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Az őszi idényre alkalmas
következö czikkek dús választékát ajánlják

Pesten, Dorottya-utcza 2. szám, a "ma-
I m v l l v ' M í v k S I j l i S v l I gyár király" czimü szállodával szemközt.

Beurle Kr. uj gőz-fazekai fö-raktára.
Ezen gőzkatlan vasból készült. ;> —i csavarral légmentesen

elzárható, egy biztossági ventil által tökéletesen veszélytelen
göz-l'azekak, hivatva lévén az eddigi fözésmód teljes :ítalaku-
líísát előidézni, háziasszonyok, vendéglősök, gazdák s egyéb élei-
mező intézetekre nézve igen fontosak, mivel a gyorsabb főzés
következtében sok idö és a tüzelési költségnek több mint fele
takarittatik meg, az azokban főtt hus és leves pedighasonlithnt-
lanul jobb, tartalmasabb és izletesebb. Legjobb sikerrel használ-
hatók ; továbbá ezen fazekak burgonyák, borsók s egyéb ázalé-

kok gyors főzéséhez szintugy, mint husnemüeknek változatos mód szerinti párolásához
és sütéséhez. — Árjegyzékekkel s használati utasításokkal, melyek különféle ételük

módját is tartalmazzák, szivesen szolgálunk.
egy, ezen vélemény termelőinek igen ajánlható
uj találmányu kézi gép. melynek segitségével i

egyes személy óránkint egy mérő kukoriczát képes "lemorzsolni. Ára 60 kr, |

Fűtő-szerek. j Thea-eszközök.
Fütő-eszközök, szénlapát, tüz-fogó ésj

horog 1.30—2 ftig, angolok 3.50 — 7 ft.'

rok fából 1.60—7 ftig. l 'zitromprések 65 kr.—3 ftig. Dió-törók 60 kr.—2 ftig.
Asztali, kézi és ágas gyertyatartók vasból, sárgarézből, alpaccából és chinai ezüstből.
Koppaiitok, gyertya-eloltók. takarítók és tálezáskák, lainpa-eruyök 15 kr.—
2 ftig. Iiampa-ollók (55 kr. Kézi lámpások 60 kr.—4ftig. Törés- és tüzmentes (taz-
da-;«KÍ lámpások 1.DO—3.40 krig. Amerikai nadst-prök gyári raktára, dbja 1.10 —
1.50 krig. Biiíor-porolók 60 kr.—1 ftig. Bútor-, asztali-, haj és ruha-kefék 50 kr.—
2 ftig. Tollporolok 30 kr. — 1 ftig. Angol szoptató-üvegek 75 kr.—1 ftig. Franczia
soda-viz-kesziío-gepek ll—15 ftig, sárgaréz tAröino£*arak. té«lázó és kolmizó
vasat , kolmizo ollók 80—75 krig. Fürdő- és ablakra való héviuérök 60 kr. 2.50
krig. Különnemu éjjeli lámpák 1 —20 ftig. Angol penzszekrenyek finom lakatok-
kal 4 —12 ftig. Asztali csengők közönségesek és nyomó készülettel 90 kr. —6.50 krig.
Esernyők 2.85 12 ftig. Esernyő-állványok 8.75—6 ftig. Ajtó elé való lábtörülók
angol fűből, ruganyból és eocusból 1.15 — 6.50 krig.

Légvonat ellen mentö pamut-hengerek, ^ S ! S Í
szület, melynek segitség

k i l élb

g
50 krig.

Kandalló-állványok, öntött-vasból, íutö-
eszközökkel együtt 3.20 —3.60 —4—lOftig,

Samovár li.öo — 4.5O-ig.
Orosz samovárok 12 — ;>5 ftig.
Thea-üstök Berczelius-lámpákkal, na-

j l d i i l l éb é
p ,

gyon ajánlandói;;, mivel a lámpa egyéb éte-
lek melegítéséhez külön is használható,

vörösréz 4 — 12 csészénekszinte ilyenek'kutyák s más állatok fest- j sárga- vagy
vényeivel 10-20 ftig. ! 10-20 ttig.

v , ,i • i t i •• *••** \ -i ' Thea-üstök állvánvokon 2 —16 csészé-Kandallo-keietek ontott-vasbol vagy1 , •, * ,.. , ,. ,.,B nek oxid, vörösréz vagv fenymázolt pleh-
b l 2sárgarézből 2.70 — 20 ftig.

Kályha-előtálczák, öntött-vasból és sár-
garézből 1.75 — 4 ft. 25 krig.

Szén- és coaks-kosarak l.yo — 7 ft.
50 krig.

Fakosarak nádból 2 — 11 ftig, szinte
ilyenek pléhből 5.20—12 ftig.

Kályha- és kandalló-ernyők különnemu
kiállításban 10—25 ftig.

Fuvók 70 kr.—4 ftig.

böl 4.50—26 ftig.
! Thea-kannák, brittania-érezbol 1 —12
csészének 2.80 — 12 ftig.

! Tejfel-csoprok 1.16-4 ftig.
• The-tálczák fénymázolt pléhből 1-5
; ftig, fából 3.50 — 12 ftig, fából asztalka
I alakjában 15 ft.
I Thea-szürök, pakfong. alpacca és chinai

tojiís-főzők, tojás-fózó föveny-órák, thea-
szelenczék stb. dús választékban.

A háztartás egyéb czikkeiböl.
3.1)0—9.50 krij

15- '
Xonplus-ultra

krig. Czukor-

gy
y g g é v e l ablakok és ajtóknál a légvonatot tökéletesen ellehet zárni,

mely azonkivül télben a fűtési költségeket tetemesen csökkenti, a por behatását gátolja,
a nélkül, hogy az ablakok szellőztetés végetti felnyitását akadályozná. Az útmutatást
követve, kiki kör.nyen képes ezen hengereket ablakaira alkalmazni, mi egy középnagy-
ságu ablaknál 50 krnyi költséggel jár. A hengerek ára: ablakra való rőf'je 4 kr., bar-
nák 5 kr., ajtókra való fehérek röfje 6 és 10 kr., barnák 7 és l l krajczár.

áa. ! l l i t « a l 7 P r p t hajkenöcsök, hajolajak, viaszhajkenő-
pp C » l l l d l S A C i C H , c s ö k i bajuszpedrők, fogtisztitó porok,

pépek és fől; aJékok, valódi kölni-viz stb. stb. a bel-és külföld leghiresebb gyáraiból.
R l l O - a n V f p l p > 7 Í n n l r 8 5 k r - — 1 f t 4 0 k r iS> lnSanY vízmentes öltönyök
r i U ^ d l i y l C l C A i p U K io.75—20 ftig, légpárnák 3.50—5 ft, 50 krig, gyer-
ms-k ágytakarók 1 — 5 ftig és egyéb gyógytani eszközök.
Al ill '"ittatn f á r s a e i í í t Á l r n k s a k k ' é s d a m t i í b l á k 8 0 kr.-20 ftig, sakk-tU U i a i Id IU ldlí>dÍ>JdltíKUK, alakok 1.20—10 ftig, Dominojátékok 50
kr.—0 ftig, tartli-deszkűcskák, finom játszó-kártyák,csont és érez játékbárczák, kártya-
prések, kártya- és játékbárcza-szekrénykék, Roulette, sors, tombola, Steeple-Chase és
más uj társasjátékok.

A lu l rncnlr f p l H Í « 7 Í t p e p h p ' / virág-asztalkák 6—30 ftig. Papirko-íaKasoK i e i a i b z i i e s e n e z . g a r a k 2__15 f t i g . Madárkalitkák fei-
fűggeszthetók és asztalkákkal együtt 1.80 — 22 ftig. Nagy ágas gyertyatartók párja
3.60—120 ftig. Hálószobai függő-lámpák 11 — 86 ftig. Csillárok 120—24Ő ftig. ütánzott
márvány-oszlopok l l ft. Szobrok, mellszobrok s egyéb alkalmas tárgyak.
R n r n P T Y l i i Pvikhalr ' £ e n J u t á n v o s és legujabb pénztárczák, szivar- és
JJU I I I C i l i l l CAlftKClV, levéltárczák, dohányszelenczék, vállba függeszthető
szivartárak, nagy papirpénz-. váltó- és részvénytárczák, jegyzőkönyvek, minden nagy-
ságu női kézi-táskák, fényképalbumok.
1 7 1 l ékszerkészletek, melltük, fülbevalók, karpereczek, nyakékek, ing

ei6_ (is ujj-gombok, shawltük és gyürük, óralánezok, kendőtük,
kávéfőzö-gépek 1 —10 személyin

1.50 —14 ftig. Kave- és pohar-talczak, minden n i y ^ u u , ^ .-.- „.. f t. , . , — -. „., „ , „.
sselenvzék, fából, kristályból, angol ezin és chinai ezüstből 50 kr. —8 ftig. Kenyér- : chignonfésük, hajboglárok, jet, Alumínium, aczél, korall utánozvány, elefántcsont, tek-
kosarnk sodromból 18 kr. —2 ftig, fénymázolt pléhből, alpaccából stb. 50 kr. — 4 ftig. | nősbékahéj, borostyánkő, zománcz sat.ből a legujabb ízlésben készülve mindenáron.
Palaczk és pohártartók 40 kr. —15 ftig. Eczet- és olajtaitok !)o kr.-12 ftig.; C ™ i n h ó ^ ; látr»enví»lr A -A ör ÍV
Asztali késkosarak 1.40-3 ftig. Angol kave-őrlök 1.20-4 ftig. Czukorvagók OLlllliaU i c t l iSUVCR 4.oO—36 ttig.
30 kr.—4 ftig. Asztali- és uzsomia-kesek és villak, angolok és legjobb belföldiek. VínAáüV í*<£ VÁfÍnfpO*VVf>rplr » m , M f ,

yér, vaj, sajtkések es anitol késiének minden áron és: * dlldbL~CÍ> VCUUI C g y V Cl CK, 7.80-120 ftig.
0—45 forintig stb., melyekről kivánatra szivesen szolgálunk

bonczoló, konyha, diszitő, kenyér
dús választékban. Asztalfedök viaszvíiszonból ég fából 25 kr. - 5 ftig. Palaczk-ddKÓk D „ y í i l v P I ' P lí 1 ( )—4^ forint
ezüstölve, lánczczal és láncz nélkül 20—90 krig. Vaj-, .vájt-, kenyér-és bonczoló-tauyé- J*v5V U1VC1 C n árjegyzékkel.

S^P"" Irásbeli me&bizásoknál. melyek gyorsan s nagy figyelemmel eszközöltetnek, a megrendelt tárgyakra szánt
árnak körülbelüli meghatározását kérjük. — Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők. 702(2-4)

TÜRSCH F.
Pritt, váczi-utcza 10. >z.

Keri-sztelő készletek.
Keresztelő készletek minden szín-

ben, következőkből, u. m.: vánkos,
zubonyka és fökötőcske, 12, 15, 20, 25,
80, 40 forintésfólebb; paplannal együtt
20, 25, 30, 40, 50, 60 forint és fölebb.

Moll vagy tuli zubonykák és fö-
kötőcskék, szalaggal Ízletesen diszitve
együtt 3, 4, 5 forintig.

Zubonykák és főkötőcskék együtt;
kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2,
2.75, 3 forint 50 krig; szalaggal di-
szitve 2. 2.50, 3, 4 forint,
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LIEBlG-féle HOSKIVOSAT
FRAY-BEXTOS-böl (Dól-Aisierlka)

LIEBIG-tele HUSKIVONAT-TÁRSÜLAT LONDONBAN.

7°o Hirdetmény. <3-3)

Kész ffffl-ruhák
legjutányosabb áron kaphatók é?

megrendelhetők

BAJUSZ JÓZSEF
férfi-szabónál,

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

„honvédhez."

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

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

Erösítö szer gyengék s betegek számára.

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

séget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báro LIEBIG J. tanár 8 dr.
PKTTENKOFER M. aláirásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

Késztetés árak az ÍSÍCSZ osztrák-magyar birodalom számára.
1 angol font. tart. tégely " s angol font '/« angol font 7s angol font

5 frt. HÖ kr.f 3 Frt., 1 frt. 70 kr., 92 kr.
Kapható: a legtöbb kereskedések s gyógyszertárakban.

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

THALLMAYER A. es társ. Pesten. 556 (7-16)
VOttiT JOZSEF és társ., s KLOfíEK en fiánál Bécsben.

Jol* vá il Göiiiöriiiegyébeti, ogy
ujonnan berendezett 4000 ft. forgal-
mazó törzs jogú 650 (3—3)

gyógytár eladó.
Továbbiakra fölvilágositást adja:

Jlaléter Albert tulajdonos.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-utoza 4. sz. a.), megje-
lent és minden hazai könyvkereskedésbei

kaphatók:

E s z t h e r.
Regény.

ma b. Jósika Miklós.
Második kiadás. Két kötet (az olcsó kiadás-

25—26. kötete) fűzve 1 ft.

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyeuni-utcza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.
ftsszrgyüjte es;y Ba<-h-lin»iár

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Füzve §O krajczár.

TÜRSCH F.
Post, váczi-utcza 19. sz.

FÜGGÖNYÖK
és

bútor véd-kendok.
Angol csipke-függöny, két

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

Angol csipke butor-védken-
dők, darabja 30, 40, 50, 60, 80
kr. és fölebb. tí;!6 (3—6)

Kiadó-'ulajdonoe Heckennut Gunstav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcasa 4-ik Siam alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, november 14-én 1869.

Elöfizetési f fiitételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
C»npan 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 Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

S z e r d a h e l y i J ó z s e f .
(1804—1851.)

az élet szükségeivel is harczolniok; a még
csak alakuló csekély közönséggel szemben,
nemcsak az élvezetadó, hanem a beédesgeto
szerepet is játszaniok; s ök, ennyi nehézség
daczára, mégis nagyok voltak.

Daczára ? vagy talán épen azért. Az uj
vallások, a támadó felekezetek hivei, az üldö-
zések elsö korszakában mindig hívőbbek,
buzgóbbak, mint később, ha már elismerve
vannak, s az alakulás nehézségeivel és a
világ üldözéseivel nem kel} többé küzdeniök.
Ilyforma jelenséggel találkozunk a müvé-

; A nélkül, hogy a mult dicsőítői lennénk
a jelen rovására, a mit Horácz az öregek
egyik jellemvonásául hoz fel; a nélkül, hogy
elégületlenségét negélyeznénk azzal, a mit
birunk, s visszasovárognók, a mit már elvesz-
tettünk, mégis elmondhatjuk, hogy nemzeti
szinmüvészetünk aranykora nem a mai, ha-
nem a megelőző szinészi nemzedék idejére
esik. Mikor Megyeri, Szentpéteri, Egressy
Gábor, az idősb Lendvay, Bartha, Fáncsy,
Szerdahelyi, László, Kántorné, az elsö Lend-
vayné, Laborfalvy Róza stb. egyszerre állot-
tak a budai s utóbb az ifju
pesti szinpadon, egy csoportban
oly szini erőket láthatott együtt
a közönség, melyek a legma-
gasb müvészi igényeket is ki-
elégithettek, s ugy a klasszikai,
mint a modern drámaköltészet-
nek a legméltóbb tolmácsai
voltak. Ök egyenként letüne-
deztek színpadunkról s minde-
nik után érezhető ür maradt
vissza. A nyomaikba lépett
utódok egynémelyiket inkább
kevésbbé pótolták, s bár min-
den müvész saját egyéniséggel
bir, s igy teljes-tökéletesen nem
pótolható: az egyes szerepkörök
némelyike ugy lőn betöltve,
hogy a ki az elődöket nem is-
merte, nem fogja érezni a mü-
vészi élvezet hiányát, sőt fog
találni egy-kettőt müvészeink
között, kikhez hasonlót a mult-
ban nem talált volna. S mégis
oly teljes chorusát a valódi
müvészeknek, s annálfogva oly
zavartalan müvészi élvet nyujtó
összjátékot alig élvezhetünk
ma, mint ezelött 20—30 évvel
élvezhettünk a budai, majd
eleinte a pesti nemzeti szin-
házban.

Pedig azon idő, melyet szin-
müvészetünk aranykorának neveztünk, a
küzdelem, sokszor a nélkülözés és sanyaru-
ság kora volt magokra a művészekre nézve.
Példányképek nélkül egészen magokból kellé,
mint úttörőknek meriteniök; aránylag kevés
segédszemélyzettel ellátva, gyakrabban és
mindent játszaniok; roszul díjazva, sokszor

S Z E R D A H E L Y I JÓZSEF.

szetekben is, hisz a müvészetnek is megvan
a maga kultusza, mint a vallásnak. Mikor a
költő s a szinész egyszersmind papja is
müvészetének, s hóditni, megnyerni, magá-
hoz ragadni a hideg kebleket szintoly, söt
elsőbb föladata, mint az öntudatos igényeket
kielégiteni rendes közönségében, — nem

természetes-e, hogy épen ez nagyobb hevet
támaszt benne s magasbra fokozza szenvedé-
lyét, melylyel eszméin s művészetén csüng,
mint hitén a próféta, érette mindent, önma-
gát is feláldozni kész!

A deszkákról s nagyrészt már az élet
színpadáról is lelépett szinészi nemzedék
egyik jelesének emlékezetét ujitjuk meg ma,
Szerdahelyi József arczképe és rövid életrajza
közlésével. Ö is egyike volt azoknak, a kik
küzdöttek, szenvedtek, nélkülöztek, a kik
mindent tettek, hogy a zsenge magyar müvé-

szetét — még nem fölvirágoz-
tassák, csak megteremtsék, ő
szinész, énekes, zeneszerző, mü'
fordító, szinre alkalmazó, ren-
dező, minden volt, s mindenre
a mire kezet tett, rányomta
genialitása bélyegét. Emléke-
zete nem múlik el könnyen a ma-
gyar szinpadi világból, s azon
ritka szerencse is jutott osztály-
részeül, hogy legjelesebb alko-
tása sokkal tál éli őt, müvész
fiában.

Szerdahelyi József 1804-ben
márcz. 9-én született, legma
gyarabb vidékeink s városaink
egyikében, Csongrádmegyében
Hódmezö-Vásárhelyen. Szülői
az élénk szellemü fiut Nagy.
Váradra vitték, otthon meg.
kezdett tanulásának folytatá-
sára; de keserüen voltak meg-
lepetve, midőn fiók, kihez any-
nyi szép reményt kötöttek, s
ki azokat szép előmenetelével
mind valósítani is igérkezett,
egyszerre hátat forditott a mo-
gorva tudománynak, vidorabb
húgához a művészethez szegő-
dött. Elvégezte iskoláit, s mikor
már kenyeret kereshetett volna
tudománya által, beállt színész-
nek, a mi akkor a megvettetés-

sel s fa koplalással jóformán egy jelentésű
volt.

Már tanuló korában kitünt a zene iránti
hajlama s tehetsége. Akkor a guitarre és a
fuvola voltak a legdivatosabb hangszerek s
a női és ifjui társaságok mulattatói; ő mind-
kettőt ritka ügyességgel játszotta, s az elsöt^S

46-ik szám.
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teljes és hajlékony hangján kisérte dalaival.
Azonkivül kitünt mimelö tehetségével, mely-
lyel kivált a komikai alakokat nevetségíg
tudta előállítani. Fáradhatatlan szorgalom,
nem lankadó kedv, melyet az akadályok csak
fokoztak, voltak még jellemvonásai szeren-
csés szellemalkotásának.

llv tulajdonokkal lépett a szini pályára,
8 csoda-e, hogy ott csakhamar megbeesül-
hetlen s nélkiüózhetlen egyénné lett? Igaz,
hogy atyja szivét elvesztette, ki neki soha
sem tudta megbocsátani, hogy komédiás lett,
de örókvidám kedélye csak belsőleg vérzett
t> szakadás miatt, s külsőleg legalább dús
kárpótlást nyujtottak neki szinésztársai ra-
gaszkodása, a közönség tapsai s a társadalmi
kitüntetések, melyek szini pályáján minde-
nütt kisérték.

Eleinte, zenei képességénél fogva, a zene-
karban alkalmazták; majd a szinpadon is
miüdsimibben kezdették használni , azután
zenei képzettsége karmesteréét is felülmúl-
ván, ö lett a tagok ének- s zenetanitója, s
végre kivált a dalműi előadások lelke.

A zeneirás terén kifejtett müködését
•egyik életirója, az e téren kiválóan illetékes
Bartalns István után a következőkben állit-
hatjuk össze:

183í)-ben szerkesztette s részint eredeti-
leg irta „Ludas Matyi" zenéjét.

1840. julius 11-ón jött szinpadra (nagy
tetszéssel) a „Tündérlak" két felvonásos
dalmü. — A nemzeti szinház megnyitása
után e volt a második eredeti opera, mely
itt szinpadra jött. (Első a „Csel" Bartaytól,
1839 ben ápril 29 én; a harmadik „Báthori
Mária" Erkeltől; elöadták 1840-ben aug.
8-kán.)

1842-ben zenét irt a „Nagyidai Ozigá-
nyok"-hoz, s ugyan ez évben az „Ördög
Naplójához" is.

1843-ban, az elsö magyar népszínmű, a
• „Szökött Katona" zenéjét szerkesztő.

1844-ben az „Ezred Leánya" dalműből
színmüvet csinált, s eredeti zenét irt hozzá.

184 7-ben a „Csikós" népszinmühöz, mely-
nek második felvonásában a pusztai jelenet
bevezetése igen sikerült.

1$49 ben „Liliomfihoz," 1850-ben í „Bá-
nyarémhez," s ugyan ez évben a „Házassági
három parancs"-hoz.

Vidéki müködése alatt alig volt darab,
melyhez egy-egy kis dalocskát ne szerzett
volna: ezek közül való a gyermek párdal
„Béla futásában." Utolsó müve négy kitünö
kardal „Vid" drámához. — Jó humora a
zenében sem hagyta el. s az 1843-ban adott
„Londoni Koldusokéban elöforduló koldu-
sok franczia négyesét két klarinétra annyira
eltalálta, a mennyire koldus tánczot csak
lehet. — Következö népdalok: „Mariskám,"
„Cserebogár," „Hortobágyi pusztán," „Rá-
kosi dal" az ö zongora átiratai szerént lát-
tak legelőször napvilágot Wagner inüárusnál.
— Szintén az ö müvé „Miczbán családjában"
a dalnok dala ének, zongora és fuvolára.

Ezen műsorozatban habár kevés eredeti
szerzeinénvnyel találkozunk, (sokoldalúsá-
gát, s az ezeknek mindenikét igénybe vevő
körülményeket ismerve, nem is lehetett tőle
egyebet várni,) de mind ezzel nemzeti zené-
szetünk terén nagy befolyást gyakorolt. —
(Egressy Béni sokat köszönhetett Szerdahelyi
ügyes tollának, a mennyiben dalait ö tette
zongorára.)

Szerdahelyit komoly müveltségü zené-
szeink sorába tehetjük. A táncz-zenén s nép-
dalok művelésén kivül Ruzsicska után ö volt
egyike a leendő magyar opera elökészitöinek.

Mint szinész is feledhetlen emléket ha-
gyott hátra, levált a groteszk komikum
szerepkörében, hol nevettető volt, a nélkül
hogy valaha aljas lett volna vagy szinfalszak-

gatásra vetemedett volna. Finomabb és ne-
vetségesebb marschall Kalbot (Schiller Ár-
mány és szerelmében) még kivánni sem
lehet. (Allitsa ki ma a nemzeti szinház ha-
sonló szereposztással e polgári szomorujá-
tékot: az öreg muzsikus: Szentpéteri, Lujza:
Lendvayné, Ferdinánd: Lendvay, Lady Mil-
ford: Laborfalvi Róza, a presidens: Egressy
Gábor, Kalb: Szerdahelyi, a gonosz titkár:
Fánesy.) — Ki nem emlékezik, ha egyszer
látta töle Figaróra, a szevillai borbélyra,
Dulcamárára a Bájitaiban,s a Deo Gratiás —
áriára a Fekete Dominóban, — mert ö ezek- j
ben nemcsak énekes, hanem játékmüvész is |
volt.

Mint ember kedélyes, nemes szivü, sze-
retetre méltó, elmés volt. Egy bon-motja
megérdemli a följegyzést. Egyszer egy het-
ven kedő ignoránsnak következőleg magya-
rázta meg, hogy mi különbség van a néző-
játék, (akkor még igy hivták a drámát)
a vigjáték és a szomorujáték között. „Az,
hogy ön velem vitatkozik, ugymond, s a
három közt különbséget tenni nem tud, —
egy harmadikra nézve ki ezt hallgatja: nézö-
játék; ugyan ez rám nézve vigjáték, önre
pedig szomorujáték."

A halál 1851. február 18-án érte el. Oda-
ment ö is, a hol Megyeri körül (Vörösmarty
szép epigrammja szerint) nevetésben törnek
ki az alvilági bús árnyak. —á—r—

A szárnyaló idő.
Az idővel én, hajh! hogy ne szálljak perre:
Mikor oly sok bujt hoz az öregemberre!
Nem hogy tisztelné a vénséget! — kínozza!
Gonosz csínjainak se vége, se hossza!
Fondor tetteit ha sorra elgondolom:
Nevetek is rajtok, el is szomorodom.

Mit vétett az öregember néki váljon?
Hajlott derekából hogy sarlót csináljon;
A fejéből: rostát, rajt' lyukat szaknsztva,
Hogy mit csak belé szórt, mind áthúlljon rajta;
S fogait, sorjában kirántsa szeszélye,
Még a bölcseségnek fogát sem kiméivé!

Mi az öregtest már? roskadozó tanya!
S a kegyetlen idő — roskadozni hagyja;
Elrongyollott ujjas, — s ö meg nem foltozza;
Összetörött fazék, - s ö mög nem drótozza,

| Hiszen átégett már — úgymond — az oldala,
| Melynél úgy forrt, pezsgett, a tűznek általa!

Vérünk víg csermelyét meglagyasztja télre;
j Hamvat szór szemeink ragyogó üszkére;

Az emlékezotre pókhálót von újjá;
A szerelem égő mécsesét elfúvja, —

JElfúvja, de roezúl, nincsen jól kioltva,
Még sokáig búsan füstölög kanócza!

! S még szakállunk ellen is tör az átkozott!
Reá előbb deret, utóbb havat hozott. —
S mint a jégcsapot a ház eszterhajára:
Fagyos könyet függeszt szemünk pillájára,
Fel-felolvad még, ha langy szellőro fordul, —
S az öregpiüáról egy-két csepp kicsordul.

S habár nyolcz kereszttől görbedjcn is válla:
0 még több keresztet rak fel a hátára;
Alig úszik már az élet folyamába',
S ő még több-több gondot akaszt a nyakába,
Hadd vorgődjék a mig bírja, mint a sodró
Árviz hullámin az elragadt koporsó.

Átkos idő! s még mit nem gondol ki! — karja,
A vén arczát hátra visszára csavarja,
Hogy mint szonjjas veder a kiszáradt kutba,
Nézzen vissza merőn, a már üres múltba,
E sivár halomra, régi temetőre,
E sötét vadonra, letarolt mezőre!

S most tükröt tart elé, — mit lát a vén benne?
Önmagát, mint avult könyvet, elfeledve;
Mint őstárogatót, némán, egymagára,
Kihalt már a kor, mely lelkesült hangjára;
Mint aggfejfát, 'kinek sírján oly hűn virraszt,
Az élőkből senki sein ismerte már azt.

Irott híinestojás az öreg! felette
Rég volt, hogy az idő pirosra festette,
Betörte már ujja rajta azt a helyet:
Hol egykor két égő szív állt egymás mellett, —
Csak tulsó oldalát hagyta meg még épen:
Két csendes sírásót, ásóval kezében. —

S mintha nyoszolyója voln' az idő: végre
Menyasszonyruhát ad a leroskadt vénre:
Halottinget! — s igy szól gúnymosolylyal szája:
Jaj be illik reád, halál vén mátkája!
Talpra! megzendűlt már tánczra húó hangja
Vidám menyogződnek: a templom harangja!

Hah, gúnyos vén idő! örökbolygó zsidó!
Melletted száz éves agg is csak csecsszopó;
Sőt, midőn e földgömb még bölcsőben renge,
Lábad már milliárd év óta korenge, —
S mert, életed soha nem múlandó, örök, —
Vén czimboráidat így koll-e gyötörnöd!

S még a — poétákat sem kíméled, zsarnok!
Még engem is rútul megezibála karmod!
Hát, nem tudod-e, hogy Apolló apánk a
Poétákat örökifjuságra szánta?!
S te, mégis aggságot mérsz ránk vad szeszélylyel!
Hogy mersz így paczkázni a dal istenével?! —

Szemére Miklós.

A Nedea-táncza.
(Beszély az oláh bányásznép életéből.)

Irta: LUKÁCS BÉLA.

(Vége.)

IV.
A NeJea-táncza kiegészitő része a hus-

véti ünnepélynek.
Pável a templom udvarán elhelyezett és

bokrétákkal, virágfüzérekkel felezifrázott lo-
pott tokát bemutatta a pópának; ez a mu-
latság költségeinek megtérítésére itélte Bu-
tukot, ki az isten dicsőítésére rendeltetett
eszközt oly roszul örzé, — s egyszersmind
engedélyt adott a Nedea-tánczra.

Butuk jó képet vágott a tréfákhoz, nem
fösvénykedett sem bor, sem pálinkával, ha-
nem valami mégis oly nehezen esett a kis
embernek. Nem tudta megmagyarázni ma-
gának. Akkor érezte elöször — és furcsa egy
érzés volt! midőn Pável éjnek idején felesé-
géhez osont be.

S a mende-monda, mely csakhamar a
tókalopással feleségét is kapcsolatba hozta,
bántotta ugyan, de a kis ember ugy gondol-
kozott, hogy legjobb lesz tréfának venni az
egészet, hiszen népünnep alkalmával sok
szabad. Azért is el fog menni a Nedea-tán-
czára, s ha ennek költségeit már neki kell
fizetnie, legalább jól fog mulatni feleségével
együtt.

Az idö szép volt, a délutáni mulatság
költségei Butuk tele zsebei által valának fe-
dezve, nem volt semmi más hátra, minthogy
az oláh fiatalság megtegye a Nedea-tánczra
szükséges előkészületeket.

Mindenekelőtt „a furcsa királyt" kellett
megválasztani, a ki egyszersmind a népün-
nep rendezője. Az oláh nép nyelvén „kraju
sod" nak hivják. A Nedea-táncz „királya" a
„furcsa" (sod) melléknevet azon alkalomból
kapta, mert egyszer oly ember választatott

., meg, a ki nem tartá meg a királyhoz illö
! komolyságot, hanem megfeledkezvén méltó-
' ságáról, sok bolondságot vitt véghez.
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A „kraju sod" hamar meg lőn választva.
Pável volt a legdélczegebb, s a mi fö, a leg-
erősebb suhancz a faluban, ö a nap hőse is,
a kinek a napy vigyázat daczára is sikerült
egy tokát lopnia: — egyhangulag kikiálta-
tott tehát kraju sódnak. Körülpántlikázták
és felbokrétázták, aztán felrakták egy fa-
székre, — s zeneszó mellett körülhordozták
a faluban. Délután pedig ugrándozások és
ujongások között kivitték a falu melletti
rétre, a hol a Nedea-táncz folyni fog.

A tért regényes fenyvesek környékezték,
itt-ott egy-egy kiálló szikla teve változatossá
a völgyet, melyet középen szeszélyes patak
metszett át. A természet legszebb díszében
volt, mezei virágok és gazdag burjánzat tar-
kázták a tért.

Közepén egy falócza volt felállítva a czi-
gányok számára; mellette két csapra ütött
hordó borral s pálinkával. Ez a három pont
jelölte a táncz helyét.

Köröskörül egyveleg nép tarkázott, gyer-
mekek, kik lapdáztak, más helyen cziczát
futottak, — mindenütt pedig „csokonyáltak",
azaz: törték a piros tojásokat.

A tért már ellepte a néptömeg, midőn
megérkezett a fiatalság, á ficsor-sereg, a
kraju sóddal. A tánezhelyre érvén, Pável
király leszállt székéről, melyet oda helyeztek
a czigányok közé, szokás szerint, négy izmos
ficzkó örizete alá.

S aztán kezdetét vette a Nedea-táncza. A
kraju sodunak ez alkalommal nagy hatalma
van. Nemcsak hogy ő rendezi a tánczot, de ö
oszt tánezost, tánezosnét. A ki megharagi-
totta valaha, az biztos lehet, hogy ez ünne-
pélynél megtréfáltatik általa. A ki szerelmi
viszonyt akar kötni, az csak hozzá folyamo-
dik, tnert ö mindenható. Ö teszi egymásba
az ifju s a leány kezét, a kiknek szivei mele-
gedni kezdenek. Ö szerez más tánezost vagy
tánezosnét a nő vagy férjnek, - a kik ke-
rülgetik egymást. S ezt mind ugy, mintha a
véletlen játéka volna, mintha sem egyiktől,
sem másiktól nem kapott volna semmi aján-
dékot, hogy részeltesse öket hatalma kegyei-
ben. A kraju sod rendelkezéseinek pedig nem
szabad ellentmondani

A zene megszólalt, Butuk is ott áll fele-
ségével a tánezosok sorában. Az izmos Pável
király azonban hirtelen megfogja Butukot,
hogy tánezosnét adjon neki.

— Ez a te tánezosnéd! — rendelkezik a
kraju sod.

Butuk csendes resignáczióval nézte, hogy
kit juttatott neki a „véletlen." Egy óriás
termetü özvegy asszony volt, termete oly
magas, mint évei; ismerte mindenki, hogy
férjet keresett, s azért kerülte mindenki.

Butuk neki keseredett, s követve a pél-
dát, átölelte „véletlen" tánczosnéja! Átalá-
nos hahota következett. A kis zömök ember
csak ugy lógott a szálas nö termetén.

A táncz megindult. Elöl Pável lejtett, a
kiGaftiát, Butuk feleségét választá magának.
A párok körben jártak egy kis helyen. A ki
ismer egy oláh néptánezot, ismeri valameny-
nyit. Oly egyhangu, oly chablonszerüleg
egyforma táncz, zene, mozdulat, hogy cso-
dálni lehet, mikép képesek órákon át ily
tánezon czammogni. Nehány ugrándozás,
nehány kurjantás — ez a Nedea-táncza. Ha
a vezérpár, a kraju sod lassan megy — a
többi is ugy követi. Ha megforgatja tánezos- j
néját, forog az egész kör. Ha tapsol, tapsol-
nak, ha kurjant, kurjantanak mindannyian.
A legkedélyesebb, mikor a kraju sod csiz- j
máit veri, a mit természetesen a többinek is !
utánozni kell. I

A kis zömök ember hatalmas tánezosné- ;
jával nem birta kiállni a versenyt. Elöbb ö
forgatta meg, — de nem sikerült. Akkor az
özvegy asszony magához ölelte Butukot, s

ugy megforgatta, hogy lábai sem érték a
földet. Ilyen nagy masszával ö nem tudott

pitja el, beszédének nincs hatása, legfölebb
ha oly szónoki fogásokra vetemedik, mint
midőn Horváth Boldizsár igazságügyminisz-
tert gyilkossággal vádolta. Különben nagyon
érezni látszik, hogy ö pártvezér, ha e párt

' megbirkózni, — lankadtan állt ki a sorból s
| odadobta magát egy üres székre.

E szék azonban a kraju sod széke volt, s
arra nem szabad leülni senkinek. Aki leül j olyan is, minő, a szélső-bal; s
reá, az a király méltóságát sérti meg, s ezt rendszert hozott be a szélbalok táborába;
csak a váltságdíjjal lehet kiegyenlíteni. A vezér addig, a mig Madarász ismét fejére

kétségkivül

j négy izmos ficzkó, a kik őrizték a széket,
! egy percz alatt felkap'ák Butukkal együtt
I s vitték a patak felé, inert a Nedea-táncz
j alkalmával
\ miatt nem
! vizbe. Butukot
| Ingerültsége oly fokra hágott, hogy szakított

nem nő, s a mig a szélsőbali elemek türik.
Körülte ül Madarász, ki leghangzatosabb
frázisait, mosolygó arczczal mondja el. Midőn

S vele együtt nevet a ház, mely nem hiheti,
i a hagyományos szokásokkal s nem volt haj- j hogy az igy kiejtett szavak meggyőződését

' fejezzék ki a szónoknak. Irányi ellenkezőleg
mindig rideg komolysággal beszél.

Patay, Csiky, Bobory eléggé ismert

j landó teljességgel lefizetni bárminemű vált-
! ságdijt. Kapálódzott székén, de az izmos
! négy ficzkó megmarkolta s elvitték a patak-
| hoz, hol választani hagyták még egyszer a alakok.
viz s a váltságdíj között.

Ezalatt vidáman folyt a táncz. Pável ész-
revette Butuk esetét, s felhasználta az alkal-
mat,
éldelegjen.

Elhagyta Gaftiával a

Más ember Simonyi Ernő, ki hosszas kül-
földön tartózkodása alatt sok ismeretet
elsajátított, sokat tapasztalt.. Előadása is

;,hogy a szép menyecskével zavartalanul; élvezhető. Hangja ugyan nem szónoki, sza-
íleg-ien. i kadózottan is beszel, de humor, élezek, néha
Fihn,rv.f r Í V i * ' u i x i 1 éles észrevételek és széles ismeretkör talál-
Elhagyta, Gafüaval a tan-zhelyet s kacs- ; h a t ó k f l b e s z é d é b e n . Itt említhetjük iné-

kanngos utat vett a bokros hegyoldalra. Of s d w n r c z G h % a k i t a g í j h a t l a n u l
követte természetesen az egész tánezos-sereg. ; ̂  t a m ü t g o k J o l y ^ d e » é

 l ^
A czigányok pedig folyton huzták Nedea ; é r e ü e n e s z m ' é b e n bővelkedik,-//en«^i,*
egyhangu nótáját. A tánezosok összekóborol- , I m r é t e d e r é k r é g é s z ü n k e t , ki a mult viha-

l tak az ecjesz hegyoldalt, — Butuk tedic: i • • i I M ' J ' ,-> . . i ,.
mA„ M„Zn „ „S.X _. ' i ' l- , y 7b irok romjainak szemlelese daczara szélsőbali

leglényegesebb kérdésekben eltérnek a párt-hangzott
« t t ll t J G \ ia m a r a V 1 Z Í T V 0 l t ' tól s másként szavaznak. Klementis Gáborakkor elhatározta , hogy mégis lefizet! a , y o l t h o n v é d e z r e d e 8 s z i n t ó l e g v i k e a z o k n a k .
valtsagdyt; - megszabadulván a ficzkók j k i k a s z é l s ö b a l o n ü l n e k u £ a d e d ö u t f t

™ r ? l \ " !ni \ i r a m ° d ? " a h e ^ n e k - kérdésekben nem az usyneve^tt 48-as párt-mert hiszen a felesége is ott van. L i u • 1 M u u n •• - 1 i° ! tal, hanem inkább a balkozeppel szavaznak.
A mint lihegve felért, szörnyü látvány s Schvarcz, Henszlmann, Klementis, ~ ezeken

tárult fel előtte. A tánezosok sebes forgás ; k\wii\ [{ Uczy János Pestmegye főjegyzője,

szerint, példáját követni.
Butuk keserü pohara csordultig megtelt.

Kiszakította nejét a kraju sod karjaiból, s

acquisitiói, a 69-ki választások alkalmával.
A szélső balokkal vegyest, s hátuk mö-

. - - „ , gött ülnek a „nemzetiségek'. Most megfooy-
haza vitte. Utthon pedig, oláh szokás szerint, t a k ? m i u t á n az erdélyi románság visszavonult
jól elverte feleségét.

Mert az oláh ugy okoskodik, meglehet
azért, mert még nem áll a fejlettség magas
fokán, hogy nem a férfi, ki minden szép
asszony után fut, — hanem a feleség, ki
hallgat a csábitó szavakra, érdemel bün-
tetést.

A Nedea-táncza teljesen hatékony gyógy-
szer volt Butuk és Gaftiára nézve.

Gaftia kézzel foghatólag meggyőződött
arról, hogy férje mégis szereti, mert ha nem
szeretné, nem féltené, s nem is verné meg.

Butuk pedig átlátta, hogy feleségét nem
szabad elhanyagolnia, mert annyit ö is tu-
dott, hogy a nö egy időben csak egyet sze-

| a képviselői választásoktól; ennélfogva el-
vesztettek nehány széket, — hiányzik péld.
a hires Macellariu is. A román nemzetiség
csak a magyarországi románok által van
képviselve, az erdélyiek elmaradtak, vagy
magyarok és szászok jöttek helyükbe.

A nemzetiségek pártja is, különben há-
rom töredékre oszlik. Most minket szeret-
nének ugyan felfalni, hanem ha velünk el-
bántak, egymás között kezdenék meg a
testvéri viszályt. E három töredék: a dél-
szláv, dáko-román és russo-ssláv párt. Az
elsőt képviseli dr. Miletics Svetozsir. A má-
sodikat Hodossiu, Borlea, Babes Vincze és a
Mocsimyiak (Mocioniui);: Sándor, György,

r e t n e t > | Antal. 'Hodossiu és Borlea a szerencsétlen
Igy mentette meg a Nedea-táncza Butu- \ Zarándmegye alispánjai y Babes a királyi

kot is attól, hogy kárát ne vallja teljesült ! k u r i a b i r á -í a v o l t ' P ? h t l k a . x agitatió és hiva-
„második" kivánságának.

A magyar képviselőház !869-ben.
(Vége.)

A padcsoportok legszélén a szélső-bal
foglal helyet. Feje Irányi Dániel jelenleg,
miután Madarász József, Simonyi Ernő, Szi-
lágyi Virgil mitsem csinálhattak e pártból.
Irányi rokonszenvnélküli szónok. Hangján
érzik bizonyos idegen kiejtés, melyet a hazá-
ból hosszu távolléte okoz. Szakadozottan,
nehézkesen beszél, bár szenvedélylyel; de a
szenvedély hangjának hatását önmaga tom-

talának elhanyagolása miatt azonban elbo-
csáttatott; a Mucsoiiyiak tekintélyes birto-
kosok a déli megyékben, sMocsonyi Sándor
ki a bécsi s más külföldi egyetemeken nö-
vekedett, bár fiatal még, de képzettség
tekintetében kiválik nemzetiségének képvi-
selői közül. — A harmadik a russo-szláv elem
most nincs képviselve, mert Dobrzánszky
Adolf kimaradt az uj választások alkalmával.

E három árnyalat külön halad saját
czéljai felé, saját választott irányában.
Egyben azonban egyesülnek: az ellenünk
való gyülölségben. Ekkor szövetkeznek va-
lamennyien, rendszeres oppositiót képeznek
s nem ritkán előkészített coup d'etat-val
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állnak elő. íly alkalmakkor ugy látszik Mi-
letics Svetozár vezérük.

S ezzel futólagos vázlatát nyújtottuk az
1869-ki képviselőháznak.

Kaliforniai képek.
(V ége.)

III. Niantik hotel San Franciakéban.

Az Empire City (a birodalmi város, t. i. New-
York) nyugoti testvérvárosába érkező utas, ha a
régi pioneerek — (úttörők, a mint a kaliforniai
első bevándorlók neveztetnek) valamelyike isme-
retségét szerencsés volt megszerezhetni, nem egy
érdekes mozzanatra lehet figyolmoztetve, mi igen
jellemző, o gyors kelotkezésü metropolis még friss

Hol most a köz-emlékbon élő történetében. —
ponti üzlot-élet zsibong, s a
pénz omberei hegyet és völ-
gyet sikká változtattak, fényes
palotáikat egyenes talajra épi-
tondők, őzen helyekon 20 év
előtt az óczeán sós habjai mo-
zogtak.

Két évtized alatt a kitartó
s előre törekvő törhetlen ame-
rikai szollem csaknem egy an-
gol mértföldre szoritá tova a
viz hatalmas uralmát. A munka
most is szakadatlanul foly, s
az emberi ész hatalma előtt
meghajló északi öbölpart ormai
néhány év multával, több száz
ölre taszítják a város körül
tova a sós habokat, s minda-
mellett, hogy a város eredeti ala-
pitása czélszerütlennek mond-
ható, a foganatba vett fonto-
sabb földmunkálatok lehetőleg
ki fogják egyenlíteni a moredek
hegyhátak eddigi alkalmatlan
voltát az építkezésre.

A nagy világut, — a csen-
dostongeri vaspálya megnyíl-
tával igen könnyen lehet, hogy
San Francisko fontosabb épü-
letei Boston, Baltimore, vagy
Chicagóban fognak összoállit-
tatni,s mint kész épületi anyag,
a helyszinére szállitatni. — Az
ujonnan épitendő pénzverde
terve kivitelét, nyilvános ár-
lojtés alkalmával bostoni vál-
lalkozók nyerek el, olcsó munka
s anyag tekintetében Kalifor-
nia nem versenyezhetvén a
szövetség keleti államaival. Ki
az amerikai élőt sajátságait
nem ismeri, azt meglependi
azon tény, hogy valamely épü-
let alkatrészeit több mint 3000
angol mértfóldre a helyszínétől
készitve, vaspályán, vagy vizen
odaszállítva, a kész épület leg-
alább 10 százalékkal olcsóbb
leend, mint ha a helyi árak sze-
rint ott kelleno épiteni.

Érdeket tanúsítva San Fran-
cisko keletkezte iránt, e rész-
bon egy régi pioneor, ham
burgi koreskodő Müller Osz-
kár, üres óráiban szives út-
mutatóul ajánlkozott. Egy va-
sárnapi kirándulás alkalmával a Clay és Sansome
utczák szögletén haladva el, hirtelen megállt;
„Á.propos, hallotta már ön ezen hotel történe-
tét," szólt egy ódonszerü emeletes téglaházra
mutatva, melynek vedlett homlokzatán az idő
fogaitól megviselt czimlap a „Niantik-Hőtol" sza-
vakat mutatta. Hihetőleg valami rémes történet
az arany-gyapjasok korából, felelém. „Világért
sem •, kérdésem világosabb leend ily módon :
mit gondol ön, miféle alapzaton van e ház
épitve?" Al voneciano, czölöpökön, volt válaszom.

„Sokkal ingatagabbon, hajón," veté közbe,
„még pedig a Niantik nevü nagy amerikai schoo-
neren." Azt nem tudtam, felelém, hogy a Yan-
keek elég furfangosak voltak ily meglehetősen
drága ugyan, do praktikus alapzati nemhez folya-
modni.

„Az egész városban tudtommal csak ózon
egyetlon ház van ily móddal épitve," volt felvilá-
gosító válasza, „8 tudva, hogy önt, mint szakem-

bért, érdekli ezen épitmény története, jól emlé-
kezve még az esemény részleteire, röviden elmon-
dom.

„Hol most járunk, s még nehány száz yardra
boljobb, ezelőtt 20 évvel ez mind tenger volt,
csakis az oldal-dombokon hevenyészett egy-egy
deszkabódé képozé a most dúsgazdag város magvát.
az én főnököm üzlete egy bódéban volt amadombon,
melyet most a szélos Broadway metsz keresztül. —
Kopár, sivatag repülő homokzátony volt az egész
vidék, hol a suhogó északi szél mostohaságát
ugyancsak éreztük. Terhes levén az árukat hegyre
fel s onnan levinni, egy amerikai kereskedő azon
eredeti ötletre jött, hogy egy mesterséges szigetet
alakitson, melyre raktárát építhesse; e czélra a
nagy és erős Niantik nevü hajót mindon tehertől
megfosztva, dagálykor ezen helyre bugsiroztatta,
ha jól emlékszem, az 1849-ki év szept, havában.
A hajó czölöpökkel körülövedzve, teljes állható-
ságu lett, mire tetőt hevenyészve az amerikai, kis
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Simonyi Ernő. Bobory.

szigetét mindnyájunk által irigyolt kedves lakká
és raktárrá változtatta át. Ez időszakban a város
gyorsan növekedett, mihamar elérte s tulhaladta
a hajót, természetesen a házak mind czölöpökön
állottak, — a módosabb emberek kővel és földdel
kezdek vizi házhelyeiket feltölteni, ugyannyira,
hogy mihamar kömény talajjal és faépületokkol
volt a hajó körülvéve, s rövid idő mulva benn fe-
küdt a városban. Az 1850-ben kiütött nagy tüz-
vész alkalmával a Niantik épület is osztva a város
egyéb építményei sorsát, elhamvadt; — alapzata
azonban tömör levén, uj tulajdonosa hotelt épitett
rajta, mely a hajó nevét folyvást visoli."

IV. A nagy kontinental vasut.
A nagy amerikai vaspálya, vagy a „nagy

nemzeti országut" a mint azt az amerikai nép
büszkén nevezi, ez a Csendes-tengert az Atlantival
összefűző érczkapocs, több mint négy hó óta ké-
szen van. A legutolsó aranyszeg beütését a vil-

lany-sodrony villám szárnyán egyidejüleg távira-
tozták a szövetség minden helyére, hol távirda
létezik. Zene, ágyumoraj üdvözlé a két tenger e
nagy m^nyegzőjét. A technikai akadályokat dia-
dalmasan legyőző valódi nagy mű bevégzése kor-
szakot képez a gyors vasutépltészet történetében,
s az amerikai vállalkozó szellem, szilárd kitartás,
kimerithetlen türelem egyik legfényesebb tanúbi-
zonysága.

Eddig Kalifornia két hatalmas hegyláncz,
vagy a mérhetlen Oczeán által zárva el a szövet-
ség keleti testvér-államaitól, mint egy külön tag,
mint egy 'messzetávol eső mesés Eldorado, ugy
tekintetek magok az amerikaiak által is. A Pana-
mán keresztül való leggyorsabb közlekedés, log-
alább 3 hetet vett igénybe; egész Amerikát —
via Cap Horn — körülhajózva podig 3—4 hó
kellett New-Yorktól San Franciscóba juthatni,
miután az utasnak az első esetben 5140, a máso-
dikban 13,140 tengeri mértföldet köll tenni; e

roppant távol , mint bilincs,
mint elhárithatlan akadály ál-
lott kelőt és nyugot kereske-
delmi érdekei között. A távol
békóját azonban, mint egy
varázs-ütésre, lepattanta az
emberi ész teremtő ereje, s az
eddig hetekkel számolt idő,
most rövid napokkal fejeztetik
be. A közvetlen közlekodhetés
által Now - York egy pár ezer
angol mértfölddel közeledett
San Franciskóhoz, miután a
csendestengeri vaspálya jelen-
legi végállomásától a virágzó
Sacramentótól, New - yorkig
csak 3181 angol mértföldnyire
van, mely utat gyorsvonattal 8
nap alatt meg lehet tenni.

Szakértő mérnökök pártat-
lan állitása szerint ezen pálya
elkészülte minden reményt tul-
haladólag sikerültnek nevez-
hető. A gondos alépités és
tömör felső vasszerkezet min-
den kifogáson felül áll. Egy
kirándulás Sacramentótól Oma-
háig 1774 angol mértföld vad-
indusoktól lakott tájakat, örö-
kös hóval fedett hegyormokat,
sivatag egyhangu pusztákat,
s mérhetlen prairieket motszve
keresztül, nem jár semmivel
több veszélylyel, mint ha az
utas a lakott tájakon halad
Omahától New-Yorkig. Az
anyagi szükségletüket — ter-
mészetesen jó áron — az utazó
mindenütt megvásárolhatja; ve-
szélynek, fáradságnak árnyé-
kát sem látja. Omaháig min-
don 24 órában 400 mértföldet
halad, a ezen idő alatt három-
szor ülhet oly teritett asztal-
hoz, moly kelet és nyugot
bármely inyenezénok igényeit
teljesen kielégíti. Egyhangu
vélemény, hogy biztonság és
kényelem tekintetébon a heve-
nyészet vasut mi kivánni valót
sem hagy fönn. Az ujkori mér-
nöki tudomány becses vivmá-
nyai, s a feltalált helyi segéd-
eszközök alkalmazása, mik
ezen pálya épitésénél oly ügye-
sen használtattak, a naponta

épitett 8 mértföldnyi vonalrészt ép oly töké-
letesen bevégzetté tették, mintha ennok csak
fele lett volna kettős gonddal épitve. Daczára
mind e fényes vívmányoknak, aránylag igen jelen-
téktelen ezen vonalon a közlekedés. A reménylett
s várva várt kivándorlási ár még mindég várat
magára. Kirándulási csapatok Kaliforniába töb-
bek voltak ugyan, de ezok senkinek hasznot nem
hajtottak. A kongresszus tagjai,diplomaták, hirlap-
levelezők, utczai szónokok, vasuti nábobok repül-
tek ugyan ide s tova e vasuton, de az ország
zömo, a nép sehogy sem akar megmozdulni.

Ez ideig e nagy vaspálya Kalifornia népessé-
gét alig gazdagitá^ezer lélekkel, s jóllétét alig
gyarapitá egy millióval. Mindamellett hogy ezen
lüktető vas élotér által kelet s nyugot oly közzel
hozatott egymáshoz, a népben semmi vegyülés
sem vehotő észre: az olcsó és egyiptomi termékeny-
ségü föld, mindoddig nem varázsolt települőkot
ide; kelet tőzséreimég mindig tartózkodnak papír-

Dániel.
Vidacs.
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pénzeiket Kalifornia aranybányáiban gyümölcsöz-
tetni, s a nagy vonzerejű csendes-tengeri metro-
polis kereskedelmi előnyei nem voltak mindeddig
képesek az üzlot csatornáját régi medréből eltérí-
teni. Mindezen, az amerikai tevékeny szellőmmel
alig összeférő pangás,nem tulajdonitható egyébnek,
mint a téves kezelésnek. Egy uj kezdeményező vas-
pályán való utazhatás, a lehető legalacsonyabb,
még hasznot nyujtó áron köll hogy történjék, ha az
utazó közönség zömét nyugot felékivánja irányoz-
tatni. Jelenleg mindon leszállított ár mellett sem
elég olcsó még itt az utazás; s az utazási árak oly
czélszerütlonül vannak beosztva, hogy az egész
pályán végig utazni olcsóbb, mint annak két har-
madán. Azonban nincs kétség benne, hogy az ilv
akadályok el fognak hárittatni 8 o nagy világut, az
Európa és Ázsia közötti átviteli kereskedés ogyik
legfontosabb eszköze fog lenni.

V. Oiunia vincit labor.
(A munka mindent legyőz.)

Anaheim, Kalifornia Toknja,
ezelött 12 évvel kopár száraz
pusztaság volt; ez évbon600,000
gallonra tohető azon nektár
nedv, mi e talajból eredve, az
Egyesült-Államokban keresett
czikket képez. Az anaheimi bor
minősége szesz és zamat tar-
talo mban, Kalifornia egyéb
jeles borai tulajdonságait tete-
mesen tulhaladja, s a mint a
szőlötő a folytonos kitünő mü-
velés által mind magasabb
fejlettségi fokot ér el, a bor
minősége is minden tekintet-
ben észrevehetőleg jelesbedik.

Lehet hogy érdekelni fogja
hazám t. közönségét egy egy-
szerü tolop története, melynek
lakosai egy rövid évtized alatt
hangya szorgalom, ernyedetlen
munka, s törhetlen kitartás
által, a nyomasztó szegénysé-
get jólléttel cserélve föl, az
egykori pusztából csinos kis
várost alakítottak.

Anaheim, Los Angeles ke-
rületben, a Santa Anna fo-
lyam koleti partjain fekszik, 12
mérföldre a Csendes-tongortől,
lakosai jámbor szorgalmas né-
metek, kik többnyire a badeni
nagyherczogségből vándorol-
tak ide. A mi meglepő, Ame-
rikában élő többi honfitársaik
bevett szokásától eltérve, a ho-
lyett hogy a nélkülözhetlennek
vélt Lagor-sör lelkes élvezői
volnának, csendes szerény el-
vonultságban élve, ogészsége-
sek, jó módúak és boldogok az
árpáié fogyasztása nélkül is.
E telep mostani birtokosai
1857-ben 1200 acre (egy acre
mintegy 1 3/4 hold) oly olcsó
földet vásároltak meg, mely
akkor azon kerületben a leg-
szegényebbnek , ugy szólván
terméketlennek tartatott; ezt
20 acres házhelyekre osztva a
vásárló ügynök, a már kész
telepro, a San Francisko és
vidékén tartózkodott németek
azonnal elutaztak családjaikkal
két évben a javak közössége elvét választva
munkájuk zsinórmértékéül, együttesen egy nagy
családot képeztek, elnökül egy bizalmi férfit vá-
lasztva, ezen idő alatt főteendőjük egy nagy viz-
tartó modencze kiásásából állott, mibe csatornázás
által a Santa Anna vizét vezették, mely műtét
által egész birtokuk öntözhető állapotba helyez-
tetett.

A földet tüskebokor, bojtorján s egyéb lomtól
megtisztítva, gondosan felszántották, s szorgalma-
san felboronálták, s oly módon készitettek el, mint
tengeri alá, csak hogy négy helyett hat négyszög
lábnyi koczkákban; az ily jó móddal és teljes gond-
dal művelt földbe azután hasonló példás ügyelet-
tel szőlőtőkéket ültettek.

. Már a második év végévol az elnöki méltósá-
got eltörölték, miután kiki eleget keresett arra,
Hogy önállólag kezelhesse ügyeit, a földet közaka-
rat és beleegyezés utján egyenlően megosztották.
A negyven házhelyes gazda 20 acre földet kapott

mintegy 500—1000 dollár becsárban, a helyzet és
javítás minősége szerint osztályrészül; ezenkivül
azonban még 1400 dollárt föld vagy készpénzben.
Két év mulva tehát az eddig együttesen működött
negyven család 56,000 arany dollárra becsült
vagyont szerzett, idö nem számitva ház és egyéb
javitásokat, minő a vizmedenczo, mi igen értékes,
és közösen haszaáltatik, valamint családjaik eltar-
tását sem.

A harmadik év végével, tehát 1861-ben, 8
acrenyi szőlőkertből minden gazda egy pipe (130
gallon) bort szüretelt, a negyedik évben már 5000
gallont, s azóta átlagosan mindon évben 10,000
gallont. Ezen község idei borszürete 600,000 gal-
lonra becsültotik.

Azok, kik e pusztán való település és szőlőtő
ültetését dőro esztelenségnek tartva nevették a
német együgyüséget, látva a haszonhozó ered-
ményt, siettek az Anaheim vidéki föld acre-jét
20—30 dollárjával megvásárolni, minden viz hasz-
nálhatási kiváltság élvezető nélkül is. A szorgalmas
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Mocsonyi Sándor.

együtt. Az eUő

Borlea. Mocsonyi György.

németek szemmel láthatólag bebizonyiták, mily
eredményt képes kivívni rövid idő alatt a lanka-
datlan szorgalom; s azok, kik szegényül költöztek
mostohának látszó uj hazájokba, most jól mivolt
20 acrenyi birtokaik kezeléséből gazdagok.

A közö-s osztás után felmaradt föld egy város
alapítására fordittaték, mit az őshaza emlékeit
örökitondők Anaheimnak kereszteltek: két ven-
déglő, számos kereskedő bolt, iskolaház, templom,
s ogyéb nyilvános és magánépületek fényos tanú-
bizonyságai a gyors haladás és kiérdemelt jólét
növekedtének o példány-tolepbtn.

Sarlay Pál. *)

*) A föld tulsó oldalán élö hazánkfiától, kitöl lapunk
már eredeti mexikói közleményeket is adott, ujabban vet-
tük, Kaliforniából ez érdekes leirásokat. Folytatásukat is
várjuk a köilö becses Ígérete szerint s örömmel nyitunk
azoknak tért lapunkban. Szerk.

Egy kis statisztika.
Mikor országgyűlésünk a népszámlálási tör-

vényjavaslatot elfogadta, egy régóta érzett szük-
ségnek tett eleget. Idejo is volna már tisztába jőni
önmagunkkal s megtudni, hogy hányan és hánya-
dán vagyunk. Mondanunk is felesleges talán, hogy
az absolut kormány által eszközölt utóbbi népszám-
lálás hitelességében, különösen saját nemzetün-
ket illetőleg, épen nem bizhatunk. Nem az igazság,
nem a valódi haszon czélszerüsége vezeté akkor
azoknak működését, kik e fontos teendővel meg
voltak bizva, hanem az ellenszenv, a gyülölet és
az a törekvés, hogy hazánkat és annak népeit,
legalább a magyarokat, minél kisszerűbb, minél
jelentéktelenebb, sőt a mennyire lehet, minél söté-
tebb szinben tüntethessék föl.

Felette sajnos volna ránk nézve, ha e politikai
gyülölségtől vezetett népszámlálás adrtai minden
tekintetben igazak volnának. Hanem a dolog, hála
istennek, nem ugy áll. Imitt-amott ogy s más

tekintetben az utóbbi évek alatt
egyesek által megkisérlett sta-
tisztikai összoállitások egészen
más, és az előbbi népszámlálá-
séinál hazánkra nézve sokkal
kedvezőbb eredményeket mu-
tattak fel. De mind o kísérletek
nem egyebek ritka oázoknál az
ismeretion sivatag közepette.

Azért hát örömmel üdvözöl-
jük az uj népszámlálási törvényt,
mely eddigi hiányos adatain-
kat nélkülözhetőkké teszi, és
helyettök pontosabbakat és hi-
telesebbeket fog nyujtani. De
ezt csakis az egyes honpolgá-
rok őszinte bevallása által lő-
het elérni, az összeség igazsá-
gára is csak az egyesek igazsága
vezethet bennünket. — Minél
igazabban vallunk be tehát
mindont az összeíró bizottmány-
nak, annál biztosabban tehe-
tünk számitásokat az uj össze-
írás alapján s annál tökélete-
sebb kalauzunk lesz.

A pontos és hiteles statisz-
tikai adatok előnye kiszámit-
hatlan. Azok, kik az ország
ügyeit intézik, ebből látják
meg, hol és mily mértékben
kell segiteni; ebböl ismeri meg
a nemzőt anyagi erejét. Ez
adatok alapján keletkeznek

mindennemü biztositó és ke-
reskedelmi társulatok. A ter-
melő ezek segélyével tudja
mög, hogy minek van kelen-
dősége, s következőleg mit
kell termelnie; az iparosok és
kereskedők viszont ezekből is-
merik fel, hogy mit kell föl-
dolgozniok, mit hol kell vá-
sárolni és hol eladni. Szóval a
statisztika a legfontosabb tu-
dománynyá nőtte ki magát,
melyre egyaránt szüksége van
tudósnak, gazdának, iparosnak,
kereskedőnek.

Hogy mennyire fontos a
statisztika: ennok bebizonyítá-
sára közlünk röviden össze-
vonva nehány adatot:

A statisztikának legérdeke-
sebb része a földterület nagysága, melyen lakunk,
annak mivelhető folülete és értéke; továbbá a né-
pesség száma, a halandósági, születési és házasu-
lási viszonyok. A mivelődésre nézve fontos a lelké-
szek és tanitók száma, valamint a tanulók száma
és aránya, azaz: hogy hány emberre esik ogy nép-
iskolai, és hányra egy felsőbb iskolai tanuló.

A magyar korona-tartományainak területe
5853 G geogr. mérföld, e területhez természetoson
odaértve Erdélyt,Horvátországot és a katonai ha-
tárőrvidéket is. Hazánk nagyságra nézve Euró-
pában a nyolczadik helyet foglalja el.

E terület azonban nem mind termékeny. A
termékeny földterület csak 4,712 Q mfdet tesz,
vagyis holdakban fejozve ki 47.127,000 ausztriai
holdat. Erdőnk, mely ugyancsak a termő földterü-
lethez számíttatott, 1486 Q mfdet, és ha ezt levon-
juk a fenn felhozott termőterületből, akkor a többi
kaszálónak, szántóföldnek, rétnek, szőlőnek sat.
marad. — Az összes termő földterület értéke báro
Czörnig számitása szerint mintegy 5,080 millióra
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rug. ennek jövedelme pedig 784.050,000 forintot
tenne.

Az élö baroniállomány értéke mintegy 553
millió forint volna ugyancsak Czörnig számitása
szerint.

A földökből és barmokból nyert jövedelmet
együtt vévo, természetcsen a hust, gyapjút, mézet,
viaszt, tojást sat. is beleszámítva, 5342 millió frtra
tehetjük.

Minő nagy számok , és minő kicsiny rész jut
belőle az egyeseknek. Igen, do meg kell gondol-
nunk, hogy e sok pénzérték hány ember közt osz-
lik meg , és hány ember fogyasztja .e czikkeket a
nélkül. hogy pénzt adna értük, pedig azt mind
pénzül kell számitani, 'mert pénzértéket képvisel.

Megismerkedve a hazai föld nagyságával,
termő földterületével és az érték mennyiségével,
melyet az képvisel, áttérhetünk a népességi viszo-
nyokra.

A magyar korona tartományainak összes la- ,
kossáya, az 1868-ban kiadott statisztikai évkönyv '
szerint 15.003,754 lélek; ebből 7.416,296 férfi *és
7.587,458 nő. Es igy 171,162-vel több nő van mint
férfi, vagy más szavakkal: minden 100 férfira jut
102—103 nő.

A belterjes népesség, vagyis nzon népesség-
száma, mely ogy D nindiv jut, 2563 lélek. Át a lán
vévo ennyi lakik egy Q mndön. Hogy minő cse-
kély hazánk belterjes népessége, kitünik, ha né-
mely külföldi állam hasonnemü népességével pár- ;
huzamositjuk. Belgiumban például egy Q nifklön :
8753, Németalföldön 5599 lakos van.— Az ember
ogyolőre azt hihetne, hogy minél nagyobb a bel-
terjes népesség egv országban, annál nehezebb a
megélhetési mód, pedig a dolog nem igy áll: mórt
egv bizonyos határig a nagyobb belterjes népesség
a közvagyonosodásnak mé '̂ inkább előmozdítója.
Az egy csoportban élő és több egyénből álló tár-
saság minden tagja, igaz, hogy nagyobb szorga-
lomra és munkásságra van utalva, de a munka
jobban fizettetvén, a közvagyonosodá? is nagyobb
mérvben fejlődik. — Elég erre Belgiumot és
Németalföldet például felhozni: bár mi is hasonló
vagyonossággal dicsekedhetnénk!

Hazánkían is különböző a belterjes népesség
a különböző vidékekon. Igy legnépesebb" Győr-és
Nyit ramegye, hol minden CJ mtldön több mint
3700 ember lakik. Leggyérobb népességű ellenben
Máramarosmegye, hol SW7 ember lakik ogy Qmtldön.
Erdélyben 1928, a katonai határőrvidéken 1740
jut ugvanekk'ira területre.

I^en fontos része a statisztikának továbbá a
házassági, születési és halálozási viszony; e három
tükrözi vissza a népesedés \ alódi mozgalmát, ebből
tudhatjuk meg mennyi a népesség számának évi
növekvése vagy csökkenése, és végre ebből tud-
hatjuk meg a közép élettartamot, azaz: hogy átlag
hány évet él ogy ember. — Hanem az átlagos
életévek száma világért som teszi azt, hogy tehát
minden ember csak hasonló időt ér, — ez csak arra
való, hogy nemzetgazdasági következtetést von-
hassunk egy nemzőt v:igyono<odásara, mórt minél
hosszabb az átlagos élettartam, annál valószinübb,
hogy az egyesek nemcsak visszaszorzik azt, mit a
nemzeti vagyonból addig a mig felnőttek elköl-
töttok, de sőt még többet is szerezhetnek, és igy
ezáltal a nemzeti tőkét növelhetik.

Áttérve a házasságok számára, ugy tapasz-
taljuk, hogy e számarány évről-évre csökken, mi
némi részben a beállott nehezebb viszonyoknak
tuiajdonitható.— Igy 1865-ben nagyobb népesség
mellett is csak 142,962 pár lépett örök frigyre,
mig 1852-ben kisebb népesség mellott 157,408 pár
kelt egybe. Mindemellett is hazánkban aránylag
jóval több házasság köttetett, mint a külföldön,
mert mig nálunk 108 emberre, addig pl. a svédek-
nél 138, a belgáknál 145 lakóra esik egy-egy há-
easság.

Valamint átalában a házasságok számaránya
évenként csökken, ugy különösön a fiatalkorban
kötött házasságok száma is kevesbül, minek egyik
fontos okát a sorozásban találhatjuk föl, de P.IÍIS
részint a házasulandók is hajlandóbbak jobban meg-
gondolni a dolognak elejét-végét, mig elhatároz-
zák magukat.

Csak pár adatot emiitünk föl a fentebbi álli-
tás bizonyítására. 1852-ben l()0 házasuló közül 59
házasodott 24 éves kora ölött. 1865-ben már csak
38; száz nő kőzül 1852-bon 38, 1865-ben csak 29
ment férjhez 20 éves kora előtt. — A mai korban
tehát még nem a 20 évosnél idősebb leány, mert
hiszen 100-ból 71-en hajadonul érik el e kort. —
Különben még most is vigasztalhat az a tudat, hogy
Ausztriában és Angliában is jóval kisebb a fiatal
korban történő nősülésok száma, mint nálunk.

Ha már a házasságnál vagyunk, mogjegyez-
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zük még, hoiy mi is mennyire tisztelikaz omberek
a farsangot. Január és február hónapokban több
esketés történik, mint az egész évben, ezután leg-
több a házasságok száma novemberben; ez utóbbi
jelenséget sokt.n a szüret s illetőleg az uj bor má-
moritó következéseinek szeretik tulajdonitani.

A születések nagy száma mindazáltal nöm
tekinthető mindig egyszersmind a népesség hason
arány ban szaporodásának Í3 biztos ismérve gyanánt.
Ezt csak akkor tudjuk megitélni, ha egyszersmind
a halálozással is összevetjük. Magyarországban
átalán véve igon nagy a születések számaránya, de
viszont nagy a gyermekhalandóság is, ugv hogy o
kettőt összevetve, hazánkban a népesség-szaporo-
dás igen középszerű arányban halad.

1865-ben az újszülöttek száma összesen
577,899 volt. Ebből fiu 2í»7,435, leány 280,464. ]
És igy ez évben is több volt a fiszülöttek száma, i
mint a leám oké, s ez rendesen igy van, de miután j
a figvermokek halandósága nagyobb, a nagykort '
ért emberek között épen megfordított 'irány áll be. ,

A születések magas számarányának bizonysa- ;
gaul a magyar tartományokban, álljon itt pár ösz-
szehasonlitás a külfölddel. Igy például hazánkban
22 emberre jut egy születés, az osztrák tartomá- j
nyokban 26-ra, Angolországban 30-ra és Franczia- [
országban 35 re. Nálunk tehát aránylag meg egy |
félszer annyi gyermek születik, mint Angolország-
ban. Különben valamint a házasságok ujabb időben
csökkentek nálunk, ugy a születések is apadtak,
mert mig Is52-ben minden 21 lélekre esett egy uj
születés, addig már 1865-ben csak minden 25 lé-
lekre jut egy.

A népesség erkölcsiségének megítélésére nézve
fontos az, hogy minő arányban állanak a törvény-
telen születésűek a törvényes születésüekkel, Ha-
zánkban a törvénytelen születésűek iránt panasz
még nem lőhet. Sokkal mélyebben meg van gyö-
kerezve még a köznépben is a becsületérzés, mint-
sem e baj nagy áramlatokat vehetne: mindamellett
ujabban minálunk is növokedett az ilyen születé-
sek számaránya. Átalában itt nálunk minden 100
születésből 3—ő a törvénytelenek száma. Egyetlen
nagy városunkban Pesten már 100-ból 40 törvény-
telen születés.

A gyermek halandóság a minő nagy nálunk,
ép oly csekély a holtanszülöttok számaránya, mert
az egy évben született gyermekek közül 5 éves
koráig 32 százalék hal ol, azaz: mig 100 ugyanazon
évben született gyermek közül az első öt évbon
32 hal el, addig 100 gyermek közül hazánkban
csak 4 születik halva. — Legtöbb külföldi állam-
ban a viszony egészen megforditva áll, ugy t. i.,
hogy 100 születés közül 4—5 a holtan szülöttek
száma és 100 ogy évben születott gyermek közül
21—26 hal el öt éves koráig. A többes születések
hazánkban elég magas arányt mutatnak, p. o. min-
den 77 — 78 egyszerü születésre egy ikor és minden
4530 egyszerűre egy hármas születés esik. — Az
osztrák tartományokban ellenben a legujabb ada-
tok szerint 80—85-re egy iker és 6150-re egy
hármas születés esett.

Hazánk tohát, akár a házasságok, akár a szü-
letések számát vegyük tekintetbe, Európa bármely
más államával is versenyezhet, do hogy a verseny
teljes legyen, szükséges volna, hogy halandósági
aránya se álljon roszabbul, mint a többi államoké.
Ebben azonban sok kivánni valót hagy hátra.
Nálunk egy évben átlag minden 27 léleia-e esik
egy halál eset, az osztrák örökös tartományokban
már 32-ro. Angliában 43-ra, Svédországban 46 és
Norvégiában meg épen 51 -re esik egy-egy halál-
osét, sőt hazánkban is a zsidók közt jóval kisebb a
halandóság, mint más nemzetiségeknél, igy például
csak minden 50 zsidóra esik egy-egy halálozás.

Az 1865. évben meghaltak száma 455,730
vala; ebböl férfi 234,841, nő 218,889 volt. Ha e
számot összehasonlítjuk az ez évben szülöttek
számával 122,169-nyi népesedési többlet lesz. Kö-
rülbelől ennyi az, miv 1 Magyarország lakossága
évenként növekszik. E szám ugyan az egyes évek-
ben, mert midőn járvány vagy háboru van, több a
halottak száma, de rendesen a másik és harmadik
évben ismét helyrepótolódik a születések nagyobb
száma által.

A halálozások okait hosszas lenne elősorolni,
de mégsem tehetjük, hogy egy párt elő ne sorol-
junk, mint olyanokat, melyek művelődési állapo-
tunkra igen homálvos fényt vetnek. — Himlőben
1865-bon az egész magyar birodalomban 11,284
ember halt meg, holott a nagyobb népességgel
biró osztrák örökös tartományokban összoseu csak
7256 halt el ilynemü betegségben. Majdnem 4000 j
a nálunk himlőben elhaltak többsége, mint az
örökös tartományokban elhaltaké, mi arra mutat,
hogy részint nem fogjuk fel a himlőoltás szüksé-

gét s előnyeit, részint pedig, hogy közönyösön
viseljük magunkat e fontos szülői kötelesség tel-
jesítése iránt.

A megöltek és meggyilkoltak s/.áma is na-
gyobb hazánkban, mint akár Ausztriában, akár
más külföldi államokban, mert nálunk 1865-bon
905 volt az ily módon meghaltak száma, mig
Ausztriában csak 682. Mily különbség a számok-
ban ! hátha még arányosítjuk a meghaltak összos
számához? — Minden esetre szomoru állapot, mely
fajunk vérongzőbb természetére enged következ-
tetést vonni.

Ha már annyi kedvezőtlent láttuk a halálo-
zásnál olvasóink, jól esik, hogy egy jót is igazol-
hatunk, t. i. azt, hogy az öngyilkosok száma ha-
zánkban jóval kevesebb, mint Ausztriában és a
külföldön, az ebben oly nagy nevet kivívott Ang-
liát föl sem hozva. Sok mindent lehetne ennek
indokolásául felhozni, de legfontosabb és leghe-
lyesebb az, hogy hazánk népe leginkább földmi-
veléssol foglalkozván, e foglalkozási mód sem a
felcsigázott képzeletnek, som rendkivüli csapások-
nak és szerencsétlenségeknek tért nem ad. A föld-
mivelőnek sem hajója nem sülyed el, melybe min-
den vagyona fektetve volt, sem hitelezői ugy mög
nem csalják, hogy maga is koldusbotra jusson, és
rnár foglalkozásánál fogva som ér reá magának
légvárakat épiteni, molyeket a szellő is elfuhasson.
De állitásunk igazolásául álljanak itt a számok. A
már fönnebb is idézett évben Ausztriában 1265
öngyilkolási oset fordult elő, s Magyarországi an
csak 612, tehát kevesebb mint fele, vagyis a lako-
sok számához viszonyítva, nálunk minden 2\543
emberre, Ausztriában minden 18,455-re esett egy

(Végeköv.)öngyilkos.

Egy dalmat sólyom-ifju.
Irta Verovác Mladen.

A lapok nem rég a cattaróiak egy proclamá-
czióját közölték, melyben a lázadók egész romé-
nyökot a dalmácziai hegvok sólyom-ifjaiba helye-
zik. Mennyi erő rejlik egy ily ifjúban és mit
követhet el, a következő történetből ki fog tünni.

Ogozza faluban a leggazdagabb polgár Petro-
vics volt, mert, 800 darab birkája és egy ménese
a hegyek közt legeltek, azonkivül a logszobb
fegyverekkel és legjobb borral birt. Legnagyobb
kincsét azonban öt derék fia és egy kedves loánya
képezto.

Petrovics öt fiát rövid idő alatt elveszte. Első
fia a faricasoknak esett áldozatul, másik kettő a
czernsigorok elleni csatában elesett, két legutolsó
pedig, két bátyjokat megboszulandók, a „fekete
hegyek'- közül ellenségüket legyőzvén, tizenkettő-
nek levágott orrát atyjuk házára szegezték, de egy
reggel az öreg Petrovics, házára tokintvén, azon,
két utolsó fiának fejét látta; ezt a czernagoriak
tették

Petrovicsnak még csak bájos Dorothája ma-
radt meg, az öreg elhatározá e leányát férjhez
adni. Két cattaroi sólyom ifju kérto meg Dorothát,
Pepo volt tvz egyik, Sebastian volt a másik.

Az öreg Petrovics egy izben magához hivatá
a két ifjut, és imigyen szólott hozzájok: ,,Ifjak,
amott a fekete hegyeken tul egy sziklán egy régi
vár áll, melyet egy velenczei maröhesé épittetett
néhány év eiőtt, ott meg is halt, miután temérdek
aranyait a vár pinczejébe zárta, melybe azóta senki
sem járt. Később e vár a katholikus szerzetesek
kezeibe került, kik azt zárdává átalakitva n.aig
is birják. A ki közületek a barátokat onnét kiűzi.
és az elrejtett kincseket napvilágra hozza, Dorothát
kapja. Menjetek és győzzetek."

Mindkét ifju kész volt a tottet végrehajtani,
mindkettő győzni akart. Utra keltek. A falu apraja
és nagyja kikiséré a két vitéz ifjut a temetőig. A
temetőnél az ut k 'tf'elé vált, melyek mindegyike a
várba vezet, az ifjak elváltak egymástól mint elle-
nek, mert mindkettő csak el nem vehette Dorothát,
ámbár o leány csak Sebástot szerette.

Estefelé Pepo a zárdához érve, bemenetért
esedezott, mondván: hogy nagyon sürgös beszéde
van a guárdiánnal. A guárdián egy őszbe borult
férfiu, félt az erős ifjútól, de ez miután elébe ért
alázattal kére, ha őt a szentirásban oktatná, ő
viszont a zárdát őrzondi. A guárdián beleegyezett
az ifju e kívánságába.

Egy éjjol Sebastian társaival támadást intézett
a zárda ellen. Pepo csak ezt várta. Azon perczben
midőn Sebácst a falat megmászta, Pepo golyója
leterité onnét. A többiek látván vezérök vesztét,
szétfutottak. Popo a haldokló Sobástiánnak egy
i al pálinkát nyujtott, és midőn a haldokló még
egyszer felveté szemeit, Pepo igy szólt hozzá: Se-
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hast, köszöntsd az égi lakókat az én nevemben és
bocsáss meg, hogy a szép Dorothát elveszem, Se-
básztián átokkal ajkain mult ki. Pepo a mogölt
fegyvereit magához vevén, szólt: „Á hulláról a
papok gondoskodjanak" és távozott.

A guárdián e győzelom után, legnagyobb bi-
zalmát Pepoban helyezé, ésogy izben lovezeté őt a
pinczébe és ogy vasládára mutatva szólt: „Itt ogy
nagy kincs rejlik, ez az istené, éhez nem szabad
emberi kéznek nyulni, mert ez szent." Popo ezt jól
megj egy zé magának. !

Egy éjjel Popo 8 tölgyfához ugyanannyi vad
bivalyt kötött. Itt maradtak a bivalyok két éjjen
át, éhségökbon borzasztóan bőgtek. Pepo ogy éjjol

is két erős lökés követte az előbbieket. A föld-
rengésnek megható jeleneteit és jelenségeit követ-
kezőképen irja le egy utazó : „Eriwan ezen utolsó
földingástól kevesett szenvedett; azonban ezen
várostól, 30 verstnyi távolra, egész az Ararát
hegyig minden elpusztittatott; ugy hogy folyton
romok köz-t kellett utaznom, sehol egy ép, egész
házat nem találtam, melyben az éjt tölthettem
volna. Meglátogattam az Ararát hegvet és azon
roppant nagy hasadást láttam, mely Achari falut
3000 lakosával együtt eltemette, anélkül, hogy
köz ülök egyetlen egyet megmenteni lehetett
volna. A házaknak; még nyoma sem maradt fen.
még az arméniaiak által különösen szent tiszte-

^uárdián czolláján, ez kinyitván az létben tartott tomplomé sem, melyről ők azt álli-
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bályozást igényelne. Mindez anyagokat egyenlően
és biztos pontossággal méri 1 itczétől 10,000 vékáig,
— tizedszámitás szerinti fokozattal.

A gép egészen érczből van, s mint ilyen, igen
tartós. Szerkezeténél fogva, — a mennyiben két
kulcscsat nyilik, sem a malomtulajdonos a molnár
nélkül, sem a mplnár a tulajdonos nélkül hozzá
nem férhet, s igy tökéletesen ellenőrzi mindkettőt.

A gép feltaláló Sarkady Ferencz wnál Tisza-
füreden rövid időn megrendelhető lösz, de előbb
az országos magy. iparegyesületnek (hova már be
is van jelentve) fog bemutattatni, s ugv reá szaba-
dalom vásároltatni.

Addig is a legőszintébben ajánljuk az érdek-
lett iparosok és malomtulajonosok becses figyelmébe
ei életrevaló és gyakorlati hasznú gépet, mely már
csak azért is érdekes jelenség előttünk az ipar

M. B.
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zörgetett a
ajtót, Popo a védtelen öreget megkötözé, ugyanezt , tották, hogy Noáh azon helyen, hol a templom
tévé a többi hét szerzetessel. Reggel azután egyen- J állort, tartotta az özönvíz után első áldozatját. Ép .._
ként hátára vévé az összekötött barátokat és oda • oly kevéssé található fel a hires sz. Jakab zárda- j terén, mert magyar találmány.-
czipelé okot ama tölgyfákhoz, melyekhez a biva- ; nak nyoma. Minden eltünt és a szem nem lát
lyok valának kötve. Azután ismét visszatért az egyebet, mint roppant tömeg földet, homokot,
üres zárd-íba és a pinczében levő ládát kinyitá, az követ és vulkánikus maradványokat és zomoka. A
tele volt aranynyal. j 8-ik század óta nem érte Arméniát ily nagy sze-

Az ifju az arany nagy részét magához vévo, '< rencsétlenség."
visszament az összekötött szerzetesekhoz. Ott az ; Több mint négy hónap mulva is lőhetett
aranyat letevé, a szerzetesekot egyenként a bivalyok i egyes lökéseket és rohamokat észlelni, és a szét-
hátára kötözé, azután pedig a köteleket elvágta, i dult helységek lakói még mindig nem bátorkodtak
elereszté a bivalyokat, melyek is őrülten kezdtek < házaikat ujra fölépíteni. Innen Nachitschewanba
rohanni. E tettei után visszatért a faluba, és el- mentem, és ezen, mintegy 6000 lakótól lakott
nyeré Dorotha közét. i várost, melynek egyébiránt semmi nevezetessége

A nép a bivalyokat egyenként agyonlőve és j sincs — földrengés által teljesen elpusztítva talál-
megszabaditá a szerzeteseket, az öreg guárdián | tani, ugy hogy alig leltem házat, melyben az éjt
meghalt, a többsek a puszta félelmen kivül mitsom j tölthettem.
szenvedtek. Pepo házassága után a hogyok közéi 27-én Velenczében, Horvátországban, Karin-
vonult nejével, a hol őt a törvény keze el nem ( thiában, Krajnában, Laibachban, Arriachban,

g.

érheté. A napokban a lázadás hírére ismét visz- i Villachban stb. Steyerországban, több helységbon '•• ,jrOn".iai s vé<ml

** (A Suez - csatorna megnyitásának pro-
grammját) a következőleg adja a „Málta Times."
Nov. 16-án minden hajó Pört Said elé gyülekszik,
a hol már ki vannak jelölve horgonyzási helyeik,
s a következő napon nov. 17-kén hajnalban 21
ágyulövés fogja hirül adni a megindulás idejét,
Legelői lép a csatornába az ,,Aio'le" a franczia
császárnéval, utáni ,,Hertha" a.porosz korona-
herczeggel, az „Elisabeth'- Viktor ausztriai a
„Java" Henrik német alföldi, és a „Vanadis"
August svéd főhorczeggel. Ezekután mennek a
tengeri hadászattal biró államok képviselő ,,squa-

szatért falujába és ő a lázadóknak egyik fővezére.
(„Tiszavidéki Ujság")

Földrengések 1840. évben.
Nem lesz talán érdektelen, ha a földrengések-

nek rövid kimutatását adjuk 1840-ik évről. Lássuk
a hónapokat egyenként:

Január 2-és 3-án, St. Jean de Mauriennoben
észlelteitek egyos lökések, melyek februárban
ismétlődtek; 4-dikén meglehetős heves ingás volt
Jáva szigetén, hol számos helységben még kőépü-
letek is omlottak össze; 12-kéii a franczia Pyre-
naeknek St. GironstólegészBagnéres de Bigorre-ig
terjedő vonalán oly heves lökések tapasztaltattak,
hogy a kisebb házuk összeomlottak. Csekélyebb
mérvű földingások voltak 17-én Triesztben, 22-én
Sara és Lonkoran szigeteken a Kaspi-tengerben és
30-án Lissabonban.

Február 2 és 14-ikén a holland kelet-indiai
szigeten,Ternatén volt nagyobb földrengés, mely-
nek következtében majdnem az egész sziget el-
pusztult. Ez füstölgő erős gőz által jelentetett,
mely az ottani kráterből szállt fel. A föld moz-

hullámzásához

a tomplom-harangok kongani kezdtek és az embe-
rek a földre hullottak.

Október 26-án Comrieben, Angolországban ;
28-án és 30-án Zante joniai szigeten sem kevesebb
mint 48 földrengés észleltetott, melyek közül egy
(30-án) oly orős és hoves volt, hogv a várost és
várat részbon elpusztitotta. Egyetlen ház sem
maradt sértetlenül; s o kár csupán a városban két
millió tallérra becsülhetett. Több, mint ötven
ember lelte sirját a romok közt. Ezen időben a
szomszéd kis szigeteken , Trenta Nővén , és Crio-
Neron is épen igy lehetett földrengéseket ész-
lelni.

November 6-án ebéd után Brambachban, há-
rom lökést vettek észre; ezt másfél óra mulva egy
hevesebb követte, melynek következtében az abla-
kok recsegtek, és egyes tárgvak hullottak alá a
házakról; 6 óra tájban osto még egv erős, később
több gyöngébb roham következett. A walesi her-
ezogségben, Angolországban, a lökések mennydör-
gés-szerű zajjal jöttök.

Deczember 7-én Nachitschewánban, Arméniá-
ban és környékén, 8-ikán és 10-ikén a scharuri
kerületbon (Scharurban magában 3 ház omlott bo),
a lökések ismétlődtek 19-ig; 27-kén Cosenzában, •
Calabriában, tizenöt másodperczig tartott erős

a ven-

gása a vihar korbácsolta tenger
hasonlított. Egyetlen ház sem maradt sértetlenül; j lökés észleltetett. — Többről ez évben nem tudunk
egyetlen kőépület sem maradt állva, még az orá- j semmit. Közli: Lávay Jenö.
nia-vár is teljesen szétromboltatott. A magánva-
gyonban történt kár egy millió forintra ment fel.

Ápril 23-dikán Skrawnieában, Galicziában a
madarak fészkeikből vettettek ki; 26- és 30-kán a
Kárpátokban lehetett erős és heves rohamokat
•észlelni; Altendorf határfaluban, Galiczia és Ma-
gyarország közt, a kémények omlottak be, a
harangok maguktól kezdtek el zúgni, a falak és a
föld a folyó partján meghasadoztak.

Egy uj találmány.

Május 2-dikán Dalmácziában, Knim helység-
ben és a Kíska folyó jobb partján erős lökések
észleltettek.

Junius 8-ikán Tours és Candos-ban, S<tumur
mellett, hol négy ház omlott össze, s később
Poitiersnél; 11-én pedig Athénben történtek erős
földrengések.

Julius 7-dikén Bourbon szigeten meglehetős
erős roham.

Augusztus elsején heves földrengés követkéz-

A malomtulajdonosok és molnárok között
gyakori viszálkodásra ad okot az őrlemények ösz- ;
szege, a mennyiben a malomtulajdonosok — nem
ollenőrizhetvén személyesen folytonosan malmaikat
— a vám
szenvednek
őrleménynyel s vámmal számolván be.

Ho»T e viszálkodás és voszteségszenvedés :
 l^S

kereskedelmi gőzösök
| dégekkel. E menetrenden azonban még annyi
; változás lesz, a mennyiben, mint látjuk, som az
osztrák-magyar monarcha, sein a- walesi herczeg-
nek nincs a hely kijelelve. Midőn az első hajó
,,Aigle" megérkezondik Suezbe, ott az egyiptomi
tüzérség 101 lövéssel fogja üdvözölni.

*** (időjárás 1644-ben.) A nem/.ou muzeum
: könyvtárában egy 1598-ban nyomatott munkában
van feljegyezve kéziratban egy kis adat, mely az
1644-iki magyarországi időjárásra vonatkozik, s
szóról szóra igy van:,,Anno 1644 die 9. May. Fe-
lette nagy hö osset az Tokai hegyeken, nem czak
ot (ott) penigh, hanem Országh szerent, az mely
által felette nag. károkis lettének." — Nemcsak
1866-ban volt tehát országos fagv, hanoin a régi
időben is meglátogatta hazánkat ezen elemi csapás!

© (Egy megáldott csalá'L) „Jegyeket kérek
15 ember és 39 hét éven alóli gyermek számára,"
mondá nem régiben egv utazó, ki a Nagy Sóstó
mellől (a mormonok földéről) jött, egy massachu-
setti vasuti állomás pénztárnokának. —- „Ha egy
tanoda vagy valamely más intézet számára szük-
ségesek a jegyek, akkor a megfelelő százalékot el
fogom engedni önnek!" mondá előzékenyen a vas-
uti hivatalnok. — „Ah mit nekem tanoda, mit
nekem intézet! A jegyeket a magam, feleségem
és gyermekeim számára kértem!" kiáltá Bigham
Yonnes felboszankodott követője. No hiszen ilyen
családdal is bajos volna családapának lenni, kivált
Pesten ebben a szállásszük világban!

— (Aziszákosság áldozatai.)Statisztikai kimu-
tatások nyomán Angolországban évenként 50,000
ember (ezek közül 12 000 nő) vesz el iszákosság
miatt. Ezután mindjárt Németország következik,
hol o bajnak 40,000 ember esik áldozatul. Oroszor-

mennyiségébon rendesen kisebbséget szagban evenként 10,000, Belgiumban 4000, Iran-
i, molnáraik tetszés szerint bevallott czmorszagban pedig 1500 embor hal meg a mér-

téktetlen ivás miatt- A szeszes italokkal azonban
leginkább az amerikaiak élnek vissza. Dr. Everest
által szerkesztett statisztika szerint az Egyesült-megszüntettessék: Sarkady Ferencz tiszafüredi ; a /íf s ze r kesztett 8taJ

lakos egy oly gép eszméjét vette fől, mely a vámot ! Államokban 8 er alatt 500,000 ember mult ki az
a legcsekélyebb részrehajlás nélkül ellenőrizze. A , árnyék világból a szeszesitalok mertekletlen élve-
gépet garat-óra vagy garat-ör névvel már 1864- , z e s e miatt.
bon feltalálta, s annak elkészitésére ügyiíyanazon

nyilvánosanévbon e lapok hirdetési rovatában
vállalkozót is keresett és talált, do akkor bizonyos A „Bocca dí €attaro" és lakói.

tében Arméniának Nachitschewan városa földig ' oknál fogva egyidőre félretenni kénytelenittetott.
lerontatott; Eriwánban minden épület megsérült Legközelobb e gépet elkészitette*) s egy hely
és megrepedezett; Arméniának két kerülete el-
pusztittatott és minden helység megsemmisittetett.
A legcsodálatraméltóbb jelensége e f öldingásnakg l t ó j g g
azonban az volt, hogy az Ararát legmagasb csúcsa,
e roppant tömeg, alapjaiban megrendült és meg-
hasadt. Hét verstnyire hagyott maga Után nyomo-
kat a pusztulás, és Achuri helység egészen elsü-
lyedt, hol több, mint ezer ember lelte sirját.

Ararát belsejéből sürü folyadék hatolt elő,
mely megtöltötto a földben támadt megrepedést,

Achari lakosainak holt tetemeit hányta elő.

Hogy az átalános hadkötelezettség behozatala
- - , , , , , , , — - az osztrák magyar birodalomban komoly nohézsé

beh tekintélyes tagokból allo testületnek felmu- o-ekre fog találni, olőro is gondolható volt Nemz >t"
tattá. A garat-ör a feltoltott élet által működésbe <$s polgári előjogairól senkisem igen szeret etv
hozatva, biztosan és hiven mutatja — mint vala- könnyen lemondani, még a művelt ember a ( . m 1

podicmely óra számokkal az életmennyiséget, moly
rövidebb vagy hosszabb idő alatt a garatból lejár.
Tökélotosen.czélszerüon alkalmazható száraz-, vizi-,
szél- és gőzmalmoknál, bármely életnem őrlésénél,
mint szinte lisztnél is, a nélkül, hogy további sza-

„legalább elvben" a
egyenlőséget örömest olismori.
tessünk életbe egy olyan

ember sem, a

S
ü r á z á intézményt,

*) E lap 38-ik számában már közölve volt egy ily féle
gép ismertetése, melyet Kövesdi J);uii pesti gépész készitett.
Azonban a szerkezet és müködés lehet egészen különböző,

Több napig tartott a földrengés, és még 10-ikén ! g a kettő kőzül győzzön a jobb. ' ' M. B.

mindenütt egyenlő hatálylyal, moly semmi tokin-
tettel sincs a helyi viszonyokra, a népesség jelle-
mére, szokásaira és műveltségi fokozatára s min-
den eddigi kiváltság megszüntetése mellett: kép-
zelhetjük, hogy mennyire felizgulnak a kedélyek
általa. Annál több oka lett volna egy oly kerület
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elöljáróságának, mely a birodalommal földrajzilag
ugy, mint erkölcsileg csak igen laza összeköttetés-
ben áll, s melynek lakosságára politikai elvekkel
nöm sokat lehet hatni, e népességet a dolgok uj
rendjére lassanként olőkésziteni.Hanem ezt, a mint
látszik, elmulasztották. A hivatalnok hányszor
teljesitette kötelességét szigoruan, igenis szigo-
ruan, s ezáltal mily sok szerencsétlenséget oko-
zott. Hiszen Bécstől oly távolra esik Dalmáczia
déli csúcsa!

Azt a csodálatos kikötőt képező öt öblöcskét,
melyekot együttesen „lo Bocche di Cattaro", Cat-
taró ajkainak neveznek, Ausztria, mint a velenczei
köztársaság ogykori örököse, sehogysem akarta
kezei közül kiszalasztani s készörömest crősitetto
meg mindazon kiváltságokat,melyek által Velencze
a boccheseket kodvező hangulatban tudta tartani;
mentek voltak minden adótól s mindennemü hadi
szolgálattól szárazon és vizen stb. A lakosok tehát
eddig a birodalommal ugy szólva semminemü ösz-
szeköttetésben nöm állottak, mig ellenbon a leg-
élénkebb érintkezésbon maradtak aHerczegoviná-

érkezett mög az illető intézkedés, mely a Boccák
lakóit egy nevezetes kiváltságuktól megfosztandó
vala. Megkivántató előkészületek és úttörés mol-
lett, némi módositásokkal, habár csak a külsősé-
geket illetőleg is, o törvényt könnyen türhetővé
tehették volna o sziklák fiaira nézve. Például
jogosan emolték ki, hogy nemzeti viseletüket,
melyhez annyira hozzá szoktak és ragaszkodnak,
tekintetbe vehették volna, mert az egyenruha
egyszersmind a hazájukon kivül teendő szolgálatot
is jelképezi, ez ellen pedig ők teljes erejökből til-
takoznak. ^

Elég az hozzá, hogy ma már a vér nagyban
folyik. A zendülés nyilt lázadássá fajult. A mire
a bécsi urak eddig csak ugy félvállról tekintettek,
attól most már mindnyájan félni kezdünk. Hogy e
kisszerű, guorilla-csatározásokra szorítkozó láza-
dást a rendszeres é3 jól fegyverkezett katonaság-
nak még mindig nem sikerült elfojtani, annak
legegyszorübb oka Cattaro környékének természeti
fokvésében keresendő. Nagyobb hadsoregek itt a
hegységekben teljességgel nem működhetnek.

rájok a magasból, hol meg ügyesen kiválasztott
leshelyekből veszik czélba és lődözik össze a véd-
telen harezfiakat.

A mi e vidékek lakóit illeti, minden tekintet-
ben, leginkább a szomszéd montenegróiakhoz ha-
sonlitanak. Ök is annyira irtóznak mindennemü
újítástól, minta közel Montenegró, Herczegovina,
Dalmáczia és Bosnia lakói. Holmi patriarkhális
szervezotü állapot összetart egyes apró csoporto-
kat, melyek aztán folytonosan éber irigységgel
szemlélik, ha valamelyik szomszéd csoport vala-
honnan és valami úton-módon egy kevés kivált-
ságra vagy előnyre tett szert a többiek felett
Ellenben ha valami közös veszedelem fenyegeti
öket, akkor apró villongásaikat feledik egy időre,
de azért nem bocsátnak meg egymásnak vég-
logosen.

A ki a Boccáknál élt s azok sajátságos lakói
között körül nézett, bizonyára sok hihetetlen dol-
got hallhatott az ottani szogényebb és olárvultabb
községek társadalmi és családi életéről. Gyakran
találkozhatunk itt oly alakokkal, mely ek inkább az

ban és Csernagorában (Montenogro) lakó törzsro-
konokkal. Az emlitett két ország és a tenger képezi
a „Cattaró-kerületi kapitányság" határait. Politi-
kai hiba volt biz' az, hogy e keskony partvidékkel
megelégedtek, mely minden tekintetben a kör-
nyező tartományokra van utalva, de már ez egy-
szer ugy történt s a boccheseknek semmiféle érdê -
kökben sem állott a birodalomhoz való ragaszkodás.
Ellenben annál inkább ébren vala tartva minden
időben a nagy szláv családdal való összetartás. A
boccheseknek mindig Montenegro vala természetes
támpontjok és hátterök, valamint menedékhelyük
is, és az orosz konzulok eleitől fogva főizgatók
voltak e vidéken. Emlékezzünk csak a Vukalovics
Luka idejére g a nyolcz év eiőtt végbe ment sut-
torinai eseményekre.

Az izgatás tehát az ellenállásra bizonyára
nem hiányzott.Hanem a z eddigi tudósitások abban
is mind megegyeznok, ho»y a kormány részéről
ügyetlenül jártak el a dologban. Oktober elején
kellett volna végbe menni az elsö ujonezozásnak a
cattarói kerületbon 8 csakis nehány nappal azelőtt

A dalmácziai fölkelés: Harcz a bocchesekkel.

Igaz, hogy emberi kezek még a legmagasabb
hegyhátakon is nyitottak némi közlekedési utakat,
hanem a járáskelés azokon is szerfölött nehéz s a
mellett könnyen megakadályozható. Az égalj dur-
vasága és a magaslatok zordonsága, a hegyszaka-
dások és völgyök hozzáférhetetlensége a kedve-
zőtlen évszak hosszas tartama s különösen pedig
a csapatok ápolásának s egyébnemü ollátásának
roppantul terhes volta a háborúskodást e magas
hegységekben egyikévé teszik a legveszélyesebb
hadi vállalatoknak. A kilátás korlátolt, a csata-
mező előleges kikémlelése, az ellenség helyzetének
és mozdulatainak szemmel tartása teljes lehetődén.
Mellékolt rajzunk elég világosan előtünteti mind-
azon veszélyeket, nehézségekot és fáradalmakat,
mclvek itt a rendes módon működő katonaságra
leskelődnek, s melyeket szóval kellőleg előadni
nem is lehetne. A hegységeket minden zege-zugá-
ban tökéletesen ismerő benszülöttek száz meg száz

' féle módon állhatják utját vagy készíthetnek vég-
• romlást a helyi viszonyokkal ismeretlen idegen
! katonáknak. Hol óriási sziklatömböket zuditnak

amerikai őserdők indiánjait, mint egy európailag
művelt ország lakóit juttatják eszünkbe. Á nők
rongyokkal vannak boakgatva; tarka és rendetlen
ringy-rongy egész öltözetök; nyak- és karékeik
vasgyürükből és karikákból állanak. Egy lovat
alig lehetne díszesebben kistaffirozni. S mikor
aztán cz a csodaszépség egy másik törzshez tartozó
imádóval talál megfeledkezni magáról, épen oly
bizonyosan a tengerbe fogják dobni vagy fejszével
agyonütni, mint a milyen bizonyos az, hogy kar-
peroczei nincsonek aranyból. Azt a hiedelmet, hogy

i o szokás és a vérboszu régen kiment a bocchesek-
: nél a divatból, csak épen azok osztják, a kik e
| vidéken soha sem fordultak meg s annak lakóit
1 nöm tanulták megismerni. Bezzog nem ugy gon-

dolkoznak rólok az osztrák hadsereg régibb tisztjei,
! auditorai és orvosai, kik teszem fel Castel Lustua-
! ban vagy Risanóban, vagy Castelnuovoban töltöt-
| ték el életük „szebb" idejét. Utoljára is a vad
! ember csak vadnak marad, ha épen ugy akarja.
í 8.L.
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Irodaion és imívészet.
— (Uj könyvek a neveléstan terén) Hoffmann

és Molnár (Eggenberger-féle) könyvkereskedésé-
ben teljesen megjelent: „Nevelés- és Tanitástan,"
tanemberek stb. használatára kidolgozta Mennyei
József, előbb a kalocsai tanitó-képezde igazgató
tanára, most kir. tanfelügyelő. E jeles, s elméleti-
leg és gyakorlatilag a kor színvonalán álló mű,
mely most második javított és bővített kiadásban
jelent meg, három kötetre van osztva. — Az első
kötet az elméleti részt foglalja magában, t. i. a
neveléstant, tanodaismét s az átalános tanmód-
ismét. A második kötet a vallástan és az egész
nyelvszak (beszélés, olvasás, irás, fogalmazás,
nyelvtan) tanmódját; a harmadik kötet pedig a
számolás, az alaktan és rajzolás, a reálismerotek, s
végre az éneklés tanmódját tárgyalja. — Valóban
ajánlható könyv mindazoknak, kik a nevelés és
tanítás ügyével tüzetesen és szakszerüleg foglal-
koznak. A hárorn kötet ára 5 frt; a kötetekegyen-
ként is kaphatók, és pedig az I. kötet 2 frton, a
más kettő egyenként 1 frt 50 kron. — Ugyanazon
könyvkereskedés kiadásában jelent meg: „Paeda-
gogiai tanulmányok," Irta Dr. Pauer Imre, a
.szombathelyi főgymnasium igazgatója. Figyelemre
méltó dolgozat, moly különösen lélek- és élettani
alapokra igyekszik visszavezetni a neveléstant. —
Ára 80 kr.

** (Az „Alapnevelök és szülök lapja") ügyé-
ben Szabó Endre egyleti titkár és szerkesztő tu-
datja, hogy a Kalocsa Róza által eddig szerkesztett
„Méhecske" czimü ifjusági lap beleolvad az alap-
nevelők lapjába, mely ekként komolyabb irányu
nevelési czikkek s a gyermeki irodalom felkarolása
által fog igyekezni megfelelni feladatának. A
„Méhecske" nov.— decz. havi előfizetői ez uj lap
félévi folyama által fognak kárpótoltatni.

** (A magyar mérnökegylet közlönye) III.
kötetének 5-ik füzete megjelent, következő tarta-
lommal: Megvilágítása a Humphreys és Abbot
vizfolyási elmélete felett Schvarz Mátyás által
közzétett bírálatnak Bodoki Lajostól. A tok-lég-
sulymérő és annak használata vaspályák vonal-
zásánál Herczog Ödöntől. Töredékek a hátultöltő
fegyverek lőszeréről Domaniczky Istvántól. Is-
mertetések.

** (Postászati irodalom.) Harmadik éve már,
hogy van „Posta-Közlőay-"ünk; sajtó alatt van
„Postászati érdekeink" czimü postai kézikönyv s
18 70-re megjelenik egy „ Posta-naptár." Mozog-
nak hát postásaink is, s a mi legfőbb érdemük —
magyarul. Vajha ne kellene ezt érdemül tulaj-
donitani !

** (A nemzeti szinház igazgatósága) a drámai
előadások érdekében a felvonás közti zenét javitni
óhajtván pályázatot tüzött ki: 1) egy eredeti ma-
gyar nyitányra és négy, felvonás közti zenedarabra
komoly színmüvekhez 15 db aranyat; 2) egy ere-
deti magyar nyitányra és négy, felvonás közti
zenedarabra vig ^zinmüvekhez szintén 15 darab
aranyat. E zenedaraboknak minden része 5—8
perczig tartó legyen; a pályadijt nyerteken kivül
a leghasználhatóbb müvek alku szerint fognak
dijaztatni; a beküldési határidő docz. 20-ka. A
pályadijakat a nemzeti szinház főzeneigazgatójá-
nak elnöklete alatt 5 tagu bizottság fogja odaitélni,
miután az illető müvek olőre meghatározandó na-
pokon sorrendben előadattak.

** (Uj zenemüvek.) Táborszky és Parsch zene-
mükereskedésében megjelent „Weiter weiter, wei-
ter", polka Schnell für das Pianoforte Nowak
A-tól. 50 kr. — >>Die falsche Antoinette", polka
mazur pianofertera Notvak-tól 50 kr. — „Liebe
und Ted." (Szerelem és halál.) Romancze Karls-
dorfertöl 80 kr. — „Emma csárdás." Zong. Egri
János. Ára 50 kr. — „5 Minuten Aufenthalt."
Schnellpolka. Zong. irta Körner Antal. — „Sido-
nia-csárdás", szerzé Vajda Ferencz, 50 kr. —
„Schmerz und Trost" és „Albumblatt," két kis
zenemü, zongorára Bokody Lajostól, 1 ft. — „La
premiére aoirée", franczia négyes zongorára Lichtig
Adolftól; 1 ft. — „Irma" franczia négyes zongo-
rára, szerzé Balátt Kálmán; 60 kr.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) Az akadémia

rendes heti ülései f ölomlitésével a mult számban
adósok| maradván, ezuttal egyszerre kell két heti

T Á R H Á Z.
ülésről megemlékeznünk, t. i. az október 31-kiről
és a november 7-kiről. Október 31-kén a bölcsé-
szeti, jogi és történelmi osztályok tartották ülésö-
kot. Először Szilágyi Ferencz értekezett a svéd
állami levéltárban levő, Erdélyre vonatkozó'okmá-
nv okról. Értekező jelenté, hogy felkérésére Duc
Frigyei svéd követ e napokban levélben adta tud-
tára, hogy a nevezett levéltárban az erdélyi feje-
delmeknek , jelesen Bethlennek és Rákóczynak
több eredeti levele őriztetik, s hogy czélszerü lesz,
ha az akadémia azok tanulmányozásara egy meg-
bízottat küld Stockholmba. Az igazgató bizott-
mány elé fog terjesztetni. — Thaly Kálmán a
Forgách-család levéltárában tett kutatásait ismer-
teti. Talált ott számos levelet, Forgách Ádám (I.
József játszótársa) és F. Simon (Rákóczy hadse-
géde) közéből, azonkivül pedig az utóbbinak
több eredeti csataképét. Nov. 7-dikén a math. és
természettudományi osztály ülés ben Szabó József
olvasá föl Koch Antalnak „A górcső alkalmazása
a kőzettanban" czimü értokezését. Szerzője az
egyetem ásványtani múzeumánál volt alkalmazva
mint assistens, és jelenleg a közoktatásügyi minisz-
terium segélyével külföldön folytatja tanulmá-
nyait. A górcső használata, mind tudjuk, az állat-
tan és a növénytan körében átalában régen el
van terjedve, s a szép orodményekot mutathat fel.
Az ásványoknál és kőzeteknél azonban kevésbbé.
Legfelebb kézi nagyitó üvegokot szoktak alkal-
mazni, s górcsőket csak kivételesen az átlátszó
ásványoknál kísérlettek meg, mivel az át nem lát-
szó ásványokat a górcsövi vizsgálatra alkalmassá
tenni, vagyis oly vékonyra és finomra csiszolni,
mig csak áttetszőkké nem lesznek, igen fáradságos.
Akadtak azonban természetvizsgálók, kiket e
nehézség nem riasztott vissza, s vizsgálataik ered-
ménye ma már meglehetősen rendszeresítve mutat-
ható fel. Szerző ezen eredinénvekot igyekszik
összefoglalni. — Ez értekezés után a vallás- és
közoktatási miniszteriumnak egy leirata olvasta-
tott fől, melyben az akadémia többszöri kérelme
tettel teljesítve, részletesen közli a felállítandó
központi meteorologiai észlelde tervezetét, s tudatja
hogy az ennek kivitelére szükséges összeget a jövő
évi költségvetésbe fölvette.

** (A magyar történelmi társulat) e havi ülé-
sének legérdekesb tárgyait a honti és nógrádi
levéltárakról tett jelentések képezték. Nagy Ivái
a Zichy-család zsélvei levéltárát ismerteté, melyet
1762-ben rendeztek, s azelőtt Palotán (Veszprém-
ben) volt. Árpádaink korából is van benne 65
okmány. Igy 1165-ből III. István egy adomány-
levele, s 1269-ből V. István diplomája, melyben
atyja IV. Béla halálát jelenti, kiről pedig a törté-
net eddig azt jegyzé föl, hogy a következő év:
1270. máj. hunyt el. — Véghelyi Dezső is ugyan
e levéltár családi okmányait ismerteté. Érdekes,
mert korjellemző benne 1309 ből egy irat, mely-
ben az akkor gazdag Gutkeled-család egy tagja
43 garasnyi kölcsönét kéri, miután szükségo van
rá, vagy ha adósának nem volna pénze: ez összeg
helyett egy három éves lovat, a többit majdan
készpénzzel egyenlítvén ki. — Thaly Kálmán a
Koburg-Koháry-család levéltáráról tett jelentést.
Ebben nincsonek Árpádkori okmányok, de van
elég a kuruczvilágból, stb. Megjegyezzük, hogy
ez ülésen Thaly Kálmán — különböző okok miatt
— lemondott a társulati titkárságról; a társulat
azonbau egyelőre nem fogadá el lemondását, s e
fölött legközelebb tanácskozni fog.

** (A természettudományi társulat) nov. 3-án
már az uj ülésteremben tartotta első gyülését.
Stoczek tr. elnökölt, majd elhagyva elnöki székét,
tudományos értekezését olvasá fel. Utána titkár
emlékezett meg az időközben elhalt társulati ta-
gokról, Gebhardt Ferencz és Gubicz Andrásról,
mire az idő előrehaladottsága miatt a gyülés vé-
get ért.

** (A magyar nemzeti muzeum) Széchenyi
országos könyvtárában f. évi január hó 9-től okt.
végeig összesen 35,304 mű lajstromoztatott, és a
fenálló 112 tudományszakba osztályoztatott, miből
f. évi október hóra 4778 mű esik.

** (A váczi siketnémák) intézetében hitoles
kimutatás szerint 84 növendék van jelenben, és pe-
dig 56 fiu, 28 leány. Ezek közül 49 magyars 35 né-
metszülotésü. Az intézet igazgatója Zsigmondovics.
Tanárok: Fekete Károly, Gál Miklós, Krenedics
Ferencz, Vida Vilmos. Á növendékek mindenféle

tudományban oktattatnak; azonkivül 15 szabósá-
got, egy csizmadiaságot, egy nyomdászatot tanul;
a nők pedig a kézi munkákban gyakoroltatnak. Ez
évbon 5 fiu és 3 leány távozott az intézetből.

** (Az orsz. gazdasági egylet) másod-titkárává
Kodolányi helyett, ki a kolozsmonostori gazd. tan-
intézet igazgatója lett, Kránicz Ferenczet választák,
ki czeglédi polgármester is volt, s igen értelmes
gazdász.

** (A kolozs-monostori gazd. tanintézet) igaz-
gatóságánál az első évi tanfolyamra 45 hallgató
jelentkezett, közölük az alapítványi helyekre pá-
lyázott 23, a szabad helyre 10; a többi künlakó
lesz. A folyamodványokat mult hó 25-én terjesz-
tették fel a földm. miniszteriumhoz, honnan a
kinevezések e napokban le fognak érkezni.

** (Magyar tudományos akadémia.) A pá-
lyázni kívánókat figyelmeztetem, hogy folyó évi
deczember 31-én következő pályamunkák bekül-
dési határideje jár le: 1. Gr. Teleki drámai pályá-
zat. (Szomorujáték.) 2. Gr. Karácsonyi drámai
pályázat. (Vigjáték.) 3. Fáy-alapitványí pályázat.
(Anyagi érdekek előmozdítására czélzó egyesületek
8 intézetek.) 4. Sztrokay-alapitványi pályázat. (A
házasságból eredő vagyoni viszonyok.) 5. Dóra-
alapítványi pályázat. (Magasb kereskedelmi szak-
oktatás.) — Arany János, titoknok.

Egyház és iskola.
** (Zichy Antal,) a budapesti fővárosi tanke-

rület felügyelője nagy buzgalmat fejt ki azon jóté-
kony és nemes czélu államaorsjáték ügyében,
melyet ő Felsége a magyarországi szegény népis-
kolák fölsegélésére, s különösen azoknak taneszkö-
zökkel való ellátására engedélyeztetett. E sorsjáték
rendkivüli előnyökkel bir az eddig állami s egyéb
sorsjátékok fölött, mert a nyeremények utáni le-
vonás nem a rendes nagyobb, csak is a kezelési 6°/0
lesz. A főnyeremény 100,000 frt, s számos tekin-
télyes melléknyeremény is van mellette. — Egy
sorsjegy ára 50 kr; s kapható az állami adóhiva-
taloknál, sorsjegy-kereskedésekben stb. Az összes
tankerületi felügyelők utasitva vannak a közokta-
tási miniszter által e sorsjegyek terjesztésére. A
jótékony czél kétségkivül népszerűvé teendi ez
államsorsjátékot, s még azok is, kik különben
mindon sorsjátéknak elvből ollenségoi, ez egyszer
kivételt fognak tenni a szegény népiskolák erdő-
kében.

** (Az egyetem s a ferenczi szerzetesek) közt
régóta foly a pör az egyotemi könyvtár épü-
lete miatt, melyhez mindketten egyenlő jogot for-
málnak. A második biróság előtt a barátok részére
dőlt el a pör, s ha megnyerik a harmadik előtt is,
hir szerint uj épületet szándékoznak emeltetni az
eddigi rozzant helyére. Nem kétkedünk, hogy ked-
vező esetben az egyetem is hasonlón fog csele-
kedni.

** (Ösztöndijak a selmeczi akadémián.) A
király a pénzügyminiszter előterjesztésére megen-
gedte, hogy a selmeczi bányászati és erdészeti
akadémián az akadémiai 34 ösztöndij ezentul 300
frttal adornányoztassék.

** (Nöi tanfolyam.) Szögeden a pesti ilynemü
mintájára november elejével magasabb női tanfo-
lyamot rendeznek be.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Gőzzel hajtott varrógépek.) A honvédelmi

miniszteriumnak jelentették, hogy Harapot ruha-
készitő intézete nöm képes varrógépeivel eleget
tenni kötelezettségének, mert hiányzik a munka-
rő. Harapot most Bécsből egy gőzgépet hozat

Pozsonyba, mely varrógépeit hajtani fogja ugy,
hogy már most képes lesz naponta 600 ember
részére kiállítani a szükséges ruházatot.

** (A párisi kereskedő-segédek) strike-ot csi-
láltak. Van Párisban 12,000 segéd, ezek közül
5000 ott hagyta az irodát. Kamarájuk rendelkezik
x szükséges segédeszközökkel, hogy a küzdelmet
fenntarthassák. Kapnak a munkát felmondó segé-
lek segély egy létüktől élelmi és szállásbani segélyt.
Mindennap kiosztanak 3Ü0 alvási bont, 1000 reg-
gelit és 1000 ebédet. Igy egy ebédjük kerül a
segélyegyletnek 90 centimeba, a reggeli 80-ba és
az alvási 80 centimeba, tehát mindonnap 1940
franc kiadása van.
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Balesetek, elemi csapások.
— (Tüzvész Pesten.) Farkas István gépgyá-

rában az üllöi-uton szerdán esto 9 órakor tűz
támadt, moly az ott levö fakészletbon nagy pusz-
titást vitt véghez. A tüzet csak éjfél után sikerült
eloltani.

** (Halál véletlenségböl.) A budai indóháznál
egy kocsitisztitó rovolvort talált egy vaggonban s
magához vette azt. Déli 12 óra tájban elment a
„Szarvas"-hoz czimzett vendéglőbe és kivette a
revolvert zsebéből. A revolver elsült s a golyó egy
nőt megsebesitett. A kapitányság megfenyítette a
revolver találóját, a miért a talált tárgyat azonnal
be nem szolgáltatta a rendőrségnek.

Mi ujság?
= (A király Jeruzsálemben.) Távirati tudó-

sitások szerint ő Felsége nov. 9-én, l l órai lovag-
lás után, a beduin főnökök s 800,lovasból álló ka-
raván által kisérve, ért Jeruzsálembe. Valerga, j
jeruzsálemi patriarcha s az ottani ferencziek kisé-
retében meglátogatta a szent sirt és sz. Helena
templomát.

** (A király) konstantinápolyi időzése alatt
több alkalommal polgári ruhában jelont meg, s az
osztrák-magyar gyarmatnak egyik szónoka Com-
mendinger ur magyar ruhában s magyar nyelven
üdvözlé a magyar királyt, ki szintén hazánk nyel-
vén válaszolt, kijelentvén, hogy a birodalomnak
Kelettel való kereskedelmi viszonyait előmozdítani
fontos s kedves kötelességéül fogja tekinteni. A
török fővárosban lakó hazánkfiai zajos éljenekkel
fogadták a fojedelmi nyilatkozatot.

= (József főherczeg Kolozsvárra) nov. 7-én
délután érközött; a város határán már roppant
számu közönség fogadta éljenokkel; s a három
főiskola ifjusága, a helybeli czéhek, a társulatok
tagjai által képezett sorfal között jutott szállásá-
hoz, gr. Teleki Domokos közép-utezai házába.
Sorkatonaság nem rukkolt ki, csupán csak a hon-
védok, a kik fölött szemlét tartani jolent meg a
főparancsnok, a boldog emlékezetű nagy nádor
fia. Este a város, fényesen ki volt világítva, 8
órakor pedig nagy fáklyásmenet vonult a főher-
czeg szállása felé. Az üdvözlő szónoklatra József
főhg. érczes-csengő hangon, dunántuli magyar
dialectussal felelt. Mogköszönte a szeretetet,
melyben személye részesül, s kifejezte hitét, hogy
ebben jókora része van ama szent ügynek, melyet
képvisel. Kijelenté, hogy a békében hű fia lesz
magyar hazájának, melyet harczban honvédői élén
megvédeni, az alkotmányos király előtt esküdött
meg. Végül élteté a királyt és a hazát. Szavait
több izben viharos éljenzés szakitá félbe. Más-
nap a honvéd tanosztályok fölött tartott szemlét
az ugynevezett „török-vágáson". 9-kén tovább
utazott, Tordán át Gyula-Fehérvárra.

** (A magyar királyi testőr ség) felett, mely
most 20 főből áll, szemlét tartott gróf Haller
Ferencz lovassági tábornok és testőrparancsnok.
A testőrök, csinos házi öltönyökbon, sorakozva
várták a kapitányt, ki Simonyi testőrhadnagy s
vezérőrnagy, egyszersmind házi-parancsnok kisé-
retében megjelenvén, rövid velős beszédet tartott
a testőrséghez, melynek a mostani kapitány 30 év
ölött házi-parancsnoka volt. A 75 éves ősz tá-
bornok lelkes szavakban emlékezett meg a test-
őrök feladatáról s a jelenet a királyi párra mon-
dott éljonekkel végződött.

= (Sassy Árpád,) az „Arany Trombita"
szerkesztőjének harmadik sajtópörét nov. 10-én
tárgyalta a pesti esküdtszék. A vád tárgyát „A
határőrvidék" czimü, az „Arany Trombita" szept.
11-ki számában mígjelent czikko képezte, melynek
egyik pontja igy hangzik: „A mult hóban történt
a király részéről az olső lépés, és o tárgyban ő
Felsége által a közös hadügyminiszterhez, továbbá
a magyar és ausztriai miniszterelnökhöz három
rendelet adatott ki. Ez utóbbi a törvényeknek, a
koronázási hitlevélnek és a királyi eskünek valo-
ságos megszegése" stb. — A közvádló obben a
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király személyének megsértését látja, s kéri olitél-
tetését. A vád- és védbeszédek elmondása után az
esküdtok kimondták az itéletet. E szorint Sassy
Árpád 8 szóval 4 ellen „vétkes"-nok találtatván:
a biróság egy évi fogságra, 500 ft. pénzbirságra 8
36 ftnvi perköltség fizetésére itélte. Az elitéit be-
jelente a felebbezést.

** (Lesseps Ferdinánd) a 20 éves Autard de
Bragard Luiza Ilona k. a.-t veszi nőül, még pedig
a lakadalom nov. 25-én Suezben fog megtartatni,
mely alkalommal a franczia császárné, ki Lessops
távoli rokona, szintén aláirandja a házassági szer-
ződést. A császárné ez alkalomra egy pompás nász-
ajándékot készittetott, mely 25,000 frkba került.

** (Bérkocsisügy.) A pesti főkapitányság vala-
mennyi bérkocsi-tulajdonoshoz levelet intézett,
melybon kötelezi őket, hogy nov. 1-én vegyék át a
városházán a hatóság által elrendelt kézijogyekot,
melyek minden koesivendégnek kézbesítendők
lesznok. Ezen jogyeket ki kell osztaniok minden
kocsisnak, ugy hogy nov. 15-én szigoru büntetés
terhe alatt ezen jegyeknek átalános használatban
köll lenni.

— (Beküldetett:) Tételek a jog- és államtu-
dományokból, melyeket a pesti egyetemen kiállott
jogtudori szigorlatok után okt. 22-én, nyilvános
vitatkozás alá bocsátott Székely József ügyvéd és
maros-vásárhelyi kir. táblai ügyész.

** (Halálozások.) K. Papp Miklósnak a „M.
Polg." szerkesztőjének nagyanyja Bcczási Juliánná
80 éves korában okt. 31-kén Kolozsvártt meghalt.
— Osváld Sándor ügyvéd neje Xantus Amália,
Xantus János nővére okt. 29-kén meghalt Pápán
szülésben. — Herrling Jánosné született Eckhart
Katalin nov. 3-kán elhunyt Aradon. — Fleischer
Károlyné szül. Quilla Ilona okt. 31-dikén 22 éves
korában elhunyt. — Csik-delnei Csathó Dániel az
egri egyházmogyo czimzetes kanonoka és püspök-
ladányi plébános, f. hó 6-dikán 72 éves korában
elhunyt. Benne a haza egy kitünő fiát, az egyház
egy tevékeny tagját veszítette.

Szerda, nov. 10. „Tudtán kivül kém." Vigjáték 2 felv.
Irták Mellesville és Duveyrier; ford. Csepregi. — És „A
festő álomképe.11 Ballet 1 felv. Zenéjét szerz. Pugni.

Csütörtök, nov. l l . „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Gounod. — (Toperezer Ilka k. a. első föllépteül.)

Szerkesztői mondanivaló.
— Pest. M. B. Nem tudjuk, hogy az ön Loranffy Zsu-

zsannája, mért épen Loranffy Zsuzsanna s mért nem akármely
más bánatos és szerelmes asszonyszemély? A költemény kü-
lönben nem bir nagyobb belbecscsel, mint az előbbiek, sőt
azok közt volt tán sikerültebb is. — Kisérletek visznek a
siker utjára.

— Szeptember végén; Tulszerelmes és féltékeny;
Édes anyámnak. Három vers, három szerzőtől. Vagy össze-
beszéltek, hogy velünk tréfát űzzenek, vagy mind hárman
együtt járnak a gymnasium elsö osztályába, a hol nemcsak
jó verset, de hibátlan ortografiát sem lehet követelni a
fiuktól.

— V. Géza. Kegyed két különböző kisasszonyhoz ir
lángoló szerelmes verseket s neveik kezdő betűit is kiirja.
Tőlünk pedig azt kivánja, hogy valamelyiket a két vers
közül adjuk ki. Ugyan megjárná, ha mindkettőt egy-
szerre kiadnók! Ne féljen! csapodárságát mi nem fogjuk
elárulni.

— E. S. Emlékkönyvbe stb. Költeményei a régi isko-
j Iából valók ; de abban is csak igen középszerűek. Nem

közölhetjük.
— Halottak estéjén. Iparostól szép igyekezett s

nemes érzelmek; de az irodalmi szinvonal, a közönség előtt
megjelenni kivánókra nézve egyenlő, bármely állásuak s
helyzetűek legyenek is. Azért bár méltányoljuk, de nem
közölhetjük.

— Nagy-Körös. N. J. A „Politikai Ujdonságokban"
fogjuk közölni közelebbről.

SAKKJÁTÉK.
520-ik sz. f. — Janisch és Schumofftól

(Pétervárott.)
(„Két egyenlő hatalmu király politikai egyensúlyban.")

Jelvényes feladvány.

— (Megjegyzésül.) Hozzám intézett felszól-
lalás következtében kényszerítve érzem magamat
ezennel kinyilatkoztatni!, hogy a „Szabadság-
harcz" czimü munka késedelmes megjelenésének
— a legkevésbé sem vagyok én az oka.

Vargyas ur, — a mű szerzője, — azon határ-
időt, melyben művét bevégezni igérte, fájdalom!
nem tartá meg; s miként ő, maga részéről mentsé-
gül nyilvánosan kijelentette: hosszabb ideig kül-
földön tartózkodása és a szükséges kutforrások szor-
galmas .tanulmányozása által volt ebben gátolva.

A szerző, ki most Sopronban hivatalnok, leg-
ujabban arról biztositott, hogy a munka bevégzésén
most már komolyan dolgozik.

Részemről azonban tisztolt előfizetőimnek —
minthogy a munkának bevégzése egyedül a szerző-
től függ — annak megjelenési határidejét illetőleg:
semmi bizonyost sem Ígérhetek, — biztositva lehet-
nek az iránt, miszerint mihelyt a még hátralevő
két füzet sajtó alól kikerülend, t. cz. előfizetőimnek

a nélkül, hogy a hozzám intézendő további
felszólalások szükségessé válnának

pontosan meg fog küldetni. — A késedelemért
bocsánatot kérek; mely késedelmet egyébiránt
egyedül s kizárólag, csak is a szerzőnek róhatom fel.

Pest, november hóban 1869.
Heckenast Gusztáv,

könyvkiadó s nyomda-tuladonos.

Nemzeti szinház.
Péntek, nov. 5. „Nő-uralom." Eredeti vigjáték 3 felv.

Irta Szigligeti.
Szombat, nov. 6. „Bánk bán.u Eredeti opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.
Vasárnap, nov. 7. „A vén bakancsos és fia a huszár."

Eredeti népszínmű 3 felv. Irta Szigeti József.
Hétfő, nov. 8. ,.Ax erdő szépe." Dráma 5 felv. Irta

Feuillet Octave; ford. Feleki Miklós.
Kedd, nov. &. „Dinorah." Opera 3 felv. Zenéjét szerz.

Meyerbeer.
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Világos.
Az elsö húzó az S-dik lépésre mattot mond.

Az 515-ik számu feladvány megfejtése.
(Levin tanár és Wekerletől, Pesten.)

Világos.

b)

Világos.
1. b3—bi c7—e6 v. a
2. Ff 7— e8 (17-dö
3. cö —dö: tetsz. sz.
4. F v. H mattot mond.

Világos.
1
2. c5-d6:
3. Ff7—e8
2. matt mint fent.

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

(a) Sötét.
1 1. d7-dö
2. cö-d7: 2. e7—d6:v.b
íi.Bdii e3f 3. Ke4—d4
4.Heő—f3 matt.

Sötét.
1. d7 d5
2. c7—c6
3. tetsz. sz.

C ^ * Lapunk inai összes számához üartleben és
társa könyvkereskedők (Ffi»t, váczi-utcza l I . sz. a.)
igeu érdekesen összeállitott köoyv- árjegyzéke
van csatolva.

Hónapi-és
hetinap

14
15
16
17
18
19
20

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

H
Katholikus és protestáns

naptar

November
C 26 Szerapion
Lipót hitv.
Edmund püsp.
Csodát. Gergely

C 25 Klem.
Lipót, Gertr.
Ödön,Ottmár
Anián, Hugo

Eugen, Hilda jjenó, Odo
M. Erzsébet © Erzsebet
Bódog hitv. Jolánta

I

E T l - N A P T Á I
Görög-orosz

naptar

Novemb. (ó)
2 E 21 Acindin
3
4
5
6
7
8

Hold változásai.

Acepsim
Joanik
Galakczion
Pál püsp.
33 vértanu
Mihály
® Holdtölte

Izraeliták
naptára

"Kislav R.
10
l l Dán
12
13 Dániel
14 Dávid
15
16 S. Vajes.

19-én 8 óra 34

R.
I

hossza

f.

232
233
234
235
236
237
238

P-
8
9

10
10
l l
12
13

6,
7
7
7
7
7
7
7

perczkor

a p
kél

P-
7
9

10
12
14
15
18

este

nyüg.

6.
4
4
4
4
4
4
4

P-
22
21
20
18
IV
16
14

hossza

í.

359
10
22
34
46
58
71

P-
52
21
38
18
29
45
17

kél

ó.
2
3
3
4
4
4
5

P-
53
14
37

1
28
59
35

nyüg.

ó.

1
2
3
4
5
6
7

P-
81
31
32
32
35
38
41

T A R T A L O M .
I Szerdahelyi József (arezkép). — A szárnyaló idő. — A
j Nedea-táncza (vége). A magyar képviselőház (két képpel).
! — Kaliforniai képek (vége). —Egy kis statisztika. — Egy
I dalmat sólyom-ifju. — Földrengések 1840. évben. — Egy
j uj találmány. — Egyveleg.—A „BoccadiBattaro" és lakói

(képpel). — Tárház: Irodalom és müvészet. — Közintéze-
tek, egyletek. — Egyház és iskola. —Ipargazdaság, keres-
kedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — Nem-

i zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
1 Heti-naptár.

I Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21 SÍ. )
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HIRDETÉSEK.

Az őszi idényre alkalmas
következö czikkek dús választékát ajánlják

Kertész és Eiscrt Pesten, Dorottya-utcza 2. szám, a „ma-
gyar király" czimü szállodával szemközt.

r
Beurle Kr. uj göz-fazekai fö-raktára.

Ezen gőzkatlan vasból készült, 3—4 csavarral légmentesen
elzárható, egy biztossági ventil által tökéletesen veszélytelen
göz-fazekak, hivatva lévén az eddigi főzésmód teljes átalaku-
lását előidézni, háziasszonyok, vendéglősök, gazdák s egyéb élei-
mező intézetekre nézve igen fontosak, mivel a gyorsabb főzés
következtében sok idö és a tüzelési költségnek több mint fele
takarittatik meg, az azokban főtt hus és leves pedighasonlithat-
lanul jobb, tartalmasabb és izletesebb. Legjobb sikerrel használ-
hatók; továbbá ezen fazekak burgonyák, borsók s egyéb ázalé-

kok gyors főzéséhez szintugy, mint husnemüeknek változatos mód szerinti párolásához
és sütéséhez. — Árjegyzékekkel s használati utasításokkal, melyek különféle ételek
készitési módját is tartalmazzák, szivesen szolgálunk.

egy, ezen vetemény termelőinek igen ajánlható
uj találmányu kézi gép, melynek segitségével

egyes személy óránkint egy mérő kukoriczát képes lemorzsolni. Ára 60 kr.

Fütö-szerek. 1 Thea-eszközök.
Samovár 3.50—4.50-ig.
Orosz samovárok 12—35 ftig.
Thea-üstök Berczelius-lámpákkal, na-

gyon ajánlandók, mivel a lámpa egyéb éte-
lek melegitéséhez külön is használható,
sárga- vagy vörösréz 4—12 csészének
10—20 ftig.

Thea-üstök állványokon 2—16 csészé-

Fütő-eszközök, szénlapát, tüz-fogó és
horog 1.30—2 ftig, angolok 3.50-7 ft.
50 krig.

Kandalló-állványok, öntött-vasból, fütő-
eszközökkel együtt 8.20 —3.60-4—lOftig,
szinte ilyenek kutyák s más állatok fest-
vényeivel 10 — 20 ftig.

Kandalló-keretek öntött-vasból vagy
sárgarézből 2.70—20 ftig.

Kályha-előtálczák, öntött-vasból és sár-
garézből 1.75—4 ft. 25 krig.

Szén- és coaks-kosarak 1.80—7 ft.
50 krig.

Fakosarak nádból 2—11 ftig, szinte
ilyenek pléhből 5.20—12 ftig.

Kályha- és kandalló-ernyők különnemü
kiállitásban 10—25 ftig.

Fúvók 70 kr.—4 ftig.

nek oxid, vörösréz vagy fénymázolt pléh-
ből 4.50—26 ftig.

Thea-kannák, brittania-érezböl 1 —12
csészének 2.80—12 ftig.

Tejfel-csoprok 1.15—4 ftig.
The-tálczák fénymázolt pléhből 1 — 5

ftig, fából 3.50—12 ftig, fából asztalka
alakjában 15 ft.

Thea-szürök, pakfong,alpacca és ehinai
ezüstből 35 kr.—2.50 krig. Thea-golyók,
tojás-főzők, tojás-föző föveny-órák, thea-
szelenczék stb. dús választékban.

rok fából 1.60—7 ftig. C'zitromprések 65 kr.—3 ftig. Dió-törék 60 k r . - 2 ftig.
Asztali, kézi és ágas gyertyatartók vasból, sárgarézből, alpaccából és ehinai ezüstből.
Koppantók, gyertya-eloltók, takarítók és tálezáskák, lámpa-ernyök 15 kr.—
2 ftig. Lámpa-ollók 65 kr. Kézi lámpások 60 kr.-4ftig. Törés-és tüzmentes gaz-
dasági lámpások 1.90—3.40 krig. Amerikai nádsrprök gyári raktára, dbja 1.10 —
1.50 krig. Butoi -porolók 60 kr.—1 ftig. Bútor-, asztali-, haj és ruha-kefék 50 kr.—
2 ftig. Tollporolók 30 kr. —1 ftig. Angol szoptató-üvegek 75 kr.—1 ftig. Franczia
soda-viz-készilö-gépek l l — l ó ftig, sárgaréz törömo/^arak, téglázó és kolmizó
vasak, kolmizó ollók 80—75 krig. Fürdő- és ablakra való hévmérök 60 kr.-2.50
krig. Különnemü éjjeli lámpák 1 — 20 ftig. Angol pénzszekrények finom lakatok-
kal 4—12 ftig. Asztali csengők közönségesek és nyomó készülettel 90 kr.—6.50 krig.
Esernyők 2.85 12 ftig. Esernyő-állványok 3.75—6 ftig. Ajtó elé való lábtörülók
angol fűből, ruganyból és cocusból 1.15—6.50 krig.

Légvonat ellen mentö pamut-hengerek,^
szülét, melynek segitségével ablakok és ajtóknál a légvonatot tökéletesénél lehet zárni,
mely azonkivül télben a fűtési költségeket tetemesen csökkenti, a por behatását gátolja,
a nélkül, hogy az ablakok szellőztetés végetti felnyitását akadályozná. Az útmutatást
követve, kiki könnyen képes ezen hengereket ablakaira alkalmazni, mi egy középnagy-
ságu ablaknál 50 krnyi költséggel jár. A hengerek ára: ablakra való rőfje 4 kr., bar-
nák 5 kr., ajtókra való fehérek rőfje 6 és 10 kr., barnák 7 és l l krajczár.

hajkenőcsök, hajolajak, viaszhajkenő-
csök, bajuszpedrők, fogtisztitó porok,

pépek és folyadékok, valódi kölni-viz stb. stb. a bel-és külföld leghiresebb gyáraiból.
RllO-í inv fpl í"7Ínfi lr 8 Ö k r-~~ 1 f t- 4 0 k r i S ' r u 8 8 n v vízmentes öltönyök
m i ^ d l l y ICltiLiytUK io.75—20 ftig, légpárnák 3.50—5 ft. 50 krig, gyer-
mek ágytakarók 1—5 ftig és egyéb gyógytani eszközök.
M i i l a t t a t r i t í j reaeiátpl i-nlx s a k l í ~ é s d » m t ó b l á k 8 0 kr.—20 ftig, sakk-
MUldlldW i d lhdbJd lCl íUK, alakok 1.20—10 ftig, Dominojátókok 50
kr.— 9 ftig, tartli-deszkácskák, finom játszó-kártyák, csont és érez játékbárczák, kártya-
prések, kártya-és játékbárcza-szekrénykék, Roulette, sors, tombola, Steeple-Chase és
más uj társasjátékok.

virág-asztalkák 6—30 ftig. Papirko-
sarak 2—15 ftig. Madárkalitkák fel-

Szappanok és illatszerek,

A háztartás egyéb czikkeihöl.
• Excellens káv<'fdzö-gépek 1 —

4.50—14 ftig. Kávé- és pohar-tálcrák.
szelenczék, fából, kristályból, angol cz: _ _ „ o . _
kosarak sodronyból 18 kr. — 2 ftig, fénymázolt pléhből,alpaccából stb. 50 kr. n.
Palaczk és pohártartók 40 kr.—15 ftig. Eczet- és olajtartók 90 kr.—12 ftig.
Asztali késkosarak 1.40—3 ftig. Angol kávé-örlök 1.20—4 ftig. Cznkorvágók
30 kr.—4 ftig. Asztali- és uzsonna-kések és villák, angolok e's legjobb belföldiek,
bonczoló, konyha, diszitő, kenyér, vaj, sajtkések ős angol késfenök minden áron és
dús választékban. Asztalfedök viaszvászonból és fából 25 kr. —5 ftig. Palaczk-dugók
ezüstölve, lánczczal és láncz nélkül 20— 90krig. Vaj-, sajt-,kenyér-és bonezoló-tányé-

j sjáték

i d K d & U K g el
függeszthetók és asztalkákkal együtt 1.80—22 ftig. Nagy ágas gyertyatartók párja
3.60—120 ftig. Hálószobai függő-lámpák 11—36 ftig. Csillárok 120—240 ftig. ütánzott
márvány-oszlopok l l ft. Szobrok, mellszobrok s egyéb alkalmas tárgyak.
R A r n p m i i f ^ i k l r c k l r ' 8 e n jutányos és legujabb pénztárczák, szivar- és
U U 1 I S C U 1 U I^-IJVUCIV, levéltárczák, dohányszelenczék, vállba függeszthető

j szivartárak, nagy papírpénz-, váltó- és részvénytárczák, jegyzőkönyvek, minden nagy-
! ságu női kézi-táskák, fényképalbumok.

4ftig. nősbékahéj, borostyánkő, zománcz sat.ből a legujabb Ízlésben készülve minden áron.

4.50-36 ftig.Szinházi látcsövek
Vadász- és védöfegyverek, 7.80-120 ftig.
K o\7iTkI v o f o l r 1̂ —45 forintig stb., melyekről kivánatra szivesen szolgálunk
lAC V UI V Cl e i i árjegyzékkel.

mP*" Irásbeli megfotzásoknál, melyek gyorsan s nagy figyelemmel eszközöltetnek, a megrendelt tárgyakra szánt
árnak körülbelüli meghatározását kérjük. — Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők. 702 (3-4)

Lefaucbeox-töltények
bevelot J.

hirneves gyárából Párisban,
a következő legolcsóbb árért ajánltatnak u. m.:

1 mille marko Grevelot zöld kai. 16 ft. 30 kr.
1 » » » " » 12 » 35 »
1 » » Bieno » ,., lg „ 20

12
16
12

M

M

»

22
16
18

G. J. barna

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

j y Van szerencsém ezuttal a t. cz. közönséget jólrendezett

fegyverraktáram s vadászpuska gyáramra
tisztelettel figyelmeztetni, hol mindennemü Lofaucheux, Lancaster stb.
a legszilárdabban s jótállás mellett készittetnek el, s azon helyzetben
vagyok, hogy e szakbani minden kívánalomnak a lőhető legolcsóbb árak
mellett gyorsan s pontosan megfelelhetek.

MT* Vidéki megrendelések szokott pontosság-
gal eszközöltetnek. 573 (7-8)

Biztos és gyors megölése

a patkányok és egereknek,
egy cs. kir. kizárólagos szabadalm. patkány- és egér-irtószerrel

gyertya-alakban.
Eg-y darab ára 50 kr. o. ért.

Valódilag kapható P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-
| utcza 7. sz. Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban. 657 (4 — 9)

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

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

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

varrva, 1, 1 forint 20 kr.
Szőtt zubonykák 50, 60, 70, 80 kr.; kötöttek 90 kr., 1.20, 1.50, 1 ft- 7 Ö k r -
Zubonykák és fökötöcskék együtt; kötve, horgolva tagy hálózva 1.50, 2, 2.75,

3 forint 50 krig; szalaggal diszitve 2, 2.50, 3, 4 forint. 6 3 2 (3~~6)

i l
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KIRNER JÓZSEF,
magyar királyi udvari fegyvergyárnok

Pesten, s z e r v i t a - t é r 4-dik s z á m a lat t
ajánlja a leggondosabb szerkezetű 8 pontosan kipróbált

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

(Percussions-Gewehre)
1 egy esövü puska, vascsővel . . . . . . . 8 ft., 8 ft. 50 krig 1 duplapuska, drótcsővel 22—24 ftig
1 duplapuska, vascsövei 15 ft., 17 ftig 1 duplapuska, damaszk csővel 30—45 „

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

Továbbá készitek Lancaster-dupla|>uskákat a legujabb szerkezet szerint, Lefaucheux-, Lancaster golyó-duplapuskákat pon-
tosan kipróbálva.

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

®£S* Vidéki megrendelések utánvét mellett, a leggyorsabban eszközöltetnek. 622 (7—ll))

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 vaskalap legujabb
szerkezetű.

valamint a legujabb szerkezetű Á fakalap vagy a régiebb ezerkeztti
korona.

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

gok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztat-
hatván a harang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett "és szabadalma-
zott surlodásment persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozásis 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 hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly ijesztő
kongás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad. 433 (10 — 12)

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

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia
meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a

leggyorsabb s legsikeresb.
Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak:Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.

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

Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél, király-
utcza 7-dik szám alatt. 648 (4 — 10)

Petrik Géza
(elöbb Osterlamm Károly) bizomá-

nyában Pesten megjelent:

A régi és az uj hit
a Krisztusban.

Dr. Schwalb Moritz, brémai pap
értekezése a protestáns egyletben.

A második kiadás után forditotta

Laukó.
Ára 30 kr., vidékre 5 krral több.

046 (.'i—3)

Uj üzlet. Az ujonnan nyitott, Uj üzlet.

„A takarékpénztárhoz"
czimzett norimbergi-, diszmü- és rövidáru-kereskedés

egyetem-utcza 2-dik szám, a pesti takarékpénztár uj épületében
dus választékban ajánlja a következő czikkeket:

Ajándékokhoz és gyakorlati használatra alkalmas diszmü-
pénz-, szivar-, leveltarrzakat és egyéb bör-arukat, utanzott

Lékszereket, dohányzó-szereket, szappanokat és az illatsze-
rek egyéb kedvelt nemeit.

J nevezetesen kitünő minőségü kötő- és varro-pamotokat, ezér-
-—nákat, zsinórokat, galantokat, egvátalában a varró-asztal

összes kellékeit.
UH divatCZikkeket, nyakkendőket és shawlokat. init-gallérokat, ujjelő-

' ket, ajjelö-gombokat stb.
701 (3-4)m i I M j e n jjoru gyermekek számára.

Tekintettel a jelen évszakra pedig: Téli fejkötóket, mellfedöket, gyer-
, m * k ' f " y ^ s.tb- horgolt gyapotból, nemez czipőket, rugany eárczipo-
ket, HHO-szereket, fa- és szén-kosarakat, s a háztartás sok egyéb czikkeit

lejyolcsóbbra szabott határozott árak mellett.

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

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

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

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

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

1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 36, 40
50 forint és feljebb.

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

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

ajánlom az uszályos crinolint, darabja 7, 8, 12 forint.
Legujabb fehér lóször alsó szoknyák 4, 5, 6, 8, 10, 12 forint. 634 (3—6)
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Mindönkinek különös figyelmébe íijánltatik a

Forty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ,
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü

scH£8~ f t r l H ^ f - p n l b a j o k b a n . - íly ba-
jok a torokgyula-
dás, légcsőhurut,
bőr k és - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
angina) mindenne-
mü megsértések, ha-
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá-
madható s e b e k ,
megforrózások, da-
rázs- vagy méhszu-
rások, konok-feké-
lyek, zúzátok (con-
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsil-
lapítással — rögzött
idaganatok, gümők,
tályogok, pokolvar

(carbunculus pustulali magna), megkeményedések, genyedésétt vérkelések, min-
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad-
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz: továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.

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

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

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

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

udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál, az uri-utezában H „két matrózhoz," Botka és társánál a nagymező-uteza
45. sz. a. — Budán: Pichler Győző kir. udv. gysz. a KrisztinavárosbanWlaschek
E. gyógysz. és a császárfúrdöi dohánytözsdében. — Bécsben: Plebán F. Xav. gysz.
urnál (Stockim Eisenplatz) Xr. l.,dr. Girtlergysz.,Freiung 7. sz.,dr. Strasky Nándor
raktára Kiirntnerstrasse Si. sz. n. — Aradon :Szarka J.-nál. — B.-Vjfalnn: Vass.Jenő.
— Békés-Csabán: BienerB. — Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. — Duna-Föld-
váron: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. és Schuttág J. gyógyszerész. — Eperje-
Sfn : Isépy Gy. — Érsekújvárott:Conlegner J. — Esztergomban: KéglL. — Gyön-
gyösön :Kocianovich J. — Gyérött: LehnerF. —Hajóson: Az ottani m.k.postahiva-
talnál. — H.-M.-Vásárhelyen :OblatL.— Hftgyészen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jóls-
ván: Maiéter Alb. — Kaposvárit: Schröder S. — Kaxsán: Koreg-tkó A. — Komá-
romban : Grötschel Zsigmond. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. —
Maros-Vásarhelyt: Bucher M. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson:
KreitlG. — N. Kanizsán: Wajdits.T. — N -Szebenben:Zöhrer J.F. N.-Szombaton:
Pántotsek R. — N..-Váradon: HuzellaM. — Nyir-Báthoron:Sztruhár J. Nyíregyhá-
zán : Kovács S. — Pakson: Malatinszky S. — Pécsett :SipőczJ.— Podolinhan :Fayx
József. — Pozsonyban: PisztóryB. — Rimaszombatban :HamaliárK.— Rozsnyón:
HírschJ.N. —Sopronban:Bock Gy. — Selmeczen:VitkovicsJános. —Szabadkán:
Bauhofer V. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.-
Györgyőn : Mersits J. — Szoboszlón: Beszédes J. — Szombathelyen: Pillich F. —
Temesvárott: Pecher J. E. és Quiriny A. gysz. — Tétson : Héder L. — Unicvárott:
OkolicsnyJ. — Vasvárt: Árady P. és Rossás R. — Versetzen: Guist M. — Vesz-
prémben : Ferenczy K.-nál. — Zágrább in: Mitlbach Zsigmond. 648 (4 — 6)

Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Brassón: FABICK E. és GYERTYÁNFFY J. és FIAIVAL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Czernowitzban: S l l I N I R t H J.-nál.
Főraktár Moldvaorszagra nézve: Jassiban: JASSINSK1 A. gyógyszer.
Brailában : Oláhországban: Dr. C. C. HEPITES gyógyszerésznél.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók

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

JPF* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telesittetnek.

Magyar atalanos

közgazdászai^ ipar és kereskedelmi
központi ügynökség

Pesten, Sebestyén-uteza 5-ik szám.
Ezen 10,000 forintnyi óvadék mellett engedélyezett intézet üzlettárgyai:

B i r t o k o k adásvétele éu baitzonbérlete. K ö l c s ö n ö k kieszköz-
lése ingatlanokra 1000 ftól felfelé. Biztositási ügyekben az érdeklettek által a bizto-
sitási szerződések alapján támasztható jogos igények érvényesítésénél felek jogképvi-
selete. Pénzbehatábi ügyletek. Bel- es kölföldi intézetek, társulatok, községek,
gyárak, Kereskedőházak 6 magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek
pénzügyi és birtok-viszonyainak rendezése s vagyonának kezelése. Társula-
tok és vállalatok létrehozása. Uj felfedezések és találmányok értékesítése.
Ügyletek és üzletek korüli útbaigazítás, felvilagositá- s tanácsadás.

Az ügyködő felek előnyének s érdekeinek lehető előmozditása tekintetéből az
intézet, a tulajdonos ügyvédi irodájával egyesittetett.

Programotok, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető, dij nélkül és
bérmentve küldetnek. Kármán Lajos,
397 (10—11) köz- és váltóügyvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa.

LIEBIG-féle HÜSKIVONA1

FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika)

LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSÜLAT LONDONBAN.

Nagy megtakarítás a háztartágra nézve.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely V, részszel olcsóbba kerül mint »

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

ErösitS szer gyengék s betegek számára.

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

séget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báro LIEBIG J. tanár 8 dr.
PETTENKOFER M. aláirásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

Részletes árak az egész osztrák-magyar birodalom számára.
•/« angol font % angol font1 angol font tart. tégely

f> frt. 80 kr.,
% angol font /« ango /g g

3 frt., 1 frt. 70 kr., 92 kr.
Kapható: a legtöbb kereskedések s gyógyszertárakhan.

Nagybani raktár: iemétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a társulat
levelenőtagjainál:

THALLMAYER A. és társ. Pesten. 556(8-16)
VOIGT JÓZSEF és társ., s KLOGER és fiánál Bécsben.

Az aUlauosan Jónak elismert vaiodi » egészen Irisen érkezeti

SCBNEEBER6I NÖVENY-ALLOP
mell- 8 tüáőhetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mcllBzorongás, elnyálkásodáa»
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Tftrftk Jóísef gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wagner D.

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

B U D Á N : Schwarzmeyer J. gyógy szeress urnál.Aradon: Probst F J
Asíódon: Sperlagb J. gy.
Baján : Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa-

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

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban: Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A
Csaton : Borsay F. gysz.

Kolozsvártt: Megay M C.jS.-Sz.-Gyorgyfln: ötvös P.
Körmöczön: Draskóczy gy.
Karoly fehérvár: Fischer É.
Knbinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.

! Mitrovics: Krertonoshics A.
IMohács: Pyrker Gyula gy.
I Marosvásárhely: Jeney gy.
!Munkácson: Gröttier L

Debreczenben: GöltlN gy.jMohácson: Kőgel D.
Deésen: Krémer S. JNagybányán: Horacsek J.
Dettan: Braunmüller J. gy, Nezslderben: Fuchs ,T.
Devecserben: Hoffmann B. Nyitran: dr. Láng E.
Eszéken: Kawilowicz gysz jNyíregyházán :HönscbEde
Eperjesen: Zsembery Ign I gyógysz.
Érsekujvár: Coclegner Ign.jNagy-Becskereken:Nedel-
Egerben: Wessely gysz. : kovics és Haidegger.
Eszeken: Thürner fiai ésjNagy-Kanizsan : Welisch

Dessáthy gyógysz. ! és Loyack gyógysz
Gyérött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz
^ » ját m V T T 1 t # ."

;Nagy-Károly: Schöberl C.
jNagykikinda: KomkaA. J.

Hacztéld: Hagelschmidt V.iNagyváradon: Janky A.
Hátszegen: Mátesy B.gysn.!Nagyszombatban: Pantot-
Ipolyságon: Mikulási T. I schek R. gyógysz.
Jánoshnzán: Kuna gysz \ Orosházán: Van gyel M
Jolsván: Maleter gysz. :Pancsován: Graffgysz.
Kaposvárit: Schröder J g y . : Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen : Strehle gys«.
Károlyváftt: Benich J

I Posegán : Balogh gyógysz.
| Pntnokon : Szepessy gysz.

Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger
gysz. és Spatay A.

Kassán: Eschwig E
és Dussil gysz.

Rosnyón : Posch J. gysz.
Késmárk: Genersich C és A j Rimaszombat: Hamaliárgy.
Kecskeméten: Papp M. I Roman: Milutinovitz S.

gyógysz.
Sopron : Voga és Rupp-

recht.
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Sasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J .
Serajevoban: GyulekaN.Ö.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson : Nyers S. gysz.
Szathmáron: Jurácsko D.
Szent-Miklóson: Haluscbks

Karánsebesen :Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.

Hékáson: Boromi K gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
Szabadkán: HofbauerI.gy-

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

Legjobbféle

Szarvason: ítéthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Törok-Szcnt-Miklos: Piu

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

és özv. Benesch P.
l\jvidéken: Schreiber F.
Varaimon: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Vaczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony : Ivanovics és fia.

[Zalatnan: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél.

644 (2—6)

j j valódi gyógyszer
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
s börkütegek sat. gyógyítására. Egy üveir

ára 1 ft.

Stíriai Stuh-havasi-növény-
nedv

mell- s t ü d ő b e t e g e k sxámára.
Egy üveg ára 87 kr.

Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

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

70 kr.
Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesund-

heitspflege und Mcdicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-AUop" Folgendes:

„Der aus AlpenkrSutern bereitete „Schneebergs KrSnter-Allop" des Herrn
A.pothekers Bittner in Glogi?nitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, irt
bei allén katarrhalischen und entziindlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel Er mildert besser als alle anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit bei empfindlichen.
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten n. s w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günstigem Resultate angewendet."

Főraktár: IHTTXKH GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

i l
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2 erős kocsi-ló
ölcsó árért eladandó.

E tárgybani bővebb tudósitást ad: a „Vasár-
napi Ujság" kiadó-hivatala. Pest, egyetem-utcza 4-dik
szám alatt. (1-2)

A cs. kir. engedélyezett

KORNEUBURGI MAÜHAPOR,
l o v a k ,

szarvasmarhák és jnhok ssámára.
1 nagy csomag ára 84 kr., 1 kis csomgú 42 kr.

üditő-nedv (Restitutions-Fliiid)
lovak számára

Kwizda Ferencz Jánostól Korneubnrgban.
Az egyetlen szer, moly a magas cs. kir. egészségügyi hatóság által

gondosan megvizsgáltatott, s azután ő Felsége I. Forencz József császár
által kizárólagos szabadalommal kitüntettetett. Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.

WF Lóköröm-kenöcs "••
a cserepes, törékeny köröm, s a kis üres körömfal stb. ollen.

Egy szelencze ára 1 ft. 25 kr.

Köröm-nyirpor
a lovak nyirrothadása ollen. — Egy üveg 70 krajczár.

Kutya-Iapdacsok,
kutyabetegség (Staupe) görcsök, vidatánrz, nehézség, csúz

s a rendes kutyabetegség ellen.
Biztos óvszer a veszettség ellen. — Egy skatulya ára 80 kr.

Gyógypor baromfiak számára,
a dögvész, s a ludak, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok, pávák stb. rendes

betegségei ellon. — Egy csomag ára 50 kr.

Sertés-por a futó lob ellen.
1 nagy csomag ára 1 forint 26 krajczár, 1 kis csomagé 63 krajczár.

, a Juhok vérhasa és métely-bajai ellen.
1 nagy csomag ára 70 kr., 1 kisebbé 35 kr.

Mindig valódilag kaphatók PESTEN: Török J. gyógyszerész urnál, király-
utcza 7-ikszám, — Thallmayer A. és Társa, — Halbauer testvérek, — Glatz J. --
Kindl és Rakodczay A. uraknál. — BUDÁN: az udv. gyógyszertárban.

Továbbá:
Aszódon: Prém L. Aradon : Probst J. F., Tones és Freiberger. Ar.-ÜHaróthon:

EdingerM. B.-Gyarmaton: Omaszta T. B.-Ujfalnn: Vass Eug. gyógyszerésznél.
Beszterczebányán: Göllner F. Breznyóbányán: Göllner S. és fia. Brassón : L.
J. és Heszheimer A. és Társa, Gyertyánffi A. Csáktornyán: Kárász A. Debreczen-
ben: Bigniod, Csanak J. és Gassner C. Deltán: Itack János. Déván: Lengyel G., Ger-
gelfi T. Doboinan: Kuhn F. D.-Földváron: NadharaP.Eperjesen: Zsembery Jó-
zsef. Eszéken: Deszáthy I. Esztergomban: Bierbrauer J. C. Gyöngyösön:
Koczianovich. Győrött: Lehner F., Eck er F. Jólsván: Maleter A. Kolozsvártt:
Wolff J. ésKaravasy A. Dietrich S. Kaposvárt: Kohn Jakab, Schrödler József. Ko-
máromban: Belloni A.,Zieglerésfia. Kassán : Novelly A., Deutsch J. Késmárkon.-
Genersich A. K.-Szt.-Mikioson : Csappó G. Kőszegen: Bründl A. Lugoson: Kron-
neter M.-Óvárott: Anton J. Miskolczon: Spuller J.. Pasteyner F., Csathó Istv. dr.
N.-Becskereken :Nedelkovics és Deutsch testvérek. N.-Kanizsán: FesselhofferF., Ro-
senfeld J., Rosenberg J. és Welisch J. N.-Tapolcsan: Pollakj. IV-Szombaton:
Karner lt. N.-Váradon: Jánky A. Nyíregyházán: Reich, Pawlavics. Orosházán:
Grabovits D. Papán: Bermüller J.Pakson: Flórián J. Pécsett: Seyfricz H., Kisagy
és fia. Pozsonyban: Zechmeister testv., Hackenberger testv., Wanitschek J . L., Ko-
vács J.H.-Szomba(ban:HamaliárC. és Maleter J. Rosnyón: Posch F.J. Sárváron
Gayer J. Skotachau: KukutsE.Segesváralján: StellerN. Székesfehérvártt:Leg-
mann A. L., Kovács P. Szegeden: Aigner C. Szigetváron: Koharits K. Sziszeken:
% ier i™ S z»lnokon : Horánszky N. Sopronban: Pachthofer L., Müller P. Szulok
M., Mautner L. és Flandorfer. Tatán: Ehrenfeld M. Temesvártt: Babusnik A
Mayer es Sailer. Tiszolczon: Bukovszky A. C. Trencsénben: Weisz S. L. Uj-Ara-
don: Orth A. J., Liskovics A. Varasdon: Halter F., Koterba B. Veröczén: Besz
J. K. Veszprémben: Mayer.Tuszkau.Láng J. Vnkovaron :Kirchbauer F. Wiener-
Neastadt: Lagersdorf és Wallner. Zala-Exerszegen: Hubinszky A. Zelizen:
Steyrer^Zsolnan-. Paradovsky J. uraknál. 651(2—3

g0T Figyelmeztetés. Azont.cz. mezeigazdák, kike szereket valódi, hamisit-
tatlan minőségben akarják l)irni, figyelmeztetnek arra, hogy minden csomag és
üvegen ott legyen „lranz Joh. Kwizda in Kornenbarg",pecsétje és czime.

Ölcsó pipere czikkek.
1 szines perk il gallér 6 kr.

1 pár perkail ke'zelö 12 kr.

H T 1 hímzett álló g Hér 125 kr.
Kézelő és gallér 40 kr., 50 kr., 75 kr., 1 forintig.
Jabots és moll-csokor 40 kr., 60 kr., 1 forintig.

Stuard gallérok 60 kr., 1 ft., 1 ft. 50 kr.
Selyem cravattok 15 kr., 2 0 kr., dar bia *&®
Pongyola fokotok 75 kr., 1 ft., 1 ft. 75 kr- és a legfinomabb

fehérnemüek minden áron. 633 (3—6)

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

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyotem-uteza 4-ik
szám) megjelent és minden könyvárusnál kaphatók:

Útmutatás a sebészi

műszerek elemzésére s bírálatára.
Irta

Stwckinger Tamás,
4-edrét (46, 34 lap, XXIII. táb.). — Ára 3 forint.

G Y Ó G Y Á S Z A T I

VÉNYZSEBKÖNYV.
a bel- és külbetegségekre

valamint a szem-, fül- és börbajokra nézve,
a bécsi iskola szerint.

irta Dr. Dillnberger Emil.
A harmadik javitott kiadás után magyarra forditotta

idősb PURJESZ ZSIGMOND.

16-rét, két rész egy kötetben. (XV, 224, 184 1.) Fűzve 1 ft. 60 kr.

KÁNYA JÓZSEF
Pest, Józseftér 10-ik szám alatt,

ajánlja ujonnan berendezett

női divat- és vászonáruk kereskedését*
Különösen a vászonárukra hivom fel a hölgy-világ figyelmét;

mert azok gazdag változatosságban és oly kitünő valódiságban vannak
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
közhasználatra való vásznakig, a lehető legjutányosabban szabott ára-
kon szolgálhatok. 606 (6—8)

Heckenast Gusztav
könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám), megjelent és minden könyv-

árusnál kapható:

Paczig Gr. C. A koránk igényei szerint mezAgazdatiszt. Egyuttal czélszerü s tanul-
ságos kézikönyv a földbirtokosok, mérnökök, mezőgazdaság-intézők,kezdőgazdák
s tanonezok, szóval mindazok számára, kiket érdekel a gyakorlati mezeigazdaság.
Szerző ötödik kiadása nyomán hazánk viszonyaihoz alkalmazva átdolgozta
Reischer Endre. (VI, 432 lap, 8-rét) fűzve 2 ft. 60 kr.

Leibitzer, Johann Popoláre Encyklopffdie der praktischen LandwirJhschaft.
Ein belehrendes Taschenbuch für Güterbesitzer, Wirthschaftsbeamte und Land-
wirthe. Mit besonderer Berücksichtigung der Verhaltnisse des österreichischea
Kaiserstaates. D r i t t e , nach dem gegenwSrtigen Stande der Naturwissenschaft
verbesserte und mit ZusStzenbereicherte Auflage. Herausgegeben von Dr. Fernand
Stamm. Mit vielen eingedruekten Abbildungen. 806 S. gr. 8.) Geh. 2 fl. 50 kr-

T. cz. Werther és Brázay uraknak Pesten.
Nem mulaszthatom önöknek legőszintébb köszönetemet nyilvánitani a

küldött „Sósborszesz (Prap. Franzbranntwoin)"-ért, melyet köszvényes
fájdalmaimban valóban jó eredményűvel használtam, és ajánlom egy-
átalában rheumalikus fájdalmakban szenvedők figyolmébe.

Hazafiui üdvözlettol 679(1—3)

Ságh, 1869. október 15-dikén. Lőrinczy Cíábol*.

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

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

után 1 —4 óráig.
fi^~ Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatok, g kívánatra a gyógy-
szerek is megkfildetnek.

579 (4-12)

A dr. Pattison-féle

kömény-vatta
mint legjobbnak bizonyult gyógyszer

köszvény s csuzos bántalmaHiiak

minden nemei u. m.:

arcz-, mell-, torok-s fogffljdalmak, fej-,
kéz- s térdköszvény; továbbá tagszagga-
tás, derék- s ágyékfájdalmak stb. ellen,
kapható: egész csomagokban 70 kr., félcso-
magokban 40 kr., Pesten, a „szent lélek-
hez" czimzett gyógyszertárban, király-utcza
7-ik szára alatt; Aradon: Bruckmayerszerb-
utcza ]-ső szám; Pozsonyban: Heinriei F.
gysz.; Temesvárt: Pechei- J. E. gysz.; Ma-
kón: Weil Márk; Budán: Pichler Viktor
udv. gysz.; Zomborban: Heindlhofer Rob.;
Eperjesen: Schmidt Károly gyógyszerész
uraknál. " 641. (2—4)
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. 10—11arany foglalv. rugóra

kettős födéllel »
kristalüveggel »

horgonyórák 15 rubinra »
» 15 » kettős

15,
15,
föd

12—18
15-16
16—17
16—17
éllpl 10

angol
20—22

horgoiiyórák kristalüveggel 19,
20—22—24

» ugyanazok kettős födéllel . 24—26
» vál. remontoir kengyelnél felh. 28—32
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45

Arany órák 3. sz. horg. 15 rub.36,40, 45—50
% ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
» valódi remontoir kengyelnél

felhúz 70, 80, 90-100
» valódi remontoir kettős födél-

lel . . 100, 110, 120, 130—200
Arany hölgyórák (3. sz.)

» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—32
» » 8 rub. kett. födél. . 38, 42—45
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

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

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

50-55
Havi regulatorok . . . . . . 30—32
Ébresztő óra

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

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

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
P 0 - Nem tetsző áru kicseréltetik.

Javitások legpontosabban és jutányos árért
teljesítetnek. 598(11—12)

639

Nemzetközi kiállitás Amsterdamban 1869.
A Liebig-féle huskivonat-társulat.

mint minden előbbi kiállitáson, ugy most is a legmagasb kitüntetést kapta,
ugyanis:

a nagy becsület-diplomát
(mely az aranyérmen is felüláll.)

A t. cz. közönség e huskivonatot illetőleg — összehasonlítva alulirt í |
társulat produktumát a kereskedésben előforduló hasonnemü készitmények- •
kel, ujból meggyőződhetik annak kitünő minőségéről, s ez alkalommal'1

ismételve kérjük báro Liebig J. tanár s dr. Pettenkofer M. urak aláirá-
sával ellátott bizonylatlevél szives figyelembe vételét, — hogy bizonyosak
lehessenok abban, miszerint a Liebig-féle társulat huskivonatát valódi!
és hamisitlan minőségben kapják.

Liebig's Extráét of Meat Compagnie (Limited).
London, oktober 1869.

43, Mark Lane.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

I titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 616(8—12)

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Rodet , lyoni orvos

ragályelleni leg;biztosb óv-
szeréről,

a férfi és női ivarszerek boncatani ábráival.
Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

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

saját házában.
647 (4—4)

VADÁSZFEGYVEREK
nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamüves munka

WtT Baját készítmény
finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 60, TO, 80, 9 0 , 1OO egész

120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,
a leghiresebb franczia gyárakból 42, 45, 50, 6O egész 115 forintig:: mindennemü

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

1 1 ^ Revolvereket '^M
Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfolhuzással 10, 12,

15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
Dlftr7ÍAli7Alr P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
I löZlUIj 'Ul i csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Flobert pisztoly és puskák, jKfy&,°g:
faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

UNSCHÜLD EDE,
fegyverkészitő és kereskedő

Pesten, váczi-utcza a „Ievél"-hez.
íjT A legszilárdabb munkáért, s a fogyvorok szaba-

tos lőképosségeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.

Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesittetnek.



A Brannschweis lierezegségi állaui-
jntalom-sorsjegyekkeli játék, minden
államban törvényesen meg van engedve.

tsak 7 a. é. forint
az ára egy eredeti egész sorsjegynek
(nem Ígérvények); az eredeti sorsje-
gyek általam minden résztvevőnek ke-
zeihez szolgáltatnak; az állam által
biztositott s engedményezett braun-

schweigi nagy

pénznyeremény-sorsjáték
huzása, melyben minden kihuzott
sorsjegynek halározottan nyernie
kell, már 1869. évi nov. 17-én és 18-án

veszi kezdetét, főnyeremény

100,000 tallér
továbbá:

80,000, 75,000,10,000 68,000,
65,000,64,000,62,000,61,500,
61,000, 40,000 20,000,15,000,
12,<00, 2-szer 10,000, 2-*zer
8000, 1-szer 6000, 3-szor 5000,
6-szor 4000, 3-szor 3000,14-szer
2000, 2'Á- szór 1500, 130-szor
1000, 7-szer 500, 210-szer 400,
17-szer 300, 331-szer 200,402-
szer 100 és 24,500 felüli nye-
remények 80, 60, 40, 20 stb.
porosz tallérban.

Bérmentes megrendelések a pénz-
összeg beküldése mellett a legtávolabb
vidékre is gyorsan, pontosan és titoktar-
tás mellett eszközöltetnek ; a huzás után
a hivatalos sorshuzási lajstromok a pénz-
nyereményekkel együtt haladéktalanul
meg fognak küldetni. Megrendeléseket
közvetlen elfogad

ttoldfarh A.
állaniértékpapirok-kereskedése

Hambnrgtan.
A különféle államok álul hirdetett

összes sorsjátékokhoz, ugyanazon eredeti
állam -jutalom - sorsjegyek előnyös
feltételek mellett közvetlen nálam is
megrendelhetők. 660(3-3)

Különös figyelmeztetés
számára, j

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam lévén sajnosan tapasztalni, misze-1
rint „Giliszta-csokoládé" név alatt
ismert, kitünö hatásu szeleteim üzér-1
kedő csalók által utánoztatnak, az álszer I
sajátomról vett minta szerinti utasitás
mellett terjesztetik; van szerencsém a
tisztelt közönséget ezennel figyelmez-
tetni, hogy valódi általam készitett „Gi-1
liszta-csókoladénak^'csak azt ismerje
el, melynél a mellékelt utasításon nevem I
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg alá-
írva van, mint itt alább látható. Egyéb-
iránt legczélszerübb a megrendeléseket j
közvetlenül nálam, vagy a könyvecském-
ben megnevezett t. bizományosoknál i
eszközölni. ö«2 (Í2 —12)

Kapható Pesten: Török Jozst't és j
Thallinayer és társ uraknál.

gyógyszerész.

% í.
Érdekelt bizonyitvány „liiliszta-csoko

Iádéin" tekintetébe. Szikszó, január 18-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta-csokoládejanak" hatása csodá-
latos nagyszerü volt, és csakugyan sajnálatos
Tolna, ha a tekintetes urnak titka időjártávaí
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
Tegyészet nagybani előhaladásának, az után-
aott ,.(jilisztn-tsokiiladf'az önéhez képest
semmi! Most tehát ismét felkérem Önt, ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokolá-
dét" küldeni sziveskedjék. Mely kérésein
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

*««> Mihály, s. k.
Kapható Pesten: Tftrok Jó/.sef ésThall

mayer és társ uraknál. %*is ( j ^ - - 1 2 )

Vadász- és védó-fegy verek.
Nevezetesen:

Kgyoövü percussiós fegyverek ft. 7.80—15 ftig.
Kétesftvü percussiós vadász-fegyverek, vas-csövekkel ft. 14.50—20 ftig. lluban-csövekkel

lt. -2U.50—26 ftig. Zsinóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28-55.

Kétcsövű Lefauclieux. (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csörekkel ft. 88—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75 — 120.

lOtesövíi I.nncastrr (hátultöltö) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-esövekkel ft. 85 — 120.
Lefauclieux marok- (zseb-) revolverek, hatlövetüek ft. 9.80—20.
Lefaucheux-revolverek 2 mozgással, hatlövetüek, egyszerü simák ft. 12,13, 14. Finomabbak,

ébenfa és elefántcsont agyakkal, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal ft. 15, 18, 21,
24. 30 — 50. — 10 és 12 lövetüek, különnemü kiállításban ft. 39—45.

Egyszerü zsebpi^ztolyok (tereerollok) párját ft. 2.50 — 12.—
Kétcsövu » » » ft. 4.80—20.-
Flohert-féle szoba-CKélpisztolyok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19 — 25.
Papirtöltenyek. Lefaucheux-fegwerek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrét ft. 16- 32.
Készen töltött >örös rézpatronok, revolverek számára, százát 7m/m ft. 3.20, 9"%> ft 3.80,

12'"/m 4.-'0.
Mindennemü lökupm-sok. lo tások, töltő-líéis»íilet< k Lefaucheux-fegyverek számára,

vadasztáskak,Lefaucheux patrontartók és övek, lAportülkök, 1—5 fontnak való túzmentes
lópuriárak. »öret-z«ae«kók, lókuuacs-gépek, >adászkürtok é« jelsípok, IVgyverszij-
jak. legyvrrtokok s minden egyéb legujabb v«dászo-»zerek dus választékban, jutányos
árak mellett ajánlyík

KERTÉSZ ÉS EISERT
Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, a „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.
fJBT" Különösen kiemeljük, miszerint irttsbeli megbízásoknak gyorsan és leg-

nagyobb figyelemmel felelünk meg, minden nálunk megrendelt, vagy személyesen vásárolt fegy-
vert pedig, ha bármily okból nem találna megfelelni, s egy hó letelte alatt változatlan karban
bérmentve küldetik vissza, mas*al cseréljük ki, vagy esetlegesen annak értékét téritjük meg.

Kimer i tő árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.

607 (5 - 6)

J

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

mal szorul szóra azonosak és *aját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok

; minden egyes katnlyat. valamint az adagok papirjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

; Ára ejry bepecsételt eredeti Katulyának 1 ft. — Használati utasitás minden nyelvü.
j E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
; agadhatatlanul az elsö helyet foglalják el: mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél lévé
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, einesKtéshiány es gyomorhévnél; továbbá- gör~
csök. vese- es ideges bajokban, szivdobogásnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál. csuzos logfájdalomnál, végül
hysteriara. búkórra es huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak 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 ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre

PESTEN
A főraktár létezik: ^

TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
J O Z S E F ur kereskedésében, granátos-utczában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a ifonégiai Bergen városból valo valódi Dorsch-Diájhalzslrolaj
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elött
vegytanilag niegvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen es azon állapotban van. miként az közvetlenül a természet
által nyajtatott. — E valódi Dorseh-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tfldöbajokban, scrophnlns e<* rachitis. köszvény ésrsnz. idfilt bőrkiütés, szeingyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik.

503 (2:i -50) A., „zum Srorch" Tuchlauben.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — >'.>t>matots aajái momdájáliAn Pexren 1*69 iegyetem-utcza 4-ik szám alatt)

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, november 21-én 1869.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság ea Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásná) 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

W

A dunántuli reformált magyarságnak fő
és egyetlen művelődési helye volt a mult
század vége óta, sőt jórészben még most is
az, a pápai ref. főtanoda. Márton István, az
iskola tulajdonképi alapitója és lelke, ott
adta elő e században magyar nyelven legelő-
ször a hittant és bölcsészetet, mignem arról
letiltották; Stettner (késöbb Zádor) György
ez iskolában tanitotta 1832-től 1848-ig oly
kitünően a jogi tudományokat; Kerkápoly
Károly ezen kollégium tanszékéről lépett
ama tekintélyes állomásokra, a miket most
elfoglal; Bocsor István ott adta
elő évtizedek óta, most már 7
kötetben megjelent, Magyaror-
szág történetét, s végre Tarczy
Lajos ott hangoztatta magyar
földön legelsőben a hegeli böl-
csészet elveit, mignem a termé-
szettani kathedrán a kor szín-
vonalán álló fizikai ismereteit
tárta föl az ifjuság előtt.

E tanárok egyik legjelesb-
jét, Tarczy Lajost mutatjuk be
ez alkalommal e lap olvasóinak.
Annyival méltóbb ezt tennünk,
mert Tarczyban a pápai fötano-
dának majdnem második alapi-
tóját tekinthetjük, a ki 35 évi
szakadatlan tanárkodása alatt
uj, virágzó korszakot alkotott
e tanoda életében. Ez idő óta
nem lehet érinteni ez iskola
kül- és beléletét, szellemi és
anyagi mozgalmait, gyarapo-
dását a nélkül, hogy egyszers-
mind Tarczy nevét is ne emli-
tenök.

De hosszu bevezetés és di-
cséret helyett álljanak itt tanú-
bizonyság gyanánt életadatai. * ^

Tarczy Lajos Komáromme-
gyében Hetényen született,
18O7.deczemb. 6-án, középsOTSU
tisztes szülőktől; tanulmányait
az 5-dik gymn. osztályig Heté-
nyen a ref. lelkésznél, azontul Révkomárom-
ban és Pápán végezte kitünö sikerrel, s még
le sem tette hittani vizsgáit, midőn már
1829-ben nyilvános tanitó volt a logikából,
1830—31-ben pedig segédtanár a mathezis-
böl. Tanítói foglalkozása mellett senior,
mely hivatal már azon időben is nagy felelös-

T a r c z y L a j o s .
seggel volt egybekötve, s főiskolai könyv-
tárnok volt. E megbizatások végeztével ment,
mint tanárjelölt 183 y^ben a bécsi egyetemre
fizikai s mathematikai tanulmányok végett,
s itt érte azon megtiszteltetés, hogy 1832.
nyarán a Márton István halálával megürült
bölcsészet- és természettani tanszékre meg-
választotta a dunántuli ref. egyházkerület.
Ekkor — meg akarván felelni a belé helye-
zett bizalomnak és várakozásnak — a berlini
egyetemet kereste fel, s ott két féléven ke-
resztül készült az elébe szabott tudomány-

TARCZY LAJOS.

ágakra, mi közben nagyobb utazást is tett
Németországban, s meglátogatta egyebek
közt a greifswaldi, göttingeni, giesseni, mar-
burgi és würzburgi akadémiákat is.

Hazatérvén s elfoglalván 1833. novemb.
4-én kathedráját, — azonnal a főtanoda re-
formjához fogott s annak állapotait minden

oldalról javitani igyekezett. Nagyrészben az
ö munkássága folytán létesült 1838-ban a
főiskola kebelében egy kitünő nyomda, mely-
nek termékei a főváros kitünöbb nyomtatvá-
nyaival vetélkedtek; az ő ösztönzésére szüle-
tett meg 1840-ben az ifjusági „képzötársulat",
melynek mindaddig elnöke is volt, mignem
irodalmi s egyéb foglalkozásai minden üres
idejét igénybe nem vették. E társulat meg-
alapitásában és tovább fejlesztésében nagy
segélyére voltak Jókai, Petőfi, Kerkápoly
Károly, Orlai Petrich stb.

Ö vitte be hosszas küzdés
után e tanodába a te$tgyakor-
dát, mely magyar földön egyike
a legrégiebbeknek s nagyság
tekintetében prot. iskoláinkéi
még most is aligha múlják
fölül. Ezenkivül gazdasági min-
taiskolát is akart szervezni (s
nehány évig elö is adta a gaz-
daságtant), de ez aztán csak
terv maradt. Segitette megsze-
rezni ama gyönyörü telket,
melyen a tanoda uj épülete,
testgyakordája stb. áll, és az
épités gondjaiból is tetemes
rész jutott ki számára.

Ázt említenem sem kell,
hogy a természettani muzeumot
— mint szakmájába vágót —
az iskola pénzerejéhez mérve,
elég szépen felszerelte, s abba
több érdekes régiséget is, mint
p. o. Sajnovics János magyar je-
zsuitának azon távcsövét, mely-
lyel 1770-ben a legelső észak-
sarki expediczióban résztvett
megszerezte. E mellett a város
életében s a szegényebb tanulók
iránti kész segélyben mara-
dandó érdemei vannak. Petőfí
is nem egyszer emliti leveleiben
a jó Tarczy tanárt, ki neki
Pápán megélhetési módot szer-
zett.

E közben 1846-ban meghívta a pozsonyi
ágost. hitv. lyceum természettan tanárául,
1852-ben pedig megkínálták a soproni kerü-
leti tanfelügyelöséggel, de egyik ajánlatot
sem fogadta el. Amazt nem, mivel Pápát
nem akarta odahagyni, emezt pedig a kéz
miatt, mely neki felajánlotta.

47-ik szám.


