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TURSCH F.
Post, váczi-utcza 19. sz.

FÜGGÖNYÖK
és

bútor véd-kendök.
Angol csipke-függöny, két

szárnyos, egy 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 (5—6)

Cége-, légcső- es (orokbajbau
szenvedőknek!

Orvos és sebésztudor

LÖRI EDE
a bécsi orvosi kar tagja, a bécsi közkór-
ház volt másodorvosa, Türk tanárnak
gége-, légcső és torokbetegségek osztá-
lyán Bécsben. 681 (2 — 10)

9 V * Rendel a fennemlitettbajokban,
d. u. 2—4 óráig, váczi-utcza 6. sz. a.

TURSCH F.
Pest, váczi-utcza 19. sz.

Keresztelő készletek.
Keresztelő készletek minden szín-

ben, következőkből, u. m.: vánkos,
zubonyka és főkötőcske, 12, 15, 20, 25,
30, 40 forint és fölebb; paplannal együtt
20, 25, 80, 40, 60, 60 forint és fölebb.

Moll vagy tuli zubonykák és fő-
kötöcskék, szalaggal Ízletesen diszitve
együtt '•}, 4, 5 forintig. 635 (5—6)

Zubonykák és főkötőcskék együtt;
kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2,
2.75, 3 forint 50 krig: szalaggal di-
szitve 2, 2.Ő0, S, 4 forint.

Kutya-labdacsok,
Anglia leghirnevesb állatorvosai-
nak évek hosszu során tett ta-
pasztalásai alapján, Kwiztia Fe-
renez János által készitve, Kor-
neuburgban ; kutya-betegség,
vidatáncz, nehézség, csúz s a ren-
des kutya-betegségek ellen.

Biztos óvszer a
szetfség ellen.

ve-

Egy skatulya ára 80 kr.
V a l ó d i minőségben kap

ható Pesten : TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza
7-dik szám. 656(6-9)

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia
roeggyógyit azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hatbattísága a

leggyorsabb s legsikeresb.
E$y üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.

Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin 6 . cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.

Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél, király-
utcza 7-dik szám alatt. 648 (7-10)

I i MIIBiirTTM—I HMI

Revolverek.
A t. cz. vidékiek és utazók személy-biz-

tositására ajánlhatom legjobb rendszer sze-
rinti és jól kipróbált revolvereimet, me-
lyekkel egy percz alatt 6 erős és biztos lövés
tehető; ugyanannyi idő alatt pedig ujra meg-
tölthetők. íly revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiz-
tosabbak.

Legnagyobb választékban nálam, követ-
kező árak mellett kaphatók u. m.

1 Revolver 6 lövéssol 7 millimetternyi l l fttól 25 ftig
1 •> ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimettornyi 20
1 » ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi 22
1 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható . . 10

Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésokkel is szolgálhatunk.
Néva tetszés esetiben a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

UnschuldEde,
fegyverkészitő és kereskedő Pest, váczi-utcza „a levélhez."

Vidékről! megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.

35
40
20

494 (15-16)

A már több mint 15 év óta köszvény s csúzos-
bántalmak ellen u legnagyobb sikerrel használt s
hathatósságra nézve felülmulhatlannak elismert

Lalrltz-féle
erdeigyapot-vatta, erdeigyapot-olaj, spiritus
stb.; továbbá mellények, nadrágok, térd-, kar-,
mell-, geriuez-sváll-mellegitök, testövek, fianell,
kötöfonal, betét-talpak stb., mindezek erdeigyapot-
ból, pontos használati utasítással együtt — Pest-
Budára nézve egyedül s kizárólag valódi minőségben
kaphatók SIGMUND JÓZSEF-nél, városház-uteza
I-ső szám alatt, a „zöld koszoruhoz" czimzett rak-
tárban. 682 (2—3)

j! Teljes egészség.

SZÚRNÁK J. FIAI
arany-, ezüst- és

— » 60

--••"«

» 25
v 75
» 50
» 50

Pesten, kigyó-utcza 1. sz.
Kivonat a nagy árjegyzékből.

Ajándék darabok.
Minden darab 3 próbái* aranybél.

Gyermek fülbevalók lft.70krtólésfelj. Gyűszük — ft. ÖÜkrtólésfelj.
Fülbevalók gömbö- Csemegekős. és vili. — » 60 » » »

lyüek i » 26 » » »
Fülbevalók hosszuk 6 » — » » »
Keresztek 2 » 25 » » »
Csattok 1 » 20 » » »
Ing gombok . . . . 2 » 50 » » »
Nöi gyürük jó kővel 2 » 50 » » »
Nöi pecsétnyomó

gjürük !5 » 50 » » »
Karika gyürük . . . 3 » — » " »
Férfi gyürük pecsét

nyomó forma . . 5 » — » » »
Nyakkendő tűk . . 5 » — " » »
Nyaklánczok, kereszt

vagymetííllhoz . . 6 » 50 » » »
Metóllok 6 » — » » »
Melltük (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broche

és függő) 16 » — » » »
Karpereczek . . . . 18 » — » >' »
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
Óraliínozok hosszuk 38 » — » » »

3 (13) [irobas ezüsüiol.
Mária képek nyakba-- ft. 15 krt. <:> félj.
Keresztek — SO » » »

Keresztek zomán-
ezal nyakba . . .

Emlék gyürük fel-
irással

Gyermek játékok .
Óralánczok . . . .
Karpereczek . . . .
Garniturok (Broche

és függó)
Thea szűrők . . . .
Czukor fogók . . .
Keresztelési és bér-

ínálási emlék ké-
pek

Só- és borstartók
együtt 3

Gyermek evőeszkö-
zök tokban . . . . 5

Varrró eszközök
tokban 5

Poharak 6
Gyertyatartók . . . 20 » —
I ró eszközök . . . . 15 » —
Csengetyü tálczával 25 » —
Czukor edények . . 8 » —

6 » —
2 » 50
3 » —

2 v 50

» 50

» 50

MatiiiSlok felnyilós. — » 50 » » »
gtfr Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evökészletek,

6, 12, 24 személyre, a munka különfélosége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujahb rajzai

után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka

fizettetik.
Kijavítások,czimerek, betük metszése köbe vagy aranyba gyorsan eszközölte-

tik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, g) öngyöket, szines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.

Arany-ezütpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek. és nem tet-

sző tárgyak másért beCferéltetnek. 678 (3 — 0)

Számtalan bizonyítványok tanusítják,
hogy Cauvin párisi gyógyszerész ízletes*
növénylabdacsai oly erövel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze túlhaladja,
s hogy azok minden más gyógyszernél na-
gyobb kegyben állnak a közönség előtt.

Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett be-
tegségekben tanusitott, ha nem volna az
megerősítve magasállásu és részrehajlatlan
férfiak levelei által.

Ezen labdacsok által gyógyított beteg-
ségek a következők: Szorulás, májbetegsé-
gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetleu-
ség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások , étvágyhiány -
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.

Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organismust s meggyógyitnak oly beteg-
ségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és ideg-
izgatottság, máj- és ágyék-fájdalmak, kösz-
vény, valamint számos más bajok, melyek ••,.
szervgyengeségből származnak.

E«y doboz ára 1 frt.
Főraktár Magyarország és melléktarto-

mányai részére Pesten: TŐRÜK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza, 7. szám.

J. P. CAUVIK,
687 (2—6) gyógyszerész Párisban.

Csak alapos gyógyitás bizto-
sit utóbajok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült fertieröt,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nison íokórházbnii kiszolgált osztály-
orvos , minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelo-intézetébcn Pest,
kis mező-uteza 33. sz. 1. emelet, (a „Te-
réziához" czimzett gytígytár szomszéd-
ságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 675 (3-12)

50-ik szám.
5

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, deczember 12-én 1869.

Elöfizetési föl tételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok eryfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Caupan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

J9BT- Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság ea Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásna] io krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Voglrr Wollzeile'Nro 9 _ Bélveg-dii külön
minden igtatas után 30 krajczár.

Kimló-tulajdonos Herkenimt tiunistav. — Rtoinfttott Hajót nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik Siam alatt).

Gyulai Pál, kinek élethű arczképét olva-
sóinknak bemutatjuk, azon ritka emberek
közé tartozik, kiknek müködése iránt az
irodalomban és a közéletben még az ellenfél
is öszinte elismeréssel s tisztelettel viselte-
tik. Tehetségeit s jellemét azok sem vonták
soha kétségbe, kik vele irodalmi vagy poli-
tikai, bár sokszor éles, söt szenvedélyes po-
lémiákat folytattak. Egyénisége pedig olyan,
melynek ellenségei nincsenek, csak barátai
s tisztelői lehetnek. Az átalános elismerést,
melyben részesül, Gyulai annak köszöni,

• hogy meggyőződését mindig
egész teljességében kimondotta
és fentartotta, és soha sem
mondott egyebet, mint meg-
győződését; véleményeit pedig
soha sem hagyta sekélyes felü-
letességben, hanem lelkiisme-
retes tanulmány s alapos gon-
dolkodás által mindig a meg-
győződés magaslatára emelte.
S az emberi természet dicsére-
tére legyen mondva, a meggyő- :

zödésnek oly ellenállhatlan
ereje van, hogy előtte, mihelyt
annak őszinteségéről s mélysé-
géről meggyőződött, az ellen-
vélemény is önkényt s tisztelet-
tel hajol meg.

íly férfiu megérdemli, hogy
élete s munkássága minél szé-
lesb körben legyen ismeretes,
s jó szolgálatot vélünk ten-
ni olvasóinknak, midőn őket
Gyulai Pál életrajzának leg-
alább vázlatával megismertet-
jük.

Gyulai Pál 1826. januárban
született Kolozsvártt. Atyja
Antal, az erdélyi királyi kor-
mányszék számvevő osztályá-
nál szolgált, anyja Hajós Sára
volt. Tanulását a kolozsvári
reform, kollégiumban kezdette,
melynek osztályait, a gymna-
siumi, bölcsészeti és hittani
folyamokban folytonos szorga-
lommal s kitünö sikerrel járta végig.

Gyermekkorában már nagy elöszeretet
fejlődött ki benne az irodalom s a szinészet
iránt. Az akkori erdélyi főváros, az elsö
állandó magyar színházzal birva, miben

G y u l a i P á l .
Pestet sokkal megelőzte, ritkán volt jelenté-
kenyebb szintársulat nélkül, s a szinészet
pártolása Erdélyben mindig a nemzetiség és
müveltség kérdésének tekintetett ugy az
előkelő, mint a polgári körökben. A kis
Gyulainak legnagyobb élvezete volt, ha az
előadásra besurranhatott, sőt a próbákra is,
ha csak szerét tehette. Szerette eljátszani a
mit látott, maga is színdarabokat írogatott,
a költőket s kivált a drámaiakat mohón
olvasta. Tanulótársai, vagy a szinészek, el
is nevezték „Rollé"-nak, az eleven, eszes,

GYULAI PÁL.

csillogó szemü s tüzes mozdulatu*mindig sza-
való kis fiut.

Tizennégy éves volt (1840.), midőn atyja
meghalt s özvegyen hagyta nejét, árván
gyermekeit: három fiát s egy leányai, kik

közt Ferencz, késöbb jeles szinész, volt a
legidősebb s Pali a második. Az élet terhe
hamar rásúlyosodott a szegény családra. S
Pál, hogy anyjának terhére ne essék, kis
gyermekek tanításával foglalkozott a kollé-
giumban, s már 1843-tól, tizenhét éves korá-
tól fogva egészen saját erején tartotta fenn
magát.

Ekkor már annyira haladt irodalmi kí-
sérleteiben is, hogy kis diák létére már a
nyilvánosság elött is fölléphetett, bár tar-
tózkodással, s — ismerve és érezve a job-

bat— kevesebb önbizalommal,
mint a sokkal kisebb tehet-
ségüek szoktak. Elsö irodalmi
kisérletei már el vannak feledve,
maga gondoskodott róla, gyor-
san fejlő tehetségével, hogy fe-
ledtesse azokat. Az Athenaeum,
e tekintélyes areopágja az iro-
dalmi tehetségeknek, utolsó
éveit élte, midőn Gyulai két
első költeménye, 1842-ben és
43-ban, hasábjain megjelent.
Ugyanakkor a Garay Regélőjé-
ben is jelent meg verse, s egy
kolozsvári népmondából készült
kis beszélye, valamint a Kőváry
László által szerkesztett Be-
szélytárban, s a kolozsvári
Társalkodóban (az Erdélyi Hir-
adó melléklapja) is kisebb dol-
gozatai.

Valódi hivatás vonván az
, irodalmi pályára, s nemcsak a

mükedvelőség nyeglesége vagy
a föltűnni akarás viszketege,
ettől fogva soha sem lankadt
meg, sőt szenvedélylyé erösbült
benne az irodalom szeretete
mely élet-elemévé lön, ugy hogy
Gyulai, bár időnként, életfön-
tartás végett más, rokon pályá-
kat is futott, azon kevesek közé
tartozik, kiknek az irói név
egész czimöket magában fog-
lalja. A pesti szépirodalmi la-
poknak, a mint azok föl és

eltüntek s mindig ujak támadtak, folyvást
munkatársa volt, és pedig csakhamar azon
munkatársak közé tartozó, kiket szerkesztők
és olvasók a legszivesebben láttak.

1843-tól 45-ig Pataki Dániel gyermekei*
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nek volt tanítója az iskolában s házánál
töltötte a szünnapokat Deésen. 1845-ben a
jogot végezte. De bár papi pályára lépni
semmi szándéka nem volt, az akkori szokás
szerint, theologiára is benn maradt a kollé-
giumban. Az öreg gróf Bethlen János, Erdély
legnagyobb államférfia, az általa tehetségei-
ért s magaviseletéért megkedvelt ifjut kérte
föl fiai mentorául. 1848-ig volt a gróf gyer-
mekei mellett. Alkalma nyilt érintkezésbe
jőni Erdélynek a közéletben szerepelt, csak-
nem minden kitünöbb emberével, s meg-
nyerni sokak rokonszenvét és becsülését.
Neve már ekkor mind ismertebb lett az iro-
dalomban. A Pesti Divatlapban Vahot Imre
nagy dicséretekkel vezette be elsö nagyobb
novelláját, a „Férj és nö"-t, mely fiatal szer-
zője iránt átalános figyelmet ébresztett. Még
több gonddal dolgozott második nagyobb
beszélyén , az „ Arany csináló'-n , mely az
Urházy által szerkesztett „Unio" czimü zseb-
könyvbenjelent meg 1847-ben.

Az 1848-ki mozgalmak kezdetekor már
elvégezte a kollégiumot s a pályaválasztás
vál pontján volt. A pozsonyi és pesti hirek
egészen fölvillanyozták élénk szellemét, s a
kolozsvári ifjuság vezetői közt találjuk öt
az unió kikiáltásában, majd — midőn azt az
országgyülés is kimondotta, — lelkes foga-
dásában. Minden toll a politikai irány felé
fordulván az irodalomban, ö czikkeket irt az
Erdélyi Híradóba, lelkes leveleket a pesti la-
pokba, s nehány szép politikai költeményt,
melyeket Mentovich és Szász Károly barátai
hasounemii költeményeivel együtt „Nemzeti
szinek*' czimü jól fogadott füzetben adott ki.
Majd Pestre ment, s a lapokban dolgozott és
gróf Teleki Domokos titkára volt. Kolozs-
várt ezalatt Urbán császári tábornok fog-
lalta el, a város rettegésben és sarcz alatt
nyögött, s Gyulai anyja, beteg már az ost-
romkor, a félelmek közt halt meg; fia, ki
Kolozsvár felszabadulása után, 1849-ben,
szülőföldére sietett: már csak sirját találta
a temetöben. Bátyja, öcscse honvédek voltak,
s kis húga egyedül volt a szomoru házban.
Gyulai, hogy rajta segíthessen, Kolozsvártt
maradt, s nehány hétig az Ocsvay által szer-
kesztett „Honvéd" mellett dolgozott. Majd
ismét visszament Teleki Domokoshoz, s vele
maradt Pesten, 1851. tavaszáig.

A halálos csapás kábultságából elöször
az irodalom kezdett felocsúdni. S Gyulai az
elsők közt volt, kik ismét hangot mertek
adni, hangot a fájdalomnak és a reménynek.
Irt a Szilágyi Sándor által szerkesztett Forra-
dalmi Emléklapokba, Magyar irók füzetei-
be, a Nagy Ignácz által megkezdett Hölgy-
futárba. Verseit mély érzés, szenvedély és
némi setét hangulat lengette át. A Losonczi
Phönixben megjelent novellája: „A vén szi-
nész/' átalános figyelmet gerjesztett, németre
is lefordították s irója novelláiról nevét tel-
jesen megalapította.

A Forradalmi Emléklapok után a M.-irók
füzetei is betiltatván, Szilágyi Sándor Röp-
ivek czim alatt támasztotta fől vállalatát,
melyet Aranytól és Tompától kezdve min-
den jobb iró támogatott. K lapban irta
Gyulai elsö szinkritikáit s rendes kritikai
rovatot vezetett, nyilas jegygyel, a szépiro-
dalom napi tüneményei fölött. Szigor, de
igazságszeretet, alapos tanulmány s meg-
győződésének tartaléktalan nyilt kimondása,
jellemzek már elsö kritikáit; s ettől fogva
összes irodalmi munkásságának tulajdonképi
súlypontja kritikai munkálkodására esik.
Gyulai született kritikus. Kritikusa saját
müveinek, melyeken a csaknem tulságos mü-
gond s szigoru rosta meglátszik; aesthetikai
s irodalomtörténeti dolgozataiban is tul-
nyomó a kritikai elem, s ez ad különös becset
azoknak. Legnagyobb müvei: Vörösmarty

életrajza s Katona Bánkbánjának elemzése is
ez által oly kitűnők.

Mit a Röpivekben kezdett, utóbb a Pesti
Napló tárczájában is folytatta. S midőn 1851-
ben Telekivel ismét Erdélybe költözött, on-
nan is küldött a pesti lapokba czikkeket és
költeményeket; igy a Szilágyi Virgil által
szerkesztett Értesítőbe irt Bajza munkáiról,
melyeket Toldy akkor adott ki összegyűjtve;
még inkább föltünt szülőfölde Erdély iránt
oly forró szerelmet lehellö költeményeivel
is, melyek lyrájának, ha nem is legtökélyesb,
de leghatásosb termékei közé tartoznak.

1852 őszén a titkári állást s Erdélyt
elhagyva, Pestre költözött, hogy az iroda-
lomnak élhessen, melyhez tanulmányai s
szenvedélye vonták, s mire kivált Kemény
és Csengery, kikkel már előbbi Pesten léte-
kor szorosb viszonyba lépett, hathatósan
buzdították. Hogy az irodalom bizonytalan,
s kivált oly lelkiismeretes műgonddal, s azért
keveset dolgozónak igen sovány jövedelmeit
szaporithassa, egy nevelő intézetben vállalt
leczkéket; élénk, világos elöadása, mint tani-
tót is kitűnővé tette.

Az irodalom, kivált a Petőfi utánzás s a
népiesnek félreértése és divatos túlzásai
miatt, Ízléstelenségekbe tévedve, a Parnassz
föl kezdett burjánozni. Egy izléssel s kriti-
kával szerkesztett lap mind érezhetőbb szük-
séggé vált. Pákh Albert vállalkozott reá, s
Gyulaival mint főmunkatárssal meg is indi-
tották, 1853 elején, a Szépirodalmi Lapo-
kat. Kemény, Csengery, Arany, Tompa stb.
kitünö dolgozataikkal tették becsessé a lapot;
Brassai (Canus)zenekritikáiátalános feltünést
okoztak; de az elkapatott közönségnek nem
volt inyére a táplálóbb eledel; s a derék lap
megbukott. Gyulai, elkedvetlenedve, Kecs-
kemétre vonult ki, barátjához Szilágyi Sán-
dorhoz, azon feltétellel, hogy ott egy regényt
fejez be, melynek azonban csak elsö szakaszai
készültek el, s csak egy erős tollal irt fejezete
látott napvilágot mutatványul, a „Fösvény ha-
lála" czimü. Visszatért Pestre, s résztvett ismét
Pákh-kal az Uj ibbkori Ismeretek tára szer-
kesztésében, melyhez számos derék czikket
is szolgáltatott. — Irta a Toldy Uj Magyar
Múzeumában becses tanulmányát Petőfiről,
mely elsö tüzetesb méltánylása ez annyit
magasztalt, de kevéssé elemzett költőnknek.

Több tért is keresve irodalomtörténeti s
kritikai dolgozatainak, miután Török János
a P. Napló hasábjait a független Ítéletnek és
a szabad szónak nem szivesen nyitotta meg,
Kemény, Csengery, Gyulai is a Budapesti
Hiríap tárezájába kezdettek irni, mely bár
hivatalos kormánylap volt, de független s
jeles tárczát adott. Itt jelentek meg Gyulai
éles kritikái a szépirodalom ujabb termékei-
ről; s miattok nem egy haragot is kellé fejére
vennie, a szigoru bírálatot nem igen szerető
„vatum irritabile genus"-tól. Kritikái miatt
párbaja is volt, s párbajának egy szép költe-
ményt is köszönünk, Heine humoros genre-
jában.

1855 juliusban Kemény vette át a Pesti
Naplót, s Gyulai is oda ment irodalmi czik-
keket irni a tárczában. De csakhamar az ifju
gróf Nádasdy Tamás mellé szólittatott föl
mentorul,hogy öt külföldre kisérjes tanulmá-
nyaiban vezetője legyen. Egy évet Berlinben,
Párisban töltöttek, mindketten szaporítva is-
mereteiket;Gyulai látköre is sokat szélesbedett
ez utazásban, melyet ő müvészeti s irodalmi
tanulmányai s világismerete bővítésére ak-
názo0 ki. A következö (1856) öszszel Mün-
chenbe jöttéje, ott töltendők a telet. De az év
végén, a szép reményekre jogosító fiatal gróf
a bajor fővárosban meghalt, s Gyulai vissza-
jött Pestre. Egészen csak iró lett. Kritikai
dolgozatokon kivül legkitünőbb rajzát: „A
régi 'udvarház gazdájá"-t s egy szintén

sikerült humoros rajzot: „Glück-Szerencse
ur"-at adta ki. Rendesen dolgozott a Vasár-
napi Ujságba is, melynek megindulásakor
(1854 tavaszán) mindjárt az elsö számban az
ő dolgozatával („Az elsö magyar komikus")
kezdődött meg a lap szépirodalmi rovata,
söt két hónapig annak szerkesztésében is
résztvett. Ugyanakkor jelent meg a Csengery
által szerkesztett Magyar nép könyvében,
sikerült beszélye a magyar népéletböl:„Varju
István."

1857-ben indult meg a Budapesti Szemle,
Csengery e páratlan becsü folyóirata, mely
azóta már egész kis könyvtárt képez, tele a
tudomány s irodalom kincseivel. Gyulai e
folyóiratban eleinte drámai kritikákat, s
apróbb irodalmi czikkeket irt. Itt közié nagy
zajt ütött kritikáját is, Jókai Dózsa Györgyé-
ről, bátran szembeszállva az iró népszerüsé-
gével, s alaposan indokolva sujtó itéletét.

Az akadémia, tiz évi tetszhalál után,
1858-ban kezdett uj életre ébredni, szervez-
kedni. Elöször választott tiz év óta tagokat.
Gyulai, kinek költöi és kritikai müvei áta-
lános elismerésben részesültek, a választot-
tak közt volt. Ekkor már nem volt pesti
lakos. A kolozsvári kollégiumba a magyar
és latin irodalom tanárául hivták meg, s ő,
— meg akarván rakni fészkét — állan-
dóbban biztositott életmódot keresve, elfo-
gadta a tanulmányainak teljesen megfe-
lelő tanszéket. 1858. julius utolsó napján
vezette oltárhoz a derék Szendrey Ignácz
leányát, Marit, Petöfiné nővérét — s egye-
nesen Kolozsvárra vitte őt, boldog hajlékába.
Majd négy évig lakott Kolozsvártt s foly-
tatta, nagy buzgalommal és sikerrel, tanári
hivatalát, birva az ifjuság szeretetét, a tár-
sadalmi körök s az egész város tiszteletét a
legnagyobb mértékben. Nem szünt meg az
irodalmi munkásságtól sem. Székét az aka-
démiában azon kitünö értekezéssel foglalta
el, mely két nyomtatott ivnyi terjedelemben,
„Katona József és Bánkbánja" czim alatt, e
korszakot alkotó mü beható elemzése mellett
egyszersmind a magyar drámairodalom tör-
ténetének is mondható. A legbecsesb irodalmi
monográfiák egyike; egy maga elég, hogy
szerzőjének kitünő helyet biztosítson irodal-
munkban.

1860-ban a Kisfaludy-társaság is ujra
megkezdte munkásságát s Gyulait tagjai
közé választotta. Székét ugyan csak 1867-
ben foglalta el,jeles szatírájával a Népszerű-
ségről, de már 1862. óta, midőn ismét Pestre
költözött, tevékeny részt vett a társaság
munkálataiban, valamint az akadémiáéban is,
különösen kritikai munkássága által, mely
öt valóban nélkülözhetien, s ép oly alapos
mint igazságos bírálóvá teszi mindkét tár-
saságban. Az akadémiában, József napkor s
márczius 31-ikén már lehet tudni, hogy
Gyulai kisded, eleven alakja lép a felolvasó
asztalhoz, hogy hallassa a jury itéletét az
évi drámai pályázatokról. A Kisfaludy-tár-
saságban ö volt leginkább, ki a népköltészeti
gyüjtést ujra föléíesztette.

Arany János 1860-ban indítván meg a
Szépirodalmi Figyelőt, Gyulai tollat annál
nem nélkülözhette. Mig Kolozsvártt lakott
is gyakran irt a Figyelőbe; nemsokára
azonban odahagyta tanárságát, közsajnálat-
tól kisérve ott, örömmel üdvözölve itt, hogy
ismét egészen az irodalomnak élhessen,
Pestre jött s rendes munkatársa lett a Figye-
lőnek s maradt utóbb a Koszorúnak is, külö-
nösen a szinházi kritikai szemlét vezetvén
mindkettőben; de irva verseket, novellát,
tárczaczikket stb. is. A Koszorú is megszűn-
vén (1865.) a Budapesti Szemle segédszer-
kesztője lön.

Utóbbi Pestre költözte óta folyvást tit-
kára az akkor alakult irói segélyegyletnek
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mal viszi. E minőségében szerkesztette
is, melynek ügyeit a legnagyobb buzgalom-

a
Részvét könyvét, mely, fájdalom, neve guny-
jául, a részvétlenség miatt nem volt foly-
tatható, jótékony hangversenyeket stb. ren-
dezett s átalában mindent elkövet a nemes
czélu intézet érdekében. 1864 vége óta pe-
dig, a nemzeti szinház mellett felállított
sziniképezde aligazgatója s dramaturgiai ta-
nára. Ez intézet, ha teljes hatását csak késöbb
éreztetheti is, bár tehetségeket nem teremt-
het, kétségkivül üdvös befolyást gyakorol a jó
izlés s tanulság fejlesztésére színészetünkben,
s e részben sokat köszönhet Gyulainak.

Petőfi vegyes müveinek három kötetben
kiadása után, Vörösmarty összes müvei
sajtó alá rendezésére kéretett föl a Vörös-
marty család és Deák Ferencz mint annak
gyámja által. E kiadás, Gyulai kezéböl, mél-
tóan jött ki a halhatatlan költőhöz. A gaz-
dag s tartalmas jegyzeteken kivül Gyulai
adta hozzá Vörösmarty életrajzát, az elsö s
eddig egyetlen valódi irodalmi életképet
irodalmunkban, mely utóbb önállóan is meg-
jelent s az akadémia által 1868-ban a nagy
jutalom mellékdijával, a Marczibányi-juta-
lommal koszoruztatott.

1866-ban kipótolhatlan csapás érte. Gyö-
nyörü s szellemdus nejét, az akkor őszszel
dühöngött cholera hirtelen ölő hatalma
kiragadta karjai közül. A lesujtó csapás egy
időre meglankasztotta munkásságát is; de
épen a munka szeretete s a gondolat — hogy
valami nyomot hagyjon vissza, hátán neki is
ily hirtelen kell elmennie, erősítette meg
lelkét s ösztönözte kétszeres tevékenységre.
Munkái összegyűjtésével kezdé foglalkozni.
Aesthetikai s kritikai dolgozatait „Tanul-
mány és polemia" czim alatt akara össze-
szedni, de a sajtó alá készités mellett maradt;
mig novellái s kitünően sikerült rajzai „Váz-
latok és képek" czim alatt két kötetben
jelentek meg. Költeményei összeszedéséhez
is hozzá fogott, s azok csak az imént hagyták
el a sajtót. Köztük „Romhányi" azon töre-
déke (az elsö ének) is, melyet oly nagy
hatással olvasott föl a Kisfaludy-Társaság-
ban, s melyet lapunk közölt először. — Az
ismét felébredt politikai élet, bár örvényébe
be nem csábíthatta is, annyit reá is hatott, |
hogy nehányszor megszólalt, s kevésszámú
politikai czikkeivel ö is adott nehány erős
hangot a közélet zajába.

Gyulairól átalános itélet: hogy aránylag
keveset irt. Az olvasó, ha csak tökélytelenül
összeállitott vázlatunkat átpillantja is, nem j
fogja igazoltnak tartani ez itéletet. Ez ellent-
mondás magyarázata abban van, mert Gyulai
azon irók közé tartozik, kiket mindig élve-
zettel s tanulsággal olvasván mindenki, olva-
sója óhajtaná, hogy egy nap se múljék el a
nélkül. Gyulai sokat irt, rendkivüli tevé-
kenységet s munkásságot fejtett ki az iroda-
lom körül, de azt hiszszük, s tanulmányai
és ritka elemző tehetségei után méltán vár-
juk, hogy munkásságának java, legbecsesb
része még hátra van. —á—r—

Jakab! Egy este, mikor már lábbadoztam,
emlékezem, az én Jakabom lépése bizonyta-
lan volt, hangja rekedt, nevetése visszás, s
valami chinint kelletvén beadnia, a csészét,
melybe a gyógyszer öntve volt, nem a szám-
hoz vitte, hanem jól a szememhez vágta,
pedig a doktor nem szemviznek rendelte
volt. Rávetvén a szememet, azon gyanúmat
bátorkodtam kifejezni, hogy inasom uram
talán részeg. „Részeg!" soha saját igazság-
talanságom érzetében ugy megalázva nem
voltam, mint inasom felelete által: „Részeg!
veszett fenét! egy meszely sörömnél nem
volt több, az is délben egy órakor!" s azzal
visszavonult, a székek karjához fogódzva.
Szorosan csak a helyzetből folyó hazugság!
Jakab részeg; s mégis „veszett fenéz", hogy
nem ivott többet egy meszely sörnél, azt is
már hat órája, ebédkor; svalamennyi cseléd-
társa megesküdnék, hogy ugy van. Gyerme-
kek kártyáznak a hálószobában; az ajtó elébe
állitott őr beszalad s jelenti, hogy jő a tanitó,
a gyertyát egyszerre kioltják, a kártyákat
a vánkos alá dugják, minden gyerek ágyában
fekszik s alszik. „Ki gyertyázott itt?" Semmi
felelet, a szegény ártatlanok mind egytől
eoriff horkolnak. S mindenik horkolás esry
orron áteresztett hazugság! Tegyük föl, hogy •
az ön fia vagy az enyém részvevő lett volna
e borzalmas bünben; falba vernök-e miatta
fejünket? Ej, ej. Hosszu képet csinálnánk,
csóválnók a fejünket. — s a nyakravaiónkba
nevetnénk. Magunk is
idejében.

Köztem s azon embertársaim közt, kik
cselédszobámban ülnek, mily sajátságos vi-
szony van! A nap minden órájában találko-
zunk, az élet apró dolgai s teendői által
szorosan egymáshoz vagyunk kötve, évekig
élünk együtt s nem is ismerjük egymást. A
Jakab hangja egészen más, mikor velem be-
szél s egészen más, mikor cselédtársaival.
Ha Mártát, ki nálam szolgál, az utczán tálai-

ként három és fél pengőbe "került. Igy "hát I nám, kalappal a fején, aligha megismerném.
1 ' ' 1 •> " - • • S mind e jó népnek, kikkel évekig s évekig

éltem együtt, s közülök mindeniknek meg-
vannak a maga gondjai, érdekei, rokonai,
barátai, szenvedélyei, vágyai, saját tragédiája
talán, melyektől engem egy deszkafal s egy
szőnyeg tökéletesen ugy elválaszt, hogy én
arról mitsem tudok.

Bujdosik, bujdosik messze tengeren tál,
Csak a bú szövődött hozzá útitársul;
A meddig < lnézhet, nézi a fecskéiket,
És könyo kicsordul.

„Merre, merre szálltok boldog madárkáim?
Ott fogtok repülni hazám szép rónáin,
Köszöntsétek szépen, édes feleségem'
S kicsiny fiacskáim'!

Oh az áldott lélek monnyit szenvedhetett!
Van élet, a mely a halálnál több lehet . . . .
Isten legyen veled, jaj mire növeled
Szogény gyermekimet!"

Bujdosik, bujdosik messze tengeren túl,
Csak a bú szegődött hozzá útitársul;
Hallgatja a szolét, mely a tenger felett
Zivatarrá zordul.

„Zúgjatok, zúgjatok felbőszült viharok,
Testvériekké lettünk bujdosó magyarok,
Ránk is mint reátok, kimondva az átok:
Meg ne nyughassatok!

Vajha mint tinéktek, erőnk is lehetne,
Csupán GLry óráig, csak ogy rövid perczre,
Hadd vesznénk el aztán, mint boszuló villám
Örökre, örökre!"

(1855.)

A kréta-jegy az nteza-ajtón.
— Thackeraytöl. —

(Vége.)

Valami tiz vagy több éve, családom vidé-
ken levén távol a fővárostól, engem pedig
itt tartóztatván dolgaim, Londonban marad-
tam három cseléddel, kiknek kosztpénzt fizet-
tem. Otthon csak reggeliztem. s az utókort
bizonyosan érdekelni fogja, hogy reggelim
theából, egy garasos zsemlyéből, egy diónyi
vajból s éhez néha egy tojásból állott. Heti
számlám egyszer mint másszor huszonöt
pengő forintra (50 shilling*) rugott, ugy
hogy — mivel soha sem ebédeltem honn —
egyedül az elösorolt szerény reggeli napon-

ugy tettünk annak

n a p o n k é n t el k e l l é f o g y a s z t a n o m :
egy negyed font theát . . . 60
egy garasos zsemlyét (mondd) 50
egy font vajat (mondd) . . . 80
egy font czukrot (mondd) . . 40
és ogy fris tojást (mondd) 1 frt 20

mert csak igy jöhet ki egy napra 3 forint
és 50 kr. j Mikor a tengeri fürdőn voltunk, és szegény

Ugyanazon időszakban megbetegedtem, j Zsuzsi mindig oly sápadt volt, s mindig kisza-
és pedig oly sulyosan, hogy orvosom gyors j ladt a postasipra,s egyszer levelet kapott, s fel-
segélye nélkül, ma, tiz vagy több év mulva, ! bontotta nagy érdes kezével, s olvasta s aztán
el nem beszélhetném ez érdekes adomát. Ne I sirt egy sarokban, .mit tudtuk mi, hogy sze-

:•;,.;: A s z á m ü z ö t t .
— Gyulai Pal költeményeiből. —

Bujdosik, bujdosik messze tengeren túl,
Csak a bú szegődött hozzá útitársul;
Fáradtan lépeget, nézi a felleget

> Távol hazájábúl.

„Fellegek, fellegek mi hírt hoztok nékem?
Irva a felelet rajtatok sötéten.
Oh mivé kell lenned, nemzetem, hogy benned
Keményem sö légyen!

Nincs a nagy világon voled senki rokon,
Tapsolva örülnek elpusztulásodon;
Megszűnt víg énekszó, hallatszik csak jaj a óh
A te pusztáidon."

rettenjen meg, asszonyom, nem valami rémes i
kóreset elbeszélése következik, egyszerüen
egy füszerkereskedési kaland. Betegségem
mintegy tizenkét nap tartott, mely idö alatt
cselédeim a leggondosabban ápoltak; kivált
szegény Jakab, az inasom, mindig mellettem
volt, éjt éj után virasztott át, s bámulatos
hüségének, dajkálkodásának igazán megin-
ditó jeleit adta.

Kétszer vagy háromszor a tizenkét nap
alatt egy kis czukros vizet kívántam; mond-
juk: tizenkét pohár czukros vizet, többet
semmi esetre sem. S lám, e hü, gondos, daj-
kálkodó, gyöngéd, bámulatraméltó Jakab
tizenhét font czukorról szóló számlát ad
élőmbe betegségem végén, mint a mit lázas
állapotomban elemésztettem. „Sokszor kért
nagysád czukros vizet; folyvást czukros vizet
kért!" mondá s komolyan hajtogatta a fejét.
Szegény Jakab, több éve már, hogy meg-
haltál ; de valld meg most, akárhol légy,
hogy tizenhét font czukor, hat vagy tizenkét
pohár czukros vízhez mégis egy kicsit sok
volt, ugy-e bár ? S mily őszintén, mily nyilt
arczczal, mily becsületesen hazudott, a derék

*) A shillingeket és dénárokat, a következő számlában,
forintokra és krajczárokra tette át a

gény teremtésnek a szive szakad meg? Azért
csakugy hordta a vizet s vasalta a szalago-
kat, s öltöztette a gyermekeket s hozta be
reggel a theát, mintha semmi bánata nem
volna, a mitől egész éjszaka nem alhatott.

Egy barátomnak egy bejáró inasa volt, a
ki másutt lakott. Henriknek hivták. Egyszer
e barátomnál voltunk ebéden s Henrik egész
ebéd alatt felszolgált. A pezsgő remekül volt
behütve, az ebéd pompásan felhordva, min-
den vendégre különös gondja volt. Ebéd
után a csemege jött; a fekete kávé és likörök
szép rendben. Minden jól volt. Akkor Hen-
rik azt kérdé barátomtól: ,,Szabad-e haza
mennem?" Hirt kapott, hogy a ház ég, a
melyben lakott, s miután ellátta az ebédet
haza kivánkozott, hogy gyermekei s csekély
butorkája után nézhessen. Nemde az ilyen
emberen az egyenruha a becsület öltönye, s
gombján a czimer: a hösiség érdemiele!

Látnak-e önök, nekem ugy tetszik, hogy
látok, egy kis humort e csekélységekben? A
szegény Zsuzsi szive a Buckley-squarei szép
Jakabért szakad meg, a ki valamely előkelőbb
rangu komornának szépeleg s adta szivét
mint Zsuzsi. Henrik nyugodt pontossággal
önti a mártást a vadsültre, mig kicsiny fész-
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két a lángok nyaldossák. Emeljük ez alako- ;
kat egy lépcsövei fölebb a ranglétrán — s
eltünik nevetséges voltuk, s benne vagyunk
a tragédiában. Zsuzsi akkor ékes jambusok-
ban nyögi el végsohaját, áldást kérve a hüt-
len Jakabra, a ki megcsald. Henrik egy hős,
vállrojtokkal; bármi kín várjon reá, rendü-
letlen áll a kötelesség utjában.

Megengedik önök, hogy az érintett két
tragédiában van némi humor. Miért'? a szol-
gálatban levö emberek eszméjében van va-
lami nevetséges ? Talán igazán is van, épen
a tulzó fény miatt, melybe a nagy urak bér-
ruhás cselédeiket öltöztetik. Ha meggondol-
juk, hogy magunk feketében járunk, s em-
bertársainkat zöldbe, pirosba, kanári sárgába
bujtatjuk, s megparancsoljuk, hogy a haju-
kat szürkére porozzák, miután magunk ez
ostobaságot már ötven éve kiráztuk a ha-
junkból; hogy közülünk a legnemesebbek és
legelőkelőbbek arra kényszeritik kocsisaikat,

les asszonyságok hogy beszélgetnek egymás
közt cselédeikről. Erzsi kisasszonynak selyem
ruha kell, s Zsuzsi kisasszony virágokat tüz
a hajába, ha templomba megy, s hallott-e
kegyed valaha éhez fogható szemtelenséget?
Némely női körökben a cselédek képezik a
beszéd és társalgás állandó tárgyát. Mily
kevés bér, kevés álom, sovány élelem, s
mennyi végetlen szidalom, hajszolás, hurro-
gatás jut egy-egy szegény Juczi vagy Klári
osztályrészébe! Mennyi pironság egy futó
szó miatt, mit a füszerárus-legénynyel, a
vendéglöbeli pinczérrel vagy a vastagfejü
mészárossal váltott. „Hova vezet mindez,
kedves Toddles asszonyság, én meg nem
mondhatom." „Mi bért fognak még ezek
kérni, kedves Doddles asszony!" stb. stb.

Kedves hölgyeim, im itt van egy hir-
detés, melyet a „Times" egyik közelebbi
számából vágtam ki egyenesen önök szá-
mára :

2.

konyhaszolgáló lesz, a kik közt ő
akar az első lenni.

Csak férfi- szakács mellett akar szol-
gálni; kérdés a) franczia szakácsot
kiván-e? b) nem köti-e ki azt is, hogy
de protestáns legyen?

Csak igen jó családban fogad el alkal-
mazást. Milyen réginek kell lenni a
családnak ? s átalában mit ért a jő
család alatt? ez a kérdés. Jó lesz-e
egy bankár család ? vagy legalább is
báró-családot kiván? Legjobb volna
megmondani egyenesen, hogy mily
rangfokozattal elégszik meg a peerek
között? Azt sem mondja meg a
HÖLGY, vajon az államegyházhoz
tartozó családot kiván, vagy dissen-
ter is jó lesz? Legyenek-e nőtlen fiai
a háznak s szabad-e valami hivatal-
ban lenniök ? s kérem, hány leány ?
s vajon kivánja-e a HÖLGY, hogy

hogy sületlen majomparókákat tegyenek
fej ökre, s grotesk czifraságu kabátot huzza- j
nak magokra: mondom, azt hiszem, hogy ez
aranypaszomántos, rikitó szinü, rikoltó sza-
básu öltöny teszi szemünkben oly nevetsé-
gessé és absurddá a becsületes Jánost és
Tamást, a ki különben nem volna egyéb,
mint egy tiszteletreméltó egyszerü polgár
vagy szorgalmas munkás. Képzelje, kedves
ur, hogy önt kényszeritenék egyszerre, hogy
teljes inasi libériába öltözzék, s elől-hátul
furcsa czafrangokat aggasson magára.

De, azt mondja ön, nem ez a kérdés; s a
mellett ez igen veszélyes kérdés, ez felforga-
tás, a társadalmi gépezet alapjainak valósá-
gos felforgatása. Jól van, ne ereszkedjünk
hát e nagy kérdés bonczolásába. Ne foglal-
kozzunk a Tamás és Jakab nyers erejével s
kése veszélyes élével: beszéljünk csak Erzsi-
ről, meg Zsuzsiról, kik a könnyü söprüt
kezelik s a sustorgó üstöt forralják. Bizonyo-
san hallotta ön már, hogy Toddles és Dodd-

Római képek: 1. A Forum Romanum.

EGY HÖLGY óhajtana egy tisztes fiatal asz-
,, szonyságnál állomást nyorni mint ELSÖ
KONYHASZOLGÁLÓ, férfi- szakács mellett.
Négy évet töltött kitünő szakács és gondos gazd-
asszony mellett. Tud fagylaltot késziteni s kitünő
kenyeret süt. Csak igen jó családban fogad el alkal-
mazást, hol alkalma lösz magát tökéletositni, s ha
lehet, két évig is megmaradni. Tudakozódni lehet
levél által stb. stb."

Nos, Toddles asszonyság, mit mond ke-
gyed éhez? S gondolkozott-e erröl valaha?
Biz én, Doddles asszony, soha. Becsületemre,
Toddles asszony, én ilyet soha sem hallot-
tam. Tisztes fiatal nö, — elsö konyhaszol-
gáló, férfi szakács mellett, csak igen jó csa-
ládban fogad el állomást, a hol magát
tökélyesitheti s két évig megmaradhat. Csak
jegyezze meg magának e föltételeket, Todd-
les asszony, kedves komám-asszony, nézzük
csak:

1. Ez a fiatal hölgy, elsö konyhaszolgáló
akar lenni, f öltételeztetik tehát, hogy
utána még egész sor alsóbb rendű

zeneértök legyenek ? S hány társaság-
nap és ebéd lehet hetenként? Igen
sok ne, nehogy az elsö konyhaszolgáló
igen megeröltetödjék; de mégis elég,
hogy az első konyhaszolgálónak módja
legyen kiképezni magát.

4. Az első konyhaszolgáló két évig akar
megmaradni s tökélyesitni kivánja
magát a férfi szakács alatt, s mikor
annak tudományát egészen kitanulta,
akkor el akar menni.

S becsületemre, Toddles asszony, komám-
asszony, megyek és bérkocsit küldök érte.
Bérkocsit? miért nem ő ladysége saját disz-
hintaját és az elsö kocsist, hogy haza hozza
az első konyhaszolgálót. Látja, hogy mindent
előre kiköt: hogy mikor jő, meddig marad;
milyen legyen a család, a háztartás; s mihelyt
magát eléggé tökélyesitette, fogadom, hogy
az elsö konyhaszolgáló ismét kocsiba ü l s
tovább hajtat.

Szavamra s lelkiismeretemre mondom,
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ha a dolgok ennyire mennek, Toddles és
Doddles asszonyságaim, komám-asszonyaim,
akkor én is egy cseréptálat, s szappant és
szivacsot veszek a kezembe, s lemegyek a
grádicson, s ki az utczaajtóba, s lemosom az
ajtóról azt a kréta-firkálást, saját kezeimmel.

No! annyi hét mulva mégis lemosták!
Becsületemre, le. Ki mosta le ? Olyan furcsa
kis kerek figura volt, s hetekig ott állott,
mig csak eszembe is jutott — hogy czikket
irják róla.

Róma.
A most mult hét szerdája, deczember 8-dika,

megint egy uj, s minden tekintetben érdekes em-
lékkel gazdagította a történelmi nagyszerü em-
lékkel a nélkül is oly gazdag örökváros életét és
évkönyveit. Róma e napon ismét egy imposant,
megragadó látmánynak
lőn tanuja; oly esemény
színhelye, milyet a ka-
tholikus világ már há- m

romszáz év óta nem lá- ;
tött, mert a világ ka-
tholikus püspökeit is- ;
mét egyetemes zsinatra
gyüjté össze szent Péter
utóda.

Mi lesz e zsinat? •
hajnal vagy estszürkü- i
let-o, miként egy hires i
praelatus kérdezé. Vaj- ;
jon a béke és fölvilágo-
sodás müvéthajtandja-e ;
végre? mint ezt a mult í
év juniusában Rómában,
az apostolok fejének év-
százados ünnepére egy- •
begyült püspökök hir- ;
dették; vagy ellenkező- |
leg a visszavonás és há- j
borgás magvait hintendi !
szét, mint a kételkedők
állitják?Ki tudná előre ;
megmondani? Jelek mü- ;
tatják, hogy nemcsak '
az egyház van mégha- ;
eonlásban a társadalom-
mal és a világszellem-
mel, hanem magának az
egyháznak kebelében is
csirái vannak a szaka-
dásnak.

Mi e kérdések vizs-
gálatát másokra bizzuk,
B egyelőre mindenesetre
elvárjuk az eredménye-
ket. De megragadjuk az
alkalmat, midőn a világ
figyelme Róma felé for-
dul, hogy az örökváros-
ból nehány érdekes ké-
pet terjeszszünk olva-
sóink elé.

1. A Forum Ronianuin.
Olvasóinkat legelő-

ször is a Forum Boma-
nitm-ra vezetjük. Ha el-
gondoljuk, hogy mi volt
egykor ez a kis darabka
föld, ha eszünkbe jutnak
azok a világfontosságu érdekek, melyeket ott egy-
kor megvitattak, s melyekért ott néha élet-halál
harczot vivtak, ha fölidézzük emlékünkbe a han-
gokat, melyek ott elhangzottak, és a drámákat,
melyek ott kifejlődtek, ha elképzeljük végre, hogy
ama szövetségnek félig mesés idejétől kezdve,
melyet Romulus csordái a Szabinusokkal kötöttek,
egészen az utolsó Augustulusokig, ez a hely volt
a mérhetetlen római birodalom agyvelejo, alig
merünk a földre lépni, annyira megszállja és meg-
ragadja lelkünket nagyszerü multjának emléke-
zete. Egy egész nagy s talán a leghatalmasabb
népnek története folyt le itt ezen a kis helyen,
mely Rómának lelke és legszentebb szentélye volt.

A katholikus középkor annyira feledé a klasz-
szikus multat, hogy a Forumnak még csak a nevét
sem tartotta meg, hanem elnevezte azt a „Tehenek
j)iaczá"-n&k (Campo Vaccino.) A régi nevet csak
az ujabb időben kezdették ismét használatba vonni.
Különben még mielőtt a Forum Romanumot barom-
piaczczá változtatták volna át, Róma építtetése

után valami 426 évvel egy közel fekvő rétet már
olneveztek volt ,,Pratum Vacci vagy Vaccinum"-
nak Vitruvius Vaccusról, ki akkor tájban hires
ember volt.

De no bajlódjunk a névvel. Azt bizonyosan
tudjuk, hogy hol feküdött a Forum Romanum; az
egész holy területének s határainak kijelölése már
sok bizonytalanságot hagy hátra. Ugyanis e neve-
zetes helynek eddig még csak egy darabja van
kiásva és megtisztítva a romok közül; felénél több
részét 24 lábnyi magas romhalmazok boritják,
Guiscard Robert vandalismusának szomoru ma-
radványai még a Xl-dik századból. B vad nor-
mann, hogy magát a pápákon megboszulja, lerom-
bolá az ó-világ csodáját, a pápák fővárosát.

Az ujabb és legujabb időkben gyakran tör-
téntek itt ásatások, főképen a francziák rövid
uralkodásakor, de a ku'atások a tudomány nagy
kárára félbeszakadtak; a mint látszik, a pápák
pénztára nem volt eléggé telve arra, hogy a hires
Forum Romnnuinot ismét napvilágra hozzák, s

Flaviusok, Antoninusok és örököseik nagyravá-
gyásának. A politikai viszályok szakadatlan lán-
czolata folytán mennyi épitészeti emlék követte
egymást a Via Sacran s mennyi épület változtatá
meg novét, rendeltetését, s ismét hány meg hány
tűnhetett el végképen a föld szinéről, a Venus
templomától kezdve a Tulliusok börtönéig és
Domitian palotájának romjaitól kezdve Jupiter
Tonans lerombolt imaházának földalatti épitmé-
nyoiig!

A Faustina temploma helyére épült San
Lorenzo in miranda és San Theodor templomok
között, mely utóbbi a régi Voszta-szüzek birto-
kának helyén fokszik; továbbá a Titus diadalive
és Sulla Tabulariuma között, melynek falak közé
illesztett doriai oszlopai a Capitoliumi palotáját
emelik, egy hosszukás négyszögü s csak félig ki-
ásott jókora nagy terület fekszik, a történet leg-
nagyobbszerü és legfényesebb temetőhelye, mely
fölött a tudósok soha sem fognak eleget értekez-
hetni, s melyet a világ soha sem lesz képes eléggé

megbámulni.
Do most már hagy-

juk el a régi dicsőség-
nek e nagy, c kifürkész-

1 hetetlen és kimerithe-
) tétlen, megkövült mu-
I zeumát. A régi rómaiak
! szent utja, a "Via Sacra,
j most is a maga régi
| épségébon és terjedel-
J mében kigyódzik tova,
j mintha az Urbs is, a

világ királynője, a maga
kolosszális nagyszerüsé-
gében és vakitó fényé-
ben uralkodnék. E szép
utat követve az uj dol-
gok látása feledtetni
fogja velünk ama letünt
századok emlékeit, me-
lyek minket ahajdankor-
tól elválasztanak. S. L.

Az ősz. — (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

világi fejedelmeknek nem akarták mogengedni,
hogy az örök város o roppant fontosságu helyét a
romoktól megtisztíthassák.

Pedig ha elolvassuk a hajdankor íróinak ma-
gasztaló müveit, melyek a Forum Romanum neve-
vetességeit előszámlálják, igazán találhatunk elég
okot a sajnálkozásra Róma urainak hanyagsága
felett. E kis helyen a nagy birodalomnak minden
történeti nevezetességü korszakát nyomról nyomra
követhetjük. Ott van Romulus a királyokkal, ott
a konzulok a dictatorokkal, ott vannak Marius,
Sulla, Pompejus és Cajus Julius, követve minden
császártól egész Juliánig. Majdnem feledjük, hogy
egy ilyon csekély terjedelmü téren, minden kor-
szaknak, minden kormányformának le kellett rom-
bolnia valamit elődei müvéből, hogy a magáét oda
épithesse; szinte feledjük, hogy a Forum Scipio
idejében ogészon más volt, mint a Tarquinius ide-
jében, hogy az első Caesarok lerombolták a köz-
társaság épületeit s hogy ők magok is átengedték
templomaikat és palotáikat épitési anyagul a

Őszi tájkép.
Költőknek és fes-

tőknek, mióta csak van-
nak, mindig méltó és
hálás tárgyul szolgált a
természet őszi hervadá-
sa. A látvány, melyet az
ősz nyújt, az érzés, me-
lyet önkénytelenül éb-
reszt: egyaránt alkalma-
sak, amaz a festői, ez a
költői leírásra. Mert ha
a festő a képet veti vász-
nára, szinei összehatá-
sával s részletei teljes-
ségével, a költő dolga a
hatást festeni maga a
tárgy helyett. Ő szinek-
kel nem rendelkezik, s
a részletek — ha mind
elősorolná, — nála nem
állhatnak együtt és egy-
más mellett mint a vász-
non; csak hideg egy-
másutánban s igy az
együttes hatásteljes ve-
ezélyeztetésével. Egyik-
nek és a másiknak meg-
vannak a maga elő-

nyei, melyoket nem cserélne föl a másikéival. A
festő hiven ábrázolja a mit látott, megörökiti a
mindig változó, alakuló, elmúló eredetit egy adott
pillanatban s elébe varázsolja annak is, a ki nem
látta, hogy gyönyörködjék szépségeiben. A költő
ezt nem teheti. Papírja színtelen, s szavai lassan
követik egymást; a színeket megnevezheti, oda
nem varázsolhatja; az alakok, a csoportulat a
láttáv, elő és háttér, mind kisiklanak az ő előadá-
sának eszközei elől. De hisz ezt, a mi neki lehetet-
len, nem is czélozza ő, s ha czélozná: eltévesztené
hivatását s erőlködése sikertelen maradna • hideg
leírást adhatna tán, melyben aprólékosan él volna
sorolva — mint egy leltárban — minden a mit
látott; de leirása megszünnék költemény lenni, a
nélkül, hogy kép lenni birna.

A költő czélja s festési módja egészen más. A
természet hatást tett az ő fogékony kedélyére.
Érzések és gondolatok egész sorát ébresztette lel-
kében. Hangulatot költött benne, mely vidám vagy
fájdalmas, derült vagy borongó lehet. Mint a kéz

J . l
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a húruüban, egész dallamos zenét költött föl benne.
S hí most tollhoz nyul, nem a tájat festi, mely
előtt elbűvölve áll, hanem a hatást, melyet az reá
tett. Lelke nöm hideg tűköre a látománynak,hogy
azt vetné vissza, mint a szem-ideg reczéje, ha belő
tekintek; nem a camera obseura, melv mindent
ugy ad, a mint az elvonult előtte; benne egészen
átalakulva, ujra s mássá születik minden. A tárgy
elmerül benne s helyette a hatás lép előtérbe.

A festő igy közvetlenül a természettel, a költő
közvetlenül az ornbori lélekkel lép érintkezésbe.

De nc véljétek azért, hogy a festő is szolgai
utánzója s másolója csak a természetnek. O is
költő bizonyos értelemben ; ő is nem magát a tor-
mészetet festi, hanem azt a képet, mely az ő lelké-
ben tükröződött, megszabadítva esetlegos, hozzá
nem tartozó, egybe nem illő, vagy tán épen rút
adalékaitól, öszhangzatban , eszményítve, s igy
tulajdonkép ő is a hatást, a tárgy helyett.

Másfelől a költőtől sem idegenek a festői ele-
mek. Hogy ne csak érezze magn, hanem éreztetni
is tudja a hatást, kénytelen festoni is, s elmondani
miuő volt a kép, mely benne épen ez érzelmeket s
gondolatokat, épen e hangulatot költötte fől. Köl-
tészetének elemei gyanánt alakokat is vázol, szí-
neket is vegyit.

A müvészek testvérek; a művészetek karöltve
járnak s megtűrik egymást országaik határszélein.

Olvasóink megbocsátják nekünk ez elméleti
fejtegetéseket, nx rí sietünk kárpótolniőket: egy őszi
tájképpel, rajzban és szóban, képírótól és költőtől.

Báró Eötvös József költeményeinek a mult
évben megjelent ritka szépségü diszkiadásában
különösen egy színezett kép ragadta volt meg a
többi szép rajz közt a figyelmet: Keleti Gusztáv
festménye az ,,Ósz" czimü költeményhez. Az ősz
hervadásának megragadó képét nyujtja e kis
festmény.

Tó partján, agg, korhadozó fűz áll.Törzsének
bütykös teteje, mely fiatalkori levágatása helyét
vastag gumosodással s odvávaljelzi, honnan fiatal
hajtásai nem rég még dúsan ágaztak ki, most
veszteni kezdi már lombjait. A ini van is, elsár-
gultan csügg ágain s minden szélfuvalom marék-
kal szórja le és hordja szét. Károgó varjuk cso-
portja szállongja körül kopaszuló fejét, a tél baljós
madarai, meg-megülve ágán, s föl-fölrebbenve
ismét, ha prédát sejtenek valahol. A tó partján
zöldes még a haraszt, de annak sárgul már teteje
S töve körül avarodik a fű. Hátrább egészen lomb-
f'osztva, meztelen koldusként áll már egy öregebb
fa. Hosszu gémmel nyújtózkodik amarrább egy
korcsma állása mellett a pusztai kút s a háttért a
korán lemenő nap alkonya pirositja meg, szelőt
jósolva holnapra. Az ég színezete komor borúlátót
mutat; felhői oly sulyosak, mintha ólmot hurczol-
nának kebelükben s mint durva kárpit nehéz
redői függenek alá. Az egésznek hatása komor,
borús, •— s mégis nyugtató. A természet megadta
magát a tél közelgő itéletének, s kedélyünk is haj-
landó megnyugodni az elmulás gondolatában.

Fölkértük a művészt, rajzolja e képet lapunk
számára. Ő ismét ugy állott szemben saját alkotá-
sával, mintha most először kellene a természet
után rajzolnia. Mint a természetnek, ugy magának
sem volt szolgai másolója, hanem még egyszer ujra
teremtette művét, s olvasóink mint újban gyö-
nyörködhetnek benne ma.

Melléje teszszük a másik szép s költői képet
is,b. Eötvös költoményét; képmagyarázatunk pró-
zájáért ez legyen a kárpótlás. :..

Os*.
(B. Eötvös József költeménye.)

Légy üdvözölve ősz, te föld halála,
Borúit egeddel üdvözöllek én,
E szívhez illik bus napod homálya,
S e hervadás a messze föld szinen.

, Pusztán, mint tereid, áll életem,
Halálra intesz, üdvöz légy nekem!

Hervadva hull már a levél a fáról
És elszállt a virágok illata!
Igy tün el az öröm, csak mult bujáról
Meg nem feledkezik a sziv soha.

Oh hullj levél, majd nyugtot ad föld;
Ha veszve a remény, mit ér a zöld?

Mit ér a dal a zöld berekben,
Ha csak elmult vigalmamra int,
Hogy ón is hittem egykor emberekben,
S hogy minden eltünt, gyermek álmakint.

S éltemből egy maradt: a fájdalom
Es az, i n ; r e tanita bus dalom.

Dalom, mely m ; n t az ősz a hársfa ágit
Színesre festi végreményimet, —
Miért irigyled? elvevő virágit,
És pusztán hagyta ifju éltumet.

Lehull a lomb, ha oly színezve áll
Közelgve csak szebbiti a halál.

Miként legszebb a nap végső sugara,
Legesillogóbb a hajnal csillaga:
Ugy önti báját a költő dalára
Tikkasztó élte nyájas alkonya.

Órája elmult, megnyerd a bért:
Öröm helyett, a fonyadó babért.

(1889.)

Kőrösi Csorna Sándor életének utolsó
óráiban. *)

— Dr. A. Campbell tudósitása. —

Mély bánattal jelentem Kőrösi Csornának, a
magyar utazónak és thibeti tudósnak (1842. jún.)
11-én itt bekövetkezett halálát. Oegy láznak esett
áldozatul, molyot ide vezetö utjában kapott, és a
melynek gyógyítására nem lehetett őt rábeszélni,
hogy valami orvosságot vegyen , mignem az már
nagyon késő volt.

Kőrösi a mult hó 24-kén érkozett ide, és tu-
datta velőm szándékát, miszerint Szikim Rádsájá-
nak székholyére, onnan pedig Lászszába akar
menni, hogy ott a thiboti irodalom némely ter-
mükéihez hozzáférhessen, melyekről Ladakhban
és Kansunban azt olvasta, hogy keleti Thibet
fővárosában (Lászszában) vannak és onnan talán
Szikimbe jutottak.

Mivel a szikimi Rádsá logidősobb fia a család-
ban honos szokás szerint mindenkor Láma, és
mivol a jelenlegi Tubgani Láma egy tudós pap, a
kiről azt mondták, hogy nagy könyvtár birtokában
van; azt reméltem, hogy sikerülni fog Kőrösi szá-
mára engedélyt nyernem a Thibetbe való utazásra,
ha megismertetem a Rádsát Kőrösi ártatlan jelle-
mével és átalánosan ismert vonakodásával, az általa
meglátogatott népek politikai és vallási ügyeibe
avatkozni. Azért is elküldtem a Rádsá Vakeel-jét
(mondd: Vekil), hogy Körösit látogassa meg, és
ismerkedjék mög annak a thibeti nyelv és iroda-
lomban való nagy jártasságával, s a czéllal, mely
miatt ő a Tubgani Lámát és Lászszá városát meg-
látogatni akarta. A Vekil, a ki értelmes és némi
tekintetben tanult ember, ugyancsak bámult, midőn
tapasztalta, hogy egy Ferenghi (idegen, európai)
annyira birja a thibeti nyelvet, sőt ez ország vallá-
sának és irodalmának ismeretében még őt is felül-
mulja.

Kérésére elbeszéltem neki Kőrösi korábbi
éveinek történetét, s későbbi utazásait Ázsiában,
melyokot jól ismertem. Iparkodtam őt meggyőzni
a fől ől, hogy ha megengedi Körösinek Szikimet és
Lászszát meglátogatni, a Rádsá bizonyára sem
tudatlannak nöm fogja találni őt a nép szokásaiban
és vallásában, sem tolakodó buzgóságot nem fog
szemére vethetni czélja elérésében. Bizonyitgattam
előtte, hogy Kőrösi semmi összeköttetésben som
áll a mi kormányunkkal vagy valamely más indiai
hatalommal, hanem hogy az angol főkormányzó
megengedto neki Indiát beutazni, és hogy minden,
a mivel a Rádsá az ő czéljait elősegitoné, a főkor-
mányzó elismerésével és az onyémmel fogna talál-
kozni.

A Vekil a Rádsá elé terjesztette kívánságomat,
és Kőrösi itt maradt a feleletet bevárandó. — O
bizton remélte lépésünk jó eredményét, s lelkesedve
beszélt a gyönyörről, molyet neki aKelet(Lászsza)
tudós férfiaival való érintkezés fog szerezni, a
mennyiben a ladakhi és kanszuni Lámák, a kik-
kel eddig érintkozhetett, sokkal alacsonyabb fokon
álltak, mint a keleti thibetiek. A haszonról azon-
ban, molyet a tudomány kilátásba helyezett utazása
által nyerne, hallgatott, vagy legfölebb szerényen
beszélt. „Mit adna Hodgson, Turnour és több
más európai bölcs, ha helyzetemben lehetne, mikor
majd Lászszába jutok!" — igy szokott gyakran fel-
kiáltani, midőn roszulléte előtt vele beszélgettem.

Azon esetre, ha megnyeri az engedélyt, ugy
intézkedett, hogy nálam hagyja könyveit, iromá-

*) A mult tél folytán a magyar akadémia egyik osz-
tályülésében „Uigur nyelvemlékek" czimü munkám beve-
zetését olvasván föl, hogy bebizonyíthassam, miszerint Jaz
Uigurok földét és nyelvét már Körösi Csorna Sándor is
igyekezett megismerni, egy idézetet olvastam föl dr. Camp-
bellnek e tudós hazánkfia utolsó napjait s halálát illető
tudósításából, melyet Darjeelingből intézett a Kalkuttában
székelő Bengal-Asiatic Secietyhez, s mely ennek évköny-
veiben, az 1842-diki évfolyamban olvasható. Több irótár-
sam az idézetet oly érdekesnek találta, hogy az egész jelen-
tés közzé tételére kért fől, mit ezennel teljesitek, azon
reményben, hogy olvasó közönségünk is szivesen veendi e
távolban elhalt s külföldön többet mint itthon emlegetett
tudós hazánkfia emlékezetének fölujitásst.

Vámbéry Armin.

nyait és 300 rúpiára menő pénzét, hogy azokat
számára megőrizzem, vagy pedig magamnak meg-
tartsam, hanetalánsoha sein térne vissza. Lelkesült
reményeinok ege, fájdalom! csakhamar felhőbe
borult, s fáradhatlan utazásai örök megállapodásra
jutottak.

E hó 6-án meglátogattam és lázban találtam
őt. Hasztalan sürgettem, hogy valami gyógyszert
vegyen be; ő hallani sem akart másról, mint rha-
barbaráról és hánytató szerekről, melyek, mint
mondta, orvos nélkül is mindig kigyógyitották
gyakori lázaiból. Az elsőt Moorcroft, az utóbbit
egy persiai orvos ajánlta neki. És ezzel elő is vett
egy csipet horvadt rhabarbarát s egy kis üveget a
dicsért hánytatóval, hanem ez egyszer nöm igen
látszott bizni azok erejében és igy szólt: „Ha már
annyira sürgeti, jól van, hát holnap majd veszek
be valamit, ha nöm lennék jobban; ma már késő
volna, mórt a nap épen most megy le."

Haza érve egy kevés gyenge levest küldtem
neki és hetedikén ujra meglátogattam. Ekkor sok-
kal jobban volt, fel is kelt és vagy egy óráig élén-
ken beszélgetett velem kedvencz gondolatáról.

Mióta ismertem, csak most vettem először
észre, hogy mennyire érzékeny volt a világ el-
ismerése, mint szenvedései és nélkülözéseinek
egyetlen jutalma iránt. Gyorsan átfutotta Thibet-
ben eddigelé tett utazásait és nyomozásának min-
den eredményénél felhozta, hogy az mily figyelmet
keltett Európában és Indiában. Különösen Wilson
tanárnak egy czikke a „Governement Gazette"
1829. julius 9-iki számában látszott neki tetszeni,
molyet elő is vett, s kért, hogy olvassam el. Ebben
ama szenvedések voltak leirva, melyeknek ő a
Zomszkárban levő zárdában több mint négy hó-
napig ki volt téve, a hol a zord időjárás nem
engedte, hogy kilencz lábnyi hosszaságu szobáját
elhagyja, és ámbár a hévmérő ez egész idő alatt
mindig a fagypont alatt állt, mégis tűz nélkül
olvasott reggeltől estig, összegyűjtött és rendezett
vagy negyvenezer thibeti szót és csaknem egészen
bevégezte thibeti szótárát és nyelvtanát, mialatt
a puszta föld képezte ágyát s a négy fal egyetlen
védelmét a zord időjárás! ellen.

E tárgyról másra térve, tréfásan mondá: „No
most valami furcsát akarok önnek mutatni," és
ezzel Wilson hírlapjának 1827. szept. 10-ki számát
vette elő, melybon egy czikkre mutatva, kért, hogy
olvassam, s ő majd azután megmagyarázza. A
czikk tartalma ez vala: „Thibetnok, sőt az összes
Bhoti országoknak vallását és irodalmát illetőleg
örömmel halljuk, hogy kormányunk védelme lehe-
tővé tette Kőrösi Csorna Sándor magyar utazónak,
hogy Felső-Buszahirba hatoljon, hogy ottan thi-
beti tanulmányait három évig folytathassa, moly
idő alatt e nyelvnek szótárát és összehasonlító
nyelvtanát akarja megirni, egybekötve az ország
történetének és irodalmának ismertetésével. E
munkák annyival i.* inkább kívánatosak, mivel,
ugy halljuk, hogy Kőrösi Klaprothnak és Remu-
satnak Thibot nyelvére és irodalmára vonatkozó
ujabb műveit hibásoknak tartja. Remusat ugyan
maga is bevallja gyüjtött anyagjai tökéletlenségét,
de Klaproth szokása szerint, az indiai angolok
minden thibeti bárminő sikerdús tanulmányait is
csak megvetéssel tekinti."

„No látja ön," mondá Kőrösi, miután e soro-
kat elolvastam, „én soha sem nyilatkoztam Klap-
rothról ily módon; hanem Wilson — mondá, fejét
sokat jelentőlog rázva — nagyon, de nagyon ellene
volt Klaprothnak és felhasználta ez alkalmat, hogy
őt lerántsa, és Remusatot állítsa előtérbe. Hát nem
furcsa ez?" és jóizüen nevetett. En, ki nem igen
voltam a thibeti „furcsaságokba" avatva, nem
értettem a ezélzást, de örömmel láttam a vidám
hangulatot, melyet e tárgy az ascotánáí előidézett.

Ugyane látogatásom alkalmával elővette
Hodgsonnak „Illustrations of the Literature and
Religion of the Buddhists" czimü müvét és kér-
dezte, hogy láttam-e már azt? Midőn pedig mog-
mondtam noki, hogy nekem is van belőle egy
példányom, s hogy moglehotősen jártas vagyok
tartalmában, igy folytatá: „Ezt a példányt ő küldte
nekem; a tudománynak bámulatos okoskodása ez
egy uj tárgy fölött, egybekötve a legmélyebb böl-
cselkedéssel, mely bizonyára bámulatra fogja indí-
tani Európát. Do azért néhány hiba mégis van
benne."

Később igy folytatá: „On egyszer azt kér-
dezte tőlem, hogy a „Hung" szónak, mely a Lim-
bú-k nehány törzsén k megkülönböztető elneve-
zése, van-e valami vonatkozása a „Hun"-okra, az
én nyomozásaim tárgyára. Ez ugyan meglepő ha-
sonlatosság, de az ön „Hung"-jai csak egy kis
törzset képeznek, holott az a nép, mely mint a
magyarok előde Ázsiából Európába vonult, nagy
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nemzetet képezett." Erre én azt viszonoztam, hogy
miután a Limbú „Hungok" hazája kétségkivül a
Himalaya északi lejtőin van, és miután az ő véle-
ménye szerint a „Hunok" szintén innen indultak
ki, nagyon lehetséges, hogy a „Hungok" ugyan-
azon ogv nomzet töredékét képezik. „Igaz, igaz,"
mondá orro Kőrösi, „hiszen lehetséges, de én nem
hiszem, hogy ugy van." S azután mintha jobban
szeretett volna kedvencz tárgya fölött álmodozni,
mintsem annak kéznél levő felfedezés által véget
vetni, rövid kivonatban előadta véleményét azon
mód fölött, mely szerint a hunok az ő szülőföldjét
elfoglalták, és okait, melyek miatt azokat közép
vagy keleti Ázsiában nyomozza.

Mindezt ő a legnagyobb lelkesedéssel mondta
el, csakhogy a tárgy sokkal bonyolódottabb volt,
hogy aom engem valami nagyon érdekelhetett
volna. Mindazonáltal különböző beszélgetéseink-
ből azt vettem ki, hogy minden reménye hosszas
és fáradalmas kutatásának czélját elérni, a „Juga-
rok" földjének felfedezésében öszpontosult. Ő
ugy hitto, hogy o föld Laszszától s a Kham tar-
tománytól keletre s északra, Khinától pedig nyu-
gotra fekszik; ezt elérni volt logforróbb vágyai-
nak czélja, és itt remélte ő föltalálhatni a tör-
zseket, melyeket oly régóta hasztalanul keresett.
Reményeinek alapja bárki előtt is, a ki nem tudja
osztani az ő lelkesedését s nem ad teljes hitolt a
nyelvi rokonságnak, határozatlannak és bizonyta-
lannak fog látszani. Ez alap, a mint azt többször
ismétolt beszédeiből kivehettem, a következő volt.
Az európai nyelvekben s névszerint a szláv, kelta,
szász és germán nyelvben, a most Magyarország-
nak (Hungary) mondott ország Hunger, Jungur,
Ungár és Jungar néven fordul elő; arab, török és
persa müvekben pedig emlités van téve egy Közép-
Ázsiában lakó népről, mely több tekintetben
hasonlit azon nemzethez, mely keletről Magyar-
országba jött. E nép neve az utóbbi nyelvekben
Ugur, Vugur vagy Jugur, és ugyane müvekből
tünt ki ő szerinte, hogy a Jugarok földje ott fek-
szik, a hol az imént emlitettük. Voltak némely
mollékokok is, melyek őt e következtetésre vezet-
ték, de ő azokra nem fektetett valami nagy sulyt
s én biz azokat elfeledtem. Azóta ugy vélekodtem,
ho»y Kőrösi most előadott beszélgetésünk alkal-
mával bizonyosan előre érezte, hogy közel áll a
halálhoz, mert nöm emlékszem rá, hogy valaha oly
közlékeny lett volna, mint ez alkalommal, midőn
ugy szólván aggódva törekedett oda, hogy szavai
emlékezetben maradjanak. En legalább azt hiszem,
és azért is emléke iránti kötelességemnek tartom
beszédeit felemlíteni, habár csak ily tökéletlen
módon is. Hogy szabatosan adhassam elő nézeteit,
az általa tárgyalt dolgokba be kellene avatva len-
nem, holott pedig épon nem vagyok; de még igy
is mintegy rendkivüli ember utolsó szavai elisme-
rést nyerhetnok azoktól, a kik őt búvárkodása
miatt tisztelték s az irodalom, a nyelvek s a törté-
net tanulmányozásában való fáradhatlanságát cso-
dálták.

En javulása daczára is féltem a láz visszatér-
tétől és ujra sürgettem, hogy vegyen valami
gyógyszert, de most is hasztalanul. Nyolczadikán
nem láthattam őt, de 9-dikén Griffith orvossal
mentem el hozzá és ugy találtam, hogy a láz csak-
ugyan visszatért. Állapota mindinkább roszabbult,
sőt veszélyessé kezdett válni. Hosszas vitatkozás
után rábírtuk őt, hogy valami gyógyszert vegyen
és halántékaira hólyaghuzó tapaszt engedjen tenni.
Tizedikén reggel kissé jobban érezte magát, de
még mindig képtelen volt összefüggőn beszélni.
Este felé aluszékony kezdett lenni s ez állapotban
maradt 11-kén reggeli 5 óráig, a mikor fájdalom
nélkül kimúlt. Tizenkettedikén, reggeli 8 órakor
a helybeli temetőbe kisértük földi maradványait.
Az utolsó tiszteletet én adtam meg neki városunk
csaknem minden előkelőinek jelenlétében *).

Hátrahagyott butora négy könyvszekrényből,
különbözőiromán> okkal, nehány kék szinü öltöny-
darabból (mindig ilyet viselt), nehány ingből, s
egy fazékból állt. Táplálékát tiszta vizben főt rizs
képezte, molyből csak keveset evett, azonkivül
thea, melyet igen szeretett. A földre egy gyékényt
szokott toriteni, melyre négyfelől egy-egy könyv-
szekrényt állitott; itt ült, evett, aludt és tanult;
éjjel soha sem vetkőzött le, s nappal csak ritkán
ment ki. Bort, szeszes italt, dohányt vagy más
izgató szert soha sem izlelt.

Papírjai közt 300 rúpiára menő bankjegyek s
egy ötezer rúpiáról kiállitott nyugta találtatott,
mely utóbbi összeget a Bengalban székelő Asiatic

•)A Kalkuttában székelő Asiatic Society késöbb emlék-
követ állíttatott sirjára Darjeeling városának temetőjében.
— (Campbell jegyzete.)

Societynok hagyta tudományos czélokra.*) Kósz-
i pénze 224 különböző veretű rúpiából s egy övben
I tartott 26 (ugy hiszem német) aranyból állt. Leg-
! jobbnak véltem hagyatékát mindaddig magamnál

tartani, mig a kormány nem rondolkozik felőle.
Egy levélből, melyet papírjai közt találtam,

megtudtam,hogyő,,Pest" vagy „Pesth" nevü hely-
ségbon született Erdélyországban. (!) Egy másik
levél másolatát is találtam irományai közt, mely a
Londonban székelő osztrák követhez volt czimezve
és szülőföldét illető ügyekről szólt. Ugy véleked-
tem , hogy haláláról netalán még élő rokonait leg-
könnyebben ugyanez osztrák követ által tudósitha-
tom. Némely okmányokban ugy találtam, hogy
teljes nevo „Kőrösi Csorna Sándor."

A. Campbell.

— Az angol kiadó jegyzete dr. Campbell tudó-
sításához. Legyen szabad dr. Campbell érdekes
tudósításához hozzátennem azt, a mi még emléke-
zetemben maradt azon véleményből, melyet a ki-
múlt nyelvész a hunok eredetére nézve táplált, a
mi némely a Buddha vallásra vonatkozó sajátságos
nézeteivel együtt — legkedvenczebb okoskodását
képezte. Nem egyszer bocsátkozott velem hosszas
vitatkozásba o tárgyak fölött, a mikor azután né-
mely magyar hely- és hegynevek szanszkrit ere-
detét iparkodott bebizonyitani.

Ha pedig arra akartam birni, hogy mondjon
le oz okoskodásról, mindig tagadólag rázta fejét és
homályosan czélzott rá, hogy ő egykor még kópés
loszolyasmi vei lepni mög a tudós világot, a mi sokkal
komolyabb mint puszta okoskodás. De ha ki akar-
tam belőle venni, hogy mi legyen az a valami,
mindig tagadólag felelt, és átalában ugy látszott,
hogy nem szerette véleményeit nyilvánosságra
hozni. E vonakodás és bizalmatlanság egyik leg-
sajátságosabb vonását képoste jollemének. Nagy
jártassággal birt az egyetemes, de különösen a
thibeti irodalomban; és soha sem pontosult össze
annyi tudomány oly férfiúban, a ki azt ily szerény
módon használta volna fel.

Hírlapirodalmunk 1868- és 09-ben.
A magyar birodalom korona-országaiban megjelent hirlapok

és folyóiratok statisztikai kimutatása.

1869-ben megjelent:
Aradon 2 magyar, 1 német és 1 román.
Balassa-Gyarmaton 1 magyar.
Beszterczén 1 német és 1 román.
Brassóban 1 német és 2 román.
Budapesten 115 magyar, 62 német, 3 magyar-

német, 2 magyar-némot-franczia, 8 tót, 2 horvát,
3 szerb, 7 román, 2 ruthén, 1 cseh és 1 latin; ösz-
szesen 206. — Megszünt az év folytán 21 magyar,
17 német, 2 magyar-német-franczia, 3 tót, 2 horvát,
2 szerb, 1 román, 2 ruthén és 1 cseh; összesen 51.
— Megjelenik tehát jelenleg Budapesten 94 ma-
gyar, 45 német, 3 magyar-német, 5 tót, 1 szerb, 6
román és 1 latin; összesen 155 hirlap és folyóirat.

(1868-ban megjelont 110 magyar, 46 német,
4 magyar-német, 7 tót, 2 horvát, 3 szerb, 7 román,
2 ruthén, 1 cseh és 1 latin; összesen 183. — Meg-
szünt az év folytán 26magyar, l l német, 2 magyar-
német, 1 tót és 1 román; összesen 41. — Maradt
1868 végén 84 magyar, 35 német, 2 magyar-német,
6 tót, 2 horvát, 3 szerb, 6 román, 2 ruthén, 1 cseh
és 1 latin; összesen 142 hirlap és folyóirat.)

Debreczenben 4 magyar.
Egerben 2 magyar.
Eszéken 4 német.
Esztergámban 2 magyar, 1 német és 1 tót.
Fehértemplomban 1 némot.
Fiuméban 1 magyar és 1 olasz.
Győrött 3 magyar.
Gyulán 2 magyar.
Gyulafehérvárott 1 magyar.
Holdmezőváxárhelyen 1 magyar.
Jászberényben 1 magyar.
Kassán 1 német. (1868-ban 1 magyar és 2

német.)
Kecskeméten 1 magyar.
Kolozsvártt 4 magyar.
Lőcsén 1 német.
Lugoson 1 német.
Marosvásárhelytt 1 magyar.
Miskolczon 1 magyar.
Nagy-Becskereken 2 német.

**) E pénzt Kőrösi azon 50 rúpiából gazdálkodta meg,
melyeket neki az indiai kormány havonként engedélyezett,
és melyeket ő csak vonakodva fogadott el. Soha sem köl-
tött magára többet havonként 4 rúpiánál. — (Campbell
jegyzete.)

Nagy-Kanizsán 4 magyar.
Nigy-Szombatban 2 magyar, 1 német és 2 tót.
Nagy-Váradon 2 magyar és 1 román.
Nyíregyházán 1 magyar.
Nyitván 2 nemet.
Oraviczán 2 német.
Pancsován 1 német és 1 szerb.
Pécsett 4 magyar.
Pozsonyban 3 német.
Rozsnyón 2 magyar.
Sárospatakon 1 magyar.
S.-a.-Ujhelyben 1 magyar.
Segesvártt 1 német.
Selmeczen 1 magyar.
Sopronban 2 német.
Szakolczán 4 tót.
Szatmárit 2 magyar.
Szebenben 5 német és 2 román.
Szegeden 3 magyar.
Szigeten (Máramaros-) 1 magyar.
Sziszeken 1 horvát.
Szombathelyit 1 magyar.
Temesvárit 1 magyar és 5 német.
Újvidéken 1 német és 9 szerb.
Ungvárit 3 magyar és 1 ruthén.
Varasdon 1 horvát.
F«rseczen 1 német és 1 szerb.
Veszprémben 1 magyar.
Vukovártt 1 német.
Zágrábban 1 német és 10 horvát.
Zimonyban 2 szerb.
Zomborban 1 szerb.
Külföldön Majlandban 1 magyar.
Megjelent 1869-ben 57 városban 173 magyar,

101 némot, 3 magyar-német, 2 magyar-német-
franczia, 15 tót, 14 horvát, 17 szerb, 14 román,
3 ruthén, 1 olasz, 1 C3eh és 1 latin; összesen 345.

Az év folyamában megszünt 35 magyar, 24
némot, 2 magyar-német-franczia, 4 tót, 2 horvát,
3 szerb, 1 román, 2 ruthén és 1 cseh; összesen 74.

Maradt teháta jelen év végén 138 magyar, 77
német, 3 magyar-német, l l tót, 12 horvát, 14 szerb,
13 román, 1 ruthén, 1 olasz és 1 latin; összesen 271
hirlap és folyóirat.

(1868-ban megjelont 48 városban 155 magyar,
81 német, 4 magyar-német, l l tót, 12 horvát, 15
szerb, 13 román, 3 ruthén, 1 olasz, 1 cseh, 1 latin
és 1 zsidó; összesen 298. — Megszünt az év fo-
lyamában 37 magyar, 17 német, 2 magyar-német,
2 tót, 1 horvát, 1 román és 1 zsidó; összesen 61.
Maradt tehát 1868 végén i l8 magyar, 64_német,
2 magyat-német, 9 tót, l l horvát, 15 szerb, 12
román, 3 ruthén, 1 olasz, 1 cseh és 1 latin; összesen

, 237 hirlap és folyóirat.) Szinnyei József.

E g y v e l e g .
** (Oecumenicum Concilium.) Azon egyének

számát, kik föl lesznek jogositva résztvenni a
conciliumban, 1291-ro becsülik, u. m. bibornokok
püspöki törvényhatóság nélkül 35; más biborno-
kok, pátriárkhák, érsekek, püspökök 921; apát
29; rendek goneraljai 32; szentszéki theológus
100j hivatalnok 50; a pápa udvara és „di fioccheti"
meghivott püspök 124 — összesen 1291. — A
fjudices excusatorium" czimü, püspökökből álló
bizottság föladata elolvasni s megbirálni a meg
nem jelenők mentségét; egy második bizottság
„judices quaerelarum" a jelenlevők kivánságait és
kérelmét vizsgálja meg. Monsignore Fessler a
concilium titkára, és segédei Mons. Jacobini (a
propagandából) és Signor Camille Santori (ügy-
véd.) Nyolcz szavazatszedő lesz. 16 cerimonia-
mester. Lesznek ezenkivül alárendeltebb írnokok,
protonotariusok,can<or-ok, ajtónállók, futárok stb.

(Francziaországban az elmeháborodás)
mind nagyobb mértékben kozd terjedni. A „Patrie"
által közlött statisztikai adatok szerint még 1856-
ban 5á,021, 1861-ben 42,689, 1867-ben pedig
50,786 volt a tébolyodottak száma. Vagyis 1861-
ben mindon 444 iakosra, 1867-ben pedig rnár
minden 420-ra esik egy tébolyodott.

— (Az angol vasutak) egyik vonalán, a ,,Groat
Western"-en közelebb azon intézkedést hozták be
hogy minden feladott árudarabot feladásától szá-
mitva legfeljebb két óraalatttova szállítanak. Ho\
vagyunk mi még ettől ? — Ugyancsak o vonala-
kon a munkások szállítására állitott olcsó vonatok
óta azt tapasztalják, hogy tetemesen leapadt az ily
vidékoken a bűnesetek száma, mivel a munkások
könnyen járhatnak bármerre munkát keresni, s a
távoli munkából is könnyen térhetnek naponként
vissza családjokhoz.

Ti
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A dalmácziai csatatérről.
A dalmácziai események még nem vesztették

el érdeküket. Egy maroknyi nép felmondja az en-
gedelmességet a tör\ énynek s egy ország kormá-
nyának, szembe száll ogy nagyhatalom hadseregé-
vel — és ez a nagyhatalom, mely méltósága teljes
érzetébon komolyan sem akarja venni a bajt, tete-
mes áldozatok daczára, még a felkelés nyilt kitörése
után két hónappal sem birja ott megtörni az ellen-
állást.

Dalmáczia legdélibb részo — a nyelv hegye
— a Bocche di Cattaro azt a fontosságot nyeri
Ausztriára nézve, melylyel a Kaukázus bir Orosz-
országra, Algir Francziaországra, az al-dunai
államok Törökországra nézve. Majdnem minden
országnak van egy-egy fokélye, a hol a baj ismé-
telve ki-kitör, s melynek gyógykezelése lassu,
fáradságos és költséges. A népnek ősi, hagyományos
szokásai, férfias bátorsága és vitézsége, —párosulva
az általuk lakott terület természeti alkotásával,

Sisics, Han és Lagvozdak miatti ütközetekben,
ugyanazon harezmodorra találunk, melylyel Mon-
tenegro küzdött Omor pasa ellenében 1862-ben;
hagyományos oz a harezmodor, átszállt nemzedék-
ről nemzedékre s a csodálatos alkotásu terrénumnak
tökéletesen megfelel.

A fegyvert a délszláv népek utolérhetlenül
jól kezelik. A lőfegyver és a jatagán állandó és
hű kísérői; lőfegyverét soha sem süti el a nélkül,
hogy czélpontját jól szemre no vegye és minden
golyó megtalálja áldozatját. Moggyökerezett hit
náluk, hogy csak becstolenség vagy halál foszthat
meg valakit fegyverétől. A morlák, hegyei között
mindig csatakész; őt nem lehet meglepni s fi há-
boru az ő eleme.

Természeti alkotása is o'yan, hogy nem ismer
semmi fáradalmat. Éhség, szomjuság, hideg és
meleg ismert vendégek nála, könnyen és jó kodv-
vol türi azokat, a nélkül hogy kimerülno teszi a
legfáradságosabb utat, mászsza meg a legmeredo-

j kobb sziklákat; daczol vá minden zivatarral a moz-

A dalmat felkelés eddigi lefolyásában is már
több érdekes mozzanattal bir. Ilyen volt Stanjevics
őrödnek elfoglalása a felkelők által, — a hős őrség
— a magyar bakák — emeletből emeletbe vitték
az erőd elszánt védelmét, de csekély számuk miatt
sikor nélkül. Az erődben elfoglalt ágyukat a fel-
kelők későbbi ütközetekben használták, de siker
nélkül, mert az ágyu-irányítás és elhajláshoz nem
sokat értettek.

Ilyen volt a Gorazda melletti ütközet. A fel-
kelők nagyobb nyilt ütközetbe itt bocsátkoztak
először; egy magaslatot védtek, de az Albrecht
főherczeg nevét viselő magyar ezred (somogyi fiuk)
bátor rohammal és herés sortüzeléssel kiverték
őket onnan.

De leginkább jellemzi a folkolők harezmodo-
rát a Zagvozdak magaslat miatti harcz. Auersperg
gr. ugyanis, miután a Zuppa ogy részo meghódolt,
a felkelés legerősebb fészkét, Krivosce kerületét
támadta meg. Sziklás, járhatlan vidék oz, a közle-
kedés csak egy öszvérösvényon történik, a Risano-

mely a védelmet megkönnyíti, míg a támadást
végtelenül megnehezíti: ezek főtényezői azon jelen-
ségnek, melynok tanúi lehettünk számtalanszor itt
is, ott is — midőn egy nép szembeszállt egy vele
aránytalanul nagy hatalommal, és bár végül ol-
esett, — de a hóditó milliókat ea milliókat volt
kénytelen áldozni, vérben, pénzben.

Csak egy elszánt, vakmerő, fanatizált és vad
nép, bizva járhatlan vidékében, moly neki védel-
met nyujtand a hóditó fegyverével szemben, képes
a bukás valószínűségének tekintetbe vétele nélkül
ujjat huzni ogy nálánál aránytalanul nagyobb ha-
talommal. S ilyen nép a morlák, vad, elszánt, fana-
tizált, vidéke pedig járhatlan sziklahegység, mely
ezer előnyt nyujt az ügyes védőnek, és ezor nehéz-
séget, ezer veszélyt annak, a ki mint támadó lépi
át e hegységeket. ^

E nép az Osztrak-magyar hadsereg csapataival
szemben ma is ugy küzd, a mint küzdött öt század
óta folytonosan a törökökkel. A morlákok harczai-
ban Stanjevics erőd megrohanásánál, a Gorazda,

Stanjevics eröd elfoglalása a dalmát felkelők által.

telén földön piheni ki magát, hogy nehány óra
mulva teljes orojébon és rugékonyságában álljon
olő ismét.

Háboru idején csoportokba (Vojska) alakul-
nak, külön parancsnokok vezérleto alatt, a kik
irányában föltétlen bizalommal és engodelmesség-
gol viseltetnek. Ha a mutatkozó ellenség nagyobb
számu mint ők, akkor csak a hegyok és utak vé-
delmére szorítkoznak. A hátráló védelemben van
főerejök; oz által a támadót egy előtte ismerotlen
terülotre csalják, s akkor adatik jel a megrohanásra.
Hegyszorosokban vagy hegyszorosok mellett vár-
ják be az ellenséget; előküldött csapataik által
folyton nyugtalanitják és kényszerítik, hogy táma-
dást intézzen ellenük. Mihelyt az ellenség átment
a támadásba, visszavonulnak a hogyszorosba; e
látszó visszavonulás előnyomulásra készti a táma-
dót, s ez által a legszerencsétlenebb állapotba jut,
— mert a hegyekről s sziklákról, elölről és hátul-
ról mindenütt megdördülnek a morlákok fegyverei.
Az előbb visszavonulók most maguk támadnak.

Dragalj vonalon. De e vonal egyszersmind kulcsa
a vidéknek. Auersperg e vidéken négy hadoszlop-
ban inditá meg csapatait, hogy a Han melletti
utszorost, hol csapataink már kétszer vesztettok a
felkelőkkel szemben, s melynok birtoka nélkül
bizonytalan az egész ut, elfoglalja. A felkelők a
tetemosebb haderő olől visszavonultak. De a hani
utszorosban egyszerre megrohanták Auersperg tbk.
balszárnyát, s a zagvozdaki magaslatról gyilkos
tüzelést kezdtek. Az Albrecht ezred egy zászló-
alja ostromot kezdett, de tetemes veszteséggel
visszaverotett. Midőn aztán másnap Auersperg
meg akarta ujittatni az ostromot nagyobb erővel
— a felkelők már más vidékre vonultak. Auersperg
látta, hogy ily ellenséggel nehéz a küzdelem; visz-
szavonulást parancsolt. De alig voszik ennek neszét
a fölkelök, előteremnek, megtámadják és kizsák-
mányolják a főhadiszállást, és csapataink csak
folytonosan üldözve a felkelők golyói által, érhet-
ték el a tengerparti városokat. Xy.
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Irodalom és müvészet.
— Mai számunjkkal küldjük szét a „Va-

sárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok"
elöfizetési fölhívását 1810 rc. Fölhívjuk rá
lapunk t. olvasói és barátai szives figyelmét.

** (Imre Sándor) debreczeni tanártól megje-
lent „Magyar irodalom és nyelvtörténetéinek
második javított kiadása, mely egviko az ujabban
megjelent jobb tankönyveknek. Irodalmunk mult-
ját nem egyoldalulag, nöm felekezeti szempontból
tárgyalja, miként elődei tették, hanem kiterjed az
összesre, 8 ez egyik érdeme. A másik a nyelv tör-
ténetének elég bő és igen alapos vázlatában van.
Szerzőn meglátszik, hogy nyelvész, s hogy e műhöz
tágabb keretű tanulmányokat tett. A könyv ára
1 frt 50 kr.

— („Hajózási árukezelés") czim alatt hasznos
szakmunka jelent meg e napokban Kenessey Al-
berttől, mely a mellett, hogy a hajósokra kiváló
érdekkel bir, a közönségre, s nevezetesen a keres-
kedőkre nézve is érdekes és tanulságos lehet. E
mű a műszaki és kereskedelmi áruszállításra való
tekintetből két részre oszlik, következő czimek
alatt foglalt tartalommal: Bevezetés: A hajózási
árukezelés és ennek felosztása. I. Az árukezelés
műszaki ága: a) A hajóterhelésről tekintettel annak
épségére, b) tekintettel annak vezetésére, illetőloa-
kormányzására. A hajórakodásról. Az áruk sulya
és térfogatáról. Az áruk természeti tulajdonságai-
ról. Az áruk külsejéről. II. Az árukezelés keres-
kedelmi ága: az árukezelés feladata; az árukezelésre

• és szállitásra vonatkozó törvények és közszabvá-
nyok; elővigyázati szabályok; az áruke7elési ira-
tokról. — Az 5 ivro terjedő könyv Hoffmann és
Molnár (Eggenberger-féle) akad. könyvkereske-
désének bizománya, s ára 60 kr.

** (A „Századok") novenberi füzete megjelent
s tartalmának nagy részét a honti gyülés bizott-
ságainakjelentései képezik. Továbbá egy történeti
tanulmány Székely Mózesről Várfalvi Nagy
Jánostól, könyvismertetések és apróságok a tár-
czában.

** (Az „Erdészeti Lapok") idei ,10. és 11-ik,
kettős füzete a napokban megjelent. Főczikke a,
magyar államerdökröl nyujt részletes ismertetést,
s a hrádeki, soóvári, szomolnoki, diósgyőri és ung-
vári, valamint a maros- és bégameiléki kincstári
erdőségekről térképet is hoz. Ezenkivül több ordé-
szeti értekezés és apróbb közlemény van e füzet-
ben is.

** („A nemzet vagyonáról'1) czim alatt Lónyai
pénzügyi emlékiratából egy terjedelmes kivonat
jelent meg, Petrik Géza kiadásában. Ára 40 kr.

** (A „Reform") czimü uj politikai napi lap
programmja megjelent. Mint már emlitettük Rá-
kosi Jenő szerkeszti és Ráth Mór adja ki. Deák-
párti közlöny lesz, s irányát a kiadó, az „alapitók" !
nevébon is, következőleg jellemzi: ,,Párt-lap lesz
a „Reform" oly értelemben, hogy működése al-
phája és ómegája egy alap megtartása lesz, mely
az országban többséget teremtett s egy parlia-
mentbon egy hatalmas pártot tart együtt: do nem
lesz párt-kozlöny azon értelmezésben, melyben
a pártállás merev bilincsekben tartja journaiisti-
kánkat s egy életerős magyar hírlapirodalom ki-
fejlődését megakadályozni is képes." — „A trón-
boszédben igért reformok hosszu sora még nem
lett rövidebbé. A „Reformu-na.k mindono-tti-e
föladata lesz, e függő kérdések megoldását előké-
szíteni, azok megoldásán ernyedetlenül dolgozni,
mindenkivel és mindenki ellen.'' — A lap alakja
nagy lesz s megjelen mindennap, hétfőn mint esti-
lap. Előfizetési ára egész évre 18 frt. — 1869.
deczember hó 2-ik felére 1 frt.

** (Orbán Balázs) jelenti, hogy a „Székely-
föld^ Marosszéket tárgyaló, IV-ik kötete 1870.
január végén fog megjelenni. — Előfizetéseket e
kötetre, füzött példányra 2 frt 50 krral, díszpél-
dányra 3 frt 60 krral jínn. 15-ig elfogad. (Lakása:
váczi-utcza 9-ik sz.)

*• (Egy világtahin költő,) Mezei József egy
kötet versére bocsátott ki előfizetési fölhivást. Ára
füzve 1 frt, diszkötésben 2 frt, s a pénz szerző-
höz, országut 17. sz. 1. omelet Pestre, küldendő. —
Mezei a festői pályára készült, de szomevilágát
elvesztvén, azzal felhagyni kényszerült, s a költé-
szetben keresett és talált enyhületet.

T A R H A Z.
** („A Magyar Polgár Naptára") 1870-re

érdekes történelmi és szépirodalmi tartalommal
megjelent. Tartalmából megemlítjük a következő
czikkeket: Előzmények a Széchenyi-konvent tör-
ténetéhez. Bém napi parancsaiból és leveleiből.
Bölöni Farkas Sándor naplójából. Adalékok a
Wesselényi család történetéhez. Horváth Ignácz
honvéd őrnagy jegyzote az 1848/9. székelyföldi
hadjáratokból. Adalék Kossuth Lajos 1837-diki
nóta-pöréhez. Történeti adutok ;>z 1663-ki had-
járathoz. Radváosky naplójn. Titkos rendeletek
az 1849 50-ki ostromállapot idejéből. Egy önkény-
tes hadjárati tapasztalatai. Takács Ádámtól. Ko-
lozsvár 1816-ban. Kazinczy egy ismeretlen lovelo.
Ruszkabánya 1848/9-ben. A naptár Stein János
kolozsvári könyvárus bizománya s ára 1 frt.

** (Uj zenemüvek,) Táborszky és Parsch mű-
kareskedésébon megjelent: 1) Gyöngyök a magyar-
nép dalaiból a zongorázó ifjuságszámára, szerkeszté
Tisza Aladár, I. füzet; ára 4 kézre 1 frt, 2 kézre
80 kr. 2) A fiatal szinházlátogató, választék a ma-
gyar dalmüvek legkedveltebb dallamaiból kezdő
zongorázók számára, átírta Tisza Aladár, I. füzet,
2 kézre 80 kr, 4 kézre 1 frt 20 kr. 3) Bűvös cso-
kornégyes, irta Hakl Ernő. Ára 60 kr.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) mult hétfőn

délután 5 órakor zárt ülést tartott, melybon az
akadémiai ügyrend módositására kiküldött bizott-
ság jelentése vétetett tárgyalás alá. Ezen ülésben
határozták el az eddig szokásban volt ülések rend-
jének megváltoztatását, olyformán, hoüry ezután
minden szakosztály havonként két-két ülést tart;
s igy a három társas-osztály össaeson hatot. Ezeken
kivül pedig tartatik minden hónapban ogy összos
ülés, melyen az akadémia belügyei fognak tár-
gyaltatni és elintéztetni. Igy tehát ezután alkal-
masint 7 ülés lesz havonként, az addigi 4—5 ülés
helyett.

** (A nemzeti muzeum) több nagybecsü tör-
téneti ereklyével gazdagodott. A király ugyanis
Konstantinápolyban mulatása alkalmával a fegy-
vertárt is meglátogatván, különös érdekeltséget
tanusitott Mátyás király budai könyvtárának ott
őrzött gyönyörü maradványai, (az u. n. Corvinák)
iránt, melyeknek csak megtekintése is eddig csak
igen kivételesen engedtetett meg; megszerzések
pedig az akadémia küldöttségének annak idején
épen nöm sikerült. Midőn a Felség Triesztbe ér-
kezett, ott egy faláda adatott neki át, mint a török
szultán ő Felsége küldeménye, s- abban a Cor-
viuák. O Felsége a gyengéd ajándékot élénk
örömmel fogadta, azonnal magához hivatta gróf
Andrássyt, és azon meghagyással adta át neki az
arany kötésű á a Corvinok hollójával ékitett köny-
veket, «ogy azokat mint történeti ereklyéket ő Fel-
sége nevében a nemzoti muzeumnak ajándékozza.

** (A muzeum képtárát) rendezik és gyara-
pítják. Ligeti képtárőr felügyelete alatt a festmé-
nyeket tisztogatják, ujra rendezik; a nemneti
képcsarnok-egylet pedig ismét két nagyobb fest-
mény megvásárlásával gyárapitotta a hazai műve-
ket. — Megvásárolta ugyanis a képzőművészeti
társulat kiállításából ismert ,,Délibáb"*ot Than
Mórtól, és „Hunyady Lászlót" Benczur Gyulától
tí —600 frtért.

= (A nemzeti szinház ügyében) tanácskozó
szakbizottmányba meghívták még Erkel Ferenczet,
Mosonyit, Kőszegint, Dux Adolfot s Kiss Sándor
debreczeni intendánst is. A bizottmány második
ülésében egy albizottmányt küldött ki, mely meg-
vitatás alá veendő kérdésekül a következőket tüzte
ki: 1. Elválasztassék-o a dráma az oporúiól két
külön szinházban? — 2. Ha igen, lehet-e azt és in5
módon észközleni? — 3. Hit a dráma az operától
el választatott, az operaházban tisztán magyar elő-
adások legyonek-o, vagy bizonyos idényben vegyes
nyelvü előadások is lehetnek? — 4. Addig is, mig
ez megtörténnék, lehet-e és mennviben a drámát
az operától elválasztani? — 5. Kell-e egy, közvet-
lenül a miniszternek felolős igazgató? mi a ha-
tásköre, és ki nevezi ki? — 6. Szükséges-e ezen
igazgató alatt külön egy drámai s egy operai
művezető? — 7. Ha igon., mi lesz e művezetők ha-
tásköre és viszonya az igazgatóhoz, és ki nevezi ki
öket? — 8. Kellenek-e ezeken kivül még más köz-
egek, milyenek: a dramaturg, rendezők, főzene-

igazgatú, karnagyok? mindeniknek mi a hatásköre?
s ha igon, ki nevezi ki őket? — 9. Kell-e dráma-
és opera-bíráló bizottmány, és mily hatáskörrel?
— 10. Kellenek-e véleményező drámai és operai
heti ülések? — l l . Minthogy a nemzoti szinháznak
ofyik czélja az eredeti dráma- és opera-irodalom
fejlesztése és emelése, ezeknek érdekében mik
a teendők?* nevezetesen: a) lehet-e a jövedelmi
részeket és száztóliakat emelni? — b) ezenkivül
bizon vos számu előadások után a szerzöt külön
jutalmazásban is részesitni ? — c) vagy a da-
rab dija alku folytán egyszerre is megadható? —
d) az igazgató adhat o a tehetségesebb szerzők-
nek előlegezést? — 12. A szinházi tagokat egy
vagy több évre kell-e szerződtetni? vagy lehet-e
a jelesobbeket állandó rendes tagokul is kino-
vezni? s ha igen, ki nevezi ki?— 13.Kell-e a szin-
házi törvényeket átvizsgálni? — 14. A conserva-
torium, mint a szinház kiegészitő része, kinek fel-
ügyelete alatt álljon? kell-e újraszervezni, vagy
sein, és miképen?— 15. Mily faju drámai és operai
müvek adhatók a nemzeti szinpadon? melyek kü-
lönösen emelendők, és melyek mellőzendők? 16.
A pénztár, gazdaság és jegyek kik által, mily
szabályok, felügyelet és ellenőrzés mellett Kezel-
tessenek? ki nevezi ki ezen tisztviselőket? — 17.
Elégségesek-e a mostani subvencziók. hogy a bel-
ügyminiszter ur kivánata szerint: ,,a nemzeti
szinház rendeltetésének teljes mértekben megfe-
lelve, a nemzőt méltó várakozását, s a szinmüvé-
szet lehető legmagasabb igényeit kielégithesse?"
— s ha nem elégségesek, minő forrásokból és mi
módon szerzondők meg?

Egyház és iskola.
— (A római zsinat megnyitásáról) a követ-

kező távirati tudósitás érkezett: Róma, decz. 8.
Ágvudörgés és harangzugás közt ment a pápa —
a zsinatra idejött 700 egyházi atya előllepése
mellett — a zsinati terembe, hol fejedelmek, her-
czegek, a diplomatiai testület, valamint számos
idegen is jelen volt az ünnepélyességen ; a magyar
királyné ő felsége is jelen volt. Az ünnepély d. e.
9 órától d. u. 3 óráig tartott.

** (A pdjht számára) 'nagyszerü és érdekes
ajándékot visznek a római zsinat alkalmából. Leg-
értékesebbek az amerikai püspökök ajándékai. Á
limai érsek, ki előrehaladt kora miatt személyesen
nem lehet jelen a zsinaton, 10,000 scudi értékü
pásztorbotot küldött. A perui minoriták fő vikáriusa
a limai uőegylet részéről ezüst kosarat, ezüst virá-
gokkal nyujtott át. — A perui érsek arany s
gyöngyökkel ékesített kelyhét, a carcasi érsek
80,000 frankot. Grardon kapitány 70,000 frankot a
londoni "katholikus bizottság nevében.

— (Rimaszombatból) irják nekünk: Terray
Károly, a r.-szombati egyesült prot. g\ mnasium
igazgató-tanára, ki 35 éves tanpályájából e tano-
dában 17 évet tett emlékezetessé, feled hetienné,
— a losonczi fanito-képezde igazgatójává nevez-
tetvén ki, iiov. 21-kéa bucsuzott el az iskolai ifjú-
ságtól és tanártársaitól. A búesuvétol megható
volt, s nem volt szem, mely könyet ne hullatott
volna a szeretett tanár után. Egy búcsudal, egy
szép beszéd a tanulók részéről, s viszont egy be-
széd a távozó részérói befejezte az ünnepélyt. Sok
ily viszonyt kivánunk tanár és tanítványok közt!

-•- (A hajózási téli iskola) idei tanfolyama, ujabb
elhatározás szerint, nem f. hó 13-au, hanem 20-kán
nyilik inog; hetenként egy órán az egészségügy is
előadatik, — különös figyelemmel azon utasítá-
sokra, melyek a hajókon előforduló sebzés, égés és
ogyéb sérvek első gondviseléséül, mig orvosi se-
gély jőii', — foganatositiindók.

— (Stuttgartban) a népnevelő és a nők sor-
sát javító egyesület választmánya, elhatározta a
mi Brunswick Terézünk emlékének egy illetékes
föliratu emlékkő állítását; miután kimondatott,
hogy „a nemeslelkü magyarok fáradozása a Bruns-
wíek-szobor állításával igen örvendetes jelenség a
magyarok közmiveltségéről külföldön még mindig
létező némely vakság fölvilágositására/' — Mi
pedig a stuttgarti határozatban a magyar alap-
nevelésügy kifejtésére irányult törekvés bátorítá-
sát véljük szemlélhetni. — 'jj. J.

** (A vácz-vidéki „Néptanitók egylete") nov.
16-án tartá alakulási közgyülését, s oz alkalom-
mal elnökké Zeisler Ede, alelnök Kubacsik Alajos,
főjeg-yzővé Sándl György választattak meg.
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Közlekedés.
•f (A hatvan-mhkolczi vonalon) nov. 26-kán

tartották meg a próbamonetet, és pedig szerencsé-
sen. A vonal megnyitása véglegesen decz. 10-kére
határoztatott.

** (Az erdé'yi- és oláhországi vasutak) ösz-
szeköttetésére vonatkozólag azt irják Bukarestből,
hogy gr. Andrássynak az ottani kormány részéről
Cogol11ic3en.no miniszterrel tartott értekezletei a
legszebb erodményekre vezettek. Az oláh kor-
mány ugyanis hajlandó a Magyarország részéről
tött ajánlatokat elfogadni, és a Brassó-Galacz
közti összeköttetésbe beloogyezni, ba a magyar
kormány viszont a temesvár-turn-sev^rini vonalt
létro huzza. Már egy vállalkozó Bukarestben is
van, hogy 0 két vonal folől a befolyásos egyének-
kel értekezzék.

** („A szamosvölgyi vaspálya-társulat1') ne-
vében Ujfalussy Miklós, mint e társulat képvise-
lője, emiokiratot nyujtott be a közlekedési minisz-
terhez a Kolozsvár-I)éés-Szatmár, — a Deés,
Besztercze és a nagybányai vaspálya ügyében. Az
emlékirat nomzotgazdasági és hadtani szempont-
ból mutatja ki 0 vaspálya fontosságát.

Balesetek, elemi csapások.
** (Nagy szerencsétlenség.) Posten az óriás-

utczán e hó 4-ike éjjelén egy egész család meg-
í'uladt. Az einbort Jaiicsónak hivták, és jó remény-
ben levő nejét még életbon, de már a halállal
küzdve találták, a hét éves leánykát és két éves
fiut már halva. E;_ry lakó fiu hasonlag áldozatul
esott. Irtózatos volt az áldozatokat együtt kiterítve
látni; az ottan körül lakók sirva álltak az ágy
mellett. Az eset ninea még teljesen kideritvo, de
minden arra mutat, hogy a gázvezetés okozta az
iszonyu halált.

** (A vizáradásról) mindig nyugtalanítóbb
hirek érkeznek. Komádi ban, hol az ős Sárrét any-
nyira kiszáradt, hogy mérföldekre menő tér állott
már évek óta szabadon, a Sebes-Kőrös nagy káro-
kat tőn a mezőkön is, a városban is, hol már több
ház összeomlott.

Mi ujság?
** (A képviselőház decz. 9-diki ülése) elején a

koloti uton majdnem hat hétig távol volt gróf
Andrássy Gyula miniszterelnök is mogjolont — s
párthivei és elvtársai által élénk éljenzéssel fogad-
tatott. Nehány interpelláczió után, fölolvastatott
a közp. bizottság jolentése a hirlapbélyeg eltörlé-
séről szóló törvényjavaslatról, melyben azt egy-
szerüleg elfogadásra ajánlja. Tóth Kálmán föl-
emelkedett helyéről, hogy mint inditványozó a
törvényjavaslatot indokolja, do a ház általános
„elfogadjuk" fölkiáltására kénytelen volt a szótól
elállni, s a ház a törvényjavaslatot mind átalános-
ságban, mind részloteiben egyhangulag elfogadta.

= (Gorove kereskedelmi miniszter) értekez-
letre hivta inog a budapesti hirlapok szerkesztőit,
hogy a postai osztály főnökeivel egyetemben a
hirlapok szétküldésébon előforduló rendetlenségek
okairól és lehető orvoslásáról tanácskozzanak. Ez
enquete m. hétfőn este a miniszter ur elnöklete
alatt jött összo, a kinek Jókai köszönetét fejezte
ki, hogy ily előzékenységgel igyekszik segiteni a
hirlapterjedés legfőbb akadályain. Az értekezlet
több érdekes nyilatkozatra adott alkalmat, szük-
ségesnek találtatott azonban, hogy a hirlapok
kiadó hivatalnokai is mondják ol nézeteiket, s a
miniszter ur szives volt megígérni, hogy e végre
egy szükebb körü tanácskozmányt hiv össze. En-
nok eredményéről s az életbeléptotendő uj intéz-
kodésokről értositni fogjuk olvasóinkat.

= (A magyar irói segélyegylet javára) Bertha
Sándor zongoraművész vasárnap, deczemb. 12-én,
déli 12*2 órakor a magyar akadémia di-ztormében
hangversonyt rendez, melyben Berthán kivül Fo-
lekiné, Holvey Ilka és Hajós Zsigmond s a nemz.
szinház zenekara fognak közremüködni. Egy

Beethoven-féle symphonián kivül a többi elő-
adandó darabok mind magyar zeneköltők művei
lesznok, és pedig a következő szerzőktől: LisztF.,
Erkel F., Bartalus, Székely Imre, Ábrányi K.,
Zimai, Bertha Sándor.

** (A kápolnai honvédemléket) docz. 19-kén
leplezik le. Az ünnepély programmja szerint reg-
geli 5 órakor az egri várfokról taraczk-lövések
jelzik kezdetét, s a nemzeti mollcsokorral diszitett
honvédegyleti tngok és vendégek hat és fél órakor
vonulnak a helyszinére, hol taraczk-lövésekkel
fogadtatnak. Itt az egri dalárda a néphymnuszt
énekli, s majd a szobormű és az egri honvéd-egy-
let történetének előadása után a szobrász átadja a
szobrot Mednyánszky Sándornak , a bizottság
elnökének. A szobrot a dalárda dicséneke mellett
leplezik lo és koszoruzzák meg. Majd emlékbeszé-
det tartanak az elhunyt honvédek fölött. A „Szó-
zat" és taraczklövések fejezik be az ünnepélyt.
Este az egri kaszinóban társas-estélyt rendeznek.

= (A Mátyás-szobor ügyét) Biharmegye kö-
zönségo is lelkesen felkarolta samáramarosmogyei
átirat folytán a szolgabirák utasittattak, hogy il-
lotő területeiken gyűjtéseket eszközöljenek s a
begyült összegeket az alispánhoz küldjék be.

** (A honvéd törzstisztek) e napokban ülést
tartottak Pongrácz ezredes elnöklete alatt a még
hiányzó honvédtiszti állomások betöltése ügyében.
A kinevezések még e hó folytán megtörténnek.
Katonai körökben beszélnek szekerészeti osztá-
lyok szervezéséről is, melyek a különböző kerületi
parancsnokságokhoz lennének boosztandók.

** (A honvédség lőszerei) tűzveszély elleni
biztonság tekintetéből a gubacsi határban épült
uj lőporruktárban helyeztetnek el.

** (Szeged városa) pénztára alkalmasint rit-
kítja párját az országban; mint az ottani lap irja,
95,000 frt hever benne, s már hónapok óta mindig
ily tömött.

** (A jövö farsangra) már megkezdődtek az
előkészületek, s eddigelé két ifjuság* bálbizottság
alakult meg: a technikusoké (kik 1870. jan. 29-én
az Európa-szállodában tartják tánczvigalmukat)
és az egyotemi orvostanulóké.

** (Kubányi Lajos tót költőt) a rimabreznyói
sonioralis alkalmával Antalik András kraszkói
ág. vallásu lelkész sziven szurta ugy, hogy az
illető rögtön meghalt. A kártyaasztal mellett
koczcznntak össze. Megjegyzendő, hogy a gyilkos
pap a meggyilkoltnak sógora és gyermekeinek
keresztapja volt.

** (Egy disznó-coupé.) Bécsben a kocsik kira-
kodásánál azt vették észre, hogy egy coupéból 60
fiatal disznó nem akar kijönni. Nógatják, egy se
jön. Megnézik: hát mind a hatvan meg van fül vá;
összo voltak préselve, mint a heringok. — A kárt
az illető vssut-hivatalnál megtérítették.

** (Tetszhalott.) Száldobágyon a napokban
egy paraszt embert már mindenki halottnak vélt,
ki is nyujtóztaták szegényt, midőn a körülállók
rémületére egyszerro csak ülőhelyzotbo emelke-
dett. Azonban, kik talán megkönyezék halálát,
föltámadásának nem sokáig örvendhettek, mert ez
osemény után 24 órára valóban megszünt élni.

— (Halálozások,) Aradon Winkler Jakab,
az aradi maros-parti bőrgyár alapitója, reform.-
presbyter 70 éves korában meghalt. Jótékonysá-
gáért és becsületességéért köztisztelet tárgya volt.
— Mármaros-Szigoten Hulimán Pál m. kir. kincs-
tári iőorvos élete 73-ik évében nov. 26-án meghalt.

— (Adakozás.) A bukurosti magyar iparos
olvasó-egylet Böszörményi László siremlékéro 14
0. é. frtot küldött be szerkesztőségünkhöz, mint
maga körében tagjai közt gyüjtött adakozást a
nevezett czélra. Mi az összeget áttetttük a „Magyar
Ujság" szerkesztőségéhez, mely a Böszörményi
siremlékéro begyülő pénzt kezeli; itt közöljük az
ogyes adakozók névsorát s adományaikat, a hoz-
zánk beküldött jegyzék szerint.

•Adakozók: tiszt. Koós Ferencz 2 lec, 10 pára. Dr. Lu-
kács Farkas 6 1. 30 p. Intze Károly 121. Agopsa Jákob 121.

Danis József 2 1. 10 p. Göthe asszonyság 2 1. 10 p. Sándro-
vics 3 1. Horváth Sándor 2 1. 10 p. Nagy József 12 1. Incze
Miklós 3 1. Matinkovics Pál 2 1. 26 p. Szabó József 2 1.28p.
Csáki Balás 10 1. 32 p. Jikcsó Ferencz ő 1. 20 p.

Nemzeéi szinház.
Péntek, decz. 3. „Szentiván-éji álom.'1 Szinmű 5 felv.

Irta Shakespeare; ford. Arany János.
Szombat, decz. 4. „Teli Vilmos." Opera 4 felv. Zenéjét

szerz. Rossini.
Vasárnap, decz 5. „Szentiván-éji álom" Színmü 5 felv.

Irta Shakespeare; ford. Arany János.
Hétfő, decz. 6. „A tudós nök." Vigjáték 5 felv. Irta

Moliére; ford. Arany László.
Kedd, decz. 7. „Hunyadi László." Opera 4 felv. Zené-

jét szerz. Erkel F. — (Toperczer k. a. vendégjátékául.)
Szerda, decz. 8. „Egy jó madár vagij a hivatlan ven-

dég.1' Vigjáték 3 felv. írta Szigeti József.
Csütörtök, decz 9. „Ilka és a huszár toborzót' Opera S

felv. Irta N. N. Zenéjét szerz. Doppler Ferencz.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kolozsvár. Sz. K. Az igéretet köszönettel vettük,

s a nagy érdekü közleményt jövö évi első számainkban fog-
juk fölhasználni.

— Szarvas. S. S. Az ujabb küldemény is megerősitette
reményeinket. Az eszmélkedő elem azonban az, mely leg-
nehezebben olvad föl a lyrai hangokba. Tehetségének, azt
hiszszük, fejlődni kell még, mielőtt a nyilvánosságra lép-
hetne.

— Világos. G-fi. Az egész költeményben csak az első
sor ér valamit, az pedig egy népdalból van átvéve. Nem
közölhető.

— V. I. Mátyás neje. A históriával nem lehet játszani.
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SÁKKJÁTEK.
524-ik sz. f. - Drakon Rabeytöl

(Olmützben.)
Sötét.

r b c d e f g
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

Az 519-ik számu feladvány megfejtése.
(Gold Samutól Kővágó-Eörsön.)

Világos.
1. Kh7-g6
2. f2-f4 |
J. Ff 8 - <I6 v.

Sötét.
1. Fh3-g4:
2. tetsz. sz.

Ha7—b5 m.

Világos.
1. Kh7-g6
2. Vg4-e2f
3. Ff8-d6 -\

Sötét.
1. e3-f2:
2. tetsz, sz.

r. Ha7—bö v.
Ve2-e3 matt.

Világos. Sötét.
1. Kh7—gO 1. Bc8-c6
2. H a 8 - c 6 : 2. Hd8 — c6:
3. Hg5 - f 7 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. —• Jászkiséren: Ga-
lambos István. — Qelsén: Glesinger Zsigm. — A petti
sakk-kör.

|£r«r Mai számunkhoz van mellékelve a
„VasárnapilJjság"és „Politikai Újdonságok'*
1870-dik évre szoló elöfizetési felhívása.

Melléklet: Előfizetési felhívás a
.Borászati Füzetek 1870-ik évi folyamára.

Hónapi-és
betlnap

12
13
H
15
16
17
18

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

H

Katholikus es protestáns
naptár

Deczember
C 3 Maxencz p.
Lucza szüz
Spiridion
Ireneus Kánt. f
Etelka, Luseb.
Lázár, Flór. t
Graczián t

C 3 Bulcsú
Lucza
Agnellus
Valérián
Ananias
Lázár
Kegyes

E TI-NAPTÁR.

Gürög-oroxE
naptár

Novemb. (ó)
30

1
2
3
4
5
6

Hold változásai.

E l András
December
Habakuk
Szophoniás
Borbála
Szabbasz
Miklós
® Holdtölte

Izraeliták
naptara

Tebeth R.
8 Böjt t. für.
9 B. Jer. m.

10 Böjt Jer.
l l [ostronxl.
12
13 Dávid
14 S. Szem.

19-én 1 óra 6 1

N i

hossza

f.

260
271
262
263
264:
265
266

P-
31
32
33
34
35
36
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perczkor

' P
kél

ó.
7
7
7
7
7
7
7

P-
43
44
44
45
56
47
48

nyüg.

ó.

4
4
4
4
4
4
4

reggel.

P-
5
f>
ft
5
fi
6
6

H 0

hossza

1.

6
18
30
42
54
67
80

P-
35
26
25
36
50
20

5

1 d
kél

6.
1

RÍ
2
2
2
3
4

P-
18
41

4
29
59
34
15

nyüg.

ó.

0
1
2
3
4
5
6

P-
20
20
21
22
25
29
32

T A R T A L O M .
Gyulai Pál (arczkép.) — A számüzött. — A krétajegy

| az utcza-ajtón (vége). — Róma (képpel). — Őszi tájkép
1 (képpel.) — Körösi Csorna Sándor életének utolsó óráiban.

— Hírlapirodalmunk 1868- és 69-ben. — Egyveleg. — A
dalmácziai csatatérről (képpel). — Tárház: Irodalom és
müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. —
Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság ? —
Adakozás. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Mikiéi. (L. magyar-uteza 21 ••.)

HIRDETÉSEK.

Leszállított áru magyar miivek,
"•^,. M mely ok 680 (2 - 2)

könyvkereskedése által Pesten, a „vastuskó4 -hoz megszerezhetők:

A () között lévő számok a bolti, a sorok vegén levö számok pedig a most érvényen árakat jelentik.

Könyvkereskedésemben azonban ezeken kivül minden bárki által hirdetett más munka is azonnal kapható.

ft. kr.
Abonyi Lajos. Regék a kandalló •

mellett (2.10) 1.—:
— Regék a pásztortüz mellett. 2 kö-

tet (1.40) —.80
About K. Egy jegyző orra. Regény, j

ford. Beöthy Leo. 1 kötet (50 kr.) . —.30 j
Alvinczy l\ Erkölcsi példák egyházi j

és világi népoktafóknak használa- ;
tul, másoknak hasznos olvasmányul
(2.80) 1.30

Arany-Album. Arany János költemé-
nyei Than és Lotz gyönyörü fényké-
peivel. A magyar irodalom eddig
legszebb albumkiadásának második
változatlan jutányosabb kiadása. Fé-
nyes diszkötés (12.—) 9.—

Aszalay József. Pikant vázlatok az
élet- és történelemből. Diszk. (2.50) 1.4i

— Szellemi röppentyűk történelmi
és humorisztikai színezettel. Diszki-
adás (3. -)

— Eszmék az élet napfogyatkozásai-
és leáldozatáról. Diszkiadás (1.40)

— A szellemi omnibus kis tükre . . —.8
Ábrai K. A nagy hazafiak. Regényes

korrajz. 3 kötet (2.80) . . . . " . 1.4'
Barlíthis István. Két dudás egy csár-

dában. Regény amag)arzenészélet-
ből. 2 kötet (1.50) . . . . . . — .8'

Beöthi L. A kék macskához, Goldbach
& Cie füszerkeresk. Regény. 2 kötet
(2.10)

— Puszták fia. Regény (1.40) . . .
— Nesze semmi, fogd meg jól. Sok
képpel (1.40) 1.—

— „Laczikonyha."A legjelesebb ma-
gyar föszakácsok stb. közremunkál-
kodásával Torzképekkel (1.40) . . -

— 101 Cholera-csepp. Vagyis akár
akarsz, akár nem, megpukkadsz ne-
vettedben. 2. remény feletti kiadás
(-.70) - . 5

Bock Ernő Károly. Az egészség négy
könyve. A magyar nép szükségeihez
alkalmazva. A szövegbe nyomott 38
ábrával. 2-ik jutányos kiadás (5.—) 3.—

— Kötve 3.70
Boz. Twist Oliver.Angolbólford.Gon-

dol Dániel. 3 kötet. Füzve (2.80) . 1.—
Bulwer E. L. Éj és korány. Angolból

ford. Vajda Pét. 3 köt. füzve (4—20) 2.—
Bus vitéz. Szarkalábak. Humoriszti-

kus elbeszélések. 2 kötet (1.50 . . 1.—
Csokonai Mihály minden munkái. A

szerző saját kéziratai s az elsö ki-
adásokhoz gondosan egyenlítve, szá-
mos kiadatlanokkal bővitve, jegyzé-
sekkel világosítva s életrajzzal be-
vezetve, kiadta ür . Schödel Ferencz.
Két kötet. Csokonai jól talált képé-
vel s aláirási hasonmásával. Nagy
4-rét, füzve (5.—) 3.50

Degré La jos.Két év egy ügyvéd éle-
téből. 2 kötet (2.40) 1-80

— Salvator Róza. 3 kötet (3.15) . . 2.50
— Ördög emlékiratai. 2 kötet (2.10) 1.80
— Novellák. 3 kötet (3.15) . . . 2.20
— Kalandornő. 2 kötet (2.45) . . 1.—

De La Tour gróf. Jelenetek a magyar
életből. A franczia eredeti után for-
ditotta Agai Adolf. 3 kötet (1.50) —.60

Dobos János. Egyházi beszédek. A
földművelő házánál és házán kivül
(1.80) —.60

Dumas Sand. Egy orvos naplója. Hi-
res történeti regény. 16 füzet (11.20) 9.60

— Egy szerelmi kaland. Ford. Be-
nitzky. ( l . _ ) —.70

— Jehu társai. Történeti regény a
consulság korából. Ford. Huszár
Imre és Nagy István. 4 kötet (2.—) 1.—

— A nászruha. Ford. K. T. 2 kötet.
8-rét füzve (1.—) —.80

— Utazás a Kaukázusban. Ford. Szé-
kely József. 4 kötet (2.—) . . . 1.—

Egy herczeg titkos neje. Regény
francziából fordítva (1.5) . . . . —.40

Egy szép vipera. Regény. Angolból
fordítva. 2 kötet (1.25) . . . . —.60

Ein Blick anf denanonymenRöck-
blick. Von einem Ungarn. (Gróf
Széchenyi István utolsó müve Döb-
lingben és gyászos halálának oko-

ft. kr.

—.70

2.—
o

1.—

1.40

zója). 8-te Auílage. London, 1861.
( 8 . - ) 2.50

Eötvös báro József. Magyarország
1514-ben. Regény. 3 kötet. Nagy
8-rét. Füzve. (9.—) 2.80

— A nemzetiség kérdése (1.40) . . .60
Flygare Cárién Emila, a sziget ró-

zsája. Svéd regény. Forditotta Lak-
ner Sándor. 2 kötet (3.15) . . . 1.50

— Szeszélyes hölgy. Svéd regény.
Ford. Székely J. (i kötet. (3.—) . 1.50

Franczia forradalom története.
Ford. Gaal. 2 kötet 8-rét. Füzve
(3.60) 1 . -

GerstSckcr Frigyes. Az arkanzaszi
lókötők. Jelenetek az amerikai erdő-
életből. Ford. Ágai A. és Zilahy K.
4 kötet. 8-rét, füzve (2.—) . . .

Gftldsmith. A Wakefieldi pap. (A leg-
hiresebb classicus angol regény.)
Ford. Ács Zsigmond (1.25) . . .

Gonzalés és Moléri. Buckingham
herczeg hét csókja. Forditotta Hu-
szár Imre. 2 kötet. (1.—) . . . .

Gyöngyök és virágok, a magyar
költészetből füzve (3.15) . . . .
Pompás diszkötésbcn (4.56) .

Gyulai Pál. Vörösmarty életrajza. Az
akadémia által koszoruzott mü. 2-ik
jutányos kiadás. (1.60) . . . .

Hahn Hahn Ida grófnő. Cecil. Né-
met regény. Forditotta Bencur J. 2
kötet (2.80)

Herbert L.. Napoleon Lajos 1808-tól
1848-ig. Tört. regény. Fordították
Szabó és Dienes. 1. osztály: Napo-
leon Lajos ifjusága. 5 kötet. 2. osz-
tály: Napoleon Lajos mint Carbo-
nári. 2. kötet. 3. osztály: A kegyen-
czek. Két Morny, Mirés, Persigny.
4., 5. osztály: Strassburg, Amerika
és London, Boulogne és Hamm
(11.60) 6.-

Horváih Mihály. Kossuth Lajos utol-
só leveleire. — Kossuth Lajosnak
még eddig sehol sem közölt levelei-
vel. 8-ik változatlan jutányos kiadás
(1.20) - .8

Jamew. Robin Hood. Angol regény.
Ford. Petőfí Sándor. 2 kötet, füzve
(2.90) 1.2

Jámbor Pál. A magyar irodalom tör-
ténete. 2-ik jutányos kiadás, 2 kö-
tet (3.—) 2.—

Jókai Mór. Politikai divatok. Re-
gény. 4 kötet (4.—)

Jósika Miklós. Sziklarózsa. Regény.
Apafi Mihály erdélyi fejedelem ko-
rából. 4 kötet (4. — ) 3.—

— Egy magyar család a forradalom
alatt. 10 kötet (10 ) 7.50

— A szegény ember dolga csupa ko-
média. 4 kötet ( 4 . - ) 2.

— A magyar kényurak. Regény az An-
jou-királyok korából. 4 kötet (4.—) 3.—

— Klára és Klári. Regény az Anjou
királyok korából. 2 kötet ( 2 . - ) . 1.20

— Várt leány — várat nyer. 3 kötet
(3—) . . . . . . . . . . 1.50

Kákay Aranyos. Ujabb országos
árny- és fényképek (2.—) . . . . 1.—

Kazinczy Gábor. Galeot könyve.
Mátyái király jeles, bölcs és elmés
mondásai és tetteiről. Hozzájárul
Csrbo párbeszéde Mátyás dicső tet-
teiről (2.40) 1.20

Kecskeméthy Aurél. Parlamenti al-
kotmány és vármegyei íeactio (1.—) —-60

— Egy képviselö napló-jegyzetei
az 1865. decz. 10-én megnyilt ország-
gyülés alatt. 3 füzet (2.70) . . . 1.—

Kemény Zsigmond, Gyulai Pál. Re-
gény. 5 kötet,8-rét, borítékban (7.—) 3.—
ock Pál, Cherami, a párisi kalan-
dor. Vig regény. Ford. K, T. 8-rét,
3 kötet (1.50) 1.—
— A három szoknyás leány. Vig re-
gény. Ford. Huszár Imre. Az ere-
deti franczia kiadásnak rézmetszetü
képével. 1 kötet (—.75) . . . . —.40

— A vig czimborák (Les compag-
nons de la truffe). Regény. Fordi-
totta Ágay A. 4 kötet (2.—) . . . 1.20

— Fehér ház. Regény. Francziából
fordítva (1.50)

— Choublanc ur, ki nejét keresi. 2
rész 1 kötetben (2. — )

Uj külföldi regénytár, kiadtaaKis-
faludy-társaság. Szerkesztette Nagy
Ignácz. Tökéletes 15 kötetben, csi-
nos borítékban

TARTALOM : Forster Zsijrmoml. — A
tőzsér. — Cecil. 2 kötet — Thyrnau Tamás. 4 kö-
tet. — Az utolsó mohikán. 2 kötet.
Macaulay J. B. Lord Clive. Warren

Hastings. Az angol Keletindia meg-
hódításának története. Hampden Já-
nos. Pitt, Chatam gróf. Négypoliti-

I kai életrajz. Ford. Szász Károly (4.—)
jMai Erszkine. Az angol parlament
í és eljárása. Ford. Barsi (3. —) . .

1.20|Meissner Alfred. Schwarzgelb. Hires
történeti korrajz a mult évtizedből.
8 kötet (9.20) '.

—.50 Mészáros J. Szerelem és eskü. Re-
! gény- (1 . - )
Mignet M. Stuart Mária. Ford. Ber-

zeviczy E. (2.—)
Montépin Xav. de. Vörös malom,

forditotta Rajkai F. 4 kötet . . .
— Egy őrült szerelmei. Regény. For-
ditotta Ágay A. 2 kötet (1.25) . .

Műhlbach í,. I. Napoleon fénykora
és hanyatlása. Regényes korrajz.
Ford. Kovács Géza. 20 kötet. 8-rét
füzve (10.—) 8.—

— Benyovszky gróf. Történeti re-
gény. Ford. B - s V—z. 4 kötet.

2.40

—.40

4 . —

—.8'

1.5'

— 8Í

—.50

—.30

1 . -

1.40

1.50

- . 6 0

40.—

— Hortensia királyné. Egynapoleoni
életkép. Forditotta Székely J. 2 kö-
t e t ( l . - )

— II. Katalin utolsó napjai. Törté-
neti regény. Ford. Friedman B. 1
kötet (—.75)

— Négy nap egv szinésznő életéből.
Ford. Kármán B. (—.50) . . . .

— Rákóczy Ferencz Magyar életkép.
Ford. Ács Antal. 3 kötet (1.50) . .

— Püre-la-Chaise, XIV. Lajos —
gyóntatóatyja. Történeti regény, for-
ditotta Kármán Bért. 2 köt. (2.—)

Miauit Theodor. Miraboau gróf és a
franczia forradalom kitörése, ford.
Szokoly Viktor. 5 kötet (2.50) . .

IVagy It áll. Magyarországi és erdélyi
bujdosó fejedelem Késmárki Thö-
köly Imre secretáriusának Komá-
romi Jánosnak törökországi diári-
umja s experientiája. (1.—) .
— Magyarország családai czimerek-
kel és leszármazási táblákkal. 20 köt.
A—Z és Pótlékkötet (70.—) . .

Nemzetgyülés,a pesti magyar 1848-
ban, közli Pap Dénes. 2 kötet. A
legérdekesebb tört. olvasmányok
egyike. Az elsö képviseleti magyar
országgyülés részletes naplókönyve
ez, ülésről-tilésre, a kisebb érdekü
vitatkozások és szónoklatok rövi-
debb, a nagyobb érdekűek teljes föl-
jegyzésével. E diarium, mely a po-
zsonyi diéták diariumainak megsza-
kadt fonalát fogja föl s egészíti ki,
nagy gonddal s munkával, ma már
nem kapható s elsö forrásokból van
összeállitva (6.50)

Nixarpa Eiluj (Batthyány grófnö).
Ilona. Regény a magyar életből. A
franczia eredeti után ford. Ágay A.
2 kötet (1.—)

Pnalzow. Thyrnau Tamás. Regény.
Németből ford. Lakner Sándor, 4
kötet füzve (2.68)
etöfi Sándor, a hóhér kötele. 2-ik
kiadás (—.80) —-60

— pompás olajszinnyomatu nagy arcz-
képe honvéd egyenruhában, szép táj-
képpel a háttérben. (8. — ) . . .

Ráhel. Természet ellen. Regény. For-
dit. Beöthy Leo, 2 kötet ( 1 . - ) . .
. Rákóczy F. és nevezetesebb kor-
társainak némely kiadatlan eredeti
leveleik (l.—) • • • . . . .

II. Rákóczy Ferencz fejedelem em-
lékiratai a magyarországi háboruról
1703-tól végeig (1711); közlik Ráth

ft. kr. ft. kr.
Károly és Thaly Kálmán. 3. átdol-

1.— gozott s jegyzetekkel, Rákóczy tar-
tózkodási helyeivel, végrendeleté-

—.80 vei, és il bujdosók sírfelirataival
bővített kiadás, Rákóczy arczképé-
vel (3.—) . . . . " . . . . 2.40

Renan Ernő. Az apostolok, fiancziá-
5.— ből forditotta Molnár Aladár. 2-ik

jutányos kiadás (2.40) 1-60
Részvét könyve. A magyar irók se-

gély-egylcte megbizásából az alaptő-
ke javára szerkeszti Gyulai Pál(4.—) 2.—

— Diszkötésben (ö.—) 3.—
Saintinc B., La Piceiola. Forditotta

Mártonffy. 4-edrét. Számos képpel
(—.70) —.40

Sand George. Egy szegény leány tör-
ténete. (Villemer Marquis). Ford.
Ágay A. 2 kötet (1.--) . . . . —.80

Shakespeare. Lear király. Forditotta
Vörösmarty M. (1.—) —.40

Szabó Károly. Emlékiratok a ma-
gyar kereszténység elsö századából.
2. jutányos kiadás (1.—) . . . . —.60

Szabó Richard. Lassu viz partot
mos. Regény. 2 kötet (2.50) . . . 1.—

Szalay L., Adalékok a magyar nem-
zet történetéhez a 16-ik században
(2.40) 1.20

P. Szathmáry Károíy. Magyarhon
fénykora. Történeti regény. 2-dik
kiadás (3.15) . . . . . . . . . 2.70

P. Szathmáry Károly. Ábrándozók.
Történeti regény (2.—) . . . . 1.60

— A bujdosók. Történeti regény. 2
kötet (2.—) 1.40

— Bethlen Miklós. Történeti regény
(1.05) ' . . —.50

— Sirály. Történüti regény. ;j kötet
(3 .-) 2 . -

Szentkirályi Mór. Eszmetöredékek
a vármegyék rendezéséről (—.84) —.60

Sziííeti Album. 1860. Kiadták Szilá-
gyi István és P. Szathmáry Károly.
Diszkiadás a legjelesebb irók, mint
Arán}', Jósika, Fáy, Jókai, Kazin-
czy, stb. stb. dolgozataival. B. Ra-
dáknő arczképével füzve (4.—) . . 1.—

Teleki Domokos, Gróf. A Hora tá-
madás története (1.80) 1.20

Thaly Kálmán. Bottyán János. IL
Rákóczy F. feje.lelem vezérlő tábor-
noka. Történeti életrajza a kuruez-
világ hadjárataival. 2-dik jutányos
kiadás (3.60) . 2.20

Thiers Adolf. I. Napoleon elsö trón-
lemondása. Elba sziget. Visszatérés.
Waterloo. Francz. fordítva (4. — ) .
— I. Napoleon Szent-Ilona szigetén.
Francziából forditva (1.20) . • .

Tigris-vadászat Indiában, Rice Wil-
liam gyalog vadászati Radsputaná-
ban Magvaritotta Brassai Samu. 4
kép. (1.6(5)

Vadnai Károly. Eladó leányok. Tár-
sadalmi regény. 4 kötet (3.—) . .

Vas Gereben. Tekintetes urak. Tár-
sadalmi regény. 2 kötet (2.—) . .

— Garasos arisztokráczia. Regény.
2 kötet (2.—)

— Jurátusélet. Korrajz 3 kötet. (3.—)
Verne Gyula. Utazás a föld köz-

pontja felé. Regény, ford. Beöthy
Leo. 2 kötet (1.25)

Vörösmarty. Szép Ilonka. Orlay
Soma hires nyolcz fényképezett raj-
zával. Gyönyörü kisebb Album-
3-dik diszkötésü kiadásban. (4 50)

— Minden költeményei. Legujabb
kiadás. 4 kötet, füzve . . 4.—
Ditzkötésben . . . . ' 8.

Gróf Wass Samu, Kilencz év égy
számüzött életéből. Szárazi és ten-
geri utazások nyugoton 2 kötet
(3-20) . . . . . . ' . . . . 1.20

Zsebkönyv, országgyflíésl. 2-dik
bővített kiadás. (Deák hires felira-
tával) (2.40) . . ' 1.—

TARTALOM: Országgy, ház-rendszabályok. —
Magyarországot e>deklö közjogi kibocsátvanyok. —1861.
Országgyülés, okmányok. Magyar-, erdíSlyországi alap-
törvények. — A pesti kolozsvári és zágrábi 1865/6.
országgyülések államiratai. — Vegyes adattár.

& t* s e " * - •
Gr ' * " >'

f i

2.—

—.50

2 . -

3 —

- . 4 0

- . 8 0

2.40

1.—

-.80

2.—

1

1.—

-.60

4.—
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Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy ko-
ródában, mint inagán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gatoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyit

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

után 1 —4 óráig.
9VP* Dijazott levelekre azonnal

valaKzoltatik. s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

676 (8-12)

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia
meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a

leggyorsabb s legsikeresb.

Egy üvegcse ára 50 kr.
Raktárak: Bécs s az ország minden

nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad

Zulin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.

Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél, király-
utcza 7-dik szám alatt. 648 (8—10)

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 (12 — 12)

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

ragályelleni legbiztosb óv-
szertíroi.

1 |érli és nói ivarszerek boncztani &brtuvaj.
' l Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 1O 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), megjelen-
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Magyarország képekben
Honismertetö folyóirat.

Szerkeszti Nag> MíklÓS. Negyedrét.
I. kötet 392 lap füzve . . . 4 ft.

384 „ 4 „

< ; ^ J ÍV

> A * ^
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VADÁSZFEGYVEREK
nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamüves munka

WtT saját kesziínieny "V i
finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 00. ?O. §0. 90, 100 eifesz

120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,
a leghiresebb franczia gyárakból 42. 45. 50. 6 0 e^ész 115 forintig; mindennemü

esappanlyus-fegyverek, mint
Egy szimpla vadász-fegyvor vascsövei 7 —10 ftig.
Kjry dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztott . . 15—18 „
Egy dupla fegyver drótcsővel (Kubaiig) lüttichi 22—28 „
Efiy dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel 30—50 „

Revolvereket
Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,

15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
DÍ&?F7tAll7AÍ/ P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
I I ^ A l U I j U K csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Floberí plsxtoly Cs puskák, ;i3rX°£'-
faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

- UNSGHÜLD EDE,
fegyverkészitö és kereskedő

Pesten, váczi-utcza a ,,leYéI"-hez.
Etí.Jf' A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szaba-

to? lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 riítí.. leforgása alatt kicseréltetnek.

Vidéki megrendelések leggyorsabban feljeslttetnek. "VU

Magyar átalanos

közgazdászai i, ipar és kereskedelmi
központi ügynökség

I*«>8tcn. Nebcstyén-uteza S-it szán.
KÍVII IO,00U forintnyi óvadék mellett ragodálrezett intézet

B i r t o k o k aditwvétele és haszonbérlete. K ó I f * í « li k kieszköz-
lése ingatlanokra looo fttíl fölfelé. Biztositási ügyekben az érdeklettek által a bizto-
sitási *&erzödé*ok alapján támii.«ztható jogoe igények érvényesítésénél felek jogképvi-
selete. PétwVItatáM ügyletek. Bel- és ktillüldi intézetek, társulatok, községek,
gyárak, U<re»Us'dfth«izak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek
pénzügyi é« hirtok-vis/,onv»inak rendelése s vagyonának krielése. Társnla-,.
tok r s *«llnlHt«u tétrelio7.aí.». Uj tellVdozesek es találmányok értékesítése jj
C^yletek «» fl/.ltti'L kortili utbaigazitas. felvilágositás «. tanácsadás.

Az ügyködd felek előnyének s érdekeinek lehütö előmozditása tekintetéből nz
intézet, a tulajdonos ügyvédi irodájával eKyesittetett.

PrORrammok. melye.khöl az intézet díjszabályzata if kivihető, dij nelkftl es
bérmentve kíildetnek. ; . " . .

karmán Lajos.
397 ( l l — 11) köz- és váltóügyvéd s a fentebbi "intézet tulajdonosa.

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

fehér nemnek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

(Tyermek-vászonnemüek :
Nyitott gyermek-ingek 90 kr.. 1, 1.20, 1.75, 2 forint é.< fölebb.
Hosszu vánkosok vászon- vagy perkáíböl. 3.75, 4.50. 6. 8—'12 ftig.
Piquét-takarók 1.50, 2, 3, 4, 5 forint,
Vászon-fökötöcskék 42, 65, 80 kr.
Háromszegletes kendőcskék 40, 50, 60, SO kr.
Szorítok, szélesség és hosszúság szerint, 25, 35, 50 kr.
Szakálkák, piquét-böl vagy viaszos tafotából, 32, 45, 60 kr.
Pólyaszalag, fehér vagy szines, 70, 80, !)0 kr.
Hosszu vánkosba való levarrt betét-paplan 2 forint 10 kr.
Pellenkák vászonból 65. 75. 80 kr.; viaszos tafotából 65, 70 kr.: flanellból ki-

varrva, 1, 1 forint 20 kr. •
Szőtt zubonykák 50. 60, 70. 80 kr.; kötöttek 90 kr., 1.20, 1.50, 1 ft. 75 kr.
Zubonykák és főkötöcskék együtt; kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2, 2.75,

3 forint 50 krig; szalaggal diszitve 2, 2.50, 3, 4 forint. 632 (5-6)

693

Pesten, Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" szállodával szemközt ajánlják

karácsonyi és ujévi ajándékoknak
legalkalmasabb,legujabb ízlésben bérbdl,branceból, galvanoplastika, nemes fákbói, elefántcsont-, teknösbéka-héj-, alabástrom-, vasfintvény-, kristály-, porczellán-
márvánj-,a$yag-, tajték- s egyéb anyagokból készült franczia, angol, német és belföldi diszmű-czikkek, szintugy mint számtalan gyakorlati tárgyaknak dasjválasztekat

Czikkeink mindegyikén a legolcsóbbra szabott ár szemlélhető. 696 (1 — 3)
$08T Irásbeli megrendelések gyorsan s a legnagyobb figyelemmel eszközöltetnek, s hogy e tekintetben minden igényeknek megfelelhessünk, a kivánt czikkre

szánandó árnak meghatározását s a megbízásnak idejekoráni beküldését kérják. &g~ Meg nem felelő tárgyak visszavetetnek.

Kiválólag

hölgyek részére.
E téren hiába kisértenénk meg a
fáradatlanul haladó ipar szeszé-
lyei találmányait tüzetesebien le-
irni, s a tokák között röviden a

következöket emiitjük meg:
Szekrénykék, üresek és berende--

zettek, minden gondolható kiál-
litás- és nagyságban 1.— 80.—

Kkszer-szekrénykék 3.— 15.—
Illatszer » ' 2.80 20.—
Keztyü » 2.— 25.—
Varró-párnák 1.30 8.—
Varró-srófok —.60 2.50
Zsebbeli és asztalravaló

illat-üvegcsék 1.— 8.—
Munkának és piperének

szánt necessairek 1.50 25.—
Báli bokréta-tartók —.80 10.—
Bonboniérek 1.40 8.—
Fa-legyezők — .30 10.—
Báli legyezők papírból 1.50 4.—

» » szövetből 2.— 6.—
» » selyemből 3.30 25.—

Necessairek zeneművel 35.—

A kényelem czikkei. | Viasztekercs-tartók
Feszületek

Tü-párnácskák
Illatszer-pisztolyok
Olló-lánczok
Olló-tokok
Chatelainek
Övek
Diszes lovagló-ostorok

—.30
--.—
- . 6 0
4.—
3.75
1.30
3..00-

Illatszer állványok zenével
Keztyü-fuvó táskák
Zsebbeli »
Csont-apróságok
Bronce >'
Porcellán »
Illatszer-szétfuvók
Felszerelt fésülószekr.
Kis ékszer-állványok
Diszes keztyütágítók
Pipere-asztalkák
Diszes pénztárczák
Varrótűk diszes tokbar
Skót diszmű-czikkek
Czérnabefüzögépek
Illatszer-meglepetések
Meglepő kagyló-tárgy.
Ékszer-kosárkák
Nád kézikosárkák
» kötő »
» dolgozó "

8.50
8.50

- . 5 0
—.50
- . 3 5
85.—

1.20
1.20

— .70

2. -
í 1.—

- .80
--.50
1.50.
- . 8 5
- . 7 0
— .75
- . 8 5

» i> r állványon
» kosarak hímzéseknek
» fali kosarak

Kulcs-szekrények
Zsebbeli tükröcskék
Pipere-tükrök
Fiókos tükrök
Horgoló készletek
Kulcs-horgok
Kézitáskák, minden

dús választékban
Övtáskák
Franczia hajkonőcsök
Ang. s frez. illatszer

» » » viaszkenöcs

4.40
—.35

3.50
1.30
1.20

— .35

6.—
—.85

1.—
6.30
8.—
C
V.

12.—
18.-
20.—
20.—

4.—
12.—

4.—
1.80
3.—
g
2.—

18.—
1 2 . -

2.—
6.—

12!—
20.—

8 . -
O

9 ,
6.—

15.—
5. -
6.—

20.—
5.-
§
8.'-
3 . -
2

nagyságúak
1.80
3.75

- . 5 0
—.40
•-.50

20 —
10.—

2.50
A

I!ÖO
és számtalan, a kényelem czikkei-
nél már megemlített tárgyak.

Ékszerek.
a legválogatottabb izléshen, aczél-
borostyánkó'-, alumínium-, leknb's-
békahéj-, elefántcsont-, carniol-,
ónix-, hegyi kristály, gyöngyház-,
hyalith-, koszén-, eaoutchouc-, doub-

le d'orból stb. készülve.
Ékszer-készletek, összhangzó iz-

lésü melltüt és fülfüggőt tar-
talmazók

Melltük
Fülfüggők
Karpereezek
Nyakékek
Nyaklánczok
Keresztecskék
Schawltüző tük
Hajboglárok
Konty-fésük
Kézelő-gombok
Chemiseite-gombok
Medaillonok
Joujouk
Viaszgyöngyök, a való-

diakhoz hasonlók — . — 12.

1.— 25 —
—.10 12.—
—.20 8.—
—.20
— .70

1 —

- .25
- . 5 0
- . 1 5
- . 2 0
-.25
- . 1 5
—.60
—.30

i.—
3.50
4.—
2 . -
5.—
6 . -

8.—
1.50

1.50

Tök. iróaszt. készl.
Irodai tentatartók

•Uri tentatartók
! Női »>
Toll-állványok
Toll-csészék
Pecsétlö gyertyatart.
Porzó-csészék
Pecsétnyomók

I Levélnyomók
| Hamucsészék
I Toll-törülők
j Papirkések
!Iróthékák
Irómappák
Jegyzőtáblák
Töll- és zsebkések
Iromány-csipők

| Iromány-horgok
I Fali naptárak
Jegyzőkönyvek
Levél-mérlegek
Levél-szekrények
Irószekrénykék
Levél tartók
Alakos Írókészletek
Patent pénztárczák
Keretes »
Pénz-zacskók
Levéltárczák
Zsebbeli jegyzőkönyv
Fénykép-alb. 12 képre — . —

'» » 25 >;
T V 50 »
>> hosszuk 50 »
>; » 100 »
» %-rét.lOO »
» » 200 »
» kabinet-kép.
» 1 zenedarabbal
» 2 »

Látógatójegy-tárcza
Pénztáreza-naptár
Nöi utazó-öndök
Utazó-bőröndök
Uri utazó-táskák
Nöi » »
Berend, útitáskák

» utiszekrények
Uti eszköz-tekercs
Uti evőeszközök
Uti tentatartók
Uti kávégépek
Uti theaszekrények
Berendezett ételkosarak
Esernyő tokok
Szappan-szelencze
Hajkenőcs »
Olaj-üvegcsék
Reggeli czipök
Angol plaidszijjak

| Kulacs-üveg
Uti ivópoharak
Aug. rugany-szivacs

» dörzsölő-kefék
Kártya-tokok
Kártya-szekrények
Játékbárcza »
Kártyaprések
Tartli deszkácskák

| Fin. játszó-kártya
Játszó-bárcza száza
Whist-markok
Játckbárcza-táblák
Gyufa tartók

» felakaszthat. —.25
Látogatójegy-tálak 3.—

>' kosarak
" állvány
» tokok

Éjjeli mécsek
„ theaforralóval

Dratartók
» felakasztható

Óra-szekrénykék
Üresszekrények
Berendezett »
Olvasó-támaszok
Kézi gyertyatartók
Asztali * párja
Ágas » »
Hévmérók
Fénykép-keretek

» állványokon
Asztali csengetyűk

nyomó készül.
Szobafüt mécsek

12.50 80.—
—.40 6.—

1.20 45.—
1.50 20.—

—.60 5.—
1.25 4 . -

—.40 8.—
—.25 5 . -
— .70 6.—
—.50 12.—

»2o ci.
—.60 3.—
—.15 ő . -
1.15 4.—
1.50 40.—

--.35 6.—
—.75 4.—
— . 4 3.—
—.10 1.90
—.40 15.—
5 O

—.80 6.—
— . — 3.50
4.50 4 0 -

2.50 12.—
2.40 3.—

— .25 5.—
—.60 1 2 . -
- . 1 5 2.—
—.30
—.10

Kápolnácskák
Szenteltviz-tartók
Kis szobrocskák
Tréfás »
Csoportozatok
Bokréta-csoprok
Virág-csoprok
Angol pénzszekrény
Rajz-albumok
Meglepetési czikkek
Törülköző-tartók
Fogváló-tartók
Franczia hajosztó tükrök 18.
Gyertya-ellenzők —.35 2.—

» hímzéseknek 6. —
Gyertyát, ellenzővel 3.25 8.—
Márv. diszmű-czikkek 1.50 15.—
Zsebbeli fogvájók —.10 1.—

Szinházi látcsövek

2.50 4.— Toilette-tükrök 1.80 9.—
— .30 14. — i Angora lábszönyegek 4.50 6.—
3.50 15.— i Cocos lábtörülők 1.80 2.501
-.40 25.—iRuha-fogasok 1.80 3.50 >
— .80 6.— ! Dombormü-képek 4.— 15 —
—.80 6.— | Függő virágkosarak 1.80 5. -
3. — 40.— ! Virágcsoprok -.40 100. -

—.50 8.— ! Arany-haltartók 3 . - 2 5 . —
—.60 80--« ILátogatójegy-állványok 4.— 40.-

4 -~ 1o~~ ? t a ^ r e n , ' - • ^ l 8 - -
4.— 8.— | Asztal-ékek 2.80 12 —

— .35 15.— jAquariumok — . — 27.—
1.20 4 . - i Kotta-állványok 8.50 18.-

— .40 5. — jHirlap-tartók 7.50 12.—

Kiválólag

urak részére.
Egycsövü fegyverek
Kétcsövü fegyverek
Lefaucheux-fegyverek
Revolver-fegyverek

l k

8.50 15.—
15.50 50.—
38.— 90.—

50.—
10.50 20.

közönségesek
bőrrel bevonva
elefántcsontból

4.— 8.—
5.50 12.—

10.80 35.—

Mulattató társas-

8.50
4.—
-.20

.60 4.—
—.80 1 8 . -
1.20 10.—
2.20 3 2 . -
3.— 20.—
4.— 6 0 . -
5.— 15.—

10.50
13.50 35.—

1.50 8.—
—.20 —.35

4.— 32.—
3.— 2 0 . -
2.80 15.—
3.— 1 2 . -

18.— 75.—
4.50 80.—
1.50 9 . -
3.25 12.—

—.50 4.—
4.80.

40.—
25.—

2.60
— .60
- . 4 5

J.15
1.30

—.80
—.50

1.50

•í .„-

2 „

1.80
1.85
4.70

1.60
1.40
1 . - 10.—
5.50 1 5 . -
1.35 1 2 . -
1.50 12.—

— .75
.40 —.70

1.50
— .45
- . 3 0
—.20

3 —
1.50

- . 8 0
6.—
8.—

3.— 3 0 . -
1.50 12.—
8 . - 4 0 . -
1 . - 5 . -
1.50 1 6 . -
1.50 6.—

-.60 12,.-
-.30 8.—
2.40 9.—
1 . - 7 5 . -
6.-.15

Dominó-játékok
Sakk-táblák
Sakk-alakok
Dam-táblák
Lange-Puff, malom
Tombola-játékok
Versenyfutó-játék
Lotto-játékok

— .70 4.50
— .80 25.—

1.10 24.—
1.20
3.20
1.40
2.30

—.75

4.—
4.20
9.—
3.80
2 . -

Leánykák, fiúk,
in ek ek részére,

dús választékát an eddig feltorolt
csikkek oly nemtinek, melyek ki-
állitátukat és áraikat illetve, ezen
korszak számára is igen ajánlhatók.

Továbbá:
Korcsolyákat
Iskolai tentatartók
Berend, tentatartók

llró-thékák
i Számoló táblák
I Rajzónok
Pastellfestékek
Tollkések
Zsebkések
Tolltartók
Tollszekrények
Tollszelenczék
íróeszköz-szekrény

Marok-revolverek
Lefaucheux-revolverek 12.— 50.—
Egycsövü zsebpiszto-

lyok 1.40 4.—
Kétcsövü zsebpiszto-

lyok
Szoba-pisztolyok

1 Szoba-fegyverek
iTöltö-készületek

1.60
—.25

1.50
1.—

Töltény-övek
Vadásztáskák
Lőpor-tülkök
Lőpor tárak
Sörét zacskók
Sörét-tartók
Lőkupacs-feltevők

_ i Vadász-kürtök
I Vadász-kulacsok

2.70
9 . -
1.—
1.50
4.50
3.25
3.—

- . 7 5
2.25

- . 3 0
3 . -

—.50
3 . —

-.50

1 0 . -
14.—
25.—
10.-

9.--
1 5 . -
16.—

5.—
6.50
2.—
5.—
2.80
O

5.—
—.10—.60; Pinczetokok 9.50 1 5 . -

IBerendezett vadászkosarak 25.—
i

Háztartási czikkek.

—.60
1.50
1.50

—.10

Thea-üstök
Berczelius-üstök
Samovarok
Theafözők
Fa thea-tálezák
Thea-tálczák állv.
Tha-szekrények
Thea-kannák
Tojásfözők
Tojásfőző fóv.-órák
Thea-szürök
Exczellent kávégépek
Non plus ultra „
Czukor-állványok
Czukor-szelenczék
Kenyérkosarak
Üvegtartók
Eczet- és olajtartók
Éjjeli lámpák
Kandalló-állványok

1.85 32.-
8 . - 14.-
2 . - 30.-
1.75 3.50
3.30 10.—

— . — 16.—
1.— 40.—
2.85 7.50

Rajz
Rajzeszközök
Festékszekrények
Földtekék
Iskolatáskák

t bőrből

—.25
—.25
—. 3
—.15
- . 6 0
1.30
1.30 8.—

—.80 5 —
--.10 8.—
— . 6 0 1 0 . -
—.80 2.—

1.— 3.—

Vadász-székek
Vadász-kések
Kettős kutyavezetők
Kutya-ostorok

3.50
1 . -
1.50

—.60
—.80
4.75

7.—
5.—

s —
9
8.—

2.50
—.50
— .40
3.60

7 . -
1.50
3.30
9.50

l-70JFütökészletek
Kandalló-keretek
Fakosarak
Kőszén-, coaks kosarak 1.80
Fúvók
Vajtányérok
Sajt-tányérok
Asztali kendő-karika
Fogvájó tartók
Angol üvegnemüek
Likör-állványok
Vizkészületek
Poharas üvegek
Toj ás- k észületek

4.50 15.—
—.80 12.—
--.55 7.—
—.25 4.50
— .45 18.—
— .40 20.—
-.75 1 6 . -
3.20 1 5 . -
1.20 8.50
5.20 15.—
2.20 1 5 . -

6.—
íj
7 . -
5 . -

vállba akaszt. —.90
háton hordhat. 2.20

Perselyek —.25
Fiú-vadászfegyverek 8.50 23.—
Nagyító-üvegek ~ .50
Bíivészeti készletek —.30
Varró-srófok --.60
Varró-párnák 1.30
Varró-szekrénykék 2.— 3.
Kötő-kosárkák —.40 2.
Dolgozó-kosárkák —.80 3 . -

» neeessairek —.60 10.—
Gyermek-kötények
Zenélő-szelenczék
Melodion sipládák

Fegyverszijjak
1, — ! Fegyver-táskák
g Fegyver-szekrények — . — 12.—

Állatfejek s egyéb di-
I szitési czikkek a va-

dász-szobák részére —.90 25.—
Vívó-eszközök — . .—
Torna-golyók —.60 4.—
Rugany in-erösitők 4.—
Disznóbőr ang. nyergek 16.— 80.—

! Angol kantárok 2.65 10.—
| Nyeregtartók 3.— 5.—N y g
Egyéb lovagló eszközök.

2

i~\
g Lovagló ostorok
5' I Kocsizó ostorok
V Agarászó ostorok
o iSzivar-tárczák
3 _ I Cigarette-tárczákg

IDohány-tokok
i Rugany dohánys«acs-

kók

—.60 15.—
—.55 6.—

3 . — 12.—
—.40 20.—
40.— 6.—
—.50 5.50

darabbal

;mtrabassal

Gyermek-játékok

2 . -

—.75
1.20
3.—

— .40
— .30
—.30 1 5 . -

1.50 20.—
7.50 15.—
1.20 5.—
7.— 10.—

Ksernyö-állványok 3.60 1 2 . -
Asztaíi csengők .25 10.

» nyomó kész. 2. - 13.50
Sodaviz-készitő gépek l l . — 16.—
Dió-törők —.70 2.—
Lábtisztitó-kefék — . — 6.—

Lak-díszítések.
Virág-asztalok
Papírkosarak
Női asztalkák
Dolgozó-kosar. áilv.
Iróasztalkák

•-- 12. - I Madár-kalitkák
2.50 8 .-1 , » " á l l v -
2.50 15. - i Ágas gyertyatartók
6.50 70. - ' F ü g g ő szoba-lámpák
2.20 10.— iBronce csillárok
— .5 2 — ! Fali állványok
1.60 12. -ÍSzobrok

—.26 16 — lütánz. márv. oszlop.
2.— 10.—Ijardiniérek
1.40 5 . - I Kályha-ellenzők

dús változatosságban, minden körü
gyermekek, és a megnöttebb ifju-
ság számára, áraikat illetőleg igen

l ó k ó l k d l f i b b

j-jg 1) |Cigarette-gépck
2 90! Keleti paluezk-pipák

i Szivar-szipkák
,) _. I Dohányzó készletek

I ^ j Dohányzó-szekrénykék
' _ j Zsebbeli gyufatartók

í Angol-szivartárak
| Szivar-szekrénykék
! Szi var-állványok

1 . -
1.10
8.75
6.—

g , g g
olcsóktól kezdve a legfinomabba-

kig nevezetesen
V> yennek -csö>gök.
Bohóczok.
Chínelverök.
Rugany-alakok.
Ostorok.

Szivar-serlegek
Gépmüves szivartartók
Dohány-köblök

Trombiták és jelsipok.
Kocsizó tárgyak.
Csecsemő babák.
Babák elalvó szemekkel.

y
Dohány-szekrények

| Dohány vágó gépek
| Dohány-szelenezék
' Hamu-csészék
; Asztali gyufatartók
Pipa-állványok
Ijkör szekrények
Bumót-szelenczék

i I-evél -tárezák
Iromány-tárczák"

j Bankjegy-tárczák
' Váltó'-tárczák
1 Részvény-tárcziSk
i Angol zsebkések
'' Szerszám-késecskék
I Csizma-lehuzók
Felköltők órával

ÍAng. zsebbeli lámpák
[Angol esernyők
I Vasuti takarók
| Vasuti ágyak
| Hévmérök
S Légmérók
| Sétabotok tőrrel

Játékok dobozokban. I Bot- állványok
Veloczipédek önjáró müvel s szám- j Távcsövek

talán más ezen szakmában vágó j Zsebbeli életmentők
á k l k köül it é | A k

Bábu-testek.
Öltözött bábuk.
Konyha-edények.
Thea- és kávékészletek
Bábu-butorok.
Takarék-tűzhelyek.
Konyhák.
Kardok, pisztolyok.

6. - 25.— jFegyverek, ágyuk.
Szerszám-ládák.
Párisi dudák.

4.— 10.—
1 2 . - 3 0 . - Pá

9 . - 26.— .Fröbol foglalkodtató játékai.
100.— 300.—IKubus-játékok.

1.80 8 . -
9 . - 1 6 . -

8.40 120.—
9.50 36.—

26.— 120-—
3 . - 8 . -
5 . - 9 0 . - !
9 - 1 8 . - i

— . — 40.— i
15.— 3 6 . - :

g j en
tárgyak, mely ek közül mint egész | Aranytekercsek
társaságokat igen mulattató lát-. Jngujj-gombok
tani készületeket: a magicos!Ingeló-gombok
lámpásokat cnromairoppal, j Gomb-készletek
ésavisitkártya képeketéletnagy- S Óra-fügirelékek
ságban falravető bfivkaitlrát 'Óralánczok
említjük meg | Cravons mechaniques

- . 6 0
—.15

2.40
— .20

2.75 15.—
4.50 12.—

— .30 4.—
3.30 — . _
3 . _ 40.—
1.50 30.—

— . 5 12.—
7.60 22.—
1.20 4 5 -

3.— 8-—
— . — 13.50
- . 5 0 6.—
— .20 8.—
— .25 15.—

3.60 15.—
15.— 90.—
—.15 9.—
— .30 8.50

5.— 12.—
2.50 14.—
3.75 1 6 . -

12.— 24.—
1.90 6.—
2.20 8.—

—•— 2.60
6.50 12.—

- . 9 0 5 . -
8 . - 1 2 . -

— . — 15.—

—.60 12.—
6.60 10.—
2.25 12.—
3.80 12.—
3.60 16.—

— .55 1.60
— .70 3.50
— .35 6.—
—.10 3 —
- . 6 0 8 —
—.40 2 50
—.20 1 0 . -
— .15 2.50

w
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KIRNER JÚZSEF.
magyar királyi udvari fegyTcrgyárnok

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

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

punk
(Percussions-Gewehre)

1 egy C8ÖVÜ 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 „

Lefaucheux-puskák, a bel- s külföld legjobb gyáraiból, személyes ellenőrködésem mellett pontosan rogulázva s kipróbálva . . 45 — 85 ftig.
Lefaucbeux duplapuskák, saját gyártmány, különösen szabatos és szilárdul készitve, különbfélo rondszer szerint 85 —160 „

Továbbá készitok Lancaster-duplapuskákat a legujabb szerkezet szerint, Lefaucheux-, Laneaster-golyó-duplapuskákat pO n_
tosan kipróbálva.

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

££3£* Vidéki megrendelések utánvét mellett, a leggyorsabban eszközöltetnek. 622 (9-~10)

687

Kertészeti és gazdasági képes hetilap

„KERTÉSZGAZDA" (2-4)

elöfizetési ára 1870-dik évre 6 forint, félévre 3 forint.
A pénzeket kérjük igy czimezni:

Girókutinak Pesten (köztelek).

LIEBIG-fcle BÜSKIVOSAT
FRAY-BEXTOS-ból (Dél-Amerika)

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

SZDEMAK J FIAI
arany-, ezüst- és drágakö-ékszer-ttzlete

Pesten, kigyó-utcza 1. sz.
iPF" Kivonat a nagy árjegyzékből. *̂ @

Ajándék darabok.
Minden darab 3 próbás aranyból.

Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj.
Fülbevalók gömbö-

lyűek 4 » 25 » » »
Fülbevalók hosszuk 6 » — » » »
Keresztek 2 » 25 » » »
Csattok 1 » 20 » » a
Ing gombok . . . . 2 » 50 » » »
Női gyűrűk jó kővel 2 » 50 » » »
Női pecsétnyomó

gyűrűk
Karika gyürük . . •
Férfi gyürük pecsét

nyomó forma . .
Nyakkendő tűk . .
Nyaklánczok, kereszt

vagy metííllhoz . . 6 » 50 » » »
Metállok 6 >> — » » »
Melltűk (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broche

és függő) 15 » — » » »
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
Oralánczok rövidek 24 » — » » »
Óralánczok hosszuk 38 » — » » »

3 (13) próbás ezüstből.
Mária képek nyakba— ft. 15 krt. és félj.
Keresztek — „ 30 » » »
Mataiilok felnvilós. — » 50 » » »

3 v 50
3 v -

5 » -
5 » -

Gyűszük —ft. 60 krtól és félj.
Csemegekés, és vili. — » 60 » » »
Keresztek zomán-

czal nyakba . . . — » 60 » » »
Emlék gyürük fel-

irással 1 » 25 » » >>
Gyermek játékok . 1 » 75 » » »
Óralánczok . . . . 2 » 50 » » »
Karpereczek . . . . 2 » 50 » » »
Garniturok (Broche

és függő) 6 » — » » »
Thea szűrők . . . . 2 » 50 » » »
Czukor fogók . . . 3 » — » » »
Keresztelési és bér-

málási emlék ké-
pek 2 » 50 » » »

Só- és borstartók
együtt 3 » 50 » » »

Gyermek evőeszkö-
zök t o k b a n . . . . 5 » » » »

Varrró eszközök
tokban 5 » — » >> »

Poharak G » 50 » » »
Gyertyatartók . . . 20 » — » » »
Iró eszközök . . . . 15 » — » » »
Csengetyü tálczával 25 » — >, » »
Czukor edények . . 8 » — » » »

Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,

6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számíttatnak.
A. fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujahb rajzai

után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka

fizettetik.
Kijavítások,czimerek, betük metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközölte-

tik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.

Arany-ezütpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tet-

sző tárgyak másért becseréltetnek. 678 (4—0)

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

fris marhahúsból készitett. — Készitése s megjavítása mindennemü levesek, mártalék t»
főzelékeknek stb.

Erösítö szer gyengék s betegek számára.

Aranyérem, Páris 1807. — Aranyérem, Ilavre 1868.
Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. cz. fogyasztó közön-

séget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báró LIEBIG J. tanár s dr,
PETTEXKOFER M. aláirásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

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

5 frt. 80 kr., 3 frt., 1 frt. TO kr., 92 kr.
Kapható: a legtöbb kereskedések » gyógyszertárakban.

Nagybani raktár: ismétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a társulat
levelezőtagjainál:

THALLMAYER A. és társ. Pesten. 556 (11-16)
VOIGT JÓZSEF és társ., s KLOGER és fiánál Bécsben.

Elöfizetési felhívás
az

5-kros népkönyvtárra.
A legérdekesebb regény tartalommal havonkint háromszor fog megjelenni füze-

tenkint és pedig 1-én, 10-én és 20-án. Az első füzet f. évi deczember 1-én jelenik meg.
A „népkönyvtár" Pernett F. jeles regényével:

„A bün leánya"
veendi kezdetét, melyből minden füzet egy szép képpel lesz diszesitve.

E könyvtár egy-egy füzete csak

5 krajczár.
Elöfizetési feltételek : Helyben Buda-Pesten negyedévre 40 kr. Vidékre postai

küldéssel 60 krajczár.
Kapható minden könyvkereskedőnél és hirlap eladónál, kik ismét mint másod

eladók 20% kedvezményben és bérmentes postai küldésben részesülnek.
Takarékosság és egyszerűsítés szempontjából kéretnek a megrendeléseket

nem levél — hanem postai utalványokkal megtétetni.
Kiadóhivatal:

Pesten, zsibárus- és gránátos-uteza sarkán 9. sz., bemenet az
irodába a zsibárus-uteza felöl

hova egyuttal a pénzek és megrendelések küldendők.
A nyomatás mennyiségének meghatározhatása végett kérjük a megrendeléseket

mielőbb beküldeni az
„5-kros népkönyvtár" kiadóhivatalába

Pesten, zsibárus- és gránátos-uteza sarkán 9. sz., bemenet az irodába
683 (3—3) zsibárus-uteza felöl.

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

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

Kész öltözékek és menyasszonyi rnhák.
A derék mérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat után.

Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy jól álló dere-
kat, a ruhaalj előhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt beküldeni.

1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó szoknyával együtt, 30, 36, 45, 50,
60 forint és feljebb.

1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 86, 40,
50 forint és feljebb.

1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal diszitve, 40, 50, 60, 70 ft. és feljebb.
1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllból, myrtussal diszitve,

70, 80, 90, 100 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve 100,120, 150 forint és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; himzett 4.75, 6 — 20 ftig.
Az emlitett szöveteken kivül más szövetekből is készittetnek ruhák.
IVagy választék mindenféle crinolinokból, különösen estélyi öltözetekhez

ajánlom az uszályos crinolint, darabja 7, 8, 12 forint.
Legujabb fehér lószőr alsó szoknyák 4, 5, 6, 8, 10, 12 forint. 634 (5—6)

Az ataiánosan jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

SCHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- § tüdőbetegek számára.

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

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

B U D Á N : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.

Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J . gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
tsúton : Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán : Braunmüller J . gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz
Eperjesen: Zsembery Ign
Érsekujvár: Conlegner Igu.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B.gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Karolyvartt: Benich J
Kis-Mártonban: Kodolányi

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

Ed. gyógysz.

Kolozsvártt: Megay M. C.
Körmöczön: Draskóczy gy.
Karolyfehérvár: FischerE.
Kabinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J .
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gv.
Marosvasárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kőgel D.
Nagybanyán: Horaesek J.
Nezsiderben: Fuchs J .
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán :HönschEde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Karoly: Schöberl C.
Nagykikinda: KomkaA. J .
Nagyvaradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M
Pancsován : GrafF gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Pntnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat: Hamaliárgy.
Rninan: Milutinovitz S.
Hékason: Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: HofbauerI.gy.

S.-Sz.-Győrgyön: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
Sasvar: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R

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

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

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordán: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Tőrök-Szent-Miklós: Piu

lösz M.
Trencsénben: Simon A.gy.
Unghvártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varaimon: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony : Ivanovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsátnbokrét: Neumann M,
Zentán: Wuits testvéreknél

644 (4—6)

Legjobbféle

tynkszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

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

70 kr.

Dorsch-májolaj, ™iddi gyógyszer.
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.
Stíriai Stub-havasi-növény-

nedv
mell- s tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 87 kr.
Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öflentliche Gesund-

heitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in 'St. 48 vom 27.
November 1866 über „Schneebergs KrSuter-AIlop" Folgendes:

„Der aus Alpenkrautern bereitete ,.Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s w.
•wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besa'nftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günBtigem Resultate angewendet."
Főraktár: BITTXKH GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Lótulajdonosok s pzdászoknak.
Hangok a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett.

Megbirálása a korneuburgi marhapornak dr. On'ill, kormányszéki osztály-
főállatorYos által Breslauban. — Több gazdászok s marhatulajdonosok kivánatára a
korneuburgi kerületi gyógyszertárban Alsó-Ausztriában készitett marhaport hosszabb
ideig különbféle háziállatokon s különbféle betegségekben megpróbáltatván s haszná-
latba hozatott, — nem mulaszthatom el, azt lovaknál mint óv- s gyógyszert, különösen
mirigyes betegségekben, gégelob, nátha, gyomorláz, különbféle görcsös befolyások s
vérvizelés ellen. Szarvasmarháknál: ildült emészthetlenség, felfúvódás, gyomor-
liurat, dngalás, valamint a tej megkékülese ellen ajánlani. — Vérbetegségek
ellen juhoknál szinte nagy eredmérynyel használható. — Mely kivánatra s az igazság
érdekében ezennel buonyíttatik. Dr. Grrtll.

Breslau, márcz. 14. 1857. kir. kormányszéki osztály-fő-állatorvos.
Az eredetivel szóról-szóra ugyanazonosoknak találván, bizonyittatik

Breslau, kormánykerületi elöljáróság-hivatala.
(L. S.) Raimann A., kerületi elöljáró.

T i s z t e l t u r !
Minthogy az on által készitett kutya-lapdacsok, kutyácskámnál a legjobb

eredményt idézték elé — kérem önt, küldjön számomra egy hasonmennyiségü adagot.
Trient, Dél-Tirolban, aug. l l . 1869. Nicodem Hugo,

cs. kir. kapitány.

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

mayer A. s társa; Halbauer testvérek; Glatz J.; Kindel Rakodczay A.
gyógyszerészeknél. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország
majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az
olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. 662 (1)
FiíKITolmOTtí»tí»8 ^ t - c z " m e z e ' g a z ( ^ ^ s birtokosok, kik a fentebbi elősorolt
r ig jOiOiB/iLBlCS. czikkeket valódi 8 hamisitlan minőségben megrendelni

óhajtják, különösen arra terjeszszék ki figyelmüket, hogy minden csomag s
üveg pecséttel s ,.l«'ranz Jób. Kwizda in Korneubiirg" czéggel el
van-e látva.

Kész férfi-ruhák
legjutányosabb áron kaphatók és

megrendelhetők

3AJDSZ JÓZSEF
férfi-szabónál,

Pesten, hatvani-uteza, a postával szem-
ben, a barátok-épületében, a „hon-

690 vedhez." (1—3)

Teljes egészség.
Számtalan bizonyítványok tanusítják,

hogy Cauvin párisi gyógyszerész ízletes
növénylabdacsai oly erövel birnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze tulhaladja,
S hogy azok minden más gyógyszernél na-
gyobb kegyben állnak a közönség elött.

Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett be-
tegségekben tanusitott, ha nem volna az
megerősítve magasállásu és részrehajlatlan
férfiak levelei által.

Ezen labdacsok által gyógyított beteg-
ségek a következök: Szorulás, májbetegsé-
gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok,
fejfájás, hányásra való hajlam, emeszthetlen-
ség,'bólfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások , étvágyhiány s
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást
követik.

Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organísmust s meggyógyitnak oly beteg-
ségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
nehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és ideg-
izgatottság, máj- és ágyék-fájdalmak, kösz-
vény, valamint számos máj bajok, melyek a
szervgyengeségböl származnak.

Egy doboz ára 1 frt.
Főraktár Magyarország és melléktarto-,

mányai részére Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza, 7. szám.

J. P. CAUVIN,
687 (3—6) gyógyszerész Párisban.

Különös figyelmeztetés
a 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. 582 (2—12)

Kapható Pesten: Török József és
Thallmayer és társ uraknál.

gyógyszerész.

A t. szülékhez!
Érdekelt bizonyitvány „Giliszta-csoko-

ládém" tekintetébe. Szikszó, január 13-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
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: Török József és Thall-

mayer és társ uraknál. 583 (2—12)

MIGRAINTES & NEURALGIES
Paullinia Fournier párisi gyógyszerésztől.

Hatalmas szer a zsábák (neueralgiae), és kiváltképen az ideges fejfájás (mig-
raine) leküzdésére, melynek legerősebb rohamait is gyakran nehány percz alatt
elenyészti.

Számos, ugy a magán gyakorlatban, mint kórházakban Párisnak legelőkelőbb
orvosai és tanárai, u. m. < rizolai. Recamier, Blache, Crnveilhier, Hngner, A.
Tardieiu. E. Barthez stb. által 20 év óta tett kísérletek bizonyitják, hogy ezen ké-
szítmény mai nap egyike a legjobb szereknek ideges bántalmaknál, s egyike a legha-
tályosb zsongitóknak, mikkel birunk. Kisebb doboz 1 ft. 50 kr. nagy 3 ft.

NB. Óvakodni kell a hamisitott szertói, mely vagy nem basznál vagy
épen árt. 686 (3-6)

Párisban egyedül': F. FOURNIER gyógyszerésznél, 26 Kue d'Anjou-St.-
Honoré. . ,

Pesten: TÖKÖK JOZSEF gyógyszertárában, király-utcza 7. sz.
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KÁNYA JÓZSEF
Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,

ajánlja ujonnan berendezett

női 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 kozdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehotő legjutányosabban szabott ára-
kon szolgálhatok. 606(7 — 8)

A már több mint 15 év óta köszvény scsúios-
bántalmak ellen a legnagyobb sikerrel használt s
hathatósaágra nézve felülmulhatlannak elismert

Lairitz-féle
erdeigyapot-valta, erdeigyapot-olaj, spiritus
stb.; továbbá mellények, nadrágok, térd-, kar-,
mell-, gerincz- s váll-iuellegitok, testövek, flanell,
kütöfonal, betét-talpak stb., mindezek erdeigyapot-
ból, pontos használati utasítással együtt — Pest-
Budára nézve egyedül s kizárólag valódi minőségben
kaphatók SIGNUM* JÓZSEF-nél, városház-utcza
I-ső szám alatt, a „zöld koszoruhoz" czimzett rak-
tárban. 682 (3-3)

WALSER FERENCZ
harangöntö,

nagy kereszt-utcza 3-ik szám alatt
PESTKX.

ajánlja magát » t. cz. közönség és «írdemes községnek tetszés
szerint; nagyságu s tiszta egész összhangzatu

Szabadalmazott vaakalap legujabb
sierkezetü.

valamint a legujabb szerkezetű A fakalap vagy a régiebb szerkeztö
korona.

Az én találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott dntfitt-vas kalappal ellátott haran-
gok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett és szabadalma-

P1L0LES DE HAOT.
Ezen

növényi hashajtó szer
az, mely Francziaországban legáltalánosab-
ban használtatik. Ellentétben más hashajtó*
szerekkel, ez csak akkor müködik jól .
ha igen jó tápláló étkekkel és erösítö
italokkal, u. in. bor, kave, thea, jó has-
levessel stb. vétetik be os emősztetik meg.
Hogy az embernek ezen pilulák által hastisz-
tulása legyen, választhatja azon órát és evési
időt, mely étvágya vagy foglalkozásával
leginkább megegyez. (Lásd a kézikönyv uta-
sítását.) 688 (2—6)

Egy doboz ára 1 lt. 50 kr.
Főraktár Magyarországra nézve: TÖ-

RŐK JÓZSEF gyógyszerész urnál Pesten.
király-utcza 7. szám.

zott persely mely igen könnyen a barangozás is igen kevés eröt igényel; a torony szilárdságátsün miluuasinrui pcrseiy miai, mely igen Könnyen ioruui, a Darangozas is igen Kevés erői igénye., j
sem rongálja, mert könnyü forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden f.avart hang és az oly Ijesztő
kongas pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál elöfordulni szokott, teljesen elmarad. 438 (11—12)

Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutánycsb áron.

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

kaphatók:

Horváth Mihály.

A magyarok története
rövid előadásban.

Negyedik javított kiadás.
1868. (586 lap, 8-rét) velinpapiron, angol

vászonba kötve 4 ft. 50 kr.

Ölcsó pipere czikkek.
perka.il gallér íi kr-

1 pár perkail kezelö 12 ;r.
I hímzett áilú gallér 12 kr.

Kézelő és gallér 40 kr., 50 kr., 7f» kr., 1 forintig.
Jabots és moll-csokor 40 kr., 60 kr., 1 forintig.

Stuard gallérok 60 kr., 1 ft., 1 ft. 50 kr.
Selyem rravattok 15 kr., 2 0 kr., dambja **G
Pongyola főkfítők 75 kr., 1 ft., 1 ft. 75 kr. és a legfinomabb

fehérnemüek minden áron. «3S (5 6)

TÜRHCII F.-néi
Pesten, váczi-utcza, 19-dik szám alatt.

! O exczellencziája gróf Zichy Ferencz Bihar diószegi
I nradalmi pinczészete ezennel tudatja a t. cz. közönséggel, mi-
í szerint Pesten. Lápossy és Ijobniáycr uraknál (Árpád
i utcza 4. sz.) főü^y nökséi?et és bizományi raktárt állitott
I fel érmelléki diószegi borainak eladására,miért is a t. cz. kö-
| zönség könnyüségeért a megrendeléseket oda intéztetni kéri.

Bihar Diószeg, 1869. deczember l-jén.

,90 (i _;5) Pinczészeti igazgatóság:.

Mindennemü takarópapiros
(ülakulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 0-ik szám alatt.

r
•s

Dicséretesen ismert szépitóvii,
úgynevezett

HERCZEGNO-VIZ.
mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja, s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán s Ugyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart. minden börtisztátalancágtól, u. m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-

j heny. sömör, nópursenei., égetés s arezredóktöl
megóvja. Ezen bathatóságára nézve dicséretesen

ismert szépitőszer egyedül s kizárólag valódi minőségbeli kapható

Uktszeráruk-kereskedésében
„n ^linervához"

P e s t e n , v á c z i - u t c z a 2 1 - d i k s z á m a l a t t .

A dr. Pattison-féie

k os/, ve il y - v a l l a
i iniut legjobbnak bizonyult gyógyszer

! köszvény s csiizos bántalmaknak
' minden nemei u. m.:

a m - , mell-, torok-s fogfnjdalrnak, fej-,
kéz- s térdköwíveny; továbbá tagszagga-
tas. derék- s aKyékfajdalniak stb. ellen,
kapható: egész csomagokbau 70 kr., félcso-
magokban 40 kr.. PUSUT., a „szent lélek-
he/." czimzett gyógyszertárban, király-utcza
7-ik szám alatt; Aradon: Bruckmayerszerb-
utcza 1-sö szám: Pozsonyban: Heinrici F.
gysz.; Temesvárt: Pecher J. K. gysz.; Ma-

jkón: Weil Márk; Rndiin: Pichler Viktor
| udv. gysz.; Zomborban: Heindlhofer Rob.;
! Eperjesen: Schmidt Károly gyógyszerész
i uraknál. " 641 (3—4)

B ő r b a j o k
valamiül

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

biztositása mellett, rendel:

Sll^ai' *'• orvostudor stb.
Lakása Pesten,

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

Elfogad naponkint 1 í órá-
tól t-iq. ' 674 (5—12)

Megkereshető levél által is.

Kiailó->ulajdoiio« Htckenatí (ÍIJKIÍÍH. — Nyomatott sajál nvomdájában Pesres 1869 (egyetem-uteja 4-ik Btíva alatt).

Pest, deczember 19-én 1869.

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

g&~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatasnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba sz&mittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler WollzeUe Nro. 9. — Bélyeg-dii külön
minden igtatás után 30 krajczár.

A magyar királyi testörsereg nemes ifjai
által meginditott, s Kazinczy Ferencz által
oly dicsőségesen folytatott magyar irodalmi
ujjászületés korszakában élt iróink közül
számosan voltak, kik egyszersmind a társa-
dalmi s politikai közéletben is jelentékeny
szerepet játszottak. Életök kiemelkedett a
csöndesebb és rejtettebb irodalmi hatás szük
keretéből, s résztvett az ál-
lam viszontagságaiban, a
nyilvános élet küzdelmei-
ben ; s bár ezáltal többnyire
bajt és veszélyt vontak ma-
gokra, nevöknek kettős hal-
hatatlanságot szereztek, —
mint irók és hazafiak.

Olvasóink a Martino vics-
pörröl ez év elején adott
közleményeinkből emlékez-
ni fognak, hogy e nevezetes.
de gyászvégzetü történelmi
epizód szereplői között talál-
tuk Kazinczy Ferenczen ki-
vül Verseghyt, Szentjóbi
Szabót és Bacsányi Jánost
is. Kazinczy és Verseghy
arczképét s életrajzát szin-
tén közöltük ez év folytán;
Szentjóbi Szabótól, kiről
arczkép nem maradt fönn,
némi hagyományokat ismer-
tettünk, irodalmi müveiből.
Közleményeinket most Ba-
csányi érdekes arczképével
s életrajza főbb vonásainak
vázlatával egészitjük ki.

Bacsányi nem tartozik
az első rangu irók közé; de
azok közé sorozható igen is,
kik a nemzeti fejlődés dön-
tö momentumaiban jelenté-
keny hatást gyakoroltak, kik
munkáik által a nemzet ér-
telmiségét gyarapították,
izlését nemesitették; azok
közé, kiknek munkái koruk
irányáról és eszméiről tanu-
ságot tesznek, s igy mint az
irodalom-történet históriai személyei meg-
érdemlik, hogy nevök megőriztessék, ü —
mint Toldy mondja felöle, összegyűjtött
munkáinak (1865.) előszavában, — azon köl-

B a c s á n y i J á n o s .
(1763-1845.)

tőink egyike, kik a népek bajait a legmélyeb-
ben érezték, a magyar nemzetiség felüdülé-
sét világos öntudattal s lángoló hévvel
óhajtották; egyike azon kevés Íróinknak,
kiknek az irodalom: tudomány és müvészet
volt, s kik vállalatok, széptani elméletek s
korukban mintaszerü prózájok által mély
befolyást gyakoroltak. A mellett Bacsányi-

BACSÁNYI JÁNOS.

nak oly tág látköre volt, mint Bessenyein
és Kazinczyn kivül egynek sem kortársai
között; ismerte, mint e kettő, a világirodal-
mat, melyet nálunk oly kevesen; érdeklődött,

mint ezek, a müvészet iránt, mely ismeretlen
táj volt e földön, s gondolkodó részvéttel
követte a világ folyását, mig itt a világ'ha-
tára a Lajta volt.

íly férfiu, ha már életében túlélte is
magát, s számkivetve volt nemcsak a hazá-
ból, de kortársai emlékezetéből is, s ha sirján
évtizedek súlya nyom is, megérdemli, hogy

emléke fölfrisittessék, s eszé-
be juttassák a nagy közön-
ségnek is: hogy ki volt, mit
tett, mit szenvedett.

Bacsányi János Tapol-
czán, Zalavármegyében szü-
letett 1763. május 9-kén*),
nem nemes szülőktől. De a
parasztfiu elmetehetségei
korán feltüntek, s eszközöl-
ték, hogy túllépjen a falusi
iskola köré a. A gymnasium
alsó osztályait Veszprém-
ben, a felsőbbeket Sopron-
ban végezte; a bölcsészetet
Pesten a kegyesrendieknél,
a jogot szintén Pesten, a
Budáról épen akkor áttett
egyetemen hallgatta. Neve-
lőnek hivatott b. Orczy Lő-
rincz, a költő, fia mellé, s
ennek jótékony hatása alatt
szülemlettek első irodalmi
s jelesen költöi kísérletei.

Növendéke meghalván
(1787.), Orczy veje, báró Vé-
csey kassai kamarai admi-
nisztrátor őt gyakornokká
tette a kamarai osztálynál
Kassán, s majdan írnokká
mozdíttatta elő. E korra
esik jelentékenyebb irodal-
mi föllépése a pozsonyi Ma-
gyar Músában megjelent

széptani értekezésével a
Fordításokról. S még azon
évben megköttetett közte,
Kazinczy és Baróti Szabó
Dávid közt azon irodalmi
szövetség, mely a „Kassai

magyar társaság" nevén ismeretes, s mely
•) Kazinczy (s utána Toldy), márczius ll-dikét irják

De azt, saját példányában, Bacsányi javította ki máj. 9-kére
Lásd mai számunkban az ide vonatkozó s „Bacsányi szüle
tési napja" czimü közleményt. Si
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