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Érczkoporsót!
sírboltokba és niindru Közönséges sirba valók,

mind szilárdságra, mind Ízletes kiállitásra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsók-

nál; kaphatók

Beschorner A. ffl. és Társa
k. szab. érczkopor só gyáruk-raktárában Pesten,

kis hid-utcza, a „Vadászkürt" szálloda mellett.
BS3sT Megrendelések vidékekről azonnal teJjeeittetnek, és pedig

az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vas-
uti állomásokra is megérkezik. 78 (1—17)

ügyvédi ügynöki iroda.
Vidéki ügyvédtársaimtól, egyletek, társulatok, községek és magánzóktól stb.

elfogadok minden megbízásokat, n.elyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyek-
ben a Buda-Pesten székelő ki>\ miniszteriumok, kir. Curia, váltó- és városi törvéay-
székek, társulatok és egyleteknél közbenjárást, megszorgalmazáat, értesítéseket
stb. igényelnek.

Czélja ügynöki irodámnak a vidéki Ugyesbajosokat a jövésmenési, utánjárási,
időtöltési terhes költségektől megmenteni, gyors, kimeritő alapos tudósításokkal
szolgálni, és hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.

A dijak legmérsékeltebben számíttatnak fel, igy egy félnapi időnél többet nem
igénylő eljárásért 1 — 8 forint.

SHT Irodám helye Pest, Itívesz-utcza 8-ik száin.
Résö Ensel Sándor,

57 (3-8) köas- és váitó-tigyvéd.

Elöfizetési (elhívás

VASÁRNAPI UJSÁG

PHILIPPE KOHN
(Patek, Philippe és tárna hirneves óragyárosok tanít-

ványa Genfben)
dicséretesen ismert

ÓRA-ÜZLETE
PESTEN,

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

ajánlja legkitünőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktá-
rát, 2 évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.

SBT Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely-
állásban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírtra van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az orak, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyért
adatik.
Ezüst henger-órák i rubinra 10 — 11 forint

arany-foglalvánnyal, rugóra 12-13 „
hölgyek nzamara 13-16 „
8 rubinra 14—15 „
kettős födéllel 15—16 „
kristály-üveggel - 15 — 16 „

horgony-órák 15 rubinra 16, 17, 18 „
kettős födéllel 18, 20, 22, 24 „

angol horgony-órák kristály-üveggel 19, 520, 22, 24 „
horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24 „
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28—80
ugyanazok kettős födéllel 8 5 - 3 8

Arany henger-órák (3 sz.) 8 íubinra 30—32
henger-órák arany-köpennyel . 34—36
órák hölgyek számára 4—8 rubinra 25—28

„ hölgyeknek arany-köpennyel 3 2 - 8 8
„ hölgyeknek, zománez és gyémánttal 40—45
„ hölgyeknek kristály-üveggel 42—45

ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40—45
ugyanaiok zománca és gyémánttal 55 — 57
horgany-órák 16 rubinra 86—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel • 45—60
horgony-órák kettős födéléi 55—58
ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96

„ kristály-üveg s arany köpennyel . . . . . 60 - 76
horgony-órák hölgyeknek 36—40
ugyanazok kristáiy-üveggel 48 — 52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel 5 0 - 5 5
remontoir-órák 70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel 110, 120, 180, 150, 160

Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20, 22, 24
„ óra és félóránkinti ütőre 30 — 32
, óra és negyedóránkinti ütőre 48, 50, 55

Havi regulatorok • 80—32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia alaku 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 16 ftig.
Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.

g y Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan teljenittetnek.

§ 9 " Órák cserében is elfogadtatnak.
P P Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segitségével, Genf,

Brüssel és Páris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alap-
ján 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek a olcsóért számittatnak.

•"-— Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. 35 (9 — 12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.

és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1868-ik évi ápril-juniusi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. Az egyik eredeti képekkel dúsan
illusztrálva; a másik „Orsasássyülési Beszédtár"-ral s más rendkivüli

mellékletekkel bővítve.)

E l ö f i z e t é s i f e l t é t e l e k :
Április elejétől kezdve előfizethetni, postán káldve vagy Buda-Pesten

házhoz hordva:

A két lapra együtt:
Évnegyedre (ápril—junius) 2 ft. 50 kr.
Félévre (ápril — szeptember) 5 „ — „

Csnpán a Vasárnapi Újságra;
Évnegyedre (ápril—junius) 1 ft. 50 kr.
Félévre (ápril—szeptember) 3 „ — „

Csupán a Politikai UJ donságokra:
Évnegyedre (ápril—junius) 1 ft. 25 kr.
Félévre (ápril—szeptember) 2 „ 50 „

StT" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal
szolgálunk. — A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik. — A mult fél-
évi czimszelvényekből egy-egy darab szives beküldését kérjük.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(2—8) (Pest, egyetem-utcza 4-ik siám alatt).

A selmecz- m. kir. bánya- és erdóakadémia füvészkertjeiben a kertéssi állomás
850 ft, ötévi megfelelő szolgálat után pedig 400 ft. évi fizetéssel és szabad lakással,
egy próbaév kikötése mellett betöltendő.

A kertész kötelességei közé tartozik a kerteknek nemcsak felügyelete, hanem tett-
leges ápolása is, továbbá a növénygyűjtemények, a szertár és a tantermek rendbentar-
tása. Az ezen állomásért folyamodók sajátkezüleg irott kérvényeiket, melyben a
kertészet minden ágában való képzettségüket, eddigi szolgálataikat, életkorukat, mun-
kaképességüket, erkölcsi magaviseletüket, nös vagy nőtlen állapotukat, valamint a
magyar- és német nyelvben való jártasságukat hitelesen kimutatják, legkésőbb f. é.
április hó 20-ig a m. kir. bánya- é.-s erdóakadémia igazgatóságához Selmeczre intézzék.

Selmeczen, 1868. évi márcz. 17. ™ (1)
A in. k. bányászati és erdészeti akadémia igazgatóságától.

A VASÁRNAPI UJSÁG
márczius 15-diki számából kiadó-hivatalunkban még néhány

példány külön is kapható.
E szám tartalma a következö: Táncsics Mihály és Vasvári

Pál arczképe; A szabadsajtó elsö termékeinek kiadatása Pesten
1848. márcz. 15-én, és egyik legjelesebb hazai művészünk által
készitett diszes allegorikus kép márcz. 15-ke huszadik évfordu-
lójára; továbbá Táncsics Mihály élet- és jellemrajza, az 1848.
márczius 15-ki nap eseményeinek részletes leirása, az 1888.
márczius 13—17-ki budapesti árviz leirása, stb.

Egy példány ára 20 krajczár.
V Vasáru. Ujság és Pólit. Újdonságok kiadó-hivatala.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Cnszta*. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Tizenötödik évfolyam.

Pest, aprilis 5-én 1868.

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

© # " Hirdetési dijak, a Vasárnapi IJNag és Politikai (.'jrionságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brrsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. éi Hitnstristein és Voglor, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dii külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár. '

I.
Szerettelek . . . . most is hiven fogadlak
Halvány képeddel csendes, tiszta ősz!
Bús kéje van érzésnek, gondolatnak,
A mely szivemben kisér s megelőz.
Ez érzés tán még bölcsőmben fakadt:
„Öszszel születtem, hervadt lomb alatt!"

Alig volt még az ég ködös, borongós,
Még sok virág fény- s harmatért epedt:
Már, mint a titkos ihletet kapott jós,
Ugy érezém szorongni keblemet,
Csudás vegyület: bánat és öröm
Fogott el mindig oh ősz, jöttödön!

S mint látja a beteg képén a hű szem
A lassan terjedő halványodást:
Felösmerém mezőn g lombfedte bérczen
A még alig tetsző baljós vonást,
Mely a dal-, fény- s mosolygó képletékből
Csendet, homályt s bús hervadást jövendöl.

Aztán, hogy már hullt a fa lombja sárgán,
A himzet, — mit tündérek keze szőtt —
Színvesztve állt; — s a nap, nyájas sugarán
Még búsabbnak tárt fel völgyet, mezőt,
Midőn nem haliam a madár dalát
S minden álomba tért, halálra vált:

Völgyben, halmon midőn mélán bolyongék
S leültem a lombejtő fák alá,
— A holtaknál csak a patakcsa folyt még
A sirató tisztét elvállalá —
Abból, mit a tavasz, nyár szül s felápol,
Komnál egyéb nem volt közel se távol.

Énekkel ajkamon, lanttal kezemben
Virasztám a haló természetet,
Kedvesimnek a virágtól üzentem,
Mely a kimúlás keblén reszketett.
Mosolygva sirtam — kéj s bú meghatott —
„Életre kél egykor, ki most halott!"

A szellőben, mely a bús tájon fújt át
— Sok hervadt lomb- és szirmot tova vitt ~
Tolmácsolám az elválók búcsúját,
Közöltem a haldoklók csókjait.

U t o l s ó v e r s e i m .
(Fölolvastatott a m. tud. akadémia márcz. 23-diki ülésében.)

Osz! most végül is rólad szólva még:
En hű lovagod, dalnokod valék!

Légy hát te is jó, légy hálás irántam,
Ki már vagyok hervadt, hulló haraszt;
Jöttödre tán nem is hiába vártam,
Mely életem1 fájáról leszakaszt.
Az én időm is talán letelik,
Hisz' haldoklásom tartott évekig!

Égő szemem' behunyom mindörökre,
Es elenyészik érzés, gondolat,
Midőn a sír nyugalmas, néma gödre
Feledésre s álomra, befogad.
Oh ősz, én oly keményen hányatom! . . .
Elaltatsz-e kész, puha ágyadon?!

Itt hagyni birom a roppant világot,
Természetet s csudái halmazát,
— Lelkem nehány barátja légyen áldott! —
S mindazt, miért imám az égbe szállt;
Csak egy, mit bús lelkem kínnal visel:
Elhagyni Ót is, ah még Ót is el!!

II .

Ablakomban a borostyán
A meleg s az élet fogytán
Busan hervad, csüggedez;
Szegény sárga-zöld levélke
Félig halva, félig élve
Hajol bús testvérihez.

A nagy éj jön nem sokára . . .
Téli napszállat sugara
Ömlik át az üvegen;
S reezket fényesen, vidámon
A virágtalan virágon,
Mely lenn fonnyad, s üde fenn.

Léteért küzd a folyondár . . .
Hol tavaszszal fúvalom jár,
S a derült menny tündököl:
Folyásával arra fordul,
Vágyván a szűk hézagon túl
A magasba jutni föl.

Esti sugár szép, enyelgö . . .
— Eled szegény csalódott tő,
Hogy csókjával illeti —
Izzó szikrát ontva néha,
Majd elsápad és helyét a
Gyors homálynak engedi.

Kórágyamban fekve, némán
Merengek az est játékán,
Mely lefoly repkényemen;
S magamat ugy nézve, mint ezt,
Bús a kép, mit rám is illeszt
A borongó képzelem.

Pályánk nem tart már sokáig,
A nap gyorsan éjre válik,
A nyár téllé zordonúlt . . .
Mig futottunk s fentire törtünk:
Minmagunknak nem növeltünk
Csak halotti koszorút!

Haraszt, kóró ki nem zöldül . . .
Szomjú föld a tört cserépbűi
Új erőt nem önt belé . . .
Mit keresnél . • • mért mulatnál
Oh én-lelkem e romoknál?
— Fölfelé . • • csak fölfelé!!

III.

Gyakran sírod hantját, virágit
öntözve, kedves kis fiam!
Vagy ülve bús szivvel fölötte
Az est késő óráiban,

Elgondolám: mint játszadoztál
Egykor zajongva térdemen,
Elgondolám: mily rosz magadnak
A bús üregben odalenn.

Várj! . . . nem soká ketten leszünk ott,
Sirod' választom nyughelyül,
De ah, akkor szegény anyácskád
Hogy' marad ittfenn egyedül ? •'

Hanva, 1868. Tompa Mihály.

14-ik szám.
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A f e k e t e e m b e r .
Történeti elbeszélés.

GYÖRY VILMOS-tól.

III.
Azon ösvény, a melyről nem lehet többé

visszatérni.
(Folytat!*, l

Kigyó nem csuszhatik zajtalanabbal,
mint a hogy a fogoly csuszott őrizöihez. —
Már most a koczka el volt vetve. Vagy egy
élet, vagy két élet, — de valakinek veszni
kell- Az a három- négy lépésnyi tér, mely
fekvő helyét a vigyázóktól elválaszrá, s me-
lyen ö már-már keresztüljutott, oly hosszú
volt, mint az egész életüt, a bölcsőtől a ko-
porsóig.

S már e téren áthatolt, már közel volt
a gyülölt ellenséghez, már ujra földre bo
csátá nesz nélkül a lánczot s kinyujtott
karjaiban a halál öldöklő angyala lebegett
a két alvó fölött. Vagy az ö élete, vagy
amazoké, — de a két fél egyikének veszni
kellett. Egyiket jobb, másikat bal kezével
ragadta meg torkon hirtelen, — egy rövid
nvöeés hangzék fel, — s az elszenderültek
örökre elaludtak.

A borzasztó munka végeztével az óriás
erejü ember talpra szökött, megfogta izmos
jobbjával a láncznak, a békóhoz erősített
gyürüjét, s agy hatalmas csavarintással a
vas engedett a nagyobb erőnek. Elpattant.
Karácsony György egészen szabad volt.

Odasietett az ajtóhoz, hallgatózott, s a
zárat vizsgálgatá. Annak megnyitása nem
járt semmi nehézséggel. Bárha kívülről
kulcscsal bezárták is, de balszárnyának re-
keszei — szokás szerint — belül valának.
Azokat megnyitva, csak egyetlen hatalmas
megrántás szükséges, és az egész ajtó köny-
nyen enged.

Haladéktalanul hozzá látott a rekeszek
legnagyobb csendben való megnyitásához
S mikor szerencsésen megtörtént az is, akkor
az örizök egyikének kardját övezte saját
derekára, — maga mellé támasztá töltött
karabélyát s várakozott.

A furulyahang mindig közelebb jött, —
de hirtelen elnémult.

Az ajtó melletti örök kivül észrevettek
hihetőleg valakit, s egymásután két lövés
— egészen közelről hangzó — reszketteté
meg a levegőt.

De az örök lövésére, távolabbról más
két lövés felelt, azt azután az ajtó mellett
nyomban zuhanás és fájdalmas jaj-kiál-
tás követte s ugyan e pillanatban egy is-
merös szó:

•'- György, siess!
Mint nyitott ablak a hogy enged a hir-

telen felzúduló vihar szelének, mely ugy
kivágja azt, hatalmas erejével, hogy sarkai-
ban megrendül, ugy engedett a tölgy ajtó
két szárnya, a fekete ember nagyerejü két
keze rántásának. A börtön mécsvilága elég
volt arra mégis, hogy György meglássa
az ajtó elött kivont karddal, de elrémült
arczczal megálló egyik őrt, s a másiki ak, a
megsebzettnek, földön vonagló hulláját.

A készen tartott fegyver fellobbant — s
Karácsony György őreinek holttestén keresz-
tül rohant a fegyver világánál megpillantott
Mihály felé.

— Itt a ló! — kiáltá Mihály, hangjával
adva helyes irányt a menekvőnek, — s a
jövö pillanatban két paripa sebes, elhangzó
dobogása verte fel az éj nyugodalmát.

A mit emberi ész és erő elkövethet, a
mire lovak gyorsasága képes, az álmából
felriadt csausz és társai mindazt hiven és
lelkiismeretesen elkövették. Nem maradt ott
megvizsgálatlan egyetlen bokor, nem meg-

járatlan egyetlen ut, nem majd egyetlen j
talpalatnyi föld: de mind hiába! A foglyot
vagy az ég szabaditá ki, vagy a föld nyelte
el, annyi azonban bizonyos, hogy nem lehe-
tett megtalálni.

. . . . Mikor aztán másnap reggel hajnal
hasadtával, nagy messze távolban az éji
küzdelem színhelyétől — melyen a kétség-
beeséssel határos vakmerőség mindent kocz-
káztatása oly jól sikerült — midőn távol e
helytől a két lovas kissé lassította volna
lovának lépteit, Mihály igy szók a megsza-
baditotthoz.

— Láthatod, hiheted, hogy nem én vol-
tam árulód. Mikor elfogtak, Anna eszeve-
szetten rohant hozzám s megátkozott, ha ki
nem szabaditlak. Én pedig megesküdtem,
hogy vagy megszabaditlak, vagy elveszek
veled együtt. Jó emberek voltak segítsé-
gemre. De már most tudd meg azt is, a mint
én megtudtam, hogy azok közül árult el
egy, a kikkel jót tettél.

György sötéten nézett a szólóra.
— Lehetetlen!
— Látod,'György — folytatá amaz —

már is megcsalatkoztál. Tanulj belőle. Igaz,
hogy földönfutóvá lettél, igaz hogy el kell
bujdosnod innen, neked is, talán nekem is;
de még jó sorsod lehet. Hagyj fel szándé-
koddal. Feleséged, cselédeid majd utánad
mennek. Még boldog ember lehetsz, hagyj
fel szándékoddal!

György fejét rázta.
Arczára mutatott. A setét arczon ott

volt a véres sebhely.
— Még az él, a ki ezt itt hagyta —

mondá fenyegetéssel — nekem meg kell
látogatnom a szentmiklósi várat. Rólam so-
káig nem hallattok semmit; ne is keresse-
tek. De hiszem az Istent, meglátjuk még
egymást, akkor én is meghálálom jóságodat.
Addig viseld gondjukat. Isten áldjou meg,
— ne tartóztass!

Kezet szoritott vele, egy könycsepp ra-
gyogott szemében. Abból állott egész há-
lája, minden köszönete. Azután megüté sar-
kaival lovát s a cserjebokros halmos tájon
eltünt megszabaditója szemei elől.

— A maga sérelmiért akar x boszut állni
— mondá Mihály szomoruan tekintve utána
— vége van ! Tudom, semmi nincsen többé,
a mi erröl az utról visszatéríthetné!

IV.
Isten harczosainak tábora.

— Rólam sokáig nem hallatok semmit;
ne is keressetek.

Ezek valának azon szavak, melyekkel
Karácsony György végbucsut vett egyetlen
legjobb barátjától. S ugy lön, a mint mondá,
— s beteljesült, a mit óhajtott.Majd fél esz-
tendeig nem hallott róla senki semmit, nem
is kereste övéi közül senki.

Mihály igen jól tudta, hogy cselekedete
nem marad titokban, s a büntetés elől —
melyet elmaradhatlannak hitt — ideje korán
megmenekült. Magával vitte Annát és gyer-
mekeit is.

Senki sem hallott azután hirt felőlük.
De György neve nemsokára felmerült ujolag,
terjesztve s csodás dolgokkal felékesitve a
könnyü szárnyú hir által.

Tavaszra fordult az ezerötszázhetvenedik
esztendő.

Debreczen városának sik határa különös
látványnak volt tanuja ebben az eszten-
döben.

Fegyveres pórok gyülekeztek a város
alá mindenfelöl s mintegy parancsszóra,
sátorokat vertek, tábort ütöttek.

A váratlan vendégek megjelenése ele-
inte meglepte, utóbb agasztotta a város ér-
demes lakosságát. Dózsa György kora még

sokaknak igen élénken élt emlékezetében,
s igy lő'), hogy a város nagyérdemű tanácsa
megsokalván a határában napról napra na-
gyobbszámban mutatkozó sátorokat és fegy-
vereseket, kiüzent hozzájuk, mondanák meg,
vajon micsoda szándékkal vannak, s ha jót
akarnak, ám maradjanak.

A kinek füle volt a hallásra, megértheté
az üzenetből, hogy ez tulajdonképen azt je-
lenté, miszerint Debreczen városának érde-
mes tanácsa, igen szeretné, ha a kivül tábo-
rozok hős serege, inkább más várost tisztelne
meg becses jelenlétével.

De a megtelepült hadak nem akarták
megérteni a nagyérdemű tanács ezen bizal-
mas felszólításának velejét; hanem azzal
válaszoltak:

— A föld az Istené, ök pedig Isten har-
czosai, ott maradnak tehát, a hová öket ve-
zérük parancsolta.

Ezzel a válaszszal végre is meg kellett
elégedni.

Nagy titokban egyik-másik polgár sugva
mondogatta ugyan, milyen bátor s derék
ember lenne az, a ki ezeket a váratlan ven-
dégeket hősi karjával szétkergetné innen:
hanem, fájdalom, az az óhajtás, a mit az
ember csak titkon sugva mer kiejteni, nem
egyhamar szokott teljesülni.

A helyett kiüzentek tehát ujolag, hogy
ha a vezér parancsolta öket ide, jöjjön be az
a vezér maga és adja elö szándékát, hogy
tudják ök is mihez tartamok magukat.

A viszontválasz annyit tartalmazott,
hogy a fővezér még nem jelent meg táborá-
ban, hanem majd ha eljön, szivesen fogja
látni maga elött, Debreczen városa érdemes
bíráját és tanácsát..

— No akkor ugyan sokáig várhat! —
mondá mosolyogva a város birája, s ha va-
laki szivébe láthatott volna, kétségtelen,
hogy ott a kimondott szavak egy s más foly-
tatását is megtalálja vala.

Azonban a dolgok alig nehány nap
mulva mégis egészen más fordulatot vőnek.

Egy napon roppant örömujjongás riadt
fel a táborban, melynek zaja behangzott
egész Debreczen városába. A harczosok
„atyja", isten vitézeinek vezére megérkezett
hiveinek táborába.

Be is üzent rögtön a városba, hogy im-
már itt van, s örülni fog, ha most már az
érdemes tanács, birájával élén tiszteletét
teszi nála, minthogy a nélkül is szólni kí-
vánna velük.

A tanács nagyérdemű birájában a szó
szoros értelmében felforrott a méreg. Még
olyan vakmerő ember is legyen, a ki néki,
Debreczen birájának, ilyen hangon merjen
üzenni!

— Mondjátokmeg vezér uratoknak, édes
atyámfiai — viszonzá nem kevéssé csipös
hangon — hogy onnan ide épen oly hosszú
az út, mint innen odáig. A kinek velünk
van dolga, minket keres fel. Tisztelem.

Valami félóra mulva megint visszajött a
küldöttség. A vezér azt üzente, ne kivánják,
hogy ő jöjjön, mert akkor meglehet, hogy
egész hadastul talál bejönni, s pedig nem
szeretne a jó és barátságos Debreczen váro-
sának semmi alkalmatlanságot okozni.

A tanács-urak összenéztek. Nem igen
mosolyogtak többé. Biró uram is sokkal
nyájasabban szólt a küldöttekhez, mint elsö
izben. Megígérte, hogy másnap reggel, az
egész tanácscsal együtt kimegy a vezér tisz-
teletére.

S csakugyan ki is ment. A tisztelkedés
ideje sokkal hamarább eljött, mint ő maga
még csak egy nappal azelött is gondolta
volna.

Gyönyörü tavaszi reggel volt. A ragyogó
nap fényárját gazdagon széthinté a sik tér-

ségen, hol a városból érkező küldöttség s
nagyszámú kiváncsi nép szemei elött, szo-
katlan látvány tárult fel épen megérkezésük
pillanatában.

A tágas körben felvert sátrak között
nagy tér vala szabadon hagyva, melynek kö-
zepén, egy emelkedettebb dombon, az isten
harczosai vezérének sátora állott. Trombita-
harsogás és harsány dobpergés hangzott; az
egész táborszerte, s az adott jelre a sátrak
minden lakosa kisietett a nyilt térségre,
számszerint valami ötezer ember, s eléggé
szabályosan elrendezett csoportokban állva,
foglalt helyet.

Midőn az egész tábor elrendelt helyén
állana már, — egyszerre megnyíltak a vezér
sátrának függönyei, s a tágas sátor alól, pá-
ronként, harmincz délczeg harczos férfiu lé-
pett elö, egészen választékos fegyverzetben.

— Az isteni lelkek ! — suttogá az egész
tábor, tiszteletteljesen emelve tekintetét a
megjelenőkre.

Az „isteni lelkek", mint a hogy György
vezér legválogatottabb harczosait, testőreit
nevezni szokta, kört alakítottak a sátor
előtti téren, kivonták aztán fényes szablyái-
kat és szótlanul várakoztak.

Nemsokára megnyilt a sátor-függöny
ujolag, s egy alak lépett elő rejtélyük me-
göl, a mely alakot elég volt látni egyszer,
hogy az ember soha többé meg ne feledkez-
zék róla egész életében.

Magas, öles ember volt az, minden tár-
sainál egy fejjel magasabb. Sötét arcza
majdnem egészen fekete volt, s a mint kilé-
pett, szemei épen a kelet felöl felragyogó
nappal találkozának. Le nem suté a földre
azért tekintetét, hanem nyugodtan körül
hordozá.

Mihelyt a sereg megpillantá vezérét, lel-
kesült örömujjongásokban tört ki. A fekete
ember délczeg főhajtással viszonzá hivei
köszöntését, — azután kezével intett — s
abban a pillanatban minden elcsöndesült.

— Imádkozzunk! — hangzék most aj-
kai csengő szava, s a tábor ezeréi, minden
vallás cs kor-különbség nélkül meghajták
térdeiket s leborultak.

Letérdelt mindenki, caak az egy vezér
maga maradt fenállva. Két karját ég felé
terjeszté s nagy ihlettséggel, az egész táborra
szétáradó csengő hangon, buzgó imádságot
mondott el, melynek szavait követői halk
susogva utána rebegték.

Valami csodás, magával ragadó volt e
jelenetben.

Sokan, még a városból kijöttek közül is
egészen más érzelemmel viseltettek e pil-
lanatban, vagy talán e percztől fogva is, a
fekete ember iránt.

Midőn imájának szavai elhangzanak, ak-
kor rövid intő beszédet intézett a folytono-
san térdelő tömeghez. Szívhez szóló hangon,
ritka ékesszólással, nagy bensőséggel Isten
félelmére, vallásos buzgóságra, szilárd ki-
tartásra, feddhetetlen életre, minden károm-
lástól való maguk megtartóztatására szer-
kenté hiveit, kik soha szónokon nagyobb
figyelemmel nem csüggöttek, mint vezé-
rükön.

Szavai végeztével letérdelt maga is, s
halk hangon rebegó el saját imádságát. A
tábor csak ekkor mert fölemelkedni térdelő
helyzetéből.

Midőn eképen szokott reggeli áhitatos-
ságát végezte volna, a vezér maga is felál-
lott ismét, s az isteni lelkek egyikéhez, ügye
legrégibb s leghívebb pártfeléhez, Szücs
László nagybányai szücsmesterhez e szava-
kat intézó:

— Istennel beszéltünk, szólhatunk most
már az emberekkel is. Vezesd elénk Debre-
czen városa érdemes tanácsát.
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Szücs László haladéktalanul engedel-
meskedék.

Odavezeté parancsnokához az egész áhí-
tatosságot meglepetéssel s figyelemmel ki-
sért tanácsot.

György igen nyájas, de igen határozott
szavakban szólt hozzájuk röviden. Nem tit-
kolá szándékát. Elmondá, hogy ö és hivei
nemsokára a török ellen szándékoznak irtó
háborút kezdeni.

— Minden oldalról várjuk hadaink sza-
porodását — igy végzé szavait most is, —
hihetőleg szántszándékosan, oly fen hangon,
hogy mindenek hallhaták — parancsolatun
kat elküldöttük mindenfelé. Holnap érkezik
az egri őrség, az-egész egervölgyi nemesség
gel. Holnapután jönnek a szatmári hadak
Mihelyt kémeim visszatérnek, meginditjuk
az első támadást. Addig kérem Debreczen
városát, legyenek oly jók s lássák el Isten
harczosait mindazokkal, • a mik ezeknek
szükségesek. Nem leszünk hálátlanok. Az
én táborom minden harczosa gazdag urra
leend, s igy a vett jótéteményt bőven fogja
jutalmazni.

A tábor ujjongott.
Oh, milyen varázsa van annak a szónak:

„az én táborom minden harczosa gazdag
urra leend!"

A vezér szavai oly vakmerően határozot-
tak valának, hogy azokban kételkedni nem
mert senki sem. Legalább kimondani ké-
telyét, a világ minden kincseért nem merte
volna egyetlen egy sem közülök.

A nagyérdemű tanács, s vele a lakosság
jelen levő tagjai, ki szivből, ki színből, ki
tiszteletből, ki félelemből minden pártfogást
felajánlottak, s még a ki fejét tudta volna is
csóválni, most ebben az órában az öromujjon
gók zajába vjgyité üdvkiáltását.

Az elfogadott igéret után, a vezér elbo-
csátá a tisztelgő küldöttséget.

-— Isten velünk — mondá, — most fegy
vergyakorlatot kell tartanunk.

A mikor amazok eltávozának, Karácsony
György lóra ült s csakugyan hozzá fogott
népe csatarendbe való állításához.

Boldog Isten, minő hadsereg, minő fegy-
vergyakorlat! Kiegyenesitett kaszák, imitt-
amott egy régi, kitudja honnan elökeritett
fringia, madzaggal átkötött ijjak, néhány
nyárs, kihegyesitett vagy ólommal megön-
tött dorongok, kurta nyelü szekerczék — s
más egyéb ilyen zagyvalék szerszám képezé
szegény Karácsony György hadának fegy-
verzetét. Mily nehézkes, mily ügyetlen moz-
gás, mily gyámoltalan maga jó tehetetlen-
ség mindenfelé! Hiába csengett a vezér
fáradhatatlan szava, egyik harczos ügyetle-
nebb volt a másiknál.

Nem nevetni, sirni lehetett volna e jele-
net szemléletén.

— Velünk az Isten! — kiáltá fel György
a hosszan tartó szomorú gyakorlat végezté-
vel — köszönöm harczosa,im, köszönöm a
szent ügy nevében Ilyen óriási haladást,
ilyen gyors tanulást soha még hadsereg nem
tanusitott! Egy világ jöjjön ellenem, ilyen
hadsereg élén nem félem támadását!

Ah, milyen jól estek e dicsérő szavak
annak a hadseregnek. Mindenki legalább is
alvezérnek hitte magát a hadviselés tudo-
mányában.

— • A munka elég mára — végezé György
szavait — térjen most, fiaim, kiki szabadon
nyugodalmára.

Ezt a vezényszót legjobban megértette
mindenki.

A zsibongás, • sürgés-forgás még csak
most kezdődött igazán a táborban. Nyugo-
dalmára tért kiki szabadon.

A vezér is elvonult — sátrába ugyan,

j magános egyedüliségbe, de nem nyugo-
j dalmára.

Mikor beért a sátor vászonfalai közé,
megtörötten rogyott, le ülőhelyére; össze-
kulcsolá kezeit ismét imádságra, mély, ne-
héz bánattól borongó arczát emelé ég felé.

— Oh ha mindeniknek leikébe az én
lelkemet, mindenik karjába az én erőmet
tudnám önteni! Isten, én Istenem vagy ne
adtál volna vágyat az én szivemnek, vagy
ha vágyat adtál, adj sereget is, hogy a mit

' én óhajtok, az valósággá lehessen!
De arcza nemsokára megint felderült.
— Lehetetlen, lehetetlen hogy ne győz-

zünk! — vígasztala magát, erős, csüggedni
nem akaró lélekkel, — egy esztendő előtt
nem volt még semmink; ma vagyunk öt
ezeren. A legelső süker után leszünk tiz
annyian. Ügyességük még nincs, de már
van lelkesültségük. Oh menni fog, mennie
kell.. .. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!

Még mindig r e m é n y l e t t . (Foiyt. k»™tk.)

M-i

Gyula-Fehérvár.
Széles magyar földünkön alig van hely, mely

szebb multtal s érdekesebb történelmi hagyomá-
nyokkal dicsekedhetnék, mint Gyula-Fehérvár.

Első királyaink lakhelyén, Esztergomban ke-
vés oly tárgy van, mi a képzeletet távol jövőbe
ragadja; Székes-Fehérvár, az Árpádok koronázási,
néha lakó- és sírhelye csak földalatti alapokat s
nehány oszloptöredéket mutathat fel; — nehány
faltöredék s távolról idehozott vörös márvány em-
léke a „lánglelkü Dobónak" beszél iíí/erelenyész-
hetlen dicsőségéről; Sziget hőséről romladozott
bástyákon lengő fü s a kis Almás-patak suttog
még: — de Gyula-Fehérvár ott áll még az egyház,
melyet az első sz. király által rakott alapokra dicső
emlékü Árpádok emeltek; tiszteletidéző kormos
falai nyolcz századnak csaknem minden nagyobb
eseményéről érthető hangon beszélnek; boltívei
alatt borongó multak képei felett döbben meg a ha-
zafi sziv, midőn a dicsők dicsői, a Hunyadiak mű-
vészien készitett, bár részben összerombolt sírem-
lékei s az erdélyi nemzeti fejedelmek épitő kéz-
nyomai és sírjai felett mereng.

Itt még a rom is történelmi adat. Mert a
nagy törökverő sirján szentségtelen kezekkel ejtett
csapásokban az emlékezni tudó hazafi Basta haj-
dúi csákány-ütéseit látja; az ujon kezdett egyház-
falak egy-egy iszonyu katasztrófa nyomait jelzik,
s az előcsarnokba kidobott fejedelmi siretnlék-töre-
dékek Mártonffy püspök kegyelet nélküli kegyes-
kedésére utalnak.

Vajda-Hunyad és Gyula- Fehérvár két neve-
zetesés még nagy részben ép emléke a nemzetnek;
s ha ezek tán részvétlenség és közöny miatt porba
omlanak, szomoru tanúbizonyság lesz arra, mily
kevés érdek van e hazában, legnevezetesebb tör-
ténelmi és műemlékeink iránt.

Ugyde milliói lehetnek a nemzetnek, kik ez
emlékeket sohasem látták, s igy alig sejtik, miktől
akar megfosztani bennünket a romboló idő; eze-
ren meg ezeren, kik nem is hallottak, vagy olvas-
tak róluk: azért hadd álljon itt intő figyelmezte-
tésül e nehány ismertető hasáb.

I. Gyula-Fehérvár rövid története.
Előrebocsátom, hogy e sorokban senki rész-

letes vagy tudományos rendszerbe öntött történeti
leírást ne keressen; azt sem czélom, sem e lapok
köre nem engedi. Az egész rövid időszerinti össze-
állitás, mely az olvasót e hely multjának legneve-
zetesebb eseményeivel megismertesse.

A mai %«Za-(18l5 óta Károly-) Fehérvár
helyén a dákok uralma idejében Tharmis, a rómaiak
több mint másfél százados (Kr. u. 168—273-ig)
birtoklása alatt Apulum feküdt, mely az Erdély
földén szétszórt római telepitvényeknek egyik kö-
:épsőét képezi. A vártól délre Maros-Portue felé,

téglákkal és mozaikdarabokkal, sőt néha oszlop-
fokkel hintve a tér, s az egész körzetből igen nagy
mennyiségü iratos római emlék került ki, melyek
nagyobb része a bécsi régiségtárba jutott, s melyek
Apulum fontosságát eléggé tanusítják.

A keresztyén vallás némelyek sejtelme sze-
rint már a hunnok (5-ik század), nagyobb való-
szinűséggel az ezeket kiszorított góthok alatt
(8-ik század) megjelent Erdély földén.

894-ben a bejött magyarok Tuhut vezér alatt,
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kun-avar rokonaikkal egyesülten, Erdély földét
birtokukba ejtik, s a honfoglaló vezér utódai a Gyu-
lák (nem tudhatni, személyi- vagy hivatal név-e?)
birják Sz. István koráig.
J 5 999-ben Kupa legyőzése alkalmával István a
felnégyeltetett vezér
egy hullarészét már
Gyula-Fehérvár kapu-
jára szegezteti.De bár
történészek tanusága
szerint e Gyulák egyike
(némelyek szerint I sö
Gyula) már Sz. István
előtt keresztyén hitre
tér Hierotheus műkö-
dése nyomán: utóda
Sz. István kortársa
(H-ik Gyula) mind hi-
tével, mind a magyar
koronával szakitni

akarván, Sz. István ki-
rályi hadát vonja ma-
gára. Gyula veszt, és

1003-ban István ki-
rály egyházat és püs-
pökséget alapit az er-
délyi vajda zsákmányul
nyert kincseiből Gy ula-
Fehérvárott. Első, ki-
ről mint erdélyi püs-
pökről szól történel-
münk: Simon, Kálmán
király idejében.

E szerint Fehér-
vár 999-ben már erőd,
1003-ban pedig már
épen püspöki székhely;
a minthogy némelyek
a jelenleg fennálló egy-
ház alapjának egy ré-
szét épen Istvánénak tartják, mi régészeti te-
kintetben nem is lehetetlen.

De a vár csak némi földhányásból s karózat-
ból állhatott; legalább nincs nyoma, hogy a kun
betöréseknél ellent tudott volna állani; az pedig,
hogy1242-ben
a betört mon-
gol csorda sza-
badon gazdál-
kodott benne,

Rogerius
„Carmen mise-
rabile"-je sze-
rint kétségte-
len *).

Ugy lát-
szik, hogy Ist-
ván basilikája
a nagy csapás
után nemso-
kára felépült.
Ezt mind az
egyház déli fa-
lának és keleti
mellék apsisai-
nak épitészeti
modora, mind
pedig az, hogy

m i - b e n a
Péter püspök
által tized-kér-
dési perlekedés
közben meg-
öletett, vízak-
nai királybíró
boszuálló fia
Alárdy, már
virágzó egy-
házat és püs-
pöki lakot éget
és dál fel, bi-
zonyitja.

1285-ben a
sértett kunok
által becsalt
tatárok ujra
Erdélyre tör-
nek, s ezek Fe-
hérvárt is va-
lószinüen ujra
feldúlják, mi-

után csak Toroczkó alatt verik vissza a szé-
kelyek.

Csak ezen dulások után bekövetkezett béke
alatt történhetett az egyház és püspöki lak teljes
helyreállitása. Részemről némely nagyobb diszü

Gyula-fehérvári képek: 1. Kilátás a hegységekre.

és egyszerűbbektől elütő oszlopfejek (capital) s a
boltozat és kereszthajó alkalmazását a XHI-dik
század közepénél előbbre nem merném tenni. A
közhit és hagyomány e kereszthajót épen Hunyadi
toldásának tartja; ebben azonban, tekintve ennek

Elefánt a drezdai állatkertben.

. épitésmodorác, kevés a lehetőség. Hihetőbb, hogy
.il •) „Nyolczad napra az erdöböl kivonulásunk után, Fe- J a s z entélyt épitteté, mely később összeomlott, de
hérvárra érkeztünk, hol megöltek koponyáin, templomok j m e j & r é • a]akban állittatott helyre.
é» paloták szétrombolt s a keresztyének vérével festett 1442-ben Fehérvár alatt történik azon neve-
falán kivül semmi egyebet nem láthattok" Bogarii „Car- ^ ^ m e l y b e n a székesegyházban eltemetett
men miserabile. J °

Lépes György erdélyi püspök elesik, kinek emlé- ,
két egyszerü kőkereszt jelöli Fehérvár északi
határán.

Ugyanitt alig félórányi távolban Sz.-Imrénél
adja vissza kamatostól a kölcsönt dicső Hunya-

dink, hol dicsőségét
csakis az érte életét
áldozott Kemény Si-
monnal osztja meg.

E csata emlékére
épülnek a tövisi, szent-
imrei, orbói egyházak;
s valószinü, hogy a fe-
hérvári főegyháznak is
jutott a zsákmány egy
részéből. Építészetileg,
mint fölebb emlitém,
az összeomlott, de b.
Sztojka püspök által
ugyan oly modorban
helyreállított virágzó
góth stylü szentélyt,
s némely szintén góth
izlésü támoszlopot le-
het ez eseménynyel
összekötni.

1469-ben Mátyás
királyunk,valószinüleg
az Erdélyben már ek-
kor nyilatkozó lázadási
hajlamok miatt, melyek
a következő évben ki
is törtek, Fehérvár
erődjeit lerontatni ren-
deli; ellenben

1516-ban Ulászló,
talán épen hasonló in-
dókból s a mult év
eseményein okulva, a
nemesség védhelyéül

megeró'sitését parancsolja.
A mohácsi vész koráig Gyula-Fehérvár csak

mint vidéki város szerepel; de miután a Zápolya-
ház hazánk keleti felének birtokát magához ra-
gadván, János király özvegye Izabella Budáról

ravaszul ki-
szorittatik:Fe-
hérvár fejedel-
mi székhelylyé
válik, mely

rangját több
mint másfél
századig, te-
mérdek vi-

szontagsággal
fizeti meg.

1550-ben
Martinuzzi os-
tromolja avar-
ba szorult sze-
rencsétlen Iza-
bella király-
nét, de sikerte-
lenül, mi már
az erődítések
előhaladására
mutat.

1551-ben
Horváth Fe-
rencz mint Iza-
bella parancs-
noka ujra husz
napi ostromot
áll ki Fehér-
várban, s ek-
kor is csak a
királyné pa-
rancsára adja
fel. Az erődí-
tésekre Beth-
len Farkas sze-
rint a római
alapok és ro-
mok használ-
tattak fel.

1556. az
erdélyi kath.

püspöki és
káptalani nagy
terjedelmü jó-
szágok,melyek

közé az Abrud-vidéki arany bányák, Torda és
Maros-Ujvár sóaknái, s Újvártól kezdve Alvinczig
csaknem az egész Marosvölgy tartoztak, világia-
sittatnak s a fehérvári főegyház protestáns kézre
jut; a püspöki lak fejedelmi fényt nyert, melybe

János Zsigmond lakását helyezi. — A Báthoriak | képeket, ékítményeket őrültként szaggat le, s ugy
emeltek mind a fejedelmi lak, mind az egyház i vonul el aRudolfcsászártól cserébe nyert Oppelnbe
fényét; magok a fejedelmek többnyire itt tartván j 1599-ben a minden oldalról árulókkal kör-
lakásukat.

1511-ben itt történik Báthori István szeren-
csés választása. Előbb
Csáky Mihály a kan-
czellár J. Zsigmond

koporsóját nyittatá
fel, hogy lássák halála
igazvoltát.

1590-ben Fehér-
vártt tartja Báthori
Zsigmond azon örökre
emlékezetes lovagjáté-
kot, melyen kegyencz-
apródja Jósika István,
a fejedelem unokatest-
vérét Boldizsárt ver-
senyre szólitja, s mi-
után a gőgös főur a
fiatal apródot megveri,
a jezsuiták által szí-
tott családi gyűlölkö-
dés lángja első izben
lobban fel, mely csak
Báthori Boldizsár s
más jó törökpárti ha-
zafiak vérében talál
kielégítést.

ö t éven át, mely
alatt a két párt küz-
delmei folytak, a leg-

több országgyülés
Fehérvárit folyt le.
Végre

1595-ben aug. 1-én
Fehérvárra érkezett
MáriaKrisztierna osz-
trák herczegnő, mint
Zsigmond arája, s
a menyegző nagy ün-
nepélylyel lőn meg-
ülve.

nyezett Báthori Endre, elámittatván Mihály Vajda
és Basta György készületeinek czélja felől, sere-

Gyula-fehérvári képek: 2. A város, a vár egyik (délkeleti) bástyájával.

1598 ban a már minden órán szerepet változ-
tató fejedelem, miután korlátnokát Jósikát áldo-
zsitul adá a császári biztosoknak 8 országától najjy
szavakban s szinlelt könyhullatások között bucsut
vesz, ápril 10-től 15-ig a fejedelmi kincstárat sze-
kérre rakatja; a királyi palota falairól szőnyegeket,

gét szétbocsátja s a fehérvári egyházon, fejedelmi
palotán stb. nevezetes javitásokat tétet Genga
Simon olaszmüvész által. Elrendeli aztis, hogy az
Ompoly vize csatornákon Fehérvárra vezettessék;
testvére Boldizsár koporsóján pedig önkezűleg is
dolgozik, s már ugyanazon

l.>99. év november elején a győzelmes Mi-
hály vajda kevélyen vonul be az elárult fejedelem
lakhelyébe, s 8-án már asztalán fekszik a jámbor
fejedelemnek Ördög Balázs által levágatott feje.
Hullája az általa Boldizsárnak készitett sirba he-

lyeztetek , amazéval
_. együtt.
fjff=^=^p:===s=^ 1600-ban a feje-

delmi palota „veres-
bársonyos" szobájában
alkudozik Mihály Had-
nagy Istvánnal az er-
délyi magyar nemes-
ség kiirtásáról, s Fe-
hérvár ormáról nézi
azon harezjátékot, me-
lyet magyar és oláh
ifjakból maga rende-
zett azon meghagyás-
sal, hogy ez döntse el,
ki lehet-e a magyar-
ságot irtani? De a
magyar ifjak ellenei-
ket az Ompolytól fel
a várba kergetik.

1601- augusztusá-
ban a goroszlói vesz-
tett csata után Zsig-
mond vezére Székely
Mózes Fehérvárra me-
nekül Basta elől a se-
reg romjaival. De
Basta vallonjai s vad
hajdúi a gyenge várat
beveszik, s a fejedelmi
palotát, egyházat, sőt
a sírboltokat is feltö-
rik, kirabolják. Egy
rabló Hunyadi János
kardját is elviszi, 8
később Orsi Péternek
ajánlja fel, de ez a
hajdúval együtt Du-
nába dobatja; nem is-

mervén e hirneves pallos viselésére méltó férfiut.
1602. Fehérvár alatt vivja ahazafi-pártíSz f̂ceZy

Mózes vezérlete alatt kétségbeesett csatáját; de el-
veszti azt s Basta ujra határtalan ura lesz Erdély-
nek. Vallonait és hajdúit sem fizetéssel, sem élelem-
mel el nem látja, s midőn panaszolnak, hogy ninca

Vasuti sinek gyártása a creusot hámorban (Francziaországban).
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többé mit rabolni a szegény országban, azt felelé
nekik: „nincs oly sima dinnye, melyről még va-
karni ne lehetne." Ezek aztán hiven is követik a
jó tanácsot, s még a Kecskekőre, a Fehérvár háta
megett fekvő falmeredek bérezre is felmásznak,
hogy az oda menekült népet leverjék, s megmaradt
utolsó rongyait elrabolják.

1603. kora tavaszán betör Székely Mózes s az
előcsapat vezérei Bethlen Gábor Fehérvár alá
száll, melyet Basta egyik alvezére Spinoza védett
négy század némettel. A várbeliek az ostrom má-
sod napján kitörnek, s a velök szemben ellenséges
érzelmü alvárost felgyujtják. De a szél a tüzet a
várra hajtja, s a vár nagy része, a széles egyházzal
együtt lángok martaléka lesz. Többszöri sikertelen
roham után, alku utján adja fel Spinoza. Ugyanez
év júliusában Fehérvár változatos események szin-
helye. Székely Mózes alabori vesztett csatája hirére
Fehérvár csekély számu lakossága menekül; erre
Basta Szebeni német őrsége a városra tör, s a
tehetetlen aggokat, gyermekeket leöldösi; Nagy
Albert, Székely egyik vezére, bár menekülőben
ideér s e jeles győzelmük mámorába merülte-
ket megrohanja s utolsó emberig levágja.

1604. Fehérvár tájékán törtek ki az éhség leg-
szörnyübb jelenetei. Az emberek gyökerekkel éltek,
sőt — mondani is szörnyü, — némely krónikásunk
szerint, az anyák gyermekeik felett alkudoztak.

1607. febr. 22-én Fehérvár nagyszerü gyász-
menetet látott. Ekkor szálliták be Homonnai em-
berei Bocekai István fejedelmünk holttestét, s
hazánk ezen egyik legnépszerűbb hősének hamvai
a főegyházban takarittattak el. (Folytatása következik.)

P. Szathmáry Károly.

Az elefánt állatkerteiiikben.
Kétségkivül nagyon érdekes és tanulságo

az állatok életét figyelemmel kisérni, ott különö-
sen, a hol ennek természet szerint folynia kell. A
házi állatokét udvarokon, ólakban, ketreczekben
a házak körül; a vadakét meg az erdőkben, mo
csárok közt, réteken, a szabadban; a mi állatain
két nálunk, idegen világrészek lakóiét pedig forr
vagy hideg éghajlat alatt. Azonban tagadhatlanu
érdekes mind a természetvizsgáló, mind a közön-
ség előtt szemlélni az állatokat egészen más, azok-
tól tán merőben elütő körülmények között is,
mint a melyek közé öket a természet rendelte. A
forró és hideg vidékek állatainak életmódját figye-
lemmel kisérni nálunk, a puszták vadait látni
ketreczekbe szoritva és a meleg naphoz szokott
kigyót pokróczok közé takarva nézegetni. Ilyen
jelenség nálunk az állatvilág óriása: az elefánt is,
melynek kalandjairól ázsiai és afrikai hazájának
rizs földjein, vad ellenségeivel való kétségbeesett
küzdelmeiről, bátor részvételéről a khánok és sze-
recsen fejedelmek harczaiban a soknál is többet
olvastunk, ugy hogy ezuttal tán nem lesz egészen
érdektelen dolog egy pillantást vetni ő magas-
ságának európai életére.

Legtöbb tapasztalatot nyujtanak e részben az
állatkertek, melyekben a szegény számüzött még
nincs olyan nagyon is szűk térre szoritva, mint
az állatseregletekben és más effélékben. A mi fia-
tal állatkertünk még, fájdalom, nem dicsekedhetik
ilyetén talpas és jól megtermett lakókkal; de a
számos németországi állatkertekben elég van, s
ezek adtak alkalmat azon észleletekre, melyeket
közölni szándékozunk.

Az elefánt étel dolgában épen oly kevéssé
válogatós, mint nekünk egy jó, türelmes, de fülei-
ért és hangjáért sokat csúfolt háziállatunk. A
zöldséget, kenyeret, gyökereket ép oly jó étvágy-
gyal költi el, mint a nyers húst, sőt az emberek
által többé- kevésbbé kedvelt italokat sem utasitja
vissza, ha valaki megkinálja velök. Az elefánt
gyomrának igen nagy emésztési képessége van,
minek következtében étvágya folytonos és rop-
pant; annyira, hogy nem egyszer eszi meg hatalmas
lakomái után az alája rakott szalmát. Tehát nem
nagyon finnyáskodik ő magassága, s ily étvágy
mellett természetes, hogy nagyban gyarapodik
mind magasságra, mind szélességre nézve, kivált
ha még fiatal és nem engedik meg ellustulni, a
mire hajlandó. Némelyikazonban a szük téren,
melylyel a forró egü, rizsföldes ind puszták vé-
getlen szabadságát fölcserélte, élénken koezog
egész nap idébb-odább, esetlenül emelgetve osz-
lopokhoz hasonló lábait. Különösen siet pedig ő
is oda — mint minden más állat, — a hol enni
kap. őrén kivül, kivel gyorsan megösmerkedik,
legnagyobb tekintély előtte rendesen a felügyelő,
kinek ha hangját hallja, mereven kinyujtott fark-
kal tüstént feléje rohan.

Szintén nagyon sokat hallottunk már, s hall -
.atunk uton-utfélen az elefánt nagy tanulékony-

jágáról. Ezt a szép tulajdonságát is vesztére nyerte
a természettől a szegény állat, mert sok fáradsá-
;os órának és megszámlálhatatlan keserü kinzatás-
iak kútfeje ez rá nézve! Nem elég, hogy az állat-
lereglet-tulajdonosok erőnek erejével mindenféle
jzép mesterséget vernek jókora fejébe s lábainak
minden tánczra nem termettségedaczára is üvegek
között tánczoltatják: még az állatkertekben is ta-
nitani szokták szegényt. Igy a drezdai állatkert
fiatal elefántját is, melyet képünk ábrázol, tanitás
alá fogta őre. Az első lépés természetesen az volt:
oda törekedni, hogy az állat megtűrje őt hatalmas
hátán. Az erre vonatkozó leczkék sajátságosan
kezdődtek. Az elefánt ugyanis csak utry szenvedte
meg magán az őrt, ha ez visszafelé ült nyakába,
s a mint nyargalásztak, azokat a helyeket látta,
melyeket elhagytak. Mo3t azonban már a sétautak
a rendes formában történnek ; az őr arczczal előre
fordulva ül vaskos par páján, mely önfejüleg, nem
őre, hanem csak saját belátása és szeszélye által |
kormányozva száguldozik idestova. Nagyon mu-
latságos jelenet látni ezt az óriás állatot sietség-
ben, sebesen mozgatva egymásután merev hátulsó |
lábait. Ezek merevségének oka nem a térd, hanem j
inkább a sarok-csuklónak hajlíthatatlansága; mert
hiszen az elefánt képes épen olyan formán térdelni
le, mint az ember. Ennek a képességének alapján
arra tanították meg, hogy asztal mellett ebédeljen.

Ő, a milyen jó bolond, mindent megtesz, a
mit őrei tétetni akarnak vele és a mire megtaní-
tották; hanem néha mégis kijön a békességes tű-
résből, megharagszik, s haragját nemcsak az ár-
tatlan verebeken tölti, kiknek nagy ellensége, és
valahányszor egy csoportban többet lát, rögtön
arra lépdel és ormányával nagy mérgesen rebbenti
őket szét. Olykor azonban az emberek ellen is
fordul ő magassága, mint ezt szomoru példák bi-
zonyitják. Igy nehány év előtt egy Moffat nevü
angolt, ki két nagy elefántjával egész Európát
bejárta, az egyik egy dühongési rohamában föl-
kapta és agyontiporta. A berlini állatkert elefántja
pedig a mult tavaszszal egyik őrének karját zúzta
szét, s nemsokára ezután egy másik őrt egészen
összetiporva, holtan találtak meg az állat istálló-
jában. No csak nem sok irigyelni való van bizony
annakazuri embernek a sorsán sem, kit képünkön
az elefánt nyakában hordoz!
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A „C r e n söt."
Vasbánya ea gyártelep Francziaországban.

Francziaországnak, sőt bizonyos tekintetben
egész Európának legnagyobbszerü vasbányászatát
fogjuk olvasóinkkal röviden megismertetni, mely-
nek gyors emelkedése jelenlegi magas fokára pél-
dányul szolgálhat az emberi tevékenység, ipar és
szorgalom terén.

Ha az utazó Párisból a középtengeri vaspá-
lyán az esti vonattal kiindul, másnap reggelre
Chagny-ba s onnan csakhamar Montchaninbe
érkezik. Ez utóbbi helységtől egy negyedórányira
fekszik a creusot-i hires vas- és kőszénbánya,
vasöntőde és hámor. Nagyszerü látvány tárul itt
a néző szemei elébe. Itt mély bánya-aknák tátong-
nak, melyeknél a fáradhatatlan gépek hatalmas
kötelei már működnek a kőszén felhúzásában;
amoda tovább meg óriási olvasztó-kemenezék
füstölögnek, pihenés nélkül dolgozva éjjel-nappal,
melyekből az olvasztott vas ugy rohan kifelé,
mintha izzó lávafolyam volna. Másfelől ismét a
hámor vonja magára figyelmünket, sajátságos
épitésmódja által, mert minden legkisebb része
vasból van. E meglepő képet a mechanikai (erő-
műtani) készítmények műhelyei egészitik ki, hon-
nan annyi mindenféle gép, kazán, mozdony, sín és
száz meg száz egyéb mesterséges készület kerül
ki minden évben. Az öntöde térés helyisége fölött
egy borzasztó nagy és magas kémény uralg, mely
minden kemencze füstjét és gőzét magába fogadja.
A mozdony szüntelenül jön és megy a gyártelep
körül, engedelmeskedve a szolgálat minden kötel-
ményénekés 10.000 munkás dolgozik e nagyszerü
vasöntődében, melynek nincs vetélytársa a világon.

A creusoti hámorban mindenekelőtt vasutak-
hoz valo síneket készitenek roppant mennyiség-
ben. Azon 100,000 tonna (egy tonna 20 mázsa)
vasgyártmányból, melyet az öntöde évenkint elad,
körülbelől két-harmadrész sínekre esik. A többit
kerek és négyszegletü vasdarabokban hagyják
vagy gépekké dolgozzák föl.

De tekintsük meg egy kissé azon műhely
belsejét, melyben a síneket készítik. Képünk épen

azt mutatja, még pedig teljes működésében. A
gőzkalapács alól az erezet a nyujtómű alá viszik,
melynek nyomása alatt a szilárd anyag, mintha
kaucsuk volna, sínekké vagy rudakká nyulik el;
vagy pedig a borzasztó hőségü kemenezékben
izzóvá téve és összekötött nyujtóművek alá rakva,
széles lemezekké terül szét, melyeket mi pléh-nek
(fekete vaslemez) nevezünk. Óriási vasollók, me-
lyeket nagyon természetesen gőzerő mozgat,
egyenes szögletüvé metszik a sínek, rudak és
lemezek végét; az aczél ugy vágjaa vasat, mintha
csak vászon volna.

Hasonlóképen simítják el köralaku fűrészek-
kel a még izzó sínek széleit is. Tűzsugarak lövei-
nek szét a bámulatos gyorsaságú fürész fogai
alatt és megvilágositják az egész műhelyt.

Az erőműtani készületek műhelye, az öntöde
azon részében van, a hol az olvasztó-kemenezék
állanak. De ki tudna avagy csak egy futó pillan-
tást is vetni az eltévedés veszélye nélkül mind e
különféle műhelyek nagyszerü tömkelegébe, hol a
gépek szijjai, kerekei, mozgató karjai s egyéb
szerszámai látszólag össze-vissza működnek?
Hanem e látszólagos rendetlenségben a legtöké-
letesebb rend uralkodik; minden ki van itt szá-
mitva és arra rendelve, hogy valamit létrehozzon.
Bámulatos számitás, mely által mintha csak ver-
senyre akarna kelni az ember a természet teremtő
erejével.

1837-ben e vasÖntőde-telep 3000 lakost szám-
lált, ma már 24,000lakója van és maga az intézet
valami 10,000 embert foglalkoztat. A Creusot,
mely akkor 40,000 tonna kőszenet bányászott ki,
jelenleg 200,000-et állit elő, s kétannyit fogyaszt
el. Végre az 1817-ben még 20,000 tonna vas-
termelés már 1865-bea 100,000 tonnára emelke-
dett, a mi épen nyolezadrászét teszi az egész
Francziaország vastermelésének.

A gép-gyártás emelkedése is egyenlő lépést
tartott az egész intézet emelkedésével. Évenkint
5000 lóerőt forditanak a mindenféle nemü gépek
előállitására, s minden évben 100 mozdony kerül
ki e műhelyekből, hogy fáradhatatlan futásaikat
megkezdjék a világ különböző vaspályáin.

Ilyen termelés és munkásság mellett igen
természetes, hogy a „Creusot" fontos szerepet
játszik a franczia iparban. E vasgyár, mint egész,
páratlan a maga nemében. Ha találhatunk is pl.
Angliában egy-két gyárintézetet, melyekben a
termelés egyik vagy másik neme talán megköze-
litné vagy felül is múlná a ,,Creusot"-ét, mind-
azáltal a különböző iparágak ily nagy mérvben
való egyesítésének példájára bizonyára sehol sem
találhatunk.

• S ennek az egész nagyszerü fejlődésnek egy
vas- és köszénbánya volt elsö alapja. Egy darabka
szén egy egész város születésére nyujtott al-
kalmat. S. L.

Mit esznek China ban?
Európában egy sereg előítélet uralkodik a

népeknél, és épen a művelteknél, az élelemre
vonatkozólag, a melyeknek semmi észszerü alapja
nincs. Pl. a tudomány régóta hirdeti, hogy a
lóhust épen ugy meg lehet enni, mint a marha-
húst*). Hiába figyelmeztettek minket a husélvezet
szükségességére és azon előnyökre, melyeket e
részben a munkára képtelenné vált lovakból huzni
lehet. Minden a régi mellett maradott. A legbüsz-
kébb ló, erejének öregség általi hanyatlásával, ha
szabad ezen kifejezést használnunk, mindinkább
sülyed polgári állásában. Szegény párát annyira
elhajtják, mig vázzá lesz, a helyett, hogy csak bi-
zonyos ideig engednék dolgozni és azután meg-
hizlalnák, mint az ökröt.

Máskép van ez Chinában. Sok ezer év óta
felütötte ott székhelyét a miveltség, csendes és
tartós fejlődéssel. Semmi átalános katasztrófák
nem állottak be, mint nyugaton a barbároknak a
római birodalomba betörése és a népvándorlás
által, melyek évszázadokra megállították a fejlő-
dést minden irányban. Igy tehát a chinaiak mi-
veltsége már régi idök óta messze felülmulta a
nyugati országokét; de épugy már korán befejez-
tetéséhez is jutott azáltal, hogy a külvilággal valo-
minden közlekedéstől elzárkóztak. Több mintöOOO
év óta Chinában a polgárosodás kimért és gondos-
menete semmi komoly háboritást nem szenvedett.
A földművelés oly kiképeztetésre és tökélyre jutott
az idő folytával, milyenre a föld semmi más orszá-
gában nem. A föld, mindamellett hogy évezredek
óta szakadatlanul mivelik, semmit sem vesztett

termékenységéből, és minden helyecskét felhasz-
nálnak a mennyei birodalom szorgalmas lakói. A
föld terményeire nézve egy ország sem méikőz-
hetik Chinával, és ezen ország még sem paradi-
csom. A lakosok minden szorgalma nem elegendő
arra, hogy a földből a mindennapi kenyeret ki-
nyerjék; az éhhalál itt nem ritkas ig, mely néha
százezreket söpör el az élők soraiból. A népesség
igen nagy, 400 milliora rug a lakosság száma.

Az ember szaporodása feltartóztathatlanul
halad előre, de a föld már régen elérte termő ké-
pességének netovábbját; ennél tovább nem képes;
a külföld segitsége is ei volt vágva, és igy a chi-
naiaknál azon irtóztató bizonyosság állott elő,
hogy a föld terményei elégtelenek a nép táplá-
lására. „A szükség imádkozni tanitja az embert,"
mondja egy régi közmondás, és igy Chinában régen
leyetkezték azon hiábavaló előítéleteket, melyeket
mi európaiak sok állat élvezete iránt oly alapta-
lanul táplálunk. A chinaiaknál a jelszó ez: „semmi
se menjen kárba." Ők tehát mindent meg is esznek,
a mit csak megenni lehet. Sok dolog Chinában be-
cses élelemczikk, mit mi figyelembe sem veszünk.

Először bizonyosan a szegényebb osztályok
voltak, melyek Isten hozzádot valának kénytele-
nek mondani az előítéletnek, mivel mindenütt a
szükség a feltalálások anyja. Ezek példája köve-
tésre ösztönzött, és most egész China ment az
efféle előítéletektől.

Nálunk a kutyahust minden husnem közt
a legroszabbnak, sőt mi több, teljességgel élvez-
hetlennek tartják. A chinaiak másként vélekednek
e felől. Ök meghizlalják a kutyákat, ha megkez-
denek vénülni, és megeszik. A mészárszékekben
minden időben lehet nálok kutyahust találni a
többi husnemek között. Sőt a vidéken egy bizo-
nyos kutyafajt csupán a mészárszék számára tar-
tanak és hizlalnak.

Nagy városaink némely vendéglőseiről meg-
rovólag szokták mondani, hogy nem ritkán macs-
kapecsenyét etetnek vendégeikkel nyul helyett. A
chinaiak semmi titkot sem csinálnak belőle; sőt
inkább igen kitünő ételnek tartják a macskahust.
Ennélfogva ezen állatok minden mészárszékben
roppant nagyságban találhatók. Vidéken minden
háznál különös gonddal ápolják és hizlalják a
macskákat, és minthogy a nyugalom nagyon elő-
mozdítja a hizást, lánozoo tartják őket.

A patkányok is fontos szerepet visznek a
chinaiak élelmében; ezeket részint frisen, részint

veinek, mint például a czápa uszszárnyait, az usz-
hólyagokat, minden állat inait. Mindezeket meg-
száritva mint élelemszert adják el.

A halakat legkisebb részletökig megeszik. A
halászatnál nagyon ravasz módon járnak el; e
czélra a kormoránokat használják. Ezen ragadozó
madarakat felnevelik, nyakokra gyürüt tesznek,
hogy a fogott halakat el ne nyelhessék. Minden
halaszbárkában több komoran látható. Mihelyt a
madár halat fogott, visszatér a bárkához, minthogy
különben megfulás fenyegeti, és a halász kihúzza
szájából a fogott halat.

A rovarokat hasonlóképen nem utálják a chi-
naiak. Chinában vannak tájékok, hol a pókok
nagyon keresettek. A rovaroknak különösen bábjai
és hernyói szolgálnak élelemszerül. Még a selyem-
bogarak is asztalra kerülnek. A chinaiak ugyanis
sokkal több selyembogarat tenyésztenek, mint
mennyit tápkészletökkeí eltarthatnak. A számfe-
lettieket megfőzik és megeszik. Még mi több, a
lemotolált selyemgubók bábjai sem mennek kárba.
Ezeket hasonlóképen megfőzik, melyek igy igen
becses ételül szolgálnak. Egy franczia tengerész-
tiszt, ki evett ezen ételből, azt mondja, hogy igen
Ízletes. Izét a gesztenyééhez hasonlítja.

A chinaiak a földben tartózkodó hernyókat
is megeszik ugyan, de csak szükség idején. Ezeket
átalában rosz ételnek tartják.

A tojás egyik főételöket képezi. Ezt különö-
sen kedvelik akkor, midőn oly csirke van benne,
mely közel van a kikeléshez. Nevezetesen a kacsa-
tenyésztést nagyban űzik, és pedig csolnakokon.
Ezek számos kalitkákkal vannak ellátva, melyek
a kacsák éjjeli tartózkodási helyéül szolgálnak.
Nappal a csolnak fel- s alájár a folyón és a kacsák
szabadon uszkálnak körüle, élelmöket keresvén.
Este aztán visszatérnek tartózkodási helyökre. A
tojásokat különös költőkemenezékben költetik ki.
Nem ritkaság, hogy egy ilyen csolnak költőke-
menczóiben 5000 tojás létezzék egyszerre. Ezek-
nek egy része tenyésztésre szolgál, a többi éle-
lemszer gyanánt adatik el. Bardócz L.

Az aether és chlorofonn hatása ala-
csonyabb foku állatokra.

Bizonyára századunk egyik legnagyobb tudo-
mányos vívmányai közé tartozik az, hogy az aether

omnaiak eleimében; ezeket részint frisen, részint ! é s ohloroforaban eszköz lett feltalálva az ideg-
bepaczolva eszik Roppant mennyisegeket sóznak | rendszer futólagos s veszélytelen eltomnitriS
be ezen állatokból, és mint eleségét adják el a ha-
jókra. Ezen czélra a vidékek különösen tenyésztik
a patkányokat. Tágas nyakú paluczkokból falakat
épitnek. Ezeket a patkányok elfoglalják, háborit-
lanul raknak fészket a palaczkokban és nevelik
fel bennök kicsinyeiket, melyek aztán időről-időre
kiszedetnek onnan.

Mig nálunk némely vidékeken a békaczom-
bok csemege gyanánt szolgálnak, Chinában szél-
tib ik á l l k é é k b

o veszélytelen eltompitására,
mi által lehetségessé vált sebészi műtéteket — a
kedvező eredmény veszélyeztetése nélkül —fájda-
lom nélkül végrehajtani.

Már e legrégibb időben kerestek módot az
orvosok a fájdalmak csillapítására; „divinum est
opus sedare dolorem,'' — mondja az öreg Hippo-
krates; s költői elősejtelmében Ovid boldognak
mondja az aether és chloroform feltalálóit, midőn
felkiált: „Felix, qui potuit vivos multere dolo
rem" S á d é k dk

i , . , . , " "» , , , , , JciiitajL ; ,,renx, qui poiuit vivos multerp dnln

| tiben eszik ezen allatok egész testét, csak a belét | r e m , < __ Szándékosan mondtuk f e í d á S mert"
vetik el. Egy okP8 China, közmondás azt tartja, mind a mellett, hogy alig pár évtized mult. cTak
hogy „a „utaz ember esztk, azt nem külsejéből, el az aether gyako°rlatbvétele óta n Z u most
hanem egyedül ízéből kell megitélni." Ennélfogva m á r a % fnk k é k ^ CtiZÜtM
a chinaialr St v a r a n m n t com ntnl ,41- W„„„ ^11„»„1, ! • * . • , n J , . ,K, . ..Y "aidlOZOllSaggal

gy izéből kel giélni. Ennélfogv
a chinaiak a varangyot sem utálják. Ezen állatok,
daczára nem épen étvágygerjesztő kinézésüknek,
egén Chinában átalános eledelül szolgálnak.

g vgyunk képesek teljes határozottsággal
kimutatni, hogy valójában kijött legelőször e gon-
dolatra.-' Bizonyos csak az, hogy Jackson vegyész
BostonbanésMorton ottani fo 1 8 4 6 k bBostonban gy o vegyész

ottani fogorvos 1846.oktoberVÁ* > i- . . , , . . , i 7, °, . " u s i u u u a a e s M o n o n o u a n i fogorvos 18
Kétségkivül a China, konyhaművészet is sö- havában már aethert alkalmaztak hö1 . °. , , 7 , / , ~ , "<*va,uau mai- a e u i e r t niKaimaztak, hoo-i- fna-iL-at

kat segit rajta, hogy az előítéletek feletti győzel | fájdalomtalanui huzzanak ki. Leve ezéf á l ta lBoí
met megkonnyebbitse. Az ételeket tudniillik oly | tonból csakhamar elterjedt e találmány \*Z
módon kész, tik el, hogy az ember teljességgel nem ' u- — u_:..__:^u._ i J r» . l l U c l"y egosz
tudja, mit eszik; igy legalább a külső nem szol-
gáltat alkalmat a gyanakodása. Az állatot egész-
ben vagy darabonkint szabad tűznél megsütik

eterjedt e találmány e
-Nagy-Británniában, innen Francziaországba.
metországba ez uj és ujjongva fogadott talál-
mány hire az akkor Párisban időző dr. Martin
t u d ó i t á i á l t l j l, - - , -- —o ' | tudósitásai által jutott el az „Allgemeine Zpitiin<r«<

azután a hust finomra összevagdalják, hozzá ren- | utján. »«-iioeme.neAeitung
Í S _8aÍat8aSOs mártást és rizst adnak, és igy j Miután a dolog oly átalános és meoérdemlett

feltünést okozott, különböző oldalról —"mint ren-
desen történni szokott — hirek merültek fel, me-

teszik az asztalra. A gazdagok asztalán legalább
30—40 féle ilynemü husétket lehet találni, melyek
külsőleg semmiben sem, ízök ezerint azonban na-
gyon is lényegesen különböznek egymástól. Az
ebéd rendesen befőtt gyümölcscsel kezdődik és
rizsen végződik.

Ismeretes dolog, J l o g y a n y u g a t j országok
tengerpartjain egy sereg tengeri kagylót halász-
nak ki a lakosok, melyek élelmükül szolgálnak.
Igy történik ez Chinában is. A chinaiak „,n,K„Igy tortó

szárazföldi és édesvízi

közé tarto-ikr
A chinaiak azonban

megeszik,

szokott hirek merültek fel, me-
lyek szerint az aether, mint fájdalom-csillapító
szer már régebbi időkben is használtatott volna.
Az aetherismus története Columbus tojásának
sokszor emlegetett példájára emlékeztet. A gya-
korlat itt is, mint sok más találmánynál, meg-
előzte az elméletet, s most már a v^gy- és boncz-
t f l d l h

tet, s most már a v^gy- és boncz
tan feladata volt az aetherismus lényegének kér-
dését tisztába hozni. Az emlitett tudományok

Ausztrália őslakói nyersen nyelik el a nyalkán
növényállatokat (zoophyteket), melyeket aTenger
a partokra kihány; a chinaiak is megeszik ef

S r f c i M 4 p o l f r 0 8 U l t ;
•) Lásd a,„Vasárnapi Ujság" 1866. évi 18-dik számá-

ban ezen czikket: „Az előítélet hatalma." anemü, nyálkás és porezos anyagot ked-

ugy hogy idő alatt az aether-kérdés egész

e °" «dolognak látszott az aether
a c h l o r ° formét«,-mely tudva

\

álomba merülnek. Szorgosan tanulmányozták az
aether és chloroform által msgölt kutyák, macskák,
tengeri nyulak agyvelejét, vérét stb. sőt még a
halak csöndes birodalmit sem kímélték meg.

Ebből következett, hogy az állatvilág még
egy pár fokkal alantabb álló fajain is tétessenek
kísérletek, s igy az amphibiumok és rovarok is
bevonattak a vizsgálódás körébe. Nem lehetetlen,
sőt valószinü, hogy bogarak, lepkék s egyéb e
nembeli állatok aether általi elaltatása már ko-
rábban is gyakoroltatott némely buzgó természet-
tudós csendes czellájában, a nélkül, hogy e felől
valami nyilvánosságra jutott volna. Heyden sena-
tor Frankfurtban pl., mint mondják, már jóval
1830 előtt kisérletet tett az aetherrel a rovarokon,
melyeket állat-gyüjteménye számára kiszemelt.

Legujabb időben az aetherisálás sora a
csuszó-mászó férgekre került, és pedig mint lát-
szik, örvendetes eredménynyel. Ha pl. egy aether
és chloroformmal megtöltött szivacsot teszünk
valamely palaczkba, melynek fenekén különféle
férgek nyüzsögnek, azonnal élénkebb mozgást
veszünk észre ez állatok között, mely csakhamar
teljes elkábulásba megy át. Ez alatt az állatok
magaviselete igen különböző; egyik resz szokat-
lanul elnyujtózik, a másik összezsugorodik stb.,
épen mint némely emberek minden ellenállás
nélkül szivják magokba az aethert és chloroformot,
nrg mások élénken ellentállanak neki. Ha az
aetherisálás tovább tart a férgeken, természetesen
halál áll be, jókori félbeszakítás után nagyobb
részök ismét hamar fölelevenül.

E tapasztalatok folytán nem régiben a gya-
korlati gyógytan terén is tétettek kísérletek,
melyek ha sikeresnek bizonyulnak be, az emberi-
ségnek igen nagy hasznára lenne. Mindenki tudja,
hogy a galandféreg elűzése nehézséggel jár, s az
e czélra ajánlott módok igen sokfélék. Ez az em-
litett tapasztalatok folytán legkönnyebben eszkö-
zölhető, ha a galandfárget aetherisáljuk. Legegy-
szerűbb módja ennek az, ha az e bajban szenve-
dővel egy kis adag aethert gelatinba zárva elnye-
letünk; az aether ily módon a gyomorban
elpárolog, a galandférget elkábitja s ez most egé-
szen tehetetlen lesz az eltávolitási kísérletek
ellen, mig éber állapotában azoknak erélyesen
ellentálJ.

Hogy e módszer a kisebb, s oly gyakran elő-
forduló bélférgek eltávolítására is alkalmazható-e ?
— további kísérleteknek kell eldönteni.

Es igy az aetherizálás, a mennyiben egész a
férgekig elhatolt, az egész állati életre kiterjedt,

I s ezzel valószinüleg eljutott lehető kiterjedésének
I netovábbjáig, hacsak nem sikerül még a górcsői
állatokat, ázdékokat stb. is e vizsgálódások s
kísérletek körébe vonni.

Azaethernek a bélférgekre gyakorolt s eddig
nem is sejtett hatása, — mely tovább fejlesztve,
mint egyenes gyógyszer, nagy hasznot igér, —
lefegyverezhetné e találmánynak utolsó elleneit
is, a minthogy ezeknek száma már is a minimumig

i szállott alá. Ismeretes dolog, de jellemzésül mégis
megemlítjük itt, hogy az aetherizálást kezdetben
sokan bűnös cselekedetek eszközének tekintik.
Még a templomi szószékekről is kárhoztató itélet
mennydörgött az emberek ez ujabb gonoszsága
ellen, kik elég vakmerők Istennek a sz. irásban
kijelentett akarata ellenére (1. Mózes 3, 16.) a
fájdalom-csillapitás mesterségét gyakorolni. A
skót klérus azonban, melytől az anathema legelő-
ször származott, saját fegyverével veretett vissza,
a mennyiben ki lett mutatva {Simpson, Answer
to the religions objections of the employment of
Anaesthesis), hogy a legelső boncztani műtétnél,
melyről a biblia emlitést tesz, t. i. midőn Isten
Ádámnak egyik oldalcsontját kivette, kezének
rátétele által álomba merítette őt, hogy a fájdal-
mat ne érezze. Kiss Elek.

E g y v e l e g .
** (Kolb stastistikus) Európa államainak ösz-

szes brutto bevételét 2800, nettó bevételét 2240
millió tallérra teszi. Mivel azonban a kiadás éven-
kint 2500 millió tallér, normális helyzetben a hi-
ánylat 260 millió. A 2500 millió tallérból a feje-
delmi udvarok háztartására felmegy 59 m. tallér
vagyis 2,6£"/0, a hadseregre 780 m. = 44.82% 3
a (leginkább az állandó hadsereg fennállásából
eredö) államadósságokra834 m. ft. vagyis 37,23%.
E három tétel tehát maga 1673 millió tallért tesz,
vagy is az összes kiadásnak 74.70%-kát; tehát
majdnem % részét, mig az államok többi közvet-
lsn szükségleteire csak a negyedik negyedrész
fordittatik.
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Irodalom és művészet.
(A „Magyarország Képekben") márcziusi

füzete a következő tartalommal jelent meg: Er-
délyi képek (12 rajzzal, köztök Hunyadi János
tövisi és 8zentimrei egyháza, Kenyérmező, Seges-
vár és a segesvári völgy, erdélyi szász népviseleti
képek, stb.) — Miszlókai népviselet. — Promon-
tori barlanglakók. — Két bácsmegyei és két
zalamegyei kastélv.— Puszta-Palota (Veszprém-
ben). — A két Pázmándy Dénes, az idősb és az ]
ifjabb (a képviselőház 1848-diki elnöke), ŝ gróf ,
Batthyány Kázmér élet- és jellemrajza.— E füzet •
összesen 22 képet tartalmaz. Előfizetési ár hat
füzetre: 2 frt.

— (Ráth Mór kiadásában) ismét több figye-
lemre méltó mű jelent meg s küldetett be szer-
kesztőségünkhez. Uj kiadványai a következők:^

1. A Nibelung-ének ős német eposz Szász
Károly által eszközölt műfordításának I-ső füzete.
A kiállitás legvastagabb sárgás-szürke velinen,
nagy negyedrétben, Ízletes nyomással, számos
illustratióval, Schnorr világhirü képeivel ékitve,
méltó a nagyszerü műhöz, mely minket belső
költői érdemén kivül azért is kiválólag érdekel,
mert a hűn ősmonda egy nevezetes része van
beleszőve; Attila király, r.eje Krumhild, öcscse
Buda, szövetségese Detre szerepelnek a mű máso-
dik főrészében. A magyar fordításról csak annyit
mondhatunk, hogy Szász Károly évek óta nagy
gonddal és előszeretettel dolgozik rajta. Az egész
mű 10 füzetben, 52 n'igy iven s mintegy 70 — 80
illustratióval fog megjelenni. Az előfizetés 8 frt,
mely két részletben küldendő be, vagy utánvétel
utján is eszközölhető az I-ső és 6-dik füzet átvé-
telekor.

2. Vámbéry Armin Vázlatai Közép-Ázsiából.
Ujabb s igen érdekes adalékokat nyujt az Oxus
melléki országok népismereti, társadalmi és poli-
tikai viszonyaihoz. A mű, ugy tudjuk, angolul is
megjelent, s az európai tudományos világban
méltó feltünést okozott. Díszes kiállitásu vastag
kötet, nagy 8-adrétben. Ára 2 frt 80 kr.

3. A Budapesti Szemle ez évi folyamának I-ső
füzete, mint rendesen, ép oly változaios, mint
tanuságos tartalommal. E kitünően szerkesztett
folyóirat most már 11-dik évfolyamába lépett, s
folyvást jf lesen felel meg föladatának, mely a
világirodalom és hazai tudományosság közvetitése.
Az egész, 10 füzetes évfolyam elöfizetési ára lOft.
A jelen füzetben gróf Teleki Domokos, Szilády
Áron, Szász Károly, Garády stb. dolgozataival
találkozunk.

4. Nagy Ivan jeles történetnyomozónk tavai
befejezett nagy müvének Magyarország Családai- .,
nak pótlékkötete. Szükséges kiegészítője az egész
munkának. Ára 5 fri.

5. Athén, Perikies korában, Curtius jeles né-
met történetíró nagy müvéből a legérdekesebb
önálló részletek egyike. Forditotta Poór. Ára
1 frt 20 kr.

— (Táncsics Mihály) világtalan írónktól
„Magyar-német *zótáreza" jelent meg, a német
közscgekbeli iskolák első és második osztálya
számara. Mindkét füzet elején Mondanivalókban
fejtegeti a szerző azon alapelveket, melyekből az
elemi nyelvtanításban kiindul, s melyek átalában
véve helyesek, valamint a szótiirczák szerkezete is.
A világtalan iró Soroksáron terjeszd a magyaro-
sodás: s óhajtandó, hogy nemes és hazafias törek-
vése az irodalom utján is elismerésben s támoga-
tásban részesüljön. Az I-ső füzet ára 18 kr., a
másodiké 24 kr.; mindkettő kötve.

— (Osterlamm Károly) biz^mányában jelent
meg Bocsor István pápai jogtanár „Magyarország
történelme, különöb tekintettel a jogfejlésre"
czimü nagy terjedelmü müvének 6-dik füzete,
mely I. Ferencz király trónraléptétől 1848-ig
terjed. Ára 1 frt 50 kr. Még egy 7-dik, pótlék-
füzet lesz, mely befejezi a művet.

— („Szünnapok") czim alatt két kötet be-
szély- és szinműgyüjtemény jelent meg az ifjuság
számára, irta Aszódi S. Mihály. Osterlamm K.
könyvkereskedése utján kapható.

±£ (Az erdélyi muzeumegylet évkönyvei) IV.
kötetének IL füzetét k-.iptuk. Sok derék érteke-
zést tartalmaz eme füzet is, 8 mint szokatlan,
szerintünk helyes eljárását, fölemiitjük azt, hogy
az értekezéseket német kivonatban is közli. Való-
ban igen helyes, a külföld tudósainak lehetővé
tenni, hogy a mi tudományos mozgalmainkat
figyelemmel kisérhessék.

T Á R H Á Z .
Köziutézetek, egyletek.

•"* (A magyar tud. akidemia) mult hétfői
szakülésén Horváth Cyrill,,A philosophiai módsze-
rek némely akadályairól" értekezett. Aztán Szi-
lády Áron tett jelentést bolognai utjáról, előadva,
hogy talált könyvjegyzéket, mely a Corvin könyv-
tárában létezett könyvek czimeit tartalmazza; a
könyvek Bécsbe vándoriának, maga a könyvjegy-
zék Is nagyon hiányos, s kérdés, vajjon a könyvek
Bécsben találhatók lesznek-e? Talált ezentul Szi-
lády ugy Bolognában, mint Páduában is, több co
dexet, melyek a magyarhoni ügyekre vonatkoz-
nak, a 13-, 14- és 15-dik századból. Hálát mond
a páduai és bolognai levéltár-kezelőknek, kik tá-
mogatták fáradozásait. Henszlmann intézkedésre
hivja fel az akadémiát Pulszky régiséggyüjtemé-
nyének megvásárlása végett, s e czélra a gyüjtést
maga 1000 frttal azonnal megkezdi. A gyülés
bizottmányt küld ki, mely az országgyüléshez e
tárgyban felirjon s a gyüjtést foganatositsa. A
képtár 240,800 frankra van becsülve. — Ugyan-
ezen gyülésen olvasta Gyulai Pál a Karácsonyi
pályázat felőli jelentését. A gr. Karácsonyi-juta-
lomra mult évi decz. 31-ig beérkezett pályamüvek
megbirálására az akadémia szokott módon bizott-
ságot küldött ki, mely Toldy Ferencz elnöklet^
alatt Gyulai Pál, Pompéry János, Riedl Szende
és Tóth Kálmánból állott. A jelen pályáz-it álta-
lában véve sokkal örvendetese, mint. szoktak lenni
rendesen drámai pályázataink. A huszonegy mü
között természetesen vannak gyermekes kisérle-
tek, sőt bárgyuságok; de számosan vannak olyanok
is, melyek többé-kevésbbé tehetséget és komoly
törekvést tanúsítnak. Tárgyra nézve nagy bennök
a változatosság. Leginkább kiemeli a jelentés a
következő darabokat: „Zrinyi Miklós', „Rege a
fattyugyerekrőT', „Fráter György" és „A trón-
kereső." A 400 arany jutalmat utóbbi nyerte el;
szerzője: Szigligeti. Dicsérettel „Fráter György"
lőn kitüntetve.

±f: (Perczel Mór) az összes honvédegyletek-
hez szózatot bocsátott ki, melyben fölhivja azokat,
hosey a köponti bizottságot föloszlntó intézkedé-
sét helyeseljék, — továbbá, hoiry minden oly
ügyben, melyet eddig aközponti bizottság intézett,
a budapesti h mvédesylethez forduljanak.— Ezzel
szemben Beniczky Lajos aleinök f. hó 4-dikére
összehívta a Perczel által feloszlatott központi bi-
zottságot.

** (A debreczeni zei^de és dalárda) már
nagyban készül a szept. 18-káa kezdődő országos
dalárünnepre. A művészek, zene- és dalegyletek
fölkéretnek, hogy május 15-ig jelentsék be: hogy
mint kivánnak és hány taggal részt -v^nni az ünne-
pélyben. A rendezőség intézkedést teend, hogy
vasutakon, hajókon az utazási ár lejebb szállittas-
sék. Az együttesen előadandó művek vezé'rköny-
veit pedig nemsokára szétküldik.

lt (A demokrata körnek) a belügyminiszteri
rendeletre válaszoló tiltakozását Pestváros hfitó-

esztette uscyan, de kijelentette egy-saga _
szersmind, hogy nem helyesli; mindenekfelett
kárhoztatván az erőszakos feloszlatásra vonatkozó
tételét.

** (A pesti bölcsőde) a belügy s pénzügymi-
niszterium részéről azon engedélyt nyeré, hogy az
épitendő fiókbölcsőde javára jótékony sorshúzást
rendezhessen és 5U,000 darab sorsjegyet 50 krjá-
val eladhasson.

** (A nagyváradi polgári kör választmánya)
m. hó 23-diki ülésében határozatba ment, hogy a
kör hehiségében ezután minden vasárnap nyilvá-
nos föl ol vasások is tartathatnak.

Egyház és iskola.
** (A püspöki kar) összegyűlvén a haza test-

vérfővárosában (a három érsek és a veszprémi,
pécsi, szombathelyi, csanádi, váczi, szatmári, szé-
kesfehérvári s győri püspökök és a pannonhalmi
főapát), ujabb tanácskozást folytattak a herczeg-
primás elnöklete alatt a magyar kath. autonomia
ügyében. Megfontolás alá vétettek a vélemény-
adásra felkért világi katholikusok nyilatkozatai s
az ismeretes munkálatban több czélszerü módosí-
tás tétetett. Meg van és meg lesz téve a kultusz-
minisztériummal egyetértésben minden lépés arra
nézve, hogy májusra a rég óhajtott vegyes nagy
tanácskozás megtörténhessék.

** (Nagyváradról Sürgönyzik) a „Hirnök"-
nek: „A katholikus egyház autonomiája ügyében
egybehivott értekezletre nagy számmal jelentek

meg, s az értekezlet megnyitása és folyama alatt
nagy lelkesültség nyilvánul. Külön föliratok fo-
gadtattak el az or-zág herczegprimásához és a
kultuszminiszterhez. Az eddig tett inditványok
közül már több elfogadtatott.

3£ (A Szatmár- némethi) helv. hitv. egyház-
nak 800 frtot engedélyezett ő Felsége, leánynö-
veldéje fölszerelésére.

** (Akula-verbászi kerületi zsidó hitközségek)
b. Eötvös József oktatási miniszter urhoz hála-
feliratot intéztek és az átadáasal a kulai hitközség
tiszteletbeli tagját Dr.Hirschler Ignácz, valamint
Freund Zsigmond és Krishaber Károly kulai lako-
sokat bizták meg.

** (Csáktornyán uj iskolát) állitanak, négy
elemi tanfolyammal, hol a magyar nyelv is elő fog
adatni. Ez a Muraközben merész kezdeményezés,
mert azon terület, mely elébb a győri püspöki
meo-yéhez tartozott, most Zágrábból kormányoz-
tatik.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A magy. kir. pénzügyminiszterium) részé-

ről közhirré tétetik, miszerint a nngyar földhitel-
intézet felhatalmaztatok, magyar- és erdélyor-
szági földtehermentesitési kötelezvényeket kisor-
soltutás jk után azonnal, — ugy magyar-, erdély- és
horvátországi mé^ le nem járt, de legfeljebb hat
hónán után esedékes földtehermentesitési kamat-
szelvényeket leszámítolhatni (escomptiren.)

** (A mtgyar bortermelök egyesülete.) Az alá-
irásra gr. Széchenyi Béla, Somsich Pál és Koriz-
mics László urak tettek felhívást, s már mintegy
65,000 frt. iratott alá. Czélja a társulatnak, a ma-
gyarországi borokat, melyekben oly nagyszerű,
de kiaknázatlan kincs van, szakszerü s hűséges
kezelést mellett, bel- és külföldön, minél nagyobb
mérvekben megismertetni, megkedveltetni es el-
adásra hozni; továbbá saját pinczéiben alkalmat
nyujtani arra, hogy azokban belföldi egyének az
okszerű pinozekezeiést alaposan és gyakorlatilag
megtanulhassák, a jól kezelt és értékesebb hazai
borok termesztőktől beleértéköknek megfelelőbb
árakon vásároltassanak meg.

** (Vásár.) Zalavármegyébe keblezett Tűrje
mezőváros az évenkint tartatni szokott két or-
szágos vásáron kivül még két — évenkint február
24-re és julius 2-r>-ére eső országos vásárra nyer-
vén engedélyt, az ezennel közhirré tétetik.

Közlekedés.
•J (A bud'ii közuti vaspálya) a rendes mene-

teket a zugligetbe s 0-Budára rövid idő alatt
meg fogja nyitni. Mint értesülünk, a vaspálya ki-
indulási pontjával, mely a budai hídfőnél lösz,
Pestről kényelmes társas-kocsik fogják igen mér-
sékelt dij mellett a közlekedést közvetiteni.

/ (Buda egyik külvárosa,) Újtelep, tettleg
ellenszegült a lóvonatu vaspálya építésének,
s a komolyabb következményeket csak az ottani
elöljáróság erélyes fell-pése akadályozta meg. O-
Budán is nagy az ingerültség e munkálatok miatt.

v* (A közlekedésiminiszterium)húybenheigyta,
a N-Varad és Kolozsvár közt kisajátítandó földte-
rületek kisajátítási árait, s a szükséges pénzösz-
szeo-et a kisajátítási munkálat végrehajtásával
megbizott miniszteri tanácsos, Északi Károly ke-
zéhez utalványozta. A m.tanácsos már el is indult
Pestről, s a kisajátítást N.-Váradon tul meg is
kezdette, közelebbről Kolozsvárra érkezik, s
ott fizetendi az illető földekért a meghatározott
árakat. Mihelyt e munkálat végre lesz hajtva,
azonnal megtörténik az ünnepélyes első kapavá-
gás, s a tényleges épités megkezdetik.

Balesetek, elemi csapások.
** (Debreczeni lakos) s vasuti napszámos Ka-

rácson Sándor 1868. márcz. 18 kán Nagyváradon
két vasuti kocsi összeütközése által szétzuzatott;
— ugyancsak debreczeni lakos Weinberger János,
ki a ,,Bika" czimü fogadóban korcsmáros volt,
márcz. 28-kán Nyíregyházán, midőn a már elin-
dított vonatra ugrott volna, a kerekek alá esett
s összezuzatott.

^ (Nagy-Bajcson, Szigetközben) a malmok
vizrebocsátása alkalmával egy molnár oly szeren-
csétlenül hajította horgonyát ladikról a Dunába,
hogy a horgony egyik széle a ladikra akadt és
azt fölforditotta. Á ladikban levő hat egyén »
Dunába fordult és kettő közülök bele is halt.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 14-ik számához 1868.
IHi ujság?

** (A királyi gyermek) születése alkalmából
több nemü intézkedések tétetnek; Pesten a köz-
épületek ki lesznek világítva. A keresztelési szer-
tartást végzendő püspökök e napokban haza
oszlottak ugyan, hanem táviratilag kellő időben
egybehívhatok, mivel a keresztelés csak harmad-
napra történik.

** (A honvédsegélyzö összegek) kiosztásával
megbizott bizottmány eddig mindössze 3000 kér-
vényt intézett el. Ezek közül 980 folyamodó ré-
szesittetett kisebb-nagyobb segélyzési összegek-
ben, a többi elutasitó választ nyert.

+f (A Hazánk és Hon) között megoszlot
balközép tagjai ápr. l-jén értekezletet tartottak
Ghyczy Kálmán elnöklete mellett és a teljes
egyesülést kimondották. A két pártközlöny azon-
ban meg fog maradni.

4+ (A sajtóbiróság) fölhivta Pest városát
"°gy a Böszörményire rótt 2000 frt bírságot
hajtsa be.

££ (Perczel Mórhoz) naponként jőnek levelek,
melyekben őt a jelentékenyebb városokba hivják
meg látogatásra. Ma Székesfehérvárat szeren-
csélteti. Az országgyülés munkálatai őt a hosz-
szabb időre való távozásban akadályoztatván, a
meghívásoknak csak időközönként tehet eleget. A
székesfehérvári után legközelebbi kirándulását
Jászberénybe tervezi, hanem az időpontra nézve
még semmit nem határozott.

** (Nagy Károlyról.) Párisból irják: Nagy
Károly 68 éves korában mult ki, — oly visszavo-
nultan élt az utolsó időben, hogy senkit barátjai
közül nem látogatott többé, sem ezeknek látoga-
tása után nem igen látszott vágyódni, ugy hogy
egyikök sem tudta sem beteg állapotát, sem halálát.
Ez csak a magyar lapok által esett értésökre. Igy
temetésén az osztrák konzul, a boldogult bankárja
és házmesterén kivül senki sem jelenhetett meg.
Különben beteg mind össze két hétig volt s beteg-
sége elgyengülés okozta lázas állapotból állottra
minden kinlódás nélkül, mint gyertyaláng egy-
szerre örökre elaludt. Holt teteme a Montmartre
temetőben tétetett nyugalomra. — Béke a derék
hazafi és tudós poraival.

** (A közlekedési miniszterium) felszólítása
folytán már megalakult a bizottság a testvérfő-
városok szépitése tárgyában. Buda részéről legel-
eőbb is azon inditvány tétetett, hogy Buda mint
vár, felhagyassék, mely inditvány egyhangulag
elfogadtatván, ő Felsége elé fog terjesztetni.

** (Magyar pénz.) A képviselőházban már
előterjesztette Lónyai M. pénzügyminiszter az uj
magyar pénzek felől szóló törvényjavaslatát. Az
aranyokon a király koronázási díszruhában és a
másik oldalon a magyar czimer fog látszani; a forin-
tosokon a király mellképe e felirattal: „I.Ferencz
Jozsef ausztriai császár, magyar apostoli király."
Az ezüst 10 és 20 kros darabokon az egyik olda-
lon magyar felírás, a másikon a korona lesznek
kinyomva. — A második pénzügytörvény a czu-
kor- és szesz-adónak kivitel esetébeni visszatérí-
tésére vonatkozik.

évvel ezelőtt oda hagyta nejét, mert nem fért meg
vele. Az ex férjet egy özvegy hálózta körül, s a
mint vádlott állitja, vele ittas állapotban zsidó
szertartás szerint égés/, ünnepélyességgel össze is
kelt egy falun. Kijózanodván a bor és szerelmi
kettős mámorból, visszatért első nejéhez, a kivel
most példás életet kezdett élni. Az elhagyott
zsidónő azonban most a törvényszék előtt akarja
a boros poharak közt szerzett jogait érvényesiteni.

** (Egészségügy.) Február hóban Pesten —
a főorvosi kimutatás szerint — az egészségi álla-
pot kedvezőtlenebb volt, mint januárban. A koró-
dákban s közköltségen ápolt betegek közt 5585
kóreset fordult elő, 269-czel több, mint az elébbi
hónapban. Ebből meghalt 201. Az egész városban
(katonákat kivéve) meghalt 659 ember (37-tel
több mint januárban), és pedig 367 fi- s 292 nő-
nemű. A 90 évet csak egy haladta tul. Született
összesen 610, (ebből 290 fiú s 320 leány,) tehát
49-czel halt meg több, mint a mennyi született.
Házasságra lépett 365 pár.

— (Nyilvános köszönet.) Liptai Pál, Kulifay
Albert és Oszegovits Imre urak, az általok kül-
földi magyar egyletek részére gyüjtött könyvtö-
megből szívesek voltak a berlini magyar egylet
részére 35 kötet könyvet küldeni, s ez által a
Berlinben tartózkodó magyarok szellemi szüksé-
geinek kielégitését honfiúi érzéssel előmozdítani.
Kedves kötelességének ismeri tehát a berlini
magyar egylet, mind az emlitett gyűjtő urak iránt,
kik az ügy jó sikerrel kiviteléhen fáradoztak;
mind a mélyen tisztelt adakozók iránt, kik kegyes
adományaik által nemzetiségünk előmozditása
érdekében némi áldozatot hoztak, leghálásabb kö-
szönetét kifejezni. — Berlin, 1868. márcz. 25-én.
Az egylet nevében Timkó György, elnök. Antal
Gábor, jegyző.

** (A két oroszlánvadász) gr. Wi lezek Já-
nos és Széchenyi Béla, kik pár hó előtt utaztak
Afrikába, mint hallani, legközelebb visszatérnek
vadászati kirándulásukból, mely ezuttal nem épen
kedvezőleg ütött ki, mert a bátor vadászok min-
den türelme, kitartása és helyes tájékozottsága
daczára a puszták királyára nem is lőhettek. Gr.
Széchenyi Béla, kinek az Atlas tövében egy va-
dász-pavillonja van, első kirándulása alkalmával
szerencsésebb volt.

— (Halálozás.) Gyenes Jozsef, kun-azent-
miklósi gymn. igazgató széplelkü hitvese, Szász
Emilia asszony márczius 28-án, 25 éves korában
meghalt. A közönségesen tisztelt szép ifju nő
váratlan halála minden ismerői szivében mély
fájdalmat keltett. — Béke poraira s vigasztalás
kedveseinek!

Nemzeti szinház.

** (Magas vendégek.) Budára hir szerint ujab-
ban magas rangu vendégek váratnak a közellévő
keresztelőre és pedig a modenai herczeg és her-
czegné és — ha igaz — Napoleon herczeg.

-$: (Szerbtövis.) A közgazdasági miniszter
felhivta a hatóságokat, hogy a szerbtövis kiirtá-
sára minden lehetőt elkövessenek és működésök
felől jelentést tegyenek.

* (Kapós férj.) A budai kapitányságot jelen-
leg következő furcsa eset foglalkoztatja. Egy bu-
dai lakos és családapa a vádlott, a ki vagy egy

Péntek, márcz 27. „Szép marquisnö." Dráma
Balzac után irta Kövér Lajos.

Szombat, márcz. 28 „Don Carlos." Opera öfelv. Zené-
ét szerz. Verdi.

Vasárnap, márcz. 29. „A király házasodik." Eredeti
vigjáték 3 felv. Irta Tóth Kálmán.

Hetfö, márcz. SO. „Egy pohár uíz." Vigjáték 5 felv.
Irta Scribe; ford. Nagy Ignácz.

Kedd, márcz. 31. „Don Carlos." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Verdi.

Szerda, ápr. 1. „Thurzó János." Történelmi dráma 5
felv. Irta Potetnkin Ödön.

Csütörtök, ápr. 2. „Alvajáró.1' Opera 8 felv. Zenéjét
szerz. Bellim.

Szerkesztői mondanivaló.
— D. V. „A küzdőhöz" ujabb örvendetes haladást

mutat. Közölni fogjuk.
— Losoncz S. B. A kérdezett példány pontosan jár

Mexikóba. Ha ujabb levél volna onnan, beküldetéíét szi-
vesen vennők. A küldeményt megkaptuk, s viszont külde-
ményünk rövid időn megy.

R. A versekben van némi törekvés
közölhetés mértek t azonban nem

— Czegléd. Cz.
s tehetség nyoma. A
ütik meg.

— Pest. Z—r. A „Német után" forditott „dali" nem
közölhető.

— Mátészalka. P. I. Nyilatkozata még a mult heti
P. U.-ban (márcz. 25-kén) megjelent.

SAKKJÁTÉK.
436-dik sz. f. — B a y e r K o n r á d t ó l ,

(Olmützben).
(Az angol tornában elsö dijat nyert feladvány.)

Sötét.

Világos indn

d e f g 1
Világos.

és 5-ik lépésre matot mond.

A 430-dik számu feladvány megfejtése.
(Papp Dezsőtől, Miskolczon.)

Világos. Sötét.
1. Fg3-dÖ . ., Kb2—cl

Kel—b22. Bf 3 - f 7
3. Bf7—d,: . .
i. Fd6-eöfmat. Kb2—c3:

Helyesen í< jtették meg: Veszprémben: Fülöp Józs«í.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Ctdkvdron: Kling
Iván. — Pesten: Rakovszky Aladár. — Gelsén: Glesinger
Zsigmond. — A pesti sakk-kör

A 431-dik számu feladvány megfejtése.
(Rakovszky Aladártól, Pesten.)

Világos. Sötét.
1. Bhö—cö Fd8—e7
2. Vh7—fő Hg7—fö:
3. Hh4—fö:fmat.

Sötét.
F d l - e 2
tetsz. sz.

Világos.

2. Vh7-h6
4 felv j 3. Ve3 v. d2fmat.

Sötét.
c7—c6

tetsz. sz.

Világos.

2. Bc3—e3
3. F ad mattot.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Jászkiséren; Ga-
lambos István. — A révkomáromi aggastyán. — Felső''
Bányán: Szilágyi Sámuel. — Csákváron: Kling Iván. —
Gelsén: Glesinger Zsigmond. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesitenek. Felső-Bánya: Sz. S. A beküldött
hármas nem üti meg a mértéket. — Pest: T. B. Nagyon
könnyü; nem közölhető.

Nyilt-tér.
— Egy szegény sorsú leány vagy özvegy-

asszony, ki a falusi háztartás gondjaiban jártas, 8
azonkivül szépen tud fehérnemüt varrni, egy Pest
közelében lakó családnál alkalmazást nyerhet.
Évenkinti fizetés, teljes ellátás mellett, száz o. é.
forint. Az ajánlkozásokat tartalmazó leveleket
Pestre B. L. betük alatt, poste restante, vagy e
lapok szerkesztőségéhez kérjük beküldeni.

Hónapi- és
betinap

5
6
V
8
9

10
l l
•••xr.

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

-15553^

Katholikus és
H

protestáns

Április
D6Virágv.Irén
Czelesztin püsp.
Hermina szüz
Dienes püsp.
Nagy csötörtök
Nagy péntek
Nagy szombat

DOPalmar.
Ireneus
Hermina
Dénes
Nagy csötör.
Nagy pént.
Nagy szomb.

„-.- Hold változásai

E T I - N A
Görög-orosz

naptár
Márczius (ó)
24 F 9 VI. böjt.

26 Gábor
27 Matrina
28 Nagy csötör.
29 Nagy péntek
30 Nagy szomb.

i P T Á R.
Izraeliták
naptára

NizánR.
13 [előestv.
14 Husvét
15 Hnsv. k.
16 Hus. 2.0.
17
18 Mózes
19Sab.Zaw

N a p
hossza

i.

Ifi
1fi
17
18
19
20
21

P-

55
54
53
51
50
49

kél

6. p.
5 30
5 ?8
5 26
5 24
5 23
5 21
5 18

. @ Holdtölte 7-én, 6 óra 46 perczkor reggel

nyüg.

ó.
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi

V-
35
37

89
41
49
43

I
f.

171
185
199
913
na240
252

P-
31
43
42
26
57

4
49

H e I d
kél

ó.
4
5
6
8
9

10
l l

P-
30
43
58

7
16
19
19

—

nyüg-

ó.
4
5
5
6
fi
7
8

P-
44
16
47
17
48

0

TARTALOM.
Utolsó verseim. — A fekete ember (folyt.). — Gyula-

Fehérvár (két képpel). — Az elefánt állatkerteinkben
(képpel). — A „Creusot." (képpel). — Mit esznek Chiná-
ban ? — Az aether és ehloroform hatása alacsonyabb foku
állatokra.'— Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet.
— Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar
gazdaság kereskedés. — Közlekedés. — Balesetek, elemj
csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

1 . 1'

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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HIRDETÉSE
Legdicsöbbnek tapasztalt s a legkedvezőbb sikerrel megpróbált

Dr. Béringuier L.
KORONA-SZESZE,

(vagy a kAlnl viz quintessentlája)
1 eredeti üvegcse ára 1 forint t 5 krajczár.

Legkiválóbb minőségben — nem csak mint igen kellemes
szagos és moedőviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz-
( sére. és az idegek erösitésére szolgáló dicaó gyógyszeres
8 fgelyszer.

Dr. Snin de Bontemard
ILLATOS FOGPASZTÁJA

'/« és V* csomagokban, ára 70 és 35 ujkr. A legol-
csóbo, legkényelmeab 8 legbiztosabb tisztítószer u
fugák és íoghus épségben tartására; ezen paszta,
egyidejüleg az égést szajüregnek igen jótékony fri-

seséget kölcsönöz.

Dr. Béringuier IJ.
NÖVÉNYI HAJFESTŐSZERE

(tokban, keféoskével és csészével, teljen készülék,)
ára 5 ft.

Mint a czélnak teljesen megfelelő és általában ártalmatlan
szer ismertetett el a haj és t-zakáll, valamint a szemöldöknek
bármely tetsző árnyalatban! tartós festésére.

Dr. IIARTUNG

CHINAHHJ-OL&JA,
a baj fenntartására és szépítésére, (be-
pecsételt s bélyegzett üvegcsékben ára

85 ujkr.

Dr. HARTUNG

NÖVÉNYHAJKENÖCSE,
a hajnövés njraébresitésére és élesítésére, (bepecsételt, bélyeg-

zett Uvegtégelyakben,) ára 85 ujkr.

liOlií ll YllDT
orvos tudor

ILLATOS XÖVÉNY-SZIPPANA,
a bőrszín szépítésére és épségban tirtására, megpróbálva min-
den afféle bórszenny ellen, ajánlható továbbá mindennemü fürdő-
nél sikere* eredinénynyeljZTeredet.i darabokban, ára 42 ujkr. _.

Dr. Ll MIES tanár
NÖVÉNYI RUDAS-HAJKENÖCSE,
előmozdítja a haj fényét és ruganyosságát s egyszersmind a
'cjtető szilárdítására is igen alkalmas; _; eredeti darabok-

ban, ára 50 ujkrajczár. ™

BALZSAMOS OLAJBOGYO-SZAPPANA,
mint enyhe s egyuttal hatályos napi mosdószer még a leggyön-
gédebl) bőrű hölgyek es gyermekek számára is a legjobnnak

ajánlandó; ~eredeti csomagokban, ára 35 ujkr. ZZ

Dr. Béringnier Lu

NÖVÉNYGYÖK-HAJOLAJA,
hosszabb használatra elégséges üvegekben,) árai ft,
a legalfealmasabb növényi alkatrészekből összeállitva a baj és
szakáll fenntartására, erösitésére és szépítésére, s az oly kelle-

metlen fejkorpa és bőrmoh-képződés eltávolítására.

Dr. KOCH
NÖVÉNY-CZUKORKAJ,

(eredeti doboszokban,) áru 70 és 35 ujkr.
Ezen, * legkiválóbban alkalmas fű- és nö-

vénynedvekból állapodotteágra hozott nóvény-
czukorkák, a legelismertebb véleményezések nyilvánításával ta-
lálkoznak és különösen köhögés, rekedt "ég, toroVbánta'mak.
elnyákosodfísok stb. eseteiben csillapítótag hatnak.

A föntebb elösorolt, hasznosvoltuk és szilárdé íguk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek,
a valódi iiiinoséRéríi jótállás biztositása iitciiett, városara nézve egyedül t> kizárólag kaphatók:

B 1 7 0 T U l I Török József Jezovitz M. Scholz J. KissG. Sztupa 8.
r l l n I WL M • gysztára„»z. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gytígytztár; gyógyszertár gyógysztár a tié-
m U W J i l l á l • király-utcza 7. sz.; királyhoz"} a „kigyóhoz"; n&téren.

niTn k v
D U ll Ali '.

lipari gyógy- R á t h P# fl-KfTn A l l Bakats M. í
S Z e r i a n gyszerész, Tabán. I l J l U H A U • g.vŝ eréazj kereskedése,

valamint a következő bizományos uraknál Magyar- s Erdéb országban s a kapcsolt részekben:
A. Knhin: Tyroler és Schle-

singer.
%Ima<: Koby Beck.
Allso il: Las.j;.' Antal.
Arad : Tedeschi ,1., Schaffer

Alb. és Elias Ármin
Baja: Klenancz és Babocs.
Hart In Waniek és tárva.
B. Gyarmat: Moldován? i S.
Beaitercw. Kelp Fr., Dietrich

és Fleischer.
Bouyhnd: Skcaicher B.
Itre/.i.olianya: Göllner és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin : Streicher Gy.
Bratuto: Stenner F. és Jeke-

lius F. gysz
í'saktoniya: Kárász A.
( sonsrnd: Roth Róbert.
l'feakvar: Lukács Gyula gysz.
Csanád: Tdbisz J.

CzHiiak .1. gy«z ,
k f 'G

rébi é- H«iin;.g.
Detta: BrauuiüllerJ. g T „ .
Déva: Bosnyák A
U. Ffildvnr: Nadhera P
Deés : Kreiuer S
Erzsébetváros: Schmidt A.
Érsekujvár : Lateko F. é« fia.
Kperjt-; Zsembery lg- <• P»P

J. S.
K§iek : liorning ,T. gys*-
Fífer: Pillér ,T.
Esztergom: Bierbrauer C.
Faeset: Hirschl D.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Georfcenbxrír : Hentch Ed.
GAlniCZ : Fischer C. K.
Gyér: Szailex Gyula.
Gy. - Szt- Miklós: FröhlichE.
Gyula: Oerlev Istv. gyn. ea

Winkler F. E.
Halas : Hirsohler D.
Hatzfeld: Schrnir ,T. F.

: Rausz W. és fiai.

i H.-M.-Vasárhely. BrannJ.
! Heves: Blau J. ;
I In ló: Tirscher G gys». !

Jászberény: Leitner K.
JOIÜVM : Porubszky S.
Kassa: Esehwig E. és fia, Quir«- :

féld K és Münster Gyula. '
Kaposvár: Kohn Jak
Késmárk: Ge.nersich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Markovits ft.
Kexz.thely: Singor Mór.
Komarom: Belloni A.
Kalocsa: Bebr L B.
KiMOJneailáK : Nagy 8.

I Ki-ber: Stern E. '
{Kolozsvár: Wolf J. gjsz. és

Engel J. gysi.
Korniöcz : Ritter J.
Kiin-Sií-Mlklosi Csappó G.
KárolyfVbérvar: MatAerny

Ki D .. - , T
Et . IvUF '• «l

KA»xep : Bründl J. gy«z.
Keídivásarhely : Fejér L.
Lippa : Csordán A.
liipto-Slt.-Miklós: Krivoaz J.
l^osoucz : Bódy J. E. e« Ge-

dulr A. gJ'Sí-
L&cse : Kubatschka G.
Lnblo: Glatz J.
Lugos : Schicszler A.
Léva: Boleman E. gys«-
Makó : Ocsovszky S.
Many«r-Óvar : Czeh S.
Marczali : I8 tl A. özv.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
Mohács: FögW Antal.
Miskolcz: MedveczkyF. gysz.

és Spnller Ferencz jr.
Moór: Ebner J.
Munkám ; Hanpt J. L. és Hö

rowitz S.
Malaczka : Röhrich J. gjtI.
Nasj-Banya: Haracsek J.
Nany-Abony: Lukács A. gys».
N*»y-Karoly:Schöberl C.

Nai;y-Mihály
Kyirbator: L
Rlairy-Varad:

Janky A.

: Brenning F.
egányi E.

Htizellü M. és

y : Kosenfeld A.
NnifykiWinda: Mano)lowitzP.
Nai?y-Szeben: Zőhrer J. F. és

Lurz J.
Nyíregyháza : Reich és Pav-

iovitz.
y Pyrra J.

Nagyszombat: Heuffel C. F.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nádudvar: Lippe S.
Natry-Kalló: Mandl S.
Nagy-Enyed: Horváth F.
Oravicza: Schnabel Gy.
Ó-Orsova: Röhme K. könyvk.
Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
Pápa: Bermüller J.
Petervárad : Nagy J.
Pécs: Adler A. és Zách K.
Pozsony: Weinstabl C. ét Hein-

rici F. gysz
Pnlnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp
Rimaszombat: KrK'schmar K.
Rozsnyó: Feymann A.
Rózsahegy: »Tureczky gysz..
Rom.-Lugos: Popov'its J.
Sassin: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher J

és fiai.
Selmecz: Dimák J. C.
Szombathely: Tempel

gysz., Pillích F.
Székesfehérvár : Deutsch R.,

Légmán A. és Braun J. gy»z-
Szamosujvár: Placsintir G.

és fia gysz.
Sz. Egerszeg: Izsó F.
Szentes: EisdorferG. gy«z.
Szathmár: Weisz J.
Szabadka: Farkat J éB Bi-

mony J.
Szegszárd : Brassay M. gysz.

G

B.

F.

Szeged : Kovács M. gysz , Ko-
vács Alb. gysz.. Fischer és
Schopper. 2238(11-0)

Sz. Udvarhely : Kaontz J. A
Szereda: Gozsy A.
Sz. Kereszturi Binder M.
Szasz-Régen: Kinn Ján.

és Wachner T.
Siklód : Holmik F. gy
Szigeth : Tyrniiuer (i.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszlo: Túry ,J.
Sopron : Éder F. gysi. Pach-

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

ránszky Istv. gys*.
S. Szt.-Gj'*rgy:"ViUiyos B.
Sz. Vara'llya' Gerber E. és

Weisz Mátyás
Tasnád: Szongott J.
Temesvár: Quiriny A. gy«.

PechcrJ. E. gysz.. Jahner K.
gysz. és Kuttn M.

Thordn : Rigó J. Friedr.
Tolna: Hofbauer M.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gvsz.
Tata: Merkl A konyvk, '
Uj-Verbász: Singsr H.
Unghvar: Lis/.kay J.
Uj-Berse: Weliachajún.
Ujvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vágujhelyi Baiersdorf L.
Vokovar: Stanits T.
VerAcze: Doma L. éi Best J

K. gysz.
Várasd : Tauschek 8. A

Halter A- gysz.
Veszprém : Guthard fiai
Vá cz: Michalik ét Meiszner
Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popitg J. ésFalciona

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J.

és Hegedüs Gyula.
Zimony : Joannovics A. D.

é.-

FÜGGÖNYÖK
egv ablakra 5, 6, 8, 10, 14 ftig.
Vaszonni'mö, hinnék, csipkék.

Pesten, TÜrSCll F.váczi-utcza.
S^T" ö szes üzleti árjegyzék

bérmentve "W® 48 (3-7)

Titkos 88 (6 -12)

betegségeket
Imég makacs es üdült bajokut is ugy
kóroiUban, rainí m gan gyakorlat foly-

Itán több faer hetegeo legjobbnak
Ibi'onyult m'rd szeri-,t, sokszor a nél-
kttl hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyAke-
rísen, biztosan és gyorsan gyógyit

Meú. dr. Helfer Vilmos
r-st, király-utcza 27. ss. Medetz-

I bá«c/8n. \-só emelet, délelött 7 9-ig,
délután 1 4 óráig

Dijnzott levelekre nzouual
ltntik, nktvsnatra a gyógy-

szerek is megkúldetnek

Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PESTEK,
Jozsef-tér 11-ik szám alatt, Grosz féle

bálban.
| 9 ^ Rendel hétköznapokon dél-

előtti 11 — 12 és délután 2-4 óráig. -
Szegények számára ingyen minden va-
sárnap délelőtti órákban. 70 (3 — 12)

ötödik kiadás,
( m a g y a r n y e l v e n m á

A nemi élet

titkai s veszélyei
Értek ozések nemié* . terhesség-, on-

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás , k i/ósülési tehetetlenség-, nói
magtalans -ról ?fb., ez ntőbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelíkkjl a buj». kori ragály sásról
és Dr. Rodet. lyoni orvos

raíráfyeileiti leirhiztosb óv-
szeréről,

a férfi BS nöi iTarszerek boncztani ibrüval.
Ára : 1 uj forint.

Postán megküldve 10 krral több
utóveteliel 41t kr. röbb.

Megrendelhető szerzőtől következö
czim alalt :

I>r. Kiber V. P
Pesten József-utcz.i 66-ik »vámu

56 (4 12) saját házában.

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt

meggyógyiHatnak

dr. FUX J.
26 óv óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgathatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: király-utcza, 83. sr. a. 1-só
emelet. 2880 (10—12)

I
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Erö- s anyagszer
(nem orvosi vagy ingerszer)-
Fontos mindazokra nézve,

kik nemigyengeségben szenvednek:

Dr. Koch
férfiasság-anyagja*)

használati utasitással együtt:
üvegcsékben I-ső foku 4 forint, a. é.

v 2-ik » 3 » v
» 3-ik » 4 » »

növények s ásványokból nyert kivonat,
mely rendszeresen a nemigyengeséget
legyőzi, az elvesztett erőket okvetlen
helyrepótolja, s már néhányheti hasz-
nálat után az önleTtőitetés, kicsapon-
gás s altestibajok borzasztó következ-
ményeit eltávolítja s gátolja.

*) A mi a hires Liebig vegyész
tápszere (mesterséges pótléka az
anyatejnek), gyermekek, gyenge sze-
mélyek s üdölók számára; ugyanaz a
dr. Koch férfiasság-anyaga is mes-
terséges pótléka a nemzési erőnek),
gyengeség, tehetlenség s bujákéiban
szenvedőknek; űdillteknek nem- s
kór knlönbHfg nélkül. 60 (4—4)

SPF~ Megrendelhető levél által e
czim alatt: Dr. W. Koch, Fabrik
chemiseher-Praeparate; Belle Aliance-
Strasse Nr. 4. Berlin.

SKRIVÁN VINCZE
elsö magyar

selyem- és nemez-kalap gyári-raktára
PESTEN.

Főraktár: kigyó-tér.

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6palaczkjával
s feljebb a Champagne leghir* evesb

gyáraiból, u. m.
!MoSt <&Chandon a Epernay cr^mnnt

rosé 8 ft. 50 kr
Napoleon grand vtn á Ay cré i a,.t

rosé 2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból Vi palaczkok-

ban 1 ft. 30 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5% engedtetik. 2289(22—50)

Alexander Floch,
in Wien, Ober-Dőbling Nr. 28.

Nagy választéku raktár. minden-
nemű selyem- és nemezkalapok-
ból , urak, hölgyek és gyer-
mekek Kzámára, saját és külföldi
gyártmányok, ke!me-vadasz-kala-
p'ok, házi- és vadászsipkák, kurs-
mak, nyakkendők, utazási nemez-
topánkák. ugyszintén holgyi ne-
mez-rzipók bórtalppal, papaettok
és egészségi nemeztalpak.

Áz ö:szes formák az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrende-
léseknél a meilette álló számok pon-
tos kitétele mellett, még a kalapok
árat, szinét és a fej nagyságát kérjük
megjelölni.

Kalapok, festés, tisztítás vagy
divatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyor-
san elkészíttetnek.

1. sz. vadász-kalapok, zöldek és szür-
kék, 3.Ő0, 4, 5, 6 ftig.

2. „ félkemény, k. feketék és nzür-
kék, 8, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig
félkemények és lágyak, frhér
és szürke 3, 8.50,4 4 50 őftig.
félkemények és lágyak, fehér
és szürke selyem szegélylyel 3
3,3.50, 4, 4.50. 5 ftigl
félkemény és lágy, fekete ŝ
szürke S, 8.60, 4, 4.50, 5 ftig.
kalapok ft. papok számára, si-
mák 4, 5 frt, selyem-nemez,
fin. 4, 5, 6, ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 3.50, 4.50, 5 ftig.
félkeménv és lágy. fekete és
szürke, selyem szegélylyel 3.50,
4, 5, 5.50 ftig.
félkemény és lágy, fekete éi
szürke 8, 3 60, 4, 4.Ő0, 5 ftig
félkemény és Ságy, fekete és
szürke 3, 3.50, 4, 4 50 5 ftig.
legujabb alaku félkemény 3.50,
4, 4.50, 5, 5.50 ftig.

IS.

14

15.

16.

17.

18.

19.

10.,

S.

8.

9.

10.

l l .

83 (2 -8)

12. sz legujabb il akti vízmentes, kent.,
fekete é» szürke 3 50, 4, 4.50,
5 ftig.
legujabb alaku félkemény é»
szürke 3, 3.50, 4, 4 50, 6 ftig.
izéles ksrimáju félkem. és lágy,
fekete és szürke 4, 4.50, 5 (üg.
legujabb alaku vizm. kemény,
fekekete és szürke 3 50, 4,
4.50, 5 ftig.
kemény, fekete, sima nemez ég
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.
egész lágy, fekete és szürke
3,3 50, 4, 4 50,6 fríg
inas- és kocsis-k.ílap, fekete
félkemény, 8, 8.50, 4, 6, 6 ftig.
legujabb alaku télkemény ég
lágy, fekete és szürke 3 50, 4,
4.50, 6 ftig.
legujabb alaku vízmentes kem.,
fekete és szürke 3.60, 4, 4.50,
5 ftig.
koc8is-kalpag,kemény és lágy,
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
kucsmák 2 ft 50 kr. krjával,
asztrakán 5 ftig, j ersa prém
5, 6, 7, 8 ftig.
Piros török sipka 1.80, 2 ftig.
Huszársipka,piros és különféle
színben 8 50, 4, 5 ftig.
inas-kalap, fekete, fél és egéw
kemény 3.50, 4, 4 50, 5, 6 ftig.

Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.
számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
3 ftig, 9. tzámuból fekete és szürke,
selyem és bársonyszc gélylyel 2 50,
8 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.50, 3 ftig Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 8,
3 50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig. ;

Nagybani én darabonkiuti
Die in Wien 1866 pramürte SAMENHANDLÜNG

Bruder Frankl in Prag,
| : Schillingsgasse (Porié) 1074-11, Hotel „Englischer Hof"

kauft und verkauft
Kiefern-, Fichten-, Timothee-, Klee-Samen, Wechselweizen, Staudeu-

roggen (Kom), schwarzen Ilafer etc. etc.
einpfiehlt sich zum Bezuge von Auftrage auf die vorzüglich bewahvten,

echten Magdebuiger und Quedlinburger 25- bis 3öfaches Ertragniss lifernden
Zncker- und Futterrüben-Samen, rothen j 1867er Probsteier
(Brabanter und steienscheu), weissen Klee-] 8aatger«te und Haathafer,
aamen, franz. Luzerncr, Pernauer und Ri- j in plombirten OriginalsScken von circa 2'/»
gaer Kron-Sae-Leinsamen, amerikanischen j Mtzn.,
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi- l englisch. Saatgetreide, (Gerste, Ilafer,

Elö(ize(é8i felhívás

cken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasern, I
Honiggias,Wieseníuchsschwanz. Ceratoch-1
lea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Se-
radella, chines. Oelrettig, ^ ngl Turnipssa-

men, Klee- und Gras-Mitchuiiien,
überhaupt. von allén Art« n

Winter- and Sommerweizen)
in SScken a ungefáhr 23/* n. ö. Mtzn.,

franz. Sonimerweizen
in ?acken 4 180 Pfd.,

u. andere bewührte Saatgetreide,
welch'j uiit ti 1 Ang. be per i Sack verse-

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1868-ik évi ápril - jnniusi folyamára.
I (Ismeretterjesztő és politikai hetilap. Az egyik eredeti képekkel dusan
'illusztrálva; a másik „Országgyülési Beszédtársra) e. más rendkivüli

l l M l " . Ll l t . / í^ íftra \

Klee-, Grat-, Futterpjlanzen, Fatter- und hen sirni, werden von Febr ara, von jenen
Runkelrüben-,Futterwurzdn', Futtermühren , nuf ecbte Original-
OekonomU-, HandtU; Wald- und Oemü,e-\en9^ «"lf;fe' BtíUgenitltdfn und andere

s ' Saat-Rartolteln, BícuseelánüerSarnen,

sö wie auch von Sonmicrraps.
Portl»nd-Cement, Steii kohlen-Tlner, bei- welche mit fi 5 Angabe per Zentner verse-
gischemWag(;nf»-tt,Braup.:ch, Fichtenpech, hen sind, werden im Frühjahre bei frost-
Futterwitken, ítaps-Kufcnen, Peru-Guano,; frei-m Wetterdie Kai toffelordref, innerhalb
Knochenmehl,Düngergyps,Superphosphate.! 14 Tagén stets d:e Rapsordres effektuirt.

Inlündische Saatgetreide besorgt dieselbe auch.
Für die Echtheit sttmmtücher Original-Saaten wird garantirt u. Samenki ta!oge werden

auf Verlangen gratis u. franko zugesendet.
Dieselbe hat filr Oesterreich die General-Agentur der wiederhoit mit den ersten Preisen,

zuletzt auf der Pariser Weltausstellung betheüten

k. prenss. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank ÍD Stassfurth
ubernommenund empfiehlt die feingemahlenen Kal idüng ermittel derselben unter
Garantie der angegebenen Gehalte an remem Káli und unter Controle der lobi. agricul-
tur-chem. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuckerrübe< HackfrUchte, Fut-
terkrauter, Wiesen, Oelsaaten und Handelsgewachse. Preis-Courante, Berichte über
Anwendung und liesultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
gratis und franco versendet. Diese Kalidiinger führen dieselben zolllVei ein.

2372(6-9) Bruder Frankl In Prag.

mellékletekkel bővítve.)

Elöfizetési feltételek:
Április elejétől kezdve előfizethetni, postán küldve vagy Buda-Pesten

házhoz hordva:

2 ft. 50 kr.
A bet lapra

Évnegyedre (ápril—junius) . . .
Félévre (ápril — szeptember) . . .

| csupán a Vasárnapi
Évnegyedre (ápril— junius) 1 ft. 5 0 kr.
Félévre (ápril—szeptember) 3 „ — ,,

Csupán a Politikai Ujdonságokra:
Évnegyedre (ápril—junius) 1 ft. 25 kr.
Félévre (ápril—-szeptember) 2 „ 5 0 „

§SF* Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal
szolgálunk. — A pénzeslevelek bénnente-j küldése kéretik. — A mult fél-
évi czimszelvényekből egy-egy darab szives beküldését kérjük.

A Vasárnapi Ujság- és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(1 -3) (Pest, ugyetem utcza 4-ik síám alatt).
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VETOMAGfAS,
magyar

' ugymint:
Lóhere, valódi franczia

luczeroa.
Lóhere, stájer vfirfts.
Héthi here. fehér hollandi.
VadÓCE (Reigras), angol, franczia,

olasz, belföldi.
Réti esibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czoker- és takarmany-rzéklarepa.
Tarló-répn.
Bükköny, muhar, nyári és öszi-

repcze.
Tavaazi-baza és rozs.
Pohánka. 19 (9—13)
Mérei UoiiiHiHin (Timotheusgras).
Bnrnótf'A (rimpinella).
Akáczfa-magvak és más magfajok.
Marhasé és tragyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyokér, vagdalt és őrlött.
Gabona zsákok és gyékények.
Gép-« «j, legjobb minőségü disznó-

zsir és háj.
Angol patent-kocsi- es gépkenócs.
Fekete labföld virágokhoz.

CJ3" Jó minőségben és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer <«. János
kereskedéseben Pesten.

Raktára és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.
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Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

BETEGSÉGEK
éssulyO8 ntóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhirü Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, «ikt r

biztositása mellett, rendel

orvostndor.
Lakáea Pesten, váczi-utcza 15 sz., a

korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint ll érá-

38 (7—12)
Megkereshető levél által is

tól l-ig.

fegyverkereskedése Pesteru váczi-utcza a .,levélheztp

a következö igen jutányos árakon, u- ni.:
Egy szimpla fegyver vascsővel 8 fttól 10 ftig.
Egy duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva 15 ,, 18 ,,
Egy duplafegyver drótcsövei (Ruhán) • 25 „ 27 „
Egy duplafegyver zsinórcsővel vagy unom damasztcsővekkel 33 ,, 60 ,,

Lefaucheux-féle kettösesövű és hátultöltö vadászfegyverek,
a legfinomabb puskamiives munkák, saját készítményeim.

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatoBsagban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 70, 80, 100
és 120 ttjával;
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaueheux-fegyverek a leghiresebb fegyvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ttjával.

A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányo-
sabb áron kaphahatók.

iTREVOLVEEEK-ll
(Lefaueheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.

P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé. • •
BW Minden fegyver löképességeért kezeskedem. * • §

IW" Vidéki megrendelések pontosan az eiőirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.

Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik. 79 (S—35)

E lapok mindkét nembeli igen tiszt, olvasóihoz!
A láterő megkimélése s fentartása gyakran megfelelő

szemüvegek által eszközöltetik; épen ugy ártani lehet a szem
nek a szemüvegek vagy lorgnettek téves választása által. Nagy
fontossággal jár tehát annak tudása — miszerint hol teljesit-
tetnek pontosan a tisztelt szemorvos urak rendeletei; minélfogva
czélszerünek tartjuk felemlíteni, hogy a szemüvegek választása
szükségelöire ne bízassanak.

WALDSTEIN S.
optikai intézete

BECSBEN.
legujabban egy fiókraktárt állitott fel Pesten.

(váczi-utcza 9-ik szára alatt)
e raktár a legmelegebben ajánltatik mind azoknak, kik lát-
erejüket hosszabb ideig fenntartani óhajtják. Ez intézet, kitünö
szinházi s t á b o r i látcsöi védett máris a legnagyobb rész-
vétnek örvend. 32(6-6)

A vidékre illustrált árjegyzékek, valamint szemüveg
megrendelési minták egész készséggel küldetnek.

Alulirt ajánlja magát mindennemü

termények megvételére és eladására
a legillendöbb feltételek mellett.

Ugyauott kaphatók folyvást a legjobb fajta egri vörös
kadarka gyökeres szölövesszök 100 db. 1 ft. 5 0 kr., 2 ft.

Ugyanolyan sima „ „ — „ 4O „ — „
„ ' asztali faj . . . „ „ 1 „ — >? — ,,

begöngyölés saját árban számittatik, egri vörös bor akó és
üveg számra.

H ŝT Megrendelések pontosan teljesittetnek.
Sir Antal,

87 (6-6) kereskedő es bortermesxtő Eeerhen.

A gyomai ref. egyházban a kántor-orgonistái állomásra ezennel pályázat hirdettetik
Évi fizete'a: 42 ft. o. ért., 30 köböl buza, 20 köböl árpa, 1 marsa só, 1 mázsa hus,

30 font faggyú* 2 ö l tüzifa, prédikácziós halott temetéseért 1 ft., énekszói halottért
50 kr., egy negyed telekföld használata, melynek adóját az egyház fizeti.

Az elválasztott köteles a Ill-ik elemi osztály növendékeit külön, a IV-ik s V-ik
osztály növendékeit együtt hetenkint két két órán az éneklésre tanitni.

A pályázni kivánok életiratukat bizonyítványaikkal együtt, f. évi ápril hó 12-re
a gyomai ref. egyháztanácshoz beküldeni kéretnek. A pályázás és választás ápril hó
19-én fog megtartatni, a mídón a pályázók az or^onázás és eneklésbeni képességék
felmutatása végett személyesen megjelenni sziveskedjenek. 86 (1)

Megjegyeztetik, hogy útiköltség megtérítésére a pályázók igényt nem tarthatnak.
1868. márczius 29. A ref. egyháztanácg.

Elöfizetési felhívás.
A ..budapesti Ügyvédi egylet" f- évi jan. hó 26-dikán tartott

közgyülésében a

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
ezen ügyvédi egyletnek hivatalos orgánumául választatott meg.

Ennélfogva felkéretnek a budapesti s vidéki tek. ügyvéd urak
ezen szaklapnak támogatására, minthogy annak sikeresebb szellemi
müködése, anyagi gyarapodásától függ.

ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:
negyedévre (ápril—juni) 3 forint.
félévre (ápril—szeptember) 6 „
háromuegyedévre (ápril—deczember) 9 „

gj£P* Rendes szétküldés eszközölhetése végett az előfizetések
idejében beküldése kéretik. — A pénzes leveleket bérmentesítve

k ü l d e n i k é r j ü k . A j o g t u d o r a á n y I K Ö 7 i | Ö I i y « k j d ó l i l
(l—g) (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.).
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVA8. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlltz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmá! könnyen
ttsszetéve8zthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az áltniatn készitett
geldlitzporok mindenegyes skatulni, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára esry bepecsételt eredeti katiilyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden RyeEven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-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 tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, eméaztéshfany é» gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, s&ivdobogásnal, idegesség okozta főfájásnál, vertoiin'a^naí, csuzom fogf'ájda-
lomnal, végül hysteriára, bútorra és hazamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartaimuz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropaltiikus gyógymód eredménytelenül kímerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségöknek helyreállitására oly s«ká eredménytelenül keresett gyógyszert me<?!elék. Ex eiismerő-
Jratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
eielőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egésrségök csupán csak » Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

M T A főraktár létezik: ~^ f
D 1 7 WT^TTIYT í T ^ R ^ l i JÓ2ESKF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
1 J C i ^ J. JJ i l l I \ UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

A norv^glat Bergen városból való valódi iíorsch-inájhalzslrolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
elött vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése ea kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nesn
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen én azon állapotban van, miként az kozvetlenfig n
íernészet által iiynjtatott. — E valo li Dorsch-májhalzsirolaj Európának um.den orvosi tekintélye által mint iegjelesb gyógyszer
• mell- és tfid&bajokbun, Hcrophnlu» >•• rachitis. köszvény és csuz,. idfllt börkifltés, szemgynladas, ideg- és több más
*ajokban alkalmazitatik %ld"fcl I Jk gyógyszerész. B e c s b e n ,

2345 (10-Wt XMXJUmJ /*.••« „rum Storch", Tuchlauben.

WALSER FERENCZ -
harangöntö,

nagy kereszt-uteza 3-ik szám alatt
PESTEK,

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

Szabadalmazott vRskalap legujabb
szerkezetű.

valamint a legujabb szerkezetű

Gyermek "^30

VASZONNEMÜ
in^ek, hosszu vánkosok, szö-

ritók stb.

| í'estcii, 1 UrSGÜ im váczi-ntcza ,
összes üzleti árjegyzék bér-

44 (2 - 4)mentve

A legesinosabb

HUSVÉTI TOJÁSOK,
fecskendező, bokréták, illatsze-
rek, Kjúrfik s egyéb husvéti meg-
lepetési újdonságok, dúsválaszték-
ban és minden árban találhatók:

Kertész es Eisert
diszmü raktárukban; Pesten, Doro-
tya-utcza 2-ik sz., a magyar király
szálloda átellenében. 88 (1—2)

Külsö és titkos betegségek
és

katonai és polgári korházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan gyógyit Welsi
J. gyak. orvos és szülész, az itteni cs.
kir. Karnisonföknrházban kiszolgált
osztályorvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoktarfás, mint a gyógyczélok-
hoz jól beosztott rcndeló-intézetébeB
Pest, kis mező-afeza 33. sz- 1. emelet,
bemenet a lépcsőn, naponkint reggeli
7 órától 10-ig és délután 1 — 4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban váiasz, és kiva>,Ktra gyf-.gyszerről is
gondoskodik. "62(5-12)

vagv a régiebb szerkezetű j .
korona. I

készítésére. |
Az én találmányom módja szerint megujitott és a magas kormány által szabadalmazott öntött-vas kalappal ellátott liaran- j

f[Ok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk fordithatő es igy a harang nyelvének felütési helyet megváltoztat- i
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett es szabadalma- j
Eott snrlódásment per§ely által, mely igen könnyen fordul, a harangozás is igen kevés eröt igényel; továbbá a torony szilárdságát
sem rongálja, mert könnyü forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen !
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hanpiát és erejét éri el; minden zavart hang es az oly ijesztő :

liongás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. 7 (4 — 12)
Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

85 U T Kerestetik -»• (l)
egy házgondviselöné

j vagy gazdasszony,
j ki fehérvarrást is tudjon, s a falusi gazd-
! asszonykodást tökéletesen értse.

iSST* Ajánlkozók leveleiket poste res-
j tante B. L. be'ük alatt utasitsák, Pestre

Régi pénzeket
és mindennemü régi«eget, drágakövet,
lovagló és nyeregsuerszámokat lotaka-
rókkal egyfltt. arany, ezüst és drága-
kAvekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
RzineskOvet, aranyat, ezfistdt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Hpfirise^ek és természetiek
Irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. ez. a.,

böl eg;« nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, regi pénzek, gombok, övek
és meníekfttókbél a fogolctólh áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak. Riüdarborok, tojások,
s szetnnveg^k is találhatók. 68 (3 -4)

Elö fizetési felhívás

FALUSI GAZDA
gazdasági és kertészet^hetilap 8-ik évfolyamára (1868).

E1 öfiE s
Egész évre (január—deczemberre)
Félévre (január—juniusra)
Negyedévre (január—márcziusra)

I W T l j á példányok

i feltéfelek:
ft. — kr.

J „ 50"igjíi-ucvre yanuai—IU»IV«I»U"»^ j lf ^u , ,
I W Teljesszámu példányokkal jannártól kezdve még folyvást szolgai-

hatunk. — A pénzes levelek bérmentes kfildése kéretik.

A „Falus! Ga7i(la." kiadó-hivatala
(3-3) kadóhi

(Pe«t, egyetem utcza 4. sz. a.)

f egén Hagen-ond llnferleibshescitwerdenpp Leberleíden
verstopfung,HámorrboídeR^VersehÍeiiiiungrSodbreiineii

gyomor- s altesti fájdalmak, j
diiínlás. aranyilr. rlnyálkásodás és gyo-

morrgetés Hl on. Ej?y das ab ára 50 kr.
fláJT Kapható Pesten: Török József gyógy-

szerésznél, király-utcza 7. szám alatt. 15 (9 - 12)

I!
I;

!.Tí;

li
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Lótulajdono8ok különös Ügyeimébe ajánltatik
az

(ezelött Ottenreiter)

CSUZ-ELLENES IRJA
lovak számára.

e . ő t , (LIMMENTUM A^TI-RHEUMATICUM EOÜI.)

KANTAJÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a^

minden évszakra
dusan ellátott

Ezen hathatós gyógyszer, mely lovuknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak cxuzos-rheu-
matikus gyuladásánál, marjulá«ok, rándulások es bokacsuklásoknál, lapoczka s keresztbénaságnál, vagy a nieghütés által előidézett
bárminő csúzos feszesség és merevedettség ellen, indagan»tnál, idisb elgyengült vagy kicsigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkal-
mázandó, és ezen elóso.ol' bajoknak «ddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Ezun ir nemcsak ill iBan bizo-
conyitvanyok által, hanem a pesti m. k. allatgyógyintezet által megvizsgáltatott 8 valóban gyógyerejauek tapasztaltatott
• hivatalos bizonyitvány által megerősittetett. — Miután ezen ir alkalmazásánál gyors és jó hatása mellett, sem a szór szinei ek
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is megtartja gyógyt-rejét, azért is ezen ir nemcsak Magyarhoiiban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült.

Ezen ir kapható, alulirt czimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kőkorsókban a használati utasítással
együtt. i.ra egy kis korsónak 2 ft ől) kr., nagynak 4 ft 60 kr., az elmálházás minden egyes korsótól 30 kr. Megrendelések csak az ir
í elmálházási értéknek post.i.-dijmentes megVúidésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 8 ft.,
a nagy 6 ft., Külföldön, az ottani lapok hirdetése szerint. 12 (1)

OTTOFI LIPÓT, okleveles állatorvos.
Pesten: kis hid-uteza 3. sz., a hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó poata megjegyzése kéretik.

V i d é k i r a k t á r a k :

leguj&bb bel- és külföldi

női-divatáru

Arad: Schlesinger Vilmos, kére k. dó. Álba: Winmel
Adolf, k. — Bécs: Wittmann Fieyler, k. b»>lv. tükör-uteza. —
B.-Gyarmath : Sipter testv , k — Bonyhád: Krumolin József,
gyógyszerész - Bnkarest: Eitt'l Frigyes, gy. — C'mia: Pintér
Ferencz, gy. — Karlhtadl: Lu!-sic A. M., k. Debreczen:
Raics Lajos, k. — Élesd: Horváth Fereccz, gy. — Eger: We-
szely J., gy. — Esaeg: Desy.áthy I . gy. Frankfurt a/M :
Luszmann J. G., k. — Gyöngyön: Kouianovies M., gy. — Győr:
Lehner Fer, k — Hátszeg: M;ít.i"y Béla, gv. — Kaposvár:
Kohn Jakab, k. Kassa : NovellySíírxior, ir K ni a ro III: Kets-
kés Jozsef, k. — Kolozsvár: Wo,ffJ.,g> - KronsMdt (Br.is-o):
Jekeliius F., gy. - Losonci: Buabak A. H, k. — London
SchSfer P. F , k.-- Miskolcz: Spuller Fer«». z, k. M.-SíÍK<*th:
Fersiu M., k. - M. Schöísbe.g: Gedult F. k. - M«zft-K«»íon:
Sznitsák M., gy. Mohács: Auber János, k. — Marczaly: Isz-
tel Sándor, gy. — Honor: Herodek István, py. — Nagy-Várad:

Kiss Samu és Janky Antal, k. — Nagy-Kanitsa: Fesselhofer
Józs., k. — Nagy-Károly: Jelinek Ignácz, gy. — Nyíregy-
háza: Sárossy Gusztav, k. -- Oraviczai B«ker Józsvf, k.
Orosháza: Sulyog Ede. k. — Pancsova: Huber Jtínos, k. —
Páris: Cléret M.. gy. — Pozsony : Walkó Márt., k. ••- Pntnok:
Fekete Nándor, gy. - • Rima-Szombath: Hamaüár K., gy. -
Sopron: Mezey And., gy. —Sepsi-Szt-Gyfirgy: Bogdán A. Istv.
— Sümeg: Thanhoffer János, k. — SzaUsmár: Szőnyi F. és
Weisz J., k. — Szegeden: Schlesinger Henr., k. - Szentes:
Krengel Imre, gy. — S.-A.-Ujhely: Stépán Krist., k. — Szol-
nok: Horánszky, gy. — Sémiin: Joannovics A. D., k. — Sza-
badka: Stoykovits Dem., k. - Tisza-Ujlak : Royko Vict., gy. —
Tata: Hennel L, k. — Temesvár: Tedeachi J. fiai. k. — Ta-
polcza: Glázer Iván, gy. — Ungvár: Pollák P., k. Valpo:
Deszáthy Sándor, gy. — Vecsés: Glaubel Samu, k. — Zombor:
Gálit Emil, gy. és Popits István, kereskedő.

Ő2 (3 - 6)

Dr. Pattison

köszvény-vatíája,
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

A köszvény és csúzok
minden nemeit u. ni.:

arcz-, mell-, torok- és fogfájdalmakat,
fej-, kéz- és térdkőszvényt, tagszagga-
tást, derék és ágyék fájdalmakat. Égés*
csomag ára 1 ft., fél csomagé 50 kr.

Kapható Pesten, a szt. háromsághoz
czimzett gyógyszertárban király-utcza 7.
sz. a. — Székesfehérvárit: Legman A. —
Temesvártt: Peeher J. E. gyógyszerész-
nél 25(3-4)

« : •

O v •'

j TAKÁTSI A.
a „vőlegényhez,"
kishíd-utcza a „vastnskóhoe"

czimzett házban,
ajánl

Férfi vászon finom ingeket í ,
3, V/u 4, 5, 6 - 8 ftig.

Férfi tnadopolain isigeket 1 ft.
60 kr.. 2, í'/t, 3 ftig.

Gatyakat l 1 , , 2, 2% ftiir.
Nöi ingeket I It. 05 kr., t, 3,

4. 5, 6 ftig.
Nöi labravalókat 1 ft. 20 kr., 1

60 k r . •£, 3'/i. 3, 4 ftig.
Haló-ui fásokat 1 ft. 60 kr., 2,

í'/i, 3. 4, 5, tt fiig.
Gyermek ingeket rendkivüli

jafányoH árakon.

a legnagyobb

vaszoniiiliihialttaiban
vá utcza.

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,
á l t l b ü d b j 5 ft l k k f icsinos szer-melyek által a büz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft

kezetű s finoman lakkozva 15 ft.
Készületek, melyek mir.den áinyékszékhei alku Imádhatok, s mely által a lég-

vonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.

Égésien teljes és diszes Angles-ek viitar1 óval, porozellán-oaesiével erős hor-
gany érczból szilárd gépeze'tel, famunkál&ttal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállhva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk v&gy négyszögüek, mellnek alkalmazása által s fást n konyhából a !ak-
helyiségekból nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.

A pakolásért darubonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülAkádak a legerősebb

horganyércz!- ől.
SPÉT" Moderatenr és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy

készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

MIKSI Á
45(3—6)

l g j t n y o s r

MIKSITS KÁROLY.
bádogos, mester.g

Raktár: rózeatér t. az. a., a varosháza mögött.

„YPSILANTIHÖZ" PESTÉI
kaphatók a lególcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

COOOO darabnál több férfi-ingek rnmbargi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
76 kr, 8 ft, 8 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft. 12 ft.

10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legujabb minták cs legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 8 ft.

Fehér pamnt madapolan férfi-ingek 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft. 8 ft 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyak váazonból, magyar vagy te'magyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr.

2 ft 50 kr, 8 ft, 3 ft 50 kr.'
Női ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 60 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 6 ft.
Nol ingek rnmbnrgi es hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr, 8 ft,

9 ft, 10 ft, sveiczi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 7ft.
Fln-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr 8 évei

2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr. 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 8 ft
50kr, 14 éves 2 ft. 66 kr, 8 ft ifi br, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4ft, 4 ft 50 kr.

Szines flo-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft.
86 kr., 1 ft 65 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr. 12 éves 1 (t. 65 kr 2 ft 10 kr.
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 ét es 1 ft. 75 kr., 2 ft 20 kr.

Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli csikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Stines alsó szoknyák legfinomabbak, darsbja 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 7 ft 60 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, Irlandl, kreass- ea

bArvasznakban a legolcsóbb gvári árakon.
Váoionzsebkendök tuczatja 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 6 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

Törülközők tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 18—16 ftig.

AsztnlkendAk mczatja 5 ft 80 kr, 6 ft 20 kr. 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ff, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségü kSto-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dusan felszerelt készfehérnemü vá-

szon és asztalnemüekbeni nat-y raktárunkat, melyek minden *ron már összeálüvta
vannak, vagy kívánság szerint összeállítunk.

Mindennemü megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás agyteritók, pique és tricot-pajslanokbó^kávés-kendőkbol és

minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál a«, hogy minden megvett, as

^jegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
slégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek,ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rűit leghamarabb elkészíttetnek. -7- ̂ l l r t m í f ^ | ' ^ <•

22(5-6) i%.OIIdl 1165 «JUZÍ$9f?l
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Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forly orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ.
ffF0RTr"?fPFtASTEÍ5

/
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő t fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosabb, s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különneraü

•» bajokban.— Ilyba-
Y* }oí a torokgyula-

üas. légcsöhurut,
1 ói kés , barnaság,
>;ínyásgyik(Croup,

angina) mindenne-
mü meífsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,

?- megforrózások, d
rázs vagy méhs*u-
rá3ok, konok-ftké-
iyek, zúzátok (eon-
tusiók) — megíepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással — rógzött
lagacatok, gumók,

tályogok, pokolvar
(carbunculus, pustulamaligna), megkeményedések genyedések, vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg,
vadhús, tagsjiivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz, továbbá a
szülés folytánilábfelfakadások és sebek, fájós féké lyezett vagy már gény es női mell. —
Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elk erülhetlen, életveszéh essebészi
műtétnek mellőzésével —egyedül ezen jeles sebtapasz használataáltalmeneküU meg.

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

Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyáneknek
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemúbb esetekben meg-
próbált hatásánál és feltünő sikerdus! eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléret-ek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbe-
vonhatlanul i : a'.olja.

A csomagok ára 50 kr és 1 frt, használati utasítással figyütt.
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK JOZSEF gyógysmerész

urnál, király-utcza 7. sz a. Scholtz János városi gysztárés Jezovttn M. gysz. urnál.
Kolosvárott: BINDER K.,gyógyszerésznél
Zágrábban: HEGEDÜS GY., a „fekete sashoz" czimzett városi gyógyszert.
Továbbá kapható Pesten: Pfeifer J.-nál. a?: uri-utczában a „két matrózhoz",

és Mészáros B.nál, a Kristóf-téren 5. sz. a. — Dadán: az udvari gyógyszertárban,
és a Krisztina-városban Wlaschek E gysz. — Arsdon: Szarka J. — B.-Csabán:
Biener B. - Brailán: Dr. C. C. Hepitesnéí. - Czernowitzban: Schnircb J. -
Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. — Duna-Föld varon: Nádhera P. — Eger-
ben: Plank Gy — Eperjesen: Isépy Gy Érsekújvárott: Conlegner J. —
Ginrgevóbon: Fabini E. L. — Gy«n«y«H»n: Kocianovich J. — Cyórőtt: Lehner
F. — Jassyban: Jassinszky A. — Kassán : Koregtkó A. — Késmárkon: Gener
sich C. A."-- Komáromban: Grötschel Zs. •- Kftnnöenön: Nemtsek J. — Léván:
Boleman Ede. - M a k ó n : W«il M. - Mohácson: Kreitl G. — Miskolczon:
Dr. Csáthi Siabó J. — Mitrowitzon- Kerstonoschitz E. fiainál. Nagyva-
radon: Husella M. Nngybecskereken: Kleszky J. — N.-Károlyon: Jeli
nek J. - Nagyszombaton: Pántotsek R. — Nyitran : Dr. Láng E.-né,'. — Pakson:
Malatinszky S — Péexett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B — Rimaszom-
batban: HamaüárK. — Rozsnyón: Hirsch J N. — Selmeezen: Vitkovics János.
— Szabadkán: Szentiványi Joó J — Szathmáron: Juracskd Dániel. — Sz.-
Fehérvárott: Brauo J.-nél. — Sz.-Györgyön : Mersits J. — Szombathelyen:
Pillich F. - Temesvárott: Pecher J. E. és Jaromiss M. — Tétsón: Karácsonyi
A. — Unghvárt: Münster Gy. és társánál. — Versehefzen: GuistM. Veszprém-
ben: Ferenczy K.

A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólit tatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő-
jéhez czimezve: Budára a Krisztinavárosban, János-utcza 40 sz a. beküldeni szives-
kedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.

Ĉ f"" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az
árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legponto-
sabban teljesittetnek 87 (1 6)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4 ik szám) meg-
jelent és minden könyvárusnál kapható:

TÖRVÉNYEK
ni , é"8

hivatalos rendeletek gyüjteménye,
; a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogra.

Kiegészitő jegyzetekkel.
<1—8) Sierkeszti

ÖKRÖSS BÁLINT,
hites ügyvéd és magyar királyi igazságügyi ministteri titkár.

Elsö füzet: 1 — 34. sz. 1867. február 17-től május l-ig . . 50 krajczár.
Második fűzet: 35 —70. sz. május 5-től junius 14-ig . . . 50 >.
Harmadik fűzet: 71—91-sz. junius 14-től julius 9-ig . . 50 ,.
Negyedik füzet: 92 — 103 sz. augusztus 8-tól szept, lo-ig . 50
ötödik fűzet: 104—120. szeptember 26-ig 5 0 n

Hatodik füzet: 121—133. október 17-ig 5 0 M

Hetedik füzet: 134—159. október 29-től deczember 29-ig 50 „
Nagy 8-rét — Borítékba fii*ve ára egy-egy füzet SO krajosár.

A tavaszi idényre.
Tavaszi legyezőket, gömbölyűket pa-

pir, vászon és selyemből 12, 25, 30 kr.,
1 ft. 25 kr., 2 ft. 25 kr., 4 ftig.

Fa-legyezokrt, s;mákat és áttörótteket,
a legujabb nemekben 25. 80, 40, 60,
80 kr, 1 ft, 5 fiig.

Zsebbel! összetoló-legyrzöke!. papir,
vászon és selyemből 75 kr ,1 ft. 15 kr.
és 2 ftjával.

Nap-ernyőket, félrehajtható kis kézi-
ernyőket 2 ft., 2 tt 8 ' kr., 3 fi. 16 kr.

Nap-ernyőket, sima „En tout cas" felé-
ket 2 ft. 80 kr., 3 ft, 40 kr., 3 ft 70
kr., 4 f\ 25 krtól 5 ftig

Nap ernyőket, Foularddal bet-ontskat,
bélelve 8 fc. 65 krtól 7 f ig.

Nap-ernyőket, párizsi legujabb kiállitá-
suakat 5 fttól 12 ftig.

Esernyőket, Alpacca kelmével bevonva
4 ft. — Selyemkelméve 1 6 ft 60 krtól
10 fiig

Nagy nap-ernyőket, urak részére 2 ft.
Uf> krtól 4 ftig

Rngany (Gummi) öltönyöket ésköpe-
nytgeket, l l ft. 85 kr., 12 ft. 75 kr.,
18 ft 50 kr. és 15 ftjával.

Sétiboíokat, legujabb nemüeket 25,30,
40, 50, 60, 80 kr., 1 fttól 12 ftig, ezek
között mint „idei ujdonság" kieme-
lendők az ,,aczél nád botocskák.

Angol lovagló-nyergeket, legjobb ne-
müeket 15 fttól kezdve a legfiaomab-
bakig

Angol kantárokat,2 ít. 65 krtól 10 ftig,
kengyelvasszijakat 2 ft. 60 krtól 3 ft
80 krig, ugrószijakat, haitóostoro-
kat, kengyelvassakat, aabláka*, nye-
regtakarókat, lovaglóostorokat s min-
den más lovaglószereket.

Angol plaid szijakat, gyermekeknek
45 és 80 kr., nagyokat 90 kr. és 1 ft
20 kr , váibaakaszthatókat 2 ft. 25 kr.

Gnmmi-labdáknt és ballonokat, szür-
kéket és színeseket, minden nagysá-
guakar 10 krtól kezdve dús választék-
ban ajánlanak

Kertész és Eisert Pesten,
Dorottya-utcza 2. szám, a ..magyar király" czimü

szállodával szemközt.
Irásbeli megrendelések gyorsan é3 pontossággal teljesittetnek.
Dúsan ellátott raktárunk kimeritő czikksorozatát kívánatra bérmentveU

köldjük át. 64 ( S -

A kertkedvelök és erdészek figyelmére.
A gyakorlati kertész társulat, melynek czélja a kerti ipar és honi mag-
termelés előmozditása, ügynökségében kapható: mindenfaj konyha-
kerti virág, erdei és tűlevetii-fa, a legállandóbb és legjelesebb
dinnye és dohány-mag, legtöbbnyire már a t. cz. társulat tagjai

termelése.
Mindenfaj: tűlevelű és erdei-facsemtte, díszfa ég d szbokor, az

angolkert és fasor ellátásra.
Gyümölcs-fa minden fajból, erőteljes és désgyökeres 3—6 éves

darabja 30—60 krig.
Közönséges és virág-körös, amerikai jávor, beszterczei szilva,

szederfa-üitetniények 4 — 7 láb inag.is, száza 10—20 frt.
Akácz és »zeder, 2 év«-s ültetmányek. ezre 8 frt.
A hires íakai-iiiáriy-fii;tt;t£ Bromus Schraderi fontja . . . 70 kr.
Canagana arborea a legszebb ée legállandóbb sövénynek fontia

l f t . 50 kr.

47 ( 6 6) kljfyó-otwa 6. sz. a.

Elöfizetési felhívás!
az 1868. januárban megindult

1848"n
Politikai szemle az állam és egyház köréből

Mottó: — Előre! Nem kell táblabiró-politika! - Méret. Í5.

Fötulyt fektetendünk o*

egyházreform
i ügyére Mert izemben az ultamontanismu*

hozzászólni nemcsak jognk, hanem köte-
lességük is mindazoknak, kik a vallás ét
egyház valódi érdekeit síivökön viselve,
szabadnak akarják tudni az államot az

hÍ " , , . „ . . , , . , , , ,. I egyháztól, s az egyházat magát nehnnv
tzobadsdgnllenestörekvéseivel,melyeketpoh- j^p„p bényaralmatól. '
tikai lapjaink megszoktak figyelemre nem
méltatni, szemben azon különféle reformok-
kal, melyek az egyházi s ezekkel összefüggő j

Ai idemellékelt programmból, melyet
már az „1848 czimü napilap magáénak

politikai é» társadalmi ttpyekben elkerül-! vallott, megítélhet. a» olvasó részletese,
hellénekké váltak, - főfontossámi fekda-! «o n. ffi1' ^ m^ödésünknek zsinór-
*.._u_„i. t.ut.^uL i.:r..:_.̂ -» „J_: • m „ i I mértékü! szolgáland

Midőn e programm alapján t. elvbará
tainkat. jelen vállalat pártolására felhívni

tunknak tekintjük kifejezést, adni a közvé
j leménynek, melynek szava az országgyülés
| és kormány haladását csak elősegítheti

Mert hiába tanácskoznak a pünpök urak
zárt ajtók mellett, hiába conspirálnak a sza •
badság ellen, — a felett többé kétségben
nem lehetünk, hogy az efyhásreforni ügye
nyilt kérdé*, melyhez, miután anuak meg-
oldásánál nemcsak a püspök uraknak, h»-

k h l t és kath nlnem a kath. és kath. nl-

Szerencsem van, - egyszersmind felkérem
azokat, kik e programm szellemében a fenn-
íorgo állami ugy, mint egyházpolitikai kér-
•lesekhez hozzászólani kivánnak, ne vonják
m eg tőlünk bccies támogatásokat.

A szabadság nevében, mely csak at
. . _ . r _ r — o - . | egyenlőség s testvéries osztály alapján, csak

veknek fzavazata is meg fog hallgattatni,; a haladásra támaszkodva virágozhatik 1

Toldy István.
1 -8 a r " 1 8 * 8 ' ' szerkesztője s kiadója. (Pesten. JÓBfteftér 4. 88.)

Elöfizetési feltételek:
A« „ t 8 * 8 " megjelen mintegy három hetenkint. 6 negyedrét ivnyi tartalom,

mal. OO-lOO hasábon füzetekben.
K M ^ P * Elöfizetési ár egy évre, vagy 16 füzetre, Pesten házhoz hor-
W^* dással, vidékre postán bérnienfve 8 ft-» félévre 4 ft, ne-

gyedévre 2 forint.
§C Az elófiietési pénzek ai ,.t848" kiadó hivatalának (Pest, egyttem-

o t « a 4. sz.) küldendők. Heckenast Gusztáv nyomdája.

ir í
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PHILIPPE KOHN
(Patak, Philippe és társa hirneves óragyárosok tanít-

ványa Gfnfben)
dicséretesen jómért

ÓRA-ÜZLETE
PESTEM,

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar kfrály"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

ajánlja legkitünőbb, jó én ölcsó órákkal gazdagon ellátott raktá-
rát, Z évi jótállás mellett «z alább következö árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely

állásban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani - kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az örak, a napórák szerint igazithatók,"— tisztelt vevőimnek ingyért,
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10 — 11 forint

n „ arany-toglalvánnyal, rugóra 12—18
„ „ hölgyek »zamara 13-15
„ „ 8 rubinra U—15
„ „ kettős födéllel . 15—16
„ » kristály-üveggel 15—16
,, horgony-órák IS rubinra 16, 17, 18
„ „ kettős födéllel 18, 20, 22, 24
„ angol horgony-órák kristály-üveggel 19, 20, 22, 24
„ horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24
„ valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28—SO
„ ugyanazok kettős födéllel 85-88

Arany henger-órák (8 sz.) 8 rubinra 30—82
„ henger-órák arany-köpennyel 34—36

órák hölgyek számára 4—8 rubinra 25—28
„ tölgyeknek arany-köpennyel 8 2 - 8 8
„ hölgyeknek, zomitncz és gyémánttal 40—45
„ hölgyeknek kristály-üveggel 42—45

ugyanazok kettós födéllel 8 rubinra 40-45
ugyanazok zománcz és gyémánttal 55 -57
horgany-órák 15 rubinra 86—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel . 46—60
horgony-ór»k kuttób tödéi el 65 — 58
ugyanazok arany köpennyel . . ' 66, 70, 80, 90, 96

„ kristály-üveg s arany köpennyel 60-75
horgony-órák hölgyeknek . '. 86 — 40
ugyanazok kristály-üveggel . . . 48 — 52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50 -55
remontoir-orák 70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel 110, 120, 13u, 150, 160

Inga-órák, hetenkint! felhúzásra 16, 20, 22, 24 „
„ óra és félóránkinti ütőre 30-82 „
,, óra és negyedóránkinti ütőre 48, 50,55 „

Hari regulatorok 80-82 „
Ébr8§«fők 6 forint, órával 7 forint.
Ezüit lánczok 4 ft. 60 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia alaku 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig
Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.

SMT* Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan éi pontosan teljesittetnek.

SÜT" Órák cserében is elfogadtatnak.
SJ^F* Kijavítások, saját szerkezetű szerszámokéi gépek segitségével, Genf,

Brüssel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alap-
ján 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számittatnak.

Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. 35 (11—12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 60 kr. számittatik.

Érczkoporsót!
sírboltokba és minden kö&nnséps sirba valók,

mind szilárdságra, mind Ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsók-
nál; ugymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig

kaphatók

Beschorner A. ffl. és Társa
k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,

kis hid-uteza, a „Vadászkflrt" szálloda mellett.
JJ3T Megrendelések vidékekről azonnal teljeeittetnek, és pedig

az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózáai- vagy vas-
uti állomásokra is megérkezik. 7 8 (2—17)

Heckenast Gusztav
könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4. sz. a. megjelentek és ott, valamint

minden hazai könyvkereskedésben kaphatók a következö jeles

IMA- ÉS BUZGOSAGI KÖNYVEL
I. katholikusok számára:

Tárkány! Béla. Vessérc8ill«K az üdv elnyerésére. Imakönyv a kath. nőnem hasz-
nálatára. Kis nyolezadrét 452 lap, öt finom aczélmetszetü képpel, hires műreme-
kek után a külföld legjelesebb müvészei által metszve. Bőrbe kötve aranyvágással
4 ft., franczia bőrbe diszkötésben 6 ft., ugyanaz zsebkindásban, 2 finom kép-
pel. (394 1., 16 ) Bőrbe kötve 2 ft. — Franczia bőrbe kötve kapocscsal 3 ft.

Tarkanyi Béla. A hajadonok őrangyala, katholikus imakönyv (272 lap, kis 8-rét.)
Nyomtató papiroson két képpel. Vászonba kötve 1 ft, velinpapiron 5 képpel,
bőrbe kötve aranyvágással 2 ft 50 kr , franczia bőrbe diszkötésben ő ft.

Tarkanyi Béla. Uj rózsáskert. Iraádságos és énekes könyv katholikus keresztény hivek
használatára. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. (440 lap, 8-rét) szinezett
czimlappal és czimképpel. Velirpupiron, kas^tlen 2ft.. bőrbe kötve aranyvágással
8 ft., franczia bőrbe, kapocscsal 4 ft., fcstfükiadás velinpapiroson egy czimképpel,
fekete bőrbe kötve arany vágással 2 ft., franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 ft.

1 Tarkanyi Béla. Nagyböjti kalauz. Krisztus kínszenvedésének és halálának negyven-
napi megszentelésére a nagyhéti ájtatossággal együtt. (Az egri érseki hatóság
jóváhagyásával). Négy finom aczélmetszetü képpel. Velinpapiron. (VIII. 312 lap,
kis 8-rét). Bőrbe kötve arany vágással 2 ft. 20 kr., franczia bőrbe diszkötésben 5ft.

Tárkány! Béla József. Keresztény Areicek gyámola. Katholikus imádságos könyv.
Egy czimképpel. (8-rét.) Kötetlen 80kr., bőrbe kötve 2 ft.,franczia bőrbe kötve 3ft.

Tárkány! Béla. Ártatlanok öröme. Kathol. imakönyvecske kis gyermekek számára.
Sok képpel. (16-rét 68 lap.) Kötve 20 kr.

Tárkány! Béla Ifjuság kalanza az örök életre. Katholikus imakönyv énekekkel és
zsoltárokkal. Vászonba kötve, aranyvágás,<al 80 kr.

Peltzinann Gergely. Lelki kalauz. Elmélkedésre oktató imakönyv keresztény katho-
likus hivek templomi és házi használatára. Harmadik javított kiadás. 6 aczélmet-
szettel. (600 lap, 8-rét). Diszkötésben 1 ft. 80 kr.

Albach J. S. Heilige Anklfinite, Gebete für katholische Christen. Sechzehnte naek
der vermehrten achten unveranderte Original-Auflage. Mit sechs Stahlstichea.
(460 S. ki. 8.) üngeb. 3 fl. 80 kr. Geb, in Ledér. Mit Schuber 5 fi. Geb. in Ledér
mit Stahlkreuz und Schliesse 6 fl. 50 kr. Geb. in Chagrin mit Silberschliessen,
8 fl. 50 kr.

Albach, Stanisl., Standén der Andachr. Erinnerungen an Gott, Tugend und Unsterb-
lichkeit. Mit Titelbild und Titel in Farb«ndruck. Preis geheftet 3 fl. Prachtein-
band 5 fl.

Feldmann, Gregor P.Franciskaner-Priester. Geistlicher Wegweiser zurBefördemng
der christkatholischen Kirchen- und Hausandacht für allé Stande. Mit sech*
Stahlstichen. (37 Bogén Octav.) Gebunden mit Goldschnitt 1 fl 80 kr.

Peltzinann, Gregor P. Franciskaner-Ordens-Priester. Ufarianlscher Blummkranz.
zur Befdrderung der Verehrung Mariae. Mit sechs Stahlstiehen. (3o Bogeu,
Octav.) Gebunden mit Goldschnitt 1 fl. 80 kr.

II. Protestánsok, részére:
Tompa Mihály. Olajág. Elmélkedések, fohászok és imák. Hölgyek számára olvasó-

éi imakönyvül. Velinpapiroson 8-rét. Ára füzve 2 ft. 20 kr., vászonba kötve arany-
vágással 3 ft. 40 kr., franczia bőrbe kötve kapocscsal 5 ft.

Cleynmann Károly. Isten, mindenem, örömöm, vigasztalásom. Imádságok és elmél-
kedések mivelt keresztények számára. Harmadik, Szász Károlytól átnézett és fci-
egészített kiadás, (277 lap, kis 8-rét.) Nyomt. papiron kötve 80 kr., velinpapiroa
bőrbe kötve aranyvágással 2 ft.

Dobos János. Keresztyén imák. A házi ájtatosság növelésére és protestáns keresztyén
felekezetek használatára. Második kiadás (336 lap, 8-rét). Nyomt. papiron vászonba
kötve80 kr., velinpapiron, bőrbe kötve aranyvágással 2 ft. 50 kr., diszkötésben 6 ft.

Dobos János. A gyermek imái, és elsö vallásos érzelmei. Protestáns iskolák és gyer-
mekek számára, (212 lap, 82-rét.) Keményen kötve 80 kr.

Dobos János. Az uri ima, a keresztyénség magasabb szempontjaiból. Kézikönyvül a
műveltebb protestánsok számára. (216 lap, 8-rét.) Vászonba kötve, aranyvágással
1 ft. 60 kr.

Szász Károly. BnEKÓaag könyve. Elmélkedések és imák protestáns nők számára. Má-
sodik kiadás. Egy aczélmetszettel. (407 1.16-rét). Kötetlen vagy füzve 1 ft. 50 kr.,
csinosan bekötve, aranyvágá>sal 2 ít. 50 kr., Diszkötésben 6 ft.

Szikszay György. Keresztyén tanítások és imák mindkét felekezetű protestánsok lelki
épületére. A jelen szükséghez alkalmazva. (255 lap, 8-rét.) Nyomt. papiron vá-
szonba kötve 1 ft. 20 kr., velinpapiron, bőrbe kötve 2 ft.

Kis János. Lelki áldozatok imákban és énekekben. Ujabb átnézett és megbóvitett
kiadás (824 lap, 8-rét). Nyomt. papiron vászonba kötve 1 ft. 20 kr., velinpapiron,
bőrbe kötve 2 ft.

Pap István, reform, lelkész. Istenné! társalgás imákban. Magáu s családi használatra
(800 lap, 16-re't.) Füzve 2C kr., kötve 50 kr.

Györy Vilmos, orosházi ev. lelkész. Emlékkönyv a eonflrmatlohoz készülő protes-
táns hajadonok számára. Egy finom képpel, velinpapiron (292 lap, 16-rét.) Vá-
szonba kötve, aranyvágással 1 ft. 20 kr. _ _ _ ^ _

Borsodi Jozsef. Templom! irnak. Vasárnapokra, ünnepekre 8 más alkalmakra. Köz
istenitiszteleti használatú). Második kiadás. (276 lap, nagy 8-rét.)Keményen kötve
2 ft., füzve 1 ft. 40 kr.

Czelder Márton. Mindennapi es alkalmi imádságok. Templomi és családi haszná-
latra. (8-rét, 187 lap.) Boritékba füzve 80 kr., vászonba kötve, aranyvágással
1 ft. 40 kr.

Zschokke. Henrik. Ahllat oral. Kiválogatva és fordítva Szász Károly, magyar tud.
akad. tag által. Két kötetben, íüzve 2 ft. 60 kr., finom papir és kötésben 6 ft.

Wagner, Joh. Fr. KvangelUcb.es Gebetbuch für die gottesdienstlichen Versamm-
lungen in dur Kirche., und für die in Kirche und Haus vorkommenden heiligen
Handlungen. (383 S. Octav.) Geheftet 1 ft. Gebunden mit Goldschnitt und Titel-
bild 2 fl.
W^^^^ Megrendelések ezen könyvekre egyenesen a kiadó-hivatalhoz intéz-
^PB^F hetók, a mely a szétküldést pontosan posta uton eszközlendi, és pedig"

azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább t forintot tesz, bérmen-
tesen. - Az illető összeg vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek
átvételekor a posta hivatalnak kifizetendő. (2—3).

Kiadó-tul*jdonoa Heckenast Gusztáv. - Nyomato.tt saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

15-ik szám. Tizenötödik évfolyam.

Pest, aprilis 12-én 1868.

Klöfiz<>té->i föltételek: a Vasárnapi l'.jsasí és Politikai Ujdoiisáíjitk earyíift: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Ejrész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vnniirnapi l'jság és Politikai l jrfoiiHásnkat illetőleg: Egy négyszer li;v»ábzott petit sir, vasry annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket ullopid BPCSIXII : Opprlik Alajos. Woiizeüe Nro. 22. én llaasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 uj krajczár.

Sok úgynevezett nagy embert láttunk
ragyogni a világesemények szinterén, s ha
a nemzetek és államok történeteinek szor-
galmas tanulmányozója a szolgalelkü kor-
társak magasztalásaira, a nagyok erkölcsi
fekélyein élősködő tányérnyalók hízelgé-
seire, a „sikert" harsány örömrivalgás közt
megtapsoló udvaronczok és bűnrészesek
ujjongásaira, vagy egy megvesztegetett iro-
dalom nem épen ölcsó, de jó fizetésért mindig
és bármely kalandornak kész köteles hirha-
rangjaira hallgatna, könnyen elveszthetné
az erkölcsi vezérfonalat, s köny-
nyen nagy embereket vélne
látni ott is, hol szorosabb vizs-
gálat után nagy szörnyek és
bünök, vagy egy-egy torzalaku
redves törzs, egy-egy szeszélye-
sen kinyúló sziklacsúcs sötét
árnyait pillantaná meg, vagy
megpillantana más értéktelen
tárgyat, mely bizonyos távol-
ságról és bizonyos kétes vilá-
gitásban a képzelödést néha
meg szokta igézni. Szerencsére
a felvilágosodott ész és a pol-
gárosult emberiség lélekisme-
rete mindig ébren őrködik, és
a világtörténelmet nem a ha-
talom, nem a győztes bün bé-
renczei irják meg, s az emberi
nem élete felett itélő birószék
elött szétfoszlanak mindazon
phantasmagoriák, melyekből a
szolgaiság és a legaljasabb
szenvedélyek otromba szelle-
mei a történelmet szőni igye-
keznek, és a história hajthatla-
nul igazságos szelleme minden
alakot illető talapzatára állit.

Mig azonban kellő megve-
téssel, söt erkölcsi undorodás-
sal fordulunk el az tffele „meg-
rendelésre csinált" és szemte-
lenül bitorlóit nagyságoktól,
annál nagyobb tisztelettel füg-
gesztjük szemeinket ama nagyszerü erkölcsi
alakokra, melyeknek az emberiség lélekis-
merete, a megvesztegethetlen történelem
nyitotta meg a szeplőtlen dicsőség Pantheon-
ját. Ki volna az, a ki egy Kodrust vagy egy
Timoleont Caesarral egy mérték szerint mér-
hetne? Ki volna elég eszelős Augustusi Mark

K o s c i u s z k o .

Aurélhoz hasonlítani, vagy Ciacirmatust és
az ifjabb Ca'ot Syllával és ALtriussal egy!
latba vetni? Melyik erkölcsi mérleg szerint
lehetne I. Napoleoni' Washington György
mellé állitani? — Amaz, miután anyját, a
forradalmat meggyilkolta, egész Európát
lábai zsámolyává akartavolna tenni, ha — az
emberi végzetek szelleme hatalmasabb nem
volna a legdölyfösebb zsarnok önkényénél;
mig az egyszerü amerikai polgár és hazafi,
ki a legszabadabb és — emberileg szólva —
legtökéletesebb köztársaságot alkotta meg,

K O S C I U S Z K O T Á D É .

melyet a világ valaha látott, ki eiőtt a pol-
gárerénynek és egy nemzet közjóllétének
magasabb becse volt minden földi nagyság-
nál és hiu dicsőségnél, —- ma is mindenütt,
hol az emberek gondolkoznak, a legjobbak
és legnemesbek ajkain és sziveiben él.

Oly jellemet mutatunk be maolvasóink-

mk, mely,- ha a sikert kiveszszük, minden
tekintetben Washington mellé állitható; oly
férfiút, ki hazah'sága, ember- és szabadság-
szeretete, rettenthetlen bátorsága, nemes
hadvezéri és államférfiai tulajdonai, nagy
lelkének az emberiség iránt tanusitott rokon-
szenve, életének s ornoru végzetei és az ezek
ellen folytatott küzdésben k tüntetett ernye-
detlen kitartás által mind honfiainak, mind
a polgárosult világ legtávolabb részein sk
majdnem irnádással határos tiszteletét vivta
ki magának. E férfiu a,nagy lengyel hazafi

és diktátor — Kosciuszko.
Kosciuszko Tádé egy régi

nemes, de vagyontalan litván
család sarjadéka volt; 1746-
ban febr. 12-én született, Brzesc
litván vajdaságban, Siechnowi-
ce nevü falusi jószágon. Idősb
Czartoryski Ádám herczeg köz-
benjárására bejutott a varsói
kadét-iskolába, s ott csakhamar
oly jelesen tüntette ki magát,
hogy ösztöndijat nyert Fran-
cziaországba utazhatás végett,
hol a versaillesi katonai aka-
démiában, s azután Párisban és
Brestben végezte tanulmányait.

Visszatérte után Lengyel-
országba Kosciuszko a had-
mérnöki karnál kapitány lett;
de balvégzete nem engedte,
hogy sokáig maradhasson ha-
zájában. Szerencsétlen szerelem
volt az elsö csapás, mely érte s
hazafiui életpályáját, ugy szól-
va, átmetszette. A fiatal mér-
nök-kapitány szenvedélyes sze-
relembe esett Sofnowski gróf
litván marsai, egy felfuvalko-
dott főur leányával, Luizával.
A szerelem kölcsönös volt, s
Kosciuszko tétovázás nélkül
kérte meg a bájos grófhölgy
kezét; de a dölyfös szülők dur-
ván utasiták el a vagyontalan

köznemest, ki kardján és kapitányi fizeté-
sén kivül semmiről sem rendelkezett. A
szeretök azonban nem nyugodtak meg a
szülői szigorban, és szökésre határozták
el magokat. Csakugyan sikerült is az éj
leple alatt titkon távozniok, s a szerető
pár már-már azt hive, hogy czélhoz ju-


