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Olcsó pipere czikkek.
1 szines perkail gallér 0 kr.
1 par perkail kezelö 1 2 kr.
1 hímzett álló gallér 15í kr.

Kézelő és gallér 40 kr., 50 kr., 75 kr., 1 forintig.
Jabots és moll-caokor 40 kr., 60 kr., 1 forintig.

BW Stuard gallérok 60 kr., 1 ft., 1 ft. 50 kr.
Selyem cravattok 1 5 kr., 2 0 kr., darabja "•©
Pongyola fokotok 75 kr., 1 ft., 1 ft. 75 kr- és a legfinomabb

fehérnemüek minden áron. , 633 (i_6)

TÜRSCH F.-nél
Pesten, váczi-utcza, 19-dik szám alatt.

Bécs, Bognergasse Nr. 1. Pest, váczi-utcza 21. sz.

Megnyitási hirdetés.
Buzditva ama szép eredmény által, melyet az 1857. év óta Bécs-

beD fennálló s kitünőnek ismert,

„zur Stadt Wien"
czimzett női divat-terem három évi birtoklása alatt tapasztaltam, szük-
ségesnek látom itt Pesten is egy fiók divat-terem nyitását a

váczi-utcza 21-dik szám alatt, az I-ső emeleten,
a Kristóf-tér szögletén.

Követve eddigi elvoimet a divat-készitmények, a logfinomabb
izlés kifejtése s a legszolidabb szolgálat torén, oly vevő-kört reménylek
nyerhetni, melyet részemre mogtartani, legbuzgóbb törekvésem leend.

Különös figyelmet fordítok a kiházasitási kellékek átvételére,
mérsékelt árakon, noha helyiségemben mindennemü divatezikkek csak
a legfinomabb nembon készittetnek.

Remélve, hogy a t. cz. közönség számos látogatása leend osztály-
részem, mély tisztelettel maradtam

639 (1) Wiener József.
A terom folyó évi oktober Ten nyittatik meg.

Koüarits Jozsef és Fia!

„rPSILANTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
yáczi-utezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban
mindennemü kész fehérnemüek férfiak, hölgyek és

gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, Mándi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 8ft.,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 szines ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi pamut madapolan ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 60 kr., S ft.,

3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák, magyar, félmagyar és franczia mintában, fdlvászonból 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., 8 ft. 50 kr.

Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötök, harisnyák és minden faju vászo* és ba-
tiszt zsebkendők és esernyők.

Hölgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. him-
zett 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5—14 ftig, a legujabb franczia mintá-
ban 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.

Hölgy franczia derék-fttzö, 1 ft. 50 kr.,2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.,4 ft., 4 ft.öOkr.
Hölgy perkál-corsettek, 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 alsószoknyák, krinolinok, lószőrszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csi-

kos éspiquetbarchetből, hálófŐkö'tők, harisnyák s mindenfaju zsebkendők, szint-
ugy 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., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft. 30 kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 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. Fi-
nom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.

Lcany ingek, sima s hímzettek, 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. 605 (4 - 9)

Szines agyi kanavászon, 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 cse-

mege kendők.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemü és vászonárukban a legnagyobb vá-

lasztékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Kendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást

nem számítjuk.

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

kaphatók:

OKMÁNYTÁR
Magyarország függetlenségi har-
czának történetéhez 1848—1849.

Közli
P A P D É N E S.

Elsö kötet.
(Kétszázhuszonhét okmánnyal.)

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

(Háromszáztizenhat okmánnyal.)
(8-rét464 1.), füzve 3 ft. 60 kr.

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit utóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget

(férfi gyöngeség.)
katonai és polgíri kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 597 (8—121

Tizenhatodik évfolyam.

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

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — 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 katnlyának 1 ft. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél lev«
hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiany és gyomorhévnél; továbbá: gör-
csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlás'nál, csnzos fogfájdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt leveleze's számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl, 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 társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
söt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelött még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata áltel állittatott helyre.

W&~ A főraktár létezik: H Ü
) TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
) UHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégial Bergen városból való valódi Dorsch-májlialzsirolaJ is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elött
vegytanilag megvizsgáltat* és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott
hanem a bepecsételt flvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- é»
tfidöbajokban, scrophnlns és rachltis, köszvény ésesúz, idOIt bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban

„ , , . . . . . M O I J I > < A gyógyszerész Becsben,
503(18-50) n m v r a ^ n n^«9 „zum Storch" Tuchlauben.

alkalmazta tik.

42-ik szám.

Pest, október 17-én 1869.

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

J M - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnálcsak 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Al«jos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein ég Vogler Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij kulou
minden igtatás után 30 krajczár. ^ ^

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

Meg vagyunk győzödve, hogy nincs szük-
ség ez életrajzot azzal kezdeni, miszerint:
Than Mórban egy kitünö müvészt ismerte-
tünk meg. Neve és müvei egyaránt ismere-
tesek. Nevével sokszor találkozik a közönség
a hirlapokban, s müveit ott látja nagy szám-
mal a muzeumban, redoutban, tehát ép azon
két helyen, melyeket minden Pestre ránduló
meglátogat. Ezenkivül körajzokban is majd
minden szobát díszitenek müveinek máso-
latai.

Inkább arról kellene szólnunk bevezetés-
képen, hogy a képzőművészet
mily mostoha körülményekkel
küzd nálunk, s kiket e pálya
harezosaivá avat nemes ösztö-
nük, mily kellemetlenségekkel,
részvétlenséggel és nélkülözés-
sel küzdenek. Hanem ez is sok-
szor el volt már mondva, s csak
azért emiitjük meg, hogy ismé-
teljük amaz igazságot, mely
szerint a valódi hivatás és te-
hetség széttöri az akadályokat,
s mint a repkény a kopár fala-
kon, belsö ereje folytán megiz-
mosodik s hatalmasan szétterül.

A ki tudja, hogy nálunk —
hol főuraink pazar bőkezüsége
annyira ismeretes — a képző-
művészet az arczképezés, egy-
egy életkép vagy kisebb tájkép
által már kielégíti a müpárto-
lás legmagasb igényeit, az el-
képzelheti, mennyi küzdelem-
mel kell megbirkózni, és mily
sokszor kell gyözni (a nélkül
hogy ezt pihenés követhetné,)
mig valaki oly polezra jut, hogy
mint történelmi festesz a mü-
vészvilág elött is (melynek mi
alig képezzük egy kis zugát)
tisztelt és ismert nevet vívha-
tott ki.

Than Mór ezek közé tarto-
zik, és tisztelet, elismerés mind-
azoknak, kik még mellette szintén ezek közé
tartoznak, s kik festészetünknek nemcsak
alapját vetették meg, hanem kitartóan és
nemes buzgalommal törtek előre, hogy fes-
tészetünket az átalános szinvonalra emeljék.

Nagyon tanulságos lenne elsorolni mind-
azon festményeket, melyeket Than készitett,

T h a n Mór.
mig aztán lehetségessé vált, hogy egy-egy
történeti műhöz kezdjen. A megrendelt arcz-
képek egész sokasága áll ezek közt. A mű-
vésznek sokszor kellett mesteremberré lenni,
hogy aztán legyen egy napja, melyen becs-
vágyának rendezhessen egy kis ünnepet.

Midőn Than Róma festészeti kincseit ta-
nulmányozta, ott találkozott a hires Corne-
liussal. A nagy müvész fölismerte csakhamar
a tehetséget, s midőn látta, hogy kisebbszerü
munkával foglalkozik, meglehetös kimélet-
lenséggel rótta meg, pénzkereséssel vádolva

T H A N M Ó R .

Thant, holott tehetsége nagyobb müvek al-
kotására utalja. Cornelius nem tudta, hogy
mit tesz magyar müvésznek lenni. Akkor
még az a szerény állami segély sem volt,
melyben a kormány most részesiti a müvé-
szetét. Egyedül a pesti müegylet volt a hazai
müvészet kimondhatlan szerény moecenása.

Than 1828. jún. 5-én született Ó-Becsén
s ifju éveiben a jogi pályára készült. A fes-
tészethez már kora-ifjuságában vonzalmat
érzett, s mint tanuló Pestre jővén, e vonza-
lom vezette Barabáshoz, kitöl az elsö rend-
szeres oktatást nyerte. Sokat rajzolt, s festett
több oltár-képet is, — melyeket 1848-ban
Ó-Becsén elpusztítottak. Hasonló sors érte
elsö történeti festményét is, mely Wesselényi
Ferenczet és Széchi Máriát ábrázolta.

X 48 —49-ki mozgalmakban Than a tá-
borban volt, de rongált egészsége miatt mint

harezos nem vehetett részt; ha-
nem szorgalmas vázlatokat raj-
zolt a hadjáratról. Ez érdekes
és történelmi hüség szempont-
jából igen fontos vázlatokat a
bécsi kormány elkobozta és
megsemmisité. Ugyanis 1851-
ben egy barátja által hozzá,
Bécsbe, küldött levél folytán
elfogták, s csak két hó mulva
bocsáták szabadon; de vázlatai
ott maradtak.

1850-ben ment Bécsbe, hol
a jeles Rahl-tól óhajtott tanulni,
ki ép akkor állitotta föl festé-
szeti iskoláját. Rahl látva a fia-
tal festesz forradalmi vázlatait,
szivesen fogadta tanitványai
közé. Itt festé Than (Rahl biz-
tatására,ki már vázlatban látta)
„Nyári Lőrincz és Pekry Szol-
noknál" czimü művét, mely je-
lenleg a nemz. muzeumban van,
s melylyel a festesz a bécsi
mükiállitáson is dicséretet ara-
tott.

Tanulva és megfeszített szor-
galommal dolgozva segélyezte
önmagát, s Németországon és
Belgiumon keresztül Párisba
utazott. De Páris művészeinek
könnyedsége nem volt Thanra
hatással, ki most az olasz föld
klasszikus mestereit óhajtotta

volna tanulmányozni. Egy évig időzött Pá-
risban, s ez idö alatt készitette el Latinovics
Lajos megrendeléséből a „Mohácsi csata"
czimü festményt, melyet Tomori Anasztáz
kőre rajzoltatván, a „Hölgyfutár" mellett is
megjelent; a „Vas. Ujs." egyik régibb évfo-
lyama pedig fametszvényben közölte.
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Than most még nem teljesíthette vágyát,
hogy az olasz remekeket tanulmányozhassa.
Párisból hazájába tért vissza, hol a müegy-
let által hirdetett pályázatot „Imre király'-'
czimü festményével megnyervén, (1856)
haladéktalanul Olaszországba ment, s meg-
tekintve a képtárakat, Rómában három eszten-
deig tanulmányozott. Sokat kellett küzdenie,
de soha sem csüggedt. Itt festett b. Szina
Simonnak két nagyobbszerü képet Homér
„Odyssea"-jából, mi megkönnyité Rómában
tartózkodását. Azonban az 1859-iki hadjárat
kitörvén, művészünk Pestre jött, hol a müegy-
1 ettől két pályadijat nyert, s aztán arczké-
peket és oltárfestményeket készitett. — A
müegylet, majd a képzőmüvészeti társulat
kiállításaiban mindig találkozhatunk Than
müveivel, s ezek a kiállitás legelső müdarab-
jai közé tartoztak.

A bécsi kormány pár év elött 25,000 fttal
kiván vá gyámolitani a birodalom müvésze-
tét, Thannak az „Ember tragoediájához" fes-
tett egyik müvét is megvette, s azt a nemzeti
muzeumnak ajándékozta.

Thunnak mindenütt jol ismert neve volt
már, s mégis mind ö, mind a jeles Lotz csak
sok utánjárás, a sajtó összes felszólalása után
kaphatták meg a pesti redout falfestményeire
a megrendelést. Erre Rahl lelkes ajánlólevele
és a külföldi müvészi lapok ajánlása is nagy
befolyással volt. De végre is a protectio
kegyeltjeit legyőzte az érdem, de e győze-
lemért fáradni is kellett, mert a nagy falfest-
mények elkészithetéseért még a tánczterem
boltozatára is 4 óriás alaku képet (a hazai
folyók allegóriáját) kellett festenie, oly árért,
és oly rövid idö alatt, hogy csak a legnagyobb
eröfeszitéssel tehette. — A csemege-ikrembe
„Attila lakomáját" festé, miután a sok aka-
dály véget ért, s a carton (szénrajz) elkészi-
tési diját Bécsből utalványozták. A redout
lépcső-termébe Lotz Károlylyal együtt fes
tettf ..Tündér Ilona" meséjének különböző
jeleneteit. A kisebb freskók mind Lotztól
valók, az óriás nagyságu, s Argyilus Tündér-
or.-szágba érkezését ábrázoló kép azonban
Thané,.valamint az oldalt levő hat allegorikus
alak is, melyek tánczot, vigságot stb. ábrá-
zolnak.

E nagymérvü, s festőiknek nagy elisme-
rést szerzett müvek bevégzése után Than
szintén Lotz Károlylyal együtt, megbizást
kapott a muzeum lépcsőháza falfestményei-
nek kompoziezióira. E megbízás még Bécsböl
történt, s mindakét derék müvész ol i< készi-
tette a vázlatokat. A magyar kormánv már
az elsö összeget utalványozta is, liojjvakéuek
festése megkezdődjék.

Th i k
g j

Than müvei közül, nem is emlitve a s
l

ok

alakkal), 54 arczkép, (köztük 10 térdig festett
nagyságban.)

Az életrajz kiegészitésére még csak azt
emiitjük nieg, hogy Than a koronázás alkal-
mából müvészete elismeréseül a Ferencz
József rendet nyerte meg.

Than müveiben azonnal feltűnik a klasz-
szikus minták tanulmányozása. Semmi mel-
lékes eszközökkel nem keresi a hatást, minők
az eszmék élére állitása, a szinek keresve
keresett élénksége, vagy a világítás színpa-
dias alkalmazás. Mindig természetes és mü-
vészi óhajt maradni. Rajza szabatos, könnyed;
alakjai nemesek, hajlékonyak, s a mozdula-
tokban természetesek; az arczok kifejezők.
A csoportozatokat művészien rendezi el-, s
fölösleges alakokat hiában keresünk kompo-
ziczióiban. Színezete életteljes, természetes, s
kirivó szinekkel soha sem találkozunk nála.
A test-részek meleg színezete mindenkinek
feltünhetik. Éles világítást soha sem használ;
söt a félhomályt szereti legjobban. Képei nem
ragadják meg erőszakosan a figyelmet, de
annál éberebb figyelmet költenek a müisme-
rőben, ki az egészben ugy, mint a gonddal
dolgozott részletekben , ott találja az egész-
séges müvészi elemeket.

arczképet, melyek közt pedig oly jelesek
vannak, mint a Batthyány Lajos és Deák F.
arczképei; nem is emlitve tanulmáiivföit,
csak a következő történelmi képeket soroljuk
elö: Zápolya Izabella, n Délibáb szerelme a
Nappal (mely a párisi kiállitáson is szerepelt),
Medor és Angelica (Ariosto „Ürlando Fu-
rioso" költeményéhez, a nemzeti muzeumban),
Francesca de Rimini, Krisztus keresztelése,
Ámor és Psyché (gr. Pejachevich tulajdona),
Zápolya halála. Az ónodi országgyülés, Csák
Máté. Hunyor és Magor (Aranv költeményé-
hez), Martinuzzi a mint Izabellával a lemondó
oklevelet aláíratja, az Odysseából két kép
b- Szina palotájában; stb. Ezeken kivül még
a muzeumban láthatók: Az „Ember tragoe-
diájából" az Isten, Ádám és Luezifer a felhők
közt; Imre király, Pekry és Nyáry Lőrincz,
Ujonczozás,ésszt.Czeczií. Oltárképei szintén
számosak; valamint festett életképeket is.

Munkásságát illetőleg saját jegyzeteiből
idézünk, melyekből kitünik, hogy 1865. máju-
sáig öt év alatt festett94 képet, m-lyek közt
24 történeti és nagyobb életkép (hat óriási

Egy szép őszi napon.
Mily bús, mi halvány, mily fájó s mi csüggedt
Az ősznek arczu, s mily kihült a lég!
Mégis mi kéjjel tarjjuk rajt' szemünket!
Mégis mily vonzó leikünknek e kép!
Elnézem én is . . . s elmém messzebolvgva,
Kérdő sóhaj kél felgyűlt lelkemen:
Oh mulandóság, nélküled mi voln' a
Költészet, hit, szabadság, szerelem?!

Az örökélet nem hord veszteséget,
Hol \ esztcség nincs : mi a fájdalom ?
Hol fájdalmaknak gyötrelme nem éget,
Ott az öröm csak árnyék a falon.
Es oh, a költő ott miről dalolna,
Hol kín s öröm nem ég a lelkeken?! . . .
— Oh mulandóság, nélküled mi voln' a
Költészet, hit, szabadság, szerelem?!

Leborulunk a természet keblére,
Mely alkot, hoz, s mely enyészetbe visz,
S a síron túli lét száz álma végre
Megköti még a legbölcsebbet is. —
S iniü nyomorunkat éiezzük titokba',
Az imádat ajkunkon megjelcn . . .
— Oh mulandóság, nélküled mi voln' a
Költészet, hit, szabadság, szerelem?!

Kardot fogunk, és ontjuk drága vérünk
A szabadságn-ik dús eszméjeért!
Mig hogyha tudnók, hogy örökkön élünk,
E lelkesedés mind nem volna mért.
Ki vágyna akkor zsarnok-hatalomra,
Ha nincs fegyver, som szolga-félelem? . . .
— Oh mulandóság, nélküled mi voln' a'
Költészet, hit, szabadság, szerelom?!

Tündérvilágok ezer képe csillog
Mohó lelkünkben, ha a lány szoret!
Varázsa van mindennok, a mi tiltott,
S t'áj, hogyha vágyunk egyből nem vehet. -
Minden, mi édes: éljük százszorozva,
Mert fogy az élet, fogy, fogy szüntelen . . .
— Oh mulandóság, nélküled mi voln' a
Költészet, hit, szabadság, szerolem?!
Szép, őszi nap! kiégett sugaraddal!
Érzem varázsod mély rejtelmeit!
Neked köszöni létét e szelid dal,
Moly bús sorsodból hő vigaszt merit.
Ez a z a bübáj, mit lényünk valója
Arczodról olvas oly édesdeden! . . .
— Oh mulandóság! nélküled mi voln' a
Költészet, hit, szabadság, szerelem?!

Benedek Aladár.

En-©y besorozott naplójából.
1850—.51.

A 48—9-ki küzdelemre következö mar-
tyriumnak háromféle fajtája volt, melyek
helylyel-közzel egyaránt sulyosak voltak.

Egyik a bujdosás, melyet azok választot-
tak, kik netán bekövetkező politikai változás
reményében, nem akarák magukat megadni,
és ismeretlen vidékeken, erdőkben, pusztá-
kon rejtegetek magukat, miglen Haynau
rémuralma véget érvén, előjöhettek, és ré-
szint megmenekedtek további üldözésektől,
részint szelídebb büntetésekben részesültek.

A második a börtönélet volt, a csehor-
szági várakban, melyekről e lapok is hoztak
némi ismertetéseket.

Kevésbbé volt azonban szó mindeddig a
szenvedés harmadik, mondhatni, tragikomi-
kus neméről, a besoroztatásról, melyet az
ujabb nemzedék inkább csak nehány elter-
jedtebb adomából ismer, — milyen például
az, midőn b. Podmaniczky Frigyes bérkocsin
ment szénát faszolni, — de a mely neme a
büntetésnek több esetben még a börtönnél
is kinosabb volt, több apró boszantással
levén egybekötve.

Annálfogva talán nem lesz érdektelen e
sajátságos, részleteiben szerfölött bizarr
büntetésnem különösségeiről ugy ebédutáni
kávé és pipaszó mellett megemlékezni.

Ebben azok részesültek, kik nem voltak
egyszersmind cs. k. katonatisztek, csupán
honvédek, kik aztán, egyéb rendkivüli vádak
hiányában, besoroztattak a cs. k. hadseregbe,
lettek légyen bármily polgári vagy katonai
ranguak.

A hadtörténelem alig mutat föl hasonló,
vagy bár csak ezzel távolról is rokon esetet.

Herczeg, gróf, báró, milliomos bankár,
főispán besoroztatva közembernek oly se-
regbe, melynek legénysége félbarbár —
mert notabene a volt honvédtisztek mind
szláv, német és cseh ezredekbe soroztattak
— és a melynek tisztikara a legeslegkékebb
vérü. legreakeziónáriusabb arisztokráczia
tagjaiból állott.

— Die verfluchten Kerls sollen die Gleich-
heit spüren! — hallók mondatni a junker
tisztektől.

Mikor Aradon Schlick szállása elé állit-
tatánk, egy előttem álló tiszttársamat egy
osztrák tiszt megszólított, kivel — ugy lát-
szék — előbb ismerös volt.

— Nos hát, — kérdé gúnyosan — med-
dig vitted a lázadó seregben? Ezredes vagy
tán épen tábornokságig?

— Nem rangvágy, hazám szeretete ve-
zérlett oda! — felelé a kérdezett, meglepetve
ennyi lovagiatlanság s kegyetlenségtől.

Kimondhatlan szomoru napok voltak
ezek. Egy törzstiszt félkörbe állita bennün-
ket, s rövid szónoklatban elöadá, hogy ezen-
tul se magyar, se német, se szláv, se oláh
nincs, — mindnyájan „österreicherek" va-
gyunk. Ez legyen mindenki magatartásának
zsinórmértéke. Azután föleskettetének ben-
nünket a feketesárga zászlóra.

Betegség miatt szabadsággal haza bocsáj-
tattam, s csak deczember végén kezdődött
besoroztatásom.

A kórházakból a legfakóbb, legrongyo-
sabb köpenyek s a legzsirosabb ugynevezett
„holzmüznik" elökerestetvén, ezekből mind-
egyikünk kapott egyet, melyet viselni tar-
tozott.

Budáról gyalog indultunk ki, kettős szál-
litmánynyal, melyek egyikében mintegy 84
volt honvédtiszt, a másikban vagy másfél-
ezer közhonvéd volt, kisértetve egy osztály
deutschmeister által.

Az állomásokon a lakosság az utczára
tódulva, a kabátos osztály kocsikon elibénk
jőve, fogadott bennünket mindenütt. Forra-
dalmi dalokat énekelve vonultunk be a vá-
rosokba. Ezen dalok közt voltak sértő, gúny-
dalok is, minők: megfutott u kulazér darum
a darum stb., a mellett, hogy Kossuth neve
majd mindegyikben előfordult.
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Ugy látszott, a katonai kiséret csak azért
^ álláspontunkat különben is elég

kodtak, mi tevők legyenek e kihivó, türhet-
len sérelmek miatt.

után meg, gondolá, nem sokáig fog tartani
ugyis. A mint a magyar határon tul leszünk,
majd más nótát kezdenek ök is.

De még tul se voltunk, máris elkezd-
ték ezt.

Nagy-Czenkre értünk, közel az osztrák
határhoz. Itt egy deutschmeister-káplár csak-
nem forradalmat idézett elö.

Ugyanis a közhonvédek szállítmányának
kísérő százada boszus volt átalán azért,
mivel ott semmi keresetük nem akadt, mig
a tiszti szállitmány kisérete uszott a borra-
valóban. Voltak közöttünk gazdag házak
fiai, kik két-három katonát tartottak magok
körül.

Azonkivül a tiszti szállitmány szálláscsi-
nálóinak nem is kellé vesződni a szálláski-
mutatással sem, a mellett hogy jól megven-
dégelték öket. Mert a kabátos osztály, mint
mondám, félórányira elibe jött a szállítmány-
nak, s kiki „fogott magának" annyi honvéd-
tisztet, a mennyi házához befért.

Tehát a közlegényi szállitmány egy leg-
böszebb tizedese, a hol csak erre alkalma
nyilt, szabad kifolyást engede boszuságának.
Itt Czenken pedig nem levén elegendő számu
uri ház, néhányan parasztházakba szállásol-
tuk magunkat, a hova pedig a bősz tizedes
közhonvédekbt akart vinni. Azután sorra
járta az ilyen házakat, s kellő foku részeg-
ség által támogatva, kihivó gorombaságokat
követe el az ott talált honvédtisztek irányá-
ban. A leggyalázóbb szidalmakkal illette, és
kiparancsolta öket az elfoglalt szállásokból.

Én ekkor épen beteg levén, az ágyon
hanyatt fekve, arra ébredek álmomból, hogy
a lángoló vörös arczu, dühtől tajtékzó száju
öles káplár iszonyuan káromol, szid enge-
met, ki meg nem magyarázhatám magamnak,
mi okból — annál kevésbbé, mert beteg levén,
semmi excessust nem követtem el, s külön-
ben ezt a káplárt soha sem is láttam annak-
elötte. A mi szállítmányunk káplárjai, gazdag

i »• i_ xv^iu.,„ ;*il̂ V,K mint. nacrvuri

^ „ „ ^ j , de az én egyik barátom, volt alez-
redes, ki nem csupán előbbi rangja, de kitünő
szellemi tehetségénél fogva, a tanácsadó
patriarcha szerepét játszta köztünk, lecsen-
desité öket, s azt ajánlá, hogy tömegesen
menjünk panaszra a kapitányhoz. Az utczán
a kapitány szállásáig csaknem az egész tiszti
szállitmány csatlakozott hozzánk, mialatt
az őrjöngő tizedes folyton szidott, Kossuth-
kutyázott bennünket.

Noha a fegyvertartás a legszigorubb bün-
tetés terhe alatt tiltva volt, mégis egypár
barátom kezében tőrt, pisztolyt láték meg-
villanni, s azt hivém, hogy ha a kapitány
elégtételt nem ad, itt most véres és végzetes
kravall íog kifejlődni.

Miután mindnyájan be nem mehettünk,
a katonai szabályok is csak két egyént en-
gednek meg a testület nevében panaszra
menni, tehát hirtelenében felkiáltás utján
megválasztottuk a küldötteket, kik közé én
is sorolva lettem, de nem kettő, hanem öt
lett választva, valószinüleg azért, hogy spe-
cziális eseteiket elöadják.

Szónokunk, emlitettem alezredes barátom,
németül előadni kezdi panaszunkat, de félig
sem hallgatta ki a kapitány, hanem a bősz
Orlando furioso káplárhoz fordulva, cseh
nyelven neki parancsolá, hogy ő adja elő a
dolgot először.

Az aztán általunk, érthetlen nyelven el-
vicsogott valamit, mire a kapitány hozzánk
fordulva, azt mondá, hogy ha nem engedel-
meskedünk e káplárnak, kitéteti a derest és
mindnyájunkra ötvenet vágat. Rechts um!
Marsch!

A mint ez eredményt elöadtuk a ház elött
várakozó társainknak, átalános volt csaknem
a nézet, hogy tovább e szállitmányban nem
maradhatunk, hanem — leverve az örséget,
ha akadályozni akarna, menjünk az épen
átellenben sötétlö Bakony hegységbe. — K. P.
alezredes mindenekelőtt e helyről akart el-

eioLie. A im saaiiiLiiioiijr mm. *»«*,. j—,o o j vinni bennünket, s azért inditványozá, hogy
borravalóink fejében, inkább mint nagyuri i m enjünk az ö szállása udvarára, a hol érte-
komornyikok viselték magukat irányunkban, kezhetünk a továbbiakról,
képzelhető ennélfogva, mennyire lázasztó [ t t a z u t á n a mi higgadt bölcs barátunk,
volt ez idegen tizedes viselete, ki akármelyi- a ^n\c\ tunc-ra fektetve a fősulyt, elöadá,
künkkel szóba állt, kezét emelte föl, arczul- j hogy e jelenet barbarismusának szégyene
ütéssel fenyegetvén. I n e m minket, de inkább a kapitányt illetheti,

Részemről, ehhez hasonló válságos pilla- j ki igy bánik a gyözöttekkel és müvelt embe-
natom nem volt az egész hadjáratban. Mert! rekkel. Tűrjünk, a mit csak lehet, tartsuk

' ' ' i i — l £enn magunkat a hazának akkorra, mikoron
majd mint katonák ujra használhatunk, mig
a Bakonyba menve, utóvégre is csak rablókká
aljasodhatnánk, a mit mi nem tehetnénk, s

csatában elesni végre is tisztességes dolog,
de fölakasztatni vagy főbelövetni egy része-
ges káplár miatt, fagyos béke idejében, ezen
rám nézve tragikomikus véget épen nem
óhajtottam.

Pedig ha e tizedes keze.megérint, okvet-
len bekövetkezik a kényszerüség, hogy meg
kell öt ölnöm. Fegyver nélkül lévén, még
jóravaló kés se volt nálam; már épen a káplár
kardjára vetettem szememet, hogy azt hir-
telen kirántom hüvelyéből, és azzal leszú-
rom, ha t, i. testi sértést követ el rajtam.

A gondviselés őrködött fölöttem, két ba-
rátomképében, kik a szoba sarkában kártyáz-
hattak s látva az ittas káplár eszeveszett
állapotát, hátamögé álltak, s két karját
megfogva, azonban nyájasan, nyugodtan:
„aber Herr Korporai" megszólítással, kapa-
czitálni kezdették. De kirántva magát kezeik
közül, meg ezeknek fordult, azon mód szidva

aljasodhatnánk, a mit mi ,
csak ismét inkább megadnók magunkat a
hatalomnak, még roszabb sorsra és föltéte-
lek alatt. (Vége köv.)

Hogy dolgoztak a régiek?
4 ki valaha foglalkozott régi könyvekkel, az

érteni és tudni fogja azon nagy különbséget, mely
a mult századok irodalmi termékeit a inn iáktól
elválasztja. S e különbség nemcsak a kiállitás

Jókain, a ki 25 év alatt több száz kötetre terjedő
regényt és verset irt össze, pedig ha ismerjük egy-
egy régi tudós munkáit: Jókai műveit keveseln-
fogjuk.

Egyetlenegy példát hozok fől és pedig nem
a gazdag német irodalomból, hanem a mienkből,
hogy kimutassam állitásom igazságát.

Geleji Katona István egyszerü kálvinista pap
volt, kinek irodalmi munkássága voitaképen csak
tiz évi időtartamra szorítkozott, s mégis oly tömeg
művöt hozott létre, a mi fölér Jókai 25 éves dol-
gozatainak egész összegével, a terjedelmet tekintve
pedig azt beismerhetjük, hogy az ujabb irók kö-
zött ő dolgozott nálunk legtöbbet.

1638-ban adott ki Geleji Katona egy „Prao-
corium Evangolicunr' czimü predikácziós könyvet
ivrétben, moly összosen 956 lapra terjed. 1640-ben
kinyomatta ennek második kötetét, mely 1102
lapot tesz, a kettő összeson 2058 lap. Ez 514 és
% nyomtatott ivet tevén ki: 36 kötőt regénynyel
ér fel, ha minden kötetbe 15 ivót számitunk, podig
a leggyakrabban, kevesebb szokott lenni ennél.

1645-bon adta ki „Titkok titka" czimü pole-
mikus munkáját, mely a hozzá csatolt 24 lapnyi
„Magyar Grammatikátská-"val 1228 lapra rug
nogyedrétben, mi 15 ivével számitva ujra 10 köto-
tet tenno. 1645., 47. és 49-ben jelent meg tőle
„Váltság titka" czim alatt ujra egy predikáczió-
gyüjtemény 3 kötetben, mely összeson 4666 lapra
vagyis 583 ivre törjed; ez ismét 39 kötetnyi re-
génynyol ér föl. S végre Keserűi Dayka János
erdélyi püspökkel kiadott egy „örog Gradual"
czimü óriási énokes könyvet s 1649-ben a szatmár-
németi zsinatnak általa szerkesztett kánonait, a
miket — miután csak részben az ő munkái — nem
tehetünk többro 15 kötetnél, s igy 10—12 évről
föl tudnak tőle mutatni nyomtatásban 1500 ivet,
a mi ismétlen megüti korunkban 100 kötőt regény
terjedelmét.

De ha tekintetbe veszszük azt, hogy Geleji Ka-
tona munkáinak tetemes része a szemrontásig apró
betűkkel s a papírnak lehető kímélésével nyomatott,
s ha meggondoljuk a mai kiadások főolvét, hogy
t. i. minél kevesebb szöveggel minél több ivet tölt-
senek be: akkor a kötetek számát bizvást tehetjük
százötvenre.

S kérdezzük most már, hogy a mai irók dol-
goznak-e ennyit tiz év alatt, nem véve azt figye-
lembe, hogy Katona még püspök is volt oly kor-
ban, midőn az egyház török, tatár, német, jezsuita
s vallási szakadások által folyvást zaklatva volt, s
midőn rendelkezéseinek nöm állott szolgálatára
sem távirda, sem postaközlekedés, hanem vagy
személyesen kellott az ügyeket rendbe hozni, vagy
foliánsokat irni a zavarok locsendesitése végett?

Bizonyára nem, 8 igy e példából kitünik, hö gy
a régiekben hasonlíthatatlanul több munkaerő és
több kitartás dolgozott mint a mai kor ombereibeB.
Mort nem szabad ignorálnunk ez összehasonlítás-
nál azon kirivó különbséget, mely az akkori esz-
közök és a mostaniak között van. Már magúk az
Írószerek gyakorlatiatlanok voltak, a nyomdák
lassúk, roszul fölszereltek, a segédkönyvek meg-
szerzése évek fáradságába és tetemes összegbe
került, haugyan mög lehetett is azokat vásárolni,
a mi nagy nehézséggel járt, mert e czélra sem
állandó könyvkereskedések, sem hirlapok, folyóira-
tok nem szolgáltak közvetítőül; hozzájárult aztán
e kezdetleges állapothoz a folytonos hadizaj, mely
csendes és biztos munkásságot sohasem engodott
kifejtonis o sok visszásság daczára is képesek voltak
annyit, vagy többet dolgozni Íróink, mint most,
midőn a sajtókat gőz hajtja, a megrendeléseket
villanyfolyammal tehetjük, a szállitást vasuton
eszközölhetjük, s az emberi tudás majd mindegyik
ágára ott vannak a különböző időszaki iratok, a
mikből a legujabb irodalmi termékeket s a haladás
minden mozzanatát folyvást figyelemmel kisér-

e l v á j
minőségére,

léi

g
, nyelvezetre és nyelvkezelésre

nézvo létezik, hanem úgy a kötésre, mint
i^en sok esetben a könyvek tormetességéro nézve
is*. Ma már p- o. az ivrétű nyomtatványok megrit-
kultak s inkább csak diszműveknél vétetnek elő,
mig'récrenten az nagyon közönséges alak volt. Ma
a kötés0épon csak addig tart, a mig az ember egy
kö löör átolvas; a második olvasásnál márkőzül, meg ezeknek fordult,azonmód szidva , k 5 t d ö s z ö r átolvas; a második olvasásnál már

öket, s kezét emelve rájuk, a nélkül azonban, 8 z é t m á l l i k , míg a XV XVI-dik századi kötések
hogy Ütést merészelt volna, ™* " « t ütemes erőfeszítéssel választhatjuk szét.

bJ -- •• - - . . •. « mondák— Menjünk a kapitányhoz!
mindhárman, s a káplár nagy bizton-érzettel
ismétlé, hogy menjünk, ö parancsolja.

Az utczára érve, egész csoport tiszttar-
sainkkal találkoztunk, kik hasonló jelenet
miatt voltak fölháborodva, s épen azon tana-

sSmÍlik, mig a XV, ik századi
iveit csak tetemes erőfeszítéssel választhatjuk szét
Ez massiv, arnaz lágy, mint maga a korszak is.
Most mindent a pillanat gyorsaságával teszünk s
a tartós megmaradásra nöm számitunk, mig regen
egészen megforditva gondolkodtak.

Van azonban még egy különbség a mult es
jelen omboreinek munkássága között s ez: a létre-
hozott művek tömérdeksége. Ma csudalkozunk

Méltányolnunk kell tehát a régiek szorgal-
mát, habár annak eredménye ma már elsárgult
papiron és kopott kötésben áll is előttünk.
F BihliophiL

A költöző fecskék.
Sárgult lombokat hord hűvös őszi szél; — az

alkonyodó nap halvány sugarai, mint egy haldokló
végtekintete, tévedoznek még a letarolt mezőkön.
A természet oly csöndes, képe oly szelid, oly jól
esik o körülünk elterülő nyugalom, e késő szep-
temberi alkony kibeszélhetlen édes nyugalm*'
és valami mégis ugy fáj, a sziv néha ugy oL elszo-
rul, mintha érzenők : a búcsú közeleg, — bucsu,
elválni a kodvesektől, kikkel együtt vigadtunk,

! danoltunk, mig felettünk ragyogott a nyári nap . . .

S3Í
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A templom tető körül egy kis sereg nyugta-
lankodik, a torony párkánya hangos tanácskozók-
kal van tele, — a lelkész-lak csendes udvara
szokatlanul megnépesült; a lég éles „wics" „wics"-
ektől hangzik a magasban, — különböző tájak
felől gyors-röptü hirnökök érkeznok néha-néha;
körültök összecsődülnek az apró tanácskozók, s
lázas nyugtalansággal röppennek ogyet a torony
körül. Majd hirtelen minden elcsendül; fej fejhez
lapulva sürü szárny-tömeg boritja a tetőt,alig hallik
egy két intő „zsicz-zsizsicz" . . .; a nap már a lát-
határ felé közeledik, az ég mélye mind sötétebb és
sötétebb lesz, — s mintegy e várt jelt üdvözölve, éles
sziszenéssel felröppen nehány a szárnyas seregből,
s midőn fent van, utána füződik az egész tömog.
— De mintha halotti torra mennének, semmi dal,
semmi öröm-ének, a szokott „wics"-,)wicsu nöm
hallik sehol; mint ogy karthausi csoport, melynek
kedélyét a „mementó móri" gondolata nyomja, —
némán, hangtalanul emelkedik mind magasbra,
mind magasbra, — a villás szárnyak
eltünnek szemeink elől, s végre az
utolsókat is eltakarja az ég kék bol-
tozatja, — — a fecskék elköltözé-
nek !. ..

Az alkony leszállt, a láthatár
sötét, a paplak udvarán ujra csen-
des minden — csak az eresz alól
hallik egy- két lassu „wit" - „tóit"

az elhagyottak, — későn költ,
erőtlen, árva fecsko-fiuk! — Szegény-
kék, ha tudnák sorsukat!

Hová, hová ti szivtelen anyák,
kik az éhhalál és hideg kettős gyil-
kának hagyjátok itt magzataitokat!
kik veszni engeditek a tehetlen cse-
csemőt, csakhogy magatok tovább
is a verőfényben fürödhessetek? hisz
nincsen szép tollatok, hogy ragyog-
tassátok a déli nap hő sugáriban,
színotok a halál, utatok az éj, a bűn-
fajzó sötétség . . .

Engedd a fecsketábort költözni
békén, ne irigyold tőle a dél nya-
rát, . . . minek szemrehányásokkal
keseríteni a válás perczeit. Hiszed,
hogy könnyü távozni annak, ki oly
némán kel oly hosszu utra? hallot-
tad-e tőlök a vidám tavaszi dalt,
mint midőn megérkezének, hallot-
tad-o most az akkori végtelon cse-
vegést, mely annak jele, hogy a szív
örömtől telve?. . .

Oh! e némaság a kétségbeesés
hallgatása volt, elhagyni a hont, s
benne az árvát, az édes szerelem, s
a fészek omlékivel, — hogy majd
csak egyiket, sőt talán egyiket sem
láthassa viszont. Mi az, mi Afrikában
várja? — fényes napsugár, idegen
vidék! — hogy egyik som csábítja,
jele a lassu, vontatott ut odáig, a
rideg, kedélytolen élet ott, — hol
nem rak fészket, és nöm alkot ott-
hont, s nem veri a hajnalt az anya-
fecske ébresztő dala. A dél legszebb
vidéke is csak szomoru menhely az
Európából kiköltözőknek, hol a ter-
mészet fejedelmi asztalánál kegye-
lem-kenyeret, élelmet találhatnak;
de ugy látszik, nekik sem édes e
konyér, mert mihelyt a elsö enyho
szellő megindul észak fölé, ők is
utra kelnek, gyorsan, sietve, pár
nap alatt visszaröpülve a kedves
hon felé.

A föld, melyből nehéz az el-, de édes a visz-
szaköltözés, — e föld csak a hon lehet.

Az elköltözők hazánkfiai voltak! D—y.

nea-parti gyarmatok, Szt. Helena és Assunciou
szigetei, a Fok-tartomány, Sokotora és Perim szi-
getei, — Amerikában a Falkland szigetek a Ma-
gellán-szorosnál, Guyana, néhány Antilla-sziget,
Portorico, a Bermudák s a Hudson-öbli tartomá-
nyok adják hatalmába az ottani tengerek és par-
tok politikailag és kereskedelmileg nevezetesebb
pontjait. Ausztrália egészen az övé s a Csöndes-
tengeren szabadon kószálhatnak hajói.

Ázsiában is jóelőre gondoskodtak magukról
az angolok. A gazdag India mérhetetlen területé-
vel és természeti kincseivel Angliának adózik. De
nemcsak Elő - Indiában , hanem nehány fontos
gyarmatnál fogva Hátsó-Indiában is erősen meg-
vetették lábukat. E gyarmatok egyik legfonto
sabbika kétségtelenül Singapore szigete a hason-
nevü várossal együtt.

Singapore vagy Singhapura (Oroszlán-város)
egy kisded, 15 és fél Q mfldnyi területű sziget a
hátsó-indiai félszigetnek (Malaccá) deli csúcsánál.

raktárak, irodák, rakpartok, a kikötő maga és a
hajógyárak foglalják el. Az északi város körül az
ázsiai lakosok kampong-jai (kunyhói) torülnek
félkörben. A város lakossága a lehető legkülön-
bözőbb népek vegyületéből áll. Van ott chinai,
japáni, malay, hindu, európai, amerikai, szóval
Singapore a legkülönbözőbb élő népek muzeuma.

Singapore fontosságát egyedül csak fölötte
kedvező fekvésének s nagyszerü kereskedésének
köszönheti, melyet részint a kelet-ázsiai tartomá-
nyokkal és indiai szigetekkel, részint Európával
és Amerikával folytat. Minden hajó, moly a ma-
laccai tengerszoroson s azoknak is jó nagy része,
melyek a Sunda-szoroson áthaladnak, Singaporét
okvetetlenül utjába ejti. Azonkivül a chinai ke-
reskedés tetemesebb része is Singaporen megy
keresztül s az a föltétlen szabadság, mely itt min-
dennemü kereskedelmi dologban uralkodik, ha-
sonlóképen sokat tett arra, hogy Singaporet nagy
fontosságra emelje.

Az osztrák-magyar kelet-ázsiai
expediczió az idén ápril első nap-
jaiban érkezett Singaporéba. Xán-
thus János hazánkfia több levelet irt
onnan s a többek között nehány
fényképet is küldött. A képek, me-
lyeket mai számunk közöl Singapore-
ról, e photographiák utón készültek.
Az egyik a singaporei hindu főpapot
ábrázolja sajátságos nemzeti öltöze-
tében, a másik pedig singaporei
utczát mutat. Mint minden ujabb
városban, ugy Singaporeban is a
főbb utczák szabályosak, szélesek és
egyenesek s mindkétfolől gyönyörü
terebélyes, fasorok vonulnak végig
rajtok. A képünkön látható utczán
a pompás lombos fák annyira elrejtik
a tulajdonképeni utczát, azaz: a há-
zakat, hogy inkább egy árnyas sé-
tányhoz hasonlit az, mint egy nagy
város utczájához. S. L.

S i n g a p o r e.
A régi phooniciaiak óta soha még gyarma-

tosító nemzet kereskedelmi és politikai tekintetbon
oly éles látást és oly ügyes tapintatot gyarmatai
alapításánál nem tüntetett fől, mint az angolok.
Anglia bámulatos előrelátással és ügyességgel
ismeré fel és foglalá el a föld kerekségén mind-
azon pontokat, melyek a világtörténelem s külö-
nösen pedig a világkereskedelem folyamában már
jelenleg is, de kivált a jövőben még inkább döntő
bofolyással birhatnak. Európában Málta és Gibral-
tár a Földközi-tengerre, Helgoland az Elbéro, a
Német-tongerre s Közép-Európa északi partjaira
biztosit szamára befolyást, mig Afrikában a Gui-

' Költöző fecskék.

Singaporet korábban roppant erdőségek boritot-
ták, de ma már virágzó termő-földdé van átala-
kitva majdnem egészen. Csak imitt-amott marad-
tak meg őscrdőségoi és dzsunglái (cserjés), hanem
ezek is elégségesek arra, hogy iszonyu mennyi-
ségü vadállatokat s különösen tigrisokot bocsás-
sanak a műveltebb vidékek lakóira. Bárha minden
tigris főre 50 dollár dij van is kitüzve, azért o
kegyetlen vadállatok mégis minden évben elpusz-
titiinak 50—100 emberéletet. Hiába irtják okot a
szigeten, mert a szárazföldről a keskeny csatornán
keresztül ogy helyett hat is átúszik.

A szigeten egyetlen egy város van, Singapore.
E város, noha csak 1819-ben alapitáSir Stamford
Eaffles, máris 80,000 lakost számlál s Kelet-Ázsia
egyik legnagyobb jelentőségü kereskedelmi piacza.
Singapore a sziget déli szögletében fekszik egy
igen kényelmes kikötő mellett, melybe a hason-
novü folyó szakad. Az európaiak templomai, a
kormányzói épülotek, törvényszékek s magán
lakások északra vannak, déli részét

Különös életmódok a fran-
| cziák fővárosában.
Nem régibon három kitünő tudós

Páris társadalmi helyzetét tanulmá-
nyozván : azon bámulatos tapaszta-
latra jött, hogy a város lakosságá-
nak öt százaléka még reggel nem
tudja, hogy mit és hol ebédel, s este
hol hajtja fejét nyugtató álomra.
Rejtélyes életmódjuk csak a rendőr-
ség eiőtt nyilvános. S közülök so-
kan, még ha megmondják is kére-
setmódukat, csak akkor világosit-
hatnak föl bennünket, ha részletes
ismertetést nyujtanak. Ha p. o. egyik
igy mutatja be magát, hogy ő „őrző
angyal," a másik, hogy ő „forró
levessel kinai," a harmadik, hogy ő
„bohócz-vállalkozó," a negyedik,
hogy ő „tűzszerekkel kereskedik,"
még ebből keveset értünk, s alig hi-
hetjük el, hogy ily életmód létezzék,
pedig ezeren ilyesmi után keresik
naponkénti élelmöket.

Kezdjük először is a tűzszer-ke-
reskodőkön. A kofák, kik naphosz-
szant ki vannak téve az időjárás
viszontagságainak, hogy lábaik s
ujjaik mög ne fázzanak, melengető

fazekakat tartanak térdeik között, melyekben
parázsnak kell állania. Mindegyik kofa a közeli
szénkeroskedőtől látta el magát eleinte a szük-
ségelt szénnel, mi naponként hat sous-ba kerül-
hetett.

Egy csavargó, ki naponta a vásárban lézen-
gett, lesve a kinálkozó alkalmat, észrevette, hogy
a szénkereskedők igen hanyagul teljesitik a kofák
körüli szolgálatukat. Eszébe ötlött, hogy azokat
kiküszöböli. „Ha," igy okoskodott, „valami jobbat
s olcsóbbat sikerül fölfedeznem, s kivihetem azt,
hogy a helyett, miszerint a vevők jöjjenek hozzám,
én keresem föl őket, az üzlet csakhamar biztositva
lesz. A szénkeroskedők a melengotő-edényt szén-
nel töltik meg, s ez néha veszélyessé is válhatik.
E helyett olyasvalamit kell kiszolgáltatnom, mi
voszélylyel nem jár, ád annyi melegségot, s azt
tovább tartja fenn." Körül nézett, gondolkozott,
kísérleteket tett, s végre elhatározta, hogy leg-
czélszerübb lesz égő csert alkalmazni. Előnye volt
a szénkereskedők fölött, mert bátran hirdetheti,

nogy azoü, kik ő tőle vásárolnak, megszabadulnak
a széngőz által előidézett főfájástól.

Eljárta a kofákat, megkérdezte, hogy mit
szólnának arra, ha egy ember minden reggel el-
jönne, s a melengetőt megtöltené, s ezentul nem
magoknak kellene szaladgálni a
szénárushoz, mert ő minden percz-
ben készen áll szolgalatjukra.

„Bizony, derék egy legénynek
tartanok," válaszolának, „mi is jól
járnánk, de ő is."

,,No jó," mondá ő, „én föl-
ajánlom magamat asszonyságoknak,
jövő télen tűzszer-kereskedést nyi-
tok."

Ez eszme, melynek kiviteléről
még eddig senki som gondolkozott,
átalános mozgalmat idézett elő, 8
voltak, kik azt lehetlenséggel ha-
tárosnak itélték. Az ujitót minde-
nütt gúnynyal fogadták, de ő mind-
ezt a nagy szellemek önbizalmával
türte ol. Nyáron át a nyersanyago-
kat szerezte be, belől és kivül vas-
pántozott talicskát készitett, s mi-
kor a hüvös őszi hideg beállott,
egy éjj el ott termett a vásártéren,
s mikor legkevésbbé várták volna,
egy kiáltás hangzott végig a vásá-
ron, moly szokatlansága miatt a
figyelmet rendkivül fölébreszté.

„Tüzet vegyenek, ki parancsol
fris tüzet! asszonyságok, elő a me-
lengetővel, itt a tűzáruló!"

Már erre lehotlen volt a neve-
tést visszatartóztatni. Nem törő-
dött vele. Czélját elérte, mert a
kiváncsi tömeg közelebb huzódott
hozzá, s ő, az udvarias férfi, meg-
engedte, hogy rejtélyes talicskájába
belekukkantsanak. De itt ám nöm
állapodtak meg, másnap minden
kofa előtt megkellett állania, s a
melengető az ő tűzszerével tölte-
tett meg. Kevés idő mulva nem
maga huzta talicskáját. Négy erős
ló vonszolt egy gőzmozdony alaku
kazánt, s nehány év mulva a „csa-
vargót" tekintetes háziurnak czi-
mezték.

Párisban nemcsak tiszta és tisztátalan állato-
kat, nemcsak mindenféle madarakat s csuszómászó-
kat tenyésztő egyének találkoznak: hanem nagy
számmal léteznek mókusnevelők, papagály- és ka-
nári-tanárok, rigó- é3 fülmile-énokmesterek. És
ezen mesterek kényel-
mesen élnek jövedel-

Vegyük föl
madár-ének-
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ötven év közötti nőt talált, kinek arcza és keze '. bérolt egy

Singaporei hindu püspök. — (Fénykép után Jankó János.)

ugy ki volt cserozvo, mintha valami vargamííhely-
ből került volna ki. Hálátlan növendékei ezzel
jutalmazták meg. Testének többi része bivalybör
ruhával volt védve s igy aludt egész biztosan, mig
a hangya-bolyok körülte hemzsegtek. S még ő

magánosan álló kunyhócskát. Az ije-
delmos bőrbetegség véle együtt el-
távozott, mert a hangyákat kevés
idő mulva kiirtották. Róza kisasz-
szony üzleti viszonyban állott több
erdei lakossal, kiktől igen olcsóért
szerezte be a hangyákat, s a mint
kiszámitotta, néha napján harmincz
franknyi nyeresége is volt. Büszkén
emlitette, hogy hangyatanulmányo-
zása folytán ki tudja azt vinni, hogy
sokkal több tojást rakjanak, mint
szabadon. „E végre —igy szólt —
egy oly szobában adok nekik szál-
lást, köl a vaskályhát izzásig bo-
füthetem. Nem bánom akárhova
rakják is fészkeiket. Nagy felügye-
letet igénylenek, s mennél jobban
üo-yel rá az ember, annál több pénzt
leijét bevenni belőlök. Tojásaikat a
vegyészeknek adom el, én látom el
az állatkertet, s Páris környékén
több fáczános kertet az én hangya-
tojásaimból tartanak fenn. E ma-
dárkáknak kedvencz étolök a han-
gyatojás."

De nemcsak hangya-, hanem
még kukacztenyésztők is találkoz-
nak e világvárosban. Van legalább
is kétezer szenvedélyes horgászó,
s ezek naponként sok kukaczot
elfogyasztanak vizbe bocsátott hor-
gaikon. S hogy meg ne szoruljanak,
egy „Salin bácsi" név alatt ismere-
tes öreg látja ol őket a szükségelt
készlettel. Ez & mesterség nem a
legtiszteségesobb, holott a tenyész-
tés önmagától alakult. — Abból
állott az egész, hogy döglött állatok
hulláit keritette kézre, azokat ned-
ves helyre zárta le, s mikor rotha-
dásba estek, az ott képződött ku-
kaczokat kiszedegette, s apró szek-
rénykékbe rakta el. Egy-egy szek-
rényt egy pár frankért adott el, s
mikor a horgászat ideje elő került ti-

zenöt husz frankot is bevett naponként. Télen pedig
rovarokat nevelt az éneklő madarak számára,
rovarokat ne
mondhatjuk, hogy nem cserélt volna Salin bácsi
há í o k k a l sem mert az éneklő madarakat

mükből.
p. o. a
mosterek esetét. Az
ügyesebbek többet ke-
resnek, mint azok, kik
kétiábu tollatlan álla-
tokat tanitnak énekel-
ni. A három-négy fran-
kot érő madár tizszerte
többet ér, ha egy ily
mestertől vesz tanórá-
kat, kik tanítás s élel-
mezés végett fölvállal-
nak házukba ily állat-
kákat, s gondosan ké-
szitikolő azokat a nagy
világ elé lépésre, sőt
még altanitókat is tar-
tanak, kik éjjel e nap-
pal fáradhatlanul ké-
pezik az értelmos ma-
dár zenetehotségét. Az
okosabb madarak hat
heti oktatás után ké-
pesek három-négy nó-
tát elénekelni, minde-
nikért öttől tiz fran-
kot szoktak kikötni, s
gyakran még többet
is, ha a tehetséget a
lehető legmagasabban
kifejtik.

Néhány évvel ez-
előtt Páris egyik utczá-
ján oly bőrbetegség támadt, hogy a lakosoknak
mindig vakarozniok kellett, s a miatt e test kise-
besedett, ugy hogy ez utczalakosok csaknem a
bélpoklosokhoz hasonlítanak. — A közbiztonsági
hatóság nyomozása után kiderült, hogy egy Kóza

j
három írnokkal sem, mert
tartó gazdag asszonyságok

Singaporei utcza. — (Fénykép után Bicsérdy János.)

boszankodott, mikor a rendőrök szobájába léptok,
s ott kutatni kezdtek.

„Ugyan ki merészli ez ártatlan állatocskákat
bántani, miért panaszolkodnak ellenök?" Szólalt
föl keserü mosolylyal „lám én körökben élek, s

az éneklő madarakat
epedve várták, s bő

erszényből bőven fizet-
ték a kukacztenyésztőt.

Ha az ember Páris-
ban a szükebb utczá-
kon végig halad, kény-
telen meg-megállani a
legrongyosabb ven-
déglő előtt is, mert az
ablakban oly ízletes
ürüczombok, vadak s
ételek vannak kitéve,
hogy szintén kedvünk
kerekedik bemenni, e
belőlök kóstolót kérni.
De csehül járnánk vé-
le, mert a vendéglősök,
mindezeket csak egy
napra bérelik ki, s este
már visszavándorolnak
tulajdonosaihoz. Páris-
ban fehér ruhát, min-
denféle öltözetet lehet
«gy pár napra kibé-
relni.

Legsajátságosabb
hivatása s életmódja
van az úgynevezett
„őrző angyalnak", ki-
ben, habár aszegények

legszogényebbike,
megkivántatik, hogy
szilárdul ellenálljon
minden kísértésnek, 8
legyen merész, ha vész
közelg. Páris külvá-
rosaiban tanyász, 8

nappal a zugkorcsmákban végez egyetmást, miért
a korcsmáros egypár darab csontot dob neki;
tulajdonképi szolgálata éjszaka kezdődik, s ab-
ból áll, hogy haza kiséri azt, ki az ital miatt
nem tud a maga eszétől s lábán haza menni. Azon
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percztől fogva, mikor ingadozó bizományát átve-
szi, ügyesen kell kijátszania mindazon terveket,
melyekot a bor diktál az ő őrizete alá bizott
egyénbe. Minthogy a ki egyszer sokat ivott, töb-
bet is akar inni, nöm csoda, ha miudon korcsmába
bo szeretne térni. Az őrangyal áll rést, s minden
korcsma-ajtónál nevezetes szerep eljátszására van
hivatva, hogy az ittas figyelmét lebilincselje.
Vigyáz, hogy a járókelőkkel beszédbe no eresz-
kedjék, melynek vége czivódás, s eredménye bör-
tön is lehetne, de ha a szükség ugy hozná magá-
val, az őrangyal az elesettet még védelmezni is
köteles minden bántalom ellen. Ha másként nem
viheti, hátán csinál neki kényelmes ülést. Felelős
mindazért, mi a tántorgó zsebében, kezében, fején
volt. Másnap aztán, mikor a hazavonszolt egyén
kijózanodik, az őrangyal niegjelen, s hol fél, hol
egy frankot nyer jutalmul. Még e czélra készült
targonezát is tartanak magokkal, hogy a holt-
részegeket abba rakva szállithassák el rendeltetési
helyökre.

Elképzelhető, hogy az őrangyal védencze
ugy alszik, mint a tej. Ha dolgaik végett korán
kell kelniük, az őrangyalokat az élő ébresztők
váltják föl, kik két sou-ért e teendőt magokra
vállalják. A vásártereken forgolódnak ezon ébresz-
tők, s a rendelt órában már ott zörgetnek az ajtón,
s bármennyi szitkot szórjanak is rájok, el nöm
mennek, mig az illető föl nem ébred s a két sou
kezökben nincs.

Nehány évvel ezelőtt megkisérlotték többen,
az anyagi s szellemi táplálékot találóan egyesiteni.
Egypár olvasó-könyvtár kiadója az előfizetőknek
ebédjegygyei kedveskedett. A „Figaro" nevü
ujság pedig éves előfizetőit egy szekrény narancs-
csal lepte meg, sőt egy nagy politikai napilap
bonbon ezukorkákat küldött előfizetőinek. A ven-
déglősök pedig, hogy az olvasni szerető közönsé-
get magokhoz édesitsék, hirneves népies iró érdek-
feszitő munkáit osztogaták, még pedig ivenként,
s mi korára a kötet ki lőn osztva, más regényt
kináltn k. Egy korcsmáros azon ötlotre jött, hogy
vendégeit tetőtől talpig fölruházza, s a ki egy
féléven át rendesen bojárt hozzá, mint a legcsino-
sabb uracs öltözködött föl a félév kitelése után. A
ki osak reggelenként láttogatta meg, akiadás ará-
nyához mérve vagy nadrágot, vagy ujdonat uj
csizmát kapott, vagy egy csinos nyakkendőro te-
hetett szórt.

Fáris olyan, mint a bűvész mozsara, melyből
az összetört óra ismét a maga épségébon kerül
olő. Nincs olyan hitvány tárgy, mely re,egyik vagy
másik sóvár szemekkel no tekintone. Éjjel-nappal
ezer meg ezer ernber futkos az utczákon, hogy
fölszedhessék a piszkos rongyot, félig lerágott
csontot, üvegdarabokat, gyümölcshajat és csutká-
ját, szivarvégeket, hervadt virágokat, száraz ke-
nyérhajat. Atalában minden söpredék gondosan
gyüjtetik egybe, s nyers terményül szolgál sok
iparuzőnek, ki aztán ezeket átalakitva állitja ki a
vásárra.

S az ily söpredék-holmi nem egy élelmes
embert tett már gazdaggá, s ezren ezekből szerzik
mindennapi kenyerüket. Hogy mily jövedelmet
huz a szeiuétseprő, erről alig lehet fogalmunk. —
Sokan azáltal jutottak szép vagyonhoz, hogy az
asztalokról lehulló konyérhajat és morzsát vették
meg, mások ugy tettek szert szép kis vagyonkára,
hogy a kinyomott czitromdarabokat vásárolták
meg, s a vondéglőkbon kimaradt ételhulladékra
kötöttek szerződést az illető vendéglősökkel. A
már learatott mezőn sokan találnak ê v-eo-y elma-
radt kalászt.

Néhány évvel ezelőtt egy találékony ember,
látva azt, hogy a rongyszedők, mily sok kenyér-
hajat öntenek ki kosarukból: azon rredeti ötletre
jött, hogy kenyérhaj-üzletet állítson tul. Ejry kis
lovat s talicskát szorzott, kibérelt egy pinezekam-
rát, meglátogatta a nagyobb vendéglők szakácsait
8 alkuba eroszkedott v<>lök a konyérhaj- és morzsa
megvétele iránt. Ezelőtt a szakácsok a kenyérhul-
ladékot a rongyszedő kosárába öntögettek, csak-
hogy megszabadulhassanak e szeméttől, most már
pénzt is kaptak érte, szivcsen rá álltak az alkura.

Emberünk tudta, hogy az iskolás fiuk na-
gyobbrészint könyvük mollett kenyérdarabokat is
visznek az iskolába, ott egymást ilyenekkel is
dobálják, s ez a kenyérdarab elvégre is a szemét-
dombra, onnan pedig a rongyszedők kosarába
kerül, ü tehát még a rongyszedőkkel is alkuba
bocsátkozott, s többet igért nekik a kenyérhajért,
mint a mennyit másutt kaptak volna.

Ezen elöintézkedések után egy szép reggelen
nehány zsák kenyérdarabbal megjelent a vásáron,
egy póznára mellette föl volt irva: „Kenyérhaj-
árulás." Jól ismerte Párist. Jól tudta, hogy a párisi

köznép nagyon szereti a házinyulat, s ez még
jobban bizik az olcsó kenyérhajon, mint a drága
káposztán. A szárnyas állatoknak is kedvencz elo-
delök a vizbe áztatott kenyér-morzsa. Tömegestől
jártak hozzá vásárolni, s örömmel tapasztala, hogy
tiszta nyeresége várakozásán felül jól ütött ki.
Négy havi üzlet után már három talicskát s lovat
szerzett, s a kenyérmorzsa-árusra sokan irigy sze-
mel tekintettek. A szakácsokkal s hentesekkel valo
társalgás által nyomára jött annak is, hogy a rán-
tott csibére, s több sültre a kenyérmorzsát szokták
használni, elhatározta tehát a kenyérmorzsa-gyár-
tást, s az általa készitett czikket az alsóbbrendű
vendéglőkben iczeszámra adta el, miből szintén sok
hasznot látott, ugy hogy kovés időre segédekre
volt szüksége, hogy vevőit a szükségelt kenyér-
morzsával pontosan elláthassa. Későbben a fino-
man porrátört morzsákba s kenyérhajba egy kevés
mézet, ezukort, mandulát s füszerszámot vegyített,
s e vegyüléket fogfájás elleni biztos szőrül ajánlotta
s bizonynyal vetélkedett Török József ur ujonnan
föltalált fogszivarkáival, melyeknek sikeres ered-
ményét a hirdetési rovatban olvassuk, de fájdalom
fogamon nem tapasztalhatám. A morzsa-fogpasz-
tának is megvolt az a jó tulajdonsága, hogy ha
nem használt is, legalább nem ártott.

Párisban tartózkodásom alatt magam is for-
dultam meg oly helyen, hol ogy pár sou-ért
(körülbelől 5 kajezár) ogy jó töle tál étolt lehetott
kapni, s ha valaki ogy másik sou-t letett, ogy üst
csövén addig szihatta a lovest, még lélekzeto ki-
birta. Ki a szerencsére akarja magát bizni, megáll
a gőzölgő szük edény fölött, letoszi a két sou-t
s vaktába háromszor boleszur azedénybo, melyben
a forró viz között mindenfélo eledel uszik. Néha a
legizletesobb csirkeczombon marhahúst, néha pirí-
tott vagy főtt burgonyát vagy foghigymát talál.
Boldog, kire a szerencse kedvezőlog mosolyg.

Meglohetős jövedelme van a czitromhámozó-
nak is. E vállalatot egy ifju özvegy alapitotta.
Tizennyolcz é ves korában öltötte magára az özvegyi
fátyolt Vanard asszony. Férje vegyész volt, s illat-
szereket készitett, doa túlfeszített munka megölte
őt ifjan. Neje a betoges férfi mellett segédkedott,
s csakhamar belejött a vegyészot öleméibe, ugy
hogy mikor férjét a betegség ágyba szegezte, a
n.unka mégis szakadatlanul folyt. Férje halála
után sem akart fölhagyni üzletével, megemlékez-
vén boldogult férje oiiw nevezetes mondatára,
hogy „valami ügyes ember a Páris utczáin eldobott
narancs s czitromhéjból is tudna pénz csinálni,"
elhatározta, hogy oz uton kísérli meg szerencséje
megalapítását.

íly szándékkal, kosarát karjára füzve, elment
a Montorgueil-utczára, hol a csigavásár tartatott.
Ez utczán igen sok vondéglő volt, hol az inyencz
párisiak csemege-étolöket, a csigát fogyasztották, s
mellé czitrom vagy narancslimonádét ittak. A
kinyomott czitrom s narancs e helyeken bőségben
találtatott. A söpredékek kifet, hol mindönki meg-
találta, mi keresotmódjához tartozott, ő csak czi-
tromot s narancsot keresett. A közeli kávéházak s
vendéglők pinczérei észrevévén, hogy ogy csinos
külsejü nő minden roggol keresgél valamit a
rongyszedők által otthagyott szemétbon, megkér-
dezték szándékát, s megígérték, hogy ozután
eltoszik számára a kipréselt czitromot s narancsot.

Ezután a színházak őreit kérte meg, hogy
az eldobott czitrom- és narancshéjjakat taka-
rítsák meg számára. Az igy összegyűjtött héj-
jakat ő aztán megmosogatta, tisztogatta, foga-
dott maga mellé egynehány leányt, s ezek segit-
ségével narancs- és czitromszeszt készitett s elárasz-
totta vele egész Francziaországon magának pedig
oly szép vagyont gyüjtött, hogy özvogy létére
uriasan élhetett; most már vállalatát többon föl-
karolták, s ki tudja hány ember él utána.

Egy másik özvegynő, ki korántsem volt oly
ifju s oly szép, mint Vanardné asszony, szintén
söpredékből gazdagodott meg. Egy oly házban
volt kapusnő, melyben több aranymivos lakott. —
Egy szigoru télben azon ötletre jótt, hogy kan-
dallójába a túrra s szén mellott a söpredéket is
fölhasználja túzelőszerül. Mikor kitavaszodott, s
a kandallót szokás szerint tisztogatta, a lerakott
szén és turfa hamu közt csillogó porszemeket vett
észre. Közelebbről szemügyre vevén e tárgyat,
örömmel tapasztalta, hogy izok egytől-egyig
aranydarabocskák. Igy találta föl egy tudatlan
szegény asszony az aranycsinálás mesterségét,
mibe már oly sok tudós megőrült. A titkot nem
árulva el, folytatta nyáron is a tüzelést, sőt besze-
gődött soprőnek az aranyművesekhez, s ő tízetott
azért, miért másoknak fizetni szoktak. Vagy hat
év mulva gyönyörü lakot vett Páris környékén, s
a kapusnőből, kastély urnője lett.

Aranyból könnyü gazdaságra szert tenni, de
az alig képzelhető, hogy hervadt virágokból lehetne
jövedelemre vergődni. Azonban ezt is megkisér-
lette, még podig sikerrel egy élelmes franczia.
Igy okoskodott: „az a számtalan virágcsokor, me-
lyet minden reggol láthatni a „virágvásáron" alig
ogy napi vizben létei után hihetőleg az utczára
kerül, mert tisztogatás után az utczán oly sok ol-
romlott virágfüzért találhatni, s ezek között még
sok virág a legüdébb állapotban van. S mit a
rongyszedők elmellőztek, azt ő legnagyobb figye-
lőmben részesité. Kibérelt a külvárosban egy nagy
szobát, megfogadott egynehány gyereket, s azokat
az oldobott virág betakarításával bizta meg.

Otthon pedig egynehány nő kibontogatta a
virágfüzéreket, rendezte a virágokat, a törött szá-
rakat olvágta, azután csaknem forró vizbe helyez-
ték, miáltal azok oly szépen megelédtek, mintha
akkor reggel szakgatták volna le. A száratlan
virágokat szalmaszálra kötözték, csokorba illesztet-
ték, zöld levéllel vették körül. Csinosan fölöltöz-
tetett leánykákkal áruitatta ol, s csakhamar olv
szép üzlete lőtt, hogy évenként nyolczezer franko t
tehetett ol. Az élelmes ember megél a jéghátán is,
hát még Párisban.

Mások az oldobott szivarvégekből csinálnak *
előnyös üzletet. Ha meggondoljuk, hogy Párisban
naponként elszívnak félmillió szivart, még pedig
többnyire az utczán, lehet fogalmunk arról is, hogy
ezen üzlet is talál emboreiro. A finomabb szivar-
végeket a szivargyárosok fontszámra veszik be. A
többit pedig a szivarvégkeresők megvágják, s
olcsóért adják el. Mi itt csak a nevezetesebb élet-
módokat adtuk olő igen rövid vázlatban, részint
saját tapasztalatunk, részint más források után.
Ezeken kivül szólhatnánk még a titkos keresetek -
ről, de ezek, mint szintén a rongyszedők kerosot-
módja lapunkban már emlitve volt. Elég ennyi is
annak bebizonyítására, hogy egy világváros min
dig teremt lakói számára életmódot, s az élelmes
ember nem vesz el éhen. K. T. K.

Adatok a kendőzés történetéhez.
Bizonyos divatok és szokások ellen hajdaná-

ban nagy volt a panasz, megtámadták ezeket a
komolyság és élez minden kigondolható fegyveré-
vel, rimos és mértékes versekbon az itélő biró
szobájától kezdve a papi szószékekig, átalános
ruházkodási szabályok kiadásával és különös erre
vonatkozó rendeletekkel: azonban természetesen
minden eredmény nélkül. Az annyira s oly sürüen
megtámadott divat megfutotta életpályáját, sirba
szállt, hogy ismét hasonló, vagy kissé megváltozott
alakban később uj életre ébredjen.

A kendőzés alkalmazása felette régi. Találunk
példákat a zsidóknál, s Jeremiás csak ugy szól a
kendőzésről, mint valamely közönséges szokásról.
Jesabel bizonyos üvegnemet, stibiuinot használt
szerelőidéinek festésére. Egyptom, Kis-Ázsia és a
klasszikus Európa hölgyei már az ó-korban nagy
szorgalmat fejtottek ki arezszinük fenntartására, &
hol a természet őket csőrben hagyta, müvészet
által törekedtek a mostoha körülményt kárpótolni.
Ezen szépitőszorek között egy nőmét az üvegnek
(kohol) emlegetik, molyet később római nők
pipere-asztalain is találunk. Phryne azt beszéli,
hogy midőn ogy lakoma alkalmával királyosdit
játszottak, hol ogyik vendég sorban a többieknek
parancsokat osztogat, Phryne vizet parancsolt
hozatni, melyben minden jelenlevő hölgynek meg
kellett magát mosnia, s ismét megtörülköznio.
Ő maga végezte ezt legelőször, a imo ! ezen mütét
után sokkal szebb és bájolóbb lett, mig a többiek
arczairól a müvészet által előidézett szépség a
mosdás által lekopván, utálatosak lettek, telve
különféle szinü foltokkal. Ovidius „liber amorum"
czimü müvében megtanitá a nőket, mikép lehet a
szép szint, melyet a mostoha tormészet tőlök meg-
tagadott, művészet által pótolni; egyszersmind
azonban osdekelve kéri őket, hogy szépítő szerrel
telt kis edénykéiket és üvegcséiket gondosan rejt-
sék el imádóik szemei elől. — Hogy az arezbőr az
éles folyadékkal ellátott ásványféíék káros befo-
lyásaitól ment legyen, éjjel mindonfélo fajta tész-
tákat raktak és borítottak az arezra, sőt még
bőrrel is befedték, reggel aztán különös, erre; szánt
szappanokkal és vizzel gondosan lemosván, az arcz
ujra befestotett. Poppaea Sabina mosdás és für-
désre szamártejet használt, mely czélra nem
kevesebb mint BOO 3zainár állt rendelkezésére.
Szépítő szernek használtak még fűzfát, bablisztet
és sáfrányt is.

Az ős germánoknál sein volt ismeretlen a test-
nek szépítés tekintetéből különös ápolgatása. A
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nők a fürdőkot különösen azért használták, hogy
bőrüknek szép szine legyen, s ugy látszik e czél-
ból szerették a sör habját is gyakran használni.
Régi sirok kiásásakor talált csont és bronz-fésük,
fülvájók, kis fogócskák és más szerekről, melyek
gyakran ogy karikán lógtak, mint a kis kulcsok
mainap, következtetünk arra, hogy mit mindenfélét
nem használtak pipero-asztalukhoz. íly apró szerek
használásából kitünik, mennyit adtak szépségökre,
s minthogy a germánok kevésbbé művelt szom-
szédai, jelesen a czelták, sarmaták és dákok a
kendőző szerokot már ismerték, következtetni
lehet, hogy ugyanaz alig volt ismeretlen a germá-
noknál.

A mennyire törekedtek a nők arezuknak
szépséget kölcsönözni különféle szépitőszerek által,
ép oly heves ellenségre bukkant minden efféle
törekvés a férfiaknál, s különösen a régi templomi
atyák keltek ki ellene különböző alakban előadott
megtámadásaikkal. Különösen megtámadták, mert
ezáltal az idő haszontalanul fecséreltetett el; s
minthogy a szépség nagyon is mulandó, nöm sza-
bad sok gondot reá fordítani; hozzá járul még,
hogy bünös cselekmény iston müvén javitani
akarni, mintha isten nem teremtett volna bennün-
ket remeknok! végre a pirositó átkozott legyen,
mint a hazudás. Hasonló komolysággal nyilatko-
zott a későbbi korszak is, azonban mint a követ-
kezmények igazolták, falra hányt borsó volt minden
kikelés, s a „hiuság ezen mivelése" maradt a régi
kerékvágásban.

A középkor elején — irja Falke a német vi-
solet- és divatról irt könyvében, — kivánatos volt,
hogy az arcz piros vagy fohér bőrű legyen. Karok,
kezek és halántékoknak fehéreknek kellett lennie,
s a mint a költőknél olvassuk, hattyu-fehér, hó-,
liliomfehéreknek, — a tolt arezokra üde rózsák
nyiljanak. Angol hölgyek e tekintetben kivételt
tesznek s tettek, mert már akkor is szerették a
halvány arezokat, s e tekintetben még a művészet-
hez is folyamodtak, ha a természet szép, egészsé-
ges szinnel áldotta meg őket. Különféle szépítő
szerek voltak alkalmazásban, mint fohér kendőző-
szer, viz; gyakran az önkéntes kiéheztetés, érvágás
is használtattak e czélra. Ellenben Német-, Fran-
czia- és Olaszországban pirositót használtak, s
hogy arezpirosságuk tartós legyen, a franczia nők
jó sokat ettok reggelire, a németországi nők pedig
hogy őzen szenvedélyüknek nyomatékos kifejezést
adjanak, borozgatni szoktak. Különösen a flórenczi
nők tüntek ki az időbon mint kitünő mestornői a
kendőzésnek.

Hogy az arcz szépségének előmozdítására sze-
reket használnak, ez már a „Niebelungonlied" szer-
zője előtt sem volt ismeretlen, mert költeményében

v •Rüdiger udvaráról emlékezvén, dicsérettel emeli
ki, hogy az udvarhölgyek között kevés hamisitott
arczbőrü nőt talált. Végre a szépitőszerok, a kenő-
csökkel együtt, melyekkel a Tánczokat szokták
kitöltoni, mégis annyira felszaporodtak — mond-
ják mintegy 300-ra, — s használatuk oly veszedel-
mes mérvet öltött, hogy a papság ismét szüksé-
gesnek találta ellenök sikra szállni, az ok, a melyért
ezt tette, sajátságos, mert azt mondták: hogy
azon nő, ki idegen színnel mázolja bo ábrázatját,
olyan arczot akar, mint a fostész, de nem olyat,
minőt isten teremtett, tehát mogtagadja istenét.
Igy kiált felBerthold hitszónok is, mondván, hogy
a bemázolt arczképüek szégyenlik magukat, hogy
isten őket magához hasonlóknak teremtette, ő is
fogja magát szégyenelni s őket szeme olől a pokol
fenokéro taszitja. A papságnak ezen jövendölgetése
egy hasonkoru tréfás költeményben oly kifejezést
nyert, mintha a barátok, kik a festészetet ez időig
kizárólag üzték, eleven arezoknak bofestése által
szabadalmaikban sérelmet szenvedtek volna. Pa-
naszt emeltek eziránt isten zsámolyánál, s hosszas
alkudozások után a kegyolmes iston megengedte,
hogy 25 éven felüli nők magukat még 15 évig
pirosithatják és kendőzhetik.

Egy a ruházkodásra vonatkozó XV. század-
beli Strassburg rendeletben eltiltatik a nőknek a
kondőzés vagy pirositás és „holt hajból" készült
fürtök hordása. Az utóbbi korban használt szépítő
szerek sem voltak kevésbbé veszedelmesek, de hiába
küzdöttek ellene erkölcstanárok, költők, theolo-
gusok, hiába kürtölték: hogy nők, kik magukat
kendőzik, nem méltók a tisztelőt, becsületre, sőt
a szigoru Vogl Tóbiás ezen mondatot: „Hölgyek
szépségének felfedezett titkai" czimü, l(59O-ben
megjelent munkájába fel is vette. Lassanként e
tárgyról egész irodalom keletkezett, azonban min-
den, minden hiában volt. Később ugyan kitünő s
szakavatott orvosok felszólamlásai folytán nyomo-
kat hagyó éles anyagok helyett más, különösen
kevésbbé káros hatásu növényből készitett szépítő

szereket használtak a hölgyek, azonban eredmény ! a napsugárt is, hogy mindez ni; eszközölhesse a
nélkül, mert a tormészet nagyobb müvész az
embernél, s mit ez alkot, emberi müvészet mogkö-
zelitheti, de tul nem szárnyalhatja.

Dr. BeJiczay Elek.

A méhtartás a szőlőkben.
Az ország számos szőlőmivelő vidékén elterjedt

azon vélemény, hogy a szőlőbeli méhtartás káros,
mert a méh a szőlőben virágzáskor, és később is
kárt okoz.

A földmivelési miniszterium ez ügyben véle-
ményadásra hivta fel a magyar kir. természettu-
dományi társulatot; a társulat szakbizottságának
érdekes válaszából kiemeljük a következőkot.

Hogy ártalmas-e a szőlőkben való méhtartás
a szőlőazetro nézve, ez oly kérdés, mely egyfelől
csak a gazdák azon régi eredetü nézetében leli
magyarázatát, a mely szerint, mint atalában a leg-
több rovar, ugy különösen a méh is a növényte-
nyészetre ártalmas állatok közé soroltatott; más-
felől valószinüleg azon bővebb vizsgálat nélkül
kétségkivül károsnak látszható tapasztalat által
támogattatik, hogy a méhek gyűjtésük alkalmával
a virágszerveket többféleképen megsértik, s a
himporokat magokkal elhordják.

Igaz, hogy a méh, és atalában a rovaruk a
virágokban mászkálásuk alkalmával a tenyész-
szerveket olykor megsértik, vagy felmetszik az
antherákat: de ha tudjuk, hogy az ujabb tapasz-
talatok szerint e nemi szerveknek izgatása azoknak
még gyorsabb s fokozottabb működését, és igy épen
magának a gazdának érdekét mozditja elő, ama
vádnak minden jelentősége magától elesik; annyi-
val inkább, mivel ugyancsak a tapasztalatok sze-
rint a himportartóknak a teljes beéredés előtti
felrepesztése is nem hogy káros, sőt jótékony lntás-
sal látszik lenni a hirnporok termékenyítő képes-
ségére is.

Igaz továbbá, hogy a méhek a himporokból
nagy mennyiségűt elhordanak magukkal, de ha
ismét tudva van előttünk azon másik törvény, hogy
a himanyagból sok ezerszerte több van jelen min-
den virágban, mint a mennyi a megtermékenyítésre
szükséges, igy pl. épen magánál a szőlőnél min-
den bibére körülbelül 24,000 himpor esik, ez
anyagok nagy részének eltávolítása természeti
szükségként fog feltűnni, molyet ha a méhek vagy
más rovarok el nem hordanak, a szél által szét-
szórva használatlanul fognának elszáradni. E tekin-
tetbon tehát a különben is elvesző anyagoknak a
szorgalmas gyüjtők által összetakaritása és kö-
püinkbo behordása tiszta nyereségként tokinthető.

Fölhozzák azt is a méhek ellen, hogy a him-
por átcseréltetése által e korcsképződést előmoz-
dítják.

Erre nézve megjogyzi a vélemény, hogy mig
egy részt a korcsképződés nem a véletlentől függő
játék, hanem természettörvény, másrészt hazánk-
ban, hol a legkülönbözőbb szőlőfajok tenyésztet-
nek egymással összekeverve, az ezek közötti korcs-
képződés hatása tekintetbe sem vehetö; annyival
inkább nem, mert a mi veszteség hárulhat talán
ebböl egyfelől a gazdára, ugyanannyi nyereség is
van másfelől a bor minőségére, mivol a korcskép-
ződés szülöttei rendesen némileg gyengék, ezért
számra nézve kevesebbek, de testökre nézvo annál
erősobbok, s igy ez uton bár kisebb számu, do
annál kifej lottebbek lesznek a száron a szomek.

De ha még igazolhatók volnának is tehát
mindazon vádak, melyeket a méneknek a szőlőte-
nyészetre káros hatása iránt felhozni szoktak, ez
által nem volna igazolható azon eljárás, miszerint
a méhek tartása a szőlők között hazánk némely
vidékein eltiltatik. Mert oz uton valamint a korcs-
képeződést, ugy atalában a méhekben a szőlőte-
nyésztésre hatását sem lehet megakadályozni.

Tudjuk ugyanis a méhoknok azon sajátságát,
hogy a nekik szükséges anyagok beszerzésébon
szorgalmuk és kitartásuk nem ismer határokat,
s ha valamely vidéken nokik alkalmas tápszereket
bőven nöm találnak, 2—3 mértföldnyi távolság
sem riasztja öket vissza azok látogatásától, a mint
ezt a czukorgyáraknál tapasztalt esetek bővon bi-
zonyitják.

Do továbbá, ha a tilalom nagy területre ki-
terjesztése által valóban sikerülne is a mézolő
méheket kiszoritani a szőlőkből, ozáltal mi som
lenne segítve ama képzelt bajokon, mert ha a
virágszervek megsértését, a himporok olragado-
zását, a korcsképeződést valóban meg akarnánk
akadályozni, akkor a méhokkol együtt egyszers-
mind ki kellene zárni szőlőinkből a hártyaröpüek
egész családját s még több rovart, sőt a szellőt és

himporok széjjelszórását, vagy a szőlőszemek fel-
repesztését stb.

Mindezek folytán a természettudományi tár-
sulat szakbizottmánya (mely Dr. Margó Tivadar,
Kriesch János és Dapsy László tanárból állott)
azon véleményt adja, hogy a méhek tartása a sző-
lők közt nem korlátozandó.

Haraszty halála.
Az ujabb nomzedék ogy része előtt talán is-

meretlen e név, de a forradalmat megolőző korban
az ébredező és tanulni szerotő magyar ifjuság
ogyik legkedvesebb olvasmánya a „ífaraszty uta-
zása" volt. Nem is volt ember, a ki a Farkas
Sándor és Haraszty Ágoston amerikai utazásait
nem olvasta. Szomoru érdekeltséggel vettük tehát
Amerikában elő egy is derék honfitársunk, Molitor
ur tudósítását, melyben értésünkre adta, hogy a
néhai jeles magyar iró s utóbb az Egyesült-Allamok
egyik kitünő polgára Haraszti/ Ágoston életo szo-
moru véget ért. Életéről s haláláról a követke-
zőket jegyezzük fől: Haraszty Ágoston, Haraszty
Károly fia, 1812-ben Bácsvármegyébcn született
régi nemes családból; a jogi pályára készült, do
később a magyar testőrsereg tagja lett, azután
pedig József nádor magán titkára.

A 30-as években Észak-Amerikát megutaz-
ván, irta azon hires munkáját, moly ma talán nem
folel meg nyelvünk fejlettségének és egy utazási
munka igényeinek, de akkor hires volt és gyujtó
hatással volt; szabad szellem lengte át minden
sorát.

Haraszty később végkép Amerikába költözött
egész családjával, sőt atyját is oda vitte.

Amerikában elointe földmiveléssel foglal-
kozott s egy gyarmatot alapitott. Azután sok
mindenféle vállalatba kezdett — több-kevesebb
szerencsével, de soha sem maradott állandóan egy
foglalkozás m-llett. Utóbbi időkben Kaliforniában
igen sokat tett a bortermelés körül s egy káli-
forniai lap a szőlőtermelés atyjának nevezte; e
téren több rendbeli jeles röpirata is nagy hatást
idézott olő.

Foglalkozott szesz-gyártással, czukor-ültet-
vényekkol, hajókázással s más ipari üzletekkel is.
Polgártársai mindig és mindenütt tisztelték, be-
csülték, éveken át Kalifornia állam egyik választó
kerületének képviselője s a gyülésben minden
bizottságnak tagja volt.

1868-ban Nicaraguába ment lakni s ott
fűrész-malmokat állitott, — nem sokkal oda köl-
tözése után neje sárgalázban haltól; ő maga a
lefolyt nyáron julius 22-én lóra ült, hogy a fürész-
mahnokat megnézze, el is ment a munkásokhoz és
beszélt velök — megjegyezvén, hogy a folyó tulsó
partján jobb helyekre lehotno épiteni a malmokat.
A munkásoktól a viz partján felfelé lovagolt és
többé vissza nem tért.

Másnap, midőn keresték, megtalálták lovát
egy fához kötve a folyó mellett. Onnan nem mesz-
sze volt leteritve felső kabátja, ugy látszott, ezen
hevert egy darabig. Innen az ő nyomai egy fához
vozotték, melynek egy nagy ága át nyúlta folyón
— ez ág a közepén ol volt törve és a vizbe esvo.
Nyomait a fától viszszafelé nem lohote fölfedezni.

Azon borzasztó fölfedezésre, vagyis teljes
valószinűséggel biró gyanitásra jöttök tehát, hogy
át akart menni a tulsó partra, do az ág eltörvén,
a vizbe esett, és egy alligátor elkapta.

Merte vidéken roppant nagy alligátorok lak-
ják a folyókat, s az nap is ogy alligátor egy tohént
vonszolt'a folyóba, s ott társaival megette . . .

Harasztynak4 fias egyjleánya maradt, 80 éven
felül lévő öreg atyja veleegy idő tájban egy hajón
halt meg, midőn épen fiához utazóban volt. — Az
amerikai lapok nagy részvéttel szólnak a, Haraszty
család idősb nemzedékének e gyors elpusztulásáról,
s az „Alta California" czimü nagy lap egyebek
közt igy ir: „Haraszty a gazdagulásnak mindig
uj meg uj elemeit tudta feltalálni, s az iparnak és
szorgalomnak mindig tudott uj tért szerezni, s bár-
mely tartományban élt, az anyagi jólétet mindenütt
előmozditotta. Jó és nemes érzésekkel toljes ember
volt, Vendégszerető és bőkezű, talán igen is nagy
mértékben. Mindig kész volt a szükségben lévőkön
segiteni, s egyetlen ambicziója az volt, hogy pol-
gártársainak hasznára lehessen. A kik ót bensőleg
ismerték, estik szeretni és becsülni tudták! Áldás
emlékére!"

• -íi



.576

I

1- J

E g y v e l e g .
— („Mérgezett virágcsokrok.") Egy párisi

lap irta nemrég, hogy egy énekes nő egy rejtélyes
virágcsokor által megmérgezve lelte halálát. Azon-
ban egy orvos felszólalt, hogy kár most már ily
képtelenségeket irni; mert nem lehet senkit sem
csokor, sem levél, sem kesztyű által megmérgezni;

mert igen kevés méregnek van ily hatása, azt is
elárulja rendkivül átható erős szaga; oly röpke
méreg pedig nincs, mely belélegzés által ölne,
mert nem lehet a megkivántató mennyiségben és
ideig belélegzeni. De hát mi lesz akkor Lecouv-
reur Adrienne-ből? — podig cz rendkivül hálás
szerep; alig van szinésznő, kit ez már meg ne ölt
volna.

(gy öngyilkos esete.) E napokban egy fia-
tal ember, ugy látszik életuntságból, végot akart
vetni_ életének. Töltött pisztolyát már fejének
szegzi vala, midőn eszébe jutott, hogy ezen élet
mégsem oly csunya, mint neki látszik. Haragosan
földre dobta fegyverét, ez azonban ekkor elsül, s a
golyó bokáját furta át. Most a közkórházban
fekszik.

Németországi levelek.
ív.

Köztudomásu dolog, hogy a mivelt világ népei
közt leggyengébb geographus a franczia, s a hires
socialista Fourier, ki nemzetét fény- és árnyol-
dalaiban kitünően ismeré, e nemzeti sajátsággal
vetett számot, midőn a phalanstorei számára dol-
gozott tantervben a geographia előadásában Fran-
cziaország földleiratára szorítkozott. S valóban a
francziák nagy tömege hazája határain tul fekvő
vidékekről alig bir több tudomással, mint mennyit
a győztes vagy legyőzött franczia fegyverek véres
betükkel jegyeztek fel a történet emléklapjára.
Hallották ők Jéna, Lipcse, Waterloo nevét, bár a
legkevesebb tudja," hol feküsznek e helyek.

De van mégis egy hely Francziaország hatá-
rain tul, melyről a telivér párisinakis — podig épen
az a logroszabb geogrnphus — tudomása van, mely
reá néz vö a világ végpontja, melyen tul számára
a mindenség ol van deszkákkal zárva, — s ez
Baden-Baden, a hires gyógy- és mulatóhely, a
franczia és német elegáns világnak nyári gyülholve.
Wiesbaden, Homburg s több más fürdő is ver-
senyezik Badonnol, de utol egy sem éri; van ama-
zoknak is játékbankja, vannak konezortjeik, szín-
házaik , de minden kisebb mértékben, csekélyebb
arányokkal, mint Badonbon.

A baden-badoni meleg forrásokat már a ró-
maiak ismerték , kik légióik győztes jelvényeivel
8 harczi odzettségök mellett a tulfinomult éíveket
is magukkal hozván, a barbár szomszédok ellen a
Badenhoz közeli hegyeket már csak azért is cas-
tellumokkal látták ol, hogy nyugodtan f ürödhes-
senek, — miben teljesen osztjuk Ízlésüket.

Caracalla császár kedvencz mulatóhelyévé
emelte Badent, sokat tett szépitésére, pompás für-
dőket épittetett, sőt 213-ban saját novéro civitas
Aurolia aquonsis névvel ruházta föl. Caracalla
pompaszerető s fényűző fejedelom volt, nagy urak
szokása szerint mulatságból időzhetett e helyen, s
mint ma is teszik felséges kollégái, már unalom-
ból is tölthette a saison morto-ot. Nöm ugy utóda
Alexander Severus, ki — mint neve is mutatja —
amannak ellentéte volt, rideg, egyszerü, józan
életü; ez is sokat időzött pedig Aureliában, a vá-
rost sok kiváltsággal ruházta fel, s hogy ezt tette,
oka nem iohet más, mint a meleg források gyógy-
erejo, mely azóta, s ma is csodákat mivel, melyet
annyian keresnek fel s áldanak ma is. Napjainkban
is, mint századok előtt, két ok vezeti ide az embe-
reket: a Caraoallák mulatni, a Serverusok gyó-
gyulni jönnek, s mindenik megtalálja a mit ke-
resett.

De tagadhatatlan, hogy Badonbon a luxus-
fürdő jelleme tulnyomó, s az embor, hivált ha futó-
lag vizsgálja oz életet, inkább a JardinMabilleban,
mint ogy ambuláns ispotályban képzeli magát, —
hisz ez a nép az élvet hajhászsza, mulatságról
mulatságra jár, o akárhány van közte, ki egészsé-
gesebben érkezett, mint távozik Badenből. Hány
van olyan, ki még feléje sem ment a fürdőknek,
ki talán épen iszonyodik a viztől, hát még ha forró!
de annál gyakrabban sétált a zöld asztal—-sokszor
nem kevésbbé tikkasztó légkörébe. — Talán ki-
váncsi vagy tudni t. olvasó! hogy miféle zöld asz-
talról van szó, mert az eddig mondott alkalmazható
akármely törvényszék vagy államvizsga zöld asz-
talára, pedig efféléért kár lett volna Baden-Badenbe
fáradni. ••

Más zöld asztalról van itt szó, — itt Fortuna
m«nd itéletet, a nincs ellene fellebezés. A játék-
banknál vagyunk, — le a kalappal uraim, különben
a szolga fog rá figyelmeztetni, s mindjárt ráismer-
nek a vidékire. A wiosbadeni, homburgi 1866-ban
annektált bankokra a porosz országgyülés kimondta
a pereat-ot, még nehány évre terjed élőtök, —
siessen, ki a temetési költségekhez akar járulni. A
badoni bank léto egyelöre nem forog kérdésben,
de vajon, ha fontolóra veszszük a badeni nagyher-
czegnek utóbbi trónbeszéde alkalmával az észak-
németszövetséghezi viszony tárgyában tett nyilat-

T A R H Á Z .
kozatában foglalt mélyebb vonatko . . . . Bocsánat,
szerkesztő ur! szinte politikába elegyedtem, sietek
vissza a bankhoz.

Fejedelmi pompával diszitett, festvényekkel s
domborművekkol gazdagon ékitett termekbe viszem
a t. olvasót, s ha csak kíváncsisága vezetné is, rá-
akadna egy nagy tömeg emberre, kik pár asztal
körül csoportosulnak , mozdulatlan , összedugott
fejekkel. Némelyek a rouletto (pergetyü), másoka
trente et quarante utján kisérlvén meg a csalfa
istennő kegyét. Ha psychologus vagy, lépj köze-
lebb s vizsgáld ez alakokat, sok érdekest s tanul-
ságost fogsz látni, mert itt a játék szenvedélylyé
fajult s az emberi természet levetve a külsőség má-
zát, leplezetlenül áll előtted. Amott egy gazdag ur
taszkja odább egykedvülog aranyait — unalomból
játszik; ittegy csinos fiatal nő takarítja össze izga-
tott sietséggel a nyert darabokat, még nem is log-
roszabb szerzeményét; tovább egy roué kiséri látszó
közönynyel a pergő golyó körfutását, pedig egy
blatton mindent vészit vagy mindont nyer; amott
egy szerény studens kaparja elé árva tallérát (ta-
lán ezt is kölcsön kérte), s jobban félti szegényt,
mint szomszédja az ezreket.

Igy megy ez tovább ezer változattal, ezer
különféle alakban, s mégis mily harmónia lengi át
az egészet, e száz és százféle elem mily jól megfér
egymás mellett, mily csend van, mikor a croupier
a tételt bezárja: „Faites vos jeus Messieurs! Le jeu
est fait!" s mikor az eredményt kihirdeti: hogy
megérti mindenik a magáét belőle. S ha kérded,
mi ez egyetértés éltető szelleme, miféle genius
lengi át e népet? Felelet: a játék daemona, — s az
ember, ha elfogulatlanul itél, csak igazat adhat az
államnak, mely e concessionált kísértést, ezen
államilag szabadalmazott rablást betiltja, — pedig
e jó urak is jól szerzett jogaikra, s az igazságra
hivatkoznak, tanúságául o fogalmak elasztikus
nyujthatóságának.

A badeni saison fénypontja augusztus utolsó,
s szeptember első napjaira esik, ekkor vannak a
világhirü iffezheimi lóversenyek, melyeket nem any-
nyira a kitüzött dijak nagysága, mint a divat s az
egybegyülni szokott fényes társaság emel nagy-
jelentőségűvé, s jelel ki számukra a sport évköny-
veiben a kontinens versenyei közt kitünő helyet. E
versenyek irányadója, lolke: apárisi Jockoy-klubb,
mely nagy számban van saját uri és lovai szemé-
lyében képviselve. Mellesleg mondva, e gyep nem
egyszer volt színhelye magyar urak lovai győzel-
ménok.bizonyságául futni-tudásunknak, s becsüle-
tére angol lovainknak.

A versenyek után nem soká eloszlik Baden-
Baden fényes társasága a világ minden tája felé;
sok hálával, sok átkozva emlékszik vissza Badeuro,
amaz visszahozta egészségét, ez ott hagyta pénzét,
amaz visszanyerte, mit elvesztett, ez elvesztette a
mije volt.

De haj igy jár minden a földön,
Forgó viszontagság járma alatt nyögünk.

T.L.

Párisi magyar egylet.
Párisi magyar egyletünk e hó 3-kán tartá

rendes negyedévi gyülését, melyen a tagok szép
számmal jelentek meg.

A pénztári kimutatás szerint bevétetett 787
franc 50 cent.; kiadatott 748 franc 90 cent., ma-
rad felesleg 38 franc 40 cent. A takarékpénztárba
kamatra betétetett 400 franc, mig egy régibb taka-
rékpénztári könyvecske szerint van botéve 867
franc 50 cent. Igy az egylet összes vagyona 1267
franc 50 cont. A kölcsönpénztárból kötelezvé-
nyekre és jótállásra kiadatott 380 fran. Az 5
francos segélypénztárból 85 franc. A tagok be
nöm fizetett hátrányai pedig 335 francra rugnak,
a mi elég szomoru jelenség, mivel itt Párisban,
kevésbbé a szükség, mint a könnyelmüség és az
egylettel nemgondolás okozza azt, hogy némely
tag 10—12—16 havi hátralékkal is tartozik, a
nélkül hogy kötelességének tartaná ez összeget

megfizetni. De reméljük, hogy a javitott alapsza-
bályok és Kogács Antal pénztárnokunk erélye
nagyobb rendet hozand az egyletbe.

A tagok száma jelenleg 73.
Az utolsó évnegyedben belépett 15, u. m.:

Piltzer Gyula aranyműves B.-Gyarmatról; Püs-
pök bádogos Győrről; Gyarmathi Sándor czukrász
B.-Gyarmatról; Léderer Márton kereskedő Élesd-
ről; Krausz Alajos nyerges Pestről; Hofbauer
Károly gépész Budáról; Morelli Gusztáv fametsző
Pestről; Morzsányi József diszmüves Pestről;
Dörner Ádám bőrdisz-munkás N.-Teremiből; Fi-
zély Károly lakatos Selmeczről; Greb András
lakatos Iglóról; dr. Kakujay Gyula Fönlakról;
Cziriák Károly szabó Derecskéről; Hafner György
festő Kölesdről; Prohászka Károly lakatos Pestről.

Mint láthatni, folyvást az iparos ifjak keres-
ték fel legnagyobb számmal Párist és a párisi
magyar egyletet.

Elutaztak a mult évnegyedben összesen 9-on
Egyletünk a mult évben a következö ajándé-

kokban részesült: A pesti magyar mérnök-ogye-
sület ajándékozott 278 franc 50 centimest, Lázár
Ádám Maros-Vásárhelyről 50 fr., Grauer Mihály
orvos Zala-Egerszegen gyüjtött 50 fr., Veres László
tanár Debreczenből 1 cs. kir. aranyat, Thek Andr.
9 fr. 20 cent., Bóka Péter 4 fr. 80 c, Kohn Jakab
4 fr. 20 c, Bordács István 3 fr., Vágó Ignácz 3 fr.,
Rogács Antal 2 fr. 40 c, Züllich Rudolf 2 fr.40 c ,
Blau Ignácz 2 fr. 40 cont.

r
A könyvtár részére adományoztak Glaser

Emánuel „Los nuits sans étoiles"; Lövei Klára
k. a. Michelet „Tenger" czimü művét; gróf de
Gerandoné „Az 1867-ki világkiállitás" 2-dik kö-
tetét; Piltzer Gyula „La commision auoriére"
czimü művet.

Ezenkivül adományoztak az egylet részére:
Rogács Antal egy nemzeti lobogót ;Hampel Győző
Buda-Post berámázott szép fényképét; Kupecz
Sándor Szabóky Adolf arczképét.

Fogadják a tisztelt adakozók, kik egyletünket
anyagilag és szellemileg pártolják, leghőbb kö-
szönetünket és azon biztositásunkat, hogy a párisi
magyar egylet, mint eddig, ugy ezután is legked-
vesebb kötelességének fogja ismerni: hivatásának
minden tekintetben megfolni.

Gyűlésünk választási gyülés is lévén, helyettes
alelnökünk Blau Ignácz, megható és jól felfogott
beszédben köszöntő meg az eddigi tisztviselők
iránti bizalmat; az uj választás elrendeltetvén,
megválasztattak: elnöknek Horn Ede; jegyzőnek
Liptay Pál; pénztárnoknak Rogács Antal, a könyv-
tárnoki tisztségre pedig Morzsányi József. Választ-
mányi tagok lettek: Csiky Károly (ki egyuttal az
alelnöki tisztséget is vezeti), Csete Gyula, Blau
Ignácz, Guttmann Mór, Kakujay Gyula, Morelli
Gusztáv.

A kiküldött bizottság felolvasván a kidolgo-
zott házszabályokat, azok változtatás nélkül elfo-
gadtattak.

A franczia nyelvtani órák a mult vasárnap
vették kezdetüket, és kétszer tartatnak hetenként.
A tanári tisztet dr. Kakujay Gyula tagtárs volt
szives elválalni.

A kérdő szekrényi vitatkozások is megkez-
dődnek e hó utolsó vasárnapján.

A tagok folyton szaporodnak, csak a napokban
érkezett ismét 5 uj tag Münchenből, é3 igy remél-
hető, hogy a következő téli idény egyike leend a
legélénkebbeknek, melyek eddig a párisi m. egylet
körében lefolytak.

Az alapszabályok átvizsgálására is neveztetett
ki ogy bizottmány, mely munkálatát már meg is
kezdette, s igy a javitott egyleti törvények, a köl-
csönös barátság és egyetértés segélyével, reméljük,
hogy párisi magyar egyletünk még sok honfitárs-
nak jóltevőjo és vigasztalója leend.

Forduljanak Párisba utazó honfitársaink egy-
letünkhez, itt kész baráti karokra találnak.

Kelt Párisban, az egylet helyiségében, Boulv.
Beaumarchais 33. Az egylet megbizásából

Liptay Pál, e. jegyző.
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Irodalom és művészet.

— (Szabó Károly) kitünő történettudósunk,
az erdélyi muzeum könyvtárnoka, befejezte „A
magyar vezérek kora" czimü becses munkáját, az
épen most megjelent negyedik füzettel. Ráth Mór
történeti könyvtárának egyik legbecsesebb kötetét
képezi e nagy forrástanulmánynyal, lelkiismeretes
gonddal s tárgyszeretettol készült tanulmány,
melyben a szerző mind azt feldolgozta, mi csak az
Árpádtól Szent-Istvánig terjedő kor irott emlékéül
itthon és külföldön fennmaradt. A könyv, jelen
alakjában harmadik, tetemesen bővitett átdolgozás
már, de tulajdonkép uj mű az előbbiekhoz képest.
Mondanunk som kell, hogy az előadás és irály
tekintetében is kitünő, magvas, magyaros, erőtel-
jes ; a külső kiállitáson podig Ráth szerencsés
keze látszik. Ára a teljes munkának 4 frt.

— (RáthMór kiadásában) jelent meg:,,Kézi-
könyv mezei gazdák, gépészek, mozdonyvezetők
és fűtők számára", irta Petzvall Ottó, a magy. kir.
egyetemnél a felsőbb monnyiségtan tanára és a
mt«gy. tud. akadémia r. tagja. A gépek a mezei
gazdaság körül hazánkban is mindjobban terjednek,
s alig van már csak középszerű gazdaság is, hol
alkalmazva ne volnának. S mily nagy baj, hogy
hozzá értő emberünk kevés van, a ki alaposan is-
merné a gép szerkezetét, tudná a velő bánás mód-
ját, s ha rajta valami kisebb hiba esik, mi miatt az
egész gép megakad, azt meg is tudná igazitni vagy
megmagyarázni az illető falusi mesterembernek,
hogy mikép igazítsa meg. E bajokon akar segitni a
jelen mű. Petzvall tanár ismeretes gyakorlati irá-
nyáról és alapos ismereteiről, e jelességoi tünnek
ki ebből a könyvéből is; kár, hogy a magyar nyelv
és irályban nem gyakorlottabb; könyvének az a
hibája, hogy valaki, magyarul jól iró, át nem
nézte. — Petzvall művében ülőre bocsátja a szám-,
mér- és természettanból a logszükségesb előisme-
reteket; azután részletesen ismerteti a gőzgépot,
különböző alakjaiban, és a vele bánás módját.
Számos ábra világositja a szöveget. A csinos kiál-
litásu könyv ára 2 frt.

** (Hivatalos törvénygyűjtemények.) Ráth
Mór kiadásában megjelent: „Az 1869-ik törvények
gyüjteménye." I. füzet. A folyó évben hozott hat
törvényt tartalmazza, u. ni. tiz ujonczozásról, a
vámkozelési költségek átalánositásáról, anépszám-
lálásról, a birói hatalom gyakorlásáról, a magyar
nyugati és a magyar gácsországi mozdonyvasut
épitéséről szoló törvényeket. Egyszerre kétféle
kiadásban : nagy 8-ad rét alakban, és kis zsebkia-
dásban; az elsőnek ára 25, az utóbbinak 30 kr. —
A némot és tót nyelvű 8-ad rét kiadás szintén
25 — 25 kr. — Megjelentek továbbá a következő
hivatalos kiadások: „Magyarországi rendelek tára"
Ill-ik folyam 10. és 11-ik füzet; előfizetési ára
20 füzetre 6 ft, vidékre bértuentes küldéssel 6 ft
50 kr. — „Gyakorlati szabályzat a m. k. honvéd
lovasság Fészere" 9 ivnyi füzet, ára l ft. — „Uta
sitás a Werndl-rondszerü gyalog-puskának és
lőszernek szerkezete, jó karban tartása, vizsgálása,
kezelése és raktározására nézve," (több ábrával
ára 40 kr.

** (Magyar képek külföldön.) Munkács
Mihály Düsseldorfban uj genre-képen dolgozik
mely egy betyárt ábrázol a siralom-házban. Egy
angol műbarát 10,000 frankért már meg is vette a
fiatal művésztől. — Benczur Gyula a II . Rákóczy
Ferencz elfogatása czimü képét nem Károly oláh
fejedelem vette meg, mint hire volt (nem kell an-

volt hallani, hogy a műből több száz példányt el-
terjosztottok már a szegényebb tanulók között.

** (Beküldetett:) „Évi jelentés az országos
közegészségi tanácsnak 1868/9-ik évi működésé-
ről." Közli kézirat gyanánt a tanács tagjai számára
dr. Grosz Lajos, az orsz. közegészségi tanács tagja
és jegyzője. 32 lapra terjedő füzet.

** (Megjelent:) „Pécsi naptár 1870. közévre"
kiadta Madarász Endre Pécsett. A naptári részen
kivül néhány elbeszélést, ismortotő czikket és fa-
metszvényt tartalmaz. Ára 20 kr.

Köziiitézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) math. és ter-

mészottud. osztályainak f. hó 11-én tartott ülésén
b. Eötvös J . elnökölt. Ez ülést két értekezés töl-
tötte be. Pólya József rendes tag a phylloxera
vastatrix nevü uj szőlő-vészes rovart ismertette,
mely Déli-Francziaországban a közolobb mult
években a szőlőkben roppant pusztitást vitt vég-
hez. Sokáig nöm tudták a betegség okát; végre
a montperriersi egyetem egyik tanárának sikerült
fölfedeznie azon apró mikroskopikus rovart, mely
e pusztitást végbeviszi. Szine sárgás, narancs-
szinü; leginkább a gyökeret bántja, s ugy vették
észro, hogy terjedése a föld felett, nem a föld alatt
történik. — Értekező hozatni akart ismertetésül
"nehány példányt, de attól tartva, hogy talán elsza-
laszthat egyet, s ez elszaporodik és roppant kárt
okoz, megelégedett a leirások utáni ismertetéssel.
— Utána dr. Schenzl Guido tartá értekozését a
nap melegségének föld alatti terjedéséről, illető-
leg a föld mélyébe behatásáról. Á legujabb észle-
letok is igazolják azt a cosmologiai igazságot, hogy
a föld nemcsak e naptól veszi melegét, hanem
saját belsö molego is van. Mort ha ez nem volna, a
melegnek a mélyebb és mélyebb rétegekben mindig
fogynia kellene. Ez podig csak bizonyos mélységig
történik, a hol már a föld hő-mérsékében soha
nincs változás: egyenlő a meleg télen és nyáron,
de innen kezdve minél mélyebbre jutunk, annál
nagyobb a meleg; száz láb mélységre mindig 1
Celsius fok növekvés esik, ugy hogy 9000—10,000
lábnyira már a viz forróságának hő-fokát éri el,
45—50 mértföld mélységben pedig a kőzetek is
megolvadnak. — Az a pont, a meddig a nap me-
legének behatása észlelhető, vagyis a moddig vál-

nak efféle), hanem szintén egy angol műbarát.
** (Magyar tud. akadémia.) A magyar tud.

akadémia részéről, Czartoryski László herczeg
nemes áldozatkészsége folytán, ezor o. é. forint
jutalom tüzetik ki, következő történelmi kérdésre:
„Adassék elő, kivált történot-philosophiai szem-
pontból, a lengyel kútfők felhasználásával is, tör-
ténete mindazon érintkezéseknek, melyekben a
magyar és a lengyel nemzet politikai s különösen
mivelődési tekintetben egymásra kölcsönösen ha-
tott. Beküldési határnap 1872. deczember 31-ko.
A pályanyertes mű szerző tulajdona marad. A
pályázatnál az akadémia „átalános szabályai" meg-
tartandók. — Arany János, titoknok.

** (Magyar nyelvtan tótok számára.) Egy
hasznos, hézagpótló munka jelont meg, Répászky
József plébános magyar nyelvtana tótajku hazánk-
fiai számára. A művecske czime: „Mluvnica jaryka
uherskeho." A nyelvtan Olendorff rendszerét
követi, ára 40 kr. Kapható egyes-egyedül a szer-
zőnél (Enyiczke, u. posta: Kassa) s örömünkre

tozások vehotők észre a hőmérsékben, annál köze-
lebb van a föld felszínéhez, minél kisebb a hőmérsék
változatossága az illető kliina levegőjében. Mig
tehát az ogyenlitő alatt csak néhány hüvolyknyire
esik a föld-felület alatt: a mi szélességűnkben
átalában már 7 lábnyi mélységig tapasztalható.
Nem kevésbbé érdekesek azon adatok, melyek azt
mutatják, mennyi idő alatt terjed el a föld réte-
geiben a nap melege. — Közép számítással 7
napra van szükség, hogy 1 lábnyi anyag-réteget a
nap melege áthasson. Félév köll tehát reá, mig 25
lábnyira behat a földbe. Ugy hogy a tett észlelotek
szerint legmolegebb a föld: 4 lábnyi mélyen aug.
23-án, 8 1. szept. 27-én, 121. okt. 23-án, 161. nov.
25-én 1.20 docz. 28-án, legkisebb pedig a melegség:
4 lábnyi mélyen febr. 19-én, 8 1. márt. 24-ón, 12 1.
ápr. 21-én, 16 1. máj. 18-án, 20 1. jún. 15-én. Vagyis
nem csalódás az, hunem valódi tudományosan
megfejthető tény, hogy a pincze nyáron hideg s
télon meleg,

— (Az akadémia jövö hetföi) okt. 18-ki ülésé-
ben Szilágyi Forencz 1. t. ily czimü értekezést fog
fölolvasni: „XII. Károly svéd király Zilahon. Egy
tekintettel a város történelmére." A svéd király
Zilahon Zoványi György tul a tiszai reform, püs-
pök házánál volt szállva, a miről szóló közlést
emlitett akadémiai tag Zoványi Györgynok általa
készitett életirásából fogja, több Zilahra vonatkozó
érdekes adattal előadni.

(Az állatkert-társulat) tevékeny uj igaz-
gatója Hegyessy Kálmán, Xántus Jánosnak ogy
levele folytán irt a „londoni félszigeti és keleti
jőzhajótársaságuak", hogy a szállitási dijak mér-
séklésével tegye lehetővé, hogy a kezdet nohézsé-
geivel küzdő állatkert Ceylonból vagy Singaporé-
ból több érdekes állatot szerezhessen.

felvétetni, s ott 150 frtnyi évidijért teljes ellátás-
ban részesittetni. A fölveendő ifjak közül l l erdé-
lyi illetőségü szegény tanuló 150 ftnyi, egy pedig
200 ftnyi államösztöndijat nyerhet. Folyamodvá-
nyok folyó hó 15-ig a kolosmonostori tanintézet
igazgatójához küldendők be.

** (A debreczeni magyar kir. felsőbb gazda-
sági tanintézetben) Domokos Kálmán a mértan és
technika segédtanára, ugyanoda rendes tanárrá
neveztetett ki.

= (Statisztikai tanfolyam.) A földmivelés-
és kereskedelemügyi miniszter köriratban tudatja
a hatóságokkal, hogy miután a mult téli statisz-
tikai tanfolyam elég sikerrel fejeztetett be, gon-
doskodott ismét egy uj tanfolyamnak megnyitásá-
ról, s felszólítja egyszersmind a hatóságokat, hogy
jelöljenek ki keblükből egy-egy, tanulmányainál
fogvaPesten tartózkodó ifjut,s azt jelentsék be mi-
nisztériumának stat. osztályánál. De mivol a tavali
300 jelentkezetthez a 40 letett vizsga semmiféle
arányban sem állott, tehát tanácsolja, hogy vizsga-
tételre köteleztessék a kijelölt, moly esetben ezen
körülmény is bejelentendő. A tantárgyak sorrendje
és az elsö előadás határideje később fognak kö-
zöltetni.

Közlekedés.
(Az első szab. dunagőzhajózási társaság)

forgalmi igazgatósága 500 frtot küldött a m. k.
vasuti és hajózási főfelügyelőséghez, hogy ezzel a
közmunka és közlekedési miniszteriumnak a hajó-
zásra vonatkozó kézikönyvek kiadása iránt tett
intézkedését s ezáltal a magyar hajósok kiképez-
tetését elősegítse.

** (A zákány-zágrábi vasutvonalat) Zágráb-
tól Kőrösig n ár elkészítették s az első kocsi meg-
érkezett Kőrösre, hol azt zenével és nagy lolke-
sültséggel fogadták.

Mi ujság?
=*(B. Jeszenák János síremlékét) okt. 10-én,

az elhunyt vértanúi halálának 20-ik évfordulóján
leplezték le a pozsonyi evang, temetőben. A sir-
omlék közvetlen közelében a család tagjai s a meg-
boldogult barátai állottak, a családi sirboltot,
moly szép, tágas oszlopcsarnokot képez, beláthat-
lan néptömeg vette körül. Itt Geduly superinten-
dens mondott emelkedett beszédet, mely alatt az
emlékkő lelepleztetett, s a beszéd végezte után
a jelenlevők siettek a carrarai márványból készült
szép emléket megtekinteni. Diszes és jeles mivü

Egyház és iskola.
** (A kolosmonostori tanintézet.) A hivatalos

rtesités szerint a Kolosmonostoron felállított gazd.
tanintézetben az előadások folyó évi nov- hó 1-én
meg fognak kezdetni, s ugyanez időtől a városban
szállásoló tanulókon kivül 20 ifju fog az intézetbe

szobormü ez, Alexy hazánkfia munkája.
_ = (Végleg elhatározták,) hogy gr. Andrássy

miniszterelnök kisérje ő Felségét keleti utjában
a Suoz-csatornához. A német miniszterek közül
Plener megy.

= (Belügyminiszterül) ujabban Somssichot
és Rajner Pált emlegetik. Wenkheim, mint mond-
ják, már be is adta lemondását.

** (Jozsef főherczeg) alcsuthi birtokán nagy-
szerü növényházat építtet vasból, s a mű kivitelével
Marton Lajos pozsonyi vasbutorgyárost bizta meg;
az épület nagyszerűségre alkalmasint felül fog
mulni minden, a monarchiában levö hasonló épü-
letet, s a főhg örömét nyilvánitá a fölött, hogy
magyar iparos által készíttetheti el.

** (A „Hon" szerkesztősége) felhivást intéz a
„magyarországi szabadelvűekhez", hogy aláirások-
kal csatlakozzanak a decz. 8-ki nápolyi ellonzsi-
nathoz. E gyülést Ricciardi olasz képviselő hivta
össze, tiltakozásul az ugyanakkor összeülendő
római koncilium ellen.

** (Párisi hirek) szerint a szerencsétlen véget
ért Kink család fejének, Kink Jánosnak hulláját
is megtalálták már Cerney mellett az erdőségbon.
Csalfa párisi üzérek Kink arczképe gyanánt a
Deákét árulták, s ezek nyomán egy londoni rend-
őri lap is ily minőségben adta ki. Külföldön élő
hazánkfiai lépésekot tettek a csalók megbünte-
tésére.

** (Szomoru mérgezési eset) tartja izgatott-
ságban Pozsony városát. Egy ottani polgár leánya
Bécsben gyufáról leszedett vilanynyal megmér-
gezte magát, s bár szörnyü kínokat szenvedett,
még volt annyi ereje, hogy vasuton Pozsonyba
szülőihez utazott. A leggyorsabb orvosi segély
daczára a 18 éves leány rövid idő alatt elhunyt.

** (Veszedelmes gazembert) fogott el ismét
Ritt József aradi csendbiztos Czeren Juon sze-
mélyében, ki 3 év előtt Monostoron B.-Inél inas
volt, ott egy délután a nevelőnőt késsel moggyil-
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kolta, a szakácsot pedig agyonlőtte, s azzal meg-
ugrott; — az öt környékbeli község lakossága, a
kerületi csendbiztossal a tettes elfogása végett
talpra állott, — de a gonosztevő üldöztetése köz-
ben egy csondlogényt agyonlőtt, egy másikat ve-
szélyesen megsebesitett, — csak később sikerült
saját szüleinek gonosz fiukat a törvény kezébe szol-
gáltatni, ekkor a temesvári t. szekáltál előbb kötél
általi halálra, végre kegyelem utján élet fogytig-
lani börtönre itéltetett. — Czeron Juon azonban a
börtön falát kiásva — ujra megszökött, s ez időig
sikerült neki a büntető igazság kezét kikerülni.
Ritt csendbiztos ezen gonosztevőt már két hét óta
folyton üldözve — f. hó 2-dikán az aradi határban
egy tanyán, heves dulakodás után elfogta.

** (A szegedi postarablók) közül Szerbiába
menekült Lingettc Mártont e napokban szállitotta
egy csendbiztos Belgrádból a szegődi várba. E
rabló fejére a királyi bizlos 1000 frtot tüzött volt.

** (Asszonygyűlölő.) Budán a napokban elfog-
tak egy ombort, kinok kedve telt abban, hogy
minden asszonyt, a ki történetesen utjába esett,
megvert.

** (Véres összeütközések) fordulnak elő a ten-
gerparti vidéken a védtörvényt, keresztülvitele
alkalmából. Egy ragusai távirat arról tudósit ismét,
hogy Dragali mellett, Bocca Cattaroban egy sza-
kasz katonaság és az ellenállók közt oly heves
összeütközés történt, hogy számos halott és sebe-
sült lőn áldozata.

** (Csodás menekülés.) Szászsebesen egy ven-
déglő állásának csőstengorivel telt padlása besza-
kadt; a romok összetörtek egy ernyős szekeret is,
melyben egy 12 éves fiu aludt, ki csodálatosan mene-
kült mög, egy lehullott gerenda fennakadt s ez
tévé lehotővé, hogy a romok és törökbuza alól ki
lehete menteni a megmaradt gyormeket.

** (Beszterczén) megint négy hamis-bankó
terjesztőt fogtak el, ogy Kolozsvárról küldött táv-
sürgöny következtében. A jó madarak előbb
ellonáltak a rendőrségnek s csak erélyes támadás
után adták meg magukat. Mint mondják, nagy
halom hamis-bankót találtak nálok.

** (Egy zsugort öröksége.) Pécsett e napok-
ban halt meg Károly Ferencz nevü czinoző, s a
„Pécsi L." szerint hagyatéka felvételénél találtak
egynyolezada ezüstpénzt, egy iteze aranyat, vagy
2 font bankót és ugyanannyi kötelezvényt, ösz-
szesen 70—90,000 ftot. Senkit sem tett örökösévé,
roppant zsugori és fösvény volt egész életében.
Egy nő-rokonán kivül más atyafisága nincs. Ez
pedig Bécsben — szinésznő.

#** (•&• Babaj-féle elpusztított rablóbanda)
utolsó tagját Törköly Lászlót is elcsípték. Csóka
tájékán bujdosott, s mult héten az országut mel-
lett egy árokban elaludt, a midőn Bradnics nevü
mérnök többedmagával kocsin arra utazván, ko-
csisa által figyelmeztetett az árokban alvóra. A
mérnök az árokhoz közeledvén, egy fiatal, erőtel-
jes embert látott aludni, kezében revolvert tartva,
mellette két kétcsövü fegyver hevert. Gyanítván,
hogy ez békés ember nem lehet, intett társainak,
kikkel az alvót elnyomták, s megkötözve a szegedi
várba szállitották. Itt a királyi biztos közegei és
az itt működő biróság kérdőre vonták s a rabló
azonnal kivallá kilétét és gaztetteit.

„% (Napi eseményeinknek) még mindig ren-
áo» helyét foglalják el a tolvaj és rabló-esetek.
Legközelebb is nagy tolvajbanda fedeztetett fel
Szerdahelyen a Csallóközön. Tizenkét év óta ga-
rázdálkodtak s alig mult éj, melyen betörési eset
nem történt, a nélkül, hogy nyomukba jöttek volna.
Végre a napokban egyik csendbiztosnak sikerült
Lipóton tanyájukat felfedezni s oda a biró kiséro-
tében belépett, épen midőn vigan lakomáztak
ezüsttel s más lopott drága eszközökkel rakott
asztal körül. Daczára, hogy többen voltak s mind
markos logények, a biztos revolverrel közzéjök
lőtt, mire ugy megijedtek, hogy ellenállás nélkül
engedték magukat megkötözni. Vallomásuk foly-
tán nyomába jöttek több orgazdának, özek közt
van egy tekintély os birtokos is, kinek házában

nagy mennyiségü arany- és ezüst holmit, árukat
stb. találtak.

** (Curiosum.) A pesti egyetem leczkerend-
jében a „nyelvészeti és irodalmi tantárgyak"
között ezeket is találjuk: Gyorsirászat, yivás,
ugrás, ezéllövészet, rajzolás stb.

** (A lembergi püspök) egy pásztorlevélben
tudtul adja, hogy a segédlolkészeknok parókavi-
selés nem lenne tulajdonképen megengedve, hanem
a pápa 3 évro még megadta az engedélyt — a
fodrászok és káplánok örömére.

„% (Furcsa eset) történt Miskolcz városában
mult hó 30-án. A városi rendőrhadnagyot, a miért
több dorbézolót egy korcsmából haza kergetett,
azok hazamenet közben saját háza előtt megtá-
madták, ugy hogy élete megmentését egyedül
bátorsága s revolverénok köszönheti, melylyel
hátravonulását fedezte, többször lővén közzéjök.
Az illetők már el vannak fogva.

** {Azon uri ember,) ki nejének Ujpesten
csupa féltékenységből leharapta orrát és aztán
megszökött, megkerült s a budai kapitányság át-
szolgáltatta őt illetékes hatóságának.

Nemzeti szinház.
Péntek, okt. 8. „Házasság XV. Lajos alatt." Vigjáték

5 felv. Irta Dumas S.; ford. Egressi B.
Szombat, okt. 9. „Hunyadi László" Eredeti opera 4

felv. Zenéjét szerz. Erkel Ferencz. — (Doria de Cau asszony
föllépte.)

Vasárnap, okt. 10. „A csikós." Eredeti népszínmű 8
felv. Irta Szigligeti.

Hétfő, okt. l l . A szinház zárva volt.
Kedd, okt. 12. „Lammermori Lucia." Opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Donizetti.
Szerda, okt. 13. „Hamlet." Szomorujáték 5 felv. Irta

Shakespeare; ford. Arany János.
Csütörtök, okt. 14. „Fidelto." Opera 2 felv. Zenéjét

szerz. Beethoven.
(*JH() E hét nemzeti színházunkra nézve nagyon neve-

zetes volt, mert intendánsa Hadnótfáy Nagy Sámuel, folyó
hó 9-én délután 8 órakor meghalt.

Hét évig volt e drága intézetünk vezetője s méltány-
lattal elmondhatjuk róla, hogy a szinház anyagi ügyeinek
rendbehozásán sikerrel fáradozott. Temetésén f. hó 11-kén
délután a fövárosi közönség nagy számmal jelent meg — s
a gyászmenet a szinház elött megállva, itt Feleki Miklós,
a sírnál pedig Paulai Ede mondott bucsuztatót.

De hadd nyugodjék csendesen a jámbor halott! Az élet
int és tettekre hiv, — a hir szárnyai már utódjának nevét is
repítik szerte szét: jelenleg ideiglenesen idősb gr. Rádai
Gedeon vette át a szinház kormányát — végleges intendán-
sul pedig több nevet hallottunk eddigelö emlittetni:
báró Podmaniczky Frigyest, Tóth Vilmost, gróf Keglevich
Bélát, Várady Gábort, gr. Festetich Leót, stb. stb.

A szinházi előadásokat illetőleg e héten lépett fel
„Hunyadi László"-ban Szilágyi Erzsébet szerepében Doria
de Cau Mari asszony — ki már 25 év elött énekelt a ko-
lozsvári szinházban; hangjának csak romjai maradtak meg,
de a szép iskola és izlésteljes játék most is élvezetet nyujt.
— Vasárnap a „Csikós", e régi kedvelt népszínmű, czimsze-
repében Tamási sok eredetiséggeljátszott s elég jól énekelt,
Helvei Ilka szeretetre méltó Rózsi volt; Szigeti Imre pedig
igen jó táblabiró. — Kedden Donizetti régi, de örök szép
dallamokkal gazdag „Luciá"-jában Humán Olga nagy bra-
vourral énekelt, — szintugy Hajós és Odry. — Szerdán
közönségünk egyik régi, de sokáig nélkülözött ismerőse
Lendvai hosszasabb betegeskedése után elöször lépett fel
„Hanilet"-ben, s áttanult, nagy szorgalommal elsajátított
szerepével sok élvezetet szerzett. A közönség kitüntetéssel
fogadta. Felekinek a király igen jó szerepe, szintugy Fele-
kinének Ophelia. Bogdanovics Krisztin a szinésznő szere-
pében értelmesen, szépen szavalt.

Szerkesztői mondanivaló.
— Nyíregyháza. B. Zs. Az inditványt, hogy ,,tanitó

nök kiképzésére tanszékek állíttassanak,'" helyeseljük ; de
bocsánat: hogy a czikket, mely sok mellékest s nem helyest
is mond, nem közöljük.

— Kolozsvár. V. Gy. A költeményben van egy pár
sikerült genreképi vonás; de mint egész nem üti meg a
mértéket. Tárgya sem épen izléssel van választva. Oly álla-
pot az, melyet csak nagyon vigyáz vá. lehet megénekelni.

— Ujhely. Sz. M. A levelet elküldtük Sz.-nak, a ki
jelenleg nincs Pesten, de nemsokára visszatér. — Szives
üdvözletünket!

— Dézs. M. L. A küldeményt szivesen vettük, s nem
soká fogunk késni közlésével.

— Pest. Pétery. Népdalai elég csinosan csengnek-
pengnek; de költöi érdemök vajmi kevés. Néhol nagyon is
szembeötlő reminiscentiák.

— JenA. A két eredeti dal nem sokat ér. A svéd nem
rosz; ha valamivel csinosabb volna formája, szivesen közöl-
nök. Próbálkozzék meg vele még egyszer.

SAKKJÁTÉK.
516-ik sz. f. — Brauné Róberttól

(Gráczban.)
(A Sphinx-féle feladvány-tornából.)

Sötét.

c d e f g 1
Világos.

Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.

Az 511-ik számu feladvány megfejtése.
(H. M.-töl. Közli Nuszbek Sánoor, Sarkadon.)

Világos. Sötét.
1. Bel—hl Kg2-hl:
2. Ke2—fi dö—d4
o. Fd3—e4 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Csákváron: Kling
Iván. — Jászkiséren: Galambos István. — A pesti sakk-kör.

Nyilt tér.
— Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-

ban megjelent és minden könyvárusnál kapható:
Országgyülési Naptár 1870-ro.
Az országgyűlésre vonatkozó s más érdekes

közleményekkel. Szerkeszti Szemes Pál. (Az
országgyülési képeket mintegy 50 arczképpel
rajzolta Jankó.)

Tartalma a következő: Első rész: A magyar
képviselőház 1869-ben (Az elnökök, jegyzők, párt-
vezérek , kiválóbb képviselők stb. jellemzése a
képviselőház pártjainak s egyes csoportozatainak
ismertetése.) Számos képpel. — A képviselőház
tagjainak czélszerüen összeállitott névsora. — A
képviselőház állandó bizottságai. — Az i847/8-
diki törvények szentesitése és az 1848-diki nem-
zetgyülés megnyitása (két képpel). — Alkot-
mányos életünk ujabb korszakai. I. Az 1848-ki
átalakulás. I I . Az alkotmányosság felfüggesztése.
Az absolut és átmeneti korszak. III . Az 186%-ki
országyülés. Az alkotmány helyreállitása. IV. Az
uj törvények. — A közoktatási törvény s annak
végrehajtása. — A magyar honvédelem (József
főhg és hat honvéd főtiszt arczképével.) — Az
igazságszolgáltatás jelen állapota hazánkban. —
A horvát-magyar kiegyezés. — Az 1869-ki ország-
gyülés elsö ülésszaka.

Második rész: Vegyes olvasmányok. (Számos
képpel.)

Elbeszélések 184s
/9-böl. A 11-dik zászlóalj

kecskéje. — A betyár. — A gavallér-politikusok.
— Egy alkotmányos fejedelem Afrikában. —
Siami ikrek. — Chinai óriás. — Nürnbergi vas-
szüz. — Velocziped. — Amerikai gözember. —
Egy csizmadia mint követjelölt. — Apróságok.
Óriási bizalom. — Az öreg vitéz. — Ország-
gyülési botrány. — Végül az országos vásárok
jegyzéke.

A hat tömött ivre terjedő naptár ára 60 kr-

Hónapi-és
hetlnap

1?
18
19
20
21
22
23

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholika* és

H
protestáns

naptar

Oktober
C t i Hedvig
Lukács ev.
Alkantari Péter
Vendel pászt. ©
Orsolva szüz
Mór pk. Kordula
Kapiszt. János

C i l Hedvig
Lukács
Ágnes
Vendel
Vidor
Mór
Kap. János

Hold váltocasai

E T 1 - N A P T Á R.
Görög-orosz

naptar

October (ó)
5
6
7
8
9

10
l l

• d

EH Karith.
Tamás ap.
Sergius
Pelagia
Jakab ap.
Eulampius
Fülöp apóst.

Izraeliták
naptara

Marches.
12
13 Félbojt
14 [Amian
15 Ananiás
16
17 Arnon
18 §. Chaja.

hossza

f.

204
205
206
207
208
209
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P-
6
6
6
5
5
5
5

5 Holdtölte 20-án 3 óra 13 perczkor
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6
6
6
6
6
6
6

1 V

V-
25
26
28
29
31
33
34

nyüg.

6.
5
5
5
5
4
4
4

délután.

P-
6
4
2
1

59
56
55

H
hossza

f.

352
1

13
25
37
49
62

P-
0

47
40
32
49
46

1
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kél

ó.
4
4
5
5
5
6
7

P-
9.2
42

9
32
58
30

0

nyüg.

6.
9.
3
4
5
6
7
8

P-
39
49,
42
41
42
45
42

TARTALOM
Than Mór (arczkép). — Egy szép őszi napon. — Egy

besorozott naplójából. Hogy dolgoztak a régiek. — A
költöző fecskék (képpel). — Singapore (két képpel). — Kü-
lönöséletmódok a francziák fővárosában. — Adatok a ken-
dózés történetéhez. — A méhtartás a szőlőkben. — Haraszty
halála. — Egyveleg. — Tárház: Németországi levelek. —
párisi magyar egylet. — Irodalom és müvészet. — Közin-
tézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. — Mi
ujság? — Nemzeti szinház — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Nyilt tér. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcis 21 ic.
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HIRDETÉSEK

Hirdetmény.
legnagyobb vászon és fehérnemü gyári raktára

Bécsben, Rothethurmstrasse 29. sz;
bátorkodik a t. cz. közönséget azon igen előnyös alkalomra figyelmeztetni, melynél

fél becsáron

1
1
1
1
1
1
1 :
1

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

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

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

szövet vászon » 18—20 » » » 9 — 10 » v
fehéritett eruas-vászon » 16—18 » » » 8— 9 » »
jeles sziléziai vászon » 24—28 » » » 12—14 » »
kitünö rumburgi vászon 30—86 » » » 15 — 18 » »
irlandi ezérnavászon » 28—32 » » » 14 — 16 » »
rumburgi ezérnavászon» 30—36 » » '•> 15—18 » »
tiszta fehér orosz lenvászon 34—38 » » >' 17—19 » »
finom irlandi szövés becsár 40—48 » » » 20—24 » »
hollandi szövés legal-

kalmasabb uri ingekre » 52 — 60 » » » 26 — 30 » »
1 » 50 » brabanti szövés legfino-

mabb, legjobb és leg-
tartósabb a mi csak lé-
tezik " 60—80 » » » 30—40 » »

Rendkivüli nagy választéka a legnehezebb rumburgi szövéseknek 24, 28, 30, 35, 40,
45, 50—60 ftért darabja, melyek azonban kétszer annyira becsülve vannak.

1 db. 30 röfös ágy-kanavász mindenféle színekben csikozva és koczkázva, becsár
14—18 ft., most csak 7—9 ft. a legfinomabb.

1 » 30 röfös igen finom és tartós pamutszövetü atlaszgradli, becsár 18—24 ft. most
csak 9 —12 ft.

1 » 30 röfös angol shirting (chifon) igen finom, s oly tartós mmt a vászon, becsár
18—24 ft., most csak 9 — 12 ft.

1 szegésnélküli lepedő, 2 rőf széles, 3 róf hosszu, csak 3 ft.
1 szegésnélküli lepedő 2, egy négy. 3 röf széles, 3 röf hosszu, most csak 3 ft. 50 kr.

4 ftig fejgellebb.
1 damaszt asztalkészlet 6 személyre (1 asztalterítő hozzáillő 6 asztalkendővel) most

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

most csak 10, 12,14, 16-20 ftig a legfinomabb. 617 (5—6)
1 tuczat konyhatörlő, most 2 ft. 50 kr. 3 ftig.
1 tuczat asztalkendő, vagy törülköző, különösen tartós, ára csak 4 ft. 50 kr., 5, 6,

8 ft. a legfinomabb.
Zsebkendők árjegyzéke.

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

becsár 8—12 frt., megszerezhető 4—6 ftig a legfinomabb.
1 tuczat batiszt vászonzsebkendő, fehér vagy szines szegélylyel csak 5, 6, 7, 8, 9, 10

ftig a legfinomabb.
Ferii s höl&y fehérneműk árjegyzéke.

1 női ing jó vászonból 1 ft. 50 krtól 2 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitünő rumburgi vagy hollandi vászonból finom sziv- vagy keresztalaku

hímzéssel, most csak 2, 3, 3.50, 4, 5 ftig a legfinomabb.
1 női ing kitünö rumburgi vagy irlandi vászonból, legelegánsabban elkészítve, (az

ugynevezett Erzsébet császárné ingek), most csak 5, 6, 7, 8 ft. a legfinomabb.
1 női éji felöltő (corsette) kitünö szép, most csak 5, 6, 7 ft. a legfinomabb.
1 Eugénia császárné éji corsette diszes kiállítással, most csak 4, 5, 6, 7, 8 ft. a legf.
Női alsószoknyák 100 különféle párisi minta szerint, ugy szintén a most általánosan

kedvelt szegbe vágott szoknyák hímezve, varrott szegessel, most csak 3, 4, 5,
6. 7, 8 frt a legfinomabb.

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

Női nadrág finom shirtingből, vagy vászonból apró szegésekkel, vagy himzéssekkel
kitünő kiállitás, most csak 2, 2.50, 3 ftig a legfinomabb.

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

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

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

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

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

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

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

kik 25 ftig vásárolnak, egy finoman himzett batiszt-kendőt; 50 ftig, egy
- --, csodaszép kávékészletet, t. i. kávé-abrosz hozzáillő 6 kávékendövei, 100
ftig vásárlók egy igen finom cachemir-asztalteritót kapnak ráadásul
§ T Ingek vagy uri gallérok megrendelésénél ,a nyakbőség kiteendő. * ^ S
Tisztelt vevőim kényelme kedvéért, az oly fehérnemükért, melyek nem jól álla-

nak a testhez, vagy bármi oknál fogva nem tetszenek, az értők fizetett ár bérmentve
visszaküldetik. — Kivánatra a készletben levő vásznakból minták bérmentve küldetnek.

A leveleket kérjük czimezni: Melh S. Bécs, Itothe-
thnrmstrasse Nr. 29.

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ,
melv rendkivüli gyógyereje. elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása álta
leggyorsabb, legbiztosb s'egyszersmind gyökeres gjógyulást eszközöl különnemü

- _ = _ IA bajokban.— íly ba-
SŐRlS f i n AOTCDRioic a torokgyula-

légcsőhurut,
kés- barnaság,

.rtyásgyik (Croup,
angina) mindenne-
mü megsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
niHgforrózások, da-
rázs- vagy méhszu-
rások. konok-féké-
ig ek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő
gvors fájdalomcsil-
lapítással — rögzött
daganatok, gümők,

, tályogok, pokolvar
(carbunoulus pii-' ' • "vg i \) megkeménypdések, genyedését, vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, körömméreg, vad-
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.

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

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

A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasitással együtt.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖKÖK JÓZSEF gyógyszerész

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

udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál,azuri-utczábana„két matrózhoz." Botka és társánál a nagymező-uteza
45. sz. a. — Badán: Pichler Győző kir. udv. gysz. a Krisztinavárosban Wlaschek
E. gyógysz. és a császárfürdői dohánytözsdében. — Bécsben: Plebán F. Xav. gysz.
urnál (Stockim Eisenplatz) Nr. l.,dr. Girtlergysz.,Freiung 7. sz., dr. Strasky Nándor
raktára Karntnerstrasse 34. sz. a. — Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Ujfnlun : Vass Jenö
- Békés-Csabán: BienerB. — Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. — Dana-Föld-
váron: NádheraP. — Egerben: Plank Gy. és Schuttág J. gyógyszerész. — Eperje-
sen : Isépy Gy. — Érsekujvárott:Conlegner J. — Esztergomban: KéglL. — Gyön-
gyösön :Kocianovich J. — Győrött: LehnerF. — Hajóson: Az ottani m.k.postahiva-
talnál. — II.-M.-Vasárhelyen: Oblat L. —Hogy észen: özv. Fischer Kr. gysz.— Jóls-
ván: Maiéter Alb. — Kaposvárit: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. — Komá-
romban: Grötschel Zsigmond. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M.
Maros-Vásárhelyt: BucherM. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson:
KreitlG. — Nagy-Kanizsán: WajditsJ. — Nagyszombaton: PántotsekK. — Nagy-
váradon: Huzeíla M. — Nyir-Báthoron:Sztruhár J. Nyíregyházán: Kovács S.—
Pakson: Malatínszky S. — Pécsett: Sipőcz J. — Podolinban: Fayx József. — Po-
zsonyban : Pisztóry B. — Rimaszombatban: Hamaliár K. — Rozsnyón: Hirsch J. N.

Sopronban: Bock Gy. — Selmeczen:Vitkovics János. — Szabadkán: Bauhofcr
V. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.-Györgyön:
Mersits J. — Szoboszlón: Beszédes J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temes-
várott: Pecher J . E.,és Quiriny A. gysz. — Tétsőn : Héder L. — Ungvárott: Oko-
licsnvJ. Vasvart: Árady P. és Rossás R. —Versetzen: Guist M. — Veszprém-
ben: Ferenczy K.-nál. — Zágrábban: Mitlbach Zsigmond. 643 (2 — 6)

Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYERTYANFFY J. és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
(zernowitzban: SCIINIRCH J.-nál.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassiban: JASS1NSK1 A. gyógyszer.
Brailában: Oláhországban: Dr. C. C. HEPITES gyógyszerésznél.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók

lennének, felszólittatnak. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő-
jéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki meg-
rendeléseket is pontosan teljesit. .

§fgT Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
hpkiildése. vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telesittetnek.

KÁNYA JOZSEF
Fest, Józeeftér 10-ik szám alatt.

ajánlja ujonnan berendezett

nöi 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 minőségüoktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányosabban szabott ára-
kon szolgálhatok. 606 (4-8)
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(KIRNER JÓZSEF,
magyar királyi udvari fegyvergyár nök

Pesten, szervita-tér 4-dik szám alatt
ajánlja a leggondosabb szerkezetű s pontosan kipróbált

1 Lefaucheux-revolver, 7m m kai. ft lövésre kisebbszerü 12—25 forintig
1 „ 9 m/m „ 6 „ nagyobbszerü 16—30 „
1 „ 12m m ,, ft „ legnagyobbak 18—40 ,,
1 Marok-revolver 6 lövésre 10—20 „

(Peroussions-Gewehre)
1 egy csövü puska, vascsővel 8 ft., 8 ft. 50 krig
1 duplapuska, vascsővel 15 ft., 17 ftig

1 duplapuska, drótcsővel 22—24 ftig
1 duplapuska, damaszk csővel 30—45 „

Lei'aui'líriix-puhliák, a bel- s külföld legjobb gyáraiból, személyes ellenőrködésem mellett pontosan rogulázva s kipróbálva . . 45 — 85 ftig.
Lefaucht'U.v (luplapuskák, saját gyártmány, különösön szabatos és szilárdul készitve, különbféle rendszer szerint 85 —160 „

Továbbá készítek Lnncaiüter-diiplapiiskákat a legujabb szerkezet szerint, Lefaucheux-, Laiicaster golyó-duplapuskákat pon-
tosan kipróbálva.

Mindennemü töltények s vadászkészülékek a legjutányosb árakon. Minden fegyverért jótállás biztosittatik, s azon esetre, ha nem
tetszenének, két hét lefolyása közben kicseréltetnek.

ÜCS? Vidéki megrendelések utánvét mellett, a leggyorsabban eszközöltetnek. 622(3-10)
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magyar

és nemezkalap iijij gyári-raktárból

ttRIWÁM VWCZE
PESTEN,

fő-raktár s kigyó-tér.

Nagy választéku
raktár mindennemü selyein-
és nemez-kalapokból urak,
hölgyek és gyermekek szá-
mára, saját és külföldi gyárt-
mányok ; kelme-vadászka-
lapok, házi- és vadász-sip-
kák, kucsmák, nyakken-
dők, utazási nemez-topán-
kák, ugyszintén hfílgyi ne-
mez-czipök bőrtalppal, pa-
pucsok és egészségi nemez-
falpak.

Az összes formák az alanti
számok szerint kaphatók. Vi-
déki megrendelésüknél a mel-
lette álló számok pontos kité-
tele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát
kérjük megjelölni.

Kalapok, festés, tisztítás
vagy divatositás végett a leg-
nagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elké-
szíttetnek.

Nagyítani<gg|ffr PS dara-
bonkiuti wBM eladás.

Koltaríts József és Fia!

„YPSILANTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
YÁczi-ntczáhan Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban

mindennemü kész fehérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Férfi-ingek, rumburgi, Mándi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3ft.,3ft.
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50kr.,5ft.,5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr.,' 7 ft.,8ft.,10ft., 12 ft.

Férfi szirus ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi pamut madapolan ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 60 kr., 3 ft.,

3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák, magyar, felmagyar 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., 3 ft. 50 kr.

Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötök, harisnyák és minden faju vászon és ba-
tiszt zsebkendők és esernyők.

Hfilgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. him-
zett 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr.. 5—14 ftig, a legujabb franczia mintá-
ban 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.

Hölgy franczia derék-füzö, 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft.öOkr.
Hdigy perkal-corsettek, 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, lószőrszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csi-

kos éspiquetbarchetböl, hálófokötök, harisnyák s mindenfaju zsebkendők, szint-
ugy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.

Fin 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., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft.3O kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3ft. 50 kr., 14 évisnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft., 16 évesnek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft 50 kr. Fi-
nom 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 cs

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 törölközők, kötegje 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft, 8 ft., 10 ft.
12—20 forintig. 605(5-9)

Szines agyi kanavászon, 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-teritök, kávés abroszok, s cse-

mege kendők.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemü cs vászonárukban a, legnagyobb vá-

lasztékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.

Rendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást
I nem számítjuk.
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Árverés

HAAS FÜLÖP ES FIAI)
butorkelmt*- é̂ * szőnyeg-gyárosoknál.

is rendezzünk
tisztelt . . _ .
olcsó árakon megvásárolhatni. Itt helyben Pestem

az evangelikus iskola-épületnek (sütő-uteza, 1. sz. alatt)
2-od emeleti tága? és szép nagy tormében, egy, az 1863-ik évben rendezetthez hasonló g átalános tetszéssel
fogadott nagyszerü nyilvános árverozést rendezünk, ugy mindennemü butor-keltuéink és lábüzönyegeink,
mint asztal , ágy- és uti-teritóink, függönyeinkre stb.

Utolsó árverezésünk óta 6 év folyt le, mely idő alatt bécsi, ebergassingi, mittondorfi, hlinskói, brad-
fordi és lissonei gyáraink folytonos működésben levén, azon helyzetbon vagyunk, ugy hogy kitüzött czélunk-
nak, mint a mélyen tisztelt vevőközönség kivánalmainak megfelelő mennyiségü és minőségü árukat bocsát-
hatunk árverés alá.

A tekintetes városi hatóság által ezen árverezés megtarthatására felhatalmazva levén, figyelmünket
főleg arra irányzók, hogy vállalkozásunk a legszolidabb alapon nyugodjék, mivégre összes elárverezendő
áruezikkeinket több nappal az árverezés megkezdése előtt a nagy közönség beható megvizsgálása alá helyez-
zük, oly formán, hogy a fent kitett árverezési helyiség már f. é. október hó 18-án megnyittatik, s 23-ikáig
reggeli 10 órától 12-ig, az árverezés napján pedig ugy reggeli 8 órától 10 ig, mint délután 2 órától 6-ig, az
áruk boható megszemlélhotése végett nyitva tartatik, sőt ugyanott az összes árukat s az egyes daraboknak
kikiáltási árait is magában foglaló árjegyzékek (Cathaloge) állandanak a közönség megszemlélésére.

Ezen rendelkezéseink által a vonni szándékozóknak alkalom nyujtatik nem csupán az áruk jóságáról
minden tekintetben meggyőződést szerezni, hanoin maguknak azon darabot, melyre árverezni szándékoznak
már eleve ki is választani.

Maga az árverezés a kiküldött biztos jelenlétében f. évi október hó 25-én veszi kezdetét, s a
vasár- és ünnepnapok kivételével minden napnak reggeli 10 órától 12-ig szakadatlanul folytattatik mind-
addig, mig az olárverezendő áruk el nem fogynak.

A kikiáltási, illetőleg becsáron alól a tárgyak el nem árusittatnak. 640 (1—4)
A leütött áruk azonnal átveendők, s a vételár készpénzbon lefizetendő.
Megvett és kifizetett áruk többé vissza nem vétetnek.

Pesten, 1869. évi október havában. Ü t i a S I ÍÍlÖ|> C S fiai.

Különös figyelmeztetés
1 szülék számára.

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam levén sajnosan tapasztalni, misze-
rint „Giliszta-csokoládé" név alatt
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzér-
kedő csalók által utánoztatnak, az álszer
sajátomról vett minta szerinti utasitás
mellett terjesztetik; van szerencsém a
tisztelt közönséget ezennel figyelmez-
tetni, hogy valódi általam készitett „Gi-
liszta-csokoládénak" csak azt ismerje
el melynél a mellékelt utasításon nevem
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg alá-
irva van, mint itt alább látható. Egyéb-
iránt legczélszerübb a megrendeléseket
közvetlenül nálam, vagy a könyvecském-
ben megnevezett t. bizományosoknál
eszközölni. 082(9-12)

Kapható Pesten: Török Jozsef és
Thallmayer és társ uraknál.

gyógyszerész.

A í. szi'ilékhez t
Érdekelt bizonyitvány „Giliszta-csoko-

ládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Úraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta-csokoládéjának" hatása csodá-
latos nagyszerü volt, és csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani előhaladásának, az után-
zott „Giliszta-csokoládé"az önéhez képest
semmi! Most tehát ismét felkérem Önt, ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokolá-
dét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

Nagy Mihály, s. k.
Kapható Pesten: Torok József és Thall-

mayer és társ uraknál. 583(9—12)

Heckenast Gusztav könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik!
szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Előadások

Magyarország történelméből.
Kereskedelmi s ipariskolák számára és magán olvasmányul

irta M a á r I*. P .
I. füzet (8-rét 134 lapj, fűzve 80 kr.

II. füzet (8-rét 175 lap), fűzvo 80 „
IU. füzet (8-rét 136 lap), fűzve 80 ,,

Nevelői állomást
keres, bárhová, egy jó családból származott ifju, ki dicséretes nevelői bizo-
nyítványokkal bir, s a tantárgyakon és német nyelven kivül szükségben a
zongorából is oktatást adhat. BtF~ Levelek kéretnek: X- Y. Z. betük alatt e
lapok kiadó-hivatalába küldetni. 642 (1)

Lefaueheux-töltények
beveiot J.

hirneves nyarából Párisban,
a következő legolcsóbb árért njánltatnak u. m.:

1 mille marké Ge velőt zöld kai. 16 ft. 30 kr.
1 »' » » » » 12
1 >• » Bieno » ,i lg
1 » » » » » 12
1 » » G. J . barna >. 16
1 » >• » » » 12

Unschuld Ede,
Pesten, váczi-utcza a „levélhez."

0V* Van szerencsém ezuttal a t- cz. közönséget jólrendezett

fegyverrakiáram s vadászpuska gyáramra
tisztelettel figyelmeztetni, hol mindennemü Lefaucheux, Lancaster stb.
a legszilárdabban s jótállás mellett készittetnek el, s azon helyzetben
vagyok, hogy e szakitani minden kívánalomnak a lehető legolcsóbb árak
mellett gyorsan s pontosan megfelelhetek.

gJ^F" Vidéki megrendelések szokott pontosság-
gal eszközöltetnek. 573 (6 8)

30
35
20
22
16
18

váczi-utcza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

Nöi-vászonnemüek rumburgi vagy hollandi
vászonból.

6, 7, 9—12 forintig.
2.75, 3.75, 5, 6 — 10 forintig.
5, 7, 9, 12—16 forintig.

— /i szeles, S'/a rőf hosszu, — darabja {4, 5.25,

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig
Magas éjjeli-ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12—18 forintig.
Nyári éjijeli-ingek, » " " ~ - - - • • •
Vánkoshéjak. »
Paplanlepedők, .»
Alsólepedők varrás nélkül

6 forint.
Hálófökötdk hollandi vászonból 1, 1.50, 2, 3, 4 forint. •
Recefőkötők szalaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr. • •
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4.75, 5 forint 75 krajczár.

» perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.
» parkéiból 3, 8.75, 4 forint 50 kr.

Éjjeli köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25, 8, 4, 6—10 forintig
Éjjeli köntösök parkéiból vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésülő-köpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7,10, 15—20 forintig.
Alsószoknyák 3.50, 4.50, 6, 7, 9, 12. 15, 20 forintig.

>' parkéiból vagy piquéböl 4.25, 5.40, 6 forintig.
» fésüló-köpenynyel vagy palotot-val 18, 24, 30 forintig.

Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
Kemény szoknyák, fodorral vagy a nélkül 7, 8.75, 10 forintig.
Pipere- (Toille'te) kendők rajttal, piquét-böl 3.25, 4.50, 5 forint 75 krig.
Nyári piqnét-takarók 7, !), 12 forintig.
Valódi irlandi vászon zsebkendők tuczatja 5.30, 6.50, 8, 12,15 forint,

v nehéz batiszt >- ' «• 5.30, 6.50,8, 12, 18 „
» könnyü >- „ * 15,20,30,36,42

Szegett » ,. » 18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Himzett „ » darabja 2.50, 3.75, 5, 7, 10 »
Szines nyomott >; >• " 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalteriték, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 frttól 60 forintig.
Törülközők >> '» 6 forinttól 20 forintig tuczatja.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és fölebb.
Fii d'Ecosse harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 80 forint és fölebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Ecosse harisnya, párja 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Valódi rumlHiixi vászon, legjobb minőségü, 1 vég, 53 röf, 30, 35, 40, 50,

JO, 80 - 120 forintig.
Hollandi vászon, * t széles, 1 vég 42 röf, 18, 22, 25, 30 -40 forintig.
Hollandi vászon, V* széles, 1 vég 50 rőf, 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon, */* széles, 1 vég 38 röf, 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitünő fajta. e/t széles, 1 vég 14 röf, fi.75, 7.30, 8.75, 10, 12,

forintig.
Perkál kitünő fajta. % széles, 1 vég 14 rőf, 9, 10, 12.75 14 — 16 frtig.
Schirting, kitünő fajta, rőfe 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, rőfe 62, 68 75 kr.
Fthér píquét, rőfe 1, 1.40. 1.75, 2 forint.

\\ f '
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Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

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

után 1—4 óráig.
9 V Díjazott levelekre azonnal

valaszollatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

579(12-12)

forintig.
Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—ll

» » arany foglalv. rugóra 12—13
» » kettős födéllel » 15—16
» » kristalüveggel » 15, 16—1
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
» » 15 » kettős födéllel 19

20—22
» angol horgonyórák kristalüveggel 19,

20—22-2'
» ugyanazok kettős födéllel . 24—26
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28—32
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—4.

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 födél-
lel . . 100, UO, 120, 130—200

Arany hölgyórák (8. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25,28—32
» v 8 rub. kett. födél. . 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 50, 55—60
» vál. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60. 70, 80—100

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30—32
» óra és negyedóránkénti ütéssel . 48

50-55
Havi regulatorok 30—32
Ébresztő óra 6

Ezüst lánczok 4 ft 50 kr.,5, 6, 6 ft. 50 kr..
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.
8ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszu nyaklánczok
7 ft, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő-
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
IMF* Nem tetsző ára kicseréltetik.

Javítások legpontosabban és jutányos árért
teljesitetnek. 598(8-12)

Bőrbajok
valamint

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

biztositása mellett, rendel:

»U£ár F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

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

B V Elfogad naponkint il órá-
tól l-ig. 602 (12—12)

M r Megkereshető levél által is

582

A valódiság
b i z t o s i t á s a

I mellett.

Ajánlandó

emlékeztetés!
A valódiság

biztositása
mellett.

Dr. Bériiiguier
cs. kir. szab.

Növénygyok-olaja
eredeti üvegcsékben 1 frt. o. ért.

Balzamos

Olajbogyó-szappan
eredeti csomagokban 35 kr. o. ért.

Dr. Béringnier cs. kir. szab. növénygyökolaja menten minden ártalmas keverék-
től, a legalkalmatosabb növény-alkatrészekből és olajos anyagokból összeállitva,
széntartalommal gazdagon ellátva, melynek rendkivüli hatását az ujabbi kisérletek oly
tagadhatlanul bebizonyítják, a hasonló készítmények l e g j o b b j a i közé sorozható, és
bizonyára minden előkellő piperének különös díszére fog válni.

A balzamos olajbogyó-szappan nem csupán tisztító, hanem p u h í t ó és ü d í t ő
tulajdonságánál fogva is minden a t e l j e s e n jó pipere- és egészségi szappantól
megkivántató követeléseknek megfelel, és ezért mint e n y h e és egyszersmind h a t á -
sos n a p i m o s d ó s z e r még a leggyengédebb és legérzékenyebb bőrű nök- és gyer-
m e k e k n e k alkalmilag ajánlható.

Ur. Suin de Boutemard

FOG-PA 8 TÁJA
Dr. Snin i l l a t o s fogpastája vagy f o g s z a p p a n a különösen kedvelt és legáltalá-
nosabb 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 f o g p o r o k ,
_t csomagokban 70 és 35 kr. o.é. egyszersmind az egész szájüregnek igen jótékony és kedves üdeséget ad.

Dr. Béringnier

| növényi hajfestőszere
I teljese" tokban kefével és csészével 5 ft.

Növényi

RUD-HAJKENÓ
ára darabonkint 60 kr. o é.

Dr. Béringnier haj festoszere 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 m e g f e l e l ő és egyátalában á r t a l m a t l a n szernek
ismertetett el a haj és szakái, szintugy a szemöldök tetszésszerinti szinü festésére, a
nélkül hogy a bőrt beazenyezné vagy szagot hagyna hátra; használata igen könnyü,
és az ezen festék által helyre hozott hajszín i g e n t e r m é s z e t e s szinü.

Ezen Dr. Lindes kir. vegyészeti tanár hitelessége alatt Berlinben, tisztán növényi
alkatrészekből összeállitott rnd-hajkenöcs a haj növésére j ó t é k o n y a n hat, és
azt p u h á n tartja és a kiszáradástól megóvja; e mellett a hajnak s z é p f é n y t és ru-
g a n y o s s á g o t kölcsönöz, és egyuttal különösen igen alkalmas a haj összetartására.

Dr. BERiNUUIER I.. Dr. Béringnier L. c». kir. szab. korona-szesze a legfinomabb illö égényszesz a jő

K , \ -p s^. •JjM°i~sy%T v T,i o ry T-I '^' a* u ' éltető és erösítö, a növényvilág kifejtetlen és legbecsesb alkatrészeivel olymódon
V j r í O J N A Í3 Z J i o Z E van összekötve, hogy nemcsak i l l a t o s és m o s d ó v i z , hanem mint kitünő segéd-

szer az é l t e t ő e r ő f e l v i d i t á s á r a és az i d e g e k e r ö s i t é s é r e szolgál.(a kölni viz tiuintesseotiája.)
Eredeti üvegekben 1 ft. 25 kr. és il 75 kr. oszt. kr.

.. , Dr. Koch

NOVÉNY-CZUKORKAI
'.4 és '/»dobozokban 70 és 35 kr o. ért.

Dr. Hartung
€ Hl XA-H ÉJ-OLAJA

bepecsételt és az üvegbe nyomott bélyeggel.
Egy aveg ára 85 kr. o. é.

NÖVÉNY-HAJKENÖCS
bepecsételt és a tégelybe nyomott bélyeggel.

Egy tégely ára 86 kr. o. é.

A porosz kir. kerületi orvos Dr. Koch növényezukorkai, tekintve a kitünőbb füvek
és növények nedveinek dustartalmu alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a
köhögés, r e k e d t ség, torok sz áradás, nyá lkásodás stb. ellen, a mennyiben
mindezen esetekben enyhitőleg, ing er esi l l ap i tó lag és különösen j ó t é k o -
n y a n hatnak. '

Egy előrehaladott, gondos, tudományos elismerés szerencsés eredményének a Dr. Har~
tnng-féle szab. hajnövesztő szerek vannak rendelve magukat hatásukban kölcsönö-
sen kiegészíteni: a mint a chinahéj-olaj a h aj f e n t a r t á s á r a szolgál, ugy a
növényi-kenőcs a ha jnövésének fe le levení tésére és e lőmozdí tására van
rendelve ; az elsö a haj ruganyosságát és szinét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj
idő előtti ezürkülését és kihullását, a mennyiben a fejbőrnek egy uj, jótevő anyagot
kölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.

Dr. BORCHARDT
tt , gygy

NOVENY-SZAPPANA
bepecsételt csomagban 42 kr. o. é.

Dr. Borchardt tudományos alapok után pontosan kiszámított, és általában szerencsé-
sen összeállitott i l latos-gyógy növény-szappana, jellemző = eddig elérhetlen =
előnye által, minden eddig létező hasonló pipereczikkek közt elvitathattanul az elsö he-
lyet foglalja el és egyszersmind nagy dicsérettel használtatik mindentele fürdőkhöz.

A fentebbi összes jeles tulajdonságaik miatt jelesnek bizonyalt czikkek az eredeti arakon mindig készletben van.

PERTUIT
• • • • * * • • • • •

T ö r ö k J ó z s e f J e z o v i t z M- Scholz J. KissK. Sztupa 6.
tá l é l k h " á M i ógy sztár a „sz. lélekhez

király-utcza 7. sz.
gysztár a „Magyar

királyhoz";
városi gyógysztár; gyógyszertár

a „kigyóhoz";
gyógysztár a szé

natéren.

ü d w i y Ráth P.
g y„erés«, Tabán.

BakatsA. Prohaszka J.
gyszertár; kereskedése,

A.-Kabin: Tyroler és Schle-
singer.

Almás: Koby Beck.
Altsohl: Lange Antal.
Arad : Tedeschi J., Ad. Schaffer

gysz. és Elias Ármin.
Baja: Klenancz és Babocs.
Bártfa: Waniek és társa.
B.-Gyarmat: Moldoványi S.
Besztercze: Kelp Pr., Dietrich

és Fleischer.
Bonyhád: Straicher B.
Breznobanya: Göllner és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin : Nagl L.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

lius F. gvsz.
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád: Roth Róbert.
Csakvar: Lukács Gyula gysz.
Debreczen: Czanak József,

Rothschneck Em. gysz., G-e-
rébi és Hannig.

Detta: Braumüller J. gyógy-
szerész. * ' "

Déva: Bosnyák A.
D.-Földvar: Xádhera P
Deés: Kramer S.
Erzsébet varos: Schmidt A.
Érsekujvár : Latzko F. és fia.
Eperjes: Pap J. S.
Eszék: Horning J. g y s z
Eger: Pillér J.
Esztergom: Rudolf M. F
Kacsét: Hirschl D.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Georgenberg: Hensch Ed.
Gölnicz . Fischer C E.
Győr: Szailer Gyula.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE.
Gyula: Oerlev Istv. gysr. ég

Winkler F. E.
Hatzfeld: Schnur J. F.

I Hogy esz: Rausz W. és fiai.
I H.-M.-Vásárhely: Braun J.

valamint a következö magyarországi t. cz. czégeknél, és a hozzá kapcsolt részekben:
Heves: Blau J.
Igló: Tirscher G gysz..
Ipolyság: Winter János.
Jolsva : Porubszky S.
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

feld K. és Münster Gyula.
Késmárk: Genersich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Milhoffer János

gyógyszerész.
Keszthely: Singer Mór.
Komarom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L B.
Kfon JKzallas: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Körmöcz : Ritter J.
Knn-Szt.-Miklos- Csappó G.
Károlyfehérvar: Matherny E.
Kőszeg: Bründl J.gysz.
Kézdivasárhely : Fejér L.
Lippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-IMiklos: Krivosz J.
Losoncz : Bódy J. E. és Ge-

duly A. gysz.
Lőcse : Kubatschka G.
Lubló : Glatz J.
Lugos : Schicszler A. fiai
Léva: Boleman E. gyógysz.
Makó : Ocsovszky S.
Magyar-Óvár : Czeh S.
Marczali : Iszti Nándor.
Marosvasárhely: Fogarassy J.
Miskolcz: MedveczkyF. gysz.

Spuller Ferencz és Pasteiner
Ferencz.

Munkács : Haupt J. L. és Hö-
rowitz S.

Malaczka : Röhrich J. gysz.
Nagy-Banya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz.
N K l S h ö b l C

Abony: kács A. gy
Nagj-Karoly: Schöberl C.
Nagy-Mihaly: Brenning F. és

Sznitsak Gyula.
Nyírbátor: Legányi E.

Nagy-Varad: Huzella M. és
Janky A.

Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A
Nagykikinda: Manojlowitz P
Nagy-Szeben: ZöhrerJ.F. és

Lurz J.
Nyiregy haza: B. Reich és Pav-

lovití Imre.
Nagy-Becskerek: P. Arseno-

vits.
Nagy-Rftcze: Nandrássy M.
Nagyszombat: Heuffel C. F
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nádudvar: Lippe S.
Nagy-Kailé : Mandl S
Nagy-Enyed: Horváth F.
Oravicza: Schnabel Gy.
O-Orsova : Böhme K. könyvk.
Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
Papa: Bermüller J.
Pécs: Zách Kés ZsolnayW.E.
Pozsony: Weinstabl C. és Hein

rici F. gysz.
Putnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
Reps: Szentpéteri János.
Rimaszombat: Kr&tschmar K.
Rózsahegy: Jureczky gysz.
Rom.-Lugos: Popovits J.
Sasain: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher és fiai.
Selmecz: Dimák J. C.
Szombathely : Tempel F.

gysz., Pillich F.
Székestébérvár: Deutsch R.,

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

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

mony J.
Szegszárd: Brassay M.gysz.

G

Szeged: Kovács M. gysz., Ko-
vács Alh. gysz.. Fischar és
Schopper. 319 (15-20)

Sz.-Udvarhely : Kauntz J. A.
Szereda: Gozsy A.
Sz.-Keresztár: Binder M.
Szasz-Régen: Kinn Ján.

és Wachner T.
Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth : Tyrnauer G.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszlo: Túry J.
Sopron : Éder F. gysz. Pach-

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

ránszky Istv. gysz.
8. Szt.-Győrgy: Sigmond

Bogdán.
Sz.-Várallya: Weisz Mátyás.
Tasnád: Szongott J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

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

Thorda: Rigó J. Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Uj-Verbász: Singer H.
Unghvár: Liszka/ J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Ujvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vágujhely: Baiersdorf L.
Verőcze : Best J. K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A.

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Vacz: Michalik és Meiszner.
Vukovár: Stanits T. Kraicso-

vics A. gysz.
Zenta: Waits testr.
Zombor: Popits J. ésF&loione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J . gysz.

és Hegedüs Gyula.
Zimony: Joannovics A. D.

és
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Jobbra.

Láczay Szabó Károly ur kova-malomkö-gyára Sáros-Patakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvény-

társulat birtokába

Sáros-pataki

ko Vil ma lom lt o-o) ari egylet
czime alatt:

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

azon minőségü köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünő voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyitványt nyujtja

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

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

náltatnak göz- és niúnialniokban fehérőrlésre; már első fellépésűknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltek és ezek roppant árát tetemesen leszállitották, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket^némely tekintetben,
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is. Balra.

VIZI

A Il-ik osztályu sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemü gőz- és niümalmoknál,
,.«., szél és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségü rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készüli
malomkövek mindennemü gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésre párjuk nincsen:
— végre a szesz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

A legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
I-s'ó osztályuaklól:

3 6 ' 14* 4 0 44 44

160 ft.

36"

170 ft.

38"

1§O ft. 190 ft.
Il-ik osztályuakból :

40" 42"

200 ft.

44"

210 ft.

46"

220 lt.

48"

Át méret:
Ár:

Átméret:
Ár: 120 ft. 130 ft. 140 ft. 150 ft.

A felső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig

történnek, egyuttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány,
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő.

V^^P* A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-
8 ^ ^ * kova-malomkö-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A

dotnek el a kikötött időben. — Pest, 1869. márczius havában.
478 (12-18)

4 4 ' 46 44 4 8 44

160 ft. 170 ft. 18O ft.
krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
néhány héttel előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
vajjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle

dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
kövek csak készpénz flzetés vagy utánvét mellett kül-

m

TURSCH F.
Post, váczi-utcza 19. sz.

FÜGGÖNYÖK
és

bátor véd-kendök.
Angol csipke-függöny, két

szárnyos, ogy ablakra 4.50, 5.75,
8, 10, 12, 14 forint és fölebb.

Angol csipke butor-védken-
dők, darabja 30, 40, 50, 60, 80
kr. és fölebb. 636 (1-6)

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet
titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi be-
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 616 (4-12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szeréről,
a férfi és nói ivarazerek boncztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több

utánvétellel 4 0 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

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

saját házában.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt
megjelent s ott, valamint minden hiteles könyvkereskedésben kapható:

A m a g y a r

irodalmi tanulmányok
kézikönyve.

A felgymnásinmi s felreáltanodai tanalók számára
SZVORÉNYI JÓZSEF,

cist r. áldozár, egri főgymnáziumi igazgató s magyar akadémiai tag'ól.
8-rét 453 lap, fűzve 2 forint.

LIEBIG-féle HOSRIVONAT
FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika)

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

Nagy megtakarítás a háztartásra nézve.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely '4 részszel olcsóbba kerül minta

fris marhahúsból készitett. — Készitése s megjavitása mindennemü levesek, martalék s
főzelékeknek stb.

Erösítö' szer gyengék s betegek számára.

Aranyérem, Páris 1867. — Aranyérem, Havre 1868.
Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. cz. fogyasztó közön-

séget figyelmeztetni- hogy minden tégely valódisága, báro LIEBIG J . tanár s dr.
PETTENKOFER M. aláirásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

Részletes árak az egész Osztrak-magyar birodalom számára.
1 angol font tart. tégely '/« angol font % angol font Vg angol font

5 frt. 80 kr., 3 frt., 1 frt. 10 kr., »2 kr.
Kapható: a legtöbb heretkedéaek » gyógyszertárakban.

Nagybani r a k t á r : Umétieladók Márnára a mennyiséghez képest rabattal a társulat
W l THALLMAYER A. és tár.. Pesten. 556 (4-16)

VO1GT JÓZSEF és társ., s KLOGER és fiánál Bécsben.

TURSCH F.
Pest, váczi-utcza 19. sz.

Keresztelő készletek.
Keresztelő készletek minden szin-

ben, következőkből, u. m.: vánkos,?
zubonyka és fókötóeske, 12, 15, 20, 25,
íiO, 40 forint és fölebb; paplannal együtt |
20, 25, 30, 40, 50, 60 forint és fölebb.

Moll vagy tuli zubonykák és fő-1
kötócskék, szalaggal Ízletesen diszitve!
együtt 3, 4, 5 forintig.

Zubonykák és fökötőcskék együtt; [
kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2, j
2.75, 3 forint 50 krig; szalaggal di- f
szitve 2, 2.50, 3, 4 forint.

6H5 (l — b

A dr. Pattison-féle

kftszvény-vatta
mint legjobbnak bizonyult gyógyszer

köszvény s csnzos bántalmaknak
minden nemei u. m.:

arcz-, mell-, torok-s fogfájdalmak, fej-.
kéz- s térdkfiszvény; továbbá tagszaggü-
tá», derék- s ágyékfájdalmak stb. ellen,
kapható: egész csomagokban 70 kr., felesi>
magokban 40 kr., Pesten, a „szent lélek-
hez" czimzett gyógyszertárban, király-utcza
7-ik szám alatt; Aradon : Bruckmayerszerb-
utczal-sö szám; Pozsonyban: Heinrici V.
gysz.; Temesvárt: Pecher J. E. gysz.; Ma
kön: Weil Márk; Budán: Pichler Viktor
udv. gvsz.; Zomborban: Heindlhofer Rob.;
Eperjesen: Schmidt Károly gyógyszeréi
uraknál. 6« «~V

T-í
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HECKENAST GUSZTAV
könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kaphatók:

az 1870. évre szóló átalánosan kedvelt dús tartalmu

NAPTÁRAK.
ugymint:

Lidércz-riaptár.
Rémtörténotek, kalandok, bűnesetek, lélekjelenések stb. gyüjteménye. Sok

képpel. Ara 60 kr.

NEVESSÜNK!
Uj huiiiori82tiktis naptár.

Ara 40 kr.

István bácsi naptára.
Szerkeszti Majer István. — Ára 50 kr.

Protestáns képes-naptár.
Szerkesztette Ballagi .t!dr, tanár. Ára 50 kr.

Falusi gazda naptára.
Szerkeszti Dr. Farka* .Mihály, földbirtokos. — Ára 80 kr.

Balpárti népnaptár.
Balpárti polgártársai számára. — Szerkeszti Vasgyuró Tamás. — Ára

50 krajczár.

A magyar gazda

t á r c z a- na p t á ra.
Szerkeszti Kégly Sándor. —Kemény vászonkötésben 1 ft.

Jó barát.
Nagy k<'p»*s naptár.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, tfrjedeJmes és pontos tiszt
névtárral, számos képpel. Szerkeszti Réthi Lajos. — Ára 1 forint.

Országgyülési naptár.
Az országgyűlésre vonatkozó s más érdekes közleményekkel. Szerkeszti

Szemes Pál. — Ára 60 kr.

Magyar családi naptár.
Borászati naptár.

Szerkeszti Gyürky Antal. — Ára 80 kr.

Honvéd-naptár.
A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 60 kr.

Elsö magyar

katonai naptár.
Magában foglalja a honvéd-törzstisztek arcz képcsarnokát és az uj honvéd-
tisztikar névsorát. Szerkeszti Bethlen Olivér, a „Honvél" kp szerkesztője-

Ára 60 kr.

Népzászló-naptár.
A magyar nép számára. — Szorkeszti Áldor Imre. — Ára 40 kr.

Ára 60 kr.

iíliiftrtrter

für Ilngarn unfc %>ubenbüv#en.
Ára 50 kr.

Határ id ó-naptár,
hivatalnokok, ügyvédek, jogyzők, orvosok, gazdatisztük számára. Kötve

1 forint 20 krajczár.

Magy. nők házi naptára.
Szerkeszti Benyiczky Irma. — Ára 60 kr. *

Kisgazdák naptára.
A magyar nép számára. — Megírta egy kisgazda. — Ára 30 kr.

Kiadó-tulajdoHos Heckennitt líusitay. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyet.era-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam,

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok eityött: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Onpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpau Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. "WKl

igtatásnál
minden i

ési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Woilzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön

Hirdetési
7 krba
után 30 krajczár.

Mohácson át vettem utamat Pécs felé.
Pesttől Mohácsig a Dunán jöttem gőzössel,
innen aztán vasut röpített be Pécsre. A Du-
namente ép oly szép és regényes volt, mint
Baranyának az a része, melyet Mohácstól
Pécsig érintettem. Ipar és szorgalom talált
itt most hazát, mintha nem is ez a föld
volna az, mely hajdanában annyi vértől
ázott, s mely oly borzadalmas meséket örö-
kített meg Magyarország krónikáiban.

A mint Pécs városához közeledik az
utas, imposáns látványban gyönyörködhetik.
Terjedelmes

völgyben
fekszik a. vá-
ros, egyrésze
felkapaszko-
dik a hegy-
oldalra,mely
a völgy kör-
zetének lán-

czolatához
tartozik. A
tért körítő

hegyek nem
kicsinyek, de
nem is ma-
gasak; hegy
és domb a
szemet gyö-
nyörködtető
öszhangban
váltakozik; s
a hegyek és
dombokon:

boráról hires
szőlő, erdő,
vetés és buja
legelő.

A városaz
egyik hegy-

lánczolat
hosszában

vonul el. —
Egy része a

hegyoldal-
ban fekszik, lejtős, lankás helyen; de minél
fölebb, annál inkább kevesbülnek a házcso-
portok. Mindenütt azonban, a hegyoldalon
és a völgyben, ékeskednek a templomok és
kápolnák, melyeknek nagy a száma Pécsett.

E város története ugyszólva leolvasható
templomairól. Élö emlékekkel bir a legtá-

A p é c s i s z é k e s e g y h á z .
volibb korokból. Az egyik emlék azt az időt
hirdeti, mikor még csak bálványoknak volt
szabad áldozni, s ki az igaz istent akarta
imádni, annak a föld felszinéröl el, a kata-
kombák setéiébe kellett rejtőznie. A másik
azt a gyászos időt hozza emlékedbe, midőn
Magyarországot elgázolta a török. A kereszt
eltünt s a félhold hirdeté a tar uralmát a
keresztyénségen. Fürdők, mecsetek és mina-
retek voltak jelzendők az ö uralmának örök
voltát. De az örök és fényes uralom hamar
véget ért; a kereszt ismét diadalmaskodott

A pécsi székesegyház keleti oldala.

a félhold fölött, a keresztyénség müvei visz-
szaadattak eredeti rendeltetésüknek; sőt me-
cset és minaret — illö kifüstöltetés után —
jezsuiták tanyája lön.

Ez alkalommal Pécsnek csak két, kiváló
fontosságu emlékét akarom röviden megis-
mertetni: a katakombát s a székesegyházat.

A katakomba, mely 1770-ben fedeztetett
fel a székesegyház mellett, elismert archeo-
lógusok véleménye szerint, a maga nemében
egyedüli egész Közép-Európában. E föld-
alatti kápolnának előcsarnoka is van, egé-
szen sötét, miután sem ablakkal, sem sze-
lelövel nem birt. Keletkezését az ősrégi
keresztyén korba, hazánk viszonyaihoz ké-
pest, az V., Vl-ik századba kell tennünk.
Mindenesetre nevezetes emlék; tanuja annak
is, hogy a keresztyénség hazánk földén, az
itt lakott népeknél már a magyarok honfog-

lalása elött
el vala ter-
jedve.

E kata-
komba bol-
tozatát fest-
mények éke-
sitették, me-
lyeknek nyo-
mait és tö-
redékeit ma
is láthatni

még, s ta-
nulmányoz-
hatni azokon
az ősrégi ke-
resztyénség
felfogását, s a
vallásos esz-
mék alakitá-
sát. A kápol-
na alatt te-

metkező
volt; 13 ró-
mai keresz-
tyén sirt ta-
láltak itt.

Esö és ned-
vesség—fel-
fedeztetése

után is na-
gyon meg-
rongálták e
katakombát.

— A pécsi káptalan tehát elhatározá e ká-
polna befedetését, hogy mint az ős keresz-
tyénségnek keleti Európában egyedül fön-
maradt emléke, megóvassék az enyészettől.
Gerster K. pesti akadémiai épitész utasításai
szerint 1864-ben a katakomba körtü kiásat-
ván a föld, több hónapon át szárittatott;

43-ik szám.

Pest, október 24-én 1869.


