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Kockáztatás nélkül is nyerhetünk.

Az eddig legelőnyösebb, s egyszersmind koczkáztatás nélkül a legnagyobb
legbiztosabb töke-elhelyezés érhető el a

.* Tizenhatodik évfolyam.

36-ik szám.

nyereséget nyujtó, s a

22 negyedévenként 5 fi, vagy 36 havonkénti 3 ft. lefizetése mellett. Ugyanis
évenként 3 8 húzásra

játszhatunk az Ausztriában létező valamennyi állani- és magán-sorsjegyen, és pedig:

*

'} *

H

1 Salm
1 darab 250 ftos 1854-ki sorsjegy.
sorsjegy.
1 Clary
1
»
hitelsorsjegy.
1 Genois
»
1
» 100 ftos 1860-ki sorsjegy.
1 Pálffy
»
1
» 100 » 1864-ki
»
1 budai
»
Vi resz 1839-ki (Rothschild sorsjegy.)
1 Waldstein »
1 Como jövedék-jegy.
1 Keglevich »
1 Rudolf sorsjegy.
1 "VVindischgratz sorsjegy és
1 darab 100 ftos trieszti sorsjegy.
1 badeni 35 ftos sorsjegy.
1
» 50 »
»
»
1 gőzhajózási
»
Minden vevő részt vesz a küszöbön álló, következö hozásokon:

Badeni sorsjegyek, huzás auguszt. 31-kén, főnyeremény 40,000 frt. ezüstben,
200,000 „
1864-ki
„
„
szept.
1-én,
„
40.000 „
Pálffy
„
„
„
15-én,
„
200,000 „
Hitel
„
„ oktober 1-én,
„

Pest, szeptember 5-én 1869.

s a bekövetkező nyeremények azonnal készpénzben fizettetnek ki.
A társaság 20 részvevőből áll, kik közül az első részlet lefizetésénél mindenki egy részjegyet fog kapni, melyen
valamennyi sorsjegy meg van jelölve, melyek kihúzása után az őt megillető részt azonnal meg fogja kapni.
A 22 negyedévi 5 ft. vagy 36 hónapos 3 ftos részlet lefizetése ntán megszűnik a társasbirtoklás, a sorsjegyek a napi árfolyam szerint eladatnak, a bevett összeg 20 egyenlő részletben fog felosztatni.
Mindenki magánosan léphet a társaságba, s a többiekkel nincs mit törődnie.
SW $ ) V ülinden nyerés tudatva lesz. ' ^ H "VU
590 (1—3)
Bélyegdij fejében minden résztvevő 94 krt. fizet le egyszer mindenkorra.
Legnagyobb előleg kapható mindenféle állam- és magán-papirokra.

IMIIK.FA LAJOS váltó-üzlete

" 1864.

sorsjegy-ígérvények huzás szept. 1-én, főnyeremény 200,000 ft., 2ft.50 kr. és 50 kr. bélyegdij.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politibai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán V a s á r n a p i U j s á g : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán 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 has&bzott 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 ea Vogler Wollzeils Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.),megjelent és minden hazai könyvkereskedésben
kaphatók:

E s z t h e r.

Pesten, Dorottya-utcza 12. sz. a Lloyd épület közelében.

Regény.

ina b. Jósika Miklós.

Második kiadás. Két kötet (az olcsó kiadás
25—26. kötete) fűzve 1 ft.

20-ad részvényjegyek,

1869.

szeptember l-jén

nyereményhuzasa
az

1804-diki

érvényes minden húzásra egész 1918-dik évig,
egész részletjegyek 12 hóra érvényesek darabja

.

.

fél r é s z l e t j e g y e k 1 2 h ó r a é r v é n y e s e k d a r a b j a

.

.

Ő9l (4—4)

Regény.

irta b. Jósika Miklós.

8 forint
10 „
155 „

darabja
9 darab
20 darab

cs. kir.

osztrák sorsjegyeknek.

A rom titkai.

.

Második kiadás. — Két kötet (az olcsó
kiadás 27—28. kötete), fűzve 1 ft.

14 „
7

A hat Uderszki leány.

„

Rothschild <$c Comp.
Wien, Postgasse, Nr. 14.

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és
eddigelé 8 nyelvre van fordítva.
A szerzö gaját kiadásában megjelent és Pesten az EGGENBKROEKféle könyvkereskedésben, valamint minden más könyvárusnál is kapható :

A nemzőképesség

Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik
szám) megjelontek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Gról Cziráky Antal.

A magyar közjog alapvonalai.
Szerzd nyomán irta

és időelőtti csökkenésének okai

Hegedüs Laj os.

Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve 2 forint.

valamint oktatások annak

tökéletes visszaállítására.

Minduokntk ajánlva, kik mértéktelen kiesapong&s, titkos bünök és ragály köTttkezményeitan sienvednek.
Azonkivül O k t a t á s o k a h á z a s s á g czéljairól és kötelességeiről,
valamint gyógyeljárás a közösülést képtelenség és terméketlenség körül.

Irta CURTIS J. L., gynkorló orvos Londonban.

Nehány
ábrával.
Ára yászonba kötre 1 fc. Postán bérmentesen bűidre 1 ft 10 kr.
Curtis könyvét „ A n e m z ő k é p e s s é g , " öregnek és fiatalnak kel- 1
lene birnia. Ez egy kitünően irt orvosi munkn, mely azon szotcoru beteg- "'
ségek gyógykezel séről azól, melyek már annyi számos életboldogságot tettek tönkre.
Heekenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak
adomákban.
Összegyfljte egy Bach-huszar.

Regény.
Irta J ó s i k a
M i k l ó s .
Második kiadás.
(Jósika regényei 29—32) 4 kötet 16-rét 250»
242, 244, 247 lap), füzve 2 ft.

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

f
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Liebig tanár

u-2j

hús-kivonata Dél-Amerikából (Fray Bentos).
Licbig-féle hús-kivonat-társaság Londonban.
Nagy m e g t a k a r í t á s h á z t a r t á s o k s z á m á r a .
Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
Készitése s megjobbitása a levesek, martalék s vékony étkeknek stb.
Erősítő anyag gyengék s betegek számára.

Aranyéremmel kitüntettetett az 1867 iki párisi-, 1868-iki havre-i
kiállitáson.
A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig
tanár és dr. Pettenkofer M. aláirással ellátva vannak.
Részletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:
1 angol font
% angol font
'/4 angol font
'/s angol font

5 frt. 80 kr.,

3 frt.,

1 frt. 70 kr.,

92 kr.

$MF~ Kapható: minden előkelö kereskedések s gyógyszertárakban.
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thalhnayer és társánál Pesten.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Fiume.
lii napokban a közfigyelem ismét s kivá- szentesitett békés kiegyezésben is eldöntet- küldöttségeknek, söt a korona közvetítési
lólag Fiume felé fordul hazánkban, s „Kár- lenül hagyatott. S a megoldásnak azóta, kisérleteinek sem sikerült eszközölni, azt a
pátoktól Adriáig" minden szem Adria felé, immár a jelen országgyülés folyama alatt, a valósulás felé legalább egy hatalmas lendüannak magyar tengerparti pontjára néz. három érdekelt fél küldöttségei közt történt lettel közelebb viendi azon társadalmi érintEzuttal nem a közjogi helyzet költi föl a kisérlete is még eddig sikertelenül maradt, kezés, melynek a közelebbi napokban Fiume
figyelmet, hanem tudományos, egyesületi, sőt némely baljóslatú hirek szerint távolabb tanuja s színhelye leend, hol Magyarország
vagy tulajdonképen társadalmi érdekek; de állana a sikertől, mint elöbb. Pedig kimond- értelmiségének nagyszámu képviselői között
nem lehet tagadni, hogy ez érdekeknek is hatjuk, hogy e kérdés szerencsés, kielégitő s kétségkivül Horvátország fiai sem fognak
épen a közjogi szempontok kölcsönöznek állandó megnyugvást eszközlendö megoldása hiányzani.
kiváló fontosságot, s másfelől nem lehetetlen, Magyarországra nézve a legnagyobb fontosFiume és Magyarország közt ugyan oly
hogy az egyemértéke van
sületi s társaa rokonszenvdalmi érintnek és kölcsökezés nyomós,
nös ragaszkoés remélhetődásnak, melyleg szerencsés
nek a fokobefolyast gyazásra semmi
koroljonaközszüksége
jogi megolnincs. Fiume
dásra.
annyi jelét adA „magyar
ta, kilenczven
orvosok és teresztendő óta
mészetvizsgámár, s a leglók" ez évi
utóbbi idők(XlV-ik) vánben folyvást,
dor-nagygyüMagyarorlésöket Fiuszághoz való
méban tartragaszkodásáják. Maga ..e
nak, hogy ez
tény nem fonnemcsak öntosság nélkümaga ellenpoli. Midőn Fiulitikátlan, de
me az egyesüFiume iránt
letet e gyűvalóban kelésnek kebelégyetlen és
ben tartására
szívtelen tetmeghivta, s
tet követne el,
midőn az e
ha a felé csakmeghivást elnem esdve
fogadta,mindnyujtott kezet
hidegen melkettö azon
lőzné vagy
közjogi nézetépen visszanek adott kilökné. „Nagy
fejezést, hogy
érv rejlik" —
Fiume közvetmondja Bottlenül, s nem a
ka Tivadar tuFiume emlékajándéka Szalay Lászlónak. — (Az eredeti olajfestmény után rajz. Haslce.)
társországok
dós hazánkfia,
utján, tartoságu,
Fiuméra
nézve
pedig
valódi
életkérdés.
zik Magyarországhoz.
azon nagybecsü jogtörténeti értekezésében,
Ez pedig azon egyetlen, még megoldat- De, ismételjük, társadalmi uton, nem egyszer melyet a Budapesti Szemle jelen évi folyalanul fenmaradt közjogi vitás kérdés, mely már a világtörténelemben, jöttek létre főfon- mában „A fiumei kérdés utolsó stádiumáa Magyar- és Horvát-Szlavonországok közt tosságu közjogi eredmények; reméljük hát, ban" czim alatt közre bocsátott, átalában az
1868-ban létrejött s a XXX. t. czikkben hogy a mit még eddig országgyülések- és annexiók s különösen Fiuménak Magyaror-/jy
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I koronához, méltán zokon vette, s ellene hall, déktanul felszólalt. Eddigi önállósága okmányi és történelmi bizonyitékaira hivatkozott.
Mária Terézia, belátva jó indulatból, de
tévesen tett első lépése helytelenségét, 1779ben kibocsátott diplomája által visszaadta
Fiuménak előbbi különállását, oly módon,
hogy mint önálló külön test (és nem Horvátországgal közvetitése által) csatoltassék a
magyar koronához és „az eredetileg Horvátországhoz tartozó Buccari kerülettel semmiképen össze ne zavartassék."
Fájdalom, a királyi kormány e diploma
kiadásakor Fiuménak a magyar koronával
való összeköttetési viszonyát, kormányzata
módját stb. részletezni s egészben szervezni,
— mit azonnal kellett volna tennie, — elmulasztotta. Az átalános elvek azonban a 79-ki
diplomában le vannak téve s azok ma is
irányadók lehetnek. Ilyen a szabad-kikötői
jog, továbbá e szabad tengeri kereskedő várost megillető minden kiváltság, mentesség
és szabadalom, a kereskedelmi-, váltó- és tengeri törvényhatóság. Söt vannak a diplomában a szervezésre vonatkozólag is becses
meghatározások; nevezetesen a municzipalis
önállóság azon követelményei, melyeket az
1777-diki önkényes bekeblezés vagy olvasztás
ellenében maga Fiume kért, négy pontFerdinánd császár halála után, még akkor
ban
vannak kimondva, u. m. 1. a különállás
s azután is soká, a birodalmi egység s megosztés
Horvátországhoz
nem tartozás; 2. felterhatlan birtoklás elve nem jutván érvényre,
jesztett
statútumainak
revisiójára, elvileges
örökös birtokai végrendeletileg három fia
elismertetésök
mellett,
vegyes bizottság; 3.
közt oszoltak meg, s Fiume ez alkalommal
városi
tanácsa
és
szenátusa
hatóságának
a karnioliai birtokokkal Károly herczegnek
visszaállitása,
jövedelmének
kezelési
jogájutott (kitöl a család stájer ága származott
val;
és
4.
a
patrícius
családok
joga,
a
nagy
Fiume nem mindig állt a magyar koro- aztán). Károly főherczeg s utódai hiven megés
kis
tanácsban
részt
venni.
nával kapcsolatban, s nem közvetlenül a tartották Fiumét az őseiktől átvett külön és
A további rendezés a törvényhozásnak
magyar korona jogán került a habsburgi önálló állapotban, s Fiume is minden fejedemaradt
fenn. Mária Terézia azonban már a
dynastia birtokába. De egykor, és pedig ke- lem-választáskor külön mutatta be szokásos
letkezte elsö korszakában, s talán némi fél- hódolatát uj uralkodójának. Igy, hogy egye- következö évben meghalt. Utóda József csábeszakitásokkal, csaknem 300 évig magyar beket ne emlitsünk, tagadhatlan külön állási szár tiz évi uralkodása alatt országgyűlést
birtok volt. A hajdani Biográd, a mai Zara- jelleggel birt a pragmatica sanctiónak Fiume nem tartott. Az 1790/1-diki országgyülés az
Vecchia már Szent László idejében Magyar- által, 1725-ben történt külön elfogadása alkotmány sérelmeinek orvoslásával s ujabb
sérelmek elleni biztositásával elfoglalva, a
országhoz tartozott; s midőn nehány évvel és aláirása.
késöbb a dalmat városok és várak Kálmán
Szóval, Fiume, mielőtt a magyar koro- fiumei kérdés végmegoldását, midőn az
királynak hódoltak, azok közt volt Tersact nához csatoltatott volna, már az osztrák bir- elébe került, elodázta. Elismerte s kimonvára is, melynek oltalma alatt keletkezett tokok csoportjában, külön, önálló s semmi dotta azonban Fiume különállásának s kaputóbb, túl a Fiumára vizén, hol az a quarne- más államtestbe be nem kebelezett állam- csolatának elvét. Ebben maradt az 1802-diki
és 1805-diki országgyülés is. Végre az 1807rói öbölbe szakad, Szent-Vid városa, olasz testet képezett.
diki
IV. törvényczikkben Fiume Magyarornévvel: Fiume. Helye akkor még üres tér
A magyar koronához csatol tatása e miszághoz
kapcsoltatása, különállásának megvolt, bár kétségtelenül magyar föld; a város nőségén jogilag mit sem változtatott; a válőrzésével,
be is czikkelyeztetett.
azon időben keletkezett s fejlődött, midőn tozás, mit eszközölt egyedül abban állhatott,
Meg kell azonban vallanunk, hogy e
Tersactot a Frangepánok birták, kik III. hogy az osztrák birtokok csoportjából kiszaBéla korában lettek urai s hatalmas dynas- kitva, a szent István koronáját képező állam- törvényczikk szerkezete, a mint az fogalták a környéken. A város utóbb, még a XV. csoporthoz csatoltassék, oly különállással mazva van, annyira nem zárt ki minden kétszázad közepe előtt, emanczipálta magát a egyébiránt, minővel Horvátország birt, tehát séget a Horvátország mellőztével közvetlen
vár uralma alól. De e század véget sem ért nem ennek alárendelve, hanem közvetlen magyar kapcsolat iránt, hogy már az 1808diki külön horvát tartománygyülés megkimég, mikor Fiume már el volt szakitva kapcsolattal a közös koronához.
a magyar koronától, s önálló kerületül
E jogi elv azonban, Fiuménak hazánkhoz sérlette oly értelmezést adni annak, mely
Krajna s a szomszéd osztrák tartományok csatoltatása elsö fejedelmi ténye által mel- egyenesen az 1777-dik álláspontra vitte
csoportjába került. Igy történt, hogy midőn, lőzve, s e miatt Fiume immár csaknem egy volna vissza Fiume kapcsolatának kérdését.
körülbelől 25—30 év mulva, V. Károly századig a viszály almájává lön a magyar
Csakhamar azonban nevezetes fordulat
német császár s spanyol király, és I. Ferdi- koronának anya- s társországai közt. Ez igy állott be. Napoleon diadalmas fegyverei,
nánd osztrák herczeg (még akkor nem ma- történt. Mária Terézia, a magyar tengerparti Velenczét meghódítva, Fiumét is kiragadták
gyar király) nagyapjok Miksa császár halála kereskedést fölvirágoztatandó, Fiumét 1777- (1809-ben) nemcsak a magyar korona, haután, ennek reájok szállt családi birtokai s bén egyesitette a magyar koronának erede- nem az egész birodalom kapcsolatából is. A
örökölt országai és tartományain magok tileg közvetlen Horvátországhoz tartozó franczia tulhatalom megszüntével Fiume
közt 1522-ben megosztoztak, azon birtokok tengerparti részeivel, Buccarival és a koro- megint visszaszállt, és az 1822-diki visszakebközött, melyek Ferdinándnak jutottak, és nái tengerparttal, melyek azonban akkor, lezés, - mint az 1825/Vdild XIII. t, cz.
pedig a különállók és különnevezettek sorá- törvényellenesen az osztrák birtokterüle- mondja, — azon állapotba helyezte a maban emlittetik Fiume (akkori nevén Sanct tekbe voltak bekebelezve, s melyeket midőn gyar tengerpartot, melyben az 1809-diki
Veit, — Szent-Vid — Sanctus Vitus ad Fiu- az emlitett évben Mária Terézia Horvátor- franczia foglalás előtt volt.
mén, & innen mostani neve: Fiume). Ebből szágnak „jó szántából s reménytelenül" viszMig Fiume Magyarország kapcsolatában
kettő világos: hogy I. Ferdinánd ugy hozta szaadott, bőkezüségét az eredetileg osztrák vala, t. i. az 1779-diki diplomától az 1809magával Fiumét, midőn 1527-ben a magyar birtokot képezett Fiumének is ahoz csatolá- diki franczia foglalásig, s ismét 1822-től
koronával összekelt, — és hogy Fiume már sával tetézte.
1848-ig, az anyaország mindig fentartotta
akkor is külön, önálló, semmi más államnak
Fiume azonban önállóságának azon sé- és tisztelte a hozzákapcsolt szabad területszerves részét nem képező test volt, mint relmét, mely szerint ö közvetlenül egy társ- nek külön- és önállóságát. Fiume sohasem
az öt csoportból álló osztrák tartomá- országhoz csatoltassék (és pedig abban sem volt egyszerüen csak valamely része, mint
nyok karnioliai csoportjának egyik tagja, alkotva külön megyét, hanem az ekkor alko- valamely megye, az országnak. Mint szabad
oly különálló mint bármelyik, azon cso- tott Szeverinmegye egy részéülj s csak két- tengeri kikötő és kereskedelmi hely, külön
porthoz tartozó, de egyébiránt önálló tar- szeresen közvetöleg tartozzék a magyar ' állt az országtól; adózása, az országétól minszaghoz való csatoltatásáról szólva,— »
érv rejlik a fiumei népesség kitartó ragaszkodásában is azon különállás- és kapcsolathoz, melyet a magyar koronával összetartozása elsö perczétől fogva tanusitott. Kilenczven év, három nemzedék kora telt le azóta,
és Fiume nem habozva, nem tántorodva, jó
és balszerencse közt, egyaránt hűn ápolta
kebelében ama viszonyt. Magokhoz hivták a
horvátok, követelték a krajnaiak, ijesztették
a zenggiek, de Fiume soha nem tágitott."
Mint a hü leány, ki egyszer oda adta szivét
választott lovagjának, hiába erőlteti máshoz
az apai hatalomszó, mindig állhatatos marad
elsö szerelméhez.
Olvasóinknak, mint minden magyar embernek, kétségkivül megállapitott nézete van
már a fiumei kérdésben. E tekintetben mindnyájan egy alapon állunk; a sziv, a vonzalom politikája vezetett arra; szerencsére a
jogi alap az, s az igazság miatt nem kell
érzelmeinken eröszakot tennünk. De azokon
kivül, kik e jogtörténelmi kérdést tüzetesebben tanulmányozták, nem sokan lesznek
tán olvasóink közt, kik e tekintetben politikájuk- s meggyőződésükről történelmi indokolással is számot tudnának adni. Nem lesz
tehát, azt hiszszük, sem érdektelen, sem
felesleges, ha ez alkalommal a tiumei kérdés
történelmi fejlődését rövid, de világosan áttekinthető vázlatban, leginkább Bottka Tivadar emlitett értekezése fonalán, olvasóink
elébe terjesztjük. Fiúméról, más tekintetekben, eleget fogunk hallani e napokban, hadd
legyen azokhoz előzményül s mintegy alapszinül az itt következö vázlat.

tomány, mint pl. Görz, Cilly, Trieszt, Gradiska stb.
I. Ferdinánd korán fölismerte Fiume
tengeri kereskedési rendeltetését s kiváló
gondot forditott reá. Velencze, akkor önálló köztársaság még, az egész középtengeri kereskedés kizáró uralmát követelve
magának, méltó versenyre hivta fel a többi
tengerparti hatalmakat, s bár ez időben már
Ausztria hajóit szabadon engedé járni az
Adrián, de azon ürügy alatt, hogy ö védi a
kalózok ellen, s tartja tisztán az Adriai-tengert, nemcsak vámolta az ausztriai hajókat,
hanem ennek eszközlése miatt Velenczébe
bemenni is kényszerité. E terhes és némileg
megalázó szolgalom birta reá Ferdinándot,
hogy V. Károly közbenjárásával is, tárgyalásokat inditson meg a hatalmas tengeri város
köztársaságával, melyek aztán Trieszt és
Fiume (Terra. Fiuminis Scti Viti) szabad
tengeri kereskedését eszközölték s állapiták
meg. Fiume ez időben nemcsak egyenrangu
volt Trieszttel, de azt fontosság tekintetében
valószinüleg meg is előzte. — Jelentőségét
növelte többi közt azon körülmény is, hogy
a keleti utazásnak egyedüli állomása volt az
ausztriai utazók számára, kik vagy innen
egyenesen, vagy még Raguzát érintve indultak Konstantinápolyba és Keletre.

dig külön összegben állapíttatott s ajánlta- j
tött meg. Külön igazságszolgáltatását, önálló '
váltó- és kereskedelmi törvényszéke fölálli-;
tásával (mikor még Magyarországon ilyes j
nem is létezett) már a 79-diki diploma álla- j
pitotta meg, s ez még inkább nyilvánult az ;
u. n. tengeri jog használata által.
;
A jövö biztos és megnyugtató megoldása
csak a mult alapján lehetséges. A fiumei
kérdés egyetlen helyes kulcsa e két eszmében fekszik: külön, önálló helyzet bekeblezés nélkül — és közvetlen kapcsolat Magyarországgal.
Az első, a külön- s önállóság némi megszorítás alá esik. Oly kis államocska, mint
Fiume s kerülete, teljes államiságot, külön
kormányzattal s külön törvényhozással, alig
élvezhet. Czélszerütlen, de tulságosan terhelő
is volna reá nézve. Fiuménak tehát a mellett,
hogy a magyar korona közös országgyülésen, mint Horvátország, részt vesz, — képviselve kell lennie a csak szorosan Magyarország-gyűlésen is, s a magyar központi
kormány alatt állnia; e határon belől azonban meg kell tartania teljes autonomiáját.
Ez a .megoldás, melyben, azt hiszszük,
az érdeklett felek mindenike meg fog nyugodhatni. Mi, magyarországi magyarok
óhajtva várjuk e napot, melyen a kérdést
véglegesen megoldva láthatjuk s testvéri
öleléssel szoríthatjuk keblünkhöz a másodszor is elszakított s tőlünk annyit vitatott
kedves Fiumét. Ragaszkodása hozzánk részünkről is a legmelegebb rokonszenvet
érdemli.
E ragaszkodás egyik tanujelét, bár az
ennél sokkal erősebb tettekben, a hüség,
szenvedés és türelem tetteiben is számtalanszor mutatkozott, de egyik kézzel fogható s
szemmel látható tanujelét mutatja fel mai
számunk első rajza, azon kép másolatát,
t. i. melyet Fiume 1861-ben Szalay Lászlónak emlékül küldött, midőn ez, történelmileg
szintoly nyomós, mint hazafiui melegséggel
irt röpiratában a fiumei kérdést tárgyalta s
azt Fiume óhajtásához képest vélte megoldandónak. A kép egyszerü s világos allegóriában ad kifejezést azon eszmének, hogy
Szalay László ne.vc-, Fiuméban a tartós emlékezet oszlopára van fölvésve.
A közelebbi napokban s még hetekig is
elég alkalmunk lesz Fiúméról hallani és
olvasni. Ugy a nagygyülés, mint maga a város
részletes leirások tárgya lesz a lapokban. Mi
ezuttal három részletét mutatjuk még be
rajzban a magyar tengerparti városnak, u.
m. a tengerpart egy részletét, a Fiumára
folyó tengerbe ömlését, s végre a városban
a Braida-utat. Közelebbi számunk is hozand
még egy pár fiumei képet, melyeket alkalmunk lesz terjedelmesb szöveggel is kisérni.
_ —á — r—

A fülmiiéhez.
Kicsinded fülmile!
Petőfié a szárnyas dallosoknak!
Ö is, te is: egyszerűn kezditek
A dalt, de mint a szappanbuborék,
Melyet a gyermek szalmaszálon fúv,
Nő, nő, és akkor pattan el, midőn
Arany laptája legszebben ragyog.
Szegény vityillód, egyszerü fészkedről
Látni, hogy költő vagy, s ahhoz — magyar!
S ösztövér ig, mint a magyar poéták;
A régidőbon mustármagnyi volt
S gombostű-vékony dallóink nagy része;
Az újabb faj már uriasb, hizóbb,
S dusabb ebédje közt csak mosolyogja
Oly 3zegény hangyatojás vacsorád',
S kopott kabátom', 8 szürke rosz kabátod',
Mely barna folttal van foltozva itt-ott.

Vadon barátja, erdők remetéje!
Az os, szabad természet templomod, —
Áldozni, csörge forrásnál szeretsz, —
S dalod imája mily szép áldozat! —
Lám, lám! ki hitte volna azt, hogy még
Ükapáinknak egyszerü hitéért
Buzog gyermekded szíved! — be szeretlek
En tégedet, kis pogány fülmile!
Üdv, üdv neked te rózsák szeretője,
Rózsák Hafiza! — ámde egy hibádat
(Hiában! ez már vén költők szokása.)
Meg kell róvnom! tudniillik, éneked
Csak — rózsa és bú, mindörökre csak bú!
Ebben, Petőfi nagyobb mester volt ám!
Dalod: fekete szőlőtürt! — övéi:
Gazdag szőlőhegy, megannyi gerezdje
Külön-külön szinpompában ragyog!
Az egyhangúság, hidd el, untató.
Fehér rózsákhoz zengd a bút csupán,
A piros rózsa: testesült öröm!
Hozzá, víg dalt mondj!— a piros, mosolygó
Leányka unja imádói közt
Az untalan csak bús sohajtozót. —
Dalod, azt el kell ismernem, csodás,
Szívet repesztő mosterköltemény !
S Vörösmartynk jól mondja, bús fiú
Rólad, hogy te az erdő szíve vagy!
De, mindig egy csak, azon ogy, dalod:
Szerelem — nász — s bölcsődal! — A jó költő
Lelke: kalejdoskop, — megannyi renditésre
Új, ismerotlen ábrákat teremt.
Tárgy, szin, hang egyre változó legyen;
A csak egyszínü virágkoszorúnál
Nem szebb-o a száz szinüből fonott ?
S a rubinnál, — mi szép bár biborlángja, —
Az opál játszi fényű szivárványa
A drágakövek e dús humora?
De haj! most vészem észre, hogy a költőt
Csak megzavarják az itész leczkéi! —
No hallgass hát, se Greguss „széptanára",
Se Gyulaira, som rám! — hű vezéred
Csak hadd maradjon tenszived, a melyben
A bánat — él, az öröm — haldokol,
Csak zengd tovább is keserved mélyéből,
Múló tavasz, lehulló sárga lomb,
S rövid ifjuság fájó búcsúját!
A te világod az élet fájdalma!
Csak hajnaliam kezd a szerelem:
S jóslelked máris —bús éjét siratja!
S a még csak nyilni kezdő rózsabimbó
Közel sírdalát zengi ajkad már! —
Az örömnek mosolya fáj neked, —
Tudod te jól, hogy az csak a sötét
Fájdalom fényes előhírnöke;
Csak aranypille! — alig illeted,
S letörlőd szárnya tünde hímporát; —
Csak hajnalharmat! tüköréből a menny
Mosolyg reád! — hová lett az öröm
Csöppje, a forró nap sugárinál!! —
Csak zengd a bút, e gyötrő életet!
Két hallgatód van, — szívem, és az éj;
S habár föltépod lelkem sebeit,
Ittas gyönyörrel hallgatom keserved'
Kebled mélyéből csattogó dalát.
Szemere Miklós.

Egy gazdag ember életnézetei.
(Egy holland kereskedő naplójából.)

ötödik fejezet.
Elhard ur csak nagynehezen folytathatja naplóját.
(Folytatás.)

Ha okos ember öngyilkosságra szánja el
magát, két dologra kell tekintettel lennie; nevezetesen, először ugy intézzen el mindent, hogy a világ
semmit se tudjon mög, s családja nevére szégyent
ne hozzon, másodszor szándékát még a falnak se
beszélje ki. Legyen néma mint a hal.

Ez utolsóra még akkor nem ügyeltem any
nyira, mint az elsőre. Egy vendéglőben nagy
vacsorát rendeztom, barátaimat vadászatra hivtam
meg, ugy akartam rendezni mindent, hogy lovammal történetesen egy vizzeltölt nagy árokba ugróm,
hol vagy a nyakamat töröm ki, vagy megfulok.
De egy barátom, ki legkevesebbet ivott, észrevehetőit valamit, s minduntalan mollettem lovao-olt. A vizből iü ő huzott ki. Azt hitte mindenki,
hogy végem van. A ló megdöglött, nem veszem
rosz néven apámtól, hogy a gyászhir vételekor
igy kiáltott föl: „bárcsak az a rosz kölyök veszett
volna oda!"
Gryorsan a vendéglőbe szállitottak vissza,
hová már akkor az orvossal együtt többen gyülekeztek. A tekeasztalra tettek, s mindenféle élesztési kisérletet véghez vittek rajtam, de sokáig
hiába volt minden próba. Ekkor az orvos türelmetlenül kiáltott föl: „vessétek ezt a dögöt az asztal alá, nem éled az többé föl." De egy becsületes
szolgáló — kit több izben megczirógattam — haragosan vágott közbe „ne oly tüzesen, orvos ur,
egy ilyen szép és csinos ürüt nem illik mindjárt az
asztal alá dobni, itt marad, nem bánom, ha az ebéd
elhül is." S a jó lélek kezébe véve a gyapotot,
elkezdett dörzsölni... és ő hozott vissza ez életre,
sokat köszönhetsz neki, édes Flóriánom!"
Szép kis regényt lehet erről irni némi módositással. Például, hogy ő lett volna, kiért magamat
kivégezni akartam, vagy valami szabaditási kísérletnél jártam volna szerencsétlenül. Ekkor aztán
én őt elvettem volna. De ilyesvalamit csak a
regényekben olvashatunk, — én kalandommal igy
is meg vagyok elégedve.
Örömmel tett az ifju leány engem a puha
vetett ágyba, minduntalan szidva a lelketlen
orvost. Igen gyöngéden akartak ápolni, de ezt az
én természetem nem vette be. Mihelyt teljesen
magamhoz jöttem, rekedt hangon egy pohár aört,
s egy üveg madérai bort parancsoltam. „Ne feleseljetek, tegyétek a mit parancsolok." Teletöltöttom apoharat, s egy hajtásra kiüritettein. Ezt azért
tettem, hogy azt az iszapos vizet, mely a torkomra
száradt, leöblintsem, s véremet pezsgésbe hozzam.
Még egyot lehelltein, aztán egy másik pohárral
küldtem az első után, mindenki tátotta szemét,
száját, az orvosnak még füle is lekonyult. „No
most már tiszta ruhát, azután valami falni valót,
ehetnem!" Az orvosnak szavát sem lehetett venni,
ki akart osonni, azon ürügy alatt, hogy beteghoz
hivják. „Ne bocsássátok," kiáltottam ,együtt köll
étkeznünk, ne félj doktor, nem haragszom rád,
pedig az asztal alá akartál dobatni." Ott maradt,
későbben, ha hivták volna, sem tudott mozdulni,
lábai megtagadták a szolgálatot. Ilyen vidám
napom még soha sem volt.
Szabaditómnak nem róvtam le mindjárt hálámat, nehogy boldog, boldogtalan azt kürtölje.l
Későbben mindig eszembe volt, hogy egy órávuvagy gyűrűvel ajándékozom meg, de ezen óhajtásom sohasem valósult. A hideg fürdő kijózanitott;
nem próbálkoztam meg azzal másodszor, elhatárzám az életet tovább is folytatni, s a vendéglősök,
szobaleányok nagy bánatára üres erszénynyel,
adóssággal tele visszatértem Amsterdamba, mintha
bizony az üzletben elmaradásom miatt valami
hátrány lett volna.

Hatodik fejezet.
Elhard ur nagy csint követ el, s Delfibe száműzetik.
Visszatérésem után nemsokára kimúlt jó
anyám, kinek halála reám nézve több tekintetben
sajnálatos volt. Elöször azért, mert szivemből
szerettem, továbbá azért, mert már nem lesz, ki
apámnál értem szót emeljen, s titkos kiadásaimat
kifizesse, végül azért is, mert ;i születésétől fogva
gyöngélkedő Leni, ki azért csak ugy örökölt, mint
én, semmiképcn sem helyettesíthette azt a kövér
csinos asszonyt. Szóval, édes Flóriánom, Lenivel
nem lehet jó üzletet csinálni.
Detlor ur üzletében is változás fordult elő.
Moole Gyuri segédig minőségben volt e háznál
alkalmazva. Ismered iránta táplált érzoményeimet,
de oly barátságosan közelitett felém, oly nyájasan
rázta meg jobbomat, oly hizelgőleg kérdezősködött
becses egészségem felől, reám vicsorítva fehér
fogait, hogy az én jó szivem megesett rajta, félre
tettem a régi gyülölséget, s a szegény önlöghez
leereszkedtem. Természetes, hogy jutalmam H leggyalázatosabb hálátlanság volt.
Különösen szép irása most már a metszéshez
hasonlított, s a mint egy napon épon azt bámultam, régi ügyessége, a kéziratok utánzása jutott
eszembe. „Hát, barátocskám," kérdezem odavetve,
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„nem foledtod még ol, tudod, hogy bizonyítványaimat néha-néha kijavítottad." „Dehogy foledtem,"
mosolygott, s egy papirszeletro oly mesterileg irta
le öreg igazgatónk nevét, hogy még az is megesküdött volna, miszerint azt rajta kivül senki sem
irhatta. „De más nevet," folytatám, „például
apám nevét nem tudnád, mert az ugyancsak kacskaringós." „Az ilyeneket még könnyebb," viszonzá,
s előttem volt G. van Lonk-HaBselaar kézírása elvitázhatlanul. Az o ogy kövessel kisebb volt mint
az L, az n s k még kisebb, az r, egy különös kanyarulattal, azt hiszem, apám maga sem tudná oly
hiven adni kéziratát. Én hiában próbálgattam,
Gyuri nevetett ügyetlenségem fölött, s kiigazgatta merev vonásaimat, aztán a papirszoletet gondosan apróra tépdeste: „Nem ér az ilyen mesterség ogy fabatkát sem, sőt néha veszélyt is hozhat
az emborre." En sem nógattam tovább, csak magamban főztom a tervet. Keresztapám évekkel ezelőtt egy takarékpénztárba az én számomra jelentékeny összoget tött be, s a takarékpénztári könyvecskét az én nevemre iratta. De mit értem én
azzal, mert atyám kézirata s engedélye nélkül nem
szabadott hozzányúlnom, sőt még a kamat is tőkéeittetett. „Ha a szükség vasmarka szorít," gondoltam magamban, „s Gyuri segédkezet nyujt . . . .
hiszon ugy is az én tulajdonom az." Németországi
hitelezőim még nem szoritottak. Hónapi zsebpénzem alig volt
elég egy hétre.
Vasárna-
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e szerencsétlenséget, a csatornába vesztem magamat!"
Csak ugy nevettem magamban a szegény
ördögöt. Addig üsd a vasat, mig tüzes; csak azon
töpronkedtem, hogy szükségénél vagy becsületérzeténél kapaszkodjam-e belé, végül ez utolsóra
határoztam el magamat. Mert ugy köll bánni az
alsóbb rendüekkel, ezt jól eszedben tartsd, Flóriánom, ha kényszerited, megátalkodik, de ha szerényon barátságukra, háládatosságukra hivatkozol,
ez annyira hizeleg nekik, hogy szájokat föltátva,
magok teszik be a zablát, s az égő tűzbe rohannak érttod.
„Ugyan légy az eszeden, s ne hadarj össze
ily hiábavalóságot!" szóltam zsebembe nyulva,
„itt van, holnap legelőször is Hatclingot fizesd ki,
mert a kártyaadósság szent, ez podig, elég lesz a
cselédek számára, azután sohase töprenkedjél."
Ha az utczán nagy sár nincs, bizonyosan
térdre esik előttem. Ujjongott örömében, ogy eb
nem nyalja ugy gazdája kezét, mint e ficzkó az
enyémet, esküdözött égro-földre, hogy soha sem
érinti többet a kártyát. „Na, na, na, soha se
esküdözzél, ember tesz fogadást, eb a ki megállja," mondtam én, „csak hogy óvatosan kell játszani."
Az egész összeg nöm tett annyit, mint a ele vei
vadászat alkalmával fölvett adósságom, melyért
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lakadalmat.
Hogy több
jövedelmem
legyen, esténként a játékasztalhoz telepedtem le. Jól
ismertem a
kártyát, s a
ezeroncso-játékoknál is markomban tartottam a szerencsét. Egy
darabig minden jól ment.
— Mikor egy
•éggel Gyuriral az árueziksoket
leltároztam, hogy
egy végro a jegyet ráilleszthessem, le kollett hajolnom, minek következtében
degesz tárczám a földre esett. A szolgálatkész Gyuri
kapott utána, boldognak érezve magát, hogy nekem ily C3ekély szivességet tehet: „Ezer monnykő,"
kiáltott bámulva, „de dicső apád van, ugyancsak
ellát pénzzel." „Ha ma este velem tartasz," mondtam mosolyogva Gyurinak, „megismertetlek öregemmel, kinek e sok pénzt köszönhetem, te is bele
markolhatsz zsebébe."
A példáséletü kegyeskedő, ki csekély fizetéséből még öreg anyját is táplálta, nem győzött
hova lenni csudálkozásában, midőn játékbarlangunkban a halmaz aranyt meglátta. Sokáig habosott, de végre ő is engedett a kísértésnek. Koczkáztatott egy pár rongyos forintot. A játék ördöge
kedvozett, s nyolczvan forint nyereséggel ujjongva
ment haza.
Sohasem feledem el gyermekies örömét, nagyratörekvő terveit, magasra épitett légváraik
Szegény embereknek nem való a kártya, azt
csak ilyen magunkféle gazdagok vehetik kezükbe.
Egy hét mulva Gyuri nemcsak nyereségét, saját
pénzét, s azon pénztár tartalmát, melyből a cselédeket kellett kifizetnie, vesztette el, hanem még
ezenkivül harmincz forint adósságot csinált. Én
ellenben, mindig szoroncsével játszottam, de csak
egy csepp volt ez a nagy tengerbe. — Gyuri
megtörvo lépdelt mellettem hazafelé, „szegény
anyám, szegény anyám!" sóhajtá, „nem élem tul

Fiumei képek: Tengerparti részlet.
most harmadízben kerestek meg, ezenkivül innen
is, onnan is jöttek az intő ezédulák. Nem késhettem tovább.
Komoly s egyhangu lettem, még Gyuri résztvevő kérdéseire sem adtam választ. Igy vittem
vagy három napig szeropemet, midőn egy este
Gyuri fölkeresett szobámban, s mindenre, a mi
szent, kért, hogy bánatom okát közöljem vele.
„A minapában te is ízleltél ilyosvalamit,"
válaszoltam neki, észrevétlenül igyekezvén benne
fölébreszteni a hálaérzetet, s egy tuczat intőezédulát, s amsterdami számlát taszítottam elébe. A
segéd elsápadt: „Teremtő isten!" kiáltá, „hiszen
többre megy ez egy pár ezernél is! 1 '
„Többre biz' a, s apám bezárta előlem erszényét, jó anyám meghalt, oh bár én is mellette
pihenhetnék."
„Nincs hát senki, a ki rajtad segithetne?"
kérdezte Gyuri. „De van egy," válaszoltam, „azonban nöm hiszom, hogy könyörülne rajtam." „Kicsoda?" kérdezé, „s miért nem?" „Csak te segíthetsz Gyüri, rajtad kivül senki sem, kivéve a
halált.';
„En!" felelt megütöd ve, „épen tegnap kaptam
ki fizetésemet, s tizenöt forintot szándékoztam
adósságomból letörlesztoni. Mi az ennyihez képest! . . •"
„Ugyan, ne is hozd szóba, azt az egy pár
fillért; csak egy tollvonásodba kerül," s fölfejtet-

tem előtte tervemet. A fiu fehér lett mint a fal.
„De hisz' az hamisitás, csalás lenne!" „Csalás?"
kiáltottam, „ugyan hogy is ne, hát nöm az én
pénzem-o az, nem egyenesen az én nevemre irva.
Atyám nöm is gondol már arra, s ha észre találná
venni, megtudja, hogy mire költöttem, s tekintetbe
veszi majd szerény magaviseletemet, bizonynyal
kibékül velem. Mort lásd, meguntam már ezt a
ledér életet, ha egyszer szabad leszek, egészen uj
ember válik belőlem. Csak te menthetsz meg. Csak
egy kis bátorság, s engem és apámat örökre lekötelezesz magad iránt, — de hiszen előre is tudtam,
hogy nem szánakozol rajtam, nem veszem rosz
néven tőled, tudom én már, mitévő legyek."
Flórián, ismerem embereimet. Gyüri aláirta
apámnak csalódásig hű kéziratát.
Alig telt el egy hét, nyugodtan ültem az irodában, midőn a könyvvezető földult arczczal jő
felém, azt mondva, hogy apám akarna velem beszélni. Tudtam, hányadán van a dolog. A pénzsikkasztás föl van fedezve. Megvallom, egykissé
lázasabban vert szivem; hogy bátrabb legyek,
ujabb kabátomat húztam föl, félrehivtam Gyurit,
kértem, hogy legalább egyikünk kitisztázhassa
magát, vállaljon magára mindent. Igértem, hogy
mihelyt tehetem, gazdagon kárpótolom. A nyomorult szolgaiélek visszautasította nagylelkü ajánlatomat. Lásd, Flóriánom, ilyenek a szegény emberek!
Sohasem
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áltott, fülembe orditott, arczát kékes szin
:
borította el,
komolyan
mondom,miatta s nem magamértaggódtam, féltem,
hogy szélhüdés éri. Hadd
fujja ki magát,
mikor aztán
már a lélekzote is elakadt,
s szólni nem
tudott, hidegvérüleg igy feleltem: „Egy
VanLonknem
aljasitja le magát sohasem
hamisitásra!"
— Akkor az
egész ügyet
reám nézve
kedvező világitásban deritettem
föl
előtte.
Örült lelkében, hogy
bűnömet más
nyakába vetheti, de midőn Moolo nevét emlitettem,
láttam, hogy elsáppadt. „Tömlöczbe kellene e kisértő
ördögöt vetni," rebegte lassan, „a kereskedésből
rögtön távoznia kell, te pedig, könnyelmü eb,
tanulj már egyszer a más kárán, s javítsd mög
magadat!"
Gyurinak kiadták az utat, s Amsterdamban
nem volt előtte nyitva egy üzlet sem. Detlor ur
igen sajátságos egyéniség volt, udvariasan, de határozottan kijolentotte, hogy ezentul szolgálatomra
üzletében nincs szükség.
Atyám kikelt képéből. „Mennyi szégyen hárul reám miattad, do megállj, urfi, majd megszeliditlek, el veled keletre, szerencse, hogy batáviai
gyarmatunk van: jó kávét onnan kapunk, s az elvetemedett lényeket oda száműzzük."
Mély bókkal köszöntem, a változatosságot
mindig szerettem, azon felül bele kollett nyugodnom atyám határozatába.
Először azonban előtanulmányok végett Delftbe mentőm. Igaz, hogy én nem igen tanultam meg
a malájok nyelvét, de cserében igen vidám napokat
töltöttem. Mivel apám a tulszigorut játszotta, én
is ugy tettem, mintha föl sem venném, én voltam
a fiuk közt a legledérebb, s nemsokára „Vad
Hasselaarnak" hivtak a városban. Odáig mentem,
hogy már három házi ur adott tul rajtam, féltem,
hogy kimaradok a lakásból.
A város tulsó részére mentem, s Van Lónk

név alatt béreltem egy nagy lakosztályt. Alig köl- részekre az időt, mert már IL Sardanapál idejében,
töztem be, midőn egy pajtásom ily kiáltással 750 évvel Kr. e., a vizi óra ez országban ismerotes
rontott be: „Itthon van-e Hasselaar?" „Nincs, azt volt. Az egész szerkezet egy, néhány iteze vizet
a vad farkast másutt keresse az ur." Boszankodva tartalmazó, hengerded bronz edény volt, melynek
mosolyogtam házi gazdám felett, kirántottam az vékony nyilasán a viz csepponként szivárgott ki.
ajtót, s lekiáltottam: „Jer, jer, itthon vagyok, csak Könnyen ki lehetett számitani, hogy az edény
dugd be az orrod." Barátom feljött, do véle házi- mennyi idő alatt ürül ki. Phul uralkodása alatt a
uram is, zsebébe tette
kezét; bámult rám,
mint uj kapura a bor-- J=^-"~I___="^=!
nyu, s igy szólt: „ ö n
tehát Hasselaar. Ez
már más, rögtön szedje
föl holmiját, s távozzék innen, hamis név
alatt lopózott házamba." „Hallgasson el, jó
ember, vagy is fogja
be a száját," viszonzám mosolyogva, „nekem két nevem van."
Barátom is nevetett, a
háziur pedig hol reám,
hol pajtásomra nézett.
„Én podig tudatom
önnel kedves háziur,
hogy nem költözöm ki
innen, sőt ma este uj
szállásomat f ölszonteljük.De ha én vigadok,
házigazdámnak is jókedvűnek kell lennie;
itt van" — s két üveg
bort, egy pástétomot
adtam kiterjesztett kezeibe, — „most már
csillapodjék le; hozzon
föl üvegeket, tányért,
theavizet, mindjárt itt
lesznek czimboráim."
S a fiuk eljöttek,
Fiumei képek: Braida-ut.
pompás egy társaskör
volt, mondhatom, kedves fiam. Egy barátom, s egy csinos kis barátném ninivoi királyi palotában, s a város főtéréin ily
reggelig időztek nálam, oda alant a földszinten víz-órák jelezték az idő állását. Mikor a bástya
podig házigazdám családja jóllakott a gazdag tetején álló őr észrevette a nap keltét, rögtön jelt
morzsákból, s másnap senkinek sem jutott eszébe, adót:, s az óra-edényeket egyszerre töltötték meg,
hogy ajtót mutassanak; sőt delfti pályafutásom mellettök mindig fölvigyázók állottak, s egyes
alatt mindig nála tartózkodtam s könyhullatások futárok a város utczáin alkalmazkodás és tájékozás
közt váltunk el egymástól.
végett a népnek tudtul adták, hogy az edényt
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Az időjelzésről.
Lehet-e valami nagyobb
boszuság, mint
mikor utközben óránk
mogáll, s közelben nincs
sem zseb-, sem
toronyóra,
mely az időt
pontosan megmutatná, hátha még az éjszaka lep meg,
ekkor minden
percz egy órának rémlik
előttünk. Ha
óránk roszul
jár, lomaradunk a vonatról, későn vagy korán érkezünk az ebédre, s
mindkét esotbon kellemetlenséget okozunk magunknak s másoknak is.
Az óra lett irányadója foglalkozásunknak.
Nem is képzelhetni mivelt államot óra nélkül,
szükséges az mindenütt, mint a madárnak a szárny.
Valószinüleg az assyr nép osztotta először
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hányadszor töltik meg. Az idő gyors röpülését igy
jelezték. — A megtöltés és kiürülés közti időszak
hihetőleg két-három órára terjedt, s ezt „vigyazás"nak nevezték. De el lehet képzelnünk, hogy a szabatos pontosság ezen óráknak nem volt sajátságuk,
mert lehetetlen volt azt kivinni, hogy mindenik
ugyanazon nagyságu, ugyanoly szerkezetű legyen,

sőt a töltésnél sem lehetett mindig a legnagyobb
vigyázat.
De azért századokig e készítmény jelezte az
időt, s csak akkor tökéletesittetott, mikor Alexandriában Kr. e. 558 évvel a napórát föltalálták. Ez
idötájban egy egyiptomi ember mutatóval fölszerelt viz órát készitett. A mutató egy tengelyen
forgott, mely egy, a
viz fölszinen uszó fács. _ _— -——=----•_ _-kával egy húr által
- ^_ ~ /_-_ ~ ~-~~_
volt összekapcsolva. A
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mint a viz leszivárgott,
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azzal együtt a fácska
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i g alábbszállott, s a
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mindig szűkebbé valló
húr mozgásba hozta
a tengelyt, s ez forgatta a mutatót. Azonban
az ilyen szerkezetű
•órák sem j á r h a t t a k
egymással egy időben,
mert a művészet nem
vihette ki, hogy minden edényben egyforma nehézségű, minőségü, nagyságu tengely, húr, s mutató legyen. De első lépésnek
mindenesetre nagyfontosságu találmány volt,
s a maga idejében
megbecsülhetlen kincs.
Későbben aztán fogas
kerekeket is alkalmaztak, mi czélszerüségre
jóval fölülmulta az uszó
fácskát. K r . e. kétszáz
évvel Egyiptom egész
keletet ily órákkal
árasztotta el;ezt azonban u g y kell értenünk,
hogy csak fejedelmi
udvarok, nagyobb főemberek s gazdagabb városok mesés árért j u t o t t a k
ilyen eszközökhöz, mert még ezek az óra nevezetet
nem érdemelték ki. Mikor Pompejus K r . e. 62
évvel Mithridatest legyőzte, a legbecsesebb zsákmány gyanánt tekintette azon viz-órát, mely a
római időszámlálás szerint az órát s perczeket is
megjelölte. A viztartó, tömlő, mint szintén az ó r a tábla aranyból
volt. A mutatók kicsiny
drágakövekkel voltak kivervo, s a h u ~ — * __ zzz^.---^;- — _=_^
szonnégy órát
^"_^j-—_—-_^_---=^-_-;fiZrf^==-""
jelző számok
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jában csak
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egyszer kellett megtölteni. A rómaiak
aligha láttak
valaha olyat,
mert mikor
Pompejus
a
kapitólium
nagy termében közszemlére kiállította: a betóduló
tömeg eltávolítására katonai erőt kellett
alkalmazni.
Most a sötétség
azon
korszakába jutunk, midőn a
római birodalom összeomlása után tudomány, művészet mély
álomba merült. A világvárost meghódító barbár népek időjelzése az emberiség gyermekkorából eredt. Óra és pénz előttök teljesen ismeretlen volt. Nem volt' érzékük som a viz-, som
a napóra föltalálásához, s ha a meglövő találmányt
kezeikbe vették is, nem igen használhatták eredeti
lakhelyükön, hol a nap ritkán sütött, hol hideg,
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köd és cső félévig í s eltartott. De azért szükséges kit művészetéért Francziaországban nemességeié
Bármennyire siettünk is, és bármennyire nem
volt mégis tudniok, hogy mikor kezdjenek hozzá emeltek.
akartuk az időt vadászattal tölteni, mégis leheteta főzéshez, mikor gyüljenek ogybe a. druidák jósEz időtől kezdve gyorsan terjedtek az ütő- len volt, hogy pár lövést ne tegyünk.
latainak hallgatására, s mikor váltsák föl a kiálli- órák a nagyobb európai városok középületeiben,
Különösen gazdag e vidék a vadtyúk, fogoly
tott őröket sat. Hajnalban, mikor a tábornok, vagy de a szobaboli kisebb órák csak a tizenhatodik és vadpulyka több nemeiben , melyek csapatostól
a falu birája fölébredt, egy rabszolga állott elő, s század elején lettek ismeretessé. Az elsőt hetedik futkároznak, a fák alatt a fűmagot szedegetve.
kunyhója mellett leült. Előtto két sisak volt, egyik Kelemen pápa ajándékozta 1518-ban első Ferencz
A vadásznak itt nem kell kereséssel fáradni, mint
üresen, másik kavicscsal tele. Ennek nöm volt más franczia királynak. Ugyancsak ez idötájban al- Európa erdőiben, csupán jó hallással birnia. A gyateendője, csak az, hogy a kavicsokat egyenkint kalmazta Purbach az időmérést a csillagászati ta- logúton csendesen haladva, nem szükség sem jobbra,
dobálta az üres sisakba, mikor munkájával készen nulmányokra. Ticho de Braho a hiros dán csilla- sem balra vizsgálódni, sőt ezt nem is teheti, miután
volt, egy másik váltotta föl, s az unalmas játékot gász 1560-ban a csillagvizsgáló toronyban egy folyvást lába elé kell néznie, nehogy valamely az
ujra kezdte. Minthogy a sisak meglehetős nagy, olyan órát állitott föl, mely a perczekot s másod- uton sütkérező kígyóra hágjon.
a k;n ii s ] ed'g » lehető legkisebb volt: a kiürí- perezoket is pontosan mutatta; a zsebórát a szobaHa az erdő siri csendében jobbra vagv balra a
tésbe bi 1, ki rülhetott egypár óra. Valószinü, hogy boli óráknál egy pár évvel előbb találták föl. A legkisebb neszt hallja, meg kell állnia, mert biztos
az európai barbárok is hat resi.ro osztották föl a legelső zsebórák hosszukás répa alakúak voltak, lehet, hogy ott 5—10 lépésnyire valami vad van,
napot. Mihelyt a sisak kiürült, egy arra rendeltetett mignem a tizenhetodik században Graham a ké- moly ha ő megmozdul, azonnal tovább szalad, és
egyén a fönök lakásának ajtajánál csengő kardjával nyelmesebb tojásdad idom szerint készitette óráit. végkép elrejtőzik, mig ha a vadász nöm mozdul, a
verte meg a vékony érezpaizst, mit aztán közel s Eleinte sajátságos alaku órákat állitottak elő, szegény vad nem ismerve még a veszélyt, ugyszóltávolban ismételtek, mint mai napig faluhelyeken a egyik mandulához, vagy dióhoz, másik kereszthez, ván kedélyesen tekintget reá, s 8—10 lépésről
katonáinál szokás a lovak etetési időjét a házak halálfőhöz hasonlított, s rendesen a nők karpere- hagyja magát agyon puffantani.
előtt felállított fatáblák verése által tudtul adni. czeiről aranylánczon csüngöttek. Első Ferencz
E vadászmódot hiven követve néhány igen
Volt még ezenkül más eljárás is az idő meg- nejének Klaudiának órája oly kicsiny volt, hogy
kövér és finom husu macucót (fekete szürkés vadjelölésére. A parasztember a megszántható barázdák gyűrűjében hordta. A zsebórák fültalálását eddig
tyuk) egy pár — minden brazíliai madarak közt
száma, ar.itás idején a learatható gabona mennyi- egy Hele Péter nevü németnek tulajdonították, ki
legfinomabb husu inhainbut (eripturus cireneus) és
sége szerint osztá föl az időt. Városokban pedig, 1490-táján élt, de ezt a dicsőséget az angolok elfoglyot lőttünk.
hová mégis juthatott némi római polgárisultság, vitatták a németektől, kimutatván, hogy Róbert
Az itt-ott seregestől élő számtalan kisebb-naőrök kiáltották ki az idő állását. Hajnalban egy skót királynak már lolO-ben volt zsebórája. Moskatona gyalog, ha pedig a város nagy terjedelmü tanában egyik legelterjodettebb német lap,ugyan- gyobb madárfajok gyönyörü színezete és élénksége,
volt, lóháton elindult, s egyenlő lépésben körül- azon angol forrás után, honnan mi moritettük ez kellemesen mogvidámitja ez elrejtett hegyek majárta a váro.-t. Az első körjárat után egy vigyázat ismertetést, szintén közli az időjelzés eredetét s gányát. Több száz mindenféle szinezetü kis mavagyis óra lejárt, visszatért őrállására, s trombitá- előhaladását, de annyira elfogult, s nemzeti büsz- dár repdes egyik fáról a másikra, a kopogó s visító
val adta tudtul, hogy a másik vigyázat kezdődik. keségébon oly tulzott, hogy ez utóbbi adatot nagy harkályok, a légy-kapók több nemei, az élénk paEz igy ment nappal és éjjel, azon különbséggel, bölcsen agyonhallgatja, s a zsebóra legelső hősé- pagájok csoportjai, az ágról ágra repdeső nyugtalan
hogy naplemente után atrombitaharsonás elmaradt, nek Helo Péter honiját kiáltja ki. Mi nagyon is zamumeirók, a gerle és galamb több fajtája, váls n vigyázó őr nöm egymagában, hanem többed- megadjuk a németeknek, mi öket illeti, de többet tozatos és kedves látványt nyujtanak e homályos
vadon közepette.
magával tette a körutat.
ne követeljenek a jogosnál. Az angol, illetőleg skót
Egyik legkedvesebb madár ezek közt a fényes
Megemlítjük még a szent Benedek által az nemzet egyik fiáé a zsebóra föltalálásának ér- zöld színezetű nagy pomba inseparavel (elkülönöz523-ik évben behozott időmérést is. A barátok a deme , ki hihetőleg a titkot sirjába vitte magával. hetlen galamb.) Mindig kettő van együtt, s ha az
lemorzsolt imádságok szerint számították az időt,
Az időjelzés tökéletesítésében a legóriásabb egyiket a vadász lelövi, a másik nem repül tovább,
sigy jött be az olvasó használata. A barátnak annyi lépést Zulichem Hugons tette, fölhasználván a ha kővel dobálják is, hanem leesett párja felett
„Miatyánk"-ots ,,Üdvözlégy"-et kellett imádkoz- halhatlan Galileo elméletét. A pisai templom busong. E poinbák oly szépek és kedvesek, hogy
nia, a hány szem a zsinóron volt füzve, s e foglal- boltozatán csüngő lámpa ingása ébresztette Gali- mindig sajnáltam rájok lőni.
kozásban — minthogy az olvasókon legtöbbnyire leo agyában azon gondolatot, hogy az inga mozMég kedvesebbek a különféle szinezetü és csaidvozitőnk életkorához képest harminczhárom gását könnyen lehetne az időjelzésre használni. p itostól ide-oda szálldosó pompinha kis galambfagyöngy szokott lenni, jó másfél óra telt el, ha a Galileo még gyermek volt, midőn agyában ez jok, melyek alig nagyobbak mint a sármány vagy
barát ; lelkiismeretesen teljesitette gépies kötelessé- eszme fogamzott, későbben t. i. 1630-ban az inga- seregély.
gét. Épen ugy mint a városi őröknél, a barátok is óra tervét papirra tette. Itt azonban megállott, s
A patakhoz közelodve, az annak partján
felváltották egymást, s minden őrváltást a kápolna az ő nyomába lépett Hugens, ki a németalföldi levő palmita ágán, a sűrűn keresztül egy nagy
harangja adott tudtul. Mellesleg megemlítjük azt egyesült államok elébe terjesztette a Galileo agyá- fekete tömeget láttunk himbálódni, de nem vehetis, hogy e szokás sok zárdában maiglan is divatozik. ban termett nagyszerü eszmét, s órájába az inga tük ki, hogy mi lehet. Utálatos rémhangjáról azonE helyeken imádkozó barátok helyettesítik az órát. mellé tokorcsrugót is alkalmazott, miáltal az em- ban felismertük mihamar, hogy jacubembem, vagyis
A római birodalom elpusztulását követő szá- beriségnek egy egyszerü , de megbecsülhetlen a vadpulyka egy nagyobb fajtája. A lombozatokon
zadban az órák s perczek megjelölése Nyugot- értékü s hasznú találmányt adott át.
keresztül czélba vevém a csak homályosan mutatEurópában egészen feledésbe ment, s ha a keleti
A rugóval ellátott zsebórákat egy Hooke nevü kozó fekete tömeget, s az a lövés után a patak
tartományokban nem ragyog a tudományosság angol találta föl 1658-ban, s tizennyolcz évre egy partjára zuhant.
szövétneke, az időjelzésben még most is hátra álla- hollandus készitette az első ismétlő — repetáié —
E három-négy napra valófinompecsenyét válnánk. Harun-al-Kasid hires bagdadi kalifáé az órát. Ezen időtől fogva a jelen századig, mikor
lunkra
vetve, tovább folytattuk utunkat, s nem
érdem, hogy a viz órával ismét megismertette aztán a kronométert s másodperczet mutató horEurópát. Azon korban élt, melyben Nagy-Károly gony-órákat találták föl, az időjelzésben nem tör- sokára az Itajahy folyam partjához érkeztünk.
uralkodott, s 807-ben barátsága jeléül egy pompás tént előhaladás. Lehet, hogy majd találkozik valamiTanyánkat azon ponttal szemközt választotviz-órát küldött. Azonban, ugylátszik, hogy ez kor ismét egy Hele Péter vagy Hugens, ki még
nem annyira utánzás, mint inkább bámulat tárgya arra is rájön, hogy önmagától fölhúzó órát készít- tuk, a hol a széles folyam egy pálmafás na<*y
volt, mert a frankoknál csak a XI. században sen, mert sokan még azt is nagy tehernek tartják, sziget csúcsa által, két ágra osztatik.
A parthoz érkezve, fekete ludak, vad kacsák
tétetik említés a viz-óra terjedottebb használatáról. hogy az órát magoknak kell fölhúzni.
és bukdárok százai, a vizet szárnyaikkal verdesve
Ennek oka bizonyosan az, hogy kevéssel NagyEzelőtt a genfi órák állottak legjobb hirb'n, repültek fől, s a tulsó part mellett nagy lármával
Károly trónra lépése eiőtt a homok-órát találták
de
ma
már ezeket az angol kronométerek tulszár- ismét leszálltak.
föl, moly egyszerübb s kényelmesebb czikk a
nyalták,
s a ki jó órára akar szert tenni, angol
Mindenekelőtt néhány négyszög ölnyi tért
viz-órát teljesen leszorította. A homok-órát ugyangyártmánynyal
lássa
el
magát.
K.
T.
K.
siettünk
kiirtani, hogy legyen hol egyelőre is ranazon egyén találta föl, ki a feledésbe ment üveg
chót
késziteni.
készitésével ismertetto meg az emberiséget. — E
Két kisebb figuoirát és két vékonyabb palminevezetes férfiu Luitprand nevü barát volt, s az
tát levágtunk, de azok nem dűltek le mindjárt,
általa szerkesztett homok-óramainapig megtartotta
Uti k é p e k B r a z í l i a b ő l .
mert a sürü cipó (feketeinda) és néhány bambusz
eredeti alakját. Két körte-alaku üvogtölcsér a
szál egy nagyobb fához mintegy oda kötözve tarhegyes végével van egymásba téve. A mint a hoSzendröi Geöcze Istvántól.
tották.
mok egyik tölcsérből a másikba pergett le, az alsót
Le kellett tehát ezeket is vágni, mi nagy fáfölülforditották, s ugy állott az mindaddig, mig ki
'£• Az őserdőben.
radság után megtörténvén, mind az öt fa hatalmas
nem ürült. Nemsokára viszonzásul Harun-al-Rasid
(Vége.)
recsegéssel, ropogás és zugással dűlt a folyamba,
ajándékáért Nagy-Károly egy roppant homok-órát
Mintegy két órai sebes gyaloglás után egy lezuhanó ágaival a vizet magasra felcsapva.
készíttetett, a tölcsérekre vörös vonallal jegyeztetEkkor még a közeli bokrokat s egyéb csemevén meg az óraközöket. Csak minden tizenkét szelidobb hegylejtőre értünk, melyet ültotvényoórában kellett egyszer megfordítani. Ez volt az zésre mindnyájan igen alkalmas fölltalajnak is- téket és dudvákat kellett eltisztitanunk, mit elvégezve az itt minden lépten-nyomon található fedő
elsö üvog-homok-óra. A mi a pontosságot illeti, mertünk fel.
Itt tehát utunkról az erdőbe tértünk, hogy, bambusz ágakból, melyeknek hosszukás levelei
még ma is találkoznak sokan, kik azon véleményben vannak, hogy a homok-óra még a horgony- azon keresztül az Itajahy folyam partjára juthas- szépen egymásra simulnak, gyékény forma fedelet
sunk, mi ugyan az erdő roppant sűrűsége miatt késziténk, azt négy vékony, földbe szurt rúdra
órával is bátran versenyezhet.
nem kis feladat volt. Vadászkéseinkkel majdnem feltettük, s nagy pálma levelekot rakva rá, ranAngliában az első viz-órátoroszlánszivüü'k- lépésről lépésre kellett utat vágni magunknak, s az chónk fél óra alatt készen volt.
hárd ismertotto meg. — Most két századot át kell általunk ily módon készitott uj gyalogút mentében
Közelünkben száraz fát is találtunk, mit éjjelre
ugornunk, mert ez idő alatt az időjelzés nem tett egyszorsmind felismerhetőbb jelző gallyakat is rak- rakásra összehordtunk, hogy tüzet folyvást lea
egy lépést sem. Az első valódi órát V. Károly tunk keresztbe, hogy jövőre valamiképei ne téved- gyen mivel táplálni.
franczia király idejében 1374-ben egy keresztyén jünk.Ott pedig, hol a gyarmati gyaloguttól azordőbe
Pár horgot is hozván magunkkal, az első vevallásra tért Vic Henrik nevü arab készitette, letértünk, két fiatal palmitát tettünk kerosztbe, tésre egy igen szép nagy tainhát fogtunk.
az általa készitett óra ötszáz fontot nyomott. hogy a málha-hozó gyarmatos tudjon benünnkot hol
Az edények még meg nem érkezvén, a halat
_ Ez órát a királyi palota kerek tornyában koresni.
és jacubembemt csak is nyárson süthettük meg.
állitották föl, s jó sokáig közbámulat tárgya volt.
Örömmel vettem észre, hogy uj birtokomo n
Minél inkább leszállott az est, annál inkább
Mestere élethossziglan háromszáz koronaarany egy nagyobb és néhány kisebb patak is folyik
ostromolta
tank a mosquidók által, min azonban
nyugdíjat nyert jutalmul, s ez az elsö művész, keresztül.
sikerült segítenünk. Oly hatalmas tüzet raktunk
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ugyanis, Jiogy a szúnyogok és mosquidók illő
távolban maradtak tőlünk.
Éjjel majd egy bagoly repült el mellettünk,
majd többféle denevér, kisebb éjjeli madarak, éjjeli
pillangók és fénybogarak repdestek körül a tüzet,
majd egy vidra eviczkélve mászott ki a folyamból
a bokrok közé, de mihelyt megmozdultunk, megint
visszament a vizbe. Olykor egy-egy ismeretlen
madár siralmas hangja hangzott a távolból felénk,
majd a közeli bokorban nzaguti ny«/(D-isyprocta)
csörtetett.
Különös érzés lepi meg az embert éjjel az ily
őserdőben, hol minden növényszál uj előtte, hol a
sűrűségből idáig még soha nem hallott csodálatos
hangok vonják magukra figyelmét.
A két blumenaui ombert nem győztem egész
éjjel kérdezgetni, valahányszor valami neszt vagy
hangot hallottam, hogy milyen állat vagy madár az ?
Az éjjeli majmoknak lármás kergetőzése a
gályákon, a lajhár kellemetlen nyujtott jajgatása,
mintha segélyért kiáltana, az anta (tapyrus amerieanus) lomha csörtetése, a vcádo őz szaggatott
emberi hanghoz hasonló makogása, a mutum egyhangu mormolása, az onkatigris messze elhangzó
nyihegő vonitása, igen kellemetlenül háborgatják
az elszunyadni akarót.
Virradatkor ellenben mintegy kárpótlásul a
piczi saiba madár igen kedves csicsergése ébresztett fel. Ez a Joao de Barros-sal és pár rigó fajjal,
e vidéken az egyedüli kellemes hangu éneklő
madár.
A mint a felkelő nap első fénye a homályt
némileg 'eloszlatá, a különféle fajta kajdácsok,
főleg azonban a zöld poriquitok, százan-kétszázan
egy csoportban szálldostak egyik nagy fáról a
másikra. Néhány ily zöld kajdácsot lelőttünk, a
nélkül, hogy e végett kunyhónktól csak meg is
mozdultunk volna.
A kajdácsot itt igen egyszerü módon fogják.
A vadász ugyanis azt igen apró göbecscsel szárnyában megsebzi. A madárnak néhány nap alatt
szárnysobe begyógyul, s nemsokára igen háziassá
válik. Ez ugyszólván az egyedüli módja a kajdácsfogásnak, mivel fészkét oly magas fák tetejére
rakja az indák és kaktuszok közé, hogy sem meglátni, sem oda felmászni nem lehet.
A Rio Benedictón innen lakó gyarmatos, reá
bizott holminkkal korán reggel megérkezett, s az
inhambu és perquitóból uj vasedén} einkbon reggelire hatalmas sültet késziténk. A zöld kajdács
különösen az őszi hónapokban igen kitünő ízű.
Még az nap hozzá fogtunk a foucé-vel (4 — 5'
hosszu nyélhez erősitett, görbe ágvagdaló kés) a
bozótot, tövises ^bambuszt, füvet, dudvát, csemetéket, bokrokat, felfutó növényeket, szóval mindent eltisztitani a nagy fák alul, hogy igy azokhoz
férni és azokat levágni lehessen.
Mindennap szorgalmasan dolgoztunk, s csak
minden két hétben egyszer mentünk be ünnepvagy vasárnap Blumenauba.

Munka közben igen óvakodnunk kellett a
jararaca (mondd zsararaca), és a fekete és fehér
gyürüs, veres siklós kígyótól (elaps corallinus),
melyre néha kevésbé mult, hogy rá nem hágtunk.
A levágott és elfűrészelt nagyobb fák törzsökében igen gyakran méhfészket is találtunk, néha
egy ilyenből majdnem egy — egész két itezo illatos lépes mézet szedtünk ki.
Az itteni különféle fajta méhek mind a fákba
rakják fészkeiket, többnyire igen kicsinyek, s közöttük némely család csak is egyféle virágból
táplálkozik. A méz zamatjáról azonnal felismerni,
hogy a méhecske minő virágból szedi leginkább
édtápját: vad ananász, liliom, vanília, galathea,
meliconia, marantha vagy bignóniából?
A levágott fából kiszedett mézet, mielőbb jól
bezárt edénybe kell eltenni, és jól betakarni, ha
csak az ember nem akar a méhek és különösen a
darázsok ostromának kitéve lenni.
Időmet felváltva munka és vadászattal töltém.
Két szélesebb gyalogutat késziténk, mely a
gyarmati főgyaloguthoz vezetett, s egyszersmind
a vadászatot is lehetővé tette.
A fáknak a föld felett magasan kiálló és ernyő alakban összehajló gyökerei közti helyek,
igen alkalmasak a lesvadászatra, főleg a reggeli
és délutáni órákban.
A gyalogút mentében, tanyánktól mintegy
1500 lépésre levő sziklás emelkedésen, egy sudár
növésü magas és terebélyes figueira fa volt, melynek nagyságra alig volt párja a közeli vidéken.
Ez volt a legalkalmasabb leshely a nagyobb vadakra.
A fatörzsöké mintegy másfél Öl széles lehetett.
Gyökerei egymásfelé hajló vastag tábla alakban
3_4 öl magasságnyira nőttek ki a föld felett, ugy
hogy azok a fa aljában 5 — 6 embert kényelmesen
befogadó kunyhót képezének. Közvetlenül a gyökerek mellett fakadt egy kis forrás, kövecses
ágyában folydogálva a sziklák közt. A figuoira
ágai csak mintegy 16 öl magasságban kezdődtek.
A forrás tövéből 3—4 hü velyknyi vastag vizes bambusz nádszálak hajlottak a fa teteje felé, s a terebélyes ágakról mint hajékesség földig csüngött le
a háromszorosan-négyszorosen felfutó fekete cipó
inda, tarka harangvirágaival.
E figueira, melynek alját a széles levelű bromeliák és bokrok eltakarták, igen előnyös vadászleshelyül szolgált.
Á mohos gyökerek tövében, néha-néha ugyan
megkinoztak a mosquidók, s ugyancsak k'ollett
füstölni bambusz száru erdei gubacspipámból, de
türelmem ritkán maradt jutalmazatlanul.
A reggeli órákban néha 10—12 macucót,
jacut, jacubembemt is lőttem e helyen. Néha egy
pár félénk veádó-őz közelitett a forráshoz, majd
nehány tajassu-féle vaddisznó (Dicotyles) röfögve
és fogait erősen csattogtatva rohant keresztül a
hegyoldali bokrokon.
Egy délután épen egy megsebzett, s a gyalo<mton tovább vánszorgott tamandua (hangyász)

TÁRHÁZ.

A „Szökött katona- századik előadása.
Vasárnap aug. 29-én a nemzeti színháznak
ünnepe volt: a „Szökött katona" jubileuma, mely
századik előadatását megérte a szinpadon, s szerzőjének a századik olőadáskor tán még nagyobb
örömet szerzett, mint korábban bármikor. Közönség és szinészek egyesültek Szigligeti mogtisztolésére. A közönség oly nagy számmal jelent meg,
hOgy — kivált a karzaton — tán fele sem kapott az
érkezetteknek jegyet és helyet, s a földszint is
egészen megtolt. Az előadást, Erkel Ferencz vezénylete mellett, Berlioz R .kóczy-indulója nyitotta meg, mely előadás, az érdemes karnagygyal
együtt, élénk tapsokat nyert. A mint az előadás
megindult, a közönség — mintha először látta
volna a darabot — folyvást élénk figyelemmel
kisérto, s alkalmasint sokan elgondolkoztak azon,
mikor ők o darabot először látták! hányan voltak,
a kik a „Szökött katoná"-t látták életükben először szinpadon! s olyan beszélgetések is folytak
felvonások közben, a melyek e darál) első előadatására vonatkoztak.
Mikor az első felvonás végződött, a függöny
felhuzódott s az összes drámai személyzet megjelent, s színházunk két müvésznője, Felekiné és
Prielle Kornélia, vezették ki karjaikon az ünnepelt szerzőt Szigligetit, kit aztán Paulai egy csinos beszéddel üdvözölt, kiemelvén a magyar

dráma megalapítása és felvirágoztatása körüli
érdemeit. E beszéd után a Lendvainé által tartott
ezüst babér-koszorut átvette Felekiné asszony s
az ünnepeltnek átnyujtá. A közönség mind Paulai
beszéde, mind a koszoru átnyujtása után kitörő
tapsokkal és éljenzéssel fejezte ki örömét, sőt a
függöny legördülte után is háromszor-négyszer
hivta a nap hősét.
A mi az előadást illeti, mondhatni, jól sikerült. Tamási (Gergely a szökött katona szerepében) ugyan egy kissé jobban rezegteti hangját,
mint a hallgatóra kellemes volna, de beszéde érzelmes; e°y-egy jelenete igazi jó volt s tetszést is
aratott Julcsát Helvey Ilka k. a. játszotta, kinek
szép tiszta hangja által a népszinművek sokat
fognak nyerni, ha tovább is halad e téren, csak
azt vegye figyelembe, hogy a magyar népdal előadása s az opera éneklés közt nagy a különbség.
A népdalt nem lehet trillákba fojtani annyira,
hogy a dallam főfolyama egész tisztán kisérhető
ne legyen. Lajos szerepét Szerdahelyi játszotta,
s apja emlékének, ki e szerepet azelőtt adta,
szentelt egypár alkalmilag jött szót. Midőn kilépett, a szinpadra repült egypár szép koszorut,
mintegy habozva, vajon őt illetik-e e virágok, fölvevén, igy szólt: „Nem, ez nem engem illet,
annak emlékét, a ki Lajost először játszotta!" s az
előadás tovább folyt. Szathmáryné régi szerepében
az anyában, s a többi előadók: Feleki (Völgyi
ezredes), Komáromi (Monti gróf), Paulainé (Ka-

után törtem, midőn a hegyhajlásban folyó patak
iszapjában az öles sásban, két anta (tap:r) nehézkes járással csörtetett, követve mindenütt a patak
folyását.
Golyóval tölteni nem volt időin, mert az
anták engem észrevéve sebes szaladásnak eredtek.
Csak közönséges futóval lőttem tehát az egyikre,
s a patak partján néhány csép vér jelezte, hogy
találtam is, de e kis megsebzés legkevésbbé sem
gyeno-itette el az erős állatot. A lövés után a két
tapir sebesen rohant a folyam felé, s szokásuk szerint néhányszor viz alá merülve, a túlpartra érkeztek, hol aztán csakhamar a sűrűben tüntek el
szemeim elől.
Az anta husa különben, mit később elég alkalmam volt enni, nem igen jó izü, mert nagyon
kemény, mája azonban a legkeresettebb ételek
egyike, főleg a vizes pálma felső részének beiévei elkészítve, mely megpörkölve a legfinomabb
szarvasgomba izü.
A pálma-belet sokszor használtam megfőve
kenyér helyett is, különösen ha mandioca lisztem
elfogyott. A pálma tetejében, ott hol a levelek
kezdődnek, 4—5 font ily ehető bél is van. Igen
könnyü hozzájutni, miután a vizes pálma itt bárhol is található, s fája oly puha, hogy az egy-két
fejsze vágással lecsapható.
A pálmafák igen kedvencz éjjeli tanyául
szolgálnak a fehér fülü uiatiti majmoknak; e
kis állatok azonban ha valakit közeledni látnak,
mindjárt a legközelebbi sürübb lombozatu fákra
szöknek át.
Legelterjedtebb majomfaj itt, veres a és a
hosszu farku fekete bőgöncz (mycetos seniculus és
mycetes niger.)
Mindig a legnagyobb fikon tanyáznak seregestül, néhahatvan-nyolezvanan is. A legöregebb,
mint valami karmester a fa tetején ül, körötte a
nagyobbak és lejebb a kicsinyek egész hierarchicus rendben. Midőn igy elhelyezkedtek, a legmagasabban ülő elnök-majom vastag hangjával jelt
ad, az órahosszant is eltartó hangversenyre.
Ekkor aztán az öregek vastagjából, a kicsinyek a vékonyabbjából, legjobb tehotségök szerÍBt
oly rettenetes ordítást visznek véghez, hogy ezen
semmikép sem elragadó konc sert zugása, mérföldnyire is elhangzik az erdő sűrűiben.
Majd mindennap volt módomban, különösen
ha a szél a gyülekezet felöl fujt, ily bőgöncz
hangversenyt hallani, de csak ritkán sikerült &zt
közelebbről is látni, mórt a majmok mihelyt észrevették, hogy feléjök közeledem, azonnal elhallgattak, és pár percz alatt a fa óriás ágai közt
rejtőztek ol, s takarva levén a sürü orcheidák és
kaktusz-fajok által, legfölebb némelyiknek lehetett még látni a levelek közül kilógó hosszu farka
végét.
Ilyenkor a majmok mindaddig nem mozdulnak rejtekeikből, mig az ember kellő távolságra
tovább nem megy, a mikor is konczertjökot még
dühösebben reákezdik.

milla), Szigetin Imre (Gémesy notárius), Sántha
(kovács-inas) stb. szintén mind segitettek az előadás teljes sikerén. A káplárok kis szerepét Paulai
és Kovács Gyula játszák, Saint-Gorant Szigethi
József. Ellinger és Béthi ugyanazon szerepekben
voltak a szinpadon, a melyet az első előadáskor
adtak; Ellinger az „Ej, haj menjünk rája" dalt
énekelte mint parasztlegény, Réthi czigány muzsikus volt. Az egész est édös emlékképen fog megmaradni a közönség és szinészek előtt egyaránt.
A „Szökött katona" századik előadása alkalmából, Szigligeti tiszteletére, kedden ünnepélyes
lakoma tartatott a Frohnor-szálloda nagy termében.
Hetvenen vettek benne részt, irók, müvészek s
Szigligeti más tisztelői. Kedélyesen folyt le az
egész s a mint gróf Ráday Gedeon az első felköszöntést királyra s királynéra elmondta, megeredtek a toasztok. Zichy Antal s mások köszönték
fel Szigligetit, érdemeit elmésen s játszi tréfás
módon emelve ki, mire Szigligeti szerényen és
szépen válaszolt; a szinház virágzásaért emelte
poharát, s mindazokért, ki a nemzeti szinház szellemi, művészeti és anyagi emelkedését eszközölték
s jövőjét biztositák. „Hamar nincsenek sorainkban, igy szól, - legyen emiékök áldva; ha podig
még velünk küzdenek isten tartsa meg, is t o n ^ "
tesse! Éljenek!" — Feleki (kit a lakoma sikerült
rendezéseért is dicséret illet) egy távollevőről
emlékezett meg, ki azonban lelkileg jelen van, s ki
üdvözlő sorokat küld Szigligetinek. A beteg Toth
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Józsefet éltette, s mindenki azzal akivánsággal ürité hogy a gépezet csak legkevesebbet szenvedett
ki poharát, bárcsak e jelesünket mielőbb láthatnók volna.
ismét a szinpadon. Deák Farkas a magyar zene1868-ban ugyanezen fecskendővel még más
királyért Erkelért üritott poharat; Tóth Kálmán próba is tétetett, t. i. hogy mily magasra és mily
tréfás verset olvasott föl, stb. Nagy tetszést aratott messze löki a sugarat. Czélul kitüzetett a 32 öl
Szigeti felköszöntése; oly férfit éltetett, a ki fekete magas városi torony, és a szabad sugár egészen
kabátban jár, fekete szemo, fekote tekintete, fekete az óramutatóig, a haranglábig felhúzott tömlőből
szakála és féke haja van, a kinek fekete a tintája, | pedig (2 percz kellett a viz felszivattyuzására) még
irása és kritikája, de akinek szivéből kivánja,hogy a torony tetejénél is magasabbra lövelt. E próbámegérje a kort, mikor galambfehér lesz. E leirás j nak képét mutatja az ide csatolt ábra. Ugyanaz
után meg sem kollett nevezni, hogy Gyulai Pálról ! nap egy e czélra különösen épitett házikó és 2 nagy
van szó, a kit mindenki szivesen éltetett. A lakoma farakás gyujtatott meg, hogy az ugynovezett exalatt több vidéki szintársulat küldött táviratot, j tincteurrel, a tüzoltó szolenczékkel, valamint a Galiéltetvo a vendégekkel egyetértőleg a derék Szig- bert-félo füsttől óvó készülettel, különböző tömlőkligetit. Éljen is!
—d.
kel és hágcsókkal lehessen próbát tonni. Jelen voltak e próbán a nagyszámu helybeli közönségen
kivül több szomszéd tűzoltó-egylet képviselői.

A soproni torna-s
tűzoltó-egylet.
Átalános tapasztalat, hogy tüzesetek alkalmával gyakran a
veszély roppant elteredésének csak az az
oka, mert czélszerü oltószerok vagy egészen
hiányzanak, vagy mivel kellő felügyelet és
gondoskodás alatt nöm
állottak, használatra
alkalmatlanok, vagy
mórt nincs senki, ki a
fecskendőkkel és egyéb
oltó-szerekkel helyesen
tudna bánni. E tapasztalat Sopronvárosa
több lelkes polgárát
arra inditotta, hogy
önkéntes tüzoltócsapat
felállítását hozzák indítványba, melynek feladata a bekövetkezhető
tüzesetek alkalmával
szervezett és rendezett
munkásság által óvni
és megmenteni polgártársaik vagyonát s életét; s mindennemü tüzoltó szerekkel alaposan
megismerkedve, más
városok és helységek
lakosait is hasonló munkásságra ösztönözni. A
már több évvel előbb
alakult torna-egylet ez
inditványt felkarolta,
a polgárok pedig adományaikkal lehetségessé totték,mégl866ban mentő csapatot
szerelni föl, mely azon
év decz. 30-kán ünnepélyesen fogadást tőn
a városi elöljáróság és
képviselő testület szine
előtt s a polgármester
által lelkes szavakkal
avattatott föl áldozatteljes hivatására. A
városi képviselők elismerve a dolog fontosságát, azonnal 3000 ftot
szavaztak a meglévő
fecskendők javítására
és ujabb tüzoltó szprek
megszerzésére Épen
jókor, mert az 1867
év kezdetétől fogva

Nyilvános próba omnibusz-fecskendővel Sopronban.

mostanáig Sopronban, mely a lofolyt évtizedekbon |
íly, többször ismételt próbák, sokszori gyakortűzkároktól egészen ment maradt, húsznál több, Ilatok és a veszély alkalmával tanusitott életrevalónagyobb-kisebb voszélyü tüzeset fordult elő.
ság, városunkban a torna- és tűzoltó-egyletet nemHogy a tűzoltás - ügye városunkban mind- csak oly népszerűvé tették, hogy a tüzoltók száma
inkább meghonosuljon, az egylet a rondeson foly- ! négy csapatban már 200-ra rug (nem számitva az
tátott gyakorlatokon kivül több izben nyilvános ev. lyczeum tanítványaiból alakult,és mintegy 100
próbákat is tartott, különösen a vizemelő fecsken- főből álló segédcsapatot), és az egész egylet a csudővel (hvdrophor), mely a vizet a pataktól vagy pán fizető tagokkal együtt 500 tagot számlál, hanem
kuttól 1200 lábnyi távolságra viszi; továbbá egy azon kedvezö helyzetbe is juttatták a társaságot,
Seltenhofer Frigyes gyárában egészen uj szerke-, hogy a tűzoltás mindennemü ügyeibon és ágazazet szerint készült omnibusz-tüzfecskendővel, taiban bő tapasztalatokat szerezhetett. Mert egymely mind városi, mind vidéki tűzőrségek szá- letünknek, különösen Seltenhofer Frigyes polgármára igen alkalmasnak találtatott. Evvel Sopron- társunk áldozatkészsége által lehetővé tétetett a
ból 8 tüzoltó (mert 8 kényelmes, rugókon nyugvó mindennemü tűzoltó szereken kivül egyszersmind
üléssel bir) Szombathelyre ment (6 mfd), oda f a legkülönbözőbb mentő-szerekkel, mint péld.
érkezvén fecskendőpróbát tartott és annak bevé- mentő-zsákkal, mentő-tömlővel, ugrásra való lepegezte után ismét visszatért Sopronba a nélkül, dővel sat. megismerkedni. Midőn tehát azon hő
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kivánatot fejezzük ki, hogy bár hazánk minden vidékein keletkeznének önkéntes tűzoltó-egyletek,
hogy a tűznok pusztitó eleme ne ejthessen évenként oly nagy csorbát az amugy is más országokkal összehasonlítva igen csekély közvagyonon,
— az ujonnan keletkezendő ily egyleteket soproni
idősebb és tapasztaltabb társukra figyelmeztetjük,
a mely kész és képes is jó tanácscsal és alapos útmutatással szolgálni.
Soproni.

Egyveleg.
** (Pénz becsület, ruha tisztesség.) Qrant-ról,
az északamerikai köztársaság elnökéről, érdekes
apróságokat közölnek az amerikai lapok. Egyszerü,
igénytelen modorát, öltözete szerénységét emlegetik, hogy nőjével gyalog mennek a boltba s
mindenhova vásárolni
stb. Ujabban az a furcsaság történt vele,
hogy neje távollétekor
a vendéglőbe ment ebédelni, s hogy zaj nélkül, csendben végezhesse étkezését, külön
szobát kért. A pinczér
végig nézte, s a közöa
étterembe utasitotta.
Grant aztán hazament,
s haza vitette ebédét.
Egy ur azt kérdi a pinczértől, ismeri-e azt az
urat, a kit elutasított?
„Nem ismerem, nem
is óhajtom!" „Az egyesült államok elnöke,"
felelt az ur. „Lehetetlen — szólt a pinczér
— de mégis kár! mért
nem öltözik jobban, a
mért nem jön legalább
kocsin?"
© (Fájdalommentes kés.) A sebészet terén fontos szerepre van
hivatva egy, Richardson angol orvos által
feltalált készülék, a
fájdalommentes kés,
mely azon elvet, miszerint a gyorsan ejtett
sebzések fájdalmatlanok, sebészeti czélokra értékesiti. A készülék köralaku éles késpengéből áll, mely bizonyos óramű-szerkezettel oly módon áll
összeköttetésben, hogy
tengelye körül nagy
sebességgel forog. Ha
e forgási sebesség 1
másodpercz alatt 25-re
emelkedik, ugy az illető kést az állati testen eszközlendő műtétekhez használhatni a
nélkül, hogy az illető
műtett fájdalmat érezne. Richardson ily módon apránkint szelte le
egy házi nyul füleit,
mely műtét legkevésbbé sem zavarta az épen
étkező állatot ebbeli
működésében.
© (Százéves jubileum.) Mistress fHogg a Chelson melletti ápolda
egyik tagja botölté századik évét. Jóakarói kérdezték, miként óhajtja megünnepelni századik születés napját, s ő azon különös kívánságot nyilvánitá, hogy szeretne léggolyóban felszállani 8
messziről megnézni a földet, melyen annyi évet
élt. Kieszközölték, hogy Godard felvitte magával
egy léggolyóban, s midőn 200 lábnyi magasságban voltak, a vele fölszállt hölgyek süteményekkel és borral szolgáltak neki és emlékérmet nyujtottak át az érdemes agg hölgynek, ki még most
is szemüveg nélkül olvas és a légutazást a legkisebb baj nélkül is kiállotta.
— (Bécs városa mult évi bevételei) összesen
10.221,859 ftra, kiadásai 8.763,133 ftra rugtak, s
igy közel 1 % millió forint feleslege maradt.

Melléklet a Vasárnapi ujság 36-ik számához 1869. szept. 5.
Irodalom és müvészet.

• Közintézetek, egyletek.

— (A történelmi társulat) Ipolyságon tartandó
nagygyűlésére menni akarók szept. 8-ikíg sziveskedjenek tudatni szándékukat Pauler Gyula egyleti titkárnál: Pest, papnövelde-utcza 1. sz. a. Az
idén a vaspályákon árleszállítás nem engedtetett,
tehát külön tagsági jegyek sem adatnak a résztvevőknek. Egyuttal figyelmeztetnek a tagok, miszerint f. é. szept. 19-én csak a szobi vasuti állomásnál, nöm pedig egyszersmind Nánán is, mint
eleinte jelentve volt, lesznek készen kocsik az
Ipolyságra való menetelre.
** (Békés-Gyulán) régészeti társulat van alakulóban. Ugy látszik, nem fárad hiába nehány
buzgó régészünk, mert az érdeklődés naponként
terjed.
** (A jövö évi dalár-ünnepélyre) vonatkozólag
a dalár-egyesülot elhatározta országos tanácskozmányában, hogy az a jövő évben Pesten fog megtartatni Szent - István-napkor. Nagyszerü dalárvorsenyek lesznek a redout termében. A királyi
párt is felkérik megjelenésre.
** (A nemzeti zenede) növendékeinek beiratása az 1869/7O-ki uj tanévre szept. 1—10. napjain
megy véghoz a zonedo nagy termében. Tantárgyak : ének, zongora, hegedü, gordonka, zeneszerzés és generalbassus, fuvola, klarinét, magyar
szavalat. A tánczelőadások szept. 13-án kezdetnek meg.
** (A német jogász-gyü'ésen) 18 magyarországi ügyvéd vesz részt. A gyülés eddig a magánbörtönrendszer és a polgári házassága mellett mondott határozatokat.
**(Az aradi gazdasági egyesület) közgyülése
elhatározta: ogy aradmegyei szegény ifjúért, a
jövő tanévtől kezdve, a debreczeni országos földmives iskolában tan- és élelmezési dijt az egylet
pénztárából fizetni. Ennek folytán a pályázat már
ki is hirdettetett.
** (A budai orsz. tébolydában) ez idő szerint
300 beteg van, a betegek felvételét azonban 500-ig
= (Jókai Mór) befejezé „A kőszívű ember kiterjesztik.
fiai" czimü hat kötetes regényét, moly kötetekben
is megjelenik ugyanakkor, midőn közlését a „Hon"
Egyház és iskola.
tárczája bevégezi. Uj regény is fog megjelenni
** (A selmeczi erdészeti és bányászati akadéJókaitól: „Hogyan kell meggazdagodni" czimmel.
A „Hon" és „Neuer, fr. Llyod" egyszerre fogják mia) jövö évben ünnepli fennállásának 100-dik
évét.
két nyelven közleni.
** (Állami segély gazdászati és erdészeti tanu— („Utazás Braziliába és vissza,") Szendrei
Geőcze István műve, melyből lapunk is közlött lók részére.) Oly végből, hogy az alapitvány! jóegy pár érdekes mutatványt, megjelent két kis szágokon működő gazdászati és erdészeti tisztek
kötetben, csinos kiállítással. Ajánljuk olvasóinknak. gyermekei közül azoknak, kik a gazdászatra, illeEleven leirások, melyeken a közvetlen szemlélet tőleg erdészetro hajlamot mutatnak, mód nyujtassék
minden sorban meglátszik, egy távoli világrész arra, hogy magukat ugy gyakorlatilag, mint elérdekes képét tüntetik szemeink elé. Adélamerikai méletileg is a gazdászat és erdészet jelenkori
nagy birodalom természeti s társadalmi életének fokozottabb igényeihez mérten kiképozhessék, s
meglepő jelenetei, élethivon s ügyes összeállítással, hooy ezáltal az alapi jószágok kezelésére szakképérdeklődésünket folyvást ébren fctrtva, vonulnak zett o-azdatiszti sarjadék biztosittassék: O Felsége
el szemeink előtt. E kis mű, méltó helyot foglal el négy gazdászati és 2 erdészeti iskolai — egyenkint
utleirásaink sorában. S irodalmunk nevében kö- kétszáz forinttal adományozandó Ö3ztöndijnak az
ezönetet kell mondanunk a fiatal szerzőnek, ki uti alapitvány! uradalmi gazdatisztek figyormekei
tapasztalataival ily vonzó modorban ismerte- számára, a vallás-, tanulmányi és egyetemi alapok
rovására leendő rendszeresítését engedélyezte. —
tett meg.
= (A ppst-budai könyvnyomdászok) „Revisio" Az ösztöndijakat élvezhetik a növendékek a kesztczimü illustrált élczlapjából e hó l-jén megjelent helyi gazdászati országos tanintézetbe, illetőleg a
az első szám, magyar és német tartalommal. A ha- selmeczi kir. bánya és erdészakadémiába való felvonkint kétszer megjelenő lap előfizetési ára 4 hóra vételtől kezdve az egész tanfolyam befejezéséig, a
(szept.—dcez.) 1 frt, az előfizetési pénzek Sógor fennálló általános feltételek mellett s azon toGyörgyhöz (az Athenaeum nyomdájába) küldendők. vábbi kötelezettséggel, hogy az alapítványi
** (Knauz Nándor) ismert tudósunk évek óta jószágokon gazdászati vagy erdészeti szolgálatba
búvárkodik az esztergami primási levéltárban, s lépni és legalább három esztendeig irnokokul
annak kincseit le is másolta. A nagyobb fontosságu szolgálni tartoznak. — Ez ösztöndijak már a legokmányokat „Monumenta Eoclesiae Strigoniensis" közelebb megnyitandó tanévtől kezdve fognak a
czim alatt összegyűjtve, a herczeg-primás ki fogja vallás- és közoktatási magyar királyi miniszter
adni. Óhajtandó volna, hogy minden nagyobb által betöltetni.
egyházi levéltár kincse ily módon közzé tétessék.
** (A magyar gazd. egyesület kertészeti és
** (Ferencz József) kolozsvári unitárius pap vinczellér-iskolájában) mult héten tartattak meg a
és tanár azon isteni tiszteleti és urvacsora-osztási szokásos vizsgálatok, több érdeklett és szakértő
beszéde (az imákkal együtt), melyet junius 13-án hallgató és vendég jelenlétében. E vizsgálatok
Pesten az ev. reformátusok gyüléstermében tartott, igen tanulságosak. Dr. Encz Ferencz, ki a magyar
most jelent meg „Első nyilvános unitárius isteni kertészet terén mind elméletileg — népszerüleg
tisztelet Pesten" czim alatt. (Ara 20 kr.) E szép irt könyveivel •- mind gyakorlatilag annyi haszmunkák, melyek egy tiszta és nemes gondolkozásu nos eredményt tudott felmutatni, tanitványai! atyai
szónokra mutatnak, s előadva is nagy hatást tettek, gondban részesiti, és igy lőn, hogy a Gellérthegy
mögött és a Sashegy közelében fekvő e kis kertéolvasva is megérdemlik a figyelmet.
** (Beküldetett :) Singer Vilmos főelemi szeti gyarmat működése az egész országra nézve
tanitó magyar és némot szépirási mintái, melyek már eddig is üdvös gyümölcsöket termett. Évenmost már harmadik kiadásban jelentek mög. Is- kint több gyakorlott gazda, vinczellér és műkertész
kolai és magán használatra vannak szánva s betüi kerül ki ez intézetből.
egyszerűk', jóalakuak, de a metszésök tisztább
**(Baranyamegye iskola-tanácsa) aug. 26-án
is lehetno.
tartotta alakuló gyülését Nagy László tanfel— („Anevetö ember.") Hugó Viktor regényének
negyedik (utolsó) kötete is megjelent, Ráth Mór
kiadásában, Huszár Imrétől fordítva. A mű, hibái
8 túlzásai daczára is, mindenesetre rendkivüli jelenség. Hugó Viktor átalában gyönyörködik a
szertelenben, keresi az idogfeszitőt, nem riad viszsza a túlzásoktól az erkölcsi és természeti világ
szélsőségeitől s különös előszeretettel kéjeleg a
bizarr leirásokban. E sajátságok „A nevető ember"-ben is feltűnők, mint a Notredame-ban, a
Nyomorultakban s a Tenger munkásaiban. A regény
cselekvénye is szegény négy ily vastag kötetre.
S azért a legtöbb tért leirások, elmélkedések,
szónokiafok foglalják el. De hogy ezek a tárgygyal
szorosan összefüggenek s azt világosítják és
illustrálják: mutatja az, hogy az olvasó miattok
soha sem unja meg a könyvet s nem jő kisértetbe
kettőt forditani egy helyett. Egy biráló o borzalmas, szertelen történetet mesének nevezto minden
tanuság nélkül. Csodálni lehet, hogy a nagyon is
világos 8 a szerző által nagyon is kifejezett irányt,
czélzatot 8 tanuságot nem látta mög. Hugóé műve
is, mint a többiek, egy jajkiáltás a társadalom ellen
s ezuttal épen egy vádlevél az aristokratia ellen,
melynek azonban érdemét is elismeri, hogy akirályeág ellen küzdve, akaratlanul is előmozdította a szabadság és demokratia végdiadalát. A mű történelmi
háttere ép oly érdekes és tanulságos,amily meglopőek a természeti leirások. A tenger és éj borzalmainak festése, Anna királynő s az angol felsőház
jellemzése, a börtön és kinzó szoba leirása, megannyi fénypontok a regényben. S az egésznek
benyomása ép oly mély, mint az egyes részleteké.
Az olvasó nem fogja nagy meghatottság nélkül
tenni le kezéből som az egyes köteteket, som az
egészet. — A kiadó, ki a kiadási jogot áldozattal
is megszerezni sietett, s a fordító.ki nagy gonddal
és sikerrel tette át nyelvünkre e feltünő művet,
mindenesetre köszönetet érdemelnek irodalmunk
gyarapításáért. — A négy kötet ára 8 frt.

ügyelő elnöklete alatt. Megomlitésre méltó, hogy
egy kath. s egy ref. egyházi férfiún kivül, a többi
vallásfelekezetok, daczára hogy több izben felszólittattak, nem küldtek képviselőt, s igy az iskolatanács nélkülök alakult meg.
** (Tanügy.) A temesmegyei tanfelügyelőséghez eddigelé 166 község küldte be tanodái statisztikai kimutatását. Ezen községekben összesen
49,269 tankötelezett gyermek van. Ezek közöl
iskolába jár 23,295, tehát kevesebb mint a kötelezettek fele.
** (A losonczi ág. hitv. algymnasíumban) a
beiratások szept, l-töl 5-ig tartván, az előadások
6-án veszik kozdetöket. Kelt Losonczon, aug. 251869. — Az igazgatóság.

Közlekedés.
x" (Az elsö erdélyi vasuton) negyedik osztályú személyszállitó kocsik isiesznek, melyek f. évi
szept. 11-én jőnek forgalomba. E helyen egy személy 9 krt fog fizetni mértföldenként, de ezzel
kapcsolatban a harmadik helyi utazóknak adott
kedvezmények megszünnek.
/ (Edinburgban) kísérletek tétettek gozomnibussal; az omnibus egy óra alatt 7 angol mértföldet halad; könnyedséggel fordult és rögtön meg
volt állitható. Egy vállalkozó minden nagyobb
angol városban gőzomnibuszokat akar forgalomba
hozni. Pesten is jó volna ilyes valami abibor-ülésü
egyesületi omnibuszok helyett, mert ezek meg
csaknem megforditva 7 óra alatt mennek egy
angol mértföldet.
** {Budavárosa részéröl) egy a Dunaszabályozás ügyében a közlekedési miniszteriumban
tartott tanácskozmány alkalmával azon ajánlat
tétetett, hogyha a szabályozás Ó-Budától a Csepel-szigetig eszközöltetik s a budai oldalon az
ujpesti parthoz hasonlón építtetik, a város l'/ 2
millió frtot kész e czélra megadni.
Ji (A két krajczáros közlekedési lapok) szept.
15-től a magyar és osztrák posta területeken használatba tétetnek. Azon naptól ugyanis bélyegzett
lapok fognak kiadatni, a melyekre irt rövid közlemények távolság különbsége nélkül mindenhová
2 krtért elszállittatnak. A keresk, miniszteriumnak
ez iránt kibocsátott rendelete szerint, minden posta
hivatalnál és bélyegárusnál szerezhető lesz ily
levelezési lap, mely beíratván, boriték nélkül
adandó postára; a czim ugy irandó, mint eddig a
közönséges leveleknél;'a közlés történhetik tinta,
ón, szines kréta segélyével, s ajánlatozások a közönséges illeték mellett történnek. A posta-intézet
nem vállal felelősséget a lapok tartalmáért, azonban utasitva Vannak a postahivatalok oly lapok
visszautasítására, melyek tartalma illetlen vagy
becsületsértő.

Balesetek, elemi csapások.
— (A Tisza áradása) már is sok kárt tett
nevezetesen Máramarosban. Rahó körül a töltést
áttörve, a hidakat elrombolta, s ezer meg ezer szál
fenyőt és deszkát sodort el. Ezeket a Sziget és
Szlatina közti hidhoz csapkodta, miáltal a híd
sokáig veszélyben forgott. A felvidéken -házakat
is rombolt ol, és Sziget alatt sok butort fogtak ki,
többi közt egy bölcsőt is, melyben a kisded —
csaknem hihetetlen — még életben volt.
** (Nagy tüzvész) pusztitott az Esztergommal
szomszédos György mezővárosban e hó 25-én, 3
állitólag e^y 5 éves fiu gyufával játszása által
okoztatott.&A szerencsétlenség után Lippert József
érsekségi főépítész volt a legelső, ki a károsultak
felsegélésére 100 ftot kézbesitett egy megyei tisztviselőnek.

Mi ujság?

** (Országgyűlésünk elnökei) Majláth György
és Somssich Pál felhívják a két ház tagjait, hogy
a horvát bán beiktatási ünnepén (szept. 8. és 9-dikén) minél számosabban megjelenni s e nemzeti
ünnepély fényét emelni sziveskedjenek. A horyátok örvendenének, ha minél többet láthatnának
képviselőink s főuraink közül.
** (A horvát bán beigtatásakor) ő Felségét
gr. Festetics miniszter, a magyar kormányt pedig
Lónyay Menyhért fogják képviselni.
** (A m. kir. koronaörség) a magyar honvédelmi miniszterium alá fog helyeztetni- A koronaőrség ugyanis a közös budgetből kitöröltetett, s
ezentul az országos budgetbe fog fölvétetni. — A
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honvédelmi miniszterium a koronaőrség létszámát sikorrel az elemi tudományokban. E férfit a kör- sitaní a zsibói postán, vagy a kérdezettet Samu
tíO emberre fogja felemelni, s e koronaőrök egy-nyéken csak „tudós Jánosbácsi"-nak nevezik, s fiával együtt hozzám utasítani Zsibóra. — Kun
szersmind az udvari csendőri szolgálatokat fogjak már több évtized óta viseli kettős hivatalát.
Károly, zsibói ev. ref. pap.
teljesiteni, ha az udvar Budán időz. A koronaőr** (A Mecklenburg-ezred) közelebb ünnepelte
ség uj egyenruhát kap, moly piros atillából s ezüst meg századik évfordulóját azon napnak, melyen
Nemzeti szinház.
zsinórzatu magyar nadrágból áll. A medvebőr- mostani nevét nyerte. Azelőtt már 28 évig fennPéntek, aug 27. „Az idegesek." Vigjáték 3 felv. Irt»
süveg továbbá is meg fog tartatni.
állott. Száz év alatt 30 háboru évet ért meg és 184 Sardou; ford. Feleki.
** (A delegácziók közös ülésében) — mint egy csatában vett részt.
Szombat, aug. 28. „Teü Vilmos:1 Opera 4 felv. Zenéjét
szemtanu közli, — a kiváncsi hallgatók közt
** (Török-Becsén,) vasárnap mult egy hete, szerz. Rossini
Vasárnap, aug. 29. Századszor: „A szökött katona."
jelen volt Ghyczy Kálmán is. A mi különben e kora reggel három fogy vérzett rabló törtbe Reiser
népszínmű 3 felv. Irta Szigligeti; zenéjét szerz.
közös ülést illeti, noha eredménye előre látható kereskedőhöz, kényszoriték a Wertheim-kassza Eredeti
Szerdahelyi József.
volt, mégis nagy benyomást tett a bécsi közön- felnyitására s körülbelül 20,000 frtot vittek el.
Hétfő, aug. 30. „Béke-bontó." Vigjáték 4 felv. Irta
ségre. Midőn a sors által első közös elnökül kije** (Gorove miniszter) 100 db aranyat adott Benedix; ford. Havi Mihály.
Kedd, aug. 31. „Teli Vilmos." Opera 4 felv. Zenéjét
lölt gr. Majláth Antal tisztes alakja az elnöki az „István" nevü betegápoló és temetkezési egyszéket olfoglalta, s magyarul megszólalt, saját- letnek, miért az egylet küldöttségileg mondott szerz. Hossini.
Szerda, szept. 1. „Tündér*ftjjah." Színmű 5 felv. Irták
ságos zsibongás futott végig a termen, s még köszönetet.
Scribe és Legouve; ford. Feleki.
fokozódott, midőn a szigoru fegyelemmel szavazó
** (A rákospalotai erdőséget) a fóthi uradalom
Csütörtök, szept. 2 „Zsidónö." Opera 5 felv. Zenéjét
magyarokhoz több osztrák delegátus szavazata is magán villákra részletezve eladja. A kies erdőcske szerz. Halevy.
járult, az s ügyet a mi javunkra döntötte ol. A vége árnyékossága és kellemes fekvése miatt kétségkiaz, hogy egy némely bécsi lap ma még jobban dü- vül sok részvevőre talál a lóvonatu és állami vasut
Szerkesztői mondanivaló.
höng ellenünk.
által könnyített közlekedés tekintetéből is.
— Kisújszállás. H. L. Az érdekes arczképet, szöve** (A hadügyminiszter részérölj hir szerint az
** (A kelet-ázsiai expediczió) parancsnoksá- gével együtt, alkalomszerüleg közölni fogjuk. A josephőszi gyakorlatok után bizottság fog kiküldetni a gának egy értesítése szerint az expediczió tagjai- stadti kaszárnya rajza nekünk is megvolt már előbb, de
Kárpátok s valamennyi átjáratok pontos felvéte- hoz ezentul a levelek nem Ázsiába intézendők, nem lehet belőle ily felvétellel, élvezhető képet csinálni. A
képeket hiba nélkül vissza fogjuk szolgáltatni.
lére, miután tudomásra jött, hogy a Kárpátok leg- hanem október hó végeig San-Franciscoba Észak— Karczag. V. S. A tábornok arczképét s életrajzát
pontosabb rajzát Oroszország birja, melynek törzs- Amerikában.
közölni fogjuk és pedig „rokoni" társaságban. Hiszszük
kara még 1849-ben felhasználta e czélra a kedvező
0 (A napokban itéltek el) Chicagóban (Eszak- érdekes lesz a kettős közlemény.
— Arad. „Eresz alatt." Mi a költeményből a 3-dik és
alkalmat.
Amorika)egy archimillionarius urat 100,000(mondd
4-dik versszakot egyszerüen kihagynék.
**(Ahaagai statisztikai kongresszusra) Keloti százezer) dollár birságra — nem teljesitett házas— Miskolcz. VI. I. A rajz, s kivált a mellszobor rajza,
Károly és Hunfalvy János már elutaztak, hogy a sági igéret miatt. Az illető nő tisztességes és be- nem igen sikerült. Czélszerübb volna egy fényképet venni
magyar kormányt képviseljék. Keleti franczia és csületes szegény leány, mig a millionarius élvhaj- rtíla; akkor szivesen közölnők. A szöveg használható.
— V. G. „Kecskeméti Barátaimhoz/' Mindennapi dolmagyar nyelven készült terjedelmos statisztikát vitt hászó vén dandy volt, ki a csábításokat nagyban
magával hazánkról, s ezt a kongressus elé fogja és régóta üzte. Az esküdtszék szigoru, de méltó gok, költőiség nélküli próza. Nem adhatjuk.
terjeszteni.
itélete aligha le nem hűtötto kalandok utáni vá** (Hunfalvy Pál,) ki a finn akadémia köz- gyait.
gyülésére utazott el, Svédországot is meglátogatta.
0 (Mily nagy a lakás-hiány Pesten), egyebek
Külföldi lapok igen elismerőleg irnak nyelvészeti között azon körülményből is kitünik, hogy az
510-dik sz. f. •— Bayersdorfer-töl
ismereteiről, s egyik kiemeli, hogy Finnlandban alföld-fiumei vaspálya igazgatósága más alkalmas
(Münchenben.)
mindenkit meglepett folyékony társalgása a nép helyiség hiányában egyelőre a redout-épület étnyelvén; a skandináv nyelveket is ismeri s az északi termeiben volt kénytelen felütni irodáját
Sötét.
ó'störténelomben jártasabb a legtöbb bonszülöttnél.
© (Uj tó alakult) a napokban Felső-AusztriáUtjában neje és két unokája kiséri. Eddig Lief- ban Steyr város mellett. Nehány hold szántóföld
landban, Esztlandban és Finnlandban utazott, nagy robajjal egyszerre csak elsülyedt, s helye
onnan átment Stockholmon át Upsalába, s innen tisztavizü tóvá lett.
tovább folytatta utját Kopenhágába, hol az archeo** (Béke-jelenségek.) A hirneves Krupp-féle
lógiái kongresszusban vesz részt.
ágyúöntödében meg van rendelve: 200 ágyu Ro— (Hymen.) Hollós László fiatal hirlapiró, mánia, 137 Oroszország számára, ugy szintén nagy
a „Magyar Ujság" belmunkatársa vasárnap este számmal Poroszország, Belgium, Anglia s más álhat órakor vezeté oltárhoz, a józsefvárosi tem- lamok részére. A béke „biztositása" abban rejlik,
plomban, Kendelényi Fanny kisasszonyt, a nem- hogy több esztendő szükséges, mig a gyár e megzeti szinház kedves énekesnőjét.
rendeléseknek eleget képes tenni.
= (Kecskeméten) aug. 31-kén Horváth Döme
** (Kursalon Pesten.) Egy pénzemberekből
választatott meg ismét nagy többséggel orsz. kép- álló társulat e napokban a városi hatóságnál szánviselővé, Baghi László baloldali jolölt ellenében. dékozik ajánlatot benyujtani, mely szerint az
= (Akolostori történetek) közt emlitették ala- Erzsébettér közepén egy, a bécsi Stadt-Parkéhoz
pok, hogy a pesti szerviták zárdájában is 20év óta hasonló társalgási kéjpalotát épitenének, mely a
őriznek egy őrült szerzetest. A pesti provinciális vállalkozók saját költségén, a legkiválóbb izlés
most nyilatkozik, hogy 1848-ban csakugyan hoztak szerint építtetvén, 30 év mulva a város birtokába
Pestre Fraknóból egy Koppensteiner Károly nevü menne át, alegizletesebb műkértészeti ültetvényekszerzetest, kit — olmoháborban szenvedvén — kel, virágtelepekkel, szökőkutakkal lenne ellátva;
a
b
c
d
e
f
g
h
1848-ig a pesti zárdában ápoltak. Baja azonban annak állandó zenekara naponként előadásokat
Világos
fokozódván , a Rókus - kórházba szálliták, hol tartana stb. Skalnitzky épitész e napokban a ter1854-ig maradt. Később rohamai csillapultak, mi- vezetet elkészítvén, az a városi hatóságnak be fog
Világos indul s a 8-dik lépésre mattot mond.
íiélfogva visszavitték a szervitatéri zárdába, s ott terjesztetni.
van most is. Ugy élelmezik, mint a többi szer** (Névváltoztatások.) Kropf György „RálcoAz 505-ik számu feladvány megfejtése.
zetest. Egész napokon át nem tesz mást, mint s?""-ra, Teichlinger Ferencz Mihály „Röthi"-re,
(Klark D.-től, Szibériában.)
hajadon fővel sétál a kertben, senkivel sem be- Vertheimer Boldizsár „Érdeki"-ve, Fritz Nándor
Világos.
Sötét.
szél, ősz haja van, s jolenleg 67 éves.
„Békési"-ra, Jedlinszky József „Fenyvesi"-re vál1. Va3 —d6:
1. tetsz. sz.
c= (Krakóból) táv irják, hogy a karmelita toztatták vezeték neveiket.
2. Vd6—e5 v. b4 v. f8 matt.
főnöknő és helyettese, törvényszéki végzés követ** (A pesti „uj épülef'-nek) a kincstár által
Helyesen
fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
keztében m. hó 28-án szabad lábra helyeztettek, s tervezett eladásánál az angol-ausztriai bank, magy.
— Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: Gr. Festekatonai őrizet alatt a zárdába vissza kisértettek.
általános hitelbank, s egy pesti tőkepénzesokbői, tics Benno. — Duna-Vecsén: Deutsch József. — Csákvá= (Macsvánszkyról) beszélik, hogy midőn és egy bécsi bankból együtt alakult részvénytár- ron: Kling Iván. — A pesti sakk-kör.
megtudta, hogy Ráday gr. 1000 frt tüzött főjére, saság fognak a részletes tárgyalásoknál árverezni
ugy nyilatkozott volna, hogy ő meg 4000 frt tüz egyenjogúlag.
Ráday fejére. — E vakmerő rabló jelenleg a csur** (A kilenczedik huszárezred) Magyarországgói határban tartózkodik. A kir. biztos, gr. Ráday, ban lesz ezentul elhelyezve és pedig Pozsony és
Különösen figyelmeztetjük a közönséget Pore napokban érkezett — Zomborba.
Mosonymogyékben.
ges
Lajosnak
„Koczkáztatás nélkül is nyer0 (Disznópásztor és tanitó.) A „Debreczen"
— (Fölkérés.) Alulirt mindönkit szeretettel
irja, hogy Puszta-Ondódon egy igen képzett öreg kér föl, hogy ha egy szerencsétlen rokona, özvegy hetünk" czimü hirdetésére, lapunk mai számában.
ember él, ki nyáron által mint kondás keresi kenye- Schweda Jakabné, született Ferenczi Rozália hol*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvérét, télen podig a tanyai gyermekeket oktatja szép létéről tudna valamit, sziveskedjék alulirtat tudónyek irányában vállal felelősséget a
Szerk.
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ember életnézetei (folyt.). —. Az időjelzésről. — Uti képek
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6 51 egyletek. — Egyház e's iskola. — Közlekedés. — Balesetek,
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HIRDETÉSEK.

VADÁSZFEGYVEREK f '

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamüves munka
forintig.
. 10—11
Ezüst henger órák 4 rubinra
arany foglalv. rugóra 12—13
»
» kettős födéllel » 15—16
»
» kristalüveggel
» 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16 —17
»
»
15 » kettős födéllel 19
20—22
» angol horgonyórák kristalüveggel 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. 15 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, 13O—2Oo
Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—82
»
» 8 rab. kett. födél. . 38, 42—45
» 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
v órai és félórai ütéssel . . . 30—32
» óra és negyedóránkénti ütéssel . 48
50-55
Havi regulatorok
30—32
Ébresztő óra
6
Ezüst lánczok 4 ft 50 kr., 5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.>
8 ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft., 8ft.50 kr., 9, 10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
ÍPP"* Nem tetsző áru kicseréltetik.
Javítások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek.
598 (2 12) *

HÜT" saját készítmény "VB

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 60, 70. 80, 90, 100 eí?éaz
120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,

a leghiresebb franczia gyárakból 42. 45, 50, 6 0 egész 115 forintig; mindennemü
Egy
Egy
Egy
Egy

csappaniyus-fegyverek, mint

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

ilSr" Revolvereket

Lefaucheux niódsater 6 lövéssel, tökélotes önfolhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
JDh. riií\í\ á\il párja szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
í l o M U l j U K csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

feöar

PÍ2I
^ * i L

m

Flobert pisztoly és puskák, '$%£&
raucheux puskatoltények, franczia gyártmány, ajánlja
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Ilii,

fegy verkészitö és kereskedő
Pesten, váczi-utcza a „levéI4<-faez.

WXS" A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szabatos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nern tetszés esotében
""^^> ,14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
á((^* Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesittetnek.

Teljes egészség.
Számtalan bizonyítványok tanusítják'
hogy Cauvín párisi gyógyszerész ízletes
növénylabdacsai oly erővel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze tulhaladja,
s hogy azok minden más gyógyszernél nagyobb kegyben állnak a közönség előtt.
Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett betegségekben tanusitott, hanem volna az megerősítve magasállásu és részrehajlatlan férfiak
levelei által.
Ezen labdacsok által gyógyított betegségek a következők: Szorulás, májbetegségek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetlenség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások, étvágyhiány s
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.
Midőn a vért tisztítják, helyreállitják
az organismust, s meggyógyitnak oly betegségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és idegizgatottság, máj- és ágyékfájdalmak, köszvény, valamint számos más bajok, melyek a
szervgyengeségből származnak.

Egy doboz ára 1 ft.

Liebig tanár

(12-52)

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

Aranyéremmel kitüntettetett az 1867-iki párisi-, 1868-iki havre-i
kiállitáson.

A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig
tanár és dr. Peltenkofer M. aláírással ellátva vannak.
Főraktár Magyarország és melléktartoRészletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:
mányai részére Pesten TÖRÖK JOZSEF
1 angol font
'/, angol font
% angol font
Víí angol font
gyógyszerész urnál, király-utcza 7. szám.
5 frt. 80 kr.,
3 frt.,
1 frt. 10 kr.,
92 kr.
§RfT Kapható: minden előkelő kereskedések s gyógyszertárakban.
J. P. CAUVIN,
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thallmayer és társánál Pesten.
581 (6—6)
gyógyszerész Párisban

Titkos

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

Meű. űr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, I-ső emelet, délelött 7—9-ig, d c ! "
után 1—4 óráig.
» F ~ Díjazott levelekre az.ónnal
válaszoltatik, t* kívánatra a
szerek is megköídetnek579 (6-12)
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1 emlékeztetés!bíztosítása

Dr. Béringuier
cs. kir. szab.

Növénygyölt-olajn
eredeti üvegcsékben 1 frt o. ért.

mellett.

Dr. Béringuier cs. kir. szab. n&vénygydkola.ja menten minden ártalmas keveréktól, a legalkalmatosabb növény-alkatrészekből és olajos anyagokbői összeállitva,
széntartalommal gazdagon ellátva, melynek rendkivüli hatását ar ujabbi kísérletek oly
tagadhatlanul bebizonyítják, a hasonló készítmények l e g j o b b j a i közé sorozható, éj
bizonyára min'den elókellő piperének különös diszére fog válni.

Olajbogyó-szappan

A balzamos olajbogyo-KEappan nem csupán tisztitó, hanem p u h i t d és üditő
tulajdonságánál fogva is minden a t e l j e s e n jó pipere- és egészségi szappantól
megkivántató követeléseknek megfelel, ee ezért mint enyhe és egyszersmind hatásos napi mo adószer inég a leggyengédebb és legérzékenyebb börü nők- és gy ermekeknek alkalmilag ajánlható.

FOG- PA 8 TÁJA

Dr. Suln i l l a t o s fegpastája vagy fogszappana különösen kedvelt és legáltalánosabb és legbiztosabbnak elismert szer a fogak és foghus épentartása és szépítésére,
sokkal k e l l e m e s e b b e n és g y o r s a b b a n tisztítja, mint a különféle fogporok,
egyszersmind az egész száj üregnek igen jótékony és kedves üdeséget ad.

Balzamos

eredeti csomagokban 35 kr. o. ért.
Dr. Suin de Boutemard

Vi os ' • csomagokban 70 és 35 kr. o.é.
Dr. Béringuier

Dr. Béringnier haj festi Aszere minden szakértő és az összes fogyasztók által mint
t ö k é l e t e s e n a c z é l n a k megfelelő és egyátalában á r t a l m a t l a n ezernek
ismertetett el a haj és szakái, szintugy a szemöldök tetszésszerinti szinü festésére, a
nélkül hogy a bőrt beszenyezné vagy szagot hagyna hátra; használata igen könnyü,
teljesen tonban kefével és csészével 5 ft. és az ezen festék által helyre hozott hajszín igen t e r m é s z e t e t szinü.

a szülék számára.

Gyakran felmerült eseteknél alkalmam levén sajnosan tapasztalni, miszerint „Giliszta-csokoládé" nér alatt
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzérkedő csalók által utánoztatnak, az álszer
sajátomról vett minta szerinti utasitás
mellett terjesztetik; van szerencsém a
tisztelt közönséget ezennel figyelmeztetni, hogy valódi általam készitett „GiIiszta-csokoládénak" csak azt ismerje
el, melynél a mellékelt utasításon nevem
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláirva van, mint itt alább látható. Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket
közvetlenül nálam, vagy a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál
eszközölni.
582 (4—12)
Kapható Pesten: Török József és
Thallmayer és társ uraknál.

növényi hajfestőszere
Növényi

RUD-HAJKENÖ
ára darabonkínt SO kr. o é.
Dr. BÉRilVttUIER L.
Ulatoa-fryóxy

KORONA

SZESZE

(« kölni viz. <ii)InteMentl(gí.)

hredoü flvegekben 1 ft. 25 kr. és il 7S kr. oszt. kr.

Ezen Dr. Llndes kir. vegyészeti tanár hitelessége alatt Berlinben, tisztán növényi
alkatrészekből összeállitott rnd-hajkenöcs a haj növésére jó ték ony an hat, cs
azt puhán tartja és a kiszáradástól megóvja; e mellett a hajnak szép fényt és rug a n y o s s á g o t kölcsönöz, és egyuttal különösen igen alkalmas a haj összetartására.
Dr. Béringnier L. cs. kir. szab. korona-szesze a legfinomabb illó égényszesz a jó
illatú, éltető és erősítő, a növényvilág kifejtetlen és legbecsesb alkatrészeivel olymódon
van összekötve, hogy nemcsak i l l a t o s és mosdóviz, hanem mint kitünő segédszer az é l t e t ő erő fe 1 viditására és az idegek e r ö s i t é s é r e szolgál.

A porosz kir. kerületi orvos Dr. Koch növénycznkorkál, tekintve a kitünőbb füvek
ea növények nedveinek dustartalmu alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a
köhögés, r e k e d t s é g , torok s z ár adás, n y á l k á s o d á s stb. ellen, a mennyiben
mindezen egetekben enyhítőiég, i n g e r c s i l l a p i t ó l a g és különösen j ó t é k o
'/* és '/»dobozokban 70 és 35 kr. o. ért. n y a n hatnak.
.

..

,

Br. Koch

NOVENY CZDKORKAI
Dr. Hertling

fi
ll

Egy előrehaladott, gondos, tudományos elismerés szerencsés eredményének a Dr. Hartung-léle szab. hajnövesztő szerek vannak rendelve magukat hatásukban kölcsönöCHINA-HÉJ-OLAJA sen
kiegészíteni: a mint a chinahéj-olaj a haj f e n t a r t á s á r a szolgál, ugy a
bepecsételt és az üvegbe nyomott bélyeggel.
növényi-kenőcs
a hajnövésének felelevenítésére és e l ő m o z d í t á s á r a van
Egy üveg ára 85 kr. o. é.
rendelve ; az első a haj ruganyosságát és szinét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj
NÖVÉNY-HAJ KENŐCS idő előtti szürkülését és kihullását, a mennyiben a fejbőrnek egy uj, jótevő anyagot
bepecsételt és a tégelybe nyomott bélyeggel
kölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.
Egy tégely ára 86 kr. o. é.
„

Dr. BORCHARDT
,

UUtos-gyÓgy

NOVfiNY-SZAPPANA

Dr. Borchardt tudományos alapok után pontosan kiszámított és általában szerencsésen összeállitott illat os-gyógy növény-szappaaa, jellemző = eddig elérhetlen =
előnye által, minden eddig létező hasonló pipereczikkek közt elvitathatlanul az elsö helyet foglalja el és egyszersmind nagy dicsérettel használtatik mindenféle fürdőkhöz

bepecsételt csomagban 42 kr. o. é.
A feutsbftt
jeles tulajdonságaik miatt jelesnek bizonyalt czikkek az eredeti árakon mindig készletben van.

PESTEN:
BUDÁN:

Török József

gysztár a „sz. lélekhez"
király-utcza 7. sz.;

Udvari gyógy-

Jezovitz ffl. Scholz J.

Kiss K.

Sztnpa 6.

gysztár a „Magyar városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a székirályhoz";
a „kigyóhoz";
natéren.

R á t h P#

fLllfTltáir

BakatsA. Prohaszka J.

gyógyszerész.

A t. szülékhez!

Érdekelt bizonyitvány „Giliszta-csokoládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-á«
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogr
„Giliszta-csokoládéjának" hatása csodálatos nagyszerü volt, és csakugyan sajnálatot
volna, ha a tekintetes urnak titka idöjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani előhaladásának, az utámzott „Giliszta-csokoládé" az önéhez képest
semmi! Most tehát ismét felkérem Önt, ezem
ide mellékelt pénzért számomra „Csokoládét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája
Kagy Mihály, s. k.
Kapható Pesten: Török József és Thallmayer és társ uraknál.
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Mindennemü

takaröpapiros
kapható Pesten, egyetem-uteza 4»ik sz.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.), megjelent és minden hiteles könyvkereskedésben kaphatók:

tá
gyszerész, Tabán, j j
JD U VJOL Jral • gyszertár;
kereskedése,
valmnint a következö magyarországi t. cz. czégeknél, és a hozzá kapcsolt részekben :
Aradi fogságom alatt
A.-Kuhin: Tyroler és Schle- Heves: Blt-u J.
í Nagy-Varad : Huzella M. és Szeged: KovácsM. gysz.,Kosinger.
Igló : Tirscher G gysz.
vács Alb. gysz., Fischer és
Janky A.
irt
Almás: Koby Beck.
Ipolyság : Winter János.
Schopper.
319(12-20)
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Altsohl: Lange Antal.
Jolsva : Porubszky S.
Nagykikinda: Manojlowitz P. Sz.-Udvarhely : Kauntz J. A.
Arad : Tedeschi J., Ad Seháffer Kassa: Eschwig E. ésfia,Quirs- Nagy-Szeben: Zöhrer J. F. és Szereda: Gozsy A.
gysz. és Elias Ármin.
feld K. és Münster Gyula.
Sz.-Keresztár: Binder M.
Lurz J.
Baja: Klenancz és Babocs
Késmárk : Genersich A. gysz. Nyíregyháza: B. Reich és Pav- Szász-Régen: Kinn Ján. G.
a z 1848/Q-> évi
Bártfa: Waniek és társa.
és Wachner T.
lovitj Imre.
és Faikiss J. gysz.
B.-Gyarmat: Moldoványi S.
Kecskemét: Milhoffer János Nagy-Becskerek: P. Arseno- Siklós : Holmik F. gy.
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich
gyógyszerész.
vits.
Sz itt etta; Tyrnauer G.
és Fleischer.
Keszthely: Singer Mór.
Nagy-RAcze: Nandrássy M. Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Bonyhád: Straicher B.
Komárom: Belloni A.
különösen
Nagyszombat: Heuffel C. F. Szoboszlo: Túry J .
Breznóbányn : Göllner és fia.Kalocsa: Behr L B.
i Nyitra : dr. Láng E. gysz.
Sopron : Éder F. gysz. PachBöszörmény: Lányi M.
Kisújszállás: Nagy S.
| Nádudvar: Lippe S.
hofer L. és Mezey A. gysz.
Bazin: Nagl L.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és Nagy-Kalló: Mandl S
Szolnok: Braun J. és HoBrassó: Stenner F. és Jékevezetett hadjáratról.
Engel J. gysz.
ránszky Istv. gysz.
Nagy-Enyed: Horváth F.
li us F. gysz.
Korin fioz : Ritter J.
S. Szt.-György : Sigmond és
Oravicza: Schnabel Gy.
Irta
Csáktornya: Kárász A.
Knn-S/.t.-Miklós: Csappó G. ©-Orsova : Böhme K. könyvk.
Bogdán.
Kászoii
Impérfalvi
Csutak Kálmán,
Csongrád: Roth Robert.
Károlyfehérvár: Matherny E. Paks: Flórián J.
Sz.-Várallya: Weisz Mátyás
Cnakvár: Lukács Gyula gysz. Kőszeg : Bründl J. gy«z.
Tasnád: Szongott J.
Pancsova: Huber J.
honvédezredes.
Debreczen Czanak József, Kezdivásárhely : Fejér L.
Temesvár: Quiriny A. gysz.
Pápa: Bermüller J.
Ára 1 forint 60 krajczár.
Rothschneck Em. gysz., Ge- Lippa : Csordán A ,
PeeherJ. E. gysz.,Jahner K.
Pécs: Zách K.égZsolnayW.E.
rébi és Hannig.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J. Pozsony: Weinstabl C. és Hein
gysz. és Kuttn M.
Detta: Braumüller J. gyógy- Losoncz : Bódy J. E. és Gerici F. gysz.
Thórda : Rigó J. Friedr.
duly A. gyei.
szerész.
Putnok: Fekete F. gysz.
Trencsén : Kulka Izid.
Lőcse : Kubatschka G
Déva : Bosnyák A.
Pozsega: Kusevic Sp.
Topolya: Sárkány L. gyszLoblÓ : Glatz J.
D.-Földvár: Nádhera P
Reps: Szentpéteri János.
Uj-Verbász: Singer H.
valamint
Lugos : Scbieszler A. fiai.
Deés: Krémer S.
Rimaszombat: Kratschmar K. Unghvar: Liszkay J.
Léva: Boleman E. gyógysz. í Rózsahegy: Jureczky gysz. Uj-Becse: Weliachajun.
Erzsébetvaros: Schmidt A.
Érseknjvár : Latzko F. és fia.Makó : Ocsovszky S.
| Rom.-Lugos: Popovits J .
Ujvidék: Schreiber Férd.
Eperjes: Pap J. S.
Magyar-Óvár : Czeh S.
I Sassin: Müke A. gysz.
Versecz: Fuchs J.
Eszék : Horning ,). gysz.
Marczali : Isztl Nándor.
j Segesvár: Miszelbacher és fiai. Vágujhelyi Baiersdorf L.
és sulyos ntóba.jai ellen, sok évi tapaszEger: Pillér J.
Marosvásárhely: Fogarassy J. i Selmecz: Dimák J. C.
Verőcze : Bész J, K. gysz.
talás s a világhirü Ricord (egykori páEsztergom : Rudolf M. F.
Miskolci: Medveczky F.gysz. i Szombathely : Tempel F. Várasd : Tauschek S. A. ée
risi tanárának) módszere után, siker
í'acset: Hirschl D.
Spuller Ferencz és Pasteiner I gysz., Pillich F.
Halter A. gysz.
biztositása mellett, rendel:
Gyöngyöd Koczianovieh J.
Ferencz.
j Székesfehérvár : Deutsch R., Veszprém : Guthard fiai.
Georgenberg: Hensch Ed.
Munkács : Haupt J. L. é» Ho» ' Légmán A. és Braun J. gysz. Vacz: Michalik és Meiszner.
S
t
i
g a r F. orvostudor stb.
Gölnicz : Fischer C. E.
rowitz S.
Szamosujvár: Placsintár G. Vnkovár: Stanits T. KraicsoLakása Pesten,
Győr: Szailer Gyula.
Malaczka : Röhrich J. gysz. j ésfiaigysz.
vics A gysz.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE. Nagy-Bánya: Haracsek J.
I Sz.-Egerszeg: Izsó F.
Zenta: Wuits testv.
váczi-utcza 15 ik szám alatt,
Gyula: Oerley I 8 t v . gysz.
és Nagy-Abony: Lukács A. gysz. Szarvas: Réthy V.
Zombor: Popits J. ésFalcione
Winkler F. E.
*Y
Nngy-Károly: Schöberl C. I Szathmar : Weisz J.
a korona kávéház mellett.
Gyula.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Kagy-Mihály: Brenning Fi és ! Siabadka : Farkas J. és Si- Zágráb: Cejbeck J . JElfogad naponkint ll óráHőgyész: Rausz W- és fiai.
j mony J.
Sznitsak Gyula.
és Hegedüs Gyula.
tól l-ig.
'
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II -M.-Vásárhely: Braunj.
I Szegszárd; Brassay M.gysz. I Zimony: Joannovics A. D.
Nyírbátor: Legányi E.
Megkereshető levél által is.

ADATOK

szabadságharcz,
az Erdély havasai ellen

Bérbajok

titkom betegségek

Régi pénzekéi

MÖSSKER JÓZSEF

lüleaos figyelmeztetési

rumburgi vászon-raktára

és mindennemü régiséget, drágakövet^
lovagló és nyeregszerszámokat lótakarókkal egyatt, arany, ezflst és drágakövekkel kirakva; továbbá gyAngyöt,
szineskövet, aranyai, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

a „menyasszonyhoz"

Pesten, uri- és zsibáms-ntcza szögletén 10. sz. a. báró Orczy György-féle házban,
ajánlja legnagyobb
legnagyobb ss jól
jól rendezett legjobb
minőségü
ajánlja
gj
g áruraktárát u. m.:

rumburgt-, hollandi-, kreas-, sziléziai- s fonalvásznak,
8

és természetiek
irodoja.
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
na
hol egy gy választéku raktár mindeknemtt
régiségek, régi pénzek, gompok, öveit
és mentekötökbö! a legolcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók.
603 (1—4)

!4 9j410j4 széles ágylepedővásznak s készfehérnemüek;

továbbá:
30 rőiös M rt.lnemaek, 6, 12,18 és 24 ssemélvre valo asztalteritékek törülköxökendok a 8 Z taIabroszok minden megkivántató nagyságban; asztal- . kávéskendftk, fehér és « » « vaszonzsebkendok,
valód angol és f r a n c i batiaztkendok, ágyneműre való fehér és szines vM.one..nv.t b « t o r « . n y tok és perkálok, nanking, szines perkálinok, gazdasági ruhaszövetek, szines ingke mek, -Mtall ^ ; K ^ i n t o m 5 d o n n e m f i f e h & á r « e « l k k e k , f ö h é r p e r M l o ^ batisztok, cla,r, moul, nyár,
L , .ngol 8 hlrting f n6l nikét és zsinór-parkét; valamint szines parketok, p.ketszok-

S ^ í t e r i r t k minden n.gy.^b«,,n..élt.ritök, 1 . 1 ^ ^ ^

" » R . l p.n.ntbAr 8 o.,, orlean és Jüster-szovetek, wattmoul, láma- s ruháknak valo gyapjú-szövetek,
amerikai bor s v i ^ z o s vásznakat s több itt meg nem nevezett árucikkeket a ^
«
b «on.
Vidéki megrendelések feladat szerint gyorsan, pontosan s a legjobban teljesítetnek, s
kívánatra, legjutányosbra szabott árjegyzékek is küldetnek
595 ( 3 - 3 )

Nincs többé szeplő, naptólelsütée, sárga arcafolt, redő.

szépítő lilíomtej adhatja vissza.

Frt a norosz királyi orvosi hatóság megvizsgálta, valamennyi kitünő orvos és az or,o~e J l e . . C o * J él férfi egyedül J t ismerte el hibátlan szépitő-szernek. - Ara egy
nagy üvegnek 2 ft. 50 kr., kisebb 1ft.30 kr, postán 10 krral több.

Főraktár Berlin. Jágerstrasse46,I;ohee udvari szállitmányos.

Pesten Török Jozsef

^vrifrvszertára király-utcza 7. szám; továbbá Debreczen: Borsos. Szatmár: Bö.zorményi^í
Berényi Nárcisz. Eszék: Deszáthy. N.-Varad: Molnár. Temesvár: PeTer Koyío™vártt: Wolff: Pozsonyban: Dr. Schneberger. Kecskeméten: K a t o n á i g mond gyógyszerész uraknál.
'

növényi hashajtó szer

az, mely Francziaországban legáltalánosabban használtatik. Ellentétben más hashajtószerekkel, ez csak akkor müködik jol,
ha igen jó tápláló étkekkel és érésit*
italokkal, n. in. bor, kávé, thea, jo húslevessel stb. vétetik be és emésztetik meg,
Hogy az embernek ezen pilulák által hastisztulása legyen, választhatja azon órát és evési
időt, mely étvágya vágy foglalkozásával
leginkább megegyez. (Lásd a kézikönyv utasítását.)
Ő76 (6-6)
Egy doboz ára 1 ft. 50 kr.
Főraktár Magyarországra nézve: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál Pesten,
király-utcza 7. szám.

Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,
ajánlja ujonnan berendezett

nói divat- és vászonáruk kereskedését.

Különösen a vászonárukra hivom fel a hölgy-világ figyelmét;!
mert azok gazdag változatosságban és oly kitünő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüektől kezdve aj
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányosabban szabqtt ára6 0 6
( l 8
kon szolgálhatok.
-~ )

Koczkáatatás nélkül is nyerhetünk.

Az eddig legelőnyösebb, 's egyszersmind koczkáztatás nélkül a legnagyobb
legbiztosabb tőke-elhelyezés érhető el a
<
f

nyereséget nyujtó, .

22 negyedévenként 5 ft., vagy 36 havonkénti 3 ft. lefizetése mellett, ugyanis
!
évenként 3 8 húzásra

látszhatunk az Ausztriában létező valamennyi állam- és magán-sors jegyen, és pedig:
l1 SSalm
a l m
S o r s j e
1 darab 250 ftos 1854-ki sorsjegy..
^
1 Clary
1
» hitelsorsjegy.
1 Genois
»
1
» 100 ftos'1860-ki sorsjegy.
1 Pálffy
11
» 100 » 1864-ki »
1 budai
•»
/t rész 1839-ki (Rothschild sorsjegy.)
1 Waldstein »
1 Como jövedék-jegy.
1 Keglevich ».
1 Rudolf sorsjegy
1 Windischgratz sorsjegy és
1 darab 100 ftos trieszti sorsjegy.
1 badeni 35 ftos sorsjegy.
3 » 50 »
»
»
1 gőzhajózási
»
Minden vevő részt vesz a küszöbön álló, következö kukásokon:

Badeni sorsjegyek, huzás auguszt.
1864-ki
',,
„ ' szept.
Pálffy
„
„
»
Hitel
„
• » oktober

Ezen

KÁNYA JÓZSEF

A szépséget és ifjuságot csak a világhirü

EAU, de LYS de LOHSE

PILDLES DE HAUT.

40.000frt.ezüstben,
31-kén, főnyeremény
200.000
„
1-én,
„
40.000
„
15-én,
»
200.000 ..
1-én,
„

. o v.oli-nvptkező nyeremények azonnal készpénzben fizettetnek ki.
,n . . ..
, .
,
s a bekovetKez /
^ r ő s z v e v ő b 6 1 a l k i k k ö z ü l a z e l g 6 rész]et
lefizetésénél mindenki egy részjegyet fog kapni, melyen
a l am p«nvi sotsieey meg van jelölve, melyek kihúzása után az őt megillető részt azonnal meg foga kapni.
valamennyi s ^ f y n
* e d e v j 5 ft. vagy 36 hónapos 3 ftos részlet lefizetése otan m«-gszflnik a társasbirtoklás, » sorsjegyek a napi árfolyam szerint eladatnak, a' bevett összeg 20 egyenlő részletben fog felosztatni.
Bélveedii felében minden résztvevő 94 krt. fizet le egyszer mindenkorra. ^
Legnagyobb előleg kapható mindenféle állani- és magán-papirokra.
•V-18«4 sorsjegy-igérvények huzás szept. 1-én, főnyeremény 200,000 ft., 2 ft. 50 kr. és 50 kr. bélyegdy.

PORGES LAJOS váltó-üzlete
Pesten, Dorottya-utcza 12 sz. a Lloyd épület közelében.

Heckenast Gnsastáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. ».),megjemt és minden hazai könyvkereskedésben
kaphatók:

Eszther.
Regény.

irta b. Jósika Miklós.

Második kiadás. Két kötet (az olcsó kiadás
25—26. kötete) fűzve 1 ft.

A rom titkai.
Regény.

irta h. Jósika Miklós.

Második kiadás. - Két kötet (az ölcsó
kiadás 27—28. kötete), fűzve 1 ít.

A hat üderszki leány.
Regény.

I r t a

J ó s i k a

M i k l ó s .

Második kiadás.
(Jósika regényei 29—32) 4 kötet 16-rét 250,
242, 244, 247 lap), füzve 2 ft.
A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia

meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hatliatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.
Egy üvegcse ára 50 kr.
Raktárak:Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél királyutcza 7-dik szám alatt.
580 (5—6)

498
Mindennemü

1.1
f
\

tüzi- s kerti fecskendők,

molyek 16 év óta több ínűkiállitáson I-ső jutalomdijakkal tüntettettok
ki, készen kaphatók

HOFFMANN J, fi.

szivattyú és tüzi-fecskendők gyárában I'esten, dohány-utcza §
11-dik Hzáin alatt.

Emlékkövet Beniczky Lajos sírjáraf
Előfizetési

l e i h í v á T4

Beniczky Lajos életrajza
és

kufsteini napló-töredékére.

A jelesei iránt tanusitott kegyeletben önmagát tiszteli meg a nemzet.
A ki észszel és karral — egykép kitünően — szolgálta hazáját; a ki a veszély napjaiban, jövője koezkáztatásával, a hon oltárára tette le vagyonát; a ki szóval és tettel" védti
a nemzet szent jogait; a ki nyilvános élete pályáján tántorithatlanul követte az igazság
vezérfényét: az megérdemli, hogy az utókor kegyelettel emlitse nevét.
SB5? " ^ t
És ilyen férfiu volt Beniczky Lajos, a hős honvéd-ezredes, kinek egy év'elöttl
jj rejtélyes eltünése mély megdöbbenésbe ejté az egész országot. Most lesz évfordulója, hogy
'] a véletlenül föllelt testet a közrészvét fényes nyilvánulása mellett kisértük az örök nyu~
j j galom helyére, — s a sir fölött, mely a drága hamvakat rejti, ma is csak korhata a- fakereszt áll, kitéve az idö romboló hatásának.
A ki a hazáért áldozta mindenét, s elismerés helyett hosszu szenvedés és véo-re orgyilkos kezek általi kinos halál lön jutalma: méltó arra, hogy emlékezete mellett sirját u
megőrizzük az enyészettől, hogy a kő, melyet föléje emelünk, késő időkig buzdítsa nevével
] a nemzedékeket - hazaszeretetre.
(1 — 3)
1. SZiím. AllKOl HZekér-ffrHluMldAk. kurtn nvnmrfrnd.lal » oldalmóV.góvnl, szük I i
Kinlékkövet tehát Beniczky Lojos s i r j á m !
terro s gyors hajtásra alkalmas
| !
10 végből fordulunk a nagy közönséghez, midőn közrebocsátjuk jelen elöfizetés
12.
8.
10.
akótartalom: 6.
i felhívásunkat a
oszt. ért. .
550.
750.
2. » Szeker-feeskendök, hosszu nyomom.™
6.
czimü könyvre, mely diszes kiállításban, egy kötetben, fzeptember hó végén fog meg10.
akótartalom:
jelenni, tartalmazván Beniczky Lajos eseményekben gazdag életének leirását, hiteles, dicsőült let. közelebbi rokonaitól és baratjaitol nyert adatok nyomán kidolgozva
3. » Kéz i S zeké,fee S ke, 1 d ö k,ra1őí- f o r Í n t 4 Ü 0 ^
^ ™— továbbá kufsteini fogságából irt leveleiből egybeállitott igen érdekes napló-tfirp4. » Kézi taiiKa-fecskendók, kettős müvel 3 akóra, ház körül és '
déket, melyet bizonyára mindenki nagy érdekeltséggel fog olvasni, — s végül egy emiekcséplőgépekhez alkalmas
j költemény.
5. » Kééi taliRn-recskendok, egyszerü müvel házkörül, 'kertöntözés' 150 »
|
A könyvet Beniczky Lajos arczképe diszitendi, mely az eddig kiadottak közt
es cséplőgépekhez alkalmas
I a legsikerültebb iesz, — egy családtag birtokában levő eredeti rajz után készitve.
6. » Tanroncza-lt'cskendök, 2V akóra
2
7. »
I
Elöflzt'tési ára:
kettős müvel 8 akóra
8. » Ilordo/Jiató feokt-ndtik,
1
60 »
i Füzve 2 ft., diszkötésben 3 ft. A példányokat az előfizetők bérmentve kapják meg
9. v l'iitíony-lroskendAk, l /, akóra . . .
25 »
Mankó-fecskendAk
l
Elöfizetési határidő szeptember 15-dike.
Készen kapható továbbá házi kufak. 8 " öntött csőből
§0F" Az elöfizetési pénzek az emlitett napig Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalába
ol
10.
hosszu:
1. 2. :;. 4. 5. 6. 7. g. o
(egyetem-uteza
oszt. ért. forint 54. öl!. 71. 81. 90. 99. 108 117 126 inyal
r , "szolgálunk.4-ik sz.) küldendők. Gyüjtőknek nyolcz előíizető után egy tiszteletpéldányMindennemü szivó- és nyomó-szivaüyuk a szükséglethez képe;
A könyv tiszta jövedelmét a Bt niczky Lajos sirján állítandó emlékMegrendelések, a pénzösszeg beküldése v
(1-3)
tt ^
„ta.vét
azonnal foganatosíttatnak.
Heckenast Guszíáv.
KuIifFay Ede.
668
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Láczay Szalui Károly u r kova-nialonikö-gy«ra Sáros-Paíakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

Sáros-pataki

kovainiiomké-gyári egyle

czime alatt:
Már Láczay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen frantzia modorban készitett malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból fedezték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyanazon minőségü köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyitványt nyujtja.
A részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbizta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjü kövekből mindionéhány pár a gyárban készletben legyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
toljesitethessenek.
A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályu sáros-pataki kövek keményebb fajúak lévén, nagy előnynyel használtatnak gőz- és müiiialmokban fehérőrlésre; már első fellépésöknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltek és ezek roppant árát tetemesen leszállitották, és a
l"1.61.!6"' k°gy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetben,
Jobbra
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.
J
^ A
^taljuaitOB-pataíá
kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemü gőz- és mumalmnknál
V.zi, szel ea szárazmalmoknál alka rnasak Ezen különös szépségü rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban j^n elő és az abbó? ké " ü t
malomkövek mindennemü gabonafajok ör lesére kitűnők és győzősek. - Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság a z ^ oSyg y C s ő r l é L p á ^ í nincten
— végre a szesz es pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.
roza ona.ropaijuk nincsen

A legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
Átméret',
Ar:
Ár:

I-ső osztdlyuakból;

180 ft.

43"
190 ft.

40"

42"

110 fi.

150 ft.

40'

100 ft.

UO lt.

30"
120 ft.

38"
130 ft.

Il-ik osztályuakból:

44'

200 ft.
44"
160 ft.

46'

21O ft.
46

44

170 lt.

48"
220 ft.
48"

A felső kőnek rendes magassága 12", az aljkoé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
el
történnek ZTlT\
!
l P * r koTf,50firmt
? P é n z beküldése mellett, még pedig néhány héttel előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
LÍomra és őri?
P ° n t o s a n , meghatározandó a ko nagysága, a ] v u k bősége, valarmnt az irány, vajjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre
miféle
8
malomra esörlés n e m é r e szükségeltetik és melyik osztálybeli legyon a kő.
W0f~
A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon A sáros pataki
detnek ol a k i k ö t ö t t S ™ " 1 0 ^ 6 " * / / / , ? e*7let"
< f m ? u a l a t t levél utján történhetnek. - A kövek csak készpéna fizetés vagy
bJ utánvét mellett küldetne* ei a Kmotott íüoben. — Post, 1869. márczius havában.
478 (10 -18)

A nyári idényre, nyári-lakok, kirándulások és utazások számára
aa koretkea6
alkalmas cziKKeKet
czikkeket ajáalják
KOTetkeao alkalmas

KERTÉSZ és EISEET Pesten,

Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király"
,
czimü szállodával szemközt.
HÁZTAHTÁS OZEKKEI:
g é p e k , magánzók részéreSíscili- (Soda) v i z Icészitö g-épetc

Kte dézsa alaku gépek,
határozottan a legkitűnőbbek, segitségével 10 percz
alatt oly fagylalt állittatik
elő, mely készitésközben
egy azokban alkalmazott
kanál alaku készület által
foly Tá s t átkevertetvén,
finomságra s keménységre
nézve kivánni valót nem
hagy hatra. Egy gép.melyben
2itczét ragy tetszés szerint u
,
kevesebbet készíthetni, ára Henger alaku gSpflc, » has*.

A «zik- (Soda) TÍÜ, egy ép oly egésiségea mint
kellemes ital, csakhamar általános használatba jött.
Nagyobb Tarosok gyárak által láttatnak el vele,
vidéken e«en gépek nem csak tökéletes sikerrel
használtatnak, hanem azoknak megszerzése a nagyvárosi lakosra nézve is előnyös, mivel velök minden
magánzó kevés fáradság mellett sokkal olcaébban,
jobb minőségü és mindig fris vizet készíthet.
ft.
Legjobb franczia készítmény 14 és 15 ft.
te t* RA t. "V „„1.1 UA nálftti utasitás szerint, s najr'-ftá- Belföldiek ll és 12
16 ft 5 0 kr. ]Sagyobb, 2 4
képest lG-íó perei alatt A.n.{gf>1 j>»t. lce«*ti f e o s l i e n c l ö l í , bármily vizedénynyel minden ti(Dézsa alaku gép.)
itezéig használható neme- kerítenek |ó fagylaltot, bensőjük
vábbi előkészületek nélkül használtathatván, egyszerü használati módjuk i
ket jrvorsan meirszerzünk. pléhból késznlve, í itezínek s
erős hatásuknál fogva meglepők. Darabja 10ft80 kr.
*'
ft 80 kr, 2 veiének 13 ft 60 kr,
r u h a f o g r í i s o f e : 1ft80 krtél 3ft50 krig.
unom csitutilíól 1 itesének 13 lt
l c á v é - ö r l ö l * 2ft80 kr, 3ft20 kr, 3 ft 60 kr.
60 kr, 2 itezének lő ft.
„
saKénmel h a s i s n á l h a t ö - v a s a l ó k 4 ft.
:, drótfonadékbél, 7-12" 35, 40, 60, C0, 70, 80 kr.
p é n i e s i e e l í r ' é n y l í é l i : , vasból készültek, osztálylyal, 8" 4 ft,
I l ü s i t ö merteiifií-lí 2 ft 50 krtól 5 ftig.
9" 4ft60 kr, 10" 5 ft 2& kr, 12" 6 ft 50 kr, 14" 8 ft, 16" 12 ft.
K e r t i { g y e r t y a t a i - t ö l c , szélmentesek 1 fttól 2 ftig. Petroleum lft70kr.
„
a s z t a l i csonjgrölc, uj nyomó-keszülettel, 1 ft 80 kr, 4 ft. K3S a j t - é s vsij.tötny-éi'olc
flvear fedővel, 1 fr. 60 krtól 5 ftisr.
i
iSnsőgeaflktíE)kr ; angol í!l|tó-CíS«»Hf ö l e 3 ft.
h^H.lA'tfl.-lcrfSlf*^l«5t«*lc puazpangíaból é» szaruból 80 krtól 3 ft 50 krig.
„
jtntAint, «lMsrftlnmai«'>lc 1 ft 90 kr, k&z5ns. 15 krtól kezdve.
E c s e t - é s ol»»i-tn.i-t<>I*: éi menagérek ) fttól 15 fiig.
I*oli&r-t»or«lóU, sodronyból fénymázoltak stb. 6á krtól 14 ftig.
Oolyó alaku I c f t v é p ö v l t ö l ö l c 2ft«0 krtól 8 ft 50 krig.
JPesBSjfjföt í i i g r y a s s í t ó g y e p e i * 1<* f'13xoell«sn!3 liáV^íöasö-Sfépelc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10ft,csésze feketéH a b v e r ő w^pelc 1 ft M) krtól 2 ft 90 krig.
nek H ft 60 kr, 4 ft 30 kr, 5, 6, 7 ft, 8 ft 25 kr, 9 ft 50 kr.
A n g o l k é z i - I á m p A s o k 60 krtól 6 ftig.
S z o b a i <!& türtlii
l i é v m é i - ö l i 60 krtél 2 ftig.
•A^merilcní ris-íssriiljiu* t>»y.ol>n- f*s
TLi&!£yt<>íg<> gf^p«5«< 75 krtől 2 ft 20 krig.
1 ft 15 krtól 1 ft 30 krig. K * z i - > 4 e p r ö c > i k é k 60, 6^, 70 kr.
X^íifcyiri<> p s i p i i * 25 kr, perzsiai f é r e g p o r 20 kr.
A-SSEtal-ffeílÖlc, fából é» viaszvászonból 30 krtól 4 ft 50 krig.
V a s e s e T - n y ö -<a ls l v oá no yí o l c 3"ft 75 krtól 6 ftig.
al* 6 fttól 27 ft ;-0 kiig.
Z j e g - u j a b b «igr ^ *'" á» * » kitűnőek 1 ft 50 kr.
isosni-slU. ablakbavalók, 1 f' 60 krtól 6 ftig.
M a c l á T - l í a l i t l c á U , függik es asztalkákon 1 ft 80 krtól 21 ftig.
Asztali és uzsonna-evőkészietek, kávé- és pohártáiczák, evő- és kávéskanalak, kenyérkosarak s egyéb, ebédlők, kávéházak stb. berendezéséhez szükséges tárgyak.
p i l k h 0 2

s

k e r t i s z é k e l i 3 fttól 5 ftig.
^éta-botolc.
Közönségesek, különféle fanemekből 25 krtól 80 krig; befont és nád boxer
botok 50 krtól 2 ftig; finomabb nemüek, különböző nemes fákból, vaKerekalaku legyezők, különféle kiállításnak, papir-, vászon-, battiszt- és selódi nádból, halcsontból, faragványokkal, elefántcsont- és valódi ezüstfolyemből 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 50krig
Fa-legyezők, változatos kiállitásuak, 25 krtól 8 ftig.
Befont súlyos vasbotok 2 ft. Angol zsebboxerek 1 ft 40 krtól 2 ftig.
Báli „
„
,
1fttól30 ftig.

KNEPPLER MÓR ezüst inggombjai gyári raktára, tuczatja 70; L e g u j a b b
i

krtól 1 forintig.

F a ernyő-legyezők

Legujabb és legjobb szerkezetű „ V E L O C I P É D E K , " meEgy új, igen diszes neme fából készült oly ernyőknek, melyek legyező gyalyekről szivesen szolgálunk árjegyzékekkel és használati utasításokkal.
nánt is használhatók, különböző kiállitásuak, 1 ft 60 krtól 6 ftig.
M e l o d i o n s i p l á d á l s harmonium hangokkal, táncz- és egyéb
zenedarabokat játszók, gyermekeknek a szabadban igen sok mulatságot
szereznek, 4 darabbal 9 ft, 6 dbal 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 krtól 3 ftig, finomabbak, Moire antique- és atlasz- í £ - u . g - » n y l » l > c l á l í : é s " h a H c m o l * , minden nagyságúak, szürkék 10 krtól 1 ft 20 krig, kétszinfiek 12 krtól 1 ft 40 krig, festettek
ból, hímzésekkel stb. 3 ft 90 krtól 10 ftig.
25 krtól 2 ftig. Kirándulásokhoz alkalmas felfújható zsebbeli ballonok
Középnagyságu kézi-ernyők, felette dús választékban s a legkényesebb Ízlés60 krtól 1 ft 40 krig.
nek is megfelelő kiállitásuak 2ft70 krtól 15—18 ftig.
F'iol>er>'t-f'él© czélpisztolyols 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 ezéllövészetben. Pisztolyok 9 ft, 1*3 ft 50 kr. Pusuri napernyők, nagyok, 3 fttól 7 ftig bélelve.
kák 19 fttól 25 ftig. Kész töltvényeknek száza 86 kr.
Esernyók.
Ezekhez czéltáblák vasból, tölthető mozsárral és kiugró bohóczezal 9 ft 80 kr.
Alpacca-szövetből 3 ft 75 kr, 4 ft 50 kr. Taffetas- és selyemből ^5ft60J P a p i r - l é g í l i a j ö l i : , borszeszszel használhatók, 35 krtól 1 ft 60 krig.
liaLÉiszó-liox*kr. 11—12 bordás angol selyemernyők 12 ft, angol ruganyernyok 10 ft. H » l & s z t f - t > o t o l £ 1 fttól 2 ftig. K é s z
g o l i 12 krtól 50 krig.
Rugany esö-öltönyölc és köpenyek.
Croquet-játékok, gyermekek és nagyok számára 1 ft 30 krtól 16 ftig.
Ujjas öltönyök, fejfedővel, 10 ft 75 krtól 19 ft 50 krig.
Volans, dobó-karikák és botok, lepkefogó hálók, botanizálő 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 20 ftir

ÓSZEREK

tS3
h
i,

Í j R - Ö n d ü k j olcsók, osztály nélkül, 24" 3 ft 80 kr, _.
XT"« i» "r>A'A]r
kBzépfinomak és finomak, osztálylyal 26—42" b f t ™ T T A O
' •fócílrálr legküldnbözóbb nagyságnak és kiállításnak, 1Q—24"
U Ltt/jU-tcliSli.cUi.j 2ft9o krtól 18 ftig.
IM Ol l a - o n t i i m , krtói ia fvtig.
2 fttíl 10
X T " * £• " M 1 i ; ; l r legfinomabbak, többrendbeli kalapoknak, piperéknek
IN O l ia-OnOLOK, s z á n t titkos
osztályokkal
31 fttól 310
&ft
ftigM
utakra
igen czél8zerflek
ft 90 krtól 8
r
8zére
T T • i^rkAÜlr
v'zmentes kátrányszövetből, borju-, tehén-, disssnó- és bao
U ri-OIltlOKjgariabőrbóI 24—30" í> ft 60 krtól 25 ftig.
mg.

U r i fa-öndök, S £

és uri kalapdobozok.

'

Kézi- és fürdő-táskák,
Valiba függeszthető táskák ? S%
Berendezett uti-táskák, 2i
k
Uti-toilettek, szekrénykék és tekercsek

I- vizmente* kátrány-s/.Ovetböl, borju-, tehén-, disznó- és baüresek és tökéletesen berendezve 1 ft 60 krtől 40 friiggaria-bíirból 16-22" 2 ft 75 krtól 15 ftig.
U T K Ö Z B E N SZ-CJKSÉO-ES TAjRC3-^A.KI:
Lefaucheux-revolverek, dús rásasítékban, 10fttól60
Szappan, haikenócs, fogpor.
Berendezett étkező-kosarak és szekrények
Ev6-kószleteket tartalmazó tokok 4 ft 20 krtól 7 ft Szelenczék,' -Ilatszer- és olaj-üvegesek.
Egy"és8kétcsövü zsebpisztolyok párja 2ftól liftig.
Reggeli czipök és papucsok.
Mosdó-szivacsok.
Plaid-sziijak
gyermekek
s/.ámára,
szinte
ilyen
naUti"tintafartók, irószekrénykék é« mappák, 80 krtól
srvok és váltbaakaszthatók W krtól 1ft80 krig.
30 ftig.
gyoK és vállbaaK»»'
Különnemfl angol dörzsöW-kesztyftk, kefék, törül»k 7 ft.
Testhez fekvő aranypénz-twek áft
kr.
közők és lepedők.
fttólÍOkezdve.
é«
nagyobbszerft
látcs
_.:>-, nyak- és fejvánkosok 3 ft 50 krtól 7 ftig. Kis
Kis
é« i»o.«u^i>rii látcsövek
2 5 ftig.
MindVn"nagy7áe"u"kulacB0k
1 fttól
TJszó-sapkák és fejkötok.
Utazó"tükrök 36 krtól 5 ft tiO kngZsebbeli ivópoharak, bőrből 30 kr, érezbol lft20kr. Rugsny uszó-övek 6 forint 50 krajczártól 7 forint
Uti-táska- és önd-lakatok.
Angol szivartárak 25—100 darabnak, vállba akaszt50 kajezárig.
Ajtó-csavarok és biztoseásri 'kuicsoK._ _ _
' 'k, 3ft30 krtól 9 ftiptFürdS-héVmérok.
Esernyő- és bot-tokok 'J. fttól 2
AriflOl diSZnÖbcr-nyerock. urak, hölgyek és fiuk számára 15 fttól kezdve. \ LOVaglÖ-Sarkantyúk, szabályszerűek 80 kr fehrófolók í ft 30 ftr, felcsa.
Angol kantárok 2 ft es krtól 10 ftig, kengyelvas-szíjjak s sö knói s ft\
totók t fi 40krtói 2 A f f » T ° J ^ f * -J' ,0 .
30 kriq, nyereg- és kötéiterheiők 2 ft 40 kr, kotofekek 2 f r t 25 kr, Angol otísztiío-kesztyuk, l6szorh^\^JJ\50.f
X; ,
nyeregtakarók, angol lemezből és szövetm 3 fttól 5 ftig.
j „ lóvakarók ss kr. Rugany lolabmentok a^yi- sö kr
Kengyelvasak 1 ft 50
Hrges
ló
fi
Hajtőostorok
ki K
A jelenleg oly olcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kivánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét melleit
,
igyekezetünk oda irányul, levélbeli megbízásoknál a beiénk helyezett bizalmat, a resídelmenyek gyors es portos eszközlése áital
megérdemelni. WSeg nem feieíő tárgyak visszaküldhetők.
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Kollarits József és Fiai

„YPSILANTIHOZ"

Magyar átalanos

közgazdászaíMpar és kereskedelmi
központi ügynökség

czimzett legelső

vászonruha gyán raktárban
váczi-utcza ban Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemü kész frhérneinüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Férfi-ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3ft.,3ft.
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Férfi saines ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi painnt madapolan Ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.,
3 ft. 60 kr., 4 ft.
Férfi-gályák, magyar, félmagyar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr., 1 ft.
50 kr., 1 ft. 55 kr., 1 ft. 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., 3 ft., 3ft.50 kr.
Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötök, harisnyák és minden faju vászon és batiszt zsebkendők és esernyők.
Hölgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. hímzett 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 — 14 ftig, a legujabb franczia mintában 4 ft., 4 ft, 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.
Hoigy franczia derék-f'üző, 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft!öO kr.
Hölgy perkál-eorsettek, 1 ft. 85 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.
75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
Hölgy alsószoknyak, krinolinok, lószörszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csikos éspiquetbarchetból, hálótokotok, harisnyák s mindenfaj u zsebkendők, szintugy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.
Fiu vászon ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., 2 ft., 4 évesnek 1 ft. 90 kr., 2 ft. 10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2 ft. 20 kr., 2ft.45 kr., 10 évesnek
2 ft.30 kr., 2 ft. 66 kr., 12 évesnek 2ft.40 kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50 kr., 14 évesnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft., 16 évesnek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft 50 kr. Finom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.
Leány ingek, sima s himzettek, leány corsettek, nadrágok, alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és
irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 35, 40, 50—120 ftig, creas vászont 12
ft., 12 ft 50 kr., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.
Vászon törülközők, kötegje 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft.
12—20 forintig.
Szines, agyi kanavaczon, vége 9 ft., 10 ft., l l ft., 12 ft., 13—16 ftig.
Asztalkendők, kötegje 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 50 kr., 7 ft, 7 ft. 50 kr., 8-12 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8, 10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban függönyök, ágy- és asztal-teritők, kávés abroszok, s csemege kendők.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemü és vászonárukban a legnagyobb választékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Rendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást
nem számítjuk.
605 (1—9)

Tizenhatodik évfolyam.

37-ik szám.

Pesten, Sebestyén-uteza 5-ik szám.
Ezen 10,000 forintnyi óvadék mellett engedélyezett iatéxet üzlettársai:
B i r t o k o k

adásvétele és haszonbérlete. K ö l e s é u ö k

kieszköz-

lése ingatlanokra 1000 ftól felfelé. Biztositási ügyekben az érdeklettek által a biztesitási szerződések alapján támasztható jogos igények érvényesitésénéi felek jogképviselete. Pénzbehatá!>i ügyletek. Bel- és külföldi intézetek, társulatok, községek,
gyárak, kereskedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek
pénzügyi é« birtok-viszonyainak rendezése s vagyonának kezelése. Társalatok és vállalatok létrehozása. Uj felfedezések és találmányok értékesítése.
Ügyletek és fizletek körüli útbaigazítás, felvilágositás s tanácsadás.
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

bérmentve küldetnek.
397 (8—11)

Kármán Lajos,

köz- és váltóügjrvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa.

Pest, szeptember 12-én 1869.
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. — C'snpau Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
g P V 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 Haasengtein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Az elsö magyar gőzhajó-társaság 2 személyhajóval

PEST „KALOCSA

között
folyó évi augusztus 27-étöl kezdve a további intézkedésig ideiglenes
nappali járatokat inditott meg:

Pestről Kalocsára: Kalocsáról Pestre:

indul a hajó naponkint déli 12 naponkint reggeli fél 6 órakor r
Pestre érkezik d. u. 3 óra után.
órakor, oda ér esti 6 órakor.
Pest, augusztus 27-én 1869.
600 (2 — 3)

Az igazgatóság.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.), megjelentek és minden hiteles könyvkereskedésben
kaphatók:

Horváth Mihály.

A magyarok története.
róvid előadásban.

Negyedik javított kiadás.
1868. (586 lap, 8-rét) velinpapiron, angoi
vászonba kötve 4 ft. 50 kr.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVA9. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
minden egyes katnlyát, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

Tompa Mihály.

Virágregék.
Negyedik kiadás.

Szinnyomatu czimmel.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levö (8-rét 320 lap) fűzve íft.50 kr., vászonba
kötve 3 ft. 60 kr, diszkiadásban 5 ft.
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésKtéghiáiiy és gyomorhévnél; továbbá: gfircsflk, vese- és idegen bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, esazos fogfájdalomnál, végül
hysterlára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok, Magyarország függetlenségi harsőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbUlést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre czának történetéhez 1848—1849.
Közli

OKMÁNYTÁR

A főraktár létezik:

T Ö R Ö K J O Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utczában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

PAP DÉNES.
Elsó kötet.

(Kétszázhuszonhét okmánnyal.)
N. 8-rét (424 lap) füzve 3 ft.
Második kötet.

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is. (Háromszáztizenhat okmánnyal.)
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
yegytanüag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt úvegekben levö folyadék egészen épen és ágon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nynjíatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gjógyszer a mell- ét>
tadöbajokban, serophnlns és rachltis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, azemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik.
%•#!• I
4
gyógyszerész Bécsben,
503(15-50)
i f U J L j L * / ! . , > z u m storcV Tuchlauben.

(8-rét464 1.), fűzve 3 ft. 60 kr.

arorsz

Honisinertetö folyóirat.
Scerkeszfi Nagy IHklÓS. N«gyedrét
I. kötet 392 lap füzve . . . 4 ftII. „ 884 „ ,,
...*,,

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

Báro

Vécsey

József.

A magyar orvosok és természetvizsgálók annak végeztével, 1847 végén a kir. kúriá- nálfogva tapasztalatdúsabb is vala mulato' fiumei nagygyűlésének szereplő egyéniségei nál esküdt föl juratusnak. Egészen benne zásuk.
Ez utazás mély benyomást tett az élénk
közt, mindenekelőtt a nagygyülés elnökét, volt már a polgári előmenetel rendes folyabáró Vécsey Józsefet találjuk. Öt, épen a matában, mely az ő tehetségei, szorgalma, szellemü ifju lelkére. A tenger, a távoli
fiumei nagygyülés elnöki székébe, a köz- ügyessége — s tegyük hozzá, mint akkoriban vidékek, a mindig új, mindig más látni és
ügyek iránti ismeretes buzgóságán kivül igen fontos mozzanatot, aristokratai szárma- tudni méltó tárgyak emléke kitörülhetlenül
valószinüleg azon körülmény ülteté, mert zása s összeköttetései — mellett, neki min- tapadt leikéhez, mindig újnak és újnak szomélete szebb részét tengeri utazásokban s ta- denesetre szép jövendőt igért. Ekkor jött ját költve föl benne. Haza jövet Triesztben
pasztalatok közt töltvén, legalkalmasbnak s közbe azon esemény, melyre fölebb czéloz- állapodtak meg. S ö, ellenállhatlan vágyától
legméltóbbnak látszék arra, hogy a magyar tunk. Egy rokona épen keletre utazandó vonatva, a tengerészi pályára határozva el
tengerpart kikötő-városában a természet- volt, s az ifjúban, ösztön-e vagy csak a ter- magát, mint önkéntes hadapród állt be a
vizsgálók gyülésének vezetője legyen.
mészetes vágy: látni, tapasztalni, oly eleve- hadi tengerészet soraiba. Azonnal tengerre
Báró Vécsey József 1829-ben született nen ébredt föl, hogy csakhamar elhatározá kellé szállania, részt venni Velencze ostromában, mert — 1848 tavasza
Sárközön, Szathmármegyében.
•
volt.
Otthon pompásan álltak a
Gyermek korában a gondos
dolgok;
az alkotmányos magyar
szülői szemek fölvigyázata alatt,
kormány
és a nemzet valódi
házi nevelésben részesült; söt,
mézeshetei
zavartalan boldogmint förendü családoknál még
ságát élte a dynastiával. Hiszen
ma is, s nehány évtized előtt
még
hónapok mulva is (auguszmég nagyobb mértékben átatusban)
az olaszok ellen folytalános szokás volt, gymnasiumi
tott
háborújára
a dynastiának,
tanulmányait is egészen házilag
Kossuth
inditványára
200,000
végezte 1835-től 1842-ig, egyéb
katonát
s
nem
tudom
hány
iránt a legjobb sikerrel. Ez
milliót
szavazott
meg
az
orutóbbi év végén, tehát már 14
szággyülés!
Az
ifju
tengerész
éves korában, a bécsi egyetem
tehát a legjobb hiszemmel s
polgára lett, s ott két éven át
hazafias
érzelmei minden séa bölcsészeti tanfolyamot vérelme
nélkül
vehetett s vett is
gezte, 1 évig pedig a jogi tanrészt
Velencze
ostromában, s
folyamot járta; a nyilvános
az
egész
hadjáratban.
Mikor
iskolai tanulás mellett magán
pedig
a
haza
veszélye
szólitotta
uton is képezve magát, kivált
volna vissza, már késő volt.
a magyar jogban, melyből 1846
Nemsokára a tiszti vizsgát
végén Pesten tette le nyilvános
letevén
Vécsey, tisztté nevezvizsgáját, s onnan egyenesen
tetett
ki.
A háboru befejeztetVerőczemegyébe ment, az elsö
vén,
a
szolgálat
nagyobb tenalispán oldala mellé, patvariára,
geri
utazások
tételében
állott.
azaz: joggyakorlatra. A közpáVécsey
valódi
elemében
találta
lya előcsarnoka, melyen minmagát. Elsö tengeri utja, mint
den magyar ifjunak át kellé
sorhadnagyé, Lissabonba és
haladnia, ha magát a nyilvános
Madeirába
volt. Ezt, egész
életre, a fórumra vagy a dikasz1855-ig
szakadatlan
sorban köteriumi szolgálatra képezte.
vették
tengeri
utazásai,
melyek
Vécsey egyikre sem határozta
.
mindenike
öregbítette
tapaszBÁRÓ V É C S E Y J Ó Z S E F .
még el magát a kettő kőzül, s
talásait,
ugy
a
természeti
tárutóbb is egy közbejött esemény
gyak,
mint
a
tengerészeti
ismeretek
körében,
egészen váratlan fordulatot adott életpályá- magát, itt hagyni a joggyakorlatot, s az
jának.
épen megnyilt (utolsó) pozsonyi országgyü- s kellemes emlékezések dús tárházát hagyta
vissza lelkében. A szellem látkörét semmi
De mig ez bekövetkezett volna, nehány lés rendkivül érdekeseknek igérkező élmésem szélesiti annyira, semmi sem emeli
lépést kellé tennie a rendes úton, melyen nyeit, és rokonához csatlakozva, meglátni
magasabbra,
mint a nagy utazások. Tengeren
akkor ifjaink haladni szoktak. Megyei aljegy- a tengert, s délt és keletet: Afrikát és
a
végtelenbe
vesz a látkör, s az árbocz csuzővé neveztetvén ki csakhamar, e minőség- Ázsiát. Utjok igen érdekes pontokat is érincsáról
addig
lehet
látni, meddig csak a szem
ben egy évet töltött Veröczemegyében, s tett, melyek némelyikén hosszasb s an-

