5 éri jótállás.

5 évi jótállás.

Fő-ügynöksége

mindennemű valódi amerikai
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VARRÓ-GÉPEKNEK!
s a jutalmat nyert valódi hamburg-amerikai családi-varrógépeknek

Pollack, Schraidt és társa és The Aetna, Planer,
Brannsdorf és társától üj-York-ból.

Weiss R.-nél

Pesten, régi posta-nteza.
i • Ingyen tanítás.

938 (1—6)

Fizetési kedvezmény. | §

Jármay Ármin

Szepességi kárpáti növény-nedv,
mell- s tüdőfáj daliunkban szenvedőknek,

orvostudor F á y k i s s K.-1 c'» 1 Kézsmárkon.

Ezen, a szepességi kárpátok virányain, a leggondosabban összegyűjtött s legalkalmasbnak talált növényekből készült nedv, következő bajokban, mint igen hathatós, jól kipróbált s kitűnő gyógyerejü szernek bizonyult be és ismertetett el, u. m.:
köhögés, rekedtség, a nyeld- s lélekzőszervek gyenge hnrntosingerlése,
görcsös, ideges, rövid léltkzéssel járó köh-rohamok, szükineliüség, oldalnyilasok H idült hurutok ellen; továbbá: tüdövészben szenvedőknél az izzadás
által előidézett elgyengülés eseteiben, — s a nedvtömegek olynemü betegségeiben,
melyek a táplálkozás processusából származnak.
931 (1 -*6)
Épen azon hatással bir és sikerrel alkalmazható, a szepességi kárpáti növénythea, s a szepességi kárpáti növény-ezukorkák dr. Fáykiss-től.

Arak:

1 üvegcse növény-nedv használati utasitványnyal együtt
7 5 kr.
1 csomag thea
2 5 ,,
1 skatula növény-ezukorka
35 „
Ezen szerek megrendelhetők a készítőnél magánál Fáykiss József gyógyszerésznél Kézsmárkon (Felső Magyarország) s kapható Pesten: Török József,
gyógyszerésznél király utcza 7. sz. a. s Thallmayer A. és társánál.

Csakis legjobb varrással ül
a legolcsóbbtól a lagfínomabbig:

Pákh

Türsch F.-nél

tisztelettől ajánl a t. ez. közönség kegyes figyelmébe

Pesten, váczi-uteza a nagy Kristóf mellett.
908

StT" Összes árjegyzék bérmentve.

(2-6)

nevezetesen:

továbbá:

SZIRMAK J. FIAI

finom orosz és (iiinai Ilicíkal:

arany-, ezüst-

jailiaica-rhiimot, és a közkedvelt

[drágakö-ékszer-üzlete Pesten,

valódi

braziliai-rhumot

és

kigyú-utcza 1. sz.
Kivonat a nagy árjegyzékből:

pintjét egy forintjával üveggel együtt;
úgyszintén:

Czukrot, csokoládét, déli gyümölcsöt, sajtokat, angolnát, franczia
mustárt és sárdinest; különösen:
MarOüit (olasz gesztenye) és kitűnő jóságu karfOVÍtZÍ csepegetett

ürmöst; tiszta fehér amerikai petróleumot, és a iegjobbféie
Stearin- és Paraffin-gyertyákat, valamint m minden e g J ébb

fűszer czikkeket jutányos áron a legpontosabb kiszolgáltatás mellett.
2HF* Ulás szakmába vágó megbízások a legszívesebben eszközöltetnek.
832 (2—12)

Játszómüvek

4 egész 120 darabot játszók, ezekközt: pompás müvek harangjátékkal, dob- s harangjátékkal, égihangokkal, mandurával, expressidval stb. továbbá:

Játék-szelenczék

2—16 darabbal, ezekközt: utazószekrénykék, szivarállványok, sveieziházikók, fényképészeti albumok,iró-eszközök, kesztyüszekrénykék, levélnyomaszok, glóbus, szivartartók, dohány- és gyufaszelenczék, bábok, dolgozó-asztalkák, üvegek, pénztárczák,
papirkések, sétálópálezák, székek, — s mindezek zenével.

J. II. Hellor in Bern (Schweiz).
Csakis közvetlen megrendelők, juthatnak valódi Heller-féle
müvekhez.
937 (1-3)

Kisorsolás.

Minthogy a tnult évi jutalomdij kiosztása átalános tetszéssel fogadtatott, —
a következő télre is fog egy ilyen rendeztetni; minden vevőnek, az árhoz megfelelőleg — egy vagy több jutalomjegy szolgáltatik ki. Számtalan kívánalmaknak
megfelelni óhajtván, .jatszo-szelemzek is fognak kisorsoltatni. — 1 sorsjegy
ára í ft., 12 sorsjegyé 2 o fi. ; a húzás ápril hó elején menend végbe. — Prospektusok az ársorozatokkal együtt, mindenkinek ingyért küldetnek meg.

g/F* Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jsng és Politikai DJdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszor v»gj
tSbbszöri igtatasnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Réc«bpn: Oppplib Alajoa. Wollzeile Nr. 22. és H«a»<>nitt«-in é» Vo(tl«>r, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg-dy, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

zsebkendők, harisnyák, hímzett szélek és betétek

Pesten, kétszerecsen-utcza 11. ez- a.

ítlocca-, GyAngy-, Cuba-, Ceylon, Arany-Java-,
Portoricco- és Caniplnos-kávét;

Pest, november 13-án 1870.
Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujsap és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft..
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — <»npaii Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 60 kr

Noi ingek, ágynemű, uadrágok, szoknyák, fokotok, pongyolák,
corsettek, fésű-köpenyek stb.;

fűszerkereskedése a „babérkoszorúhoz"
olcsó és jó kávéit

Tizenhetedik évfolyam.

46-ik szám.

584

legfinomabb

3 próbás

azaz: 18 karátos aranyból.

Hiteles próbával ellátva.
Gyermek fülbevalók 1ft.70 krtól és félj. 12 evőkanál
72ft.—krtólés félj.
Fülbevalók gömbö12 k á v é s k a n á l . . . . 24 » — » » »
lyűek
1 tejmérő
7 » 50 » » »
Fülbevalók hosszuk
1 fözelékes . . . . 9 » — » » »
Keresztek
» 50
1 levesosztó . . . . 18 „ — » » »
Csattok
» 20
Keresztek zománIng-gombok . . . .
» 50
czal nyakba . . . 1 » — » » »
Nói gyűrűk jó kövei
» 50
Emlék gyűrűk felKői pecsétnyomó
írással
1 » 25
gyűrűk
Gyermek játékok . 1 » 7 5
Karika gyürük . . .
» 50
Óralánczok . . . . 2 » 50
Férfi gyürük pecsét
Karpereczek . . . . 2 » 50
nyomó forma . .
»—
Garniturok (Broche
Nyakkendő tűk . .
és függő)
6 » —
Nyaklánczok, kereszt
Thea szűrők . . . . 2 » 50
vagy metállhoz. . 6 » 60 » » »
Czukor fogók
4 » —
Metállok . . . . . . 6 » — » » v
Keresztelési és bérMelltűk (Broche) . 6 » — v » »
málási emlék kéGarniturok (Broche
pek
50
és függő)
15 » — » » »
Só- és borstartók
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
együtt
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
Gyermek evőeszköÓralánczok hosszuk 28 » — » » »
5 » —
zök tokban. . .
3 (13) próbás ezüstből.
Varró eszközök
5 » —
Mataillok felnyilós. 1 ft. 20 krt. és félj.
tokban
7 » —
Poharak
Gyűszük
—»60 » » »
6 » —
Czukor edények
Csemegekések . . . — » 60 » » »
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,
6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legújabb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
fizettetik.
Kijavítások, czimerek, betűk metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközöltetik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.
Arany-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, éa nem tetsző tárgyak másért becseréltetnek.
880 (11—12)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" feledhetlen szerkesztőjének, sőt
szellemi alapitójának, Pákh Albertnek márvány mellszobra a nemzeti múzeumban, és
síremléke a kerepesi-ut melletti köztemetőben áll már. Nagyszámú tisztelői s olvasói
állították azt neki; s a boldogultnak barátai,
kik ez emlék állítása ügyében a „Vasárnapi
Újság" olvasóihoz fordultak volt fölhívásukkal, kötelességöknek érzik most, midőn
feladatuk be van fejezve, ugyan e lelkes közönség előtt számolni eljárásukról.
E czélból a bevételek és kiadások összeállított számlája elébe kell
bocsátaniok az emlék rövid történetét.
Pákh Albert 1867. február 10-én zárta le szemeit
az örök álomra. Úgyszólván még a frisen hantolt
sir fölött, az elhunyt barátai közül tizen (közülök
egy, Tompa Mihály, utána
ment már!) a barátság- és
kegyelet sugallta gondolatban egyesültek: hamvait
érdemeihez méltó emlékkel
jelölni meg, melyet hozzá,
a'népszerű íróhoz egészen
méltóvá az tegyen, hogy
nem a család, nem egykét vagyonos b barát, hanem azon nagy közönség
emelje, melyhez tizenöt
éven át minden héten kétszer szólott, s melynek
minden tagja tisztelettel és
rokonszenvvel viseltetett
iránta; s hogy a kegyeletes czélu adakozásban
minél többen vehessenek
részt, a közönség tíz krajczáros adakozásra hivassák
föl, nem záratván ki azonban
nagyobb adományok sem.
Ily értelemben a felhívás „A Vasárnapi Újság
és Politikai Újdonságok
tisztelt [olvasó közönségéhez" már márczius 21-kén
elkészült s már ez. 24-én a
„V. U.« 1867. évi 12. számában közzé tétetett.

Albert

síremléke.

A szó jókor volt kimondva s kész szive- a július 28-kán megjelent 30-dik számig,
ket talált. A „Vasárnapi Ujság"-nak már hétről-hétre folyvást szaporodtak, egyenlő
következő 13. számában meg lehetett kez- s növekedő mérvben a szíves adakozások a
deni az adakozások közlését. Ez első közlés, haza minden részéről, az olvasó közönség
melyben a dobsinai kaszinó gyűjteménye minden rétegéből, 10 kronként és forintonállt első helyen 44 fttal, maga 78 ít 40 kr ként, ugy hogy a július végéig megjelent
adakozás befolyásáról értesítette a közönsé- I.—XVIII. közlések összege már 1141 frt
get. A második közlemény, egy héttel reá, 90 krt és 6 darab ezüst húszast tett.
a „Vasárnapi Újság" gyűjteménye mellett a
Ily szép eredménynyel, a síremlék ügyét
„Szkupstina<ínév alatt ismeretes fővárosi tár- intéző barátok bizottsága eljöttnek látta az
sas körtől, melynek a boldogult élte fogy- időt, hogy a begyült összeghez képest, a
táig egyik közszeretetben állt tagja volt, kivitelről is gondoskodjék; augusztusban
160 ftnyi adományt jelentett. S ettől kezdve, tehát Székely Bertalan s Keleti Gusztáv
ismert müvészhazánkíiait
kérte föl, hogy a síremlék
iránt tervjavaslatot készítsenek. Véleményök oda járult, s javaslatukra az em
lékbízottság is abban állapodott meg, hogy a síremlék fülke-szerü boltozattal
bírjon s abba az elhunytnak művészileg faragott
márvány-mellszobra állittassék.
Izsó Miklós, ki épen akkor Debreczenben tartózkodott s Csokonay szobrának
mintázásával volt elfoglalva, maga is barátja s közel
ismerőse az elhunytnak, bizatott meg a mellszobor
elkészítésével. Ö már előbb,
Pákh halála hírére Pestre
sietett volt, s a halott arczáról gypsz-öntvényt vett
le; most pedig, de még
Debreczenben elkészítette s
az ősz folytán Pestre viszszatérvén, magával hozta a
mellszobor kis mintáját,
mely hasonlóság és kifejezés tekintetében egyaránt
kitűnően sikerült, s a művészi kivitelt illetőleg is a
legjobbat reméltette. Még
teljesebben sikerült az életnagyságu nagy minta, melylyel Izsó 1868. márczius
elejére elkészülvén, azonnal hozzá kezdhetett á
márványban való dolgoPákh Albert mellszobra Izsótól.
záshoz.

586
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Magának a síremléknek alakjára s kiviAz emlék történetének e vázlatos, de hű
telére nézve a bizottság több felöl nyert, előadása után álljon itt a bevételek- és kihálát érdemlő szívességből, tervrajzokat és adásokról szóló számadás.
mintázatokat, melyek közül utóbb a Schmidt
Bevétel.
Frigyes hires bécsi építész s közelebbről elhunyt kitűnő építészünk Schulz Ferencz által 1. A „V. Újság" olvasóinak adakozásából (az ezüst pénzeket
együtt készített terv, melynek kivitele veis folyó pénzre számítva). . 1297 frt. — kr.
zetését ez utóbbi szíveskedett elvállalni, fo2. Időközi kamatok
. . . .
47 „ — „
gadtatott el.
3. A „Szkupstina" összes adoE közben is, bár lassabban már, folytak
mányai (a kamatokkal együtt) 274 „ 72 ,,
az adakozások, a „Vasárnapi Újság" itthoni,
összes bevétel
. . 1618 frt. 72 kr.
külföldi, sőt más világrészi olvasóitól is; s a
„Szkupstina" adományain kivül a „Vasárnapi
Kiadás.
Újság" kiadóhivatalánál összesen 1293 frt 1. A márvány mellszobor
700 frt.
2ö krra. 7 darab ezüst húszasra és 1 bajor 2. A sírbolt vásárlásáéi elkészíttetése . 330 „
tallérra szaporodtak.
3. A tost áthelyezése
18 ,,
650 ,,
A tervezett diszes emlék fölállítására a 4. Az emlékkő
szűk helyen álló sir, hol Pákh tetemei nyuÖsszes kiadás . " 1698 frt.
godtak, nem mutatkozván alkalmasnak, a
A
79
frt
28
kr.
hiányt, mint mondva
bizottság elhatározta, hogy a holttestet a
volt,
az
elhunyt
müvei
tiszteletdijának áttemető diszes kripta-sorába helyezi át, s e
engedésével
testvérei
fedezték.
végre alkalmas helyet vásárol s megfelelő
S most, engedje meg végül e testvérsírboltot készíttet. A mi meg is történvén,
a test áthelyezése, tgész csöndben s csak lapok tisztelt olvasó közönsége, hogy mint
néhány legközelebbi barát jelenlétében 1868. az elhunyt barátai, őszinte és meleg köszönetünket fejezhessük ki nemes részvéteért,
ápril 8-kán ment végbe.
Május közepén a fehér karrarai márvány- melylyel a kegyelet e müvét létre hozta, s
ból művészileg faragott, s a reménynek újra vigasztaló tanúságot adott arról, hogy
nemcsak megfelelő, de azt felül is múló mell- e hazában a valódi érdem nem szűkölködik
szobor elkészült. Az kétségkívül legszebb, elismerés nélkül s a közjóért égett szivek
legsikerültebb szobormüveink közt foglal nem porlanak mindenestől elfeledve a haza
szent földében!
első rendű helyet.
Pest, 1870. november. 8.
Az emlékbizottság e szobor kitűnő sikeGreguss Ágost.
Nagy Miklós.
rültét látva, nem vélt ellenkezni az adakozó
olvasók czélzatával, midöa elhatározta, hogy
Gyulai Pál.
Pá\ffy Albert.
e művészi becsü szobrot, eltéröleg előbbi
fíeckenast Gusztáv.
Szász Károly.
szándékától, nem teszi ki a temetőben az Jókai Mór.
Székely Bertalan.
idő viszontagságainak a egyéb eshetőségekKenessey
Albert.
nek , hanem azt, ily műtárgy legilletékesb

helyén, a nemzeti múzeumban állíttatja fel.
Ehhez képest e nemzeti intézet szobor-csarnokában foglalt helyet a becses müdarab,
talapzatán a szobor készíttetőiül szintén „a
Vasárnapi Újság olvasói" lévén megjelölve.
Az eredeti terv e megváltoztatása által
az emlékkő alakjában s egész kivitelében is
némi módosításnak kellett bekövetkezni, a
mi annak elkészültét némileg késleltette.
Másfelöl, a mennyiben a test szükségessé
vált áthelyezése, a sirbolthely megszerzése
s elkészíttetése a költségeket az eredeti számitáson felül emelte, a hiány pótlásáról az
elhunyt testvérei aként siettek gondoskodni,
hogy Pákhnak a Kisfaludy-társaság által kiadandó müvei tiszteletdiját e czélra ajánlották föl; inig az adakozásból befolyt összegek,
az időközönként teljesített részletfizetések
határnapjáig időközi kamatokkal is szaporították némileg az emléktőkét.
A Schmidt-Sehulz féle terv kivitelével
Gerenday Antal bízatott meg, kinek műtermében az a közelebbi hetekben készült el. Az
egész emlék a legkeményebb szürke szinü termésköböl van, s mintegy 12 láb magas. Felső
részén, oszlopok közt, a mélyület fenék-lapján, hova eredetileg a mellszobor volt szánva, fekete márvány tábla van alkalmazva,
melyen diszes aranyozott betűkben (Greguss
Ágosttól) következő sirirat olvasható :

ti
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Pákh Albert felett
GYULAI PÁL-tól.
(Felolvastatott a magyar tud. akadémia okt. 7-kén tartott
összes ülésében.)

Néhány perczet, egy rövid félórát akarok
szentelni derék társunk Pákh Albert emlékének, ki már majdnem négy év óta sírban
nyugszik. Későre teljesítem e kötelességet,
de nem ok nélkül. Szoros barátság fűzött az
elhunythoz s tizenhét év óta résztvevő,
majdnem mindennapos tanuja voltam szenvedéseinek, s halála után is nem annyira az
iró pályája foglalkoztatta lelkemet, mint a
hü barát és szerencsétlen ember emléke
borult szivemre. Pedig e szószéket, Tekintetes Akadémia, nem a baráti érzelmek, nem
az egyéni szenvedések, hanem az irói küzdelmek és dicsőség rajza illeti meg. íme oka
késedelmemnek. Azonban az idő nem könnyen
enyhíti az erős emlékeket, s most négy év
után sem tudok szabadulni amaz érzés felindulásaitól. Hiába akarom csak az irót rajzolni Pákhban, az ifjú és nagyreményű
humorista pályája csakhamar megszakad s
egy beteg ember szenvedéseibe vész; a szerkesztő szakadatlan munkássága pedig ugy
tűnik
föl nekem, mint egy fejlődésében megPÁKH ALBERT
akadályozott
iró küzdelme az elhagyottság
1823—1867.
és tétlenség ellen.
SZKNVEDT S PANASZ HKLYETT TUÉFÁLVA VÁGOTT,
Valóban Pákh irói pályája nincs arányDE GUNYSZAVÁT MEGCZÁFOLÁ SZIVE,
ban
kitűnő tehetségével, s ez ellenmondást a
S A FÁKLYA, MELYET MIND ELŐL VIVE,
magánember
szerencsétlensége fejti meg.
NEM SZÓRT TÜZET, CSUPÁN VILÁGOSSÁGOT.
Egy szenvedésteljes élet tárul fel előttünk.
A kő alsó részén pedig, erős dombormivü
Húsz évig hordozni egy roszul gyógyított
koszorúban e szavak emlékeztetnek azokra,
betegség átkos következményeit s mégis
kiknek az emlék köszöni létrejöttét:
teljesíteni, a mennyire lehetséges, minden
EMELTÉK
kötelességet, melyet a hazafiság, fiúi, testA
véri szeretet és barátság élőnkbe szab ; reVASÁRNAPI U.J>ÁG
mények és siker közt lépni az irói pályára s
egy pár év múlva eltemetve minden magasb
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becsvágyat, a beteg ágy szenvedései s a szerkesztői asztal gépies foglalkozásai közt tölteni el az ifjú- és férfikor legszebb éveit; lemondani az élet örömeiről, de nyugodtan
hordani súlyát, a közélet munkása, a szülői
ház vigasza, a baráti körök dísze, felderitöje
lenni: ime Pákh Albert élete a szenvedés és
türelem, a lemondás és áldozatkészség pályája, melyre egy érző, de törhetlen lélek
humoros derűje árasztá fényét. Nem szemlélhetni e pályát megindulás, a fájdalom
és tisztelet megindulása nélkü1, s midőn
emlékét megújítom, ugy hiszem, nemcsak a
kegyelet, hanem az igazság sugallatát követem, ha az iró munkássága mellé oda rajzolom az ember küzdelmét is, ki egy eljátszott
élet romjain még fölemelkedni képes, s ha
nem lehet azzá, mire hivatva volt, végleheletéig nem szűnik meg hiven és sikerrel
szolgálni a nemzeti miveltség ügyét.
Pákh korán lépett az irói pályára. Az
alig huszonkét éves humorista és hírlapíró
szokatlan figyelmet keltett, bár a közönség
nevét sem ismerte, mert humoros vázlatait,
melyek koronként a Frankenburg „Életképei"-ben jelentek meg, Kaján Ábel álnév
alatt bocsátotta közre, s mint Csengery
„Pesti Hírlapijának dolgozó társa névtelenül irt. De annál ismertebb volt egyénisége
az irodalmi körökben, s az a fiatal irói csoport, mely élén Petőfivel egy egész irodalmi
forradalmat készült megindítani, szövetségesének tekintve, a jövő humoristáját üdvözölte benne. Mily hamar elhervasztá a
sors keze e reményt! A fiatal humorista
csak pályáját kezdhette meg, s három évi
kisérlet után Örökre elhallgatott. Azonban
a várakozás, melyet felköltött, nem volt
alap nélküli. A humornak nem egy eleme
rejlett benne, sőt természete és jelleme
alapját képezte Senki sem volt társai közt
oly kevéssé lyrai vagy szónoKÍ természetű.
Épen nem volt lelkes fiatal ember a szó
közönséges értelmében. Mint ember és iró a
nagyban vagy nagynak tetszőben ösztönszerüleg kereste az árnyoldalt vagy nevetségest, s a kicsinyben vagy kicsinynek látszóban könnyen tudott valami érdekest
fölfedezni. Mélyen érző szivében erős szervedélyek szunyadtak, de nem tudott se
tisztán érzelmes, se tisztán pathetikus lenni.
Egy ugy nevezett lelkes czikk, megható
szónoklat, vagy komoly elmélkedés nagy
megerőltetésébe került, s mégis, vagy talán épen azért, a legtöbbször szárazon
ütött ki. De ha, mint rendesen, a tréfa,
enyelgés vagy gunyor hangján fejezte ki
örömét s fájdalmát vagy szeszélyes fordulatok kanyargásán fejtegette eszméit, szellemének egész gazdagsága, kedélyének egész
bensősége nyilatkozott. Élénk érzéke volt
az emberi gyöngeségek, ugy a magáéi, mint
másokéi iránt. Egyetlen éles pillantással
észrevette az egyén vagy helyzet nevetséges,
de egyszersmind jellemző oldalát. Jól tudta
utánozni mások gondolkozás-, beszéd-, írásmódját, s egy-egy találó vonással vagy csak
puszta elnevezéssel egész torzképet rajzolt.
De a gúny ez erős ösztönét szintoly erős
emberszeretet mérsékelte. A kettő összeolvadt benne, mint álnevében a Kaján és Ábel
név, mint arczkifrjezésén a kék szemek szelid fénye s az ajkak gunymosolya.
E humoros ért táplálták a körülmények
is, melyek közt fölnevekedett s mintegy kedvezni látszottak kifejlésének. Volt benne valami polgárias s ösztönszerü idegenkedés a
táblabiróiastól. Szivében erős nemzeti érzés
dobogott, nemzeti hiúság és előítéletek nélkül. Rozsnyón született 1823-ban, at)'ja
evangélikus lelkész volt,szellemi tekintetben
a wakefieldi lelkész másolata. A Szepességen
nevekedoft.hnl a Tióm-1 miveUsécrés magyar

hazafiság oly sajátságos vegyületet képez. is, de egy kitűnő tehetség kísérletei. Nem morú korszakban kötelessége: o« ,I S «J,.; a
Sopronban folytatta tanulmányait s az ottani annyira magukban becsesek, mint ama kö- nemzetiség és irodalom érdekeit. Még ez évmagyar irodalmi társaságban ébredt föl rülménynél fogva, hogy előhírnökei egy ben az „Ujabbkori ismeretek tára" szerbenne a magyar irodalom szeretete. Majd humorban gazdag lélek fejlődésének. Azon- kesztését vállalta el, melyet 1855-ben végDebreczenbement mint joghallgató, s e nagy ban igy is van köztök egy pár, melyeket a zett be. Majd 1853 elején a „Szépirodalmi
magyar városban mintegy magába szivta a legszigorúbb kritika is méltányolhat. „Egy Lapok" czimü hetilapot indította meg. Sokmagyar faj minden nemesebb hajlamát, de nap egy instruktor életéből", „Az irnok sze- szor napokig ágyában szerkesztett, egy kis
egyszersmind fejletlensége élénk és fájdalmas relme", „Ignácz és Konstanczia" oly sikerült zsámolyon dolgozgatva. Humora most sem
érzetét is. Korán megismerkedett az idegen művek, hogy irodalmunkban máig is e mű- hagyta el, de csak társalgásában nyilatkozott, a mit irt, azok legtöbbnyire átdolgoirodalmakkal, s a magyar közélet és iroda- faj legjobbjai közé tartoznak.
Mint hírlapírót is humoros oldala tün- zások, forditmányok valának s a beküldött
lom benyomásai közé némi európai szellemet vegyitett. Az nem volt puszta véletlen- tette ki. A „Pesti Hírlap" fővárosi újdonsá- kéziratok javítása vagy átalakítása. Mindség, hogy midőn 1845-ben, mint juratus gait irta, mely rovat akkor politikai lap- két vállalatával gazdagította irodalmunkat.
Pestre jött, a „PestiHirlap"-nak lett dolgozó- jainknak mintegy tárczáját képezte. Rövid Az „ujabbkori ismeretek tára" hézagot töltársa, s igy az ellenzéknek ahhoz a töredékéhez rajzok a főváros politikai és társadalmi éle- tött be, s kivált első kötetei becsesek, mig a
csatlakozott, mely nem sokat remélt az ősi téből, irodalmi és művészeti kisebb bírálatok, közönség részvétlensége miatt, a kiadó süralkotmány intézményeinek fejlesztő erejétől könnyed elmélkedések és polémiák válta- getésére nem kellett összébb szorítani a
s az újkori parlameutarismus jelszavait irta koztak itt a szatíra és humor hangulatai vállalat eredeti tervét. A „Szépirodalmi
zászlójára.Ez eszmék feleltek meg leginkább közt. E rovat soha sem volt olvasottabb, Lapok" kitűnő erőktől támogatott folyóirat
hajlamainak és miveltségének. Hasonló ok mint Pákh kezében. Mig társai vezérczik- volt, s épen oly határozottan küzdött költévezette irodalmi pártállásában is. A Petőfi- kekben ostromolták a kormányt s a régi szetünk nép-nemzeti iránya mellett, mint a
körhöz csatlakozott, nem barátságból, bár megyei rendszert, addig Pákh humoros öt- mily erélylyel támadta meg kinövéseit. Csak
Petöfitiek ö volt legrégibb s áldozatra leg- leteivel szolgálta pártját s néha kitűnő si- egy félévig állhatott fenn, a részvétlenség
készebb barátja, hanem ízlése irányánál kerrel. Történt a többek között, hogy egy miatt meg kellett szüntetni. Pákh a magyar
fogva. Nem volt ugyan erős érzéke a magyar megyei gyűlésen néhány sorával megbuk- olvasó közönségben oly jelenségeket vett
népies iránt, nem osztozott Petőfi politikai tatta a kormánypárt egyik vezérszónokát, észre, melyek mig egyrészről szomoritók
álmodozásaiban, nem örvendett, ha erötel- mert a „Pesti Hirlap" a gyűlés folyama voltak, addig másfelöl némi reményt keljessége nyerstséggé fajult, vagy naivitása alatt érkezett meg, kézről kézre járt s a tettek s egy uj vállalat megindításán goneget ostromló meghasonlásba tévedt, de a hallgatóság oly nevetésbe tört ki, hogy a dolkozott, mely inkább megfelelhet a váltohumoros kedély, a természetes egyszerűség, kigunyolt szónok nem folytath tta tovább zott viszonyok szükségeinek.
a szeretetre méltó őszinteség, mely tulajdo- beszédét és megzavarodva ült le. A „Pesti
Valóban a forradalom után irodalmi vinok Petőfi lyráját oly kiválóan jellemzik, Hirlap" dolgozó társai reformálni igyekez- szonyaink sajátságosak voltak. Az alkotteljes rokonszenvével találkoztak. Az angol ték a magyar hírlapi stylt, kivetköztették a mány eltörlése, a nemzetiség nyílt megtáhumoristák voltak kedvencz olvasmányai s megyei szónoklat sallangjaiból s európaibb madása s a mesterségesen germanizáló
épen oly kevéssé kedvelte a német érzel- formába öntötték. E törekvés Pákhban is törekvések korszakában a társadalom minmességet, mint a magyar szónokiasságot. támogatóra talált, a mennyiben az ujdonsági den osztályának fokozott erővel kellett
örömest áradt gúnya szónokaink és költőink rovatba, hol eddig nehézkes szárazság, vagy volna támogatni az irodalmat. De az nem
szenvelgése és dagálya ellen.Politikai iránya elméskedő erőlködés uralkodott, szellemet, történt, s csak később láttunk e tekintetben
és irodalmi ízlése egymással kapcsolatban könnyedséget és humort lehelt. A párt erélyesebb mozgalmat, midőn politikai revoltak. Míg a politikai téren azok sorában iránya mellett hiven szolgálta a nemzetiség, ményeink éledni kezdenek. Majdnem 1858-ig
küzdött, kik a régi megyerendszert a hala- irodalom és izlés érdekeit. A gúny nyilait az irodalom meglehetős elhagyottságban
dás akadályának, s a szabadság gyönge biz- legörömestebb szórta azok ellen , kik iroda- tengett; a miveltebb közönség száma mintegy
tositékának tekintették: addig az irodalom- lomban és társas életben túlbuzgóságukkal apadóban volt. A politikai pártok némi kíban a fejlődés táblabirói nyűgeinek tartotta veszélyeztették a nemzetiség ügyét, vagy a sérlet után, a czenzura vas keze miatt oda
a sujtásos szónoklat uralmát, a felületes nemzeti irány és sajátság leplével fedeztek hagyták a politikai lapok támogatását,
nemzeti irány szükkörüségét, s az élet be- minden hóbortot és Ízléstelenséget. Csak mintha ily korban a politikai lapok csak a
némely pesti német iró czivilisatori dölyfe pártprogrammokért léteznének s nem a nemnyomásaitól el-elforduló ál-idealismust.
volt ennél is kedvenczebb tárgya; ki nem fo- zetiség és irodalom érdekeiért s a nemzeti
Ily szellem lelkesítette a fiatal humorista
gyott a gúnyból, ha ostromolhatta epöffesz- szellem fenntartásáért. A régi konzervatív és
és hirlapiró munkásságát. Humoros vázlatai
kedést, mely oly lenézőn tekint a magyarra, ellenzéki párt egyesülve csak egyetlen iromajd mindenikében gúnyos ezélzásokat ves a német miveltség képviseletével kérkedik, dalmi vállalatot indított meg, a „Nemzeti
hetni észre elbeszélési modorunk ünnepies,
melyhez egyetlen fövényszemet sem hordott. Könyvtár"-t, a régibb költők és történetczifrálkodó, szenvelgő sajátságaira. Sőt a
Három évet töltött Pákh a hírlapírói írók gyűjteményét, de ezt is elhalni en„Fiatal óriás" czimü müve nem egyéb, mint
izgalmas körben. Mint a fővárosi élet króni- gedte. A bécsi lapok olvasása jött divatba,
szatírája az akkor divatos magyar regények
kairója jól ismerte Pestet; mint kellemes mert azok szabadabban Írhatnak. A közös
és beszélyeknek. „Ignácz és Konstancziá"-ban
társalgó szivesen látott vendége volt a társas veszteségben egyesült két politikai nagy
egy ifjút és nőt rajzol, kik szépirodalmi lapköröknek s fogékony kedélye az élet tarka pártban nem volt annyi lélek, hogy részvéjaink phraseologiájával táplálkoznak. Oly
benyomásaitól pezsgett. Életkedve, humora, nyek utján egy politikai nagy lapot alapítson,
párbeszédet hallunk itt, melyet hűség és
mely a legkülönbözőbb viszonyok között is s az irodalom magasabb törekvéseit minden
jellemzés tekintetében majdnem Moliére
fel tudta találni magát, szerencsét, boldog- lehető úton-módon támogassa. A táblabiró,
„Precieuses ridicules"-je mellé tehetni. Pákh
ságot látszottak igérni; fejlődő tehetsége, ki ma is csak politikai szempontból becsüli
nem csinált személyeket rajzol, hanem élő
mely az első kísérletek után nyomosabb az irodalmat, hazafi fájdalomba merülve,
egyéneket alakit át. Legkevésbbé sikerült
munkásság, magasb czél felé vonzotta, mint- nemért rá ily csekélységre. A miveltebb kövázlatain is érzik a benyomás közvetlensége.
egy biztositá számára a humorista koszorú- zönség számára irt folyóiratok és könyvek
A legmindennapibb élet felé fordul. Hősei a
ját. Azonban minden máskép történt. Egy találkoztak a legcsekélyebb részvéttel. Ugy
legközönségesebb emberek: egy jámbor és
roszul gyógyított betegség hervasztani kezdé látszott, hogy e közönség napról-napra fogy,
minden szolgálatra kész instruktor, egy váéletkedvét és feldúlta pályáját. 1847. nyarán de növekedőben van egy új, a társadalom
rosi érzelgő irnok, egy fontoskodó jurátus
egy ausztriai vizgyógyintézetbe volt kény- alsóbb rétegeiből. Minden, mit e közönségés szónokiasan szenvelgő udvarló. Mintha
telen utazni, s ott töltötte az 1848 és 1849- nek irtak, részvétnek örvendett, azonban az
szatírát akarna irni beszélyiró társaira, kik
diki éveket. Betegen, elhagyatva, hazájáért irodalom e körében nyegleség és felületesnagyszerű hősökkel, óriás szenvedélyekkel
és családjáért aggódva töltötte napjait. A ség uralkodott, s oly hajhászata a népies- és
birkóznak --- és akaratlan humoristává láhaza ügye elbukott, s atyja sok évi börtönre népszerűnek, mely sértette a jó ízlést.
gyul. Oly benső szeretettel csüng szeméítéltetett. Hazája és családja romjain állott
Pákh ugy hitte, hogy szükség van oly
lyein, a látszólag érdektelenbe emberileg
meg, midőn 1850. nyarán hazájába visszatért, vállalatra, mely e két közönséget közveti ti,
annyi érdekest láttat, kedélye derültségével
maga is a múlt idők romja. Egészsége még melyben mindkettő találjon valamit, mely
annyira megaranyoz mindent, hogy e felmost sem állott helyre és többé soha. Elját- ujdonszerüségével és olcsóságával nagy elfordult világ elbájol, e jó bolondok iránt
szottnak tekintette életét, de ugy hitte, nem terjedésre számithasson. Igy keletkezett a
valódi részvétet érzünk, mintha bolondsáélhet tétlen és még tehet valami hasznot. „Vasárnapi Újság" melléklapjával a „Politigukból bennünk is szunyadna egy kis adaNem a humorista koszorújáról álmodozott; kai Ujdonságok"-kal. E két lap nem jelölt
gocska. Mintegy tiz humoros vázlatot irt,
többé nem tartotta magát írónak; se elég ugyan uj irányt se az irodalomban, se a pomelyeket soha sem szándékozott összegyűjkedvet, se elég erőt nem érzett nagyobb litikában, de fontos mozzanat volt müveltteni. Kísérleteknek nézte, melyeket nagy
müvek írására, de tudta, hogy beteges álla- ségtörténetünkben, kivált ama szomorú kormüvekkel kellene elfeledtetni, ha különben
pottal is alkalmas szerkesztő lehet és e szo- szakban. Oly nagy közönséget teremtett és
is el nem feledtetnének. Valóban kísérletek
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növelt tol a magyar irodalomnak, minőt
azelőtt encziklopedikus lap soha. Előfizetői
száma midjárt az első években az 5 — 7OOO-et
felülmúlta, s e szám később is inkább növekedett, mint apadt. S ezt leginkább Pákh
szellemének és tapintatának köszönhetni.
Megvetette az eddigi néplapok affektált népies hangját, s a világosságban/egyszerüség
és kellemben kereste a hatást. Az ismeretek
terjesztését, a nemzeti érzés ápolását tűzte
feladatául, lépcsőnként emelve közönségét
tartalom- és formában. Maga keveset dolgo-

oatorozója volt a szájas hazafiságnak, soha humor géniusza nem hagyta el kedvencz
sem sülyedhetett oda, hogy a nép ámitójává gyermekét. Ott lebegett fölötte és szárnyailegyen, bár e szerepet nálunk még a jeles val fedezte. Törhetlenné edzette lelkét s
irók sem szokták megvetni. Az elnyomatás vidám mosolyba olvasztotta könyeit. Nem
szomorú korszakában leginkább a politikai engedte elzordonulni kedélyét, kiapadni az
tények tárgyilagos csoportosítása- és ma- annyi nemes érzés forrását. Ott ült beteg
gyarázatára szoritkozott, igyekezett a nép- ágyánál, elkisérte a szerkesztői asztal gondben ébren tartani a nemzeti szellemet s ál- | jaihoz, társaságba vezette, fel-felmutatva az
dozatkészségre lelkesíteni a hazafiság oltá- élet hiu küzdelmeit, elringatta fájdalmát s a
rán. Később a pártok küzdelmei között is lemondás erejét s a megnyugvás vigaszát
megtartott bizonyos tárgyilagosságotjózan lehelte szivébe. Az iró humorista rég megmérsékletet, s lapja a néplapok közt mind- holt Pákhban, de a beszélő humorista foly-

ludy-társaság üléseiben, s midőn leverte is a
betegség , régi humorával fogadta beteg
ágya körül barátait. De halála előtt néhány
nappal elkomorodott s igy szólott egyik barátjához:,,Oh ez már nem tréfa, érzem, hogy
meghalok, nem baj, ugy sem sokat ért egész
életem!" Ez volt az első és utolsó keserűbb
panasz, mely ellebbent ajkairól.
Oh derék férfiú, te valóban sokat szénvedtél, de életed sokat, igen sokat ért nekünk,
kik elvesztettünk. Hősiesen harczoltad végig
pályádat, a szenvedés és türelem, a lemondás és áldozatkészség pályáját. A sir, mely
szenvedéseidnek
véget
vetett, a legnemesebb
szivü embert és irót fogadta ölébe. Emlékedet
hiven megőrzi a magyar nép, melynek szellemi érdekeiért oly hiven
s oly sikerrel küzdöttél
s az elismerés koszorúja,
melylyel ime sírkő vedgt
övedzem, nem az enyém,
barátodé, hanem a Magyar Tudományos Akadémiáé, melynek nevében szólottam.

zöld nyilatát, hogy mikor a nő ismét fölássa
onnan eltemetett szivét, a hely még csak ne
is látszodjék többé sirnak. De mind e sok
érzelgösködésem daczára is igen pompásan
mulattam egy eseményen, melynek szemtanuja ugyan, fájdalom, én magam nem lehettem, de a melyet Wigglesworth ur kitűnő
humorral tudott nekem elbeszélni. A városnak egyik előkelő asszonysága valakitől azt
a tudósitást kapván, hogy férje a tengeren
elpusztult, egy csinos márványlapot rendelt
meg számára és mindennap eljött, hogy
megtekintse barátom vésőjének előhaladó

Egy sírkőfaragó mühelyében.
Eawthorne Nathaniel beszélye.
(Vége.)

Toursból kivonuló franc-tireur csapat.

zott lapjába, mindig névtelenül s leginkább
olyant, mire más nem vállalkozott, de bizonyos tekintetben ö irta lapja nagy részét.
Számos iró és nem iró czikkét dolgozta át a
lap szükségeihez alkalmazva, s nem egy
irónak adott tárgyat és munkát, s mennyi
mindent javított egész a legkisebb újdonságig. Mindenütt meglátszott keze nyoma, éltető szelleme. S mii>; a „Vasárnapi Újság" az
irodalom erdekeit ily kitűnően szolgálta, addig politikai melléklapja a legjótékonyabban
hatott a nép politikai szelleme fejlesztésére.
Ki egykor gúnyolta a phrasisok uralmát s

végig az egyetlen maradt, mely többre be- vast élt, kivel iró humoristáink nem mindig
csülte a népet, mintsem puszta politikai esz- állottak volna ki a versenyt. A magyar tárköznek tekintse és hizelegjengyöngeségeinek. sadalom, politika, irodalom mozgalmairól, s a
Tizenkét évig szerkesztette e két testvér- napi eseményekről senki sem beszélt több hulapot, sőt 1863-ban a ,,Magyar Sajtó" szer- morral, mint ö, ha a társalgásba bele ímele
kesztését is elvállalta. A legfáradhatlanabb gedett. A vendéglőben vagy kávéházban az
magyar szerkesztő egy beteg ember volt, s asztalt, hol ő ült, mindig hallgatók vették
a ki a közszellemet ébreszteni, a csüggedőkbe körül s a társaság, melyben megjelent, kényreményt önteni igyekezett, maga felöl már | telén volt felvidulni. Humoros megjegyzései,
rég nem táplált semmi reményt. Folyvást élezei szájról szájrajártak a városban, s nem
és mindvégig betegséggel küzdött. Mun- egyszer használták föl egyik vagy másik
kából és szenvedésből, szerkesztésből s a lapban. Még halála előtt egy pár héttel is
maga orvoslatából állott egész élete. De a vidáman vett részt az Akadémia és Kisfa-

Vizsgálódásaim és tapasztalataim arra a meggyőződésre vezettek, és
ebben Wigglesworth ur
is megerősített, hogy a
férjek sokkal hívebben
gondoskodnak elhalt nejeiknek emlék állításáról,
mint az övegynök férjeiknek. Pedig nem voltam épen oly gonoszlelkü,hogy elhitettem volna
magammal, miszerint a
nők a férfiaknál kevésbbé
volnának állhatatosságukról annyira meggyőződve, hogy arról még
márványon is bizonyságot merjenek tenni. Sokkal vaiószinübb, hogy
míg a férfiak elvesztett
élettársaikat önmaguktól egészen különvált
emlékek gyanánt képesek felfogni, addig a nők
érzik és tudják, hogy az
elköltözöttel,
bárhova
jutott is az, saját lényöknek is egy része tova
szállott. A lélek a lélekkel tart; az élő por pedig
rokonszenvez a sir porával; és az elhaltnak
nejé, épen e rokonszenv
erős voltánál fogva csak annál érzékenyebben irtódzik emlékeztetni a világot annak
létezésére. A kötelék úgyis elég erős; nincs
szüksége látható jelképre, és ámbár oldala mellett folyvást egy árny lebeg s keblét szünetlenül egy fagyos k ^z érinti,mindazáltal az élet s talán annak vágyai is, még
mindig élénkek lehetnek benne és uj reményekkel biztathatják a boldogság iránt. És akkor,
miért jelölné meg azt a sirt, melynek halálszaga talán a második nászünnepély vánkosán
is érezhető lenne? Oh nem! — inkább a
környező földdel tegyük egyenlővé annak

Pákh Albert siremléke a kerepesi-uti temetőben.

munkálkodását. Egy délután, mikor már a
jó asszonyság s illetőleg a kőfaragó épen a közepe felé járt a sirirat diktálásával és kimetszésével, melyet az elköltözött szellem maga
is bizonyára nagy megelégedéssel olvashatott volna, hát egyszer csak ki lép be a műhelybe? — ki más, mint épen az istenben
boldogult maga, testestől és — no persze
lelkestől is! Valahogy kihalászták a tengerből és most már ott állott előttök, még
pedig olyan állapotban, a melyben bizony
sem sírkőre, sem feliratra nem jgen szokott
szüksége lenni az embernek.

— És aztán — kérdem tőle — hogy
tudta neje kiállani ez örvendetes meglepetés
megrázó hatását?
— Na — monda az öreg, mélyebbre
metszvén egy hilálfő vigyorgását, melyen
épen akkor vésője dolgozott — én valóban
sajnáltam a szegény nőt; — egyik legjobb
márványdarabom volt, s azt is egy élő emberre kellett pazarolnom!
Egy csinos nő jött, kedves kis rózsabimbószerü leánykájával sirkövet választani
másik ikerleánykája számára, ki egy hónappal
azelőtt balt el. A halott irányában tanúsított
érzelmeik különböző természete különös hatással
volt rám; az anya nyugodt vala, fájdalomteljes
lemondással veszteségének teljes tudatában;
mintha kincse lett volna,
mely nem volt mindig az
övé, s most ugy kellett
észrevennie, hogy azt el
is lehet ragadni tőle. A
kis leánynak ellenben, a
mint látszott, fogalma
sem volt arról, hogy
voltaképen mi az a halál ; gondolatai talán ismerték azt, de szive bizonyára nem. Ugy tetszék nekem, hogy ama
benyomások és nyomok
folytán, melyeket az elhunyt nővér hagyott az
élve maradottnak lelkében, érzelmei majdnem
ugyanazok voltak, mintha most is karonfogva
állna ott az elköltözöttel, a márványlapot nézegetve ; egyszer-kétszer
körül is nézett ragyogó
mosolyával, mely azonban, midőn észrevéve,
hogy testvér - mosolya
örökre elhalványult,csakhamar zavarodottan borongóvá lön. Meglehet,
hogy tudalma igazabbat
mondott, mint itélő tehetsége — s talán elhalt
nővére most még köze
lebb állt hozzá, mint életében. Az anya és leánya sokáig beszélgettek
Wigglesworth úrral valami találó sirirat felöl,
s utoljára is egy hibás rimezetü közönséges versben állapodtak meg, mely
számtalan sírkőre volt
már fölirva. De midőn a
siriratok verseinek elkoptatott és közönséges
voltát nevetségessé teszszük, feledjük, hogy a
fájdalom sokkal mélyebben olvas azokban, mint
mi tudnánk, s mélyebb
és egészen Ö reá találó értelmet lát abban,
a mi oly halványnak és kifejezéstelennek
tűnik föl előttünk, míg tőle nem hallottuk
annak magyarázatát. A bánat újjá teszi a
siriratot, habár ugyan e szavakat ezer sirkö
ven olvastuk volna is.
— S mégis — mondám később Wigglesworth urnák — mégis csak jobbat vá
laszthattak volna ennél. Mig önök a tárgy
fölött vitatkoztak, legalább is egy tuczat
egyszerű és természetes kifejezés ^ lepett
meg mind az anya, mind a leány ajkairól
Ezek valamelyikét bizonyára f eredetibb
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' v tiilálóbb sirirattá lehetett volna átala- szedte, hogy egy tört ijat és szerteszórt
Kitani.
nyílvesszőket metszhessen, a vadászok és
— Nem, nem — feleié a kőfaragó, fejét harezosok emlékére, kiknek nemzetsége most
rázva — sokkal kényelmesebb dolog a köl- véget ért; hanem egyúttal egy kherubot is
tészet eme régi morzsácskáiból szedegetni; vésett oda, igy tüntetvén föl, hogy a szegény
en legalább mindig többre becsülöm és in- indián szintén osztá a keresztyének remékább ajánlom azokat, mint holmi újonnan nyeit a halhatlanság iránt.
faragott verseményeket. Es tudja isten, de
— Tessék 1 — mondám, nem alkalmas
iitkem ugy tetszik, mintha ezek néha ki- nézpontból vévén szemügyre a szárnyas
nyúlnának, hogy nagy fájdalomra is talál- fiucskát, ijat és nyílvesszőket — hiszen soknak, máskor meg mintha összehuzódnának, kal inkább hasonlít Cupido sírjához, mint
ugy hogy kisebb fájdalom kifejezésére is egy indián főnökéhez!
alkalmasak.
— Lári-fári beszéd — felelt a kőfaragó,
Néha-néha tréfás jelenetek is fordultak a művész sértett büszkeségével; azután szoelő Wigglesworthur és látogatói között. Egy- kott kedélyességével hozzá tévé: — Hogy
szer egy ravasz uri asszonyság, ki a város- halhatna meg Cupido, mikor olyan sok
ban korcsmát tartott, nagyon rá esett a csinos leány van a Szőlőskertben.
kőfaragóra két Vagy három sirköért, me— Szent igaz — mondám én, s azután
lyeket családja elhunyt tagjainak szeretett a nap hátralévő részében a sírkövektől egévolna megszerezni és fizetés helyett ama szen különböző dolgokról gondolkoztam.
nagyszerű kényelemben akarta részesiteni
Legközelebbi találkozásunkkor épen egy
kőfaragónkat, hogy kosztra magához vegye. nyitott könyvet vésett egy márvány sírkőre,
Erre aztán az a bolond képzelődés támadt a miből én azt következtetem, hogy ez emelmémben, mintha Wigglesworth urat asztal lék bizonyosan valami könyvmoly pap tudohjlyett egy széles, lapos sirkö mellé láttam mányosságát fogja kifejezni. Mindazáltal a
volna ebédhez ülni, s miutha esetlen apró dolog oda sült ki, hogy biz' az egy vénaszmárvány kherubjai egyikét darabolta volna szony szentirásbeli jártasságát jelképezi, ki
szét, egy pár keresztcsonton rágódott és egy bibliáján kivül sohasem olvasott egyebetj; saz
üres halálföböl vagy könytartó edényből, emlékkő kegyességének és jó cselekedeteinek
vagy épen hamvvederböl ivott volna; és e jutalma volt az orthodox egyháztól, melyközben gazdaászonyának halt gyermekei szol- hez tartozott. Sajátságos ellentétben állt e
gáltdk volna neki a kísérteties lakománál. jámbor keresztyén asszony emlékével egy
Mikor ezt az eszeveszett ábránd - képet az hitetlené, kiuek sírköve, saját intézkedése
öreggel közöltem, szivéből felkaczagott s azt folytán, magán viselé abbeli hitének nyilvámonda, hogy humorom nem a legroszabb nítását, miszerint a lélek ö benne épen ugy
fajtából való.
ki fog aludni, mint egy láng, és hogy ismét
— Hiszen teljes világéletemben mindig a semmiség fogja őt befogadni, a honnan
olyan asztal mellett ültem — monda ö — származott. Wigglesworth ur tőlem tudas nem csekély mennyiségű palát és már- kozta, hogy mily különös tulajdonság lehet
ványt ettem már meg.
az, mely egy holt ember porát ilyen bor— Kemény eledel biz' az! — felelém zasztó hit nyilvánítására teszi képessé?
neki mosolyogva, — de ugy látszik, hogy
— Ha tudnám, — monda ő — hogy csak
ön azt mégis kitűnő emeszetünek találta.
egyetlen egy halandó is borzalom nélkül
Egy ötven éves, vagy legalább is olyan- olvassa el e föliratot, vésőm annak egyetlen
forma korú, mogorva, visszataszító arczu betűjét se metszené ki soha. De mikor a sir
férfi egy követ rendelt meg halálos el- efféle álnokságokat beszél, az ember lelke
lensége sirja számára, kivel éltének felét saját elborzadása által fogja megismerni az
elkeseredett czivódásban tölté el, inind- igazságot.
kettöjöknek kölcsönös nyomoruságára és
— Bizonyára ugy lesz — mondám én,
romlására. E tünemény titka pedig abban meghatottan ez eszmétől: —hadd kisértse meg
állott, hogy a gyűlölet utoljára valóságos a szegény hitetlen istenkáromlásokat prédigyámolává s élvezetévé lön e szegény sze- kálni sírjából; ám ez csak egy ujabb módja
rencsétlen lelkének; az helyettesitett nála lesz annak, hogy lelkünk annál jobban átmindenféle szelidebb érzelmeket; s valóban hatva legyen a halhatatlanság tudata által.
a rokonszenvnek bizonyos köteléke állt fenn
Volt egy öreg Norton nevű u r , kit
közte s azon férfi között, ki szenvedélyének az egész szigeten ugy ismertek, mint roprészese volt; és most, midőn a szenvedély pant vagyonú embert, melyet nem a legtárgya meghalt, az engesztelhetetlen ellen- tisztességesebb utón halmozott össze szörség volt a halott egyetlen gyászolója. Sőt nyű zsugorisággal. E nyomorult fösvény,
abbeli szándekát is nyilvánít á, hogy ellen- jól tudva, hogy egyetlen barátja sincsen, ki
sége mellé fogja magát eltemettetni.
majd, ha sírjában fog pihenni, megemlékez— Alig hiszem, hogy poraik összevegyül- zék róla, saját maga tette meg a szükséges
jenek — monda nekem később az öreg kő- előkészületeket, hogy holta után emléke
faragó, mert néha fölfogásaiban bizonyos fennmaradjon, és egy szerfölött nagy fehér
világiasságot árult el.
márvány lapot alkudott meg, domborművű
— Oh igen — felelém neki, miután jó betűkben kivésendö hosszú sirirattal és oly
hosszason elgondolkodám ez esemény fölött; nagyszerű kidolgozással, a milyen csak
— és ha valamikor ismét föltámadnak, e két Wigglesworth ur művészetétől kitelhetik.
elkeseredett ellenség bizonyára igen jó ba- Volt valami nagyon jellemző e találékonyrátokul fogja egymást föltalálni. Nekem ugy ságban, melynél fogva e zsugori még saját
tetszik, hogy a mit ök tévesen gyűlöletnek sírkövében is értékesíteni tudta pénzét, mert
tartottak, nem volt egyéb álarcz alá rejtő- valóban e sirkő ama néhány hónap alatt, a
zött szeretetnél.
meddig még azután élt, sokkal több élveEgy régészeti hajlamokkal biró uri em- zetet nyújtott neki, mint akár egy egész
ber Chabbiquidick nevű indián számára század alatt azontúl, hogy azt csontjai fölé
rendelt emlékkövet, ki egyike volt ama ke- helyezték. Ez esemény egy ifjú leánykát
veseknek, a kik mocsoktalanul őrizték meg jutat eszembe, egy nyúlánk, halvány,
verőket e vidéken, s kiről azt, beszélték, gyönge teremtést, ki nem igen hasonlított
hogy örökösödés szerinti főnök volt és attól a „Szőlőskert" rózsás arczu, pirospozsgás
az mdiáu sachem-től (főnök) származott leányaihoz, kiknek fénylő virulása között
volna, ki Mayhew kormányzót a „Szőlős- szegényke szemlátomást hervadozott. Majd
k e r t é r e érkeztekor fogadta és üdvözölte. mindennap el-ellátogatott e szegény leány
Wigglesworth ur minden ügyességét össze- a kőfaragó mühelyébe, rendre nézegeté a

márványdarabokat, mig aztán egyszer csuk
oda jegyezte nevét egy vékony kőlapra,
mely ugy gondolom, tisztább fehér volt a
többinél. Többé nem láttam őt, de kevéssel
azután Wigglesworth urat épen munkában
találtam a mint a leányka szűzies nevét az
általa választott kőbe kimetszé.
- Meghalt — szegény leányka! —
monda ö, félbe hagyván a dalt, melyet fütyürészett — és valóban igen jó anyagú darabot választott ki sírkövének. Ugyan mondja
csak, e kőlapok közül melyik tetszenék önnek
leginkább, hogy saját nevét rajta lássa?
— No, az igazat megvallva, kedves Wigg
lesworth ur, — mondáin egy pereznyi szünet
után, mert a kérdés váratlanszerüsége kissé
megdöbbentett — h°gv már őszintén beszéljek önnek, biz' én magam nem sokat
vagy talán épen semmitsem törődöm saját
sírkövemmel s egyátalában édeskeveset
adok minden afféle szokásra, hogy a por fölébe, mely egykor ember volt, emlékeket
emeljünk. E nehéz „márványkövek súlya,
bárha nem érzi is azt a fölszabadult lélek
meghalt porhüvelye, iszonyú nyomást gyakorol az élve maradottak szellemére és azt
eredményezi nálok, hogy a halál eszméjét a
mennybeli szabadság helyett a sir börtönszerű fogságával kötik össze. Minden sirkö,
melyet ön valaha készített, egy elvétett
rendszer látható jelvénye. Lelkűnknek fölfelé
kellene repülni a lepkével — és nem ide
lent sinlődni a levedlett htivelylyel, mely
egykor azt környezé. Igazán és őszintén
szólva, sem azoknak, a kiket mi élőknek nevezünk, s még kevésbbé azoknak, a kik már
elköltözének, nincs, de nem is lehet a sirral
többé semmi közük.
— Sohasem hallottamilyen pogány dolgokat ! — mondáWigglesworth ur,elképpedve
és meglehetősen bántva okoskodásaim hallatára, melyek megtámadták minden ismeretet s eddigi érzelmeit s rosznak és hiábavalónak tüntették föl teljes élete munkáját
— ön tehát el tudná felejteni meghalt barátait, mihelyest a föld alá kerültek?
— Ők nincsenek a föld alatt, viszonzám
én; és igy miért jelöljem meg azt a helyet,
a hol nincsen kincs elrejtve! Elfeledni őket!
Oh nem! de épen azért, hogy annál jobban
emlékezhessem rajok, feledni akarom azt, a
mit eldobtak maguktól. És hogy valódibb
fogalmam lehessen a halálról, feledni akarom a sirtl
De a jó öreg kőfaragó csak tuvább mormogott s keresztül-kasul botorkázott sírkövein, melyek között az életet végig járdalá.
Akár volt igaza, akár nem, én midenesetre
bölcsebbé lettem ismeretségünk s természetes jellemtanulíuányozásaink által, melyekre
azok nyújtottak alkalmat, kik régi vagy
ujabb fajdalmaikkal oda jöttek a jó öreghez,
hogy márvány lapjain feledhetetlenné tegyék szivök bánatát. S mégis, a bölcseség
nyereségén kivül kinos aggodalmakat is
nyertem; mert erős kétely szállta meg lelkemet, hogy vájjon ez élet sötét árnyképei,
a bánat és a fájdalom, nem találnak-e épen
annyi valódi vigaszt azokban, — kihagyván
a számításból mindennemű vallásos befolyást, - mint abban, a mit mi az élet örömeinek nevezünk?
Angolból.
Sárai Lajos.

A franc-tireur-ök.
Francziaország két nagy hadserege, részint
halva, részint koldus, részint fogoly idegen földön.
Várai elfoglalva, a lovakat megették maguk az
éheztetett katonák s a franczia ágyuk és mitrailleuse-ök most a hadsereg itt-ott még fel-feltünedező foszlányaira okádják pusztító tüzöket.
Francziaországnak többé hadserege nincs,

értve hadmüvelet képe3, offensiv hadsereget. Ha alatt a delejtű teljesen kijön rendes kerékvágásá- légkörbe. Ennek hatása aztán, természetesen naegy háborúban álló nemzet kard, akkor a franczia ! ból. Nagyon szép északi fény tündöklÖtt 1859. gyobb az egyenlitőhöz közeli tájakon, mert itt a
kard a sedani és metzi kapituláczióval kicsorbult. aug. 29-én is, mit a villanytávirda bánt meg leg- tenger mérhetlon felülete ki van téve a párolgásFrancziaország most már önvédelemre van inkább. Kimagyarázhatlan táviratok ejtették bá- nak, mit a nagy hőség jelentékenyen előmozdít.
szorulva, arra pedig ő nem való annyira, mint tá- mulatba a hivatalnokokat. Parisban pont 10 óra A szélrohamok ez igenlegesen villanyzott rétegemadásra, a melyben nagy volt — valaha. Az os- 30 porczkor a működésen kivüli sodronyokkal ket magukkal viszik az északi sark felé. S a mint
tromzárolt Paris, az egyetlen vár, mely annak | egybekapcsolt csengők egyszer csak elkezdtek önkénytelen utjokat teszik, meghűlnek, összesünevezhető: Belfort, és talán a most erődített Lyon, hangot adni, A működésben lévő sodronyok kö- rüdnek, s a légkörben alább-alább szállnak. A
ezek azok a pontok, a hol még néhány tízezerre zötti egybeköttetés több helyen megszakadt, s a sarkoknál vagy azokhoz közel az örökjég annyira
menő rendes katona van; a loirei, lillei, orleansi és készülék tanusitá, hogy az állandó folyam meg- megsüriti e rétegeket, hogy az egyenlítői tengehavrei hadseregeknek ujabb időkben hírét is alig szűnt. A villanymérő jobbra-balra ugrált. A 0-fo- rek igenleges villanyosságával telt gőzöket a
kon álló tűk időközönként a 10, majd a 20 fokra nemlegesen villanyos földdel csaknem közvetlen
hallani.
Mit csinál hát Francziaország ? Elfogadja a ugrottak át, azután a 30-ra, s onnan rendotlenül érintkezésbe hozza. A két villanyosság egyesül, s
békét, bármily megalázó legyen is az? Nem! az vissza ide s tova. A zavar oly nagy volt, hogy még mint mindenütt, hol rohamosan történt az egyea vasúton is csak a legnagyobb elővigyázattal sülés, villanyos elsülés jő létre, épen ugy mint a
egész nép fegyverkezik.
A mit a kormány hangzatos proklamácziói, j lehetett közlekedni, s a vonatok számát megke- villámlásnál. A mi vidékünkön az egyesülés műtéte a. vezető nedves légrétegeken keresztül elsüa mit a préfectek, mairek sürgetése, rimánkodása, vesbitették.
A rendes delejtűn is észlelhető az északi fény lés nélkül a legnagyobb csendben és látszat nélkül
fenyegetései nem tudtak előidézni: azt előidézte a
betört ellenség maga zsarolásával, gyujtogatásá- hatása. Tudjuk, hogy ha élenyen keresztül villany- létesül, de a száraz időjárás alkalmával, midőn az
val, ártatlan emberek tömeges gyilkoltatásával: szikra megy át, az az elem könnyen egyesül, s egyesülés kanálisa mintegy kiapad, az igenleges
gyönge ezaga lesz. Az élenyt ez esetben ozon-nak villanyosság összegyűl a felsőbb légben, migix m
a nép fölkelt.
Francziaország minden falvában , minden hívják. Az olyan eszköz, mely megméri, hogy a a közte s a nemleges föld közti vonzódás villapusztáján mintha a földből merülnének fel apró légkörben mily mennyiségű ózon van, a villanyos nyos elsülést eredményez. Az északi fényt az
fegyveres csapatok, roszul fegyverezve, fegyelme- elsülés terjedelmét is kimutatja, s északi fény egyesülés folytonos működésének tulajdonithatjuk,
zetlenül s begyakorolatlanul, mindenféle ruhában, alkalmával a légkörben aránylagosan sok ózon mely a delejes sarkok körül szakadatlanul tevékenységben van. Az északi fény tehát az elsülést
foglaltatik.
az igaz, de — mindenütt.
Az is tudva van, hogy a vihar, jégeső, hó stb. kisérő világosság; nem áll tehát azon vélemény,
Guerilla-harczra került a dolog. A guerillaharcz a legborzasztóbb neme a hadviselésnek. a légkör villanyos állapotával szoros egybekötte- mintha az a sarki jegek világosságának visszfénye
Lesből, mikor nem gyanítják, támadják meg a tésbtn áll. — Az 1859-diki északi fényt előzőleg volna.
szabad-vadászok a kisebb ellenséges csapatokat aug. 24-én Stayérben Gráíz városban a vihar nagy
A sarkoknál lévő levegőben igen gyakran
elmetszik az ellenség élelmezési vonalait, elfogják fákat tördelt ki, 25-én Lyonban szintén rettenetes apró jégpelyhekből csaknem átlátszó felhő alakul,
társzekereiket, lőszer- és élelemszállitmányait vihar dühöngött. A villámlásokat jégeső követte, lehet, hogy az elsülés alkalmával o felhők ragyoapró boszantásaikkal örökké fárasztják, pihenn s több ház lett a vihar áldozatává, s ugy olvassuk, gása is neveli a fény bűbájos hatását.
nem engedik. S ha az ellenség nagyobb tömegek- hogy mostanában is igen sok helyen borzasztó
Említettük, hogy azon léghullámok, melyek
ben halálos csapást készül mérni reájok, akkor viharok rettegtették a tengeren utazókat.
igenleges villanyosságot tartalmaznak, a föld felé
Ezek szerint nem lehet kétségünk e tünemény a sarkok közelében leszáilanak. A delejes sarkokat
köd előttem, köd utánam, eltűnnek, szétoszlanak s
a csak általok ismert hegyi utakat felhasználva villanyos természetéről, mert akkor tűnik föl, mi- jelezhetjük azon hely gyanánt, hol a földnek deegy meghatározott ponton újra összejönnek s újra kor a villany túlsúlyban tartózkodik a légkörben, lejes ereje mintegy összpontosítva van. Ezek ninkezdik munkájukat. Borzasztó az ilyen harcz. I s befolyással van a földön lévő minden villanyos csenek messze a fold forgásának tengelyeitől.
Napóleont a guerilla-háboru véré meg spanyol- tárgyra.
Azon hatást, mit a fóid nemleges villanyosságának
országi hadjárata alkalmával.
Minden tárgy a maga természetes állapotában vonzása előidéz, utánozni lehet ugy, hogy egy
Most ilyen háború foly Francziaországban egyenlő mennyiségű igenleges és nemleges villa- villanydelej tengelyét az elsülő villanytelephez
A községek összerakják pénzöket, fogy vert és nyossággal bír, melyek egymást semlegesítik. A közel helyezik. A hasonlat még meglepőbb, ha
ruhát vesznek fiaiknak, kiket aztán elküldenek természetben a villanyosságra vonatkozólag két ugyanezt megritkitott levegőben viszik véghez.
franc-tireuröknek. Ezek már igen sokan lehetnek fajta testek léteznek, t. i. vezetők, melyek a két A delej körül fényes gyürü alakul, s e gyűrűnek
Garibaldi parancsnoksága alatt három u. n. had folyam különválásának csak gyöngén állanak forgó mozgása van, 3 a tengely felé gyémántsyinü
osztály van belőlök a Voges hegységben , de a ellent, továbbá nem-vozetők, melyek erős ellensze- szalagok látszanak alakulni. Ezt látjuk az északi
szét szórva szanaszét portyázó franc-tireur-ök ösz- gülést fejtenek ki. Egy üvegrud, p. o. nem villany- fénynél is. Az északi fény sugárzó ive épen ilyon
szesszáma bizonyosan nagyobb. Meghatározni vezető. Ha azt száraz selyemmel gyorsan dörzsöl- gyürü s központja a delejes sarknál létezik.
Az északi fény igen gyakran föltűnik, mint
nem lehet számukat, mivel el-eltünnek, mintha a jük: benne túlsúlyban fejlik ki az igenleges villanyosság,
s
azt
egy
nem-villanyzott
vezető
test
az
eddig
mondottakból kitűnik, hogy mi nem
fold nyelte volna el s újra egy másik nem sejtett
közelébe hozván, ugy találjuk, hogy a test leg- lehetünk mindenkor e nagyszerű látvány tanúi,
helyen merülnek fel.
E szabadcsapatokhoz Amerika, Anglia, Gö- közelebbi részében túlsúlyban az ellenkező nem- annak egyik oka az, hogy az elsülés nem mindig
rog-, Lengyel-, de kivált Olaszország is neveze- leges villanyosság fejlett ki, mi az üveghez vonzó- oly nagymérvű; továbbá a közbeeső felhők is
dott, az attól távolabb eső részben pedig igenleges gátolják, hogy az látkörünkbe essék. E szerint
tesebb kontingensekkel járultak.
villany
van, mi visszataszittatott. E műtétet tehát e gyönyörű tünemény azon természeti okok
Képünk a Toursból kivonuló egyenruhás
villany-inditásnak
nevezik. Ha már most a test eredménye, melyek folyvást működésben vannak.
franc-tireuröket ábrázolja, a törvényszéki palota
Még azt kell pár szóval megemlítenünk,
előtt, hol nemrég a Noir Viktor gyilkosa, Bona- könnyű: észrevehetőleg az üveg felé húzódik, a
vonzó
folyam
közelebb
lévén,
mint
az
eltaszitó.
hogy
micsoda összeköttetésben áll az a távirdaparte Péter pőrét tárgyalták.
Ez
átalános
elvek
előre
bocsátása
czélunkra
nézve
sodronyokkal.
Mikor a tengelyeknél a villanyos
E franc-tireurök egyenruhája fekete, fekete
elsülés létre jő, két folyam képződik, együ: a
zászlójuk van, közepén fehér halálfővel és kar- elkorülhetlonül szükséges volt.
Ugy találták a tudósok, hogy a föld felszíne megritkult légen tör keresztül, másik magán a
csontokkal. Valóban borzadály látni az alakokat.
És ez a valódi „fekete sereg" már eddig is hősileg nemlegesen villanyos. A tenger ellenben, különö- földön. Ez a villanytörvények természetes köharczolt, s nem egy összeütközésnél diadalmasan sen az egyenlitő táján igenleges villanyossággal vetkezménye. A távirda-sodrony összeköttetésben
bír. Ezek kétségbe vonhatlan tények. De la Rive áll a földdel, s ugy tekinthető, mint e vezetőnek
állottá meg helyét.
azt
állítja, hogy a tenger azon vegytani folyamat egy része, természetes, hogy ha rendkívüli erős
A közel jövő megfogja mutatni, mit eredméáltal
válik igenleges villanyosságuvá, hogy a elsülés jő létre, minőnek mi is a múlt héten tanúi
nyez e kétségbeesett harcz s lesz-e olyan sikere
leszürődő tengervíz egyesül a földgömb izzó valánk, ez háboritólag hat a távirdákra is.
Francziaországban, a milyen Olasz- és Spanyolortömegével. A víz elbomlását az igenleges villaAzon törvények, melyek e világot kormászágban volt.
nyosság kiszabadulása kiséri. Az már aztán kér- nyozzák, igen egyszerűek, de épen ezen egyszerűdés, ha vájjon ez ok eléggé kifejti-e a hatás ségükben áll valódi nagyszerűségük. A mi ezelőtt
nagyságát; ezt a tudomány talán későbben vilá- csoda volt, a tudomány fáklyájánál megvilágítva
Az északi fény elmélete.
gosabban földeríti. Annyi azonban bizonyos, hogy is csoda marad, csakhogy nem érthetlon.
Csendesen ültem szobámban m. hó 25-kének csaknem minden forrás rendkívüli háborgást muK. Tóth K.
estéjén, midőn egyszerre nagy zaj támad. Kite- tat vihar közeledtével, mi hihetőleg azon patakok
kintek, s ime nyugot és észak felől az ég bibor- villanyos állapotának tulajdonítható, honnan ereKirándulás Rumeliába.
fát''olba volt öltözve. Az első perezre az én gon- detüket veszik, továbbá befolyással van erre még
dolatom is az lehetett, hogy valahol roppant tűz a villanyos légkörrel való viszonyuk is. Az is
1.
van, s annak világa vetődik erre, de csak egy bizonyos, hogy a Vezuvból fölemelkedő gőzök
erősen
igonlogesek;
ugy
minden
vegytani
bontás
Rodosztóban.
perczif, mert aztán rögtön rájöttem, a mint a
fényszalag terjeszkedett, hogy e gyönyörű látvány nélkül a tengervíz az igenleges villanyosságot
Tavaly nyáron kötötte meg, mint tudva van
az „északi fény," oly szép alakban, minőt tájé- akként vezeti a föld felszínére, mint azt az izzó Daud pasa egy bécsi társasággal a Törökországföldtömegbe
bocsátott
sodrony
eszközölnéDe
a
kunkon ritkán láthatni. Hallottuk aztán másnap,
ban építendő vasút iránti szerződést, s még1 azon
hogy ez égijel nagy háborút jósol, rósz időket tengervíz vegytani felbontásának, mikor t. i. az a évben mérnökök és földirók küldettek ki, ho<*y az
várhatunk. Az emberek minden rendkívüliből sze- föld izzó tömegével egyesül, világos bizonyítéka építendő vasúti hálózat és terv ügyében a helyazon tény, hogy a tűzhányók löveteiben nagymenyretnek jósolni.
nyiségü
halvag és könhalvagos gőz találtatik, mi színén előtanulmányokat tegyenek.
Jelen czikkemnek czélja az, hogy lapunk
A földirók számra 9-en a/, osztrák-magyar
olvasó közönségét e nálunk csak ritkán látható nem származhatik máshonnan, mint a tenger halvezérkarból
voltak kinevezve e czélra, s köztük
ványától.
S
különös,
hogy
a
tűzhányó
hegyek
természeti tünemény sajátságaival, s okával megvolt
hazánkfia
maadi Kovács György kapitány, a
aránylag
nagyobb
mennyiségben
találhatók
a
tenismertessem.
A lapok sajnálkozva jelenték ki, hogy pár ger melletti vidékeken, mint a tengertől távoli kit Vámbéry A. felszólítására ez°utjában mint
tolmács és útitárs kisértem.
nap óta a táviratok annyira zavartak, hogy tájakon.
Akármi
okozza
is,
elég
az
hozzá,
hogy
a
föld
A mérnökök és földirók mindnyájan Konstana kellő értőimet azokból kibetűzni nem lehet, s
ezt nem eszközölte más, mint az északi-fény. A nemleges, a tenger pedig igenleges villanyosságot tinápolyba gyülekeztek s innen indultak rendelnagyhírű természettudós Arago már régebben artalmaz, ennélfogva a tengerből felszálló párák tetósök helyére. Mi a4-ik csoportba, úgynevezett
állította azt, hogy az északi fény előtt ? tartatna genleges villanyosságot visznek föl magukká! a irigádba, voltunk beosztva é? munkakörünk Her
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manlutól Bánjáig, később még Bazardzsiktól Szó- hadnagy tartatta fenn a mi számunkra. Nem tud- paradicsomban volnának és jpoloskának hirét sem
-*,„' t «WHg
tuk, boszankodjunk-e vagy nevessünk, hogy oz a hallották volna.
fiáig terjedt.
Végre megvirradt; összeszedtük podgyászunA német, többnyire würtembergi mérnökök főhadnagy igy gondoskodik saját városában kémindnyájan Baedeker után indultak s azt állítot- | nyelmünkről és jó ellátásunkról. Hiába, a török kat, nem is volt kedvünk reggelizni, csak egy-egy
findzsa török-kávét hörpentettünk fel, s útnak inták, hogy Konstantiuápolytól Adrinápolyig csak i vendégszeretet hires!
Ha nem volt más, evvel is be kellett érni, dultunk, felfogadva, hogy jövő éjjel a kocsikon foszárazföldön és pedig lóháton lehet és kell utazni.
Erödi Béla.
Én a tengeri utat ajánlottam Kodosztóig, s onnan mégis jobban hittük magunkat elszállásolva azon gunk hálni.
kocsin utazást Adrinápolyba; ők ezt lehetetlennek |1 szegény törököknél, kik az udvaron levő deszkatartották és elindultak előttünk két nappal. Az én emelvényen 40—50 en feküdtek egymás hátán.
Egyveleg.
Lementünk tohát szórakozni a chán alatti kátervemre hajlott Kovács kapitány, Stuchlik és b.
Pfeifer, szintén vezérkari kapitányok és földirók. véházba. A tágas fa-bódé köröskörül fa-padokkal
— (Kórház egy templomban.)
Mi tehát augusztus 2-ikán reggel 8 órakor van körülvéve, melyre, mihelyt egy igazhivő beA jelen háború s átalában minden háború
már a török hajón voltunk. A hajó alsó kabinját lépett és czipőjét levetette, azonnal fel is guggolt igen szomorú tapasztalatokkal bizonyítja be ama
és szörpölte kávéját. A szoba ékitményét csak a
egészen rendelkezésünkre bocsátották.
példabeszédnek igaz voltát, hogy a szükség törDélután felmentünk a hajófodezetro és gyö- padlatról lelógó, színes papírból készült lánczok vényt ront. Háborús időkben vége van minden
nyörködtünk a felséges panorámában, melyet a és papír czafrangok képezték. Egy sarokban volt rendezettebb viszonynak és mindenütt a pillanat
fel- és eltünedező gályák, a Márvány-szigetek, a a tűzhely, hol a víz forrt, s mihelyt szükség volt, szükségletei szabnak törvényeket. A mostani hátávolban kéklő és fehérlő bithiniai Olympus, a megfőzték belőle a kávét.
A kávéház vendégei mozdulatlan közönyös borúban is megtörtént, hogy olyan helyeken, hol
szemünk előtt fekvő szárazföld falvaival és romeddig a vallásos emberek a lélek szenvedései ellen
jaival és mindenek felett a kékes-zöld tenger va- arczczal néztek ránk, ugy látszott, nem igen érde- kerestek enyhületet, most a testi fájdalmak találrázsolt szemünk elé. Midőn a kikötőbe értünk, én keltük őket. Csupán a főhadnagygyal gyűlt meg nak gyógyírra. Elzászban és Lotharingiában a
azonnal partra szállottam, hogy a holnapi útra ko- a bajom, mindent szeretett volna tudni, s nem csataterek körül fekvő helységek tomplomait kagyőztem eléggé felelni kérdéseire, a mit megint a
csikat fogadjak.
tonai kórházakká alakították a vérengző harezok
Egy Jakub nevű zsidó-gyerek szegődött mel- törökül nem értő kapitányoknak is meg kellett sebesültjei számára.
magyaráznom.
lém és elvezetett a fuvarosok tanyájára. A mint
Képünk a pont-á-moussoni főtemplom belMi csaknem az utolsók maradtunk a kávéházoda megérkeztem,leültettek egy fakaiiapéra, kávét
hoztak s ugy kötöttük meg az alkut három kocsira. ban^ midőn láttuk, hogy az öreg kávés isásitozik, sejét mutatja, mely szintén kórházzá alakíttatott
át. Valóban megható s egyMegmutatták először a lovakat,
szersmind borzasztó látvány! A
azután a kocsikat, miket ott tatérés folyosókon, vékony szalligának hívnak, s melyek igon
marétegre fektetve, a khórusok
csinosak, csak hogy szükok és
ülésein, az oltárlépcsőkön, a szóbelül tükrökkel, szines üveszéken , sekrestyében — egy
gekkel és fehér gömbölyű fejű
szóval mindenütt, a hol csak
szegekkel vannak felezifriízva.
egy kevés üres hely volt kapNem volt vesztoni való időm,
ható,
nehéz sebesültek feküszhogy velők törökösen egy óráig
nek,
kik között orvosok, kö4—5 csésze kávé mellett alkudnyörületes
nővérek és apátok
hattam volna, hanem siottem
járnak
föl
s
alá, segítséget éa
mielőbb túlesni egy teendőn,
vigasztalást
osztogatva.
Franmert volt még elég elintézni
cziák és poroszok, valami ötvaló dolgunk. Égyességre lépszázan vannak itt elhelyezve
tünk tehát, 2V2 lirát (27 f. 50
össze-vissza, ugy a hogy hirtekr) Ígértem egy kocsiért Adrilenében lehetett. Milyen békénápolyig, a mi Rodosztóhoz egysen megfér ilyenkor egymás melés fél napi ut.
lett jó barát és ellenség! A
Mialatt én Rodosztóban járbalsors tehetetlenné tette és a
tam, a társaság is elhagyta a
szerencsétlenség kiengesztelte
hajót és szándékát megmásítva,
őket egymással. Az isten tiszRodosztóban kívánta tölteni az
teletének
helyén a halál és a
éjszakát, mindenekelőtt pedig
szenvedés
ütötte
fel tanyáját.
jól akart vacsorálni. A török
**
(Fekete
pecsét.)Ylá,ny
anya
főhadnagy, mint istentől odarenvan most, a ki eped egy-egy
delt kalauz, egyszerre kitalálta
kis jel után, mely hirt adjon a
szándékunkat, s a nélkül, hogy
csatatéren harezoló fiáról! Mily
felszólítottuk volna, ajánlkozott,
öröm van a faluban, ha aztán
hogy elvezet egy pompás bokanaz édes anya szeretett fia kezetába (étház). Ott a jó formán
irásáraismer! Egy szegény öreg
elhízott török szakács rögtön
anyóka is kapott Bonnban egy
felszedi a fazekok és bográcsok
levelet a csatatérről, de a mint
fedeleit és előszámlálja étkeit.
meglátta, hogy fekete pecsét
Én két év alatt már nagy
van rajta, szivéhez kapott, öszismeretséget és barátságot köszerogyott és fel se kelt többé.
töttöm a török ételekkel, de a
Az ijedtség megölte. A levelet
társaság többi tagjai még orrpedig
a fiu irta, eldicsekszik
befogva sem ehettek a pompás
benne,
hogy semmi baja,még
juhzsirral és felséges olajjal kécsak meg sem sebesült, pedig
szitett ételekből, s igyekeztek
Kórház a pont-á-moussoni főtemplomban.
sok csatában volt, vitézül viselte
kenyérrel és borral csillapítani
magát és hadnagy lett, s megéhségüket.
Ezután a chánban három szobát nyittattunk; felmentünk szobáinkba s kezdtünk okoskodni, magyarázta azt is, hogy azért tett levelére fekete
de mennyire elbámultak az idegenek, a kik azt hogy lehetne itt semmiből ágyat teremteni? Sze- pecsétet, mert az ily levelekről fölteszik, hogy
hitték, hogy ha nem is oly kényelemmel bútoro- rencsénkre volt két pokróczunk és lepedőink, halálhir van benne, tehát biztosabban érkeznek
zott szobákat találnak, mint nyugaton, legalább ebből rögtönöztünk fekhelyet s leheverésztünk meg, nom sikkasztja el s nem hagyja kézbesittetlesz mindegyikben egy ágy, székek és mosdó-asztal. a kemény ágyra. Én hamar elezenderedtem, lenül az emberi kegyelet.
*• (Kormányosható léghajó.) Parisban 40,000
Én mosolyogtam álmélkodásukat, mert már volt do Kovács kapitány, jóllehet dúsan behintette
szerencsém az ilyen törökországi vendéglőkhöz. A ágyát poloska-porral, egész éjen át szemét sem frknyi hitelt nyitottak Dupuy de Lomé számára
szobák a szó szoros értelmében üresek voltak, s a hunyhatta be, annyira megtámadták e gyilkos léggömbi találmánya valósítására. Dupuy de
szobapinezér, a kit törökül odadzsi-nak neveznek, állatok. Lehetett éjfél, midőn nem tudom mire, Lomé, ki a franczia pánczélhajókat összeállitá, a
sietett saját fogalma szerint kényelmünket kielé- de én is felébredtem, s a kapitányt a halványon vizhajózás elveit a léghajók igazgatására akarja
gíteni, hozott egy gyékényt, két vizos kancsót;, pislogó gyertya mellett ülvo találtam. Nagyon alkalmazni. Mint a „Francé" irja, a kitűnő tudóa
egy nagyot és kicsit: a nagyban ivóviz van, a ki- csodálkozott, hogy én oly jóizün aludtam mosta- léggömbje tojásalaku, melynek mindkét végpontcsinek használatát találják ki kedves olvasóim; | nig, holott lepedőm és arezom piros volt a polos- ján egy-egy szárny van álláskötelekkel a csolnak
végül egy faggyútól piszkos cserépgyertyatartóba káktól, s azt mondja, csak néha fordultam fekhe- fenntartására. Hátsó részéro három szegletü vábole gyömöszölt kis-ujj vastagságú sárga faggyú lyemen, a minek jele csakugyan piros nyomokban szon van kifeszitve, mely tetszés szerint igazgatható a kormánynyal összeköttetésben álló kötelek
gyertyát. Midőn mindezt megtette^ nagy nyájaa- | volt látható a fehér lepedőn.
sággal igy szólt hozzánk a szobákra mutatva:
Erro zajt, beszélgotést és német káromkodást segedelmével. Indítója egy csavar, mely 4 embert
„Bujurun bejler, odalar hazir" („Tessék uraim, a hallunk kívülről. Kovács kapitány azt a megjegy- foglalkodtat, szárnyai selyemmel fedett fa-lemeszobák készek.") Az európai passagierek, a kik a zést teszi, hogy itt németül más nem káromkodha- zekből készülnek. A szükséges teher pótlására
fa-tornáczon tanakodtak, váljon nem lett volna-e tik, hacsak nem útitársaink. Kimegyünk a gyer- van egy hólyaghoz hasonló készlet, mely levejobb a hajón maradni, boszankodással uiordujtak tyával, hát a két poloska-martir szobája előtt a tor- gőt tartalmaz. Egy ily léggömb egy óra alatt
a szegény törökre, hogy adjon nekik más szobát, nácz karfájára ülve veszokszik, hogy melyiköknek 8—11 kilométre utat tesz meg. Az irányt két
bútorral. Nem akarták elhinni, hogy e jámbor em- volt több poloskája és kit csíptek jobban össze. E erő adja: a szél éa az indító. Ha a szél délről jő,
bereknek nincs más fogalmuk a bútorozott szobá- j furcsa jolenetre el kellett mosolyodnunk, s az egész az északi egyenes irány helyett lehetne északról. Az odadzsi mentegetődzött, hogy sziveson 1 éjét álmatlanul töltöttük beszélgetve a tornáczon. keleti vagy észak nyugatit követni 30—45° szögszolgálna más szobákkal, de a vendégek mind el- ! A hold sárga fényt vetett az udvaron alvó törö- ben a szél erejéhez képest.
foglalták, s ezt a hármat, a legtisztábbakat, a fő- 1 kökre, a kik olyan édesen aludtak, mintha a
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** (A „Hazánk és Külföld' ) .szerkesztését ur
i évtől kezdve Kazár Emil, a lap eddigi főmunkai társa veszi át. Szokoly Viktor, a lap eddigi szerkosztője, a lap főmunkatársa lesz4 Szokoly e
mellett a .Zzarnokok titkai" czimű 3 kötete munkára hirdet előfizetést.
** (A „Reform") nov. 10-ki számában mind
a kiadó Ráth Mór, mind a szerkesztő Rákosi Jenő
tiltakoznak ama föltevés ellen, mintha lapjok állami subventióban részesülne. A hivatalos lap is
kijelenti, hogy soha semminemű összeköttetésben
nem állt a kormány s nem áll ma sem a „Roform"mal, mely fönállása óía akárhányszor (például a
franczia-porosz kérdésben) a kormányétól lényegesen eltérő politikát űz.
^

össze. A kikötők építésénél különös tekintettel
lesznek arra, hogy a kikötők elég tágasak legyenek, nehogy ugy járjanak azokkal, mintáz újpesti
kikötővel, mely alig néhány éve hogy megnyittatott, s már szűknek bizonyult be. E kikötők az
átmeneti kereskedésnek nagy előnyére lesznek,
mert a hajókról az árukat egyenesen a vasúti kocsikba s ezekből egyenesen a hajókba lehet majd
szállítani.
** (A szüret Tokaj vidékén) ez évben oly
silány eredménjt ad, milyen már rég nem szomorította a szőlős-gazdákat; az oly nagyhirü tokaji
borok készitéséhez szükséges aszuszőlő teljesen ,
hiányzik, sőt a folytonos esőzés folytán beállott
szőlőrothadás alkalmasint még az asztali borok
minőségét is nagyon alászállitandja. — Ellenben
a szoszégetés meglehetős lendületet nyert a vidé ken épen a kedvezőtlen időjárás folytán, mert a
gabnanemüek tetemes része behordás előtt össze ázván, alig alkalmas egyébre szeszégetésnél, melyre
nézve kedvoző az idei bő burgonyatermés is.
** (Bécsi gulyáshus a csatatéren.) Obermödlingben Bécs mellett van egy husnemüek gyára,
mely a német seregek egy részét ellátja husne
müekkel. E gyár különösen gulyáshust készit. A
gyárban nagy gyékényeken roppant mennyiségű
fris marhahús fekszik, melyet 8 egyén aprit össze.
Az összeaprózott húst egy nagy konyhába viszik,
hol hét óriási üstben gulyáshust főznek belőle.
Midőn meg van főzve, a húst lóvé vei együtt nagy
pléh dobozokba rakják s aztán kiszivattyúzzák
belőle a levegőt, hogy a hus tartsa magát, mire
végül két bádogos beforrasztja az edényekot. A
gyár tulajdonosa kötelezte magát, hogy a háború
tartalma alatt havonként 160,000 adag gulyáshust szállít.

— (Beöthy Zsolttól) „Elbeszélések" jelentek
meg, egy kötetben. A fiatal beszélyiró, kinek ez az
első önállóan megjelenő kötete, az ujabb nemzedék jobb elbeszélői közé tartozik. Tehetsége korán
érett meg, s alig lépve ki a gyermekkorból, tanulmány és szemlélet által izmosodva, alig viseli
magán a fiatal zsengeség bélyegét, melytől még
nagyobb tehetségek is ritkán szabadulnak meg oly
hamar. Példányait jól választotta, különösen az
angol elbeszélőket tevén tanulmánya tárgyává, s
a mi azoknál is tanulságosabb — közvetlenül az
életet és alakjait. Jelen kötetét „Elbeszélésednek nevezi, bár tulajdonképi olbeszélés csak három van benne, mig rajz és vázlat négy, s meg
kell vallani, hogy tehetsége határozottabban muKöziotézetek, egyletek.
tatkozik a rajzokban, mint a tulajdonképi beszélyekben, ereje nem a cselekvény és történet
** (A magyar tud. akadémia) nov. 7-ki összes
szövésében , hanem a leírások-, jellemzések- és ülésében a hallgatóság padjai egészen megteltek s
árnyéklásban állván. Lapunk olvasói a kötet két az akadémikusok is szokatlan nagy számmal jedarabját hasábjainkról ismerik. Mindenesetre lentek meg. Az ülés kezdetén Gyulai Pál lépett a
Beöthy Zsolt valódi tehetség, kinek szép jövője fölolvasó asztalhoz s emlékbeszédet tartott Pákh
van az elbeszélő- s regény-irodalomban. Az Elbe- Albert felett. Gyulai emlékbeszédét mai számunkszéléseket kiadója Fekete Bernát szokatlan csínnal, ban egész terjedelmében közöljük,
angol ízlésben állította ki, angolvászon kötéssel.
Az összes ülés után math. és természettudoA kötet 259 lapra terjed s ára kötve 1 ft. 60 kr. mányi osztályülés következett, melyben először
** (A statisztikai osztály) által szerkesztett Stoczek József mutatta be Fleller Ágoston budai
„Hivatalos statisztikai közlemények"-bői ujabban i főreáliskolai tanár értekezését „A hang intensitákét nagy füzet jelent meg. Egyiknek tartalmát \ sának méréséről", a mi egy különösen e czélra
„Magyarország áruforgalma Ausztriával s a kül- készült uj eszköz által ujolag tökéletesitett módon
földdel 1868"-ban képezi; a másikét pedigaHor- eszközöltetik; azután Hirsehler Ignácz lev. tag
vát-Szalavonországok népesedési, közoktatási és ismerteté szóval Scheiber bukuresti orvos érteketermelési adatai.
zését egy-kettős torzszülésről, mely közeíobb Bu** (A képzőművészeti társulat) idei két al- kurestben előfordult, s melynok boneztani leírását,
bumlapját szétküldték. Egyik a Wagner Sándor ábrákkal kísérve, a nevezett orvos ur az akadémia
„Nőrablása"-a, másik a ThanMór „Szont C/.eczi- számra megküldé.
Közlekedés.
liá"-ja. Amazt maga Wagner, ezt pedig Marasz** (A történelmi társulat) közelebbi ülésén
toni József rajzolák kőro. Nyomásukat Reiffenstein Ipolyi Arnold meleg szavakban emlékezett meg
** (Görög-vasuta k.) A görög kormány Pist
bécsi intézetében eszközlék. A képzőművészeti azon nagy veszteségről, melyet Schultz Ferencz mérnöknek, ogy fran czia társaság képviselőjének
társulat pártolói 1871-ro Litzenmaytr Sándor ha- jeles építészünk ós archaeologikusunk halálával a engedélyt adott eg y vasútvonalra, mely Korinth
zánkfia egyik festményének rézmetszetét fogják társulat is szenvedett. Azután a kiküldött bizott- és Athénből a török határ felé vezetne; innét Alkapni. Azon jelenotet ábrázolja ez, midőn Mária í ságok tettek jelentést a szombathelyi a panonhalmi bánián át folytatva, csatlakoznék a tervezett dalTerézia a schönbrunni parkban ogy szegény asz- : apátsági levéltárban, valamint a vörösvári Rákó- mácziai vasúthoz.
szony csecsemőjét elvevén a kimerült anyától, czi-levéltárban tett kutatásaik eredményeiről. Az
**(A közlekedési minisztérium)Barcsay Ákosanyai táplálásban részesiti. Az oredeti festmény utóbbi helyt megtalálták II. Rákóczi Ferencz feje- nak és társainak a következő vasutvonalak előkét év előtt a képzőművészeti társulat műtárlatá- delem egész politikai és hadi levelezését magyar, munkálataira adott engedélyt: N.-Szebentől Alis ki volt állitva, s az időtájt fametszetben lapunk ! német, franczia, latin ás lengyel nyelven irva. A vinczig, N.-Szebentől a vöröstoronyi szoroson át
is közölte.
• legnagyobb részt már másolják az aka démia szá- az ország határáig, vég ro Szebentől Fogarason
** (A történeti képpályázat) ügye már eldőlt. mára.
és Feketehalmon keresztül Brassóig, s innen a
Hivatalosan még nincs ugyan kihirdetve a biráló !
** (Szegeden állandó magyar színház) létesí- bodzái szoroson át egész a magyar- és oláhországi
bizottság itélote, de az ..Ellenőr" már közzéteszi, ' tésén fáradoznak. Az erre vonatkozó indítvány határig, hol az oláh vasutakhoz csatlakozhatik.
A 100 aranyos dijat Bonczur Gyula „Szent Ist- közelebb kerül a városi közgyűlés elé és biztosan
ván megkereszteltetÓBO," az 50 aranyat pedig Ma hiszik, hogy a képviselők pártolásával fog találMi iijság?
d irász Győző „Bethlen Gábor tudósai közt" czimű kozni.
vázlatának Ítélték oda; a másik 50 aranyat nem
"* (Szemere Bertalan arczképét) e hó 7-kén
** (A lengyel múzeum Rapperswylben) okt.
ítélték oda senkinek. — Székely Bertalan „V. 23 án nyilt meg. A Zürichből érkezett vendégekot leplezték le ünnepélyesen Miskolczon BorsodmeLászló Czileyvel" czimű képe , melyet pályázó Rapperswylben gr. (Plater László, a Svájczban gye gyüléstermében, nagyszámú közönség jelentársai közt a hirlapok ismertetései leginkább ki- tartózkodó lengyel emigráczió feje, és a rappers- létében Lévay József mogyei főjegyző tartott
emelte;,, a bizottság által nem bocsáttatott pályá- wyli hatóságok fogadták. Midőn a vendégek a emlékbeszédet, ékesszólóan jellemezvén a fényes
zatra, mivel „vázlata mellett a toljea.m elkészített múzeum helyiségeibe mogérkeztek, Plater gróf tehetségű férfiú pályáját és tevékenységét, melyképet is benyujtá" s tárgyát sem a kitűzött föl- megnyitotta az ülést egy beszéddel, melyben elő- nek első mezeje Borsodmegye volt. Utána Horváth
adatok közül („Sz. István kereszteltetése" sat.) adta, hogy a lengyelek Oroszország által lassan- Lajos inditványozta, hogy a megye tegye mec a
választá. Azonban biráló a bizottság is kitűnő mű- ként megfosztatván mindentől, a mijük volt, végre szükséges lépésekot Szemere holttetemeinek Misnek tartja e képet, s azért ajánlja a kormánynak, Rapperswylben találtak helyet, hol nemzeti emlé- kolczra, szülőhelyére hazaszállítására és sirja fölé
hogy vegye meg a múzeum számáras a fönmaradt keiket felállítják. A megnyitó ünnepélyen még állítson diszes emléket. Az inditvány egyhangúlag
ötven aranyat is csatolja annak árához.
több más hazafias beszédet mondtak, s aztán elfogadtatott.
** (Engel Széchenyi-szobrának) bevégzését a ünnepélyes menetben megszemlélték a muzeumot.
** (Az újvidéki 14-ik honvédzászlóaljnak.)
;
bizottság elhatározd, s a mű nemsokára elkészül A múzeumban először is Kosciusko mellszobra Gromonné szül. Zakó úrhölgy gyönyörű zászlógipszben, sőt érezbe öntetése is valószínű. Ujab- \ vonja magára a figyelmet. A szobor rövid aláírá- szalagot ajándékozott. A szalag egyik fölén a
ban a ,.P. Napló" is felszólal kivitele ellen, mert sában benfoglaltatik a nagy embernek ogész élet- zászlóanya családi czimere van, másik fölén pedioaz alak erőtlen, az arcz nom hasonló; Engel ugy i története: „A szabadságért és az emberi jogokért e szavak állanak: „Szent as ügyünk, nem retteábrázolja Széchenyit, a mint az az akadémia meg- j küzdött." — A falon két pompás zászló függ, me- günk." A zászlószentolés tavaszkor leend.
alapítására meghozza a pénzáldozatot, de a szobor •lyet a birminghami polgárok ajándékoztak a len** (A károlyfehérvári pénzverde), mint a
kifejezése olyan, mintha Széchenyi ez áldozatot | gyel népnek. A zászlók közt ogy asztalon egy „Magy. Polg." értesül, nemsokára meg fog szűnni,
— szomorkodva hozta volna. A tervezett talapzat j óriási album fekszik több mint 100,000 angol pol- mert egyesitik a körmöczivol, s mindkettőt Budán
határozottan izléstden.
| o-ár aláirásával, melylyel ezek a lengyoiok iránti fogják elhelyezni, hol egy nagyszerű pénzverde
** (Olaszország színpadjain) most zajos tet- i rokonszenvüknek kifejezést adnak. Érte történelmi fog felállittatni. A károlyfehérvári pénzverde heszés közt játszanak egy színművet, mely Jókai | tárgyú képek, lengyel régiségek, érmek, fegyverek lyiségei át fog nak alakíttatni s a bánya-igazgatóMór „A láthatlan seb" cziniü beszélyéből van ! stb. következnek. Egy külöa osztály egy lengyel ságot teszik oda.
** (A franczia sebesültek javára) alig külddramatizálva. E beszélyt Helfi Ignácz forditá le könyvtár alapját foglalja magában.
tek valamelyik városból annyi segéiyadományt,
olaszra, s e fordítás szolgált a divatossá lett dráma
mint Szeged városából. Falk Zsigmond, a Rudolf
forráeaul.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
egylet eínöke a szegedi jótékony^nőegylet elnök** (A vidéki hírlapirodalomról) érdekes adat** (A Duna-szabályozás terve) szerint Buda ségéhez ez ügybon elismerő levelet is intézett,
ként jegyezhetjük fel, hogy a Ríme szombatban
Gothárd Endre szerkesztése alatt megjelenő.tö- városa a csáazártürdőtől a rudasfürdőig rakpartot melyben köszönetet mond buzgalmukért.
** (Varjasy Béláról,) ki a fanczia hadseregmöri Lapok"-at több mint 70 oly község járatja a kap, a pesti rakpartot pedig szintén meghosszamegyében, hol a lakosság tót ajkú, s hol eddig bitják a Tüköry-féle töltésig, összesen 3 kikötő ben, mint franc-tireur szolgált s a sedani csata
épül, s mindhárom kikötőt egy vasúti hálózat köti után Belgiumba menekült, ujabb hirek érkeztek
vajmi keveset tudtak a hírlapokról.
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** (A csatatérről) két novezetesb hir érke— (Jelentés.) Dr. Grossmann szem- és fülEgy ideig Brüsselben tartózkodott, legújabban
azonban, sebeiből teljesen fölgyógyulva, ismét zett. Az egyik szerint Verdun kapitulált; a másik orvos, felsőbb helyen engedélyezett nyilvános
Francziaországba ment, hogy az ügynek tovább szerint a francziák ismét elfoglalták Chateaudun gyógyintézetét szem- és fül-betegek számára,
is szolgáljon. Toursban a nemzeti kormány mél- városát, mely noha nyilt város, hőseies ellenállást Pesten, a király-utezában 25-ik szám alatti háztányolta a bátor magyar tiszt buzgóságát és fejtett ki a poroszok támadása alatt. A Meziéres ban, 2-ik emeleten nyitotta meg, a hol vasárnap,
Bourbaki tábornok mellé szolgálattevő tisztté ne- váiat megsaállva tartó német hadtestet franc- kedden, csütörtökön és szombaton reggel 9 órától
vezte ki. Bátyjához irt levelében elragadtatással tireurök támadták meg, s az ütközetben mindkét 10-ig szogények részére ingyen rendol. Külön
emlékszik meg Varjasy a francziák legújabb maga- félnok nagy vesztesége volt. Berlini tudósítások rendeléseit is tulajdon lakásán (Józseftér 11. sz.)
tartásáról s azzal végzi levelét, hogy :„Mennyit te- szerint is még 10 —14 nap előtt nem kezdhetik d. e. ll-től l-ig, d. u. 3-tól 4-ig tartja.
hetett volna e nemzet, ha ily győzni vagy halni meg a poroszok Paris bombázását.
** (Öngyilkosság.) Kolozsvárról irják: Uzoni
kész volt volna kezdettől fogva!"
Nemzeti színház.
** (Franczia szökevények Bécsben.) Négy Gábort, a kolozsvári unitárius kollégium egyik
Péntek, növ. i. „Nö uralom." Eredeti vígjáték 3 felv
franczia fogoly, kiknek sikerült Zwittauból meg- jeles készültségü tanárát a kolozsvári temetőben
szökniök, Bécsbe érkezett. Egy kedélyes bécsi agyonlőve találták meg. A mint a vizsgálatból Irta Szigligeti.
Szombat, nov. 5. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
polgár az utczán találva, behívta ogy korcsmába, látszik, Uzoni pénteken d. e. 10 óra tájban haj- Guond.
e megvendégelte őket. Akkor a bérkocsisok is elő- totta végre Öngyilkosságát. Fölkereste Bölöni
Vasárnap, nov. 6. „A kísértei-" Eredeti népszínmű 8
állottak, gyakorlandók ők is vendégszeretetüket Farkas Sándor síremlékét, melyre rajzónnal e felvonásban. Irta Szigeti József.
Hétfő, nov. 7. „Az utóirat." Vígjáték 1 felv. — „A
s nagyba hívták a voresbugyogós vendégeket egy szavakat jegyezte föl :,,Engemet sorsom legyő11
nyelvtan."Vígjáték 1 felv.
kis schwechati sörre. De a francziák nem fogad- zött !" Letette felöltönyét, kalapját s zsebkendő- munkások. Dráma 1 felv. És „A
Kedd, nov. 8. „Tévedtnó'.'1 Opera 4 felv. Zenéjét szerz.
ták el a meghívást, mert valami dolguk volt. Út- jét, s a magával úgy látszik már megtöltve hozott Verdi.
közben egy tábornagynak látszó ur magához inti két ezüstveretü pisztoly egyikével megkisérlé a
Szerda, nov. 9. „Báró és bankár.1' Szomorujáték 3
őket, beszédbe ered velük, s mivel, ugy mond, lövést, de a pisztoly nem sült el, s igy maga mellé felv. Irta Hugó Károly. — És „Egyetlen leány." Vígjáték
nincs pénze, segédétől kér kölcsön s mind a négy tette azt a síremlék párkányzatára. Ekkor a má- 1 felv. Irta gr. Fredro, ford. Radnotfáy.
Csütörtök, nov. 10. „A porticii néma." Opera 5. felv.
francziának egy-egy öt forintos bankót ad. Ez az sodik pisztolylyal szájüregébe lőtt. E lövés fejé- Zenéjét
szerz. Auber.
nek
egy
részét
széthordá,
s
esése
közben
feje
az
ur Albrecht főherczeg volt.
** (A fegyverrel játszás) által már annyi el nem sült pisztolyra hanyatlott. Zsobeiben nem
Szerkesztői mondanivaló.
szerencsétlenség történt, hogy azoknak, kik e te- hagyott mást bátra, csak néhány ólomgolyót s
pár
forintot.
kintetben az okos tanácsra nem hallgatnak, dras— Álmosd. S. S. Valóban nem látszik meg rajta, hogy
tikus kúra valóban nem árt. Ilyen hatásos gyógy— (Halálozás). Múlt vasárnap, november 6- „több idó óta foglalkozik költészettel", a teljes gyakorlatmódban részesítettek Pest egyik vendéglőjében kán kisértük az örök nyugalom helyéro Petőfi Zol- lanság bélyegét annyira magán viseli. Pedig természetes
fel-felcsillan néhol; de a költeményben sem alakítás,
egy koreskedősegédet, ki töltött revolverjét fitog- tánt. A nagy költő egyetlen gyermeke, három érzés
sem forma, s e tekintetben alul áll a bírálaton.
tatta, mindaddig, mig az véletlenül el nem sült, tagból álló kis családjának utolsója, az'élet és ifjú— Pest. H. P. A tehetséges kezdőt szívesen buzdítjuk;
szerencsére a nélkül, hogy a lövés valakit ért ság reményteljes korában, alig 22 évvel ment a de itt nem látjuk a tehetség nyomait. A másodikban van
volna. Erre azután a vendégek az ifjút galléron sírba. Gyönge testalkatát korán megtörte az élet némi dalszorü fordulat a végén, de az is csak alig észrecsípve, a küszöbön kivül helyezték.
s szép tehetségei nem érhették el a fejlődés azon vehető.
— Pest. Sz. N. M. A „humoreszk" itt-ott humor** (Az örültek házából.) Egy csaló közelebb fokát, melyen apja nevére magát méltónak bizo- ral van
írva; kezdete különösen jó, s ha a .további fejtekintélyes név alatt levelet irt egyik budai té- nyíthatta volna. Olvasóink emlékeznek még egy lődés annak megfelelne, örömmel üdvözölnők. De az alakíbolyda igazgatójának, hogy pár nap múlva egy pár irodalmi kísérletére, melyeket lapunk közlött. tás még sok kívánni valót hagy fenn; a nyelv itt-ott megcsinosan öltözött barna uri ember fogja megláto- Most, ifjan, virágkorban, mielőtt élete gyümölcsöz- lepő ügyességgel, máshol azonban szintoly gyarlóan van kegatni a tébolydát, vigyázzanak reá és többé ki ne hetett volna, letörve s elhorvadva fekszik a sírban. zelve. Kitartás s a siker nem fog elmaradni.
ereszszék, mert őrült. Pár nap múlva a csinosan Fáj a gondolat: Petőfi fiát, nagy neve egyetlen
öltözött ur valóban megjelent a tébolydában, és örökösét, igy látni meghalni, mielőtt valamit
SAKKJÁTÉK.
oly különös fonák dolgokat beszélt össze-vissza, adhatott volna hazájának! A nagy név varázsa,
hogy az igazgató a levél szerint cselekedett s a melyet viselt, szokatlanul nagy kisérő sereget
572-ik sz. f. — Grimshav W-töl
barna urat letartóztatta. Az őrült nohány napig gyűjtött koporsója körül, melynek fejénél nagy
(Londonban.)
igen csendesen viselte magát, alig beszélt néhány- apja, nagybátyja Petőfi István, mostoha-apja Horszor érthetlenül, ugy hogy az igazgató már azt váth Árpád, ennek gyermekei, s az elhunyt rokoSötét.
hitte, javulófélben van. Egy reggel azonban sem nai állottak. Az egyetem s más iskolák ifjúsága
hire, som hamva az őrültnek, midőn utánanéztek, testületileg, gyászlobogók alatt vett részt a menetészrevették hogy utravalóul sok értékes holmit ben, a Sándor-utczatól a kerepesi-uti sirkertig. —
vitt magával. — G. B. aradi takarékpénztári hi- Könnyű legyen rajta a sir hantja!
vatalnok, ki őrültségi rohamok miatt a hidegviz— (Megboldogult unokám Petőfi Zoltán) véggyógyintézetben volt ápolás alatt, megszökött tisztességtételén tömegesen megjelent államgymonnan, de a budai rendőrség által még ugyanaz náziumi ifjúságnak és tanári testületeknek az
nap elfogatott és visszaszállittatott. A szerencsét- elhunyt nagybátyja, mostoha atyja és rokonai
len ember azon rögeszmében szenved, hogy ha- nevébon forró köszönetemet nyilvánítani kegyelálra van itélve. Egre-földre esküszik, hogy ő letes kötelességemnek ismerem, — addig is, mig
ártatlan, és csak azért esedezik, hogy mielőtt ezen olismerésünkot más módon is nyilvánitandkivégzik, engedjenek neki végrendeletet csinálni. juk. Fogadja a nagyérdemű közönség is és a.z
** (Öngyilkosságok.) Okolicsányi Kálmán, ifjúság átalában szívós köszönetemet a részvétért,
hevesmegyoi aljegyző nov. 2-án Egerben agyon- mit az oly fényos megjelenéssel megboldogult
lőtte magát. A pisztoly csövét szájának irányozva iránt tanúsítani kegyesek voltak. — Pest, 1870.
követte el a borzasztó tettet, melynek indoka ed- nov. 7. — Szendrei Ignácz.
dig ismeretlen. A szerencsétlen, dőli ifjú munkás
— (Halálozások.) Kisfaludy Lipthay Sándor
élete s művelt, megnyerő magatartása által min- jog- és bölcsészet tudor nov. 7-én 78 éves korában
dönkinek szeretetét s bocsülését meg tudta nyerni. Pesten elhunyt. A negyvenes években a konzorMint mondják, az utóbbi napokban beteges álla- vativ párt egyik tekintélyes tagja volt, s 18 4 7 / í g a
b
c
d
e
f
g
potban volt. Huszonhét levelet hagyott hátra, kü- ban ő ügyelt fel a „Nomzeti Újság" szerkesztésére,
Világos.
lönböző szemelvekhez czimezve, melyek talán s czikke, melylyel olvasóitól elbúcsúzott, midőn a
Világos indul s az ötödik lépésre mattot mond.
földeritendik öngyilkossága okát. — Pesten csü- lap a szabadelvű párt közlönye lett, nagy feltűtörtökön este egy fiatal ember a terézvárosi tem- nést okozott. Azóta egészen visszavonult a közAz 567-ik számú feladvány megfejtése.
plomtól egyfogatu bérkocsin alánezhidhoz vitette ügyektől. — Szabó Sámuel gömör-sz.-karosi ref.
(SehumoíF M.-tól Sz.-Pe'tervárott.)
magát. Ott a kocsiat pár pereznyi várakozásra lelkész okt. 15-kén meghalt; 58 éves volt, Sárosszólította és a lánczhidra ment. Alig haladt ott patakon tanult, s 1839 óta Gömör-Szt.-Karoson
Világos.
Sötét.
húsz lépésnyire, midőn köpönyegét levetve, a folytatta lelkészi, majd egyházjegyzői s papi ta1. Kc3-b4
Bf6-f8
hidrácsozatról a Dunába vetette le magát és a nácsbirói hivatalát. — Az Edelspacher családot
2. c 2 - c 4 +
Kd5-d4:
hullámok között menthetlenül eltűnt. Köpönyé- egymásután szomorú csapások érték; nov. l-jén
3. Bbl—dlf
Fel —d3
4. Bdl—d3f
Kd4—d3:
jében egy „Ajtay Istvánné szül. Ferdényi Etelka Karlsbadban ogy 24 óra alatt meghalt két Edels5. Bg2—d2 matt.
úrnőnek" Nagy-Váradra szóló lovél találtatott, pacher testvér: Valéria és Wilhelmina grófnék;
Helyesen feltették meg: Veszprémben:Fülöp József.
melyből kitűnik, hogy a szerencsétlen öngyilkos a gyaroki Edelspacher Imre pedig az „Alföld" leg— Jászkiséren: Galambos István és László. — Zámolyon:
czimzett nőnek férje Ajtay István biharmegyei utóbbi számában jelenti fiának Edelspacher Ár- Parragh
József. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A
földbirtokos volt.
pádnak Aradon történt kimultát.
i sakk-kör.
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Pákh Albert síremléke (mellszobra). — Emlékbeszéd
Pákh Albert felett (képpel). — Egy sírkőfaragó műhelyéP- ó. P- ó. P- | ben (vége). — A franc-tireur-ök (képpel), f— Az északi
9 8 14 11 34
fény elmélete. — Kirándulás Rumeliaba, I. — Egyveleg —
23 fl 15 este
(képpel.) Tárház: Irodalom és művészet. — Közintéze3 10 í>1 0 56
tek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság ?
1 | 11 30 1 29
— Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk22 regar. j 1 58
11 0 4 2 25 játék. - Heti naptár.
29 2 4 2 50
Felelős szerkesztő: Xagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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HOFFMANN A

(23-25)

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

karlsbadi porczellán-raktára
PESTEN,

bálvány-uteza, Mocsonyi-féle házban,

vizzel légmentesen zárolva (egészen szagtalan) 1 darab ára 6 ft., párnázott s lakkal
bevonva 8 ft., csinos formájú s finoman lakkozva kettős zárral 15ft.— Árnyékszékbetételek, melyek használatánál a légvonal s bűz kipárolgása tökélletesen eltávolittatik; e két tárgyra kizárólag szabadalommal birok.
Egészen teljes s csinosan felszerelt angol-árnyékszékek, viz-rezervoirral,
erős horgonyból, porczellán edénynyel, szilárd gépezettel, famunkálattal, minden már
fennálló árnyékszékhez alkalmazható, darabja ,S5 ft, keményfából fényesitve 45 ft.
(helyben a felállítás díj nélkül eszközöltetik). — Ezerszeresen megpróbálva, általam
feltalált és szabadalmazott

WF

ajánlja

a nagyérdemű közönségnek gazdag raktárát,
mindennemű

porczellán-edényeket,
valamint

étel-, kávé- és (hea-készleteket

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK, ~W$

négyszögüek vagy hengeralakuak, melyek használatánál, a füst, a konyhák s helyiségekből nyomtalanul eltűnik, ára 10 ft.
Nagy választókban kaphatók még nálam fűrdö- s ttlökádak és zuhanykészülekek.
Teljes konyha-felszerelések, minden kigondolható lemez és érczből.
Felvállalok épitészeti munkalatokat, háztetőzéseket, továbbá ereszek, csövek, ürszék-tömlók, mosléknyelók stb. készítését bárminemű érczből, a legolcsóbb
árért s pontos szolgálat mellett.

Moderateur- s petróleumlámpák a legnagyobb választékban. Nagy készlet a legfinomabb amerikai petróleumból.

hat vagy tizenkét személyre

a legolcsóbb gyári árakért.

919 (4—6)

Kitűnő főző-eűények chamott-földböl.

Miksits Károly, bádogos-mester.

Raktár: Rózsatér 2. sz. alatt, a városháza mögött.

Az őszi idényre alkalmas
következő czikkek dús választékát ajánlják

KERTÉSZ ÉS EISERT PESTEN,

ca*

Dorottya-utcza 2-ik szám, a „Magyar király" czimü szállodával szemközt.

Fíítö-szerek.

forintig
Ezüst henger órák 4 rubinra
. . 10—11
»
» arany foglalv. rugóra 12—13
»
» kettős födéllel
» 15—16
»
» kristályüveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
»
»
15 » kettős födéllel 19
20—22
» angol horgonyórák kristályüveggel 19,
20—22—24
» ugyanazok kettős födéllel
. 24—40
» val. remontoir kengyelnél felh. 28 —82
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45
Arany órák 3. sz. horg. 15 rub. 36,40, 45—50
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
» valódi remontoir kengyelnél
felhúz. . . . . . 70, 80, 90—10P
» valódi remontoir kettős födéllel .
. 100, 110, 120, 130—206
Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—32
»
» 8 rub. kett. födél. . 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős födéllel
50,55—60
» val. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100
Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30—32
v óra és negyedórai ütéssel 48, 50—55
Havi regulatorok
30—32
Ébresztő óra
6
Ezüst lánczok4 ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft..
8 ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
IPV~ Nem tetsző áru kicseréltetik.
Javítások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek.
874(11-0)
A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenezia

•meggyógyít azon pillanatban minden makacs fogfájdalmat I
üatnatosága a leggyorsabb legsikeresb. Egy üvegcse ára 50 kr.

Ulajd0tl0s

^-,
fesztben Főrakt s a vidékre nézve: Török József
gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz.

Thea-eszközök.

Tüzfuvót, horgot és szén-lapátot tartalmazó készletek 1.50 - 3
frtig, valódi angolok 3.50—7.50. Kandalló-állványok fűtőkészlettel felszerelve 3.20, 3.60, 4-10 frt, szinte ilyenek kutyákat s egyéb alakokat ábrázoló festvényekkel 10—20 frtig. Kandalló-keretek öntött vasból és sárgarézből 2.70—20 frtig.
Kályha elötalczák vasból és sárgarézből 175, 4.25 krig. Kő-,
szén- és coaks-kosarak, 1.80—7.50 krig. Fa-kosarak nádból
2—12 frtig, szinte ilyenek pléhből 6.50 — 15 frtig. Kályha- és
kandalló ernyők, különnemü kiállitásuak. Fúvók 70 krtól
4 frtig.

Samovárok 3.50—4.50 krig, valódi oroszok 12—35 frtig.
Thea-üstök Berczelius-lámpákkal 10—20 frtig. Thea-flstftk
állványokon 2-10 csészének, fénymázolt pléhből, sárga és vörös rézből, 4 50—26 frtig. Thea-kannák, brittania érczből
1 — 12 csészének 2.80—12 ftig. Thea-tálczák fénymázolt pléhből minden nagyságúak 1—10 frtig, fából készültek 8.50—12
frtig. Thea-awztalkák 15 frt. Thea-szűrök, pakfong, alpacca
és chinai ezüstből 35 krtól 3.50 krig. Thea-golyok. Tojásfözók, tojás-főzö fövény-órák, gyors-forralók. thea-szelenczék, palaczkok és szekrénykék stb.

Ezen gőzfazekak minden háztartásnak felette ajánlandók, mivel kezelésük könnyű és veszélytelen, gyors főzésüknél fogva sok
idő, és a tüzelési költségeknek majdnem fele takarittatik meg
— az ezekben főtt hus és leves pedig hasonlithatlanul jobb,
tartalmasabb és izletesebb. Legjobb sikerrel használtathatnak
ezen fazekak burgonyák, borsók s egyéb ázalékok főzéséhez,
valamint husnemüek változatos mód szerinti párolásához és
sütéséhez is.
5,
8,
11, 18 itczének valók.

az eddig ismert egyetlen előkészület, melynek segítségével ablakok és ajtóknál a légvonatot tökéletesen el lehet zárni. Egy
középnagyságú ablaknak elzárása körülbelól 50 krba kerül, s a
mellékelt utasítás szerint igen könnyen alkalmazható. A kengerek árai, ablakokra való fehérek 4 kr., barnák 5 kr., ajtókra
való fehérek 6 és 10 kr., barnák 7 és 11 kr. rófje.

Legújabb gőz-fazekak raktára.

Légvonat ellen mentő pamut-hengerek,

m

Kukoricza-morzsolók.

egy, ezen vetemény termellöinek igen ajánlatos kézi gépecske,
melynek segítségével egyes személy óránként mérő kukoriczát
darabja 6.75, 8.—, 10.50, 12 frt.
képes lemorzsolni. Darabja 60 kr.
10 rJ*?'™,, Rnha és bútor seprőcskék 55 kr., 60 kr.
Angol legging, lábtyük a (Camaschen)
1
2 3 4 6 8
65 kr., legjobb nád butor-porlók 50
igen czélszerü, Angolhonban átalános ft. 3.60, 4.30, 5, 6, 7, 8.26, 9.50,
kr., czérnával befontak 1 frt.
használatban levő neme, lovaglók, vadá- Non plus ultra kávéfőző-gépek, csak
Legjobb Alpacca gyertyatartók, önszok, gazdáknak, sőt nedves idő alkalspiritussal használhatók, mint kitűnőek
tött természetes fehérségü érczből, memávala városban is ajánlandók. Ameriátalánosan elismertek.
lyek a tisztítás által csak szebbülnek.
kai bőrvászonból párja 4 frt, fényes
csésze
1
2
3 4 6 8
feketének.
7
8
9
10"
orosz bagaria bőrből párja frt 6.50 7.50.
Angol, mindennemű lábbelibe rakható fl. 4.50, 6.^5, 7, 8.25, 9.40, 11, 14.
frt
2.25,
3.40,
ÍAÖ,
4.40 párja.
dugasz talpak, biztosan védik meg a Franczia kávéőrlő-gépek tetszés szerint
Vajtányérok
üveg-fedővel
1 frt60,2.—,
igazithatók, elegáns szegletes alakúak
lábat nedvesség és meghűlés elől. Párja
2.50, 4.50.
1 2
3
4 szám
45, 60 kr.
Sajt-tányérok, márvány lemezekkel, üvegAngol utazó-plaidok 9—20 frtig.
ft. 1.25
1.70, 2.15,
2.50.
fedővel 3, 4, 5 frt.
Rngany fclczipök párja 85 kr., 1.40 kr.Amerikai modornak, a falon erősittetAngol kés-fenök és dugó-huzók.
Rugany eső-öltönyök és köpenyek
nek meg s igen gyorsan s könnyen őröl- Czukorvágó-gépek, deszkácskán 2 frt
10.75—23 frtig.
nek darabja frt. 4.50
75 kr.
Rugany légpárnák frt 3.50, 5.50.
Golyó alakú bávépörkölők, borszesz- Pezsgőt fagyasztó gépek 15 frt. CzuRugany ágytakarók gyermekek és be- szel használhatók
kor-szelenczék, kenyérkosarak, kávé és
tegek számára 45 krtól 5 frtig.
>/s
V*
7 í fontnak
pohár-tálezák, eczet- és olajtartók, asztali
Rugany allövet fecskendők s egyéb
kés-kosarak, abrosztakarók, palaczk^
ft. 2.80,
3.60, 4.50.
chirurgikus szerek.
dugók, gyermekszoptató üvegek, réz
Esernyők pamutszövetből frt 1.50, 1.75,Habverő-)! é p e k üveg-medenczével, k i - törő-mozsarak, vasalók, kolmizók, éjjeli
sebbek f r t 1.80, nagyobbak 2 frt.
alpacca 3.25,4.—, tafota 5.60, 7.50, groslámpák, asztali csengetyüks a háztartás90 kr.
denaples 6.50, 10.50, 12.—, bordásak
naksok egyéb czikkeit dús választékban.
Kis vajkészitő-gépek, a thea-asztalnál
10.50—15 ftig.
használhatók, dbja frt 4.20.
A lakszobák földiszitéséhez:
Gazdasági lámpások, olaj-lámpákkal,
tűz és törések ellen mentesek, kicsinyek Metélt tészta-vágógépek, igen jó szer- Virágasztalok 6—32 ftig, papiroskosarak,
kezetűek frt 9.50.
frt 1.90, középszerűek 2.65, nagyok 3.40.
madárkalitkák asztalkákon és függeszAngol kézilámpasok különféle czélszerü Amerikai hu§kalapácsok és csonthateni valók, ágas gyertyatartók, függő visitok dbja frt 1.20.
nemekben 90 kr., frt 1.60, 2.20, 6 frt.
rágkosarak, látogatójegy-tálczák, utánAngol sardinia-szelencze- nyitók da- Asztali kések és villák, valódi angolok,
zott márványoszlopok, szobrok, melljó styriak, csont-szaru, pakfong éschinarabja 50 kr.
szobrok, angora lábszőnyegek, lábtörüAngol, szénnel használható vasalók, ezüst nyelekkel dús választékban.
lők tengerifü, rugan és cocosból, eserAngol késtisztitó deszkácskák, igen
nyőállványok öntött vasból stb.
4 frt.
czélszerüek, darabja 50 kr., 1 szelencze
Recliand a fiainmo forcée, kitűnő franMulattató társasjátékok:
tisztitópor hozzá 60 kr.
czia melegitő szeszlámpa, tetsző nagyDam-,
malom- és sakk-táblák, sakkalakok,
Szarvasbörök
ezüstnemüek
tisztításához,
ságú edények számára, kisebbek frt 2.75,
dominójátékok, tartli-deszkácskák, ját-j
középszereük 3 frt, nagyok 3 frt 50 kr. ablakok mosásához, igen előnyösek, dbja
szó-kártyák, játékj egyek, kártyaprések,
80 kr, 90 kr, frt 1 . - , 1.25, 1 frt 50 kr.
Aczél dió-törők 60, 90 kr., frt 2.40.
roulette, tombola, lutri, versenyfutó s
Excellens kavéfózé-gépek, ezekkel Kitűnő tisztitó-porok 5, 6, 10 kr.
egyéb társasjátékok.
10-15 perez alatt tűzhelyen v. spiritus- Amerikai patent nád-seprük szőnyegek
szobák számára frt 1.15, 1.30,1.50.
Szinházi látcsövek 4.50—36 ftig.
sal kitűnő kávét készíthetni.
es
írásbeli megbízásoknál, melyek gyorsan s kellő figyelemmel eszközöltetnek, a megrendelt tárgyra sz
meghatározását kérjük. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők
, , . , . , , _ •_.
Raktárnnk uj kimerítő árjegyzéket kívánatra bermentve küldjük el. -*••

*#
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1

Mérséklő lámpaolaj, gépolaj (Oliven),

Az első

legfinomabb

amerikai petróleum, gyertya és szappan,
&F

Jelenleg 3 korona-utcza, lipótvárosi templombolt 40. sz.

Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Iforty orvos-féle átaláJios

SEB-TAPASZ,

mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
<
! < bajokban. — Ily ba- i
dás, légcsőhurut,]
b ő r k é s - barnaság,!
hártyásgyik (Croup,;
angina) mindennef! mü megsértések, ha5 rapás, szúrás, vágás
i vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrazások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapitással — rögzött
daganatok, gümők,
tályogok, pokol var
(carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Emresz K. a váczi-utezában az ,,arany oroszlányhoz" cs az uri-utezában a „két
matrózhoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. —
Bndán : Pichler Győző kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlasehek E. gyógysz.
és a császárfürdői dohánytözsdében. — Becsben: Plebán F. Xav. gysz. urnái (Stock
im Eisenplatz) Nr. 1. Dr. Girtler gysz., Freiung 7. sz., dr. Strasky Nándor Karntnerstrasse 34. sz. a. — Prágában: Fürst J. — Grazban: Dr. Grablovitz V. — Aradon :
Szarka J.-nál. — B.-Újfalun: Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B. — Debreczenben: dr. Róthsebnek V. E. — Duna-Föld varon: Nádhera P. — Egerben: Plank
Gy. és Schuttág J. gyógyszerész. — Eperjesen: Isépy Gy. - Érseknjvárott:
Conlegner J. — Esztergomban:Kégl L. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner F. — H.-Szoboszlón: Beszédes J. — Hajóson: Az ottani m.k. postahivatalnál. — II.-M.-Vásárhelyen: Oblat L.— Högyészen: özv.FiseherKr.gysz. — Jólsván:Maiéter Alb. — Kaposvartt: Schröder S. — Kawsan: Koregtkó A. — Késmárkon: Genersich C. A. gyógysz. — Komaromban: Grötsehel Zsigmond. — Léván:
BolemanEde. — Makón: WeilM. — Maros-Vásárhelyt :BucherM. — Miskolczon:
Dr. Csáthi Szabó J. — M. Szigeten: HéderL. — Mohácson: Kreitl G. — N.-Kanizsán: Wajdits J. — N.-Szebenben: Zöhrer J. F. — K.-Szombaton: Pántotsek R. —
N.-Váradon: Huzella M. — Nyir-Bathoron: Sztruhár J. Nyíregyházán: Kovács
S. — Pakson: MalatinszkyS. — Pécsett: SipőczJ.— Podoliuban : Fayx József. —
Pozsonyban: PisztóryB. — Rimaszombatban: HamaliárK.— Rozsnyón: Pósch J.
és Hirsch J. N. — Sopronban: Bock Gy.— Selmeczen: Vitkovics János. — Szabadkan: Hofbauer V. — Szathmaron : Jurácsko D. — Sz.-Fehérvarott: Braun J.
— Sz.-Györgyfin : Neumann F. K. — Szombathelyen : Pillich F. — Temesvarott:
Pecher J . E. és Quiriny A. gysz — Técsön : Ágoston Gy. — Ungvárott: Okolicsny
J. és Krausz Adolf. — Vasvart: Árady P. és Rossás A. — Versetzen: Fiam L. —
Vcrpeléten: Mersitz J. — Veszprémben : Ferenczy K. — Zágrábban: Hegedűs Gy.
városi gyógyszertárában a „fekete sashoz" és Mitlbach Zs. — Zirczen : Tejfel J.
Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYERTYÁNFFY J. és FlANÁL.
Hatszegen: MATÉFI B. gyógyszerésznél.
í z e r n o w i t z b a n . S t IIMRC II J.-nál.
Főraktár Moldvaorszagra nézve: Jassiban: JASSINSKI A. gyógyszer.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak^ miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
886 (A —6)
S V ~ Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telesittetnek.

884(10-10)

Több mint 25,000 sorsjegy, számtalan nyereménynyel együtt
szolgáltatott már ki általam a részletfizetések által biztositott feleknek ;
ajánlom tehát az alább követke/ő, — az állam által biztosított, legjobb
alapokra fektetett s jelentékeny nyereményekkel felruházott

Nagy választékú
raktár mindennemű selyemésnemez-kalapokból u r a k ,
hölgyek és gyermekek számára, saját és külföldi gyártmányok; kelme-vadászkalapok, házi- és vadász-sipkák, kucsmák, nyakkendők, utazási nemez-topánkák, úgyszintén hölgyi nemez-czipök bortalppal, papucsok és egészségi nemeztalpak.
Az összes formák az alanti
számok szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mellette álló számok pontos kitétele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát
kérjük megjelölni.
Kalapok, festés, tisztítás
vagy divatoaitás végett a legnagyobb készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészittetnek.

sorsjegyeket,

havonkinti részletfizetés mellett
úgymint:

1870-ki maiíyar sorsjegyek
évenként 4 húzással 5 forint.
1864-ki áHiunsorsjejtjek
„
5
„
6 „
1860-ki 5 ° 0 államsorsjegjek
„
2
„ 6
„
1854-ki 4 % 250 ftos sorsjegyek
„
2
„ 10 „
Credit sorsjegyek
„
4
„ 8
„
1839-ki Rothschild sorsjegyek, melyeknek egészben
még csak 5 húzása leend, s ez idő alatt azok okvetlen
ki fognak huzatni
25 „
1839-ki Rothschild ötödrész sorsjegyek
Orosz 5 % W O rubel sorsjegyek

.

.

.

.

havonkint.

8
16

„
„

Minden részvevő az egész nyereményre játszik, s az illető sorsjegy bármikor átvehető.
j^3E" ígérvények, minden sorshúzásra. — Vidéki megrendeléseknél, a részletfizetési összegek — postautalváiyilag küldendők.
Ügynökök a vidéken, kik ezen üzletág átvállalásával illő dij mellett foglalkozni kivannak, — tisztelettől kéretnek, hogy fölszerelt Írásbeli nyilatkozataikkal hozzám fordulni szíveskedjenek.

pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza, Lloyd épület.
Bevásárlása s eladása mindennemű részvényeknek,
I ^ ^
járadék-, földíehermentesitési-, szőlő váltsági
kötvények, elsőbbségi kötelezvények, záloglevelek és sorsje
gyeknek, arany- s ezüst pénzeknek. — Értékpapírokra pénzbeli előlegezések adatnak stb.
928 (3-6)

Dr. Patíison-féle koszvényvatta,

legjobbnak tapasztalt gyógyszer a köszvény s csúzok minden nemei, u. m. arcz , mell-,
nyak- és foRlajdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdkőszvény, taipizakgatas, gerincz
és ágyék stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 70 kr., félcsomagé 40 kr., s kapható
Pesten: Törők József gyógyszerésznél, király-uteza 7-dik sz alatt; Aradon: Bruckinayer F. szerb-uteza l.sz.alatt; Pozsonyban: Henriéi F.gyógyszerész; Temesváron :
Pfclier J. K. gyógyszerész; Makón: Weil Márkus; Budán: Pichler Viktor, udvari
gyógyszerész; Somborban: Ileiudelhöfer Róbert; Kperjesen: Schmidt Károly,
gyógyszerésznél.
914(2—4)

Szepességi kárpáti növény-nedv,
mell- s tüdöfájdalmakban szenvedőknek,

orvostudor F á y k i s s K.- t ő i

Kczsniárkon.

, Ezen, a szepességi kárpátok virányain, a leggondosabban összegyűjtött s legalkalmasbnak talált növényekből készült nedv, következő bajokban, mint igen hathatós, jól kipróbált s kitűnő gyógyerejü szernek bizonyult be és ismertetett el, u. m.:
köhögés, rekedtség, a nyelő- s lélekzöszervck gyenge hurutosingerlése,
görcsös, ideges, rövid lélrkzéssel járó köh-rohamok. s/ükmelhiseg, oldalnyilások s idült hnrutok ellen; továbbá: tiidövészben szenvedőknél az izzadás
által előidézett elgyengülés eseteiben, — s a nedvtömegek olynemu betegségeiben,
melyek a táplálkozás processusából származnak.
940 (2 - 6)
Épen azon hatással bir és sikerrel alkalmazható, a szepességi kárpáti növénythea, s a szepességi kárpáti növény-ezukorkák dr. Fáykiss-től.

Árak:

mell- s tüdőbetegek

PESTEN,
főraktár: kigyó-tér.

RÉPÁSZKY BÉLA ««»« DITMAR R. „r

1 üvegcse növény-nedv használati utasitványnyal együtt
75 kr.
1 csomag thea
25
1 skatula nftvény-rzúkorka
35
Ezen szerek megrendelhetők a készitőnél magánál Fáykiss József gyógyszerésznél Kézsmárkon (Felső Magyarország) s kapható Pesten: Török József,
gyógyszerésznél király utcza 7. sz. a. s Thallmayer A. és társánál.

Nagybani
bonkinti

ntíilantisnn Jónak elismtn talódi 8 egészen frisen érkezett

magyar

selyem- és nemezkalap —

nagyban (en gros) és kicsinyben (en détail) a legjutanyosabb árakon.

n

ICHNEEBBR&I
NOVENY-ALIOP
raktárából
(1-3)

941

és daraeladás.

számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáB,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, - dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, -- Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Schlrk J., — és Gerhardt A. uraknál.
BUDÁN: Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J
Kolozsvárit: Megay M. C. S.-Sz.-Győrgy6n: ötvös P.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Körmöczön: Draskóczy gy.
gyógysz.
Baján: Klenautz J.
K l f h é á
F i yh gy
E Sopron : Voga és RuppKarolyfehérvár:
FischerE.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa- Kabinban: Stojánovics.
recht.
ht
K b b
bick és Jekelius gysz.
Kan-Sz.-Miklós: Stoits A. | S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
Battonyán: Bignio K.
Lngoson: Arnold J.
Sasvar: Mücke A. gy.
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner K.
Segesvár:
Misselbacher J.
g
Beszterczén : Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G.
Niskolczon: Spuller J.
Fleischer.
Sziszeken: Kubányi F.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. IMitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : MittotMohács: Pyrker Gyula gy.
BraHHÓban : Fabick Ed.
mayer gyógysz.
Marosvasárhely: Jeneygy. Székesfehérvár : Say B.
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson:
Gröttier
L.
("suton : Borsay F. gysz.
gyógysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Mohácson: Kőgel D.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Nagybányán: Horacsek J. Szathmaron: Jurácsko D.
Deésen: Krémer S
Dettán: Braunmüller J. gy. Nezsiderben: Fuchs J.
Szent-Miklóson: Haluschka
Devecserben: Hoffmann B. Nyitran: dr. Láng E.
gygy
Eszéken: Kawilowicz gysz Nyíregyházán: Hönsch Ede
Szarvason:
Réthy V.
Eperjesen: Zsembery Ign
gyógysz.
Érsekújvár: Conlegner Ign. Nagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
és Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
kovics é8 Haidegger.
Eszéken : Thürner fiai és Nagy-Kanizsán : Welisch Temesvár : Kraul és Roth
gyógysz.
Dessáthy gytígysz.
és Lovack gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Győrött: Brunner FNagy-Károly: Sehöberl C. Tordan: Welits és Wolf.
Gyulán : Lukács gysz
Nagykikinda: KomkaA. J. Tatán: Niertit F. gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
Török-Szent-Miklós: PilHátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombatban: Pantotlosz M.
Ipolyságon: Mikulási T.
schek R. gyógysz.
Trencsénben: Simon A. gy.
Janosházán: Kuna gysz.
Orosházán: Vangyel M
Unghvártt: Telendy gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Pancsován: Graff gysz.
és özv. Benesch P.
Kaposvárit: Schröder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen : Strehle gysz.
Posegán: Balogh gyógysz. Újvidéken: Schreiber F.
Károlyvártt: Benich J.
Putnokon: Szepessy gysz. Varannón: Elizár gysz.
Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Varazsdon: Halter gysz.
Rosnyón: Posch J. gysz.
Kassán: Eschwig E
Késmárk: Genersich C és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Verseczen: Herzog gysz.
Ztmony: Ivánovics és fia.
Humán: Milutinovitz S.
Kecskeméten: Papp M.
K»rán6ebesen:WeberA. gy. Rékáson: Boromi K. gysz. Kalatnán: Mégay Gyula.
Károlyfehérvártt: Fischer Szászváros: Sándor R. gy. Zombor: Stein fia Márk.
Szabadkán: HofbauerI.gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Ed. gyógysz.
Zentán: Wuits testvéreknél.
Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár.
903 (4—6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
j j ,
valódi
Legjobbféle

gyógyszer.
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a ekrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy Üveg
ára 1 ft.
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

tynkszem-tafiasz,

Dr. Belir ideg-extractusa,

Stíriai

az idegek erősítésére s a test edzésére ára
70 kr.

VT*

Mezeigazdáknak s gazdászoknak.

Valamely gyártmány hasznosságának biztos s valóságos értéke, egyedül tényállások által állapitható meg s bizonyítható be; ezen meggyőződésünkhöz híven
ragaszkodva, a Kwizda-féle állatgyógyászati szerek jelességét illetóieg - szakadatlanul hozzánk beérkező elismerő iratok közhirrétételére i zoritkozva — itt következtetünk ujabb keltüekből még kettőt:
Kwizda Ferencz J. urnák Korneubnrgban.
Hogy mily hasznos ön kornenburgi marhapora lovak és fejősteheneknél,
már eléggé be van bizonyítva és saját magamnak is van arról többszörös meggyőződésem. A többiközt meggyőződést szerezvén magamnak arról, hogy mily rendkívüli
előnynyel használható korneuburgi marbapora a sertés hizlalásnál: ugyanis a falánkságot nagyban elősegiti, s gyorsitja a hizalást. Minélfogva kérem önt alábbirt
korneubnrgi marhnpor mennyiséget mibamarébb hozzám juttatni.
K a t i n c e , aug. 21. 1870.
Paunovic Tódor, postamester.
Kwizda Ferencz János urnák Korneulxirgban.
Tenyészete s maradandó szép állapota néhány dürabbólállószarvasmarhámnak
— mely úgyszólván egyedüli vagyonom — csakis az ön kitűnő szerének a kornf ublirgi marhapor használatának eredménye. — Legyen meggyőződve, hogy e találmány valódi jótékonyság a szegény csalá'dokra nézve, kiknek egy tehén szegényes
vidékünkön gyakran egyedüli táplálékuk. — Midőn önt ujolag egy további készlet
korneubnrgi marhapor beküldéséért kérném fel, kiváló tisztelettel maradok
Skole, (Kárpátvidék) jun. 20. 1870.
Blachowski Antal, iskolatanitó.
A Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:
PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Thalmayer A. s társa; Halbauer testvérek; Glatz J.; Kindel Rakodczay A.
gyógyszerészeknél. Frommer II. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkívül
Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek
összesen az olvasottabb lapokban időnként közzétőtetnek.
914 (1 2)
g\
' „ Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
U V í l S . Kwizda Ferenci J.-fóle t ditö-nedv (Restitutions-Fluid),
mint a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más
hasonnemü s hasonnev/zetü készítményekkel össze ne tévesztessék; továbbá kéretik
azt szives figyelemre méltatni, hogy a korneuburgi marhapor minden függvénye,
az itt látható hasonmásu vörösfesték nyomású aláírással van ellátva.

Stub-havasi-nörénynedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspfie^e und Medicinal-Gesetzgehung" hrinsít in Xr. 48 vom fi.
November 1866 über „ischneebergs krauter-AIIop* Folgendes:
„Der aus Alpenkrautern bereitete ,,Schneebergs KrSuter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzUndlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel Er mildert besser als alle anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Sohlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigensehaften mit günstigem Resultate angewendet."

Főraktár: BITT1VKB GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

«^LIEBI6-féle HOSKIVONAT
FRAY-BEMTO8-ból

(Dél-Amerika.)

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.
Nagy megtakarítás háztartásra nézve.

Azonnali előállítása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba
kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkúszitése s megjavítása mindennemű levesek,
mártalék s főzelékeknek stb.
Erő»it'ó eledel gyengék a betegek számára.

Jutalmazva két aranyéremmel, Paris 1867; Hávre 1868.

A nagy becsületdiploina — mint legnagyobb kitüntetés — Amsterdam 1869.
Kisebb részletekben! árak a magyar-osztrák birodalomra nézve:
1
angol font
font tégely
'/» angol font tég.
'/« angol font tég.
>/8 angol font tég.
1 angol
tégely
* - -80
• •
•
3
frt.,
1 frt. 1 0 kr.,
92 kr.
5 frt.
kr.,"
Csak azon esetben valódi, hogy
ha minden tégely az itt oldalt
látható aláirassal van ellátva.
Kapható: az ország minden előkelő kereskedés t gyógyszertáraiban.

Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
gy
*1 *
THALLMAYER A. és társánál Pesten, s Bécsben:

VOIGT JÓZSEF és társánál.

•-W

598

599

Keresztelő készletek,

vánkos, zsubbony és főköiö bármdj
színnel bélelve 12 ft., 15 ft.,30 ft., 26ít.
35 ftig.

Gyermek vászonnemü
minden áron

Túrsch F.-nél

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmsl szőrül szőra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seldlitc-porok
minden egjres katnlyái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ara egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. — Használati utasítás minden nyelven.

E porok rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rftgzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: gflr
csök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csnzos fogfájdalomnál, végül
hysteriára, bokorra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebblilést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állittatott helyre.

WtT Raktárak a következő városokban léteznek:

PESTEN!

TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-dik szám alatt.
VHL JÓZSEF (ezelőtt Steinbacli) ur kereskedésében, gránátos-utcza.

Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
összes árjegyzék bérmentvd
910 (3—9)

Hetedik kiadás
(magyar nyelven negyedik).

tithal s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
879 (1—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,

a férfi éa nói ivarszerek boncztani ábráival.

ISTEN TEMPLOMA.
HUNGÁRI A.

A süketség gyógyítható!

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek és minAzon legfényesb eredményekre támaszkodva, melyeket gyógyszeremmel ezeddiff
den könyvárusnál kaphatók:
elérni szerencsém volt, — a leglelkiismeretesbben ajánlhatom azt: nagyothallás,ffllzúgas és fuirolyás ellen. — Egy adag ára 5 ft.
Tompa Mihály. Dalok és románczok. A költő arczképével (480 lap
fW^ A megrendelő levelek ekép czimzendők:
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Loiiis Oelsner Berlin,
Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diszkötésben
3 ft. 50 kr.

915 (5—9)

Iltiile balsaiiiique
(balzsamos-olaj),

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféreg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 üveg ara Z ft. 2 5 kr. a. é.

Life preservers, Pilis for dogs.

(kutya-lapdacsok.)
Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
.
""ÍTT"'—TT^i^aöSf""**
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem megóvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvénys ruh-tol, az eb-duh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
Egy skatulya ara 1 ft. 10 kr.
W r * Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél
filoggnlczban.
9 0 2
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Igen olcsó szőlővenyige.

Tompa Mihály, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály, virágregék, negyedik kiadás (8-rét 420 I.) fűzve 2 ft. 50
kr., vászonba kötve 3 ft. 60 kr., diszkötésben 5 ft.

•

Welschriessling, tramini, 3 éves gyÖkér-készlote
30 ezer

o z r e

Legjobb borfajokból 1 és 2 éves gyökeres készlete 100 ezer

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, 1-só emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
BV~ Díjazott levelekre azonnal
válaazoltatlk, 8 kívánatra a gyógyszerek is megküldenek.
931 (4-12)

Sövénynek való csemeték, akácz, lepényfa és szederfák 1, 2 és 3 évesek
ezre 10—30 ftig.
Igen erős spárga-gyökér a legjobb franczia és
angol óriási 1, 2 és 3 éves
száza 1, 2 és 3 ft.

Marc Ferencz

• Épen most jelent meg
Heckenast Gusztávnál Pesten:
Népiskolai

OLVASÓ- ÉS TANKOM.

A magy. kath.
elemi és népiskolák
harmadik és negyedik osztálya számára.

Irta GYÖKFY IVÁN,
primási fötanitó.
Ára kötetlen 40 kr., kötve 50 krajezár.

A földgömb
egy

és
kis csillagászati
Irta

földrajz.

BALLAGIKÁROLY.
Ára 50 krajezár.

Módszeres vezérkönyv
a ui'piskola mennyiségtanához.
Készítette
Dr. Luíter iVándor.
Ára 80 kr.

Számtani példatár

a népiskolák használatára.
Dr. Lutter Nándor.
I. füzet 15 krajezár.
II. füzet 10 krajezár.

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyerestszerszámokat lótakarókkal együtt, arany ezüst és drágakövekkel kirnkva; továbbá gyöngyöt,
szlncskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bugarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók.
850 (2—4)

Eléggé tudva van, hogy a több mint busz év óta a t. ez. közönség előtt a legnagyobb becsben álló cs. kir. szab. különleges
czikkeink — de különösen a

dr. Borchardt-féle illatos gyógyszeres növény-szappan, a balzsamos olajbogyószappan s dr. Niiin d e Bontemard-féle illatos fog-pásta (fog-szappan)

hamisítására, már évek óta egy semmi szilárdságon nem alapuló verseny keletkezett; e verseny, most már még nagyobb szemtelenseggel lép előtérbe mint valaha, mert nem átalják nyerészkedés-vágyból fentebb emiitett czikkeink függvényeit, ugyanazon alakban,
rajz, festék s tartalommal, valamint a dr. Borchardt s dr. Suin de Boutemard nevek büntetésre méltó felhasználásával, czimereik
s facsimilevei egész a csalódásig utánozni.
A t. ez. közönség ez oldalról egészen érték- s czélnélküli árukat kap, — s ha egyszer rászedetik, — saját érdekből bizonyára nem fog többé azokból vásárolni; ellenben az ilynemü vakmerő utánzások, készítményeink valódiságát tekintve, — jól kiérdemlett hirnevünk veszélyeztetését vonják maguk után, s ha általunk e hamisítók ellen a fenyitőtörvényszéki lépések sikerrel tétettek
is meg s vitettek keresztül; mégis saját, valamint a fogyasztók érdekében jónak látjuk hirlapilag e becstelen versenyre előlegesen
azon megjegyzéssel utalni, hogy nevezetesen Pesten, általunk ismert gyárosok s kereskedők, a többiközt házallók is, e kontár czikkekkel, olcsóárért— (ámbár valódi készítményeink függvényeink az árak feljegyezve vannak) a közönséget tévútra vezetni törekszenek, kiknek neveit s lakásukat, — hogy ha szemtelenségüket annyira vinni merészkednének, hogy intéseinket figyelemre nem
méltatják, — hirlapilag köztudomásra juttatni.
A tisztelt fogyasztó-közönséget sürgetőleg arra figyelmeztetjük, hogy készitményeink árai ugy mint eddig, — ugy ezután
is, fenn fognak állani, ugyanis: a valódi dr. Borchardt-féle növény-szappan 1 darab ára 4 1 kr., a dr. Suin de Boutemard-féle
fog-pásta 1 nagy darab ára 70 kr., 1 kisebbé 35 kr., a balzsamos olajbogyó-szappan 35 kr. stb.,s csak akkor járnak el biztosan: hogyha fentebb emiitett valódi s liamisitlan különleges készítményeik bevásárlása végett alábbjegyzett hitelesitett helyi
raktárainkhoz fordulnak:

PESTEN:
BUDÁN

Török József

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

Pesten, mag- és fakereskedő, kigyó-uteza 6-ik szám.

Jezovitz M.

gysztár a „Magyar
királyhoz";

üdvari gyógy Ráth P.

Scholz J.

Kiss K.

Sztupa 6.

városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a széa „kígyóhoz";
natéren.

O-BUDAN: BakatsA. ProchaszkaJ.

gyszertár;
kereskedése;
SZ6rtíir!
gyszerész, Tabán.
valamint a következő magyarországi t. ez. czégeknél, és a bozzá kapcsolt részekben :
Szabadka: Farkas J. és SiA.-Knbln: Tyroler és Schle- Gynla: Oerley Istv. gysz. és IV.-Halmagy: Neubauer J
Nagy-Mihály: Brenning F. és
mony J.
Winkler F. E.
singer.
Sznitsak Gy. és Albrecht Ede Szegszárd: BrassayM.gysz
Hatzfeld: Schnur J. F.
Alma*: Koby Beck.
IVyirbátor: Legányi E.
Szeged: KovácsM. gysz.,Kollogyész: Rausz W. és fiai.
Altsohl: Lange Károly.
Arad : Tedeschi J.. Ad. Sehaffer H.-M.- Vásárhely: Braun J. Nagy-Varad: Huzella M. és vács Alb. gysz., Fisch«r és
llommona: Feuermann S.
Schopper.
Janky A.
gysz. éa Éliás Ármin.
Heves: Blau J .
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A. Sz.-Udvarhely : Kauntz J. A.
Baan: Ochs Samu.
lgló: Tirscher G gysz. és Nagykikinda: ManojlowitzP. Szereda: Gozsy A.
Baja: Klenancz és Babocs
Nagy-Szetien: Zöhrer J. F. és Szép.-Váralj a: Steller Nándor.
Bárt la: Waniek és társa.
Hajts János.
Sz.-Keresztur: Binder M.
Lurz J.
B.-Gyarmat: Moldoványi S.
Ipolyság : Winter János.
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich Jolsva : Pcrubszky S. és Ma- Nyíregyháza: B Reich és Pav- Szász-Régen: Kinn Ján. G.
és Wachner T.
lovitz Imre.
leter A. gyógysz.
és Pleischer.
Besztercze-Bánya: Göller F. Kassa: Eschwig E. ésfia,Quirs- Nagy-Becskerek: P. Arseno- Sikló* : Holmik F. gy.
Szigeth: Tyrnauer Gr.
vits és Böhm Isr.
feld K. és Münster Gyula.
gyógyszerész.
Nagy-Rdcae: Nandrássy M. Szin.-Váralja: Weisz M.
Kaposvár: Kohn Jak.
Bonyhád: Straicher B.
Breznóbánya: Göllner és fia. Késmárk: Genersich A. gysz. Nagyszombat: Heuffel C. F.Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszló: Túry J.
Nyitra : dr. Láng E. gysz.
és Faikiss J. gysz.
Böszörmény: Lányi M.
Sopron : Eder F. gysz. PachKecskemét: Mílhoffer J.gysz. Nagy-Kálló : Mandl S
Bazin: Nagi L.
hofer L. és Mezey A. gysz.
Ríagy-Enyed: Horváth F.
Brassó: Stenner F. és Jeke- Komárom: Belloni A.
Olaszy (Wallendorf): Roth R. Szolnok: Braun J. és HoKalocsa: Behr L. B.
lius F. gysz.
ránszky Istv. gysz.
Oravicza: Schnabel Gy.
Kisújszállás: Nagy S.
Csáktornya: Kárász A.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és Ó-Orsova : Böhrne K. könyvk. S. Szt.-Gyftrgy: Sigmond és
Csongrád: Bányai Antal.
Paks: Flórián J.
Bogdán.
Csakvár: Lukács Gyula gysz.
Engel J. gysz.
Pancsova: Huber J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.
Debreczen: Czanak József, Körmöcz : ítitter J.
PecherJ. E. gysz., Jahner K.
Rothschneck Em. gysz., Gre- Kun-Szt.-Miklós: Csappó G. Pápa: Bermüller J.
gysz. és Kuttn M.
Károlyfehérvár: Matherny E, Pécs: Zách K. Zsolnay W. E.
rébi éa Hannig.
T.-Sz.-Márton. Soltész L.
és Lechner testvérek.
Deíta: Braumüller J. gyógysz. Kőszeg : Bründl J. gysz.
Pétervarad: Junginger L. C. Thorda: Rigó J. Friedr.
Kézdivásárhely : Fejér L.
Déva : Bosnyák A
Pozsony: Weinstabl C. és Hein- Trencsén : Kulka Izid.
Lippa : Csordán A.
D.-Földvár: Nádhera P
Upto-Szt.-Miklós: Krivosz J. rici F. gysz. és Kesztler Gy. Topolya: Sárkány L. gysz.
Deés: Krémer S.
linghvar: Liszkay J .
Losoncz : Blichta Lajos gysz Putnok: Fekete F. gysz.
D.-Bogsán: Brayer Alb.
Uj-Becse: Weliachajun.
Reps: Szentpéteri János.
Erzsébetváros: Schmidt A. Lublo : Glatz J.
Rimaszombat: KrSíschmar K. Újvidék: Sohreiber Férd. és
Érsekújvár : Latzko F. és fia. Lúgos : Schieszler A. fiai
Brammer M. gysz.
Eperjes: Pap J. S. és Holenia Léva: Boleman E. gyógysz. Rózsahegy: Jureczky gysz.
Versecz: Fuchs J.
Rozsnyó: Feymann Antal.
Makó : Nagy Alb. gyógysz.
Gyula.
Vagujhely: Baiersdorf L.
Rom.-Lúgos: Popovits J .
Eszek : Czurda Rudolf gyógysz. Magyar-Óvar: Czeh S.
Verőcze : Bési J. K. gysz.
Sassin: Müke A. gysz.
Marczali: Isztl Nándor.
Eger: Piiler J.
Marosvasárhely: Fogarassy J. Segesvár: Miszelbacher és fiai. Várasd : Tauschek S. A. és
Esztergom : Rudolf M. F.
Mező-Kövesd: Klein Józs és Selmecz: Dunák J. C.
Halter A. gysz.
Facset: Hirschl D.
Sólna: Poradowski R.
Veszprém : Guthard fiai.
Fehértemplom (Bánát): Sie- társ.
Miskolci: Medveczky F. gysz. Szombathely : Tempel F. Várz: Michalik és Meiszner
gel J. H.
Vukovár: Kraicsovics A gysz.
és Pillich F. gysz.
Spuller F. és Pasteiner F.
Fogaras: Megay G. A. gysz.
Dfunkacs : Haupt J. L. és Ho- Székesfehérvár : Deutsch R., Zalathna : Sterzing Józ«. gysz.
Garansebes: Neuerer J.
Légmán A. és Braun J. gysz. Zenta: Wuits testv.
rowitz S.
Gyöngyös: Koezianovich J.
Malaezka : Röhrich J. gysz. Szamosujvár: Placsintár G. Zombor: Popits J. ésFalcione
Georgeuberg: Hensch Ed.
és fiai gysz.
Gyula.
Mohács: Deutsch Ant.
Göluicz : Fischer C E.
Sz.-Egerszeg: Izsó F
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz.
Győr: Zittritsch A. E. és Zitt- Nagy-Banya: Haracsek J
és Hegedűs Gyula.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz. Szarvas: Rétby V.
ritsch M.
Szathmar: Weisz J.
Zimony: Joannovicz A. D.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE. Nagy-Károly: Schöberl C.
807 (8—12)

16 ft.

16—30 ftig.
sima vesszők 100 ezer
„
5—10 „
Legfinomabb és legújabb csemege-fajokból gyökeres és sima vesszők.
Gyümölcsfák minden faj és nagyságban, erős koronás-, gúla- és
törpe-fák. — Erős dió- és édes gesztenyefák. — Minden faj disz-, szomorú- és fasorba való fák és bokrok. — Gyümölcs és rózsa vadonezok
minden fajban.

922 (4-4)

Med. dr. Helfer Vilmos

Készítette

után

raktára fs — Ára egy üvegnek 1 ft. oszt. ért.
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtti* s z e n t e k e s a z egyház'maiból a l k o t v a .
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el.— Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a DorschEgy aczélmetszettel.
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
,
hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természeti
(16-ret 544 lap) fűzve ára 6 0 kr.
által nynjtatott. — E valódi Dorseh-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és Bőrbe kötve aranyvágással
1 ft. 20 kr.
tüdöbajokban, scrophnlns és racbilis, kfiszvény é s c s n z . Idolt bőrkiütés, szemgyuladás, Ideg- és több más bajokban Ugyanazvelinpapiroson színezett
legsikeresebben alkalmaztefik.
1IOI
I. A
gyógyszerész Bécsben,
aczélmetszettel, franczia bőrbe
zum „Storch" Tuchlauben.
kötve kapocscsal
8 » 40
Október 1870.
l f M v l i l J Í»»<
~. . . . _ . . .

fleckenast Gusztáv

betegségeket

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

A nemi élet

Ára: 1 ujforint.
N.-Becskereken: Weisz Her- S.-A.-Ujhelyen: Deatsch J.
Aradon: Tones és Freyberger* Illőkön: Kempner L.
Postán
megküldve
10 krral több
Kaposváron: Kohn Jak.*
és Probst J.»
mann és Deutsch testvérek.
Segesvarott: Teutsch J. B.
utánvétellel 40 krral több.
Kassán: Novelly* és Hege- N.-Kanizsán: Lowák Károly, Sopronban: Mezey A.
Baján: Michitsch István.
dűs L.*
B.-Gyarmaton: Miloviín.
Rosenberg Fr.*, Belus, Ro- Szabadkán: Brenner J.*
Megrendelhető szerzőtől következő
Besterczebányán: Göllner Fr.* Kézsmarkon: Genersich A.
senberg & Weíisch és Fes- Szegeden: Kovács A. és M., és czim alatt:
Kis-Várdán:
Balkányi
F.
Beszterczén: Szongot G.
selhofer.
Pfeifer S. és Társa.
Brassóban: Jekelius F.,*Schnei- Kolozsvárott: Wolff'J.*,Binder N.-Karolyban: Schöberl C.
Dr. Eiber V. P.
Szegszárdon: Braszay Mih.*
der F. és Eremias Döme.
C. H.» és Dr. Hintz G.
N.-Kiklndari: Kisslingen Má- Sz.-Fejérváro»t: Legman A.
Pesten, József-utcza 66-ik számú
Csaczán: Bentsath J.
Komaromban: Belloni A *
tyás és Damjanovich Tódor.
Szentesen: Krengl.
saját házában.
Csáktornyán: Karass.
Koszeiten: Strehle F. X. e's N. Szebenben: Müller C. ésSzolnokon: Horanszky István.
Czegléclen: Persay A. gy.
Bründl J.*
Sill Mihály.
Szombathelyen: Pillich Fr.*
Debreczenben: Gölti F. és Bor- Léván: Boleman E.
N -Szt-Miklóson: Pfneisl M.
Tatában: Szenth Antal.
sos Fr.*
liosonrzon: Geduly Alb.
N.-Szombatban: Stanzel H.
Temesváron: Uhrmann H.
fleckenast Gusztáv könyvkiadó-hivataláDettán: Braumüller.
Lúgoson :rSchieszler A.
Bíyitrán: Ottó Gusztáv.
Trencsénben: Kulka J.*
(egyetem-utcza 4. sz.) megjelent
Eszéken: Letkitsch Illés, Thür- Magyar-Óváron: Antoni.
Pápán: ifj. Tscheppen J.
Újvidéken: Steffanovits L. és ban Pesten
és minden könyvárusnál kapható:
ner J. S. fia.*
Maros-Vásárhelyen: Bucher Panesovan. Graff W. H. és Brammer Mór.
Egerben: Köllner Lőrincz gysz.
M. és Jeney K.
Krcsadinatz.*
Vaghváron: Krauss Adolf <
Esztergomban: Kegl Nándor. Miskolcion: Pasteiner Ferencz Pécsett: Sipőcz F. és Spitzer
Liszkay J.
Érsek-Ujváron: Fogd A.
és Spuller J. A.
Sándor.*
Váczon: Hufnagel József.
Győrben: Kinderinann J.* ésMitrovitzon: Kerstonosics A. Péterváradon: Junginger.
j Veszprémben: Ferenczy G.
Ne'methy P.
Móórott: Begna Adolf.*
IMAKŐNYV
Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz-; Zentan: Wuits testvérek.
Gyöngyösön: Kocianovics.
Munkácson: Gottier L. és Köstóry F. és Fischer J.
j Zilahon: Harmáth S. F.
minden rendű és állapotú
tenbaum N.
Gyulán: Ferentzy A.
Rozsnyón : Posch J.
i Zólyomban: Thomka L.
Nagybányán: Haracsek J.
Hatszeg: Schnur F. J.
Rimaszombaton : Hamalliár. ' Zomborban: Weidinger.*
keresztény katholikasok
Högyészen: Rausz J. özv.*
Nagyvaradon: Jánky A.*
Selmeczbányán: Dimak J.* í
943 (2-26)
számára.
A * jegyzett firmáknál létezik még ezenkívül

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhaizsirolaj

Titkos

Már több mint 16 év óta, a köszvény és cstízok minden nerrei ellen folülmulhatlannak elismert
s bebizonyult Lairitz féle erdei gyapot-vatta, erdei gyapot-olaj ; továbbá gyapot spiritus, valamint erdei gyapot-alsóruhák, mellények, lábravalók, harisnyák, flanel, kötőfonal, betéttalpak,
stb. pontos használati utasitással együtt líudaPestre nézve egyedül s kizárólag valódi minőségben
kaphatók Pesten:
917(2-4)

Sigmund Józsefnél,
városház-uteza 1. sz. alatt, a „zöld koszorúhoz."

Raymond és társa

művegyészek és cs. kir. szabadalmazott illatszer-gyár tulajdonosok Berlinben.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelent
minden könyvárusnál kapható:

A NÖK HIVATÁSA.
Irta

BENICZKY IRMA.
A mii tartalma:

Elószó. — Bevezetés. — Az anyai befolyás. — A nők befolyása a társadalmi életre.
— A nők befolyásának műkőre, természete
és kiterjedése. — Az anyai szeretet. —
Milyen eszközök biztosithatják a nők személyes befolyását? — A nők neveléséről
— Mi legyen a nőnevelés valódi tárgya? —

Még néhány fontos szó a nevelésről. —
Első lépés a nők szellemi felszabadulásának
pályáján. — A nők műkőre. - Mit tanuljanak a nők? — Élvezetek és mulatságok. —
Tapintat és taktika. — A nők munkássága
azelőtt és most. — A nókérdés és annak
megoldása.

(Nyolczadrét 352 lap) fűzve 1 ft. 20 kr.

í\
\

600

Tizenhetedik évfolyam.

47-ik szám.

Gazdasági könyvek,

melyek H e c k e n a s t G u s z t á v könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:
Paczig G. C. Korunk igényei szerinti gyakorlati jHüppmann A. A valódi szakácsmüvéázet vagyis
. czélszerü
. .
- s tanulságos
"
mezögazdatiszt. Egyúttal
kézikönyv a földbirtokosok, bér- í
nökök, mezőgazdaságintézők, kezdőgazdák s tanonczok, szóval mindazok számára,
kiket érdekel a gyakorlati mezei gazdaság. Az ötödik kiadás nyomán, hazánk viszonyaihoz alkalmazva átdolgozta Reischer Endre. (432lap,8-rét) fúzve 2 ft. 60kr.

Mezei gazda népszerű vezérkönyve, a mostani vi-

rendszeres utmutatós a finom és legfinomabb főzésben, legjobb magyar, franczia és
német mód szerint; különös tekintettel uri és főúri konyhákra, nagyobbszerü lakomák, é* házi vendéglősekre. Harmadik bővitett kiadás. (8-r., 316 1.) fűzve 1 ft.50kr.

Németh Susanna. A legújabb és megpróbált magyár szakácskönyv. Biztos útmutató, mint kelljen 1044 különféle, legjobb izii
ételt, süteményt, krémet és kocsonyát, tortát, csemegét s fagylaltokat, legizletesb
meleg és hideg italokat, hideg étkeket, gyümölcs-csemegét stb. legügyesebben és a
legújabb izlés szerint készíteni. Egy toldalékkal, mely magában foglalja a gazdasszouytárt. vagy mindennemű ház-, konyha-, éléskamra s pinczetartási utmutatá
sokat, stb. 7-ik bővitett s javított kiadás. (312 lap, 8-rét) fűzve
80 kr.

szonyokhoz alkalmazva. Földbirtokosok, gazdatisztek és földmivesek használatára.
Irta Galgóczi Károly. Harmadik kiadás után negyedik kiadásban javitotta és bővítette Reischer Endre. 1865.
I. FAldmivelés. (320 lap, 8-rét) fűzve 80 kr. - I I . Állattenyésztés. (264 lap, 8-rét)
fűzve
80 kr.

Koppé J. G. A földmivelés

Johann. Populáre Encyklopádie der prakés állattenyésztés. Leibitzer,
tischen LandvvirHischaft. Ein belehrendes Taschenbuch für Güterbesitzer,

Útmutatás a mezeigazdaság sikeres és minél több haszonnali üzésére. A hetedik kiadás után f orditott a Galgóczi Károly. Negyedik kiadás. (620 lap, nagy 8-rét) kötve 2 ft.

Wirthschaítsbeamte und Landwirthe. Mit besonderer Berücksichtigung der Verhaltnisse des österreichischen Kaiserstaates. Dritte, nachdem gegenwiirtigen Standé der
Naturwisseuschaft verbesserte und mit Zusátzen bereicherte Auflage. Herausgegeben von Dr. Fernand Stauim. Mit vielen eingedruckten Abbildungen. Zwei Biinde
(452, 454 S. gr. 8 ) Gehoftet in Einen Bánd
2 íl. 50 kr.

Falusi gazda. Vezérlapok a kisebb birtokosok és
földmivesek számára. Két folyam. (380 és 364 lap, 4-rét) fűzve

4ft.

Wagner László. Gazdasági műszaki vegytan. Ké-|[ n n f e Id,FianzRitterv Die Ackerareráthe und lnndzikönyv felsőbb gazdasági tanintézetek hallgatói, gazdák és iparosok számára. 114
a szövegbe nyomott fametszettel. (8-rét, 423 lap) fűzve
4 ft.

wirthschaftlichen Maschinen der herzogl. August von Sachsen-Coburg-Gotha'schen
Ackergeriithe-Fabrik zu Rima-Szécs in Ober-Ungarn. Kurzgefasste Anleitung zur
praktischen Anwendung derselben, nebst einem Anhange, betreffend die Grundzüge
zur Einfúhrung eines Bewirthschaftungs-, beziehungsweise Fruchtwechsel-Systems.
Zweite. mit Abbildungen von Genithen vermehrte Auílage. (32 S. Imp.-Octav und
sechs lithographirten Tafeln Quer-Folio.) Geh.
80 kr.

Wagner László, A természettan elvei alkalmazásukban a gazdászatra, különös tekintettel Magyarország gazdasági viszonyaira. A
legújabb német és franczia gazdasági és természettani munkák felhasználása mellett.
(8-rét, VIII, 340 lap) fűzve
1 ft. 60 kr.

Gyürky Antal. Gyakorlati útmutatás miként kell
eljárni a szölodézsinaváltság keresztülvitelénél. (8-rét, 95 lap) fűzve

80 kr.

Falusi könyvtár.

I. Magyar méheszkőnyv, vagyis útmutatás a sikeres méhtenyésztésre, tekintettel a
különböző tenyésztési módokra. Irta dr. Farkas Mihály.(8-rét, 180 lap) füzve,50kr.
II. Ügyes 31ari a kis konyhakertészné, vagyis alapos oktatás a zöldségtermesztésben. Metzger müve után magyaritá István bácsi. (126 lap, 8-rét) fűzve
50 kr.
I I I . Takarmánynövények ismrrtetése és tenyésztése, rétmivelési és takarmányozási naptárral és számos fametszvénynyel fölvilágosítva irta dr. Farkas Mihály.
(8-rét, 104 lap) fűzve
50 kr.
IV. Kereskedési növények művelése. Nevezetesen az olajmagu-, fonalbeli-, festő- s
egyéb gyáraknak való, végre a közhasznú fűszeres-növények miképeni termesztéséről szóló kézikönyv. Irta lieischer Endre (8-rét, 104 lap) fűzve
50 kr.
V. Juhtenyésztés és gyapjuisiueret, a juhbetegségck ismeretével és gyógyitásmódjával. Irta Reischer Endre. (8-rét) fűzve
50 kr.
VI. Gyakorlati s elméleti sertéstenyésztés. A magyar gazdaközönség használatára.
Saját tapasztalataik nyomán szerkesztették Dely Mátyás, sz. k. Debreczen város
állatorvosa stb. és Dely József, Szabolcsmegye állatorvosa (72 lap, 8-rét) fűzve 50 kr.
VII. Apró majorság, vagyis: A baromfi tenyésztés foglalatja. Sajtó alatt.

Mittheilungeii, landwirthschafüiche. Cenlralorgan

für den landwírthschaftlichen Fortschritt im österreichischen Staate. Herausgegeben
von Dr. Gustav Karafiat. (480 S. gr. 8.)
3 fi1,.

Schopf, F. J. Die Verwalturií? der Landgüter in

den Kronliindern des österr. Kaiserstaates, mit Rücksicht auf die gegenwiirtigen
Verhiiltnisse der Dominical-Güter. (162 S. Lex.-8.) Geh.
"
1 fl.

Schlosser, Alexander. Kontroiirende Buch- und

Reclinungsführung bei der Landwirthsehaft, als Mittel zur Sicherung des
wahren Ertriignisses landwírthschaftlicher Güter und zur Hebung des Credits der
Grundbesitzer. Fasslich dargestellt. Zweite, mit einem Anhange vermehrte Aullage.
(230, 32 S. gr. 8.) Geh.
1 fl. 40 kr.

Schopf, F. J. Pflanzet Holz! Aufruf an die Grundbesitzer, Gemeinden und Volkslehrer zur schleunigen Pflanzung schnell wachsender
Holzarten, und Unterricht, wie solche Pílanzungen in allén Kronliindern angelegt
werden können. Zur Abhilfe der Holznoth. (56 S. gr. 8.) Geh.
35 kr.

Stamm, Dr. Fernand. Das goldene Buch von der

Landvvirtlischaft. Ein Rathgeber für die aus der Schule in die Landwirthschaft
eintretenden Jünglinge. Mit 45 Abbildungen. Zweite Auflage. (400 S. 8.) Geh. I fl.

Kenessey Kálmán. Miként gazdálkodjunk? vagyis Goldgrube, die, oder der erprobte Rathgeber für
a kis birtokosok jóllétének előmozdításáról. Koszoruzott pályamunka. 88 lap, 8-rét)
fűzve

Hausvater und Hausmütter in der Stadt und auf dem Lande. Enthalt einevollstandige Sammlung gemeinnütziger und erprobter Rathschlage, Recepté, Anweisungen
und Mittel, wie man mit Ehren und Vortheil die Geschiifte der Küche, des Kellers,
des Gartens, der Speisekammer, des Stalles, auf dem Felde, beim Waschen, Biegeln.
Bleichen, Fürben u. s. w. verrichten soll, um eine Haus- und Landwirthschaft in allén
ihren Zweigen im erwünschten Zustande zu erhalten. Vierte Auttage. Zwei Theile.
(468, 379 S. gr. 8.) Geh.
2 fl.

35 kr.

Kovács József. Kalauz a gyümölcsfaültetés, nyesés

és a bátorkeszi faiskolában találtató s csemetékben vagy oltó-vesszőkben megrendelhető gyümölcsfajok körül (232 lap, 8-rét) fűzve
1 ft.

Magyarország gyümölcsészete színezett rajzokban.
Szerk. Girókuti P. F. Hat füzet

Gaál Alajos.

6 ft.

Kirchhof, Emil. Die Mais- oder Kukuruz-Brenne-

rei. Praktischen Anleitung zur Gewinnung des reichlichsten Spiritus-Ertrages aus
Mais- oder Kukuruz bei bedeutender Malzersparniss. Mit besonderer Berücksichtigung der zweekmüssigsten Anwendung des Saccharometers und Alkoholometers.
(44 S. gr. 8.) Geh.
40 kr.

A hasznos szö'lömivelés gyakorlati

módja. Öntapasztaláson épült észrevételek. (100 lap, 8 rét) fűzve

70 kr.

Szoniagh Gusztáv. A szenvedelmes dinnyész. Ut- Kirchhof, Emil. Die Neben- oder Hilfsdüngemittel,
mutatás okszerű dinnyetermesztésre. A második kiadást újból átnézte,s annak megjelenése óta a dinnyetermesztésben történt uj tapasztalatok összeszedésével megbövitette Galgóczi Károly. Harmadik kiadás. (200 lap, 8-rét) fűzve
80 kr.

derén Gewinnung, Anwendung und Werthschiitzung. Beitriige zum Fortschritte der
heutigen Landwirthschaftdurch das Düngerwesen.Nach den neuesten Erfahrungen.
(VI, 336 S. 8.) Geheftet
2 fl.

Galgóczy Károly. Kertészeti kézikönyve. Tüzetes Müller, Johann. Praktische Anleitung zur Hebung
utasítás a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcstenyésztés körében. Átnézte és
jegyzetekkel bővítette dr. Farkas Mihály. 1865. (288 lap, 8-rét) fűzve
80 kr.

Bartosságh József. Emlékeztetések a birkaispány.
vagy más czimü al-gazdatiszt számára, kire egy vagy több birkamajor felügyelése
bizatott. Több évi gyakorlati tapasztalásból. Füzvo
50 kr.

der Weinproduction, mit besonderer Rücksicht auf die Kronlander des österr.
Kaiserstaates. Zweite Auttage. Mit 91 Abbildungen auf 11 Tafeln. 1866. (VII, 16
S. gr. 8.) Geheftet.
2 n. 40 kr.

Schams, F. Un carns Weinbau in seinem ganzen

Umfange, oder vollstiindige Beschreibung siimmtlicher berühmten Weingebirge
des ungarischen Reiches, in statistiseh-topographisch-naturhistorischer und ökonomischer Hinsicht. Zwei Biinde, mit 20 lithogr. Abbildungen. (186, 292 S. gr. 8.)
Brosch.
4 fl.

Eisenmayer Sándor es Göbel Celesztin. Állatgyó-

gyászát, avagy hasznos házi állataink betegségeinek megismerése s gyógyítása. Második kiadás. (836 lap, 8-rét) fűzve
80 kr. !

Gondos és tapasztalt juh-orvos, vagyis leírása aj

Dorner, Joseph. Die Traubenkrankheit nach den

juhok nyavalyáinak és azok gyógyitásmódjának, tekintettel a merino- és nemesi- [
tett juhokra, Schrader és Schmalz szerint. (98 lap, kis 8-rét) fűzve
20 kr. !

neuesten Erfahrungen und Ergebnissen dargestellt. (48 S. 8.) Geh.

40 kr.

Hofmann, F. W. Das Obstbuch. Kurze Anleitung,

Übstbüume zu ziehen, zu véredéin und zu pílegcn, wie auch das Obst zu verwahren,
zu verwenden und auf das Vortheilhafteste zu verwerthen. (84 S. 8.) Mit eingedruckten Holzschnitten. In Umschlag geh.
35 kr.

Zlamál Vilmos dr. A marhavész s annak oltása, |
mint az egyedül biztos szer, a marhavész szeliditésére s végképeni kiirtására. (140
lap, 8-rét) fűzve
80 kr. I Leibitzer, Joh. Der Gartenbau nach den neuesten
Ansichten und Bedürfnissen. Ein Taschenbuch für Gartenfreunde, welche Nutzen
Medve Imre. A magyar gazdasszony teendői aj
und Vergnügen suchen. Nach vieljahrigen Beobachtungcn verfasst und mit Gartenközéletben, házban és konyhában. Kézi- és segédkönyv nők és hajadonok számára. :
(332 lap, nagy 8-rét) fűzve
2 ft. ,

anlagen erlautert, in vier Biinden. Zweite wohlfeilere Ausgabe. (1502 S. 8.) und.8
lithogr. Tafeln. Brosch.
4 fl.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870. (egyutem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, november 20-án 1870
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag é» Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Conpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 60 kr.
U^
Hirdetési dijak, a Vasárnapi DJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppellk Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogier, Wollzeile Nro. 9. |
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajczár.

Schulcz

F e r e n c z.

(1838-1870.)

Minél kopárabb a tér, melynek közepén szerepet játszott, miről leginkább kezeskedik
egy magas sudár emelkedik égnek, annál a nevezett szaklapban megjelent 50 nagy
nagyobb a veszteség s annál kiáltóbb ismét mülapja; Schmidt tanár, ki a fiatalban mua pusztaság,ha az egyetlen törzset is kidönti tatkozó nagy tehetséget azonnal felismerte,
annak kifejtésére fögondot fordított, s száegy váratlan zivatar.
Ilyen érezhető s egyhamar nem pótol- mos megbízást adott neki, melyeket ö kitűható veszteség érte hazánkat a maga nemé- nően teljesített. A jeles tanítvány oly elisben páratlan műépítészünk Schulcz Ferencz- merésben részesült, hogy dicsérő oklevelet
nek élete legszebb korában bekövetkezett és aranyérmet nyert. 1864-ben a király
által magyar művészek részére alapított s
halálával.
Schulcz Ferencz 1838. márczius 12-kén három évre szóló ösztöndijt nyerte el.
Most kétszeresen kötelességének érezte
Pécsett született, hol Pestről oda származott
a'yja ácsmester és gépész volt.
Tanulmányait a pécsi gymnáziumban kezdette meg kitűnő
sikerrel, mig a szünidők alatt
az ács és asztalos mesterségekben gyakorolta magát. A
VI. gymn. osztály végeztével
a 16 éves fiu a bécsi műegyetemre ment, s onnan ismét hat
év múlva a bécsi akadémia
építészeti osztályába lépett át,
s két évig Van der Nül és
Siecardsburg tanárok vezetése
alatt sajátította el a magasabb
technikai és építészeti ismereteket; de átlátta, hogy az el
méleti ismeretek mellé gyakorlat is szükséges, s azért a
szünidőket az ács és kőműves
mesterségek elsajátítására fordította, melyekből mint legény
szabadult fel.
A gyakorlati ismeretek kifejtésére csakhamar nagyobb
tere nyilt, mert 1862-ben a
Milánóból meghívott Sehmidt
Frigyes építészeti főtanácsosnak°lett tanítvány a. E kiválóan
jeles tanár a bécsi akadémia
reformjával kezdette meg működését; a szünidők alatt tanítványaival mű-kirándulásoSCHULCZ
FERENCZ
kat rendezett, a nevezetesebb
ré l
S egyházakról felvételeket
tétetett, melyek télen át kidolgoztatva a hazája javára hasznosítani tanulmányait;
„Wiener Bauhütte" nevű e czélra alapított 1865-ben a magyar tud. akadémia által Rószakközlönyben bocsáttattak közre. E kirán- | mer és Henszlmann társaságában Szatmárdulások, a tanítványok gyakorlati kiképe- és Máramaros megyék régiségei kutatására
zése mellett az ország emléképületeinek küldetett ki, mely alkalommal készített jeles
ismeretét is terjesztek s ezekben Schulcz fő- rajzai az akadémia birtokában vannak. Egy-

szersmind a „Wiener Bauhütte" s más tudományos folyóiratokban számos rajzát s érdekes leírását adta a hazánkban található
fatemplomoknak, melyek addig méltatva
nem voltak, s melyeknek szerkezete, s kiválóan szép diszletezése nagy feltűnést és
meglepetést idézett elő a művészi körökben.
Ekkortájt készítette el a szekszárdi és szinyérváralyi müegyházak tervezetét is.
1866-ban a két országházra (alsó és felsőház) hirdetett verseny alkalmával mint
Schmidt segédje működött; a képzőművészeti akadémia tervét pedig
egészen önállólag készité el.
Ez mindenek között legkitűnőbbnek találtatván, utat nyitott a két évi tanulmányutazásra alapított nagy császárdij
(1260ft. évenként) elnyerésére.
Ezzel indult el európai
nagy útjára, bejárta Németországot, Svájczot, Olaszországot,
Nápolyt, Szicziliát, Francziaés Spanyolországot, mindenütt
meglátogatta és tanulmányozta
az építészeti intézeteket, felkereste ez országok nagyszerű
műemlékeit. Éles szeme, művészi tapintata, teljes mértékben
kifejlett müérzéke fel tudta mindenütt találni a műalkotás oly
remekeit, az építészeti idomok
oly szépségeit, melyek mások
figyelmét eddig kikerülvén,
ujak voltak.
Ez utazásból, mint méh a
virágdús mezőről, megrakodva
tért haza. Rajzgyüjteménye s
az a mellett levő jegyzetek,
megbecsülhetlen kincseit tartalmazzák a tudományos buvárlatnak. Európa műtörténelmének gazdag anyagtára az, s
a müértö szemlélő valóban fájdalommal áll meg e kincs halmaz előtt, mely most a rendező
kéztől és a feldolgozó szellemtől meg van
fosztva. Igen, mert Schulcz csak most kezdette volna két évi mű-utazásának nagyszerű
gyűjteményét hasznosítani. 1869-ben adta
ki „Denkmaler der Baukunst in Őrig inaiAufnahmen" czimü ivrétü munkájának 1-sö

