporodó életet, s ezért rendelkezik oly gabonaszemet választván bábkorukban lakásul,
azokat fölemésztik. A rovarok étvágya csaknem
söbbségét ...
sok gyilkoló eszközzel.
— Nos, beszélj gyorsan!
A legkitünőbb természettudósok kutatásai kielégithetlen. Oly étvágygyal vannak megálnyomán
kiderült, hogy a szerves lény, ha a rombo- datva, s hozzá oly gyors emésztéssel, hogy ogész
— Ep oly nagy lőn bánatunk, midőn
életök folytonos evésből áll. Az ő életök _ evés,
láttuk, hogy Uraságod beleegyezett ezen fel- lás nem lépne közbe, annyira elszaporodnék^ csak születésök perczében rögtön az asztal mollé ülnek,
egy pártól is, hogy a földszine azzal lenne túltersöbbség elismerésébe!

télya most a porosz földeken feküdt. A falu
nagyszerü kinézésének s gyönyörü fekvésének láttára mélyen sóhajtottak a lengyel biztosok. Midőn kötelességeiket elvégezték, kijelentették, hogy Panne Ladánál tiszteletüket
óhajtják tenni. Lada nem fogadta el öket,
hanem ily tartalmu kis levélkét küldött
nekik:
„Nem fogadom el hazámban oly nemzet
fiait, mely méltóságát elveszte; én nem vagyok többé lengyel polgár."
Aláírva: Capi$tranne Jánoz,
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s az meg van teritve számokra, mig csak mög nem
halnak. Az ő lételök lakadalom, hol mindig teritett asztal áll, anélkül, hogy meg kollone várni,
hogy az ételt hozzák be, mert az szünet nélkül
előttük van. Reggel, este, éjjel tele van szájok, s
kedvencz eledelöket nem unják meg soha. Mitsem törődnek azzal, hogy az étel nevét nem tudják,
elég ha előttök van s élvezhetnek utolsó porczökig.Linné szerint három nőstény dongó bábjai egy
döglött lovat hamarább elfogyasztanak, mint egy
oroszlán; nem lehot ezen bámulnunk, ha tudjuk,
h°gy °gy nő huszonnégy óra alatt kétszázszorozódik.
Egy selyembogár egy hónap alatt hatvanszorta
nehezebb mennyiségü levelet eszik meg, mint a
mennyit önmaga nyom.
Elképzelhető ezek szerint, hogy az inyenczrovar mily pusztitást vihet véghez a vetéseken.
Ha az embernek ezen hatalmas ellenség ellen nem
lett volna szövetségese, a növényzet régen eltünt
volna a föld színéről. A természetben minden
rosznak van gyógyszere, s szerencsések vagyunk,
ha ozt fölismervén, okszerűleg alkalmazzuk.

325

ki; az elpusztítottak helyébe a pusztitó hernyók s
rovarok jöttek, ugy hogy a határozatot vissza
kellett vonni. Nagy Frigyes is hadat izont a kedvencz cseresznyéit pusztitó verebeknek. Természetes , hogy az Ausztriát diadalmasan legyőzött
fejedelem a verebeket is legyőzte, s ezek seregestől vándoroltak ki, keresve jobb hazát. De két év
mulva nemcsak, hogy cseresznyét, de még más
gyümölcsöt is csak elvétve lehetett találni, mindent a hernyók pusztítottak el, s a nagy király,
ki oly sok csatát nyert meg, sietett békére lépni a
számüzött madárkákkal, melyek látván urok engedékenységét, néhány cseresznyéért megőrzöttek
ezret. — A veréb táplálékának több mint felerésze rovarokból áll, s különösen fiait rovarokkal
yendégli meg. Egy városi yerébfészekben 1400
ászkaszárnyat találtak, e szorint egy költésre néhány veréb rövid idő alatt 700 nagyobb rovart
pusztitott ol.

Képek a hazai népeiéiből.
Csordahajtás.

Tutúútú! hangzik a kürt végig a falun; és a
hol még nem fejték meg a tehént, olyan helyt van
lotás-futás. Zsuzsi leányasszony azt sem tudja, a
kapuhoz fusson-e, mogkérni a csordást, hogy várakozzék kissé, vagy azalatt igyekezzék elvégezni az
elmulasztott fejest. No lesz drága dolog, ha elmarad a tehén a csordából! Vagy utána °kcll járni,
egy embernek fél napot vesztve vele, mig valahol,
künn a távol mezőn, ráakad a legelő csordára;
vagy otthon tartani az nap, télre szánt kosztot
fogyasztatni véle. Lenne ám felfordult viláo-,
akármelyik történnék a kettő közül; majd megkeresné a gazda a szenteket és a csillagokat. —
Egy kis cselfogás, magyarán mondva, hazugság,
kisegíti a bajból. A tehenet kizaklatja gyorsan
Hát az a szegény bagoly mennyi üldözésnek Zsuzsi leányasszony; asszonyának pedig azt jelenti,
van kitéve. Midőn a gazda csöndesen aluszik, hogy: „Ejnye, de elbolonditották azt a tehént!
olőszáll odújából, s merész bátorsággal támadja bohogy sem állja a fejest. Nagy bajjal valahogy

ezonyának valamit Zsuzsi leányasszony, a miből,
ha érteni lehetne, azt lehetne érteni, hogy azt
Ugyan soh'se képzelje, azt az istenverést olyan nagyon; jól lesz annak dolga, a ki őt elveszi, jobban
mint itt a gazdának.
A
szemrehányás
ogész napestig folyvást
meg-megujul. Az esik
^r-zS^zE^^-— - ^ - ^ H
jól szegény Zsuzsinak,
ha kiküldik a konyháról; akkor nem hallja
csak asszonya zsörtölő- .
dését.
Nem is lehet ezon
csodálkozni, mert nagy
esemény ám egyszeri
tej elmaradása. Megzavarja a gazdasszony
egész számítását. Pótolni kell egyebekkel a
hiányt, vagy másunnan pénzért hozatni tejet. De ime alkonyodik
már! Talán csak vége
lesz az asszony boszankodásának, Zsuzsi szenvedésének. Más napnak
más a gondja, ozt csak
elfelejtik. — El is felejtenék talán, ha a csordás érte be nem kiáltana, hogy máskor fejjék meg a tohént, mert
igy nem lehot őrizni;
folyvást bőg és bolondul a borja után. —
Csak e kellett még a
szegény Zsuzsinak !
Most már igazán nem
lesz elfelejtve hanyagsága, talán egész esztendő folytán som; megtudják a szomszédok, meg
más ismerős is, még Gyurkának is a fülébe kerülhet, hogy,ő milyen gondatlan, hanyag, hazug
leányzó. (En is ez uton tudtam meg.)
Biz ugy Zsuzsi leányasszony! Igy szokott meg-

ide rajzolt, szorgalmatos pontos gazdasszonyok;
elvégezték a fejest illendő időben és kibocsátották
a Szilajt meg a Jámbort a kürtszóra. Még arra is
marad idejük, hogy hagyakozzanak: ügyeljen
aztán jól, nehogy gyík szopja meg a csecsét,

álllapota a falubeli teheneknek, mióta ő elment!
Mért is nöm tér vissza? Inkább a fizetést is megjavítanák.
Lohet-e ennél nagyobb jutalom? Miniszterelnöktől le a csordásig nomde az a legnagyobb jutalom a közpálya minden emberének, ha visz•*=-=-^- . - s s í ^ ^ — ^
szaohajtják akkor,
~~ -^5^.
mikor már nincsen helyén? Tutúútú! Azért
hát jól kell ügyelni: jó
korán hajtani, kövér
legelőt keresni, itatásról nöm feledkezni, a
barmot nem rongálni,
vasfűtől, gyiktól, borjától megóvni, kondás
uram! Ugy legyen ám,
akkor fogadják meg a
jövő évre is!
Eéthi Lajos.
A

talaj-kimerülés befolyása az államok
életére.

A lipótmezei tébolyda egyik belsö kertje.
nehogy vasfüvet ogyék, melytől felpuffadna,
a borju nehogy oda kerüljön és kiszopja a
Jól ügyelő, a jószágot jól etető csordásnak
záson fölül is jár egy darabka puha lepény
kor, egy pohár ital, mikor épen ugy esik.

vagy
tejet!
tartosütés-

„A talaj-kimerülés
befolyása az államok
életére, különös tekintettol Magyarország jövőjére" czim alatt Dapsy László termeszeit,
tanártól egy figyelemre
méltó munka jelent
meg a napokban, melynek czélja a mezőgazdaság teréről vett tényekkel igazolni azon
ol veket, melyeket a nagy Széchenyi hirdetett,
hogy t. i. hazánk üdve, boldogsága mindenekelőtt az anyagi fejlődés utján keresendő. Az ország, melynél a minden erő és meggazdagodás
első alapja, a termő talaj elpusztul, mulhatla-

Csordahajtás. - (Frigyes vázlata után.)
A rovarok ártalmas betörései ellen az ombor
mellé hűséges őrül, s szövetséges gyanánt a madarakat rendelte a gondviselés. A verebeket öldöső karvaly, melyet a földmives eddig hálásan emlitett meg, ma már elítéltetik. Egy karvaly-fészekben tizenöt fáczányocskát s több rovar pusztitó kis
madarat találtak, mi által a ragadozásnak táotért nyitottak a karvalyféle madarak, s obben áfl
halálos vétkök. A vércse fölmentetík, mert kiszámítás szerint legalább hatezer egerot eszik meg
évenkint. A varjú és csóka pedig valósággal érdemjolre méltók, mert a vetést a zsizsiktől mentik
meg.
... A ' o v a rpusztitó madarak méltán megérdemlik munkásságokért azt a gabonát, melyet fölcsomogéznek. Ig a z ,h O gy a veréb túlságig űzi falánkságát, még az udvarba is beröpül, a mikor a szorgalmas házino a tyúkoknak szórja az árpát, e kis
szemtelen madár oda is befurakodik, s merészen
követeli a maga részét. Meg is érdemli. Ezelőtt
Magyarországon, a mint régibb okmányokból
kitünik, a városházhoz bovitt verébfejeket az
adóba számították, s pusztítására jutalmat tűztek

mög azon tolvajokat, kik ellen a gazda "minden
óvatossága sikertelen. A bagoly is azt tartja: tégy
jót azokkal, kik téged üldöznek. Pedig a legjobb
macskánál is többet ér, mert az ilyenfélo madarak
irtó háborura kelnek patkányok s egerek ellen,
fölkeresik a fészkökből az éj homályában kikandikáló vakondokot, s ezeknek földalatti társait. Ezen
éji vadászok nélkül több lenne az ártalmas földturó vakond. Egy pár bagoly naponként elfogyaszt legalább is 150 prücsköt, s számtalan
egeret. Volna-e a macska ily vitéz ? — Bizonynyal azok a szép dalos madarak is épen ily m e g .
becsülhetlen kincs gyanánt tekinthetők, s pártfogas alá kell okot vennünk nemcsak hano-jokért
tarka tollaikért, hanem főleg hasznukért. Ne igyekezzünk széttörni a természet egyensulyát, mert
ezáltal mi semmit som nyerünk, sőt jelentékeny
károsodást szenvedhetünk. Ne bántsátok a madárfészket, szebb templom az, mint a melyet emberkéz evőkig épit.
K T K

mikor már meg volt fejve, akkor felrúgta az
edényt."
No hiszen Zsuzsi, én nem tudom, hogy miért
volna könnyebb igy neked, mintha az igazat bevallottad volna! Van mit hallanod egész nap folytában: hogy már egyuttal miért is nem ülsz le
bent a fekete lóczára, lógatnád ott a lábodat naphosszant; inkább megérdemelnéd a fizetésedet,
mert nem tennél kárt legalább. Téged igazán csak
azért fizet az embor, hogy kárt és boszuságot szerezz. Nem is lesz te jó magadnak sem soha; megverte az isten még azt a legényt is, a ki té<*ed elveszen valaha.
°
A többit még mind csak tudja türni Zsuzsi;
de erre már elfacsarodik a szive. Hiszen most is a
van a fejében, a tohénfejést is a miatt mulasztotta
ol, Laczi Gyurka miatt, a kivel megállott a palánk
végénél csevegni egykissé, azután csókolódás lett
belőle. Nem tudnak szegények máskor találkozni;
ilyenkor reggel, mikor Gyurka munkára indul,
ilyenkor lopogatnak egy-egy kis időt, mert messze
van még vasárnap délután.
Csak lassu, elfojtott hangon mond vissza asz-

A Lipótmezei országos tébolyda. — (Haske rajza.)

keseredni az édös csók, ha igen 1 sokat szedünk
belőle.
Meg kell azonban vallanom az igazságért,
hogy Zsuzsi hibázását csak én tudtam meg magamtól. Ezek a tisztes személyek, a kiköt a festő

Nöm is csekély dolog az, jó csordást találnL
Rosszal alig lehet végig várni az esztendőt, annyi
bajt, boszankodást okoz A jót, ha elvesztik, megemlegetik sok esztendőn által. Megmondják neki,
a mikor találják, hogy^hojh azóta nincs is olyan

nul azon mértékben sülyed ogész életével együtt,
a mint a rosz kozolés miatt e talaj ruinálása
tovább és tovább halad. E szellem vonul át vörös
vonalként cz ogész dolgozaton; a fonal vége hazai
viszonyaink közé fonódik, s több helyt itt is igen

a
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eleven színben tünik elő. Elöbb a görögök, rómaiak,
a régi Hispánia, majd ellentétül a chinai és japán
s az ujabb időben az angol és amerikai mezeigazdászat eredményeit tárgyalva, hogy t. i. mily bof'olyássál voltak azok cz államok életére, — ezek
után Magyarországra tér át szerző, s a nehéz, do
az ország jövőjére nézve nöm kevéssé fontos kérdéseket veti fel: hogy a fentebbieknél látott tapasztalatokból itéhe, mi eredményeket várhatunk mi
is hazánkra nézvo az oly-félc nagyszerü átalakulásokból, minők a Tisza- és átalában az ujabb vizszabá hozások, s ezzel az erdőtlenités, a 48-diki
törvények által előidézett földbirtoki változások
és a legujabb időben óriási lendületet vett a buzatermelés és terménykivitel, — oly előzmények
után, mint Magyarországnak 48 előtti mezőgazdászati multja volt ?
A kérdés olyan, melynek eldöntésére temérdek
körülmény van befolyással, s a melynek megfejtésében egyes egyén, bármennyire tájékozott legyen
•is e viszonyok felől — könnyen tévedhet; de o
kérdések megfejtése az országra nézvo életfontosságú. Azt hiszszük, azért érdekelni fogja olvasóinkat,
midőn e munkából mutatványképen, kivonatozva
egyikét közöljük a fejezeteknek, azt, mely a talajkimerülés természeti hatásáról értekezik.

egy kis seregnek megsemmisülése a teutoburgi
Oroszországban
93
erdőkben rettegésbe ejtette a főváros lakosságát,
Magyarországon már 108
mely két legiónyi illetékét kiállítani sem volt imPoroszországban
115
már képes!
ezzel egyidejüleg emliti Livius
Angliában
118
közép Italiának rettenetes kimerültségét, melyet
Francziaországban
127
itt-ott csak a rabszolgák óvnak meg a végelkiotBajorországban
151
lenedéstől, s a Samnok és Etruskok egykor oly
Görögországban
153
kövér országa, — melybe mindenfelől tolultak a lélekre esik egy házassáo-.
népek, — most oda jutott, hogy az itáliai gabnaMint a házasság iránti iszonyt, ép ugy látjuk
termelés nein volt elég esak a főváros és hadsereg növekedni a házasságok terméketlenségét is az
szükségletét fedezni *), s nagy dicsőség várt Pom- országok talajának kimerülésével. Már Polybius
pejusra, ki biztositá a tengeri rablóktól a külföldi szerint is e mindinkább jelentkező kettős tünegabna behozatalát.
mény, t. i. a házasságok ritkasága, s a ritkáknak
Hasonló tüneményt látunk ismétlődni Spa- is terméketlensége volt egyik fő oka Görögország
nyolországban'is. Livius és Strabó magasztalja még elpusztulásának; ezt tapasztalta Julius Casar is,
Hispániának kimerithetlenségét, s a szászszoros ki többféle socialis intézmények, sőt törvényhozás
magot hozó Andalusiát, melynek fegyveres erejét utján akart e bajon segiteni, de itt is hasztalan.
minden háboru csak nevelni látszott. E föld, mely Ugyanezt látjuk a mostani államok statistikájából,
a császárság korában a Trajánok, Hadrianok és m i g t. i.
Marc. Aurelianok hazája, — mely még az arab
Oroszországban
minden 20-dik
kalifaság korszakában, III. Abderahman (912)
Magyarországon már csak
„
22 „
alatt is Európa legnépesebb országa volt: csak dé- sőt az 1863-ik szükség után „
25 „
libb részein, melyet az arabok birtak, 25 — 30
Spanyolországban
„
27 ,,
millió lakost számlált. Granada 50,000 harczost
Görögországban
„
34 „ lélekre
birt maga a csatatérre állitani, s Cordova 212,000 esik egy uj szülött, s őzért mig a legujabb években
házával s 608 imolájával csaknem a mostani világ- Angliában 1.91" „, Poroszországban 1. 68 %, Maváros Londonhoz volt hasonló, a mint ez e század gyarországon csak l.„-u () volt az összes lakosságelején
állt; Tarragona, mely a rómaiak idojébon nak születés általi szaporodása.
Ha a föld állapotáról felmaradt egyes jegycsak
máso'lik
városa volt Spanyolországnak, akkor
Az ujonezozási adótokból pedig már nemcsak
zeteket a történeleminél összehasonlítjuk, majd
mindenütt világosan látjuk: mily lépést tartva több mint 1.000,000, III. Abderrahman alatt pedig az egyének számának kevesbedése, hanem az egész
350,000 s most — 15,000 lakossal bir. Hatszáz fajnak kisebbedése, törpülése is világosan látható,
halad a népek pusztulása a talaj kimerülésével.
évvel Abderrahman után Harrara az ország mező- a mint az lépést tartva halad az egyes országok
A régi Pelasgok oly kies hazój;i, melyben tán gazdászatárói szólván, már az élelmi szerek elégteEurópában legelébb virultak Cercs magvai már a lenségéről s drágaságáról panaszkodik, melyet földjének kimerülésével. Ez adatok ugyanis azt
hármas főnökség (Spárta, Athén és Thebo) korában, szerinte korántsem a tulszaporodás okoz, mert — mutatják, hogy csak ugyanoly mennyiségü hadkénem volt eléggé képes táplálni az olympiai játéko- mint mondja — „azon darab földön, hol előbb 1000 pes ujonezoknak, a mennyi az előbbi években volt,
kon még egyenlően szabad hon fiaic, a kik már mór munkás keze szántott, most 500 keresztyén — előállítása sem lehetséges most, alig 50—60 év
mulva is már, a f öldmivolésileg kimerült országokekkor a földközi tenger partjain kezdtek terjedni sem találja meg táplálékát."
ban, s hogy az illő szám kiteljék, a magasságszét; de mégis maradt otthon is annyi, hogy a
mértéket
kollett tekintélyesen alábbszállitani.
plateai ütközetkor (479) 8000 embert állithatott
Majd a királyok rendeleteikkel próbálták a
Lakonia sikra.
rétmivelést okszerűsitoiy, de .siker nélkül. Már a Igy például:
-i]{ században Alonso Onzeno, majd a 15-ikben Szászországban 1786-ban 178 cmről most 155-re,
Azonban 100 évvel később ugyanazon állam
Aristotoles szerint már 1000-et sem birt előterem- Castiliai Henrik tiltották meg a földeknek folyvást Francziaországban 1789-bon 165 centiméterről 1832-bon
156-ra,
teni; s ismét 150 évvel később Strabó panaszait szántóföldül használását és a szarvasmarha-kivi157-re,
halljuk o vidék elkietlonedése felett, melynek 100 telt, do mind hiában, inert „micsoda egy uralko- Poroszországban hasonlólag ujabban
városa közül akkor is alig tengett már 30 nyomo- dónak — még a legnagyobbnak is hatalma egy — szállíttatott alá, mig
160
rult falucska; mig végre ujabb 100 év mulva hatásában ellcnállhatían természet törvényéhoz Ausztriában ellenbon most is
,, ,,
ig2
Plutarch veti fel a baj valódi okát, midőn a görög képest?" Végre is oda jutott Rómának egykor Svédhonban
„ „
167
oly dús gabnatára, hogy a cataloniai mezők csak Angliában pedig
föld kimerülését emlegeti.
170 em.
S most a szent/lt berkek ez egykori hazája minden második, az andalusiaiak pedig csak minden sőt a legujabb felemelés óta
irtóztatóan kiaszva, kopáron mered az égető nap harmadik évben adnak aratást, s az összes terület- a katonai mérték: továbbá Francziaországban a bosugarai alatt; a gyönyörü Holicon kopaszon emeli nek csak y6-od része mivolésre érdemes, — mig sorozandóknak fele, Poroszországban pedig 71%-jc
fejér márvány fejét, melyről minden füszált s másfelől az ország politikai ereje, népessége sze- volt használhatlan hadi szolgálatra csekély termet
bokort letarol, leéget a nép, — e nép, mely rettentő meink előtt áll teljes tehetlenségében, habár a vagy csonttörések miatt.
E számokat azon mértékben látván emelkedni,
ellentétekint dicső apáinak, nem tartja érdemes- közelmult évtizedekben sokat javitottak is az előbbi
a mint a kevésbbé kimerült talaj termő képességét
nek, hogy felemelje a nagy ősök egyenként omla- ny omoruságokon.
dozó müveit. Hol van a régi Hellas, a junói terHogy valóban a hibás földmivelős-mód által Ausztriában, Svédhonban és Angliában, mindenki
metekkel, melyekről Phidias vette szobrait, s a elöidézve, a ta! aj-kimerülés okozza a lakosságnak, beláthatja, hogy a test törpüléséntk oka nöm a
tiszta becsületesség, mely Árkadia völgyoin fogadta a népes országoknak ily kipusztulását, nem pedig társadalmi, hanem a termelési viszonyokban rejlik.
a vándort, — mig most o pásztor nép hurkára mint állitani szokták, a dúló háborúk, azt az Tudjuk ugyanis, hogy minél bővebben torem valaigyekszik koritni azt, hogy pénzéből kifoszsza Andalusiára fentebb emlitett megjegyzésen kivül mely földön valamely élelmi czikk, annál olcsóbb
vagy váltságdijt zsaroljon ki érte?!
egyfelől az olyan tények mutatják, minőket a fran- az, s igy annál könnyebb annak megszerezhetése;
ha ellenben azért, mert vagy szűken, vagy épen
Csaknem e képet látjuk végig vonulni az ókor czia forradalomból hozhatunk fől, a hol pl. habár
nem
terem az ott, a beszállítás pedig sok nehézmásik nagy népe, Róma történőimében is. A régi az 1798—1815-ig lefolyt harczok több mint 3
séggel
jár: a drágaság miatt csak a tehetős osz_<atium egyike volt a termékenységéről mesés hirü millió felnőtt férfit, a vendéi polgárháború pedig
tálybeliek
használhatják e szükséges eledelt, a
földeknek, a mit abból is következtethetünk, hogy szinte 1 millió embert sommisitett meg, mégis nénagyobb rész pedig más olcsóbb tápszerekhez
hány
év
után,
—
a
mint
a
forradalom
következtej
Schlosser szerint már a történelmi korszak előtt
folyamodik, de a melyekben — a közönségos eledekétségkivül oly népességgel birt az, minővel soha ben sok ezer hold termékeny föld jutott a nagy- j
lekről szólva — rendesen kevesebb tápanyac is
a rómaiak alatt és az után, s csak a mostani pontusi birtokosok holt vagyonából munkás kezek közé, [
van, pl. a buza ellenében a burgonyában. Tudjuk
mocsárok helyén 23 népes helység állott; Krisztus — több volt már a lakosság ismét, mint 23 évvel |
| továbbá, hogy a test ugyan megszokik bárminemű
előtt 230 évvel Cato még dicséri o földek termé- azolőtt.
oledelekhez, do ha nincsenek meg ezekben illő
kenységét és azon földmivelésmódot, mely e terA házassági és ujonezozási, statistikai ada'ok arányban azon alkatrészek, melyek az egyes szermékenységet jól felhasználja, azaz: kirabolja, de is szintén Liebig ama nagyfontosságu tana mellett
vek teljes kifejlődésére megkivántatnak, a test nem
már 300 év mulva Columella szájából ép oly sza- szólanak.
fog eléggé tenyészni, s mind kisebbé és kisebbé
vakat hallunk, mintha csuk mostani gazdáinkat
A mi ugyanis az elsőt illeti, tudva van, hogy lesz csontszerkezete. Ha már most tokintetbo veszhallanánk beszélni a még csak félszázad előtt is minden népnél a szaporaság azon mértékben fogy
szük, hogy pl. a csont csak
kifogástalan termékenységü magyar alföld felett. vagy növekszik, a mint az eledelnek megszerzéso
vilsavas mészből
5O.,8° 0-et,
„Az ország nagyjai majd a föld terméketlen- nehezebbé vi'gy könnyebbé lesz, vagyis ily orszászénsavas
mészből
7.„
•8) 0
ségéről, majd a kicsapongó időjárásról panaszkod- gokban, mint épen Magyarország, az évi terméssol
vilsavas ke,-erföld
egy
arányban
nő
vagy
fogy.
Ennek
oka
a
nehéz
'0
nak, mely már egy idő óta oly kedvezőtlen volt a
szikenyből
termelésre; mások azt vélik, hogy az előbbi idök időkben egyfelől a házasságok mindinkább ritkukiván, 8 ugyanezen alkatrészekből
nagy termékenysége által merittetett ki a föld s 'ása, másfelől azoknak terméketlensége; igy p],
a buza
a burgonya
hazánkban
az
utóbbi
évtizedben
a
házasságok
lett erőtlenné; de azt senki sem akarja elhinni,
vilsavból
0.998
0.Í79
miszerint csak azon oktalan eljárásban van a hiba, száma folyvást és pedig általában 5 — 30" ()-tel kea
mészből
0.057
0.026
vesbedett
az
előbbi
évekénél,
s
csak
oly
éveket
hogy mi a földmivelési tudatlan cselédek kénye
keserföldből 0.221
0.053
követő időkben látunk növekedést, melyekben
kedvére bizzuk."
szikenyből
0.191
0.000-et
De még világosabban láthatjuk ezt, t. i. a járványok vagy háborúk által gyérült a lakosság, tartalmaz: könnyen beláthatjuk, hogy a test cz
mindez
elég
érthotőlog
jelentve,
hogy
család
ela
földmivelés hanyatlását, a lakosságnak oly mérvű
alkatrészekből 5 —6-szor annyit kaphat a buzafogyásából, a minő a Julius Ciisar alatti népszám- tartása mind nehezebbé, s ezzel a dcmoralisatio féléknél, mint a burgonyaféle "tápszerek mellett, a
lálásból (46. K. e.) kitünik. A nagy férfiu éles mind terjedtebbé lett. Ugyancsak ama fentebbi , mikor aztán nincs mit csodálkoznunk, ha oly orszászeme itt is föltalálta a baj valódi okát, s uj mezei tétolt bizonyitja azon adat is, hogy mig a ki nem (gokban^ melyekbon a hosszas buzatermelés, e
törvények, a campaniai állambirtokoknak 20,000 merült
mellé hibás trágyázási rendszer, sőt talán még
több gyermekü család közti kiosztása által akart
gabna- és csont-kivitel által is a talaj a buza-alazon segiteni, — de későn volt . . . Már Augustus
*) A rettenetes éhség, mely Augustus óta Tiberius, katrészekben csaknem egészon kimerült, s e helyett
alatt kitünt a szokott eredmény; — oly rendkivül Claudius, Ifero s több császárok alatt most gyakorta kinozta az előbb ismorotlon burgonya jött be napi eledelül,
csekély volt a hadképes férfink száma, miszerint Italiiít, minden gabnabehozatali intézkedések daczára is, — azóta a test nagysága is oly tekintélyes mértékegyik főoka volt a csaknem szakadatlan forrongásoknak.

! mozsár: mart függélyesen lesz fölállitva és mozDen csókkeni kezd, mint Német- és FrancziaorUtazás a holdba.
dulhatlanul, a földhöz erősitve, hogy a benne rejlő
szágban, melyek 70 év óta (1780) tűrik gondatla(Folytatás.)
egész lökő-erőt a lövegnek adhassa át, és semmit
nul a csontok kiszállítását Angliába, s melyeknek
abból saját mozdulása el ne emészthessen.
phosphor tartalma már valóban annyira kifogyott,
IV. A választmány dolgozik.
A második ülés e megállapodásokkal bofejezhogy a lakosságnak több mint ' ,-ad része burgotetvén,
a hirmadikra a lőpor kérdése maradt fenn.
A
föladat
most
igy
állt:
12,000
yard
kezdő
nya ételro szorult, s Liebig számitásai szerint
Európa népessége jolenleg legalább is 20—30 sebességet adni egy kilencz láb átmérőjü és 20,0ü0 Röviden érintjük csak a megállapodást. A lőpor,
millióval volna kevesebb, ha burgonyával nem font sulyu ágyúgolyónak. Mikor az ágyu torka föllobbanva, a benne rejlő s rendes állapotban
egy löveget kihajit, mi történik? Három különböző 400-szorta nagyobb térfogatú gázokat felszabatarthatná fen magát.
dítja; de egyszersmind oly hő-fok előidézése melHa a talaj eddigi alkatrészei közül tehát csak erő hat a lövegre: a levegő ellenállása; a föld lett, melynél azok még tizszerte több térfogatra
vonzása
és
a
lökés.
Az
első
nem
jő
igen
nagy
egy vagy kettő fogyott is el, az eddig termelt
terjeszkednek. S igy egy köbhüvelyknyi lőpor,
növények helyébe uj idegenek, az eddig használt tekintetbe; a föld légkörnye csak oly magasságú fóílobbanva, 4000 köbhüvelyk tért vesz igénybe.
(mintegy
10
mfd.),
hogy
azon
a
mi
golyónk
5—6
tápszerek helyére silányabbak fészkelik be maguS mivel e térváltozás egy másodporcznél is kevekat, mivelt legolcsóbb az a mi itthon terem, s igy másodpercz alatt áthatol, a mi elég rövid idő arra, sebb idő alatt történik, - - innen a lőpor rettenetes
hogy
a
levegő
egész
ellenállását
számba
se
vegyük.
az lesz a legáltalánosabb táplálék; — vagy más
feszitő- vagy lökő-ereje, moly annál nagyobb,
szóval a talaj kimerülésével lépést haladva, a A föld vonzása, azaz: a lövés nehézsége, a távol- minél jobban volt lefojtva, hogy ellenállást találva,
ság
nagyszereinek
arányában
apad
folyvást.
Az
lakosság táplálkozása mind roszabb és roszabb
annál gyorsabban fejthesse ki erejét. S igy is, a
lesz, s az a rosz táplálkozás követkozkoztébon első másodperczekben tehát igen nagy, később megállapitott feltételek mellett, a czélra, t. i. a
elfogy és eltörpül, igy lesz a földmivelésnek ép mind kisebb; oly távolban, mint a hold, már any- 12,000 yard kezdő sebesség elérésére nöm keveellenkező hatása a nemzetre nézve, mint különben nyira csekély, hogy onnan a test csak félvonalnyit sebb, mint tizenhatszázezer (1.600,000) font lőpor
esnék az első másodperczben; ez majdnem semmi.
a jó erőben levő talajon szokott.
kivántatnék. Ugy de ez a megszabott hosszúságú
A földmivelésnek ugyanis azon nagy előnye Im, ezen kezdetben nagy, de folyvást kisebbedő j ágyutorokba be sem fér. — A lőportól tehát ol
akadályt
kell,
a
golyónak
adandó
hatalmas
lökés
van a másnemű, pl. vadászati életmód folett, hogy
kellé térni s az ugyanannyi erőt négyszerte kisebb
általa kisebb veszély és fáradság mellett kisebb által, legyőzni. Ez eredmény, az ágyucsők hossza, mennyiséggel kifejteni képes lőpamutban állapodés
a
fellobbanó
lőpor
mennyisége
által
lesz
elérve.
téren lehet annyi tápanyagot megszerezni, mint a |
i tak meg.
vadásznak amiyi lelki testi izgatottság s veszély Első tehát: az ágyu hosszát meghatározni. Eddigelő
a
legnagyobb
ágyuk,
a
columbiádok,
som
haMind 0 megállapodások, molyek a mi kivomellett nagy területén; és igy kevesebb levén a
ladták
meg
a
25
láb
hosszúságot.
A
miénknek
natos
előadásunknál igen sokkal részlotesebben,
test fogyása a fölkmivelő népnél, nagyobb a szaminden amerikai lapban közölve, magyarázva,
porodást, nyugodtabb a fejlődés, s biztosabb és tetemeson, óriásilag hosszabbnak kollend lenni.
vitatva voltak, roppant részvétet és érdekgyorsabb az erősbödés.
lődést költöttek a közönség minden rétegé„Az emberiség nomesbülése a gabnafélék
ben a rendkivüli vállalat iránt. Mindenki
miveléséhoz van kötve, — ugymond Ranke,
!
elragadtatással szólt Barbicaneról. 0 volt a
— mert ez teszi azt lehetővé, hogy egy
nap hőse, ki egy pillanatra Washington föaránylag kis téren nagyobb számu egyén
lébe emelkedett a közvéleményben; vállalata
együtt élhessen, mig a vadász minden idevalódi nemzeti vállalatnak tekintetett, moly
gent, ki torülotére lép, hogy a fáradságos
méltó a világ összes nemzeteinek irigységét
élelomszorzést a vad ritkítása által még nefelköltöm a dicső, a nagy Amerika iránt,
hezitse, természetesen ellenségének kell, hogy
melynek hirneve a kétségtelenül bekövetketekintsen. A civilisatió, moly az ombor társaszendő siker által, nemcsak a föld minden
életében szülemlik, tulajdonkép azon a vazugába elhat, de az égi testek körébo is kidászathoz képest aránylag könnyű módon
terjed.
alapszik, molylyol a földmivelő nöm csak a
maga, hanem oly mások számára is szerezhet
V. Egy ellenség, 25 millió jó barát közt.
élelmet, kik nem dolgoznak a mezőn." *)
Barbicane vállalatának 25 millió barátja
Egyébiránt ama két fentebbi tünemény,
volt.
De, meg kell vallani, az emberi termét. i. a számbeli fogyás mellett az egyéneknek
szet gyalázatára, akadt egy irigy, gonosz
is eltörpülése a legszorosabb organicus összeellensége is. Oly dühös, mintha Barbicanefüggésben van egymással. Az állatvilágban
nak épen személyes ellensége lőtt volna; peugyanis mindenütt látjuk uralkodni a tördig soha sem látták egymást. Tudós, szávényt, hogy az organismus a számbeli veszmitó, az ágyutanban alaposan jártas, merész,
teséget nagy szaporasággal törekszik kimeggyőződésében
makacs, erőszakos, valódi
ogyenliteni. Minél több veszély pusztitja a
yankee. ~&c\eNicholl kapitány; Philadelphiáfajt, annál nagyobb annak szaporasága. **)
ban lakott. Barbicano-nal régi vetélytársak
De azon anyag, moly a produkezióra forvoltak,
bár egymást nem ismerték. Ha B.
dittatik, az anya-organismustól vonatván el,
egy ágyút talált föl, N. mindjárt egy másikaz mind törpébb és törpébb lesz, másfelől
kal állott elé. Ha a B.-é messzire hordott, a
a produkezióra adható anyag nagyon sokN.-énak nagyobb volt sebessége s romboló
féle oszolva, egy-egy részre kevés osztaereje. A lapok utján szüntelen polomiákat
lék jut.
folytattak: fogadásokat ajánlottak ogymásMinél roszabb tehát a tápláltatás, annál
nak stb.
könnyebben megsemmisülnek az erőtionok,
Alig hallotta inog Nicholl kapitány az
— de annál inkább igyekezve helyre pótolni
ágyu-klubb vakmerő s eddig hallatlan keza hiányt a szaporodás, mind apróbb lesz a
deményét, azonnal ellenségévé szegődött
faj, az aprókon azonban ismét könnyebben
1
annak. Próba alá vetette Barbicane minden
erőt vesznek az ellenséges viszonyok és igy
számításait. Mathematikai hibát nem találVichull kapitány.
tovább. Megforditva a jól táplált erősek,
hatott; de physikai lehetetlenségnek hitto
nem könnyen pusztulva, a nagy produkezióra
mind
azt, mi belőlök eredményül kijött. Oly
Maston a túlzások embere, mindjárt egy félnincs szükség, hogy az egyensuly fenmaradjon,
túlzottnak, hogy azáltal nevetségesnek tartotta
tehát jobban kifejlenek az egyénok, s jobban ellen- mérföld hosszúságot inditványozott.
állának a veszélynek, s igy csekély szaporodás
Az ágyu hossza arra való, hogy növelje a lö- Barbicane és az ágyu-klubb egész szándékát. Irt
mellett is nagyobb a szám és a test.
veg alatt boszoritva s lokötve levő gázok ellent- ellene a lapokba; tudósán, gunyosan, epésen, leállását. De ebbon sem szükség túllépni a kellő sujtólag. Elmondta: mily haszontalan és semtm
*) A földmivelés előnyeit szépen festik azon vad észak- határokon. Kendeson az ágjú hossza husz, vagy gyakorlati eredményre nem vezet az egész, még ha
araerikai indus főnök szavai, ki^ Crévecour szerint követke- huszonötszörto nagyobb, mint a golyó átmérője, sikerülne is. Majd fenyegette az országot avagy
zőleg ajánlá a földmivelést népének:
sulya pedig 230—240-szerte nagyobb a golyó sú- mily veszélyes a kisérlet, mily rázkódásokat s
rombolást viend véghez nagy vidéken. Mind hasz,,Nem látjátok, hogy a fehér emberek magvakból, mi
pedig husból élünk? Hogy a hus több mint 30 hónapot lyánál. E szokásos arány szerint itt 225 láb hosszú talan, véleményét senki sem osztotta. Egész világ
kiván, mig felnő, és mégis kevés, mig azon csudálatos magy, és 7.200,000 font súlyú lenne az ágyu.
a Barbicane tervébe volt bolondulva, s ez, diadala
melyeket a fehérek a földbe szórnak, százszorosan térül
„Nevetséges!
—
kiáltá
föl
Maston
T.
J.
—
érzetében, megvetéssel votte Nicholl erőlködéseit.
nekik vissza. A husnak, melyből mi élünk, négy lába van,
hogy elfusson, nekünk pedig csak kettő, hogy azt elérjük, Valóságos pisztoly!" Barbicane is egyetértett vele Nem is válaszolt neki. Végre egy napon, végső
— mig a fehérek magvai megállanak és nőnek. A tél nekünk s négyszeres hosszúságot, 900 lábat inditványozott. | elkeseredésében, régi eszközéhez folyamodott Nia legfáradsíígosabb vadászatnak, — nekik pedig a nyuga- Az ágyu fala vastagságának pedig hat lábat. Az choll kapitány, s fogadást ajánlt a richmondi
lomnak ideje. Azért van nekik annyi gyermekök, s azért anyag olcsóságát is tekintve, vas legyen, mert igy Enquirer-ben a következő pontokra:
élnek tovább mint mi. Azt mondom azért mindenkinek, ki
1-ször hogy '»z ágyu -klubb
rám akar hallgatni, hogy mielőtt a mi falvaink czedrusai a is 14-edfél millió frankba kerül. (Barbicane ismét 1
vénségtöl elhalnának, s a mi völgyeink juharfái megszün- élénken biztatta a félénkeket: a milliók csak ugy vállalatára szükséges költség nem
nénak czukrot adni, — amaz apró magvető faj ki fogja fognak özönleni!)
lesz összeszerezhotő fogadok .
1000 dollárban
irtani a húsevők faját, ha a vadász nem fogja elhatározni
Mi az alak faját illeti :sugár-ágyu, bombavető
2-szor hogy a kilenczszáz láb
magát, hogy ő is vessen." Valóban világtörténelmi igazságu
vagy mozsár ágyu legyen-e? e fölött nem volt hosszu ágyucső öntése kivihetetlen
szavak!
mért
vitatkozni. Bizonyos tekintetben mindenik. s nem fog sikerülni ^ .
. 2000
„
*•) Az erős munka miatt hamar kimerülő méneknél a
királyné 50— 60,000-ot, a sokkal lasubb és biztosabb életü Ágyu: mert a hosszúság aránya meglesz, s mert a
3-szor hogy a Columbiadot
betűző szúnál már csak 50—60-at tojik, mig az oly sok ve- lőpor-kamra oly átmérőjü lesz, mint a torok; meg nem lehetond tölteni s a lőszélynek kitett szúnyog már ismét 8—400-at, abáb állapot- bombavető: mert belül üres golyót, bombát, vet; s
pamut a ráteendő löveg nyomájában a ichneumonok által üldözött méloe pedig 4000-et
sától lobbot fog vetni
.
. 3000
„
tojik.
Végül legyen elég a 2—3 tojásu gólyák mellett az egy
A mértéktelenül vadászott tmhalban U font az ikra. s
4-szer hogy a Columbiád szét
a kis heringek petéitől megaürüdik a tenger a hol párzanak, évben 50-60-at költő törpe fürjet, de a "mely 10-20,000- fog repedni
.
.
.
.
4000
,»
és még a társaik által pusztitott sügérek is 100—280,000 ével vesz el átköltözésekor a tengeren, s az ismert szapora5-ször
hogy
a
löveg
nem
fog
ságu nyulat felhozni a fentebbi tétel igazolására.
petét raknak, mig a bátor csukák alig felénvit.
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tovább menni mint 2 mfdnyi magasságig, s kilövetése után nehány
másodpercz mulva vissza fog hullani
5000 dollárban.
Erre már felelt Barbicane. Feleletét pecsétolt
levélben egyenesen Nichollhoz küldé. Csak enynyi volt:
„Tartom. — Baltimore, okt. 18.
(Folyt, kóv.)
Barlicane."

Egy

elég.

/\ (Melyik városban van legtöbbhid?) Velenczében. A 136 sziget, melyen az adriai tenger
hajdani királynője áll, 450 többnyire kőhiddal
van egybekötve.
/\ (A toaszt eredete.) Ez az angol szó toaszt,
melyet pohárköszöntés helyett használunk eredetileg azt teszi: „pirított." Szokásban volt hajdan
Angliában, hogyha valaki vacsora végével áldomást
köszöntött, poharába egy darab pirított kenyeret

TARHÁZ.

I

1
«

Iti

tett. A pohár sorról sorra járt, minden vendég ivott
abból egy kortyot, mikor aztán a pohár a köszöntőhöz visszakerült, ez a maradék bort kiitta, s a
pirított kenyeret megette. E szokás kiment a divatból, de a toaszt szó megmaradt.
/\ (A puncs eredete.) Sokan szeretik a puncsot, de azt nem igen tudják, hogy e szó honnan
ered. Azt hiszik talán, hogy angol szó. Egyáltalában nem; hindosztán nyelven azt jelenti öt, mivel
e nemes ital öt részletből áll t. i. czukor, arak,
tea, viz és czitrom.

Látogatás a lipótmezei tébolydában. gátja. De im jön a felügyelőnő, békére inti az tek mögött, a hegyoldalban elterülő kort rácsozaöreget, s az elhallgat, odébb megy.
tán belől sétálókra. Itt a már javulásban levö,
Ború- s derűvel váltakozó szép vasárnap délelőtt
Utunkat folytattuk a második emeleten a IL vagy egészen szelid tébolyodottak töltik a délvolt, a mint a Buda-zugligeti vasutról leszállva, és I. rendűek osztálya felé. Mindenütt valóban utánt. Némelyek csendesen sétálgatva, mások olutunkat a szőlők között a tébolyda felé vettük. A példás rend és tisztaság; itt már minden beteg, vasgatva, vagy a fák árnyékában egy csoportban
nap égető sugarai most a léget forralva verődtek vagy ha maguknak tetszik, kettő-három számára beszélgetve, alig akadt köztök egy-kottő, ki hevevissza lábaink alatt a kemény hegyi utról, majd van egy-egy szoba, olég kényelemmel bútorozva, sebb hang- és tagjártatás által olárulta, hogy még
egy-egy felhő uszott el felettünk, s fedte pár perczre mint szokott a mivoltebb rendűek magán szobája; nála sincs minden rendén. Itt már több csinosan
kétes borúval a Lipót-völgy másik oldalán magasió ott áll a zongora, az épen legközelebb lejátszott öltözött egyén volt mind a férfiak, mind a nők
fekote bérező kot.
darabbal, a csinos ruha-szekrény, rajta szép rend- között, mint az alsó kertekben a dühöngök helyén;
Ugy illett az idő a hangulathoz, melylyel egy ben több női pipere-czikk, a kanapé előtt asztal, csak a toilette mutatta néha, hogy közülök sokan
tébolyda felé közelgénk.
ezen egy megkezdett rajz, másik végén egy még még különös divatot követnek, de látható volt,
Mily képek várnak ott reánk?
bo nem végzett levél, mellette eldobva toll s hátra- hogy itt már vékony a fal, moly őket a külvilágtól
Amott fehérlik inár a kolosszális épület végte- tolva a szék, mintha épen most távozott volna elválasztja
lennek látszó ablak-soraival a völgy sarkában, innen a gondolat, melynek első része e sorokban
hátuljával erdő-födte hegyoldalnak támaszkodva, maradt. Mi lehet e levélben, mit irhát egy fiatal
Nehány szó van még, mivel az intézet szervemig homlokzata az emelt terrace-ról büszkén tokint tébolyodott nő ? Ez titok, — a lap ugyan fedetlen zetét kell érintenünk.
le a völgybe, s rajta tul a kettős fővárosra, mintha fekszik, de rajta az illedolem s gyöngédség peA Buda melletti lipótmezei országos tébolyda
mondani akarná: „a mit a ti társadalmi életotok csétje, melyet feltörni egy lopott tekintottol sem (melyről fentebb két rajzot közlünk,) eredetileg egy
hibás gépezete összekuszált, azt én rendbe hozom. szabad. Ez csak a főorvos urnak joga, sőt köte- még IL József császár által e czélra rendelt alapitFején ott magaslik a magyar királyi czimer, lessége.
vány-, majd éhez járult számos más hagyományokA főorvos dr. Bolyó Károly ur, ki jelen hiva- ból létesült, s fentartása részint o hagyományok
háta megül a kápolna koresztje sugárzik elő, ablakai oly fényesek, tiszták, az óramutató oly határo- talába lépte előtt 3 évig tanulmányozta külföldön kamataiból, részint a betegektől bevett jövedelemzottan mutat
de hajh! mégis csak a megbom- a kontinens csaknem minden ily czélu intézeteit,— ből, részint az országgyülés által évenként megigen mivolt, s ugy látszik hivatását nemcsak értő, ajánlott összegből történik. A kiadás reá a közelebb
lott szollemok asyluma ez!
Ki birna könnyen szabadulni e gondolattól? hanem a legnagyobb pontossággal teljesitő egyéni- mult évben az épitési költségekkel eo-yütt körülbelől
Kiben ne támadna fel a kérdés, hogy milyen lehet ség is. Ha valamit kértünk, mit talán más intézet- 200,000 frt volt.
belől egy ily óriás bolondok-háza? s vajjon nem ben a mutogatási készség a hivatalos szigor rováKormányzata a magyar kir. belügyminisztejönne ezzel sokszor ogy másik gondolat is, hogy sára megtett volna, sokszor egy rövid „nem lehet" rium alá van rendelve; élén egy igazgató áll, jelende hát itt van-e az ország minden bolondja? s biz- volt a felelet, s mi nem kételkedtünk, hogy itt a leg Schnirch Emil, ki ezelőtt a nagy-szeboni tébolytositva vagyunk-e, hogy már most kivül mind beteg érdeke volt a fő, a mit tekintetbe vett.
dánál volt alkalmazva ; továbbá főorvos, több
Alkonyat felé volt az idő, mikorra az intézet másod-orvos, gondnok, ezeken kivül minden oszjózan eszükkel találkozunk?
nagy részét bejártuk. A csinos és mindig kész für- tályra egy fő- és egy al-ápoló s ápolónő, úgyhogy
Ki tudja? ki birna tisztán kimutatni a határodőhelyiség egy gőzfürdő osztálylyal > a katholikus jelenleg minden 6 betegre 1 ilyen esik.
kat, a meddig a józanság, s azon tul a bolondság
és református imaház, az I. és IL osztálybeliek tárAz intézet eredetileg 600 beteg befogadására
terjed ? Azért, hogy az a kisasszony amott nyelvét
salgótormeik, szép nagy zongorával, s biliárd-asz- van tervezve, a kik közé, ha a hely engedi, külfölnyujtja arra, ki az ő csillagászati előadását nem
tallal, — mindez valóban csak kedvező benyomást diek is felvétethetnek. Jelenleg azonban összesen
hiszi, bolondabb-e mint ama másik negédes hölgyko
gyakorolt reánk, semmi sem juttatta eszünkbe, csak mintegy 270-en vannak, a kik közt vallásra
ott az első emoleti páholyban, ki ajkát bigyeszthogy itt tébolydában vagyunk; még eddig a kény- nézve legtöbb a róm. kath. és izraelita, életkorra
"eti mindenre.
szer, a megszorításoknak semmi nyoma; sőt inkább
Ki tudja, ha ogy kissé szélesebb alapokra fek- mindenütt a lehető legnagyobb kényelemről van nézve a 20—30 év közötti, foglalkozásra nézve a
kézműves.
tetnék a consust, — nem volna-e ide joggal bevá- gondoskodva, hogy a beteg jól érezhesse magát.
A felvételre megkivántatnak:
lasztható ama magas chignonu dámák s nyegle
Még egy osztály volt hátra: a dühöngök lak1. Orvosi bizonyitvány mulhatlanul a beteg
uracsok nagy része, kik az emberiség haladását a
állapotáról, a melyben ki kell téve lenni,
bon-ton szabályai által hiszik leginkább biztositva. osztálya. Ott oldalt nyulik két földszinti épület- elmokóros
szárny, amott a völgy felöl a férfiak, és a hegyol- n
Pfuj! ha ők nem, akkor mi, egy másik párton dalnak a nők osztálya, a mint átalában az egész °gy gyógyitható-e, közveszélyes-e?
^ 2. Honossági bizonyitvány, t. i. arról, hogy
— vagyunk bolondok, mert egymás eljárását ép épületben is e szerint vannak szétválasztva a két
valóban
a bojelontett községből való-e, s közveészszel megegyezhotőnek nem tarthatjuk.
nemhez tartozó betegek, ugy hogy az orvosok tudta szélyes beteg-e vagy nem?
De hagyjuk ezeket s lépjünk a tébolydába.
nélkül egymással nem is közlekedhetnek.
3. Kötelezvény a tartási dijnak egészben, vagy
Mindenütt szép csönd és rend fogad. A hosszu
A vastag ajtó felnyílt s egy mindeniknél szé- részben fizotéso iránt, valamint az iránt is, hogy
tárt folyosók, csinos sárgára festett lóczáikkal, és lesebb fedett folyosóra, vagy is inkább óriás előminden ajtóval átellenben hasonló szinü mosdók- terembe léptünk. Az ablakok magasan, erős vas- az intézet felszólítására a beteg elszállításáról
kal a fal hosszában, más oldalról a viz-modenezék rácsozattal fedve, az asztalok székek a padozathoz gondoskodnak, s ezzel együtt a beteg gondnokáfénylő, háromszor-négyszer forduló csapjaikkal, orősitvo, a légszeszlámpa szárai folcsavarhatók, nak megnevezése.
4. Ha fizetésesnek vétetik fel a beteg, hatóhogy no lehessen az őrült szenvedély egy különös alulról a légfűtés erős rostélyain kissé kellemetlen
sági
igazolvány az iránt, hogy valóban fizetéskénemét, a vizben pancsolást, hamar kielégiteni, — szag, — mind ez más színezetet kölcsönöz az egészpes,
ha
pedig ingyen, illetőleg az állam költségére
balra a külső udvar felé a nagy rofectoriumok, nek. A kartfelőli falakban vastag kettős ajtók,
ezeknek végében az egymásba nyiló közös háló- azokon belől pár négyszögölnyi kis czellák, rostély- vétetik fel, akkor szegénységi bizonyitvány az
tormok, 10—12 ágygyal, minden tisztán, szép zott ablakokkal. Az egész bútorzat egy nyoszolya ellenkezőről.
5. A tartási dijak lefizetésének legalább hófehérre zsúrolva vagy sárgára festve, — ez a Hl-ik a szoba közepén, az ágyfojnél ogy karszék, e melnaponként
előro köll történni, és pedig az I. oszosztályúak helyisége.
lett egy fali asztal, de mindez oly izmos mű, s ketályuakért
naponként
5 ft., a IL osztályuakért 1 ft.
mény
vaspántokkal
a
falhoz
vagy
padozathoz
erőA lakók most ott sétálnak szerteszét az alsó
50
kr.,
a
III.
osztályuakért
70 krt számitva.
kőfallal keritett udvar-kortben, rajtok vörös-csíkos sitve, hogy megmozdítani lehetetlen.
A
betegek
ezért
kapnak
teljes ápolást, ruhávászoning s széles karamú barna szalmakalap; csak
E szobákban már semmi lámpa, az ablakokat
imitt-amott tünik fel egy-egy kék ruha vagy fehér kívülről is erős táblák fedik, melyek egy másik zatot és eltartást, habár meg van engedve bútorfejkötő.
hátulsó folyosóra nyilnak, és csak innen kaphatnak zattal, apró kényelmi czikkokkel, és csekély zsobpénzzol odahazulról is olláttatniok.
Ez itt a dühöngő őrültek sétakertje; egyik éjjelenként az egyes czellák is világot.
A beteggel minden érintkezés, mig az intéépon most csapta pofon a másikat, a mint csendeE czellák a rohamok alkalmával a betegek
sen elhaladt mellette, s ime! ez reá csak egy szánó tartózkodási helyei; igaz! még itt is semmi kény- zetben van, csakis az igazgató engodélyével törmosolylyal felel; kérdem, ez a bolondság, vagy az, szer-eszköz, moly a régi „restrait-rendszerre" em- ténhetik, s ugyan ennek engedélye kivántatik,
a midőn mi idekint lövők visszacsapjuk ? lám, amaz lékeztetne ; az egyetlen megszorító készülék egy hogy a beteg olykor kisétálhasson vagy kocsizhasa másik már visszacsapná, ugyancak jár a keze a koresztszalag, moly a beteget szükség esetében az sék, de mindig csak azon rokona vagy barátja felelősségére, a ki magával kiviszi.
„zwangs-jackli"-ban; ha nem volna összevarrva a ágyba lefogja.
hosszu ujjak vége, ozóta régen csattant volna;
Átalában a betegeknek szabadságokban áll
• • • A nap már hanyatlóban volt, midőn kilépmiért nöm bocsátják tehát szabadon? hisz ez épen tünk az intézet kapuján. Alig haladtunk egy kevosot valamivel foglalkozni vagy nem. Azok, kik rendeúgy cselekszik, mirit mi józanok idekint; most az egész tébolydát köritő második deszka-kerítés sen valami munkát végoznok, ezért megállapitott
még inkább dühöng, hOgy nern töltheti boszuját, hosszában, a mint füleinket ingerlőleg üték meg az árszabályzat szerint dijaztatnak, a miből vagy
lábával a földet ven s átkozódik magyarul, né- épület mögötti kertekből jövő zavart hangok, me- költségeik fedeztetnek, vagy a mi fenmarad, az
tül egyaránt egy szegény társára, ki egy szögletben lyekbe zene és kiabálások vegyültek összo. Nem te- saját javokra takarékpénztárilag kezeltetik.
ülve mindezt példás türelemmol nyugodtan hall- iiettük, hogy még egy pillantást no vessünk az épülo-
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gyárakban és gyógyszertárakban a mérges szórok
őrzésére kellő gond nem fordittatik, miből nagy
veszélyek támadhatnak: ez okból a rendelet köte**
(Magyar
tud.
akadémia.)
A
junius
7-kén
"(„Országgyülési Naptár.") Heckenast Gusztáv naptár-kiadványainak száma jövő évre egy Horváth Czyrill elnöklete alatt tartott ülés a phi- lességül teszi mindazoknak, kik mérges szerekkel
érdekes képes-naptárral fog szaporodni, mely az losophiai, törvény- és történettudományi osztá- dolgoznak, kereskednek, hogy az anyagot biztos,
eddigi naptáraktól eltérő, egészen uj borendezése lyoké volt. Értekezést olvastak — mint ezen osz- betörés ellen is mentes helyen és szekrényben tartáltal is felkölti a figyelmet. Czime: „Országgyü- tályoknak már a tavasz óta folyvást majd minden sák; a szállitás a legnagyobb gonddal eszközlendő,
lési Naptár", s a rendes naptári rész és rovatok ülésében — Csatskó és Kerékgyártó levelező tag s a tiszti ofvosok kötelessége váratlan vizsgálatok
mellett főleg az országgyűlésre vonatkozó közle- urak, kik ezáltal gyakorlatilag czáfolják meg az által a rendelet pontos végrehajtásáról meggyőményeket fog tartalmazni. Lesznek benne jellemző akadémiai ügyrend azon szakaszát, mely az ogyik ződni; az áthágok, valamint a jogosulatlanul métollrajzok a képviselőházból, a választásokról, a ülésben megkezdett értekezésnek a másik ülésben rogszerekkel házalók 400 ftigtorjedő pénzbirsággal
nevezetesb szónokok ismertetése, az országgyülés tovább folytatását megtiltja. Csatskó „A szabad- is sujtatnak. A rendelet lehető legelterjedtebben
alakulásának és működésének rövid leirása stb. ság-büntetések végrehajtásáról Poroszországban" közzéteendő s nem tudása semmi esetben sem fog
Illustratióit kitünőbb rajzolóink készítik. E nap- szólt ezuttal. Mi módon alkalmaztassanak az itélet mentségül szolgálhatni.
tár Heckenast Gusztáv többi naptáraival együtt, által kiszabott börtön-büntetések? magán-börtö** (A ferenczvárosi szivar gyárban) naponta
nök (zárkák) fogadtassanak-e el vagy közös bör- 800 leány dolgozik, kik közül ogy-egy 1000 darab
a szokott időben fog megjelenni.
| tönök ? s miként felelt o kérdésekre a porosz
— („A taloj-kimerülés befolyása az államok törvényhozás és a gyakorlat ? — e kérdések képe- szivart készít. Évenkint ötven ezer mázsa dohányt
életére,) különös tekintettel Magyarország jövő- zik az értekezés tárgyát. — Kerékgyártó Árpád gyártanak szivarcsinálásra.
** (A magyar általános ki.szénbánya-társulat)
jére" czim alatt Dapsy László munkatársunktól „A magyar alkotmány biztositékainak történetéugy
látszik
a magyar-osztrák birodalom egyik legmintegy 9 ivre terjedő füzet jelent Eáth Mór i ről" s különösen ezuttal a Jagellók s a Habsburgkiadásában. E munka tárgya annyira fontos és ház alatti alkotmány-sérelmekről folytatta már nagyobb kőszénbánya-birtokosává növi ki magát; a
társulat igazgatósága a magyar éjszaki vasut menközérdekü, hogy nem tartottuk feleslegesnek, mai több izben bemutatott értekezését.
tében terjedelmes kőszéntelepeket jutányos feltéteszámunk egyik czikkében részletesb ismertetést I
** (Az irói segélyegylet) vagyoni állapota — a lek alatt vásárolt, hol a termelést évenkint 3—-4
adni róla. Itt tehát csak a tartalom elősorolására
szorítkozhatunk. Az egyes fejezetek czimei a kö- | titkári jelentés szerint — a mult év végéig követ- millió mázsára szándékozik emelni. Ezeken kivül
vetkezők: A talaj-kimerülés. A kimerülés termé- | kező volt: alapítványi tőke, ennek kamatai, évdi- Eger vidékére is kiterjesztette figyelmét s ott is
szeti hatása. A kimerülés társadalmi hatása. China j jak, adományok és adakozások: összesen 93,358 ft. szándékozik bányákat nyittatni.
** (A hadügyminiszterium) megengedte, hogy
és Japán. Anglia és az egyesült államok. Magyar- I 23 kr.; kiadás segélyzésekre: 5945 ft. 96 kr.; tiszti
ország. A talajbani változás. Egalji viszonyoké Az I fizetésekre: 1200 ft.; vegyes és rendkivüli költsé- a kik a vadász és gyalogezredekből önkényt váluj átalakulás. — Végül becses statistikai adatokat gekre: 377 ft. 38 kr., vagyis összesen 7523 ft. 34 kr. lalkoznak, három hétre aratni mehetnek, azonban
tartalmazó táblák a talaj és a gazdasági növények Az alapítványi tőke 80,118 ft. 25 kr., a többi ez idő alatt a kormánytól zsoldjaikat nem huzhatA monduralkatrészeiről, az európai államok termelési terü- ] 5716 ft. 64 kr. pedig közpénztári vagyon. Ez ösz- ják, sem attól nem élelmeztetnok.
3
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letéről, a magyar birodalom, Britannia s az ogye- szegen kivül az egylet vagyona még 52,653 f"t. kopásért minden egyes vitéz után 3 /io ^ * számitsült-államok termeléséről az előbbi évekből stb. — 16 krnyi be nern fizetett alapítványi tőkéből, hát- tatik. Az aratási idő meghatározására nézve a
raléki kamatból és hátraléki évdijból áll, ugy hogy katonai hatóságok annak idejében a polgári hatóA csinosan kiállitott könyv ára 1 frt 60 kr.
az egylet összes vagyona a mult év végén 138,488 ságokkal értekezni fognak. A munkaigénylők
** (A „Természettudományi Közlöny") 6-dik, forintot tett. Gyulai Pál titkár egyszersmind fel- magok jelentendik be igényeiket, és a munkabért
juniusi füzete megjelent. Tartalma: Dr. Margó i szólitja a hátralékban levő alapitó és évdijas tago- a munkásokkal szabad egyezkedés utján állapitTivadar „Darwin és az állatvilág" czimü jeles kat, hogy tartozásaikat a magyar földhitelintézet ják meg.
értekezésének 2-dik közleménye; továbbá: „A pénzügyi osztályához (Bál vány-uteza, 5 sz.) legye** (Az arad-károlyfehérvári vasut,) mint érszinnye-lipóczi fürdőről" Molnár Jánostól; „Az nek szivosek mielőbb beküldeni.
tesülünk, a nemzetgazdaságra már is emolőleg kezd
agy és részei" Dapsy Lászlótól. Több apróbb
** (Az erdélyi múzeum-egylet) ig. választmá- hatni. A brassói bányatársulat a pálya szárnyvoközlemény. Tudósitások a természettud, társulat nya f. hó l-jén gyülést tartott, midőn muzeumi nalának székfalvai állomásán nagyszerü olvasztó
ügyeiről.
sogédőr, Hermán Ottónak engedélyt adott, hogy a komenezéket épit; s Székfalva és Vajda-Hunyad
** (Berecz Antal és Lutter János) professorok muzeum terményrajzi tára érdekébon az erdélyi és közt egy lóvonatu vasut még ez évben megnyitta„Mennyiség- és természattani földrajz alapvonalai" bukovinai határvillongásokat elintézni kiküldött tik. Zámban, félórányira a vasuti állomástól egy
czimü munkát inditottak meg, melyből legujabban bizottsággal utazhassék.
rézbánya nyittatott meg, mely egész Magyarország .
két kötet jelent meg: a 2-ik „Az általános termés Ausztria egyik leggazdagabb bányájának monszettani földrajz alapvonalai; készitette Lutter J . "
datik: 29,2 százalék rezet tartalmaz s 32 hüvelyk
Egyház és iskola,
— a 3-ik „A különleges természettan földrajz alapterjedelmü. Hir szerint már alakult is egy franczia
** (B. Eötvös Jozsef közokt. miniszter) terje- társaság — 15 millió frank tőkével — az erdélyi
vonalai, tekintettel hazánkra. Dommerich és Hunfalvy nyomán készitette Berecz Antal," czimü delmes rendeletet adott ki, mely az 1868: 38-d\k bányákat mivelondő.
törvényczikk értelmében a megyei tanfelügyelők
munkákat tartalmazván.
** (A magyar borok) diadalmasan állottak ki
számára megállapitja az eljárási módozatokat és
** (Renan Ernő) uj müve e napokban jelent teendőket. Az utasitás részletesen szól a tanfel- egy ujabb versenyt, mely Boroszlóban május hóban
meg Párisban Lévy könyvkereskedésében. Czime: ügyelő és segédszemélyzete feladatáról és munka- tartatott. Az általános bor- és szoszkiállitásban a
„Szent Pál" (Saint-Paul), s mintegy folytatása „A köréről; a felügyelő különös teendőiről, viszonyai- magyar borok külön csoportba osztattak és oz bár
kereszténység eredete történetéinek. („Histoire ról a községek, megyei és városi hatóságok irá- nem volt számra nagy, de kitűnősége által nagy
figyelmet keltett. Magyarország és Erdély 21 kiállides origines du christianisme.") A szerző e műben
tó részéről összeson 61 fajta borral volt képviselve
gazdag és mély kutatásai nyomán festői képét : nyában stb.
** (A vallás- és oktatásügyi magyar miniszter) a valamennyi között b. Vay Miklós tokaji bora és a
nyujtja Pál apostol működése és utazásainak, me- j
lyekben nyomról-nyomra követi. A munka ogy előterjesztésére ő Felsége megengedte, hogy a ma- , veszprémi püspök borai tüntek ki loginkább,s ezek
gyar kir. egyetemnél a váltó- és kereskedelmi jog j versenyeztek az arany éremért, mely végre is b.
térképpel is el van látva.
számára fenálló külön tanszékkel ideiglenesen a
»• („Vlastenec" czim alatt) politikai tót heti- tengeri- és az európai positiv nemzetközi jog elő- Vay Miklósé lett. A kiszabott jutalmak közül állap indult meg dr. Kiedl Szende szorkesztése mel- adása is egybokapcsoltassék; továbbá: hogy a köz- talában a magyar borokra elég osett, mert mig p.
lett. A lap programmja: határozottan szabadelvü igazgatási és pénzügyi jog a magyar közjog tan- o. a rajnai borok sokkal al számosabb osztályai 1
irányban, a Deák-párt álláspontjáról kiindulva székétől olválasztassék, és azon két tantárgy szá- arany, l l ozüstés 5 bronz érmet nyertek— magyar
haladni, a tótajku polgárokat a belreformokra olő- mára külön egy rendes tanszék állitassék fel. Ezen kiállítók közt 1 arany, 8 ezüst, 5 bronz s igy összekésziteni, azokkal megismertetni s az ország | legfelsőbb elhatározásnak már a jövő tanév kezde- sen 14 érem osztatott ki.
integritása ellen intézett minden nyilt és álezázott j tével leendő érvényesítése iránt a szükséges intéztörekvést figyelemmel kisérni.
Mi ujság?
| kedésok már megtétottek.
*• (Györy Vilmost) a nemzeti szinház igaz- '
** (A képviselőház) kedden, szerdán és csü** (Pályázat meghosszabitása.) A losonczi
gatósága felhívta, hogy Moreta „Donna Dianá"- holv. hitv. középgymnasiumban az I. és III. osz- törtökön nem tartott ülést, csak osztályai működján kivül,Calderon „Az élet álom 'czimüdrámáját tályok —- még f. év őszén elfoglalandó — 600 o. ft. tok. Gróf Andrássy Gyula válasza a nagy zajt
is fordítsa le, hogy igy a kitünő spanyol drámairó s tandíjjal ellátott két tanszékére a f. év február ütött törvénymagyarázási interpolláczióra,péntekre
is képviselve legyen a nemzeti szinpadon..
havában közzétett pályázatban foglalt egyéb fel- maradt. — A Deákkör elhatározta, hogy a dele** (Eszterházy János gróf,) a szorgalmas | tételek mellett — a f. év ápril 10-én lejárt pályá- gáczióba csak jobboldaliakat választ, miután a
archaeolog, jelenleg az Eszterházy nemzetség ős- zati határ.dő f. év julius 1-éig kiterjesztetett. — baloldal egyszer (tavaly) mint^párt kilépett.
történelmét illetőleg kutat, s eddig is már több ho- Losoncz, 1869. jún. 1. Szilassy Ferencz, gondnok.
** (Király és ki'ályné ü Felségeik) 6-ikán esto
mályt felderitő, uj okiratnak jutott birtokába.
** (Ferencz Józsi) kolozsvári unitárius lelkész Kalksburgba kocsiztak az erdőn át, midőn egy** (Kvassay Ede fiatal irótól) egy kötet* vers ma, 13-kán, isteni tiszteletet tart Pesten, a refor- szerre egy öt éves leányka jött velök szembo, ki
és egy kötőt elbeseéléa jelent meg egyszerre Aig- mátusok szénatéri épületében. Ez istenitisztelot keservesen sirt, mert atyját elvesztette, ő Felséner Lajos kiadásában. Az első czime: „A mikor hibásan a mult vasárnapra volt hirdetve. Figyel- geik mogállittatták a hintót, s a gyermeket magukábrándozunk"; a másodiké: „Tankréd lovag meztetjük a közönséget, hogy ez alkalommal ogy hoz vették, kit a királyné megvigasztalni iparkomesei." Ara a verseknek 70 kr., az elbeszélések- kevéssé ismert felekezet jeles szónokát hallgathatja dott. A gyormek nem messze Kalksburgtól észre
nek 2 ft. Mindkét könyv igen csinosan van nyom- meg.
votte atyját, kinek azonnal átadatott, mely alkatatva.
lommal király ő Felsége néhány feddő szót intézett
Ipar, gazdaság, kereskedés.
hozzá, a miatt, hogy oly kevés gondot visel gyer•* (Bojtkor Endre, a képviselőház irodájának
igazgatója) az idén is kiadta a képviselőknek
** (A belügyminiszter) körlevelet intézett az mekére. rr
** (O Felsége utazásáról keletre) a suezi csateljes lak és névjegyzékét egy kis füzetben, mely ország összes törvényhatóságaihoz a mérges szerek
30 krajczárjaval a könyvkereskedések utján min- megőrzése iránt. Utolsó időben sürün fordultak torna megnyitási ünnepélye alkalmából ujra földenütt kapható.
elő méreglopások, s ez arra mutat, hogy az illető merülnek a hirek, 8 ő Felsége abban állapodott

Irodalom és müvészet.

Közintézetek, egyletek.
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volna meg, hogyha a török szultán jolen lesz a
** (A bécsi uj opera szinházat) m. hó 25-kén
Hétfő, junius 7. „A tudós nők" Vigjáték 5 felv. Irta
megnyitáson, akkor szintén oda utazik; Napoleon nyitották meg. Ez Bécs egyik legkiválóbb épülete, Moliére; ford. Arany László.
Kedd, junius 8 „7írnant." Opera 4 felv. Zenéjét szerz.
császár aligha lesz ott, ellenben Eugénia császárnét kivált ha nem külsejét, hanem a belsö pompát
Verdi. (Láng Fülöp szerződött tag föllépte.)
várják, 8 egy tudósitás szerint a franczia császárné tekintjük. A megnyitási ünnepély alkalmával a
Szerda, junius 9. „Áx égben." Vigj. 2 felv. Irta Balázs
elhatározásától tetto függővé több fejedelmi család ház előtt sok ezer ember tolongott; az óriási terem- Sándor. És először: „Szakaszloít mása." Vigj. 1 felv. Lille
tagja is elhatározását.
páholyait miniszterek, diplomaták, tábornokok, Herbert után angolból ford. Vörös Vidor.
Csütörtök, junius 10. „Lalla Roukh." Vig opera 2 felv.
""(A köz1'ekedési miniszterium) elrendelte az pénzügyi előkelőségek stb. foglalták el. Kevéssel
ország pontos térkópeztetését 8 e czélból meghitta hét óra után megjelent a császári pár is, a han- Zenéjét szerz. Felician Dávid.
Bécsből Moering Sándor főmérnököt, ki az egész noveri király és a trónörökös kiséretében. A népSzerkesztői tnomlaiiivaló.
munkát 55,000 forintért késznek nyilatkozott elvál- hymnusz előadása alatt a szinpadra Ausztria és
lalni. Tóth Ágoston főmérnök azonban olcsóbban Magyarország nomzetiségeit ábrázoló csoport lé— Kisljszallas. H. L. A most küldött régiségekből
igérte elkészíttetni, s igy ő bizatott meg ezen sta- pett ki. E perczben a közönség zajosan éljonzé az az 1811 évről szóló följegyzést alkalomszerüleg felhasználtistikai, keroskekolmi, gazdasági s pénzügyi tokin- uralkodót. Mozart remek dalmüvét, Don Juan-t hatjuk. Kivánatát a lap iránt, a jövö félévtől fogva teljesitetben roppant fontosságu munkával. A mostani adták elő ezután. A szinház bensője pazar fény- tendjük.
— Laczháza. K. T. K. Az angol novella épen nekünk
hivatalos kimutatások szerint Magyaroszág terü- nyel van diszitve.
való. A többit is köszönjük. A kiengesztelésnél nincs már
letnagysága összesem 3897 négyszög mértföld.
**(Házasságok.) Gr. Ráday László eljegyezte szükség közbenjárásra.
— D. V. A most küldött vers igen elvont; a költészet
** (Atoborzása honvédtanosztályok számára) b. Szentkoreszti Zsigmond leányát Máriát, —Ilyes
kielégitő eredményre vezetett. Pozsonyban több- Károly Ballagi Mór leányát Josephint. — Boros- több hust és vért kiván. Mást várunk.
— M.-Sziget, Uy. K. Az ily modoru fejtegetések nem
letet eredményezett, Kassán, Budán, Pesten össze nyai Oszkár megesküdött Rácz miniszteri tanácsos valók lapunk tárgyköréhez.
hozta a contingenst. Mindössze a 800-ból csak 50 leányával.
— ,.A czukor történetéhez" czimü közlemény érdehiányzik. A tanosztályok a rendes szolgálatot már
** (Népesedési mozgatom Pesten.) 1869. elsö kes adatokat tartalmaz; közölni fogjuk.
— Kolozsvár. P—it. „Az öreg örmény" genre-kép
meg is kezdték.
negyedében született 1056 fiu és 992 leány; összelenni, de vonásai össze nem illők, alkotás nincs benne
** (A Injtántuli honvédség) szervezése jóval sen 782 házasságon kivül. R. kath. 1469, "izr. 378, akarna
s az egész alig érthető. A másikban, a balladában, csak azok
utána marad a magyarnak. Tanosztályokat, melyek prot. 201. Egybekelt 015 pár, még pedig r. kath. a sorok jók, melyek az ismeretes népballadából szóról szóra
a jövő ujonezozáskor a honvédségbe esők számára a 466, prot. 83, izr. 60. Moghalt 1039 fi, és 859 nő, vaunak átvéve. Egyik sem közölhető.
— Kecskémet. N. I. Az ön tudósítását egy más közkeretet képezzék, nem alakitanak, hanem erro be- ezek közt 919 gyermek. Szaporodás 96.
lemény ugyanazon tárgyról már megelőzte lapunkban.
várják, mig 1870. január 1-én a tartalék második
— Pápa. K. L. Á beküldött dolgozatok tárgyai elég
osztálya a honvédségbe lép; csupán tiszteket fognak
= (A törvényhatóságok) tisztelettel felké- érdekesen vannak választva; de a kidolgozás még egykissé
képositott polgári egyének közül is kinevezni. A fel- retnok, hogy a térülőtökön levő kormányzati hiva- gyakorlatlan kézre mutat, s nyelv és irály tekintetében is
szerelésre és ruházatra nézve most folynak a tanács- talok és első folyamodásu biróságok személyzetei- sok kifogás alá eshetik. Igyekezzék magát az irály és előkozások s tervben van, hogy minden tartomány nek névsorát sziveskedjenek beküldeni mentői elébb adás művészetében képezni. Később használhatóbb dolgozanyerjen bizonyos, a ruházat öszhungját mindazáltal Heckenast Gusztáv kiadó hivatalába, hogy a „Jó tokat várunk öntől.
— Pest. B. G. A panaszt a kiadó-hivatal orvosolni
nem zavaró megkülönböztető jelvényt.
Barát" czimü országos nagy naptár tiszti névtára fogja.
** (Vidéky László) hazánkfia, ki több évig a pontossá és kifogástalanná szer késztethessék.
— B m s á u y . Gr. Z. K. Visszaadtuk R. M. urnak.
brazíliai udvarnál volt mint mérnök, Pestro érkeA „Jó Barát" naptár szerkesztősé ge.
zett. Szép ásvány és ércmgyüjteményt hozott
magával, melyekből a muzeumnak is szánt. 0 már
— (Kérelem.) Részint még csak kéziratban
SAKKJÁTÉK.
1864-ben is érdekes zoológiái küldemény nyel gya- levö, részint már nyomtatásban is megjelent (de az
rapitá Braziliából hazai gyüjtoményoinkot. Az előbbi önkényü kormány által lefoglalt, elkobzott)
498-dik sz. f. - Klett Fülöptől
Amerikában elhalt Asbóth Sándor volt honvéd- munkáim mind oly nemüek, mikből a kevéssé
(Stuttgartban.)
tábornok irományait, könyveit, tiszti egyenruháját tanult munkások nagy sokasága hasznos ismeretestb. is magával hozta.
ket, sőt tudományt is meríthet: elhatároztam ma' Sötét.
** (Otto bajor herczeg,) s a bajor király fivére gamban azokat kinyomatni, annál inkább, mert
Pesten időzése alatt moglátogatta a régi időkből erre sokan folszólitottak azok közöl, kik. nyomtatott
hires komlókertet is. Gulyáshust s fekete kenyeret könyvoimből már némelyekot ismernek.
kért, a Patikárus testvérek rárántották a tűzről
Minthogy azonban a sokszori lefoglalás, elpattant magyar nótákat, s ő herczegsége, mint kobzás következtében munkáim némelyikéből
mondják, igon jól mulatott e kissé füstös helyi- ogyotlen egy példányom sincs: tisztelettel kérem
ségben.
föl a szives olvasókat, kiknek alább emlitendő
** (Pestvárosa közgyülése) elhatározta, hogy munkáim valamelyike birtokukban volna, sziveskutyákat ezentul csak zsinóron és hivatalos száj- kedjenek példányukat lemásoltathatás végett hozkosárral ellátva lehet az utczákra kivinni. A teréz- zám beküldeni, melyeket használat után a tulajdoés lipótvárosiak most e határozat ellen, mely öleb- nosoknak visszaküldeni szent kötelességemnek
gusztusukat mélyen sérti, monstrepetitiót készülnek ismerem, vagy azok helyett az uj kiadásból egyfelső helyen benyujtani.
egy példányt küldeni.
** (Veszedelmes tolvajok.) Wolf Lajos és Bálint
A munkák e következök:
Károly felette veszélyes két tolvaj a rendőrA magyar nyelv, jutalom értekezlet. — Rénység által letartóztatott s mindkettő a dologházba képek (Erényképek) III. kötet. Kritikai értekezküldetett. Odaérkczésök alkalmával azonnal kinyi- let. Különös tekintettel a magyar t. társaság munlatkoztatták, hogy semmi szin alatt sem töltik ki kálataira. I I . kötet. Vasárnapi egyesülés vagy
a reájok szabott büntetési időt, mindamellett ez segítsünk egymáson. — Jámbori család (csupán
éjen át csendesen viselték magukat. Másnap reggel egyetlen egy példány került ki a nyomdából, a
d
e
azonban iszonyu tombolás közt 29 darab honvéd- többit elkobozták). Debreczeni vásárfia I I . isVilágos.
nadrágot széttéptek s a fegyenczek előtt gyaláza- kátula.
%
Világos indul s az 5-dik lépésre mattot mond
tosan garázdálkodtak. E miatt ismét a városházi
Alkotmány javaslat (uj.) Munkások újsága 3
börtönbe visszakisértettek, honnan a fenyitő tör- évnegyed. (Ápril elejetői deczember végeig 1848).
vényszéknek már is átadattak. E tolvajok egyike
Kellő tisztelettel kérem föl, mind a helybeli,
A 493-dik számu feladvány megfejtése.
már is 18 évet töltött a börtönben s halálra is el mind pedig a vidéki (napi és heti) lapok tisztelt
(Pap Dezsőtől, Miskolczon.)
volt már itélve, a másik pedig összesen 200 bot- szerkesztőit, sziveskedjenek e kérelmet becses lapVilágos. '
, Sötét.
büntetést/! !) állott ki.
jaikba véve, közzé tenni.
1. Ha3—c4
Heő—c4:
**( Öngyilkosság. ) Horváth Gyula 23 éves
S mindazoknak, kik a kérésemet teljesiteni
2. Be3-a3f
Hc4—a3:
postahivatainok ismeretlen okból a Rókuskórház készek, előre hálás köszönetemet nyilvánitom.
3. b2—b3 matt.
sétányán agyonlőtte magát.
Pesten, junius l-jén 1869.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
** (Elvesztett gyermek.) Riedl Mátyás budai
Táncsics Mihály, képviselő.
-1- Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: gr. Feskertész 5 éves leánykája mult vasárnap reggeli
tetics Benno. — Karczagon: Kacsó Lajos (a 492-diket is).
— Kőszegen: Hauer B. — Budán: Schmidt G. — London7—8 óra közt eltünt s azóta nem látták. A leányka
Nemzeti szinház.
ban: Gorgias Viktor.— Csákváron: Kling Iván. — Oelsén:
szőke, fekete szemü, eltűnésekor pirosas ruhát
Péntek, junius 4. „Benoüon család." Vigj. 5 felv. Irta Glesinger Zsigmond. — Jászkiséren: Galambos István. — A
viselt és fedetlen fövel* volt. A megszomorodott, Sardou; ford. Csepregi.
pesti sakk-kör.
szülők Budaujlakon, 135. sz. a. laknak.
Szombat, junius 5. „A boldogság első napja." Vig opera
** (Király ö Felsége) Nagy-Ruszka község 3 felv. Zenéjét szerz. Auber.
Gf
Melléklet: Elöfizetési felhívás a
junius 6. .,Szentiván éji álom.'' Színmü 5
tűzkárosultai részére saját magánpénztárából 40Ü felv. Vasárnap,
Irta Shakespeare; ford. Arany János. Zenéjét szerz. „Tarka Világ'- és „Képes Regélő" 1869. máfrtot ajándékozott.
Mendelssohn Bartholdy Bódog.
sodik félévi folyamára.

HETI-NAPTÁR
Hónapi-c 3
lietinap
VasaiHétfő
15 Kedd
Szerda
Csőt.
18! Pént.
191 Szóm.

Katholikus és protestáns
naptar

Junius

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptara

Junius (ó)

Tham üz

*•' 4 Tád. Antal C 3 Antal
1 E 6 Junius 4
Vazul nagy pk Elizeus
5
2 Nicephor
Vitus, Vid
Kresc, Lybia 3 Lucillian
6
Benno, Justina Juditha
4 Metrophus
Adolf, Rainer 3 Adolf
5 Dorotheus
Marczellián
Marczel
9
6 Visaríon
Protáz, Gyárfás Gyárfás
10 S. Clwk.
7 xheodotus
Hold változásai. <£ El s ö negyed 17-én 3 óra 31

TARTALOM.
Nap
hossza

23
21
18
15
13
10

nyüg.

hossza

kél I nyüg.

P
p.
53
6
54
6
55
6
55
6
55
6
55
6
56,
6
reggel.

f. P .
124 22
137 13
152 33
166, 42
180 52
195
208

7 40 10 34
8 51 11 15
10 3 l l 51
l l 17 regg.
este 0 21
1 43, 0 5i
2 56 1 19

kél

ó.
i
4
4
4
4
4
4
perczkor
82
83
84
85
86
87

Hold

Szathmári Király Ádám, Rákóczi bújdosó társa (arczkép). — Törpe-király. — Lengyel ravaszság. — A halálra
itéltek védelme. — Képek a hazai népéletből (képpel). — A
talaj-kimerülés befolyása az államok életére. — Utazás a
holdba (folyt, képpel). — Egyveleg. — Tarhaz: Látogatás
a lipótmezei tébolydában (két képpel). — Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

HIRDETÉSEK.
Hirdetmény.
Kéer férfi ruhák legjutányosabb
áron kaphatók 4* megrendelhetők

Bajusz József
„honTé'd"-hez czimzett férfi szabónál,
hatTani-utcza, postával szemben a barátok épületében.
549 (2—10)

VADÁSZFEGYVEREK

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint,' szilárd:puskaműves munka

i:

%0T sa.ját készítmény **Wt

finom aodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 6 0 . 70, 80, 9 0 , 100 egész
120 forintig, továbbá

i

Lefaucheux vadászfegyverek,

a leghiresebb franczia gyárakból 42, 4 5 , 50, 6 0 egész 115 forintig; mindennemü

i- I

csappantyus-fegyverek, mint

Egy
Egy
Egy
Egy

szimpla vadász-fegyver vascsővel . • • • • • • • • • • •
dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztott . .
dupla fegyver drótcsővel (Kubans) lüttichi
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel

_

. - " - . o l°'
10—io „
íí
ín "
du—ou „

Revolvereket

^

Lefaucheux módsier 6 lövéssel, tökéletes önfolhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
n < n r r i / \ l i Alf P á r Í a szi r a P l a 2 f o r i n t 5 0 k * a J c z á r t ó l > d u P l a

K l S Z l U l j U K csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Flobert pisztoly és puskák, H3yX°tfaucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

•5?1™?' u i

-\§ ".-i; \

UNSCHULD EDE,

j§? •

fegy verkészitö és kereskedő

Pesten, váczi-utcza a „levél"-hez.

mfát A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szabatos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
mtT Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesittetnek. *W&

forintig
Ezüst henger órák 4 rubinra
. . 10—11
v
arany foglalv. rugóra 12—18
»
kettős födéllel
»
15—16
» kristalüveggel
» 15, 16—17
horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
»
15 » kettős födéllel 19
20—22
angol horgonyórák kristaltiveggel 19,
20—22—24
ugyanazok kettős födéllel
. 24—26
vál. remontoir kengyelnél felh. 28 — 32
ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45
Arany órák 3. sz. horg.lö rub.36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
» valódi remontoir kengyelnél
felhúz
70, 80, 90—100
» valódi remontoir kettős födéllel .
. 100, 110, 120, 130—200
Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—32
»
» 8 rab. kett. födél. . 38, 4 2 - 4 5
» horgonyórák 15 rub. kettős födéllel
50, 55—60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100
Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30—32
» óra és negyedóránkénti ütéssel . 48
50-55
Havi regulatorok
30—32
Ébresztö óra
6
Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
j 8 ft. 50 kr. 9. 10, löftig; hosszunyaklánczok
i 7 ft., 8 ft. 50 kr., 9,10, 15 ftig.
I
Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő| leges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.

JP!P Nem tetsző ára kicseréltetik.
Javitások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek.
476(11-1*

Sturzenegger Gottlieb

altesti sérvkenöcse
-ban (Sveici).

íera nézve egyátalában ártalmatlannak bebizonyult s jelesnek I
elismert servuenocs valódi minőségben megrendelhető a feltalálónál Herisauban,
vagy Formágyi F . . „szent anyához" czimzett gyógyszertárában Pesten.
E jeles szerről iöbb ezer bizonyitvány tanuskodik.

1 tégely ára használati utasítással együtt 3 ft. 20 kr.

Levélkivonat: Tiz éven át szenvedtem e makacs sérvbajban, mely három év
óta oly nagy fokban lépett ki helyzetéből, hogy fájdalmaim rmatt dolgozni képes nem
valék. ösztönöztetve mások által :sérvkenocsébél néhány tégelylyel uíasitványa szerint felhasználván, s most — hála az égnek, egészséges vagyok. Találmánya méltánylást s köszönetet érdemel. — Jory le temple, Páris közelében, május 3-án 1868.
I

491 (4-io)

Franz Anton von Euw.

VETORINI-BALZSAM.

Ezen a leghathatósb növény részeiből készitett több orvosi kar által helyibenhagyott és a magyar kormány által eladási engedélylyel ellátott szesz külsőleg
Sideggyöngeség, görcs, csuz, rheuma, fejköszvény, fülzugás, fogfájás suly, szájbeli és
Ligetéi által történt sebzések, vizzel keverve mindennemü és a ioghus betegségei ellen
Isikerdus hatással használtatik. Szintugy kitünő füstolószerül is szö gál
Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. o. é. postánkuldve 10 krral több.

kizár, szabad., hires és közelterjedésben részesült

«*~ szépsé^i harmatié (Sehönheits-Maithau)

la bőr kiegyenlítésére, a szeplő kiirtására, a redók kiegyenlítésére s a bórkütegek,
l a nap és szél által barnitott bőr és más az arczot, a nyakat és mellett elbontó tisztá•talanság eltávolítására.
Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. o. é. postán küldve 10 krral több.
a r - Főrakhely Magyarországon TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál P c s ^ n '
gkirály-utcza 7. szám alatt.
517 0> - b)

' í

332

Revolverek.

Különös figyelmeztetés

1

1/ v

a szülék számára*
Gyakran felmerült eseteknél alkalmam lóvén sajnosan tapasztalni, miszerint „Giliszta c s o k o l á d é " név alán
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzérkedő csalok által utánoztatnak, a az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van szerencsém a tisztelt közönséget ezfinne.l
figyelmeztetni, hogy valódi általam készitett giliszta csosolíkdénak csak azt ismerje el, melynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláir vá van, mint itt alább látható.
Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bi?.ománvoaoknál eszközölni. 458 ( 8 - 1 2 )
Kapható Pesten: T ö r ö k J o z s e ,
és T h a l l m a y e r és t á r s uraknál.

333

Dr. 6R0SSIAII,

szem- es fűlorvos

A t. cz. vidékiek és utazók szcmély-biztositására ajánlhatom legjobb rendszer szerinli és jól
-o-^

,_«^
•'

'•>."
k

kipróbált revolvereimet, me-

fr
»

í ú

lyekkel egy percz nlatt 6 erős és biztos lövés

'^
•'/
" ^

^»ws
í\ X f *
í-

tehető; ugyanannyi idő aLitt pedig ujra megtölthetők. íly revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiztosabbak.
Legnagyobb választékban nálam, következő árak mellett kaphatók u. m.

'&,

•

1 Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi
1
»
ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimettornyi
1
»
ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimettornyi
1 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható
Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

.
.

.

/

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

IH^T* Xcrn tetszés éneiében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

k t. szülékhez!

Érdekelt bizonyitvány ,.Giliszta csokoládém'* tekintetébe. Szikszó, január 13-án
18(59. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta csokoládéjának" hatása csodálatos nagyszerü volt, is csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani elöhaladásáuak az utánzót ,,(>iliszta csokoládé" az önéhez képest
semmi? Most tehát ismét felkérem önt ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokoládét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

UnschuldEde,

484<316)

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

Vidékröli megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközo!tetnek.

WALSER FERENCZ
harangöntö,

Kapható Pesten: Torok József és Thallm a y e r é s társa, nemkülönben könyvecskémben jegyzett t. bizományos uraknál, egy db
20 kr., nálam 6 darab 1 ftért.
440 (8 — 12)

&.

KrAczer Ánoston m. k.
gvógyszeréss Tokajban.

Pályázat.

Nagybánya sz. kir. bányaváros közgyülésének f. évi 1860. k. sz. a. kelt határozata
folytán e városnál üresedésbe jött 1-sö szülésznői állomásra, melylyel 100 ft. o. é. évi
fizetés jár, ezennel pályázat nyittatik.
Ezen állomás elnyeréseért folyamodni
kivánok fölhivatnak: hogj' sajátkezüleg irt,
korukat s nyelvismeretüket igazoló, különösen a szülésznői képzettségük s gyakorlati
képességükről szóló, eredeti vagy hitelesített
bizonylataikkal szabályszerüen fölszerelt folyamodványaikat folyó évi junius 30-ig e
város közgyüléséhez nyújtsák be.
Kelt Nagybányán, 1869. évi május hó
19-én tartott közgyűlésből.
Kiadta:
539 (3—3)

valamint a legujabb szerkezetű

betegségeket
s tehetetlenséget
(férfi gyengeség.)
katonai és polg»ri kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mezó-utcza 83.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsón, naponkint reggel 7 órától 10-ie
és délután 1 - 4 óráig
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
532 (3—12)

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

O V A S Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitja, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Sí'idlilz-porok
minden egyes katulyn-t, valamint «z adagok papirjrii hivatalosan letéteményezett vedmárkkal vannak ellátva.

A fakalap vagy a régiebb szerkezetű
korona.

9K5 M •• ÉTlEZ €£•» JLÉ^ C^ I I c B <Ú> flkiL készítésére.

Az en találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott őntfttt-vas k a l a p p a l ellátott harana legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható es igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztathatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az qjonnan szerkesztett és szabadalmalőtt surlódásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozásis igen kevés eröt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyü forgása által a haranglábat legkevésbé sein ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kilóditaní lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly ijesztő
kongás pedig, mely tökéletesen ki nem Hditható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.
433 (5 — 12)
Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a iegjutányosb áron.

hol egy nagy választéku raktár mindeknemü
régiségek, ré«i pénzek, gompok. övek
és mentekőtökböl a legolcsóbb áron,ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lep
k é k , b o g a r a k , m a d á r b ö r ö k , tojások,
szemüvegek is találhatók.
ö l i (4 — 4)

P IT Q TT 17IV

A főraktár létezik: " W

JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valóul líorsch-niijhalzsirolaj is.
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt öveitekben levő folyadék egészen épen cs azon állapotban van. m i k é n t ' a z k'/.v« llcnfil a természet
által nyu jtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- é s
tfidöbajokban, scrophulus én racbitis, köszvény és csúz, idült börkifités, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik.
Mffffcl I
A
gyógyszerész B é c s b e n,
503 (6 -50)
I T l U l i l i /».<> v Z U m Storck" Tuchlauben.

Helgoland KMIÜ criíiinlíi.

Jljáiitlko

Egy nőtlen fiatal ember, ki már nagyobb gazdaságban 2 évig, mint gazdasági irnok
szolgált és 5 latin osztályt végzett, jó bizonyitványnyal ellátva, valamely gazdaságban
Junius 17-én veszi kezdetét egy idejüleg a fürdő-intézet megnyitásával a gőzhajókeres állomást. Értekezhetni posta utján Tápio-Sz-Márton, u. p Tápió-Bicske, R. B. zás, mely rnint az Elbe, mint pedig a W e s e r folyóból kiindulva fentartja a rendes
közlekedést a szárazföld és Helgoland közt, s bezáratik október 15-én.
jegy alatt.
651 (1—3)
Ezen összeköttetés két nagyszerü vas tengeri gőzhajó által eszközöltetik, melyek
ezelőtt 4 évvel egyedül személyszállításra épitettek, s a tengeri utazók számára kényelmesen berendezve s nemcsak csinos szalonokkal, hanem egyszersmind különválasztott női s
magánykajüték és kitünő éttermekkel vannak ellátva.
Legujabb
A gőzhajózás igazgatóságai által a következő menettervek állapitattak meg:
A Bremerhaten-Geettrinünde és Helgoland közt az északnémet Lloyd
társaság tulajdonához tartozó gőzös tartja fen a közlekedést.

figyelemreméltó bizonyitvány.

Északi tenger

Holl János,

Rock István gépgyára Pesten,
a soroksári utczában 20. sz. alatt létezik.

Ugyanott készittetnek: Lokomobilok, cséplőgépek, valamint tovaszállitható lócséplogépek kerekre, tisztító és zsákoló eszközökkel, a legczélszerübben módosítva. Ehhez való
járgányok (Göpel) kerekre, oly szerkezettel, hogy nem kell ezeket levenni. Igy lócséplö-gépek
I minden nagyságban, bordázott sinekkel Hensmann rendszere szerint; továbbá amerikaiak
czövekkel és a hozzá szükségelt járgánynyal, uj módositásokkal, könnyü járatuk és tartósságuk
miatt különösen ajánlhatók.
Mindennemü ekék, szecskavágók, kukoriczamorzsolók, répavágók, olaj és
borsajtók, znzók, daramalmok, körfűrészek stb. Különösen figyelemre méltók minden
nagyságu őrlö-nialmok gőz-, viz- és széljáratra.
Kitünő erős szerkezetű gőzmalmok katlanokkal, teljesen felszerelve.

Szilárd munkáért és készitményei ezélszerüségeért kezeskedik
527 (4-6)

Használati utasitás minden nyelven.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának i ft. 25 kr.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levö
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészteshiány és gyomorhévnél; továbbá: görcsök, vese- és ideget* bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnái, csazi>s fogfájdalomnál, végül
liysteriára, búkórra és huzamos hányásra 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,
Régiségek és természetiek gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadairodája.
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü- sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebbkonnyebbtilest.es kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állittatott helyre.
letben, 14. sz. a.,

Bővebb tudósitást adhat J

föjegyző.

Titkos

és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka
rókkal együtt, arany, ezüst és drága
kövekkel kirakva: továbbá gyöngyöt,
szineskovet, aranyat, e/.fistöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Thalmayer H.és társ urak Pesten

llutovszky Kálmán,

Csak alapos gyógyitás biztosit utóhajok ellen.

Régi pénzeket

gyógytár- eladó.

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

Szabadalmazott vaskalap legiyabb
szerkezetű.

*aS»*" Rendel hétköznapokon délelőtti 11 — 1 és délután 3 — 4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 480 ( l l - 12)

Egy csinos mezővárosba egy realÁra egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.
jogu jól berendezett 4000—4500 ft
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
forgalmazó
543 ('2—2) vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEN,

Nagy Mihály s. k.

PESTEN,

József-tér. 11-ik szám alatt, Grosz-féle
házban.

gépgyár-tulajdonos.

udvari szállitó ur központi raktárának, Bécs, Karntnerring ll-dik szám.
Bécs, 1869. márczius 7-én.
Kinek a következő tény talán csodálatraméltónak tetszene, minthogy egy évekig tartó nyavalának csaknem hihetetlennek tetsző orvoslásáról szól, annak becsületemre bizonyítom, hogy a tény csakugyan ugy
áll, mint én azt itt előadandom. 15 évig folytonos hasfolyásban szenvedtem, mihez még gyomorbaj, étvágyhiány s később mellfájás is járultak.
Használtam számtalan szereket, hogy láthatólag végnek eredő életemet
meghosszabbithassam^do mindez hasztalannak mutatkozott. Máris közelgő halálomat titkolódás nélkül előre jövendölték. íly nyomorban egy
igon ügyes orvoshoz fordulván, ez nékem a Holf-féle maláta-kivonat
egészségi sör mint fő erősitőszor használatát, a Hoft'-féle egészségi
maláta csokoládénak és (mivel mellbajban is szenvedtem) a Hoff-féle
maláta-mellczukorkák hozzávételével, ajánlotta. Hihetetlen volt az
azonnal beállott siker; minden üveg maláta-kivonat, minden csésze maláta-csokoládé véremet szinté megváltoztatta, naponta erősbödtetn,
étvágyam ismét megtért, ejsoványodott testem s szinem javult. A ki
eddig már életem végét bekövetkezni vélte, bámult, hogy engem 3 hét
lefolyta után ismét felüdülve látott. En pedig megmentésomért Istennek
hálát adván, minden betegeskedőnek használatul lelkiismeretesen ajánlom
minden más orősitő szerek felett a Hoff-féle maláta-készitményeket.
Kérem egyszersmind, 18 üveg maláta-ki vonatot, 2 font maláta-csokoládét és 10 katulya ezukorkákat küldeni.
Köss Henrik
506(2—2)
m. gróf Batthyányi József ménes-igazgatója.
9 * ~ Az egyedül valódi Hoff-félo malátaléteg-egészségi gör,
valamint az egészségi nialáta-rsokoládé és malátn-czukorkák főrakhelye egyedül: Bécs, Karntnorring 11-ik szám. A ragjegyen Johann
Hoff névvonás.
Árak: Malátaléteg-egészségi sör üveggel és csomagolással együtt:
6 üveg 3 ft. 70 kr., 13 üveg 7 ft., 28 üveg 14 ft., 58 üveg 27 ft. 30 kr.,
120 üveg 55 ft. — Egészségi maláta-csokoládé 1. sz. 1 font 2 ft. 40 kr.,
2. sz. 1 font 1 ft. 60 kr., 5 fonthoz % font, 10 fonthoz 1 >/4 i n g v e n adatik. — Maláta-csokoládépor csecsemőknek a hibázó csecstej pótlékául 80
és 40 kr. _ Maláta-mellczukorkák 60 és 30 kr.— Mind Bécsben feladva.
Kapható P e s t e n Török József gyógyszerész urnál, királyutcza 7-ik szám.

•

kapitány Putscher J.
Menetek:

Junius 29-től julius 7-ig minden kedden és szombaton.
Julius 10-től szeptember 15-ig minden kedden, csütörtök és szombaton.
Szeptember 18-tól október 4-ig ismét minden kedden és szombaton.
Továbbá szombaton október 9-én.
H d g o l a n d b ó l Brcmerhafen-Geestetnflndé'ie vissza: mindén r e á következö
napon, mégis va»árnap Helgolandba időzve.
Indulás Helgolandba az elsö brémai személyvonat megérkezte után; a visszamenetek akép re.ndeztetnek, hogy a megérkezés idejekorán a keresztülvonuló vasut-vonatokkal
történjék. — Továbbá szolgáljon köztudomásul, hogy a kölni m. frankfurt-, dresda- és
berlini vonalokon St, melyek via Brema-Geestemünde Helgolandba vezetnek, érintett állomásokon valamint Düsseldorf, Hamm, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover, Leipzig,
Magdeburg, Oschersleben, Potsdam és Erfurt állomásain, Helgolandba és onnan vissza
közvetlen személy- és málhaszállitás eszközöltetik.
Hamburg és Helgoland közt a hamburg-amerikai nyalábhajó-részvénytársnlat gőzhajója tartja fen a közlekedést.

Cuxhaven

kapitány LührsJ. A.
Menetek:

Junius 17-től julius 15-ig minden hétfön és csütörtökön.
Julius 17-töl szept. 16-ig minden hétfön, csütörtök és szombaton.
Szeptember 20-tól 30-ig ismét minden hétfőn és csütörtökön.
Továbbá csütörtökön október 7. és 14-kén.
Indulás Hamburgból reggeli 8 órakor.
Helgolandból vissza Hamburgba minden reá következő napon reggel, de soha reggeli 7 óra elött.
E hajó, mely e menetben gyorsaságra nézve még egy gőzhajó által sem szárnyaltatván tul - e vonalat 6—7 óra alatt, — a voltaképeni tengeri utat pedig 2—3 óra alatt
teszi meg.
.
531 (3—8)
Minthogy Helgoland sziget jelentősége, mint gyógyereju tengeri fürdő s mint enyhe
éghajlati gyógyhely ugyis eléggé ismeretes, még csak azt_ említjük fel, hogy tehén-savó és
ásvány-vizek szolgáltatnak, és a fürdőház mindennemü hideg s meleg fürdőkkel van berendezve. A társalgási ház gyönyörü salonjaival, bálok, hangversenyek, szinház, tengeri
íéták evező- és vitorlahajókon, versenycsonakázás, vadászat és halászat által, valamint a
maganemében kétségtelenül egyetlen sziklabarlang — kivilágositásaival a fürdóvendégeknek vonzó és változatos időtöltés nyujtatik. Végül köztudomásra juttatik, hogy a távirdaösszeköttetés jelenben a kormány részéről ismét helyre fog állíttatni.
Megrendeléseket lakásokra elvállal az alólirt igazgatóság, valamint dr. Aschen fürdői
orvos, orvosi tudakozásokra utasításokkal szolgálni késznek nyilatkozik.

Helgoland, áprilban 1869.

#

\ tengei'i Iül íi0-Ígaíígat08ág.
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KAGHELMANN KAROLY

Magyar átalanos

közgazdászat^ ipar és kereskedelmi

ugymint i» n maguk nemében legjobb és legkönnyebb járásu

Saniueláon-féle

magánylerakó-, arató-gépeit
és ország, szabadalmazott ismert igen gyakorlati

(Dézsa alaku gép.)

nyomtató-gépeit,

W0KT~ Rendeléseket elfogadnak a gyár igazgatóság helyben
W**®? Kotzó Pál ur Pesten és Tóth Lajos és Társa urak

Kármán Lajos,

Debreczenben.

köz- és váltóügyvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa.

485 (7—8)

Legjobb alaptőkéül

AB atalanosan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezeti

SCHNEEBERSI NOVENY-ALLOP végeladás végett

ajánlja magát az K . . . Nop. János rumburgi vászon-gyára csődtömegéből

mell- 8 tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás- fele áron átvett vászonáruk s kész férfi- s női fehérnemüek raktára a csődtötorokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fra minőségben kapható:
meg képviselőjének eladási boltjában
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, -- Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
K
*r& y^, J»Bécsben:
¥.,— Sehirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
1
1
B U D Á N : Sehwarameyer J. gyógyszerész urnál.
i l III IL L
Kolozsvártt: Megay M. C. 8.-Sz .-Györgyön: ötvös P
Aradon: Probst F. J.
Bécsböl.
H o f l l e f e r a n
KörmSczön: "Draskóczy gy.
gyógysz.
Aszódon: Sperlagh J . gy.
*
Károly fehérvár: Fischer É. Sopron : Voga és RuppBaján: Klenautz J.
recht.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kabinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
bick és Jekelius gysz.
»,
. -M , , ,
/$@3I!?WJ»ÉS\\v^C^//#^w Kerntnerstrasse Mr. tj.
Sasvár: Mücke A. gy.
Lugoson: Arnold J .
Battonyán: Bignio K.
Segesvár: Misselbacher J Mocsonyi-féle házban, ^ W l i S n ^ ^ d S ^ m Ecke der Himmelphortgasse
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner K.
„Maria Valéria féher- ^ ^ ^ ^ ^ p ' ^ ^ ^ ^ ^ ^
zum
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G
czegnőhez."
^a*^ —=s-„Erzherzog Karl."
Sziszeken: Kubányi F.
Miskolczon: Spuller J .
Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J.gy. Mitrovirz: Krestonoshics A Szombathelyen : MitterfWF* Levélboli megrendelések az alább következő áruezikkokro a legmayer gyógysz.
Mobács: Pyrker Gyula gy
Brassóban : Fabick Ed.
nagyobb lelkiismerettel s a vászon.iruk valódiságáért kezeskedve, vasuti,
Marosvásárhely: Jeney gy Székesfehéérvár : Say Rpostai utánvét vagy a pénzösszeg közvetlen hozzánk küldése mellott gyorCsáktornyán: Kárász A.
gyógysz.
Munkácson: Gröttier L.
Csaton: Borsay F. gysz.
san s pontosan mintegy magyar földön születetthoz illik eszközöltetnek.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy |Mohácson: Kőgel D.
Az alábbszállitott szabott árak, még az áruezikkekhez nem értőknek is
Nagybányán: Horacsek J Szathmáron: Juracsko D
Deésen: Krémer S.
Szent-Miklóson: Haluschka biztosittatnak, s lelkiismeretes eljárásra számithatnak.
Dettán: Braunmiiller J . gy.IVezsiderben: Fuchs J .
Devecserben: Hoffmann B. Nyitran: dr. Lang E.
Árj e g y z é k .
Eszéken: Kawilowicz gysz. Nyíregyházán: Hönsch Ede Szarvason: Réthy V.
gyógysz
( a n v a k terjelme megkivántatik) 1 ft. 80 kr., 2, 8, 4, 5, 6,
Szentesen: EissdorferG.gy
Eperjesen: Zsembery Ign.
lt?! i H
8 ftig a legszebbek.
Érsekujvár: Conlegner Ign. Nagy-Becskereken: Nedele's Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
kovics és Haidegger.
Temesvár : Kraul és Roth
simák 1 frt 80 kr, 2 frt hímzéssel 3 frt, 3 frt 50 kr, '4, 5 frt; legfinoEszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsán : Welisch
gyógysz.
mabb 6—8 frt, melyeknek ára máshol kétszeres.
Tokajban: Krotzer A. gy
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Nagy-Károly: Sohöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
Győrött: Brunner F.
1 frt, 1 frt 50 kr, 2 frt, 2 frt 50 kr, 3 ftig.
Nagykikinda: Komka A. J . Tatán: Niertit F. gysz.
Gyulán : Lukács gysz.
Hactfeld: Hagelscbmidt V. Nagyváradon: Janky A.
Török-Szent-Miklós: Pil- Angol shirding-ingek (a vászonnál szebb) fehérek és szines 2 frt, 2 frt 50 kr, 3 frt, 8 frt
Hátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombatban: Pantotlosz M.
50 krig.
Ipolyságon: Mikulási T.
schek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A.gy.
Jánoshazán: Kuria gysz.
Orosházán : Van gyel M
Unghvartt: Telendy gysz. Nói-nadrágok, vászon és perkálból 2, 2 frt 50 kr., 3 frtig, himzett betéttel.
Jolsván: Maleter gysz.
Pancsován: Graff gysz.
és özv. Benesch P.
Nói-pongyola vagy nói-corsettek, finom perkál vagy parketból 2 frt, 2 frt 50 kr; vászon
Kaposvárit: Schröder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Ujvidéken: Schreiber F.
vagy franczia batizból, himeéssel 3 frt 50 kr., 5—6 ftig.
KAszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Varnnnón: Elizár gysz
Károlyvártt: Benich J .
Putnokon: Szepessy gysz. Veszprém: Fremmel.
Nöi-alsószoknyák, 4 frt, betéttel 5—6 frtig.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban:
Schneeberger Vaczon : Tragor A.
y
gysz. és Spatay A.
éD
i l gysz.
Varnzsdon: Halter gysz
Nói-harisnyák vagy férfi felharisnyák tuczatja 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak.
és
Dussil
Kassán: Esch-wig E
Verseczen: Herzog gysz.
i Rosnyón: Posch J. gysz
Késmárk: Genersich C és A. i Rimaszombat: Hamaliárgy. Zimony : Ivanovics és fia. Nyakgallérok, legujabb szabásuak tuczatja 2, 3—4 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).
Kecskeméten: Papp M.
Roman: Milutinovitz S. " Zalntnan : Mégay Gyula.
1 tuczat rumburgi vászon-zsebkendő
frt 50 kr, 2 frtig, kisebbszerü 2 frt 50 kr, 3 frt 50
Karánsebesen: Weber A. gy. Hékason: Boromi K gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
kr, 4, 5, 6, 8-10 frtig.
Károly fehérvárit: Fischer Szászváros: Sándor R. gy- Zsámbokrét: Neumann M.
Szabadkán: HofbauerI.gy. Zentán: Wuits testvéreknél 1 tuczat ezérna batiz-zsebkendő nök számára 5, 7, 9—12 frtig a legfinomabbak.
Ed. gyógysz.

F il F 1
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Női-ingek,
Vászon féríi-gatyák,

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

486 (5-6)

Legjobbféle

1 tuczat asztal- vagy törülközó-kendó, ára csak 6, 7, 8—10 frtig czérnadamaszból.
1 vászon asztalgarnitura 6 személyre (1 abrosz 6 hozzáillő kendővel 5, 6, 8, 10—12 frtig,
finom damaszból, 12 személyre kétszer annyi.

j j ,
valódi gyógyszer.
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák 30 rőf szines ágynemű vászon 8, 9, 10, 12—16 frtig a legjobb.
s bőrkütegek sut. gyógyítására. Egy üveg
30 róf kézifonal-vászon 7 frt 50 kr, 9 frt 50 kr. l l , 13, 15—18 frtig a legszebb.
ára 1 ft.
S c h m i d t cs. kir. főorvostól, egy skatulya
1
*> I f ll 7 í'i lí (^ > a m e n m »eder) hölgyek számára (a váll terjelme megkivántatik); párisi
ára 23 kr.
Stíriai Stub-ha vasi-noT*' n y- <lll
IWJUH főraktár Ausztria- s Magyarországra nézve, 2, 3, 4, 6, 8 frt, legujabb minta
varrás nélkül.

tyúkszem-tapasz,

Dr. Behr ideg-extractiisa.

az idegek erösitésére s a 'est edze'sére ára
70 kr.

nedv

mell- 8 tUdóbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Mcdicin, öffentliche GesundheitspQege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:

V

40 róf kitünő takácsvászon, (finom ágyneműre vagy 12 női-inghez) 14, 15, 18, 22—24
frtig a legjobbak.
48 rőf belga takács-vászon 22, 25, 30—35 frtig, ingekre való.
50—54 rőf hasonlithatlan minőségü rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 80, 35, 40,
50,
' " 60—80
" " °n frtig,
" " melyeknek
- - ára°máshol
• 50%-tef több.
550(2—6)

„Der aua Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Kramer-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarihalischen und entzúndlicuen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzüglicbes Unterstützungsmittcl Er mildert beseer als allé anderen Syruparfen jeden
Reiz im Keblkopfe und wird bei acuter und chioníscher Heiserkeit, bei empfindlichen
Azon arnezikkek,
Affectionen der Schlinírwerkzeuge, b>nm Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w. melyek nem tetwegen seiner vorzüglichen «inhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigenszenének, visszaschaften mit günstigem Resultate angewendet."
vétetnek.

Főraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Kis dézsa alaku gépek,
határozottan a legkitűnőbbek, segitségével 10 percz
alatt oly fagylalt állittatik
elő, mely készitésközben
egy azokban alkalmazott
kanál alaku készület által
f o l y v á s t átkeve.-tetvén,
finomságra 8 keménységre
nézve kivánni valót nem
hagy hátra. Egy gép.melyben
SJ iteiét vagy tetszés szerint
kevesebbet készíthetni, ára "6!>jier
16 ft 50 kr. Napyobb, 24

egybekötött kaszáló és arató-gépeit

Szen 10,000 forintnyi óradék mellett engedélyezett intézet üzlettárgyai:
B i r t o k o k adásvétele és haszonbérlete. K ö l c s ö n ö k kieszközlése ingatlanokra. Biztositási ügyekben az érdeklettek által a biztositási szerződések
alapján támasztható jogos igények érvényesítésénél felek jogképviselete. Pénzbehajtás,! ügyletek. Bel- és külföldi intézetek, társulatok, községek, gyárak, kereskedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek pénzügyi és birtok-viszonyainak rendezése s vagyonának kezelése. Társulatok és vállalatok
létrehozása. Üzleti összeköttetések elómozditásn. Uj felfedezések és találmányok értékesítése. Ügyletek és üzletek körüli útbaigazítás, felvilágositás
s tanácsadás.
Ez intézetnél egy a keleti tartományokat érdeklő külön jogügyi és
üzleti osztály is alakíttatott.
Az ügyködő felek előnyének s érdekeinek lehető előmozditása tekintetéből az
intézet, a tulajdonos ügyvédi irodájával egyesittetett.
Programmok, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető, dij nélkül és
897 (5—ll)

g é p e k , magánzók részére-

ajánlják núndonüU kitüntetett és ele<5 érmekkel jutalmaxott most lénjegesen javított

Pesten, Sebegtyén-ntcza 5-ik szám.

L e v é l c z im
FOGL E.
Bécsböl,

magyar kir. udvari szállítónak „Mária
Valéria" főherczegnőhez Deák- s vácziutczai szöglet-házban Pesten.

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

T

következő alkalmai czikkeket ajánlják

Selmecz Vilmyei gépgyárnokok

központi ügynökség

bérmentve küldetnek.

dényre, nyári-lakok, kirándulások és utazások számára

gukhoi képest 10—20 peicz alatt
itczóií*1 használható n(?me- ké'zitenek jó fagylaltot, boneejök

ket gyorsan megszedünk, P > g ^ ^ f e 1 ^ $ > » ?
finom cziunból 1 itczéiiek 13 ft
SO kr, 2 itczének 18 ft.

drólfonadókból, 7-12" 35, 40, 50, 60, 70, 80 kr.
H ö s s i t ő m e d e n « Í ! k 2 ft 50 krtól ö ftig.
K e r t i gfyerfcya.tairtóls, széimentesek 1 fttól 2 ftig. Petroleum lftTOkr.
S a j t - 6 s VMi-tíimyéroIc üveg fedővel, 1 ft 60 krtól 5 ftig.
S a l á t a - l c é S K l o t e U puszpángfából és szaruból 30 krtól 3 ft 50 krig.
3Ec?et- és* o l a i - t a . r t ó l < éi menagérek 1 fttól 15 ftig.
P o l i í i r - l í o r c l ó l c , sodronyból fónymázoltak stb. 65 krtól 14 ftig.
P e z s g ő t fsi&yíisxtjö
gjépelc 15 ft.
H a b v e r ő gr^pelc 1 ft bO krtól 2 ft 90 krig.
Angfol k é z i - l á m v á s o k 60 krtól 6 ftig.
A . n i e r i l « i i r i s - s z a i m a s z o b a - <>t
1 ft 15 krtól 1 ft 30 krig. K é r f - s e p r ö c s k é k 60~ 65, 70 kr
A s a t t a l - í e r l ö l i , fából és viaszvászonból 30 krtól 4 ft 50 krig.
6 fttól 27 ft 50 krig.
ií íiiíTÍTÖ k o s a r a k , ablakbavalók, 1 f>, 50 krtól 6 ftig.

Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király"
J
czimü szállodával szemközt.
CZIKKEI:
;- (Soda) viz késsesitö

A szik- (Soda) TÍZ, egy ép oly egészséges mint
kellemes ital, csakhamar általános használatba jött.
Nagyobb városok gyárak által láttatnak el vele,
vidéken ezen gépek nem csak tökéletes sikerrel
használtatnak, hanom azoknak megszerzése a nagyvárosi lakosra nézve is előnyős, mivel velök minden
magánzó kevés fáradság mellett sokkal olcsóbban,
jobb minőségü és mindig fria vizet ké*z;t!iet.
•fíbíj franczia készítmény li és 15 ft.
Belföldiek ll és Í2 ft.
_pat
<c . írárntiíy víxeííóaynyei minden tora
vábbi előkészületek nélküi liasznaitauiiitvaa, egyszerű imeauálsti móilju'; »
erős hatásuknál fogva meglepők. Darabja ll) ft íj3 kr.
A n g o l r w l i a f « > g r a s o l c 1 ft 80 krtól 3 ft 50 krig.
„
I c á v é - ö r l ö k . 2 ft 80 kr, 3 ft '20 kr, 3 fi 00 kr.
„
s z é n n e l I i a & x n á l l i a t ó v a s a l ó i t 4 ft.
„
p é n ü B S z e l c r é n y k é l i : , vasból készültek, osztálylyal, ?" 4 ft,
S" 4 ft 60 kr, 10" 6 ft 25 kr, 12" 6 ft 00 kr, 14" 8 ft, 1(>" 12 ft.
„
a s z t a l i o s e n a r ö k , uj nyomó-keszttlettel, 1 ft 80 kr, 4 ft. Közönségesek (55 kr:-angol ajtó-ossenjjölc 3ft.
„
p a t e n t t l n j r ó l i t i z ó l c 1 ft 90 kr, közöns. 15 krtól kezdve.
Golyó alaku k a v é p ö r l c ö l ö l c 2 ft 80 krtól 8 ft 50 krig.
K x o e l l e n f S líA-véíöseö-jrépolc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ft, csésze íeketének 3 ft 00 kr, 4 ft X) kr, 5, 6, 7 ft, 8 ft 25 kr, 9 ft 50 kr.
S x o t o a i é s í l i r « l ö h é v m é r ő k 60 krtól 2 ftig.
L é s r y í o s r ó í r é p e U 75 krtól 2 ft 20 krig.
I j é g r y i r t ó p a p i r 25 kr, pe rzsiai f é regpor 20 kr.
V a s e s o r n y ö - í i l l v í m y o k 3 ft 75 krtól 6 fúg.
X_,oj»-iifat>t> "csrérfogrAlc, kitfinfiek 1 ft 50 kr.
M a t l á r - k a l i t k u k , függök és asztalkákon 1 ft 80 krtól 21 ftig.

Asztali és uzsonna-evőkésziütek, kávé- és pohártáíozák, evő- és kávéskanalak, kenyérkosarak s egyéb, ehérii5k, kávéházak stb. berendezéséhez szükséges tárgyak.

KMEPPLER MÓR ezüst inggombjai gyári raktára, tuczatja 701 J^eg-uj&ivb ic«>Mvoiixiefi Jker-ti s z é k e k 3 fttól
krtól 1 forintig.

Közönségesek, különféle fanemolcből 25 krtól 80 krig; befont és nád
botok 50 krtól 2 ftig; finomabb nomüolc, különböző nemes fákból, vaKerekalaku legyezők, különféle kiállitásuak, papir-, vászon-, battiszt- cs selódi nádból, halcsontból, faragványokkal, elefántcsont- és valódi ezüstfdlyemből készülve, 12 kr, 30 kr, 1 ft 25 kr, 3 ft 50 kr.
gókkal stb felette dús választékban 1 fttól 8 ftig.
Zsebbeli összetoló legyezők, 30 krtól 2 ft 50 krig.
Dohányzó-botok 2 ft 50 krtól 10 ft 50 krig, gyermekbotok 15 krtól 50 kvig
Fa-legyezők, változatos kiállitásuak, 25 krtól 8 ftig.
Báli „
„
1 fttól 30 ftig.
Befont súlyos vasbotok 2 ft. Angol zssbboxerek 1ft40 krtól 2 ftig.

I^a ernyő-legyezők,

Legujabb és legjobb szerkezetű „ V E L O C I P É D E K , "
melyekről szivesen szolgálunk árjegyzékekkel és használati utasításokkal.
T W t e l o d i o n s i p l á , t l á l c harmonium hangokkal, táncz- és egyób
zenedarabokat játszók, gyermekeknek a szabadban igen sok mulatságot
'IS ap«ernyők.
szereznek, 4 darabbal 9 ft,fidbal 15 ft, 5 dbal és contrabassal 16 ft.
Kis kézi napernyők, félrehajthatók, bélés nélkül 1 ft 80 kr, 2 ft 50 kr, selyembéléssel 2 ft 30 krtől 3 ftig, finomabbak, Moire antique- és atlasz- i h Í T U . g ' a n y l a ' b c l á . k é s " b a l l o n o k . , minden nagyságúak, szürkék 10 krtól 1ft20 krig, kétszinüek 12 krtól 1 ft 40 krig, festettek
ból, hímzésekkel stb. 3 ft 90 krtól 10 ftig.
25 krtól 2 i'tig. Kirándulásokhoz alkalmas felfújható zsebbeli ballonok
Középnagyságu kézi-ernyők, felette dús választókban s a legkényesebb Ízlés60 krtól 1 ft 40 krig.
nek is megfelelő kiállitásuak 2ft70 krtól 15-—18 ftig.
IF'lo'bert-fél© czélpissstolyok é s p u s k á k , a löVilágos nyers selyem nyári ernyők 7 ftig.
vésnél nem durranván, szobában mint szabadban nagyon mulattató gyaEn tout-cas, vagyis nagyobb, nap és eső elleni ernyők 3 ft 50 krtól 9 ftig.
,
korlást nyujtanak a ezéllövészetbon.. Pisztolyok 9 ft, 13 ft 50 kr. PusUri napernyők, nagyok, 3 fttól 7 ftig bélelve.
kák 19 fttól 25 ftig. Kész töltvényeknek száza 85 kr.
.Ezekhez czéltáblák vasból, tölthető mozsárral és kiugró bohóczczal9ft8Okr.
5 ft 6 0 h p a p i r - l é g r j i a j : j < i b ? borszeszszel használhatók, 35 krtól 1 ft 60 krig.
Alpacca-szövetből 3 ft 75 kr. 4 ft 50 kr. Taffetas- és selyemből 5
bdá
l
ő
k 12
12 ft, angol ruganyernyok
ruganyernyők 10 ft.
ft.H a l á s z ó - b o t o k 1 fttól 2 ftig. K é s z l i a l a s z ó - I i o r kr. 11—12 bordás
angoll selyemernyők
Rug
é s köpenyei*.
gok 12 krtól 50 krig.
gayn y esö-öltönyök
y
- •krig.
'
Croquet-játékok, gyermekek és nagyok számára 1 ft 30 krtól 15 ftig.
Ujjas öltönyök, fejfedővel, 10 ft 75 krtól 19ft-50
Volans, dobó-karikák és botok, lepkefogó hálók, botanizáló szelenczék s
Kocsizó és lovagló köpenyek, ujjakkal és fejfedővel 15 fttól 19 ftig
egyéb a szabadban használható és mulattató játékok dús választékban.
Igen elegáns drapszin eső-öltönyök 17 fttól ÜO ftig
Egy uj, igen diszes neme fából készült oly ernyőknek, melyek legyező gyanánt is használhatok, külöűböző kiállitásuak, 1 ft 60 krtól 6 ftig.

UTAZÓ- ÉS FÜRDÖSZEREK

I ^ Ü - Ö l i u Ö k , olcsók, osztály nélkül, 24
•*T"* X* " — í l ^ i r kBzópfinomak és fii

ft 80 kr, 36" b ft 50 kr.

N 0 1 l a - o n a o K , krtói 19 ívtig.

"VT"* O " il " I r legfinomal>l>ak, többrendbeli kalapoknak, piperéknek
IN O l i a - O n ö O l i , BZánt titkos osztályokkal 31 fttól 3? ftig
.e
-t " i nagyobb utakra g
igen czélszerüek , 10 ft 50 krtól 1«
r T

ki tól 25 ft 50 krig.

Utazó-táskák, 2 e f
""""""" ^
ea hölgyek számára, 2fttől1(.
Kézi- és fürdő-táskák, urak
forintig.
ére
ft w krt61 £
Valiba függeszthető
táskák
Lt%"
*
gg

ü n fa-ondok,
TÍzmentes kátrányszöyetbol, borju-, tehén-, distnó- és baől 24-30" 5 ft 60 krtól 25 ftig.
Uri-öndö
Berendezett uti-táskák, 2i fuói 65 f%.
Női és uri kalapdobozok.
Uti-toilettek, szekrénykék és tekercsek ,
.
Kézi-öndök
„ és l a..
10fttól60
Y É B U T K Ö Z B E N- SZXJKISEC3-BS
dus
Berendezett étkez/i-kosarak E
ésG
Bísfkrények.
BTÓ-kósíletekot tartalniaao tokok 4 ti 20 krtól 7 ft
75 krig
Uti tintatartók, irííssekrőnykék és mappák, SO krtól
30 ftig.
Vasuti ágyak 7 ft.
Rugany ülő-, nyak- ős fejránkosok 3 ft 5 ! krtól 7 ftig.
Utazö-tnkrSk 35 krtól 5 fttíOkrig.
Uti-táska- és Snd-iakntok.
Ajtó -csavarok ős biztossági kulcsok,
liöernyő- ea bot-tokok 2 fttól 2 ft 75 krig.

Szappan, Iuijkcni5o8, fogpOr- _
'
Pl aid-«dii*k gyermekek számára, szinte ilyen nagyok
Krtól 1 ft 80 krig.
gyök és YálIbaakaszttaatóK
Tállbaakaszthatók :n»
UO krt
l 70 kr.
Testhez fekvő aranypénz-övekk á it
Kia és nagyobbszerü látcsBvek 2 fttól kezdre.

Mindon'nagjwülülacsok 1 fMól 5 ftigZsebbeli ivónoharak, bőrből SO kr, érezböl lft20kr.
Angol sznartárak, 25-100 darabnak, válIba akasst' 'k, 3 ft 30 krtól 9 f«g,

ftól 15 ftig.
Mosdó-szivacsok.
Síivacs-táskák.
., tefék,
Különnemft angol dSrzsőlo-kes.tyűk ;
közök és lepedők.
60 kr a J M 4 r t61 7 fonnt
60 kajezárig.
Fürdő-hévmérok.
_ . ^

Angol disznóbőr-nyergek,
angol kantárok 2 ft 6Ő krtól 10 ftig, kengyelvas-szijjak 2 50 krtól 3 ft
tolók 1ft 40 krtól 2 ftig sarol
ío kruh nyereg- és köíéiterheiők 2 ft 40 kr, kotofekek 2 frt 25 kr, Angol oíisztito-kesztyuk, umri
nyeregtakarók, angol hmezböi és mnoeasi 3 fttól 5 ftig.
j „ lovakarok SK kr. Rugany

%f

t6 0

90 krtól 2 ft 60 krig.

M

aí qynrWn csekély költség és utánvét meUett eikükihetni,
bizaimnt. a re^Jelmények gyors és pontos eszközlése által
megérdemelni. Meg nem feiéía tárgyak visszaküldhetők. •

tSJ
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Miután a házon, melyben árutáram van, közelebb épitkezések kezdetnek meg,

Pagliano Girolamo

végeladást nyitok

I flórenci professortól egyenesen ide szállitva, különböző mennyiségben kapható

mindennemü divatcikkekből, ugymint: mindennemü poptlin. lasfres, mohair,
poils. baré^e. poroaline, batiszt. jaconas. inoiisselinbol stb. — Továbbá longschawlok, nagvkendök, kész joppok cs pnlrtokból

,

j Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. Egy tuczat ára 14 ft., fől tuczat 7 frt.

Ajánlom továbbá valódi angol waterproofoniat esö-köpenyekre.

SMF" Az ismételadók igen kedvező engedményekben részesülnek. * ^ g
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt. — Kp most érkezett meg e s y

KÁNYA JÓZStiF.
József-tér 10. sz. a.
A t. 'cz. magyar királyi honvedti*zt uraknak ajánlja magát

fri-s szállitmány, melynek valódiságaért kezeskedtetik.

CSÁK IMRE
katonai, polgári $ papi öltöny ké*zitö,
ki már az eddig kinevezett honvédtiszt urak nagyobb részének öltönyeiket késziteni
olv szerencsés volt.
548 (3 — 3)

Boltja : zöldfa-utcza 7 ik szám.

FAGYLALT-GEP.
Többszörösen kipróbált, ugy szolgálati képességre, mint jégmegtakaritásra készitett gépek különösen a

CZUKRÁSZ
uraknak,
ugyszinte a magánzók részére minden
nagyságban legjutányosb árakon kapható

Hayer Ferdinánd nál,
542

rézműves

Török Jozsef
gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7-ik szám.

B8F" tetemesen leszállított árakon. ~%0£

528 (4 6)

516 (5 - 6)

Fenyüfa- $ tűfenyő-ki vonat fürdők re!

Pest, junius 20-án 1869.

Van szerencsénk a t. cz. orvos- s gyógyszerész urakkal ezennel tisztelettel tudatni
hogy a Sigmund József urnál Pest, városház-uteza 1 sz. a .,zöld koszoruhoz" czimzett kereskedésben létező erdei gyapotáru- raktárunkat (fenyőfa s tüfenyü gyártmányok s készitmények)legujabbanalegtisztább,legjobb és frisfenyüfa s tüfenyü-kivonat küldeményekkel
láttuk el, s ajánljuk azokat a t. cz. közönség szives figyelmébe.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Az ezen kivonatokból készitett fürdik áldásdús s ritka gyógyereje különösen köszvényes, csúzos s ideges bántalmak ellen eléggé ismeretes, s igy annak további magaszta-*
lása is felesleggé válván, még csak azt vagyuuk bátrak felemlíteni, hogy a háznál készíthetők s használhatók, miáltal az oly nagy költséggel járó fürdői utazások elmellőzhetök,
dejárul még annak szerfeletti olcsósága, mert egy fdrdő e kivonatból alig 30 krba kerül.
Megnőtt személyeknek egy fürdőre 4, aránylag később 6 - 8 lat szükségeltetik, ez
két pint melegvízben feloldatik s aztán a fürdőbe öntetik.
Egy üvegszelencze ára. mely 1 fontot tartalmaz
1 ft. 8-0 kr.
Egy hordócska 5 font tartalommal
7» 50 »
különleges használati utasítással együtt.
Isméti eladók illendő százalékban részesittetnek.
•

A Lairftz-féle

(2-3)

Pesten, kecskeméti utcza 8. sz. alatt, j 540(2—3)

'erdei gyapotáruk-gyára Rondában, a thüringi erdő mellett^

Láezay Szabó Károly ur kova-nialomkö-gy«>ra Sáros-Ptuakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

Sáros-pataki

kovamaloinkö-fryári egylet

Jobbra.

czime alatt:
Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen franczia modorban készitett malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból, fedezték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyanazon minőségü köveket kívántak, a milyonekot már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünő voltáról és hasznavehetöségéről a legkétségtelenebb bizonyitványt nyujtja.
A részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjü kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.
'
A kövek kétféle minőségüok, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályu sáros-pataki kövek keményebb fajúak lévén, nagy előnynyel használtatnak sóz- és iiiümalinokban fehérőrlésre; már első fellépésüknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltok és ezek roppant árát tetemesen leszállitották, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetbon,
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.

Balra.

vizi,
malomkövek
_
o„ végre a szesz és palmka gyárakban a kukoricza őrlésre igen kt-resettek.

A legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben. ^

Atméret:
Ár:
Átmerct:
Ár:

36"

160 ft.
36 44

120

ft.

38"
UO lt.
38"
130 ft.

Tizenhatodik évfolyam.

VALÓDI PAGLIáNO-EYiUP,

Végeladás.

gy

25-ik szám.

I-ső osztályuakból:

.

40"
180 ft.

42"
190 ft.

44"

46"

200 ft.

210 ft.

220 ft.

4O"
140 ff.

42"
150 ft.

44 44
16O ft.

46'
UO ft.

48"
180 ft.

11-ik osztályuakból:

48"

A fölső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
történnek, egyuttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vajjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő.
A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
^r
kova-nialoinkó-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz iizetés vagy utánvét mellett küldetnek ol a kikötött időben. — Post, 1869. márczius havában.
^^^ ^
^^
w^ m&
-A-^W >U ^ £
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

QV
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
fgtatásnál 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 igtatas után 30 krajczár.

Prielle
A müvész élete egy egészen külön világ.
Mint ember, ö is a társaságban él s abban
-kedves vagy rideg, keresett vagy került
lehet; emberszámot tesz, mint a többiek: de
valódi élete, mint művészé, saját külön világába esik. Ha festő vagy szobrász, ecsete és
vésője az ö igazi társasága, gondolatainak,
törekvéseinek megbizottja; ha költő vagy
zenész, a hang vagy szó a mozaik egyes kövecsei neki, melyekből a talajt összerakja,
melyen jár, szeszélyesen, terv szerint, tarkán,
egyöntetüen, hogy mások bámulják s gyönyörködnek benne, a min ö, mint otthonában
találja magát. A szinész világa
a szinpad. Mikor a lámpák
meggyúlnak, a zenekar felhangolta a kedélyeket, a karmester leteszi üteny-pálezáját,
s a függöny egy várakozó és
csöndes közönség elött föllebben: a szinész élete akkor
s
kezdődik. A deszkák, melyek
nekünk csak jelzik a világot:
neki a tulajdonképi világ. Ö
oda idegen jelmezben, költött
név alatt, más által irt szavakkal lép, de saját magát
játszsza azon érzelmekben és
jellemben, melyeket más, a
költő, teremte meg elöször, de
melyeket ö neki tökéletesen
föl kellett vennie saját egyéniségébe, vagy inkább saját
egyéniségét megtagadva, kicserélnie azokkal, s szive-lelke
égő kohában önmagát s szerepét egygyé olvasztva, valami
egészen ujat teremtenie, a mi
neki, isten s a költő után, a
legnemesebb értelemben sajátja.
A szinészt csak az ismerheti, a ki játszani látta; s teremtő erejét csak az méltányolhatja, a ki kivül is ismeri.
Egyénitö tehetsége nem lehet
puszta utánzás, sem a természeti s életbéli valónak, sem
szinpad^ példányoknak utánzása. Mint a művészet átalában egyszerre eszményit és
egyénit, ugy a szinészet különösen. Ugyanazon szerep, egé-

Kornélia.

szen a költő gondolatja szerint is, a hány arczképének közlése alkalmát; nemzeti szinművész játszsza, annyi külön egyén lesz. S müvészetünk azon kiváló alakjáét, ki a
mig a költő által teremtett egyén századok- nélkül, hogy az életet valaha ridegen másolná,
ról századokra él s fölkeresi és megtalálja oly végetlenül élethű, a nélkül, hogy a költő
ábrázolóit, a szinész teremtménye csak a által adott vonásokkal megelégednék, azokpillanaté, mint a camera obseura látmánya, j nak vázlatát ezer finom részlettel ugy tölti
mely egész igazságában s színezett voltában ' ki mindig, hogy játéka által épen azt adja,
odavetödik a fehér lapra, de nem tapad meg mit a költő akart, gondolt, söt sejtett, s k i —
midőn szerepét bevégzi — lelkünkben hagyja
rajta, s nyomot sem hagyva tünik el.
Ez átalános észrevételeket bármikor el- egész alakja képét s a legélénkebb vágyat
mondhattuk volna, kivált akármelyik szín- költi bennünk, vajha ne tünnek el még,
művészről szólva. I)e alig találhattunk volna látásunk s képzeletünk vásznáról.
Prielle Kornélia azon müvészek közé tarjobb alkalmat reá, mint Prielle Kornélia
tozik, kiket a természet a szinpadra teremtett; nemcsak testi
tulajdonai, könnyü, hajlékony
alakja, szelid, értelmes, kifejező
arcza s ritka báju hangjáért
mondhatjuk ezt, hanem különösen azon hajlamért, mely
már kora gyermekkorában elárulta magát, s öt mindvégig
szenvedélylyel kötötte a szinpadhoz.
Mármaros-Szigeten született 1828-ban; atyja egy franczia emigráns fia volt, de már
elmagyarosodva; magyar nőt
is vett, Székely Eleonórát s
gyermekeit is magyaroknak
nevelte. Tisztes, bár szegényes
polgári állásukban munkásság
és gond által tartották fenn
magokat. A kis Nellinek, gyermekkorában már, csak egyetlen vágya, öröme, mulatsága
volt: ha a városban szinészek
voltak, s ti színházba mehetett.
Kérés, sírás, jó magaviselet,
hízelgés s igéretek, a gyermeki
kor mindez ártatlan fogása
által ki kellett vinnie, hogy
színházba vigyék, s ott egész
lelke, szive, figyelme a színpadé volt. Aztán, ha szinészek
nem voltak, voltak mükedvelő
előadások, s az alig serdülő
leányka élénk részt vett azokban s korán kitüntette magát.
Anyja meghalt. S a mit eddig csak az olvasmányokból és
a szinpadról ismert, a szenvedést és fájdalmat, most az élet- ^,
PRIELLE KORNÉLIA.

