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Vadász- es védő-fegyverek.
Nevezetesen:

Enycsövü percuwsió» fegyverek ft. 7.80—15 ftig.
Kétcsövü percussiós va«l;>*z-fe«yverek, vas-csövekkel ft. 14.50—20 ftig. Ruban-csövekkel

ft. 20.50—26 ftig. Zsinóros, patkószeg, angol Bernát- s egyéb damaszk-csövekkel
ft. 28—55.

Kétcsővü Lefaucheux (hátultöltö) vadász-fegyverek Ruban-csövekkel ft. 38—45, patkószeg-,
rózsa-, angol, moire-, Bernát-, damaszk-csövekkel ft. 48, 55, 65, 75—120.

Ketcsövü Lancaster (hátultöltő) vadász-fegyverek, különnemü damaszk-csövekkel ft. 85—120.
Lelaucheux marok- (zseb ) revolverek, batlövetüek 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 zsebpisztolyok (tercerollok) párját ft. 2.50—12.—
Kétcsövfl » » » ft. 4.80-20.-
Flobert-féle szoba-czélpisitoljok darabja ft. 9—13.50. Nemkülönben puskák ft. 19 — 25.
Papirtöltények, Lefaucheux-fegyverek számára, több rendbeli jó minőségben, ezrét ft. 16— 32.
Készen töltött vörös rézpatronok, revolverek számára, százát 7m/m ft. 3.20, 9"% ft- 3.80,

12'Vm 4.20.
Mindennemü lőkopacsok, fojtások, tőltfl-k észületek Lefaucheux-fegyverek számára,

vadásztáskák. Lelancheux padontartók és övek. lőportülkök, 1 — 5 fontnak való tűzmentes
lőportárak. sőret-z*acskok, lökupacs-Répek, vadászkürtök és jelsípok, fegyverszij-
jak, fe^yvertokok s minden egyéb legujabb vadászó-szerek das választékban, jutányos
árak mellett ajánlják

KERTÉSZ ÉS EISERT
Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, u „Magyar király"-hoz czimü szállodával szemközt.
JP0P" Különösen kiemeljük, miszerint irásbeli megbízásoknak gyorsan és leg-

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

K i m e r i t ő árjegyzékkel kivánatra szolgálunk.

vert
bérmentve

607 (6-6)

TUKSCH F.
Post, váczi-utcza 19. sz.

FÜGGÖNYÖK
és

bátor véd-kendök.
Angol csipke-függöny, két

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

Angol csipke butor-védken-
dők, darabja 30, 40, 50, 60, 80
kr. és fölebb. 636 (4—6)

Heckenast Gusztav könyvkiado-bivatalá-
ban Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.),megje-
lent és minden hazai könyvkereskedésbeD

kaphatók:

A rom titkai.
Regény.

irta b. Jósika Miklós.
Második kiadás. — Két kötet (az olcsó

kiadás 27—28. kötete), fűzve 1 ft.

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 (5—10)

» parketbol ó, ö./o, 4 forint OU Kr.
Éjjeli köntösük (Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 4, 6 — 10 forintig.
Éjjeli köntöseik parketból vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésulő-küpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.

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

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek]
raktárából.

Női-vászonnemüek rumburgi vagy hollandi
vászonból.

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli-ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12 — 18 forintig.
Nyári éjjeli ingek, »' 6, 7, 9 — 12 forintig.
Vánkoshéjak, » 2.75, 3.75, 5, 6-10 forintig.
Paplanlepedők, » 5, 7, 9, 12—16 forintig.
Alsólepedók varrás nélkül — % széles, 3'/s rőf hosszu, — darabja 4, 5.25,

6 forint.
Hálófőkötók hollandi vászonból 1, 1.50, 2, 8, 4 forint.
Recefőkötök szalaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75. 4.75, 5 forint 75 krajczár.

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

£i.Fl
Fé
Alsószoknyák 3.50, 4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forintig.

» parketból vagy piquéböl 4.25, 5.40, 6 forintig.
>; fésülő-köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forintig.

Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
Kemény szoknyák, fodorral vagy a nélkül 7, 8.75, 10 forintig.
Pipere- (Toillete) kendők rojttal, piquét-ből 3.25, 4.50, 5 forint 75 krig.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forintig.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50, 8, 12,15 forint.

» nehéz batiszt » " 5.30, 6.50, 8, 12. 18 „
v könnyü » » • » 16,20, 30, 36, 42 „

Szegett » » » 18> 24, 30, 86, 42 forintig.
Hímzett » » darabja 2.50, 3.75,5, 7, 10 »
Szines nyomott » » » 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalterítők, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 frttól 60 forintig.
Törülközők » » 6 forinttól 20 forintig tuczatja. .

' Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és fölebb. *
Fii d'Ecosso harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és fölebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Ecosse harisnya, párja 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Valódi rumbnriti vasion, legjobb minőségü, 1 vég, 53 rőf, 30, 35, 40, 50,

60, 80-120 forintig.
Hollandi vászon, *'« széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30 -40 forintig.
Hollandi vászon, */« széles, 1 vég 50 rőf, 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon, 7* széles, 1 vég 38 röf. 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitünö fajta, 6/4 széles, 1 vég 14 rőf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12,

forintig.
Perkál kitünő fajta. 8/« széles, 1 vég 14 rőf, 9, 10, 12.75, 14 — 16 frtig.
Schirting, kitünö, fajta, rőfc 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, rőfe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, rőfe 1, 1.40, 1.75, 2 forint. 637 (4-6)
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Uj naptár 1870-dik évre.
Számos eredeti képpel.

Heckenast Gusztáv kiadásában megjelent:

Országgyülési Naptár
ÍSlO-re.

Az országgyűlésre vonatkozó s más érdekes közleményekkel,
Elsö évfolyam. — szerkeszti Szemes Pál.

Az országgyülési képeket — mintegy 50 arczképpel — rajzolta Jankó.

Az „Országgyülési Naptár"" tartalma:
Elsö rész.

A magyar képviselőház 1860-ben. Elnöki szék. A pártok csoportosulása. Deák
Ferencz és környezete. Jobboldal. A miniszterek padja; államtitkárok. Balközép. Ghyczy
és Tisza. A baloldal más kitűnőségei. Szélső-baloldal. Nemzetiségek. (Hét képpel.) — A
képviselőház tagjainak várasok, megyék, kerületek és székek szerinti névsora,
pártállásuk megjelölésével. — A képviselőház tisztviselői es állandó bizottságai. —
Az 1847/s-ki törvények szentesitése és az 1848-ki nemzetgyülés. (Két képpel.) —
Alkotmányos eletünk ujabb korszakai. I. Az 1848-ki politikai átalakulás. II. Az
1848-ki törvények által eszközölt társadalmi átalakulás. III. Az alkotmányosság felfüg-
gesztése. Az absolut és az átmeneti korszak. IV. Az 1865/s-ki országgyülés. Az alkotmány
helyreállítása. V. Az uj törvények. A közoktatási törvény s annak vt grehajtása,
A mavyar honvédelem. (József főherczeg és 6 honvéd főtiszt arczképével.) —
Az igazságszolgáltatás jelen állapota hazánkban. — A horvát-magyar kiegye-
zés. — Az 1869-ki országgyülés első ülésszaka.

Második resz-
(Vegyes, mulattató olvasmányok, több képpel.)

Elbeszélések 1848/9-böl. A tizenenytdik zászlóalj kerskéje. A betyár. •-
A gavallér-politikusuk. — Idegen országokból. Egy alkotmányos fejedelem
Afrikában. — Siami ikrek. — Chinai óriás. — Nürnbergi vass-züz. — Veloczipéd
(Kengyelfutó-gép.) — Amerikai gözember. — Egy csizmadia követjelölt. — Apró-
ságok. — Óriási bizalom. — Az öreg vitéz. — Országgyülési botrány.

Végül: Országos vásárok a magyar szent korona birtokain.
Diszes borítékkal és a „Balközép a képviselőházban" cz. nagyobb czimképpel.

i hat tömőit ivre terjedő naptár ára 60 kr. " ^ H
Négy vagy több egyszerre megrendelt példány bérméntesen küldetik szét.
Gyüjtőknek 10 példány után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
Ezen naptár 60 krért minden könyvárus és könyvkötőnél kapható.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala
(egyetem-utcza 4-ik szám.)

Pest, 1869. november.
(1-2)

Kiadó-Tulajdonos Hrxkeniut Gusztav. _ Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

48-ik szám. Tizenhatodik évfolyam.

Pest, november 28-án 1869.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — €e*npan Politikai Ujdonanicok: 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 igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatahmk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haaaenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külöo
minden igtatas után 30 krajczár.

A suezi csatorna megnyitásának ténye
ma már a történelemé, s mint világesemény,
nevezetes lapot fog abban képezni örök
időkre. A kereskedelem érdekein kivül, me-
lyek kétségkivül igen sokat fognak nyerni
ez új út által, mi a fősulyt arra fektetjük,
hogy nagy emeltyűje lehet az a czivilizáczió
terjedésének is keleten, s a kereskedelmi
kapcsot követni fogja a müveltség még szo-
rosabb kapcsa, mely egyesitendi a felvilágo-
sodás, jóllét és sza-
badság felé való tö-
rekvésben kelet és
nyugat egymástól

eddig oly távol állott
népeit.

A csatorna, mint
a megnyitásról érke-
zett tudósitások je-
lentették, tökélete- '
sen sikerült, s a meg-
nyitási ünnepélyben '•
résztvett több mint
40 különféle nagy-
ságu hajó minden ..
fennakadás nélkül
érkezett a Vörös-ten-
gerre. A csatorna-
terv kivitelének ér-
demében annak tu-
lajdonképi létreho-
zójával Lesseps Fer-
dinánddal, azon két
egyén is elismerést
érdemlöleg osztozik,
kik beleegyezésük-
kel és támogatásuk-
kal a kivitelt lehet-
ségessé tették, s ezek
Said és Ismail basák.
Said basa, ki a jelen-
leg uralkodó Ismailt

megelőzőleg volt
egyiptomi alkirály,
felfogva a csatorna- .

terv jelentőségét,
nemcsak engedélyt
adott Lessepsnek és
az általa alakított
társulatnak a terv
kivitelére, hanem
maga sem kimélte a
pénzbeli áldozatokat

Ismail basa, egyiptomi alkirály.
és diplomácziai küzdelmeket, hogy a Porta
és angol kormány által a terv elé görd*itett
akadályokat elháritsa. A nagy mü befejezé-
sét azonban meg nem érhette, mert Egyip-
tom anyagi és szellemi jóllétének emelésére
irányzott törekvései közepette a halál 1863.
jan. 18-kán elragadta 41 éves korában; az
alkirályságban utódja unokaöcscse Ismail
basa lett.

Ismail 1830-ban született Kairóban. Fia

Ibrahim basának, ki ismét Mehemed Ali
egyiptomi alkirály fogadott fia és kitünő
hadvezére volt, s ki a harminczas években
annyi gondot adott az európai diplomácziá-
nak, mert nemcsak Egyiptomot akarta füg-
getlenné tenni a török fénsőbbség alól, ha-
nem — ha a diplomáczia közbe nem lép —
a török birodalmat legértékesebb ázsiai
tartományaitól is megfosztotta volna. Nem
tartottuk fölöslegesnek ezeket megemliteni,

mert az apa e törek-
véseiben némileg in-

. dokolva találjuk Is-
mail függetlenségi
hajlamát is. Midőn
Mehemed Ali elme-
betegsége miatt az
uralkodásra képte-
lenné lett, Ibrahim
nyerte el az alkirály-
ságot 1848-ban, de a
Porta által lett meg-
erösittetése után már
csak nehány hónapig
élt, s fiai mellőzésé-
vel az alkirályság-
ban Mehemed uno-
kája Abbas basa kö-
vette öt.

Ismail ez idö alatt
Párisban nevekedett
bátyjával Ahmeddel,
s csak atyjok halála
után 1849-ben tért
vissza Egyiptomba,
s ellenzékbe lépett
Abbas basa kormá-
nya val.Természetes-
nek találhatjuk ezt
az európai nevelte-
tésben részesült ifjú-
tól, miután Abbas az
európai müvelődés
és újítások iránti
gyűlöletéből, min-
den az európaiak ál-
tal teremtett intéz-
ményt elpusztított, s
az európaiakat, gyak-
ran a szerződések

megsértésével is,
szolgálatából és min-
den nyilvános hiva-I S M A I L BASA.
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tálból elbocsátotta, s e mellett saját népét
folyton zsarolta. 1853-ban Ismailt Abbas
egyik kedvenezének meggyilkoltatásával vá-
dolták, de a vád alaptalansága bebizonyult.
Abbas 18f>4-ben halt meg hirtelen, állitólag j
szélhüdés folytán, de valószinüleg meggyil-
kolták, csakhogy ez iránt nem indíttatott
semmi vizsgálat. Abbas uralkodása szomoru
nyomokat hagyott maga után egész Egyip-
tomban, s valódi áldás volt a szegény or-
szágra, hogy oly ember követte, mint Said,
ki elsö feladatának ismerte a nép terhein
könnyíteni.

Ismail, nagybátyja Said uralkodása alatt
nyert basa czimet a szultántól, midőn nála
Konstantinápolyban Tisztelgett. 1855-ben
Said megbizásából Napoleon császárhoz ment
bizalmas küldetéssel, s Francziaországból
visszatértében a pápát is meglátogatta. Said
ez út után az államtanács tagjává nevezte öt
ki, s több fontos állomással ruházta fel. —
1861-ben az alkirály hosszabb távolléte alatt
regenskedett, s még ugyanazon év végén egy
14,000 emberből álló hadsereg parancsnok-
ságát nyerte el, melynek élén a sudani tör-
zsek fölkelését nyomta el. Mint már emlitet-
tük, Said halála után, 1863-ban foglalta el
az alkirályságot, s ez állásban a Porta által
is megerősittetett. Uralkodásában ugyanazon
elveket követte, melyeket Said , s tovább
haladt a reformok ösvényén. Igyekezett az
államháztartást rendbe hozni, s az adrninis-
tratio különféle ágait európai mintákra szer-
vezte. A mezei gazdaság és kereskedelem
rendkivüli fejlődésnek indult alatta, mit
egyrészt a gyapot magas árának lehet tulaj-
donitani. Ismail buzdítására fogtak ugyanis
az egyiptomiak a gyapot-termeléshez, s maga
Ismail is nagyban termelte azt birtokain,
ugy hogy ma egyike a világ leggazdagabb
embereinek.

A gyapot-termelés előmozditása által az
alkirálynak nemcsak Egyiptom irányában
vannak érdemei, mert mi is nvertünk a
dologban valamit. A közlekedési eszközök
gyarapodása folytán ugyanis az ötvenes évek
vége felé az egyiptomi buza nagy mennyiség-
ben kezdett megjelenni az európai piaczokon,
de a gyapot-termeléssel tett kísérletek sikere
folytán, s mert a gyapot sokkal jövedelme-
zőbb, az egyiptomiak már jóformán felhagy-
tak a buzával, s igy egy versenytárstól
szabadultunk.*)

1864-ben némi differencziák merültek fel
közötte és a suezi csatorna-épitő társaság
között, melyeket azonban Napoleon császár,
kit az alkirály birául kért fel, kiegyenlített.
Ezentul folyton támogatta Lessepset az aka-
dályok elhárításában, s nevezetesen segéd-
kezet nyujtott neki a nép buzdítása, s ha
kellett, kényszerítése által, a munkáskezek
megszerzésében. Mint uralkodó 1867-ben
tette elsö nagyobb körutját az európai udva-
roknál a világkiállitás alkalmából, melyben
tevékeny részt vett, s milliókra tehető a
költség, melyet Egyiptom méltó képviselte-
tésére forditott.

A jelen év folytán ujabb körutat tett, s
megfordult majd minden európai fejedelem-
nél, kiket a suezi csatorna megnyitására hitt
meg. K lépése, s a fényes, ugyszólván „test-
véri" fogadtatás, melyben az európai udva-
roknál részesült, felköltötték a Porta félté-
kenységét, s az e miatt keletkezett viszály
máig sincs kiegyenlítve, hanem csak elna-
polva, s ugy látszik, ha egyszer a megnyitási
ünnepélyességeknek vége lesz,'megujult erö-
vel fog kitörni. A Porta mint suzerain két-
ségbe vonta az alkirály azon jogát,, hogy a
szultán elkerülésével intézhessen meghívá-
sokat a fejedelmekhez; ezenkivül most még
sok egyéb jogtól kívánná az alkirályt meg-
fosztani, melyekkel a gyakorlat és szokás
ruházta fel, s már ultimátumot is küldött,
melyben azzal fenyegetőzik, hogy ha fel-
tételei nem teljesittet nek, az alkirályt e
méltóságától megfosztottnak fogja nyilvá-
nítani.

Mint a külföldi lapok is irták, királyunk
személyes közbenjárásának köszönhető, hogy
a viszály elnapoltatott, s hogy a szultán
maga nem ment el a csatorna megnyitá-
sára, mert ez rögtöni kitörésre vezethetett
volna.

Remélhető azonban, hogy a diplomáczia
ki fogja egyenlíteni a viszályt, s az alkirály
sem fogja elveszteni írón ját, melytől békés
uton különben sem válna meg, s tekintve
a najjv haderőt, melvlyel rendelkezik, a
harcz kimenetele a Portára nézve igen kétes
lenne, s ha nincs is érdekében a nyugat-
európai diplomácziának, hogy a Porta tekin-
télye csorbulást szenvedjen, másrészről az
alkirály sok rokonszenvet tudott kelteni
Európában, s különösen Francziaország tá-
mogatására számithat, mely fiának tekinti
öt, s Egyiptomot franczia gyarmatnak. A
jelen pillanatban nem lenne még tanácsos
Egyiptomot a Porta suzerainitása alól föl-
menteni, mert ez hasonló törekvésre adna
okot a Porta egyéb tartományaiban is, ez
által pedig a keleti kérdés volna, talán még
idő elött, a maga egész fenyegető mivoltá-
ban fölidézve; — mindazáltal Egyiptom
függetlensége már csak időkérdése lehet.

Az alkirály egyátalában tekintetet ér-
demlő s fontos egyéniség, s nem hihető —
hogy a Porta oly könnyen elmozdíthassa
már holnap azt, kit még ma az európai ural-
kodók az elismerés annyi jelével halmoznak
el, s kinek mellét a legmagasabb foku rend-
jelekkel diszitik. H. A,

*) Figari bev, az 1867-Jiki világkiállitás
egyiptomi biztosa, ki Magyarországban is megfor-
dult, azon nézetét fejozte ki, hogy van a gyapotnak
eí?y faja, mely nem kiván nagy meleget, s molyet
ennek folytán, kivált a déli részeken, Magyaror-
szágban ií lehetne termelni. Adott is gyapotmagot
a magyar kiállitási biztosnak, de nem tudjuk, hogy
tótettok-e kísérletek, valamint egyátalán nem tud-
juk, hogy a Fig a ri bey által a kiállitás befejezte
után Magyarország számára adott egyiptomi tár-
gyak, mint fegyverek, kézművek, ásványok és
különféle termények melyik közintézetnél tétettek
le. A lapokban legalább ez iránt nem olvastunk
semmi felvilágositást, s a legilletékesebb helyen,
a muzeumban sem látjuk az érintett tárgyakat
kiállítva. Óhajtanánk ez iránt illetékes helyről
fölvilágositást s biztos tudomást nyerni.

Isten és ördög.
A költő egy versére is
Büszko, melyet jól alkotott, —
Hát még ezer csillaggömböt
Teremtni, mily dicső dolog.

Forgatni e földet a nap
Körül oly sok ezred óta,
Könnyen, mintha e föld csak egy
Szélben forgó porszem volna.

S mint mozog a leves, midőn
Tányérába fúv a gyermek :
Habjait egy lehollottel
Zaklatni fel a tengernek.

Szalmaszálra az alkotó
Erőből ogy csöppet venni:
S sziippan-golyóként, belőle
Uj földgömböt teremteni.

Perczig fénylik, s már szétpattan,
(Milljó év, egy percz — istennek!)
S ^söppjei, megannyi gömbbé
Önmagoktól keroküínek.

Az időnek — a nélkül hogy
Elszakadjon — forwlszáia
Folyton folyva sodorul a
Végtelenség orsajára.

Súlyos orsó! s az isten oly
Könnyön tartja fordulóban:
Mint pórlyánka két újjá közt
Orsaját a víg fonóban. — —

Bizony szép sors az istené!
Ez gyakorta jut őszembe, —
Csak az nem fér a többi közt,
Csak az nem fér a fejembe:

Mint találhat kéjt: az égi
Alárendelt szellemekben;
Szabad, hasontársak között,
Nem folyna o élte szebben? —

Hunyászkodó, szent arcz helyett:
Bátor, nyílt szem, dalló öröm!
Csak ebből, csak önérzetes
Szellemekből állna köröm.

S én, nem úszó fellegháton
Nyargalódznám fönn az égen,
S légparipán, — de alföldi
liohanó vad magyar-ménen!

Magyar-ménen! melynek: dörgést
Szülne körme dobogása,
Viharokat: sörényének
Eget verő lobogása.

Szikrázó négy patkójából:
Villámlások fakadnának;
Üstökösök: szálaiból
Hullámzó ezüstfarkának.

Oh! hogyha én isten volnék,
Fönn a monnyben mily kedvemre
Tudnék élni! de egyet mást
Megváltoztatnom kellene!

Az angyalt, o hízelgő fajt,
Mely minilég csak bókolva szól,
Egytől egyig mind elűzném
Szemem elől, udvaromból.

E fajt, melynek törpe lelke
Tömjénző rabszellemet vall,
Mely hóhérrá aljasult le
A boszúló véres karddal! —

S az ördögöt, ki — mint ama
Hős római a jobb kezét —
Az emésztő tűzbe dobta
Nagy merészen daczos szivét.

Tűzbe dobta nzt, hogy inkább
Pokolkínokba merüljön,
Mintsem hogy kegyelmet kérő
Hazug szóra veteműljön.

Őt, a kinek gáncsolt tette, —
Súgja lelkem — abban állott:
Hogy küszködő lángkebele
Az istennel harczra szállott;

Ön- s társai korlátnyügét
Nem tűrhetve, szabad lélek:
Testvérétől az istentől; —
(Az őslolkok mind testvérek!)

Őt, ki — egymaga szállt síkra
Pulya társi kőzül csupán,
Nagy, szilárd, morészen, mint egy
Mélyen sebzett hím oroszlán:

E bajnokot átölelném,
Behegesztném vérző búját,
S lelkem csak leikébe votné
Rendületlen bizodalmát. —

Igy élnék én! — közös jogok!
Ez volna legelső tettem.
Egy társam sem fogna lenni
Se alattam, se felettem.

Szolgacsillag, az úrcsillag
Körül többé nem forogna,
on körében járna csupán,
Egy se lenne gyáva szolga.

Az úrgőgöt, czímkórságot
Eltörűlné sorra lelkem,
E földön sem tűrhető, — hogy
Tűrhetném meg fönn a mennyben ?

S csak rózsákat hintnék szerte,
Csak örömet, boldogságot. —
Közös társaimmal együtt,
Igy vozetném e világot !

S mint poéta, — olykor-olykor
Versro, dalra is fakadnék, —
Az igazmondó ördögből
Derék kritikusom válnék.

Mulatságul : fölidézném
Barátimat a költőket,
Hiv és-próféta szokerén
Hordatnám az égbe őket.

Ezek, legroszabb versem is
Borzasztóan magasztalnák:
„Mily monnyei vers ez! rem szült
Ilyet soha még e világ!" —

Magamban mint mosolyganék! —
Híjában! — az ember ilyen ! —
Ezor közt — egy: ki hatalom
Előtt valót szélni merjen! —

Ha szilárdak lakhelyévé
Akarnók e földet tenni:
Ki kén irtani o gyomot, —
S más emberfajt teremteni!

Szemére Mik'os.

A kirkániai sivatag.
Irta VÁMBÉRY ÁRMIN.

(Vége.)

Tekintetbe véve, hogy a karavánok több-
nyire igen megterhelt tevék hosszu sorából
állanak, az utazásnak ezt a módját még sem
mondhatnók nagyon lassúnak. Egy napi ut
rendesen 24—26 mfld, s három szakaszra van
osztva. Az elsö egy órával naplemente után kez-
dődik s tart hajnalig, melyet leghosszzabbra
szabtak, mivel a hüvös éjek és az üde lég
enyhítik az utasok fáradalmait. Hajnal és
napfelkölte között van a reggelizésideje,mind
az emberek, mind az állatok számára; és a
nap még nem kelt föl, mikor ismét utnak
indulnak, s ez a szakasz tart délelőtt 9—10
óráig. Ez az állomás, melyet déli nyuga-
lomnak neveznek, a leghosszabb, mert még
a nyugalom idejében is terhes, minthogy a
roppant hőség s a nagy szomjuság a pihe-
nést megkeseritik. Az elfáradt szempillákra
semmiféle árnyék vagy sátor sem hozhat
jótékony álmot; és az utazó majdnem óhajtja,
hogy e nyugodt helyzetét ismét a teve hul-
lámzó mozgásával cserélhesse föl a hüvös
esti fuvalomban. Délután ugy négy óra
tájban kezdődik az utazás utolsó és legrö-
videbb része, mely este hét-nyolez óráig tart,
bőséges időt hagyván a vacsorára. Aludni
leginkább lovagolva szoktak. A közép-ázsiai,
ki a lóhátán nőtt fel s élte legnagyobb ré-
szét is azon tölti, az ilyen ágyat igen kényel-
mesnek találja. Erősen ül nyergében, s bárha
fejével folytonosan bólintgat jobbra-balra,
mégis nagyon ritkán ébred fel arra a nem
épen kellemetes meglepetésre, hogy lováról
véletlenül le talált pottyanni.

Megérkezvén Mendeminbe, vagyis a khi-
vai khánság lakott részébe, az ut bevégződik,
noha még három-négy napi járóföldre van
á főváros; de már azontul vége van minden
fáradságnak és veszedelemnek, a kormány
fedezetét kivéve, mely gondosan ügyel arra,
hooy a vámszedök fürkésző tekintetét senki
se játszhassa ki.

Ez a föut Persia és Khiva között, és ezt
Etrek-Yolu-nak nevezik; a másik Tekke-Yolu
(a tekke-k utja, mivel az emlitett törzs terü-
letén megy keresztül) nevü, Buzsnurdnál
kezdődik, átcsap az Etrek folyó felső futásán
s a Tedzsend mocsárokat kelet felöl bekerít-
vén, többnyire forrásokkal és ivóvízzel, s a
szarvasmarhák számára is elégséges takar-
mánynyal ellátott vidéken vonul végig, s
majdnem 300 mérfölddel rövidebb, mint az
előbbi. Ez, miként nekem mondották, a mult
században legjártabb ut volt, s még azelött
is hosszasabb időkig használták országúiul,
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a mit eléggé bizonyít az a tény, hogy Nadir
Shah is ezt az utat választotta Persiába tör-
tént gyors visszatértekor, ott hagyván a
homok-buezkák között két nagy ágyút,
melyet sehogy sem tudtak kivonszolni a
nagy sietségnek miatta. Mikor kérdeztem,
hogy miért hagytak fel ezzel az úttal, azt
felelték, hogy a tekke-k, a sivatag e részének
egyedüli urai, minden közlekedést lehetet-
lenné tesznek ama folytonosan tartó hábo-
rúskodás által, melyben a szomszéd törzsek-
kel élnek. Senki sem bizhatik barátságukban,
s csak az erősebbek és hatalmasabbak merik
használni ezt az utat.

A harmadik utat Deregiiz-Yolu-nak neve
zik, és ez a pusztaság legkeskenyebb részén
halad át Dereguz között, mely egy kis hely-
ség Persia legészakibb felében, és Hezareszp
között Khivában. Ez csak 12 napi járóföld,
melyből 8 napon át mély homokban kell
járni, a hol csak három ihatatlan vizű forrás
van, négy napon át pedig baromtenyésztő
turkománok között visz az ut keresztül. Ezt
az utat, melyet leginkább csak a kalandor,
merész utazók használnak, gyakran hivják
NaseebYolu-nak (az eshetőségek utja),[sakik
neki szánják magukat, rendszerint csak olyan
emberek, a kik már minden vagyonukat
elvesztették, s életöket vagy merész vállala-
tokból vagy -a turkomán rablókkal valo
gonosz trafikálásból tengetik, mely utóbbi-
aknak ügynökül szolgálnak a kárhozatos
rabszolga-kereskedésben. — A dc;reguzi ut
ennélfogva a Turkesztánból Iránba menő
közép-ázsiai kereskedőnek szolgál közleke-
dési eszközül, de az iráni vagy persa keres-
kedésnek soha vagy felette rikán.

Ezek volnának tehát a főbb kiindulási pon-
tok a tulajdonképeni Persiából Turkesztánba
és megforditva, de vannak ezeken kivül más
utak is Khivából Merv-be, mely utóbbi hely-
séget sokáig Persiához tartozónak tekin-
tettek, de ma már a tekke-k kezei között
Van. Az első xnerv-i ut, melyet Ortakuju-naik
(közép forrás) neveznek, s mely Khivától
Mérvig 14 napi jái'ó.föld, egészen végig
homok buezkákon vonul át s méltán meg-
érdemli az „irtózatos" elnevezést, melylyel
a karavánok felruházták. A második ut, az
Ahyap-Yolu Hezareszp és Mérv köztt, épen
oly hosszu, de nem oly terhes, mintáz előbbi,
mert közben-közben füve is van a barmok
számára, s minden második napon találhatni
rajta egy-egy iható, habár nem igen jó vizű
forrást. A harmadik — aránylag legjobb —
utat Kabakli-Yolu-Ti%k nevezik. Hosszúsága
mintegy 170 mfld s könnyen hátra lehet
hagyni nyolcz nap alatt, mivel csak felét
fedi homok, a többi részét szilárd felület bo-
ritja, mely kikeletkor zöldelö virányokba
van öltözve.

Mindazt, a mit én itt az utakat illetőleg
elmondottam, az évnek ápril közepétől szep-
tember végeig eső részére alkalmazottnak
kell venni. Mig más vidékeken a tél kezde-
tével szokott a szárazi közlekedés terhessé
válni, a hirkániai pusztaságon ez épen ellen-
kezőleg történik. Mihelyt az uttalan homok
buezkákat hó kezdi befedni, mely valami
négy hónapig ott szokott maradni, a termé-
szet nagy csapása, t. i. a szomjuság megszünt
elzárni az utat. A lassan mozgó tevék helyett
gyors lovakat választanak az utazásra és a
hadsereghez hasonló karavánok helyett apró
utascsapatok száguldoznak a sivatag egyik
végétől a másikig. A felület ellátja öket
vizzel szomjuk oltására; a száraz cserjék
tüzelöszert szolgáltatnak, hogy theájukat
megfőzhessék s fagyos tagjaikat fölmelen-
gethessék. Az ellenségtől sincs mit félniök;
az a félelem, hogy a forrásoktól messze
jutnak, nem akadályozhatja öket utjokban
és minél erősebbek lovaiknak inai, annál

biztosabb életök is. Télben az Etrek-utat
8 — 10 nap alatt hátra lehet hagyni, a ka-
baklit 5 alatt is, és a fagyos zivatarok és
hófuvatagok daczára is Közép-Ázsia lakói
nemcsak hogy előbbre becsülik, de sőt épen
élvezetesnek is találják a téli utazást a siva-
tagon keresztül.

Ar ad-li egy a Íja.
i l .

Kovuszinczról már tisztán Kivehetők Világos
vár romjai, folhő koronával tisztes, de megroskadt
vállai körül; sokáig hatalmasan daczolt az idővel,
viszontagságokkal s csakis ágyu-erő kellé hozzá,
hogy ennyiro megingott az erőszak elött.

Más országban aranyon tartanak fönn egy
olyan emléket, mely a nemzet letűnt fényes mult
koráról, annyi szépet s olyan hűen beszél. Nálunk
követkozetesen romboltatnak a nemzeti emiékok,
miket a mult annyira megszentelt, hogy elég ke-
gyelettel alig közeledhetünk emlékükhöz... Müjd
ha a törpülő utódok elfeledik a multat, annyi sö
lesz, a mi olykor-olykor a jobb érzésnek egy-egy
idegét megrántsa bonnök.

Mai alakját a vár 1784-ben nyerte, a midőn
a Zaránd- és Hunyadmegyékben kiütött pórláza-
dás alkalmával — nehogy belé rablók üssenek ta-
nyát — Aradról hozott ágyukkal szétágyuztatott.

Azóta nem romlott a vár sommit; az idő foga
nem bir rajta eröt venni. A fényos nevekről, me
lyek Világos vár történetéhez kötve vannak,
milyen egy Hunyadi Jánosé, egy Szilágyi Mihályé,
— épen nem csodálkozhatunk a kedves vár ka-
pósságán. Mert a ki e várnak ritka regényes fek-
vését s tetejéből a belátható tündérországot egyszer
látta, az többé el nöm feledheti.

A kilátás a várból dél, észak és nyugat felé
oly szabad, hogy távcsővel — ha ogy ilyen távlátó
készíttethetnék, a vértesi bérezokot be lehetne
látni.

Közvetlen alatta az egymásba folyó hegyaljai
falvak apró fehér házaik és körteikkel; távol a
végtelen róna, s azon az elszórt városok és falvak;
a messziről ide világló Maros, mint egy kis fényes
keskeny repedés a sötét zöld füzesek és berkeken
keresztül; a hegyoldalát borító ligetek és szőlős
kertek, s a hegy mögött végre be egész Erdélyig
az alacsonyabb, erdőkkel boritott hegycsúcsok és
gerinczek, mint egy óriási temotőkert — egy oly
panorámát nyujtanak, melyet látni is csak ra-
jongva, leirni pedig épen nem lőhet.

A várnak alulróli látképe se kisebb gyönyört
okoz, s tiszta időben a körülfekvő megyékből puszta
szemmel is pompásan bolátható.

A följárás a romokhoz nem nehéz; ugy szól-
ván járt utja van; mórt minden évbon elég vendég
látogatja s nem ritkán lóháton teszik meg a tou-
risták az utat.

Egy szolnoki francziskánus baráttal, páter
Brúnóval — kinok sokkal szabadabb szívverése
volt, hogy sem a fekete csuha alatt jól érezhette
volna magát — jártam egyszer fönn a romoknál.

A pntor a szük, s még teljesen épfalépcsdkön
fölsietott a toronyba, s onnét egy golyó-ütötte
résen kimászott a puszta falra s daczára az itteni
folytonos és mondhatlanul éles léghuzamnak, föl-
kuszőtt az őrtorony legmagasabb csúcsára s ott
kercsztbofont, karokkal leülve lógatta a lábát a
semmibe s bő ruháját s fehér cordáját lebegotte a
szél erősen; aa isten őrizte, hogy őt is le nem kaptn
onnan. A mit látott, az lekötötte a nyelvét, töl-
nézett az égre, azután le a földre, de szólni nöm
birt eo-y jó negyed óráig ; akkor egész szive mé-
lyéből" e szókra fakadt: Uram istenem, most akár
inoo-haljak, mert boldogabb nöm lehetek soha.

Alig birtuk lecsalni a torony tetejéről s csak
az használt egy kicsit, mikor egyik barátunk meg-
ijesztette, hogy elvadítja a romoktól a babonás
népet, s róla, mint „hazajáró fejetlen barátról"
fognak nemsokáraegymásnak heszélni. Akkor meo-
olyan vakmerő lépésekkol tette meg a nyaktörő
utat, mintha csakugyan nem kellono már neki több
az életből.

Az egykori kényelmetlen szük építkezés a
romvár minden részéből ki r í ; a termeket és kisebb
lakszobákat, még mind föl lehet ismerni, bár a köz-
falak nagyobb részt keresztül vannak lyukgatva.
Az ajtók és ablakok faragott kövoi még épen áll-
nak s a háttérben egy bolyukadt pincze bolthaj-
tása még szintén romlatlan állapotban van. Meg
lehet ismerni a titkos alagut befalazott ajtaját is
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mely szintén a pórlázadás idejében tétetett hasz-
navétlenné.

Akarattal időztünk a romoknál ily soká, mely-
nek dicső múltjától fáj jelenéhez visszatérni.

Lent a kis városban s távolabb a völgybon
szomoru emlékek fogadnak.

A ki Világoson keresztül utazott, ha érezni
birt, tapasztalhatta, hogy itt a lovogő sokkal ne-
hezebb, mint másutt s valami névtelen érzelem
megfoghatlun sulylyal nehezül a szivre. . .

Az épület, hol Görgei szállása volt, s hol az
oroszok részére a fegyverletétel föltételeit aláirta
a hegyoldalában, homlokkal az országutra van.
Beszélik, — én nem láttam, hogy itt őriztetett
még nöm rég, s tán még ma is— az asztal, melyen
Görgei porzó helyett
tintával öntötte vógig
az okmányt.

A tinta - folt ott
maradt — az asztalon.

A kath. templom,
mely igen aránytalan
nagy épület, szintén a
hegyoldalban áll s

szemközt egy szerény
ház, mely ezelőtt a
paplak volt. Ez épülőt
pinezéje, a várhoz föl-
vezető alagut torkola-
tából van; az alagut
itt is be van falazva
8 tán több helyütt ösz-
szo is omolva, s any-
nyira telve büzhödt,
romlott levegővel,hogy
a behatolás, még ha
sikerülne is, életveszé-
lyes kiváncsiság volna.

Világosnál egy for-
dulatot tesz a hegy 8
Muszka és Galsán ke-
resztül balra Pankota,
jobbra Magyarádra ve-
zet az ut.

Pankotán tul van
Szőllőa, igénytelen kis
község, melynek köz-
vetlen határában tör-
tént a, fegyverletétel.

Galsa nőve, mint
nevezetes promonto-
riumé 1214-ben fordul
elő okmányainkban.
midőn III. Béla alatt
Boloslaw, váczi püs-
pök, a galsai promon-
toriumot, — mint a vá-
radi püspöktől szerzett
vagyont, a leleszi pré-
postságnak testálja. —
Mai napság Magya-
ráddal együtt jelen-
téktelen fészek — vi-
lághirü jó borral, mely-
nek szüretje vetekedik
egy népes fürdő ele-
venségével.

A hegyek közt a
vidéki szőlőbirtoko-
soknak gyönyörü szép
nyaralói, villái s a
kolnáknak bámulatos
pincze-példányai van-
nak . . .

Ha a hegyeken
keresztül könnyü ut
vezetne, Magyarádról
harmadfél óra helyett,
egy Órá alatt vissza
lehetne hajtani Gyorok
és Ménesre.

Az országut nincs oly jó karban, minőben 6
kő és kavicstermő vidéken lehetne. Az ut még se
kellemetlen, mórt a folyton váltakozó panoráma az
ut két oldalán, — feledteti a kocsirázást.

Egyik oldalon a borágos és lombkoronás ho-
gyek, titokteljes hasadékokkal, változatos hajla-
tokkal és számtalan apróbb nagyobb patakjaival,
melyek makranczos tekergésekkol átszeldolik az
országutat; -^ tnás oldalon nehéz szagú kender-
fóldek, váltakozva jó illatú szénásokkal, rétek és
rozsföldek köl.

A szántóföldek végében, párhuzamban az
országuttal futnak el a „római sánczok," miknek
mogásásánál földmivelők nem ritkán találnak ró-
mai pénzeket és urna-darabokat.

Ménesen tul, egyboragadva az előbbivel kö-
vetkezik a két, Uj- és 0-Paulis. Az ti sö helység,
az utóbbi mezőváros és az erdélyi vasut második
és másodrendü állomása.

Paulis, Ménessol számitott s bora is a méne-
sivol együtt szerepelt az 1741-ki limitáczió alkal-
mával.

Tovább haladva a hogykanyarulaton, egész
uj látkép tünik föl, balról közvetlen meredek
sziklafalak, jobbról a távolban bánáti és temesi
falvak fehér tornyai, beletemetkezve lombdús er-
dőcskékbe; egyenest pedig gyönyörüen tünik elő
Lippa, halomra épült fehér, cserepes házaival.

Közvetlen Paulis végén kezdődik a 48-diki
időkből is nevezetes „lippai szoros," mintegy 40

Tatár templom belseje.

—50 ölnyi hosszu s csak 3—4 ölnyi szoros uton
országut és vasut egymás mellett. A vasut kővel
kirakott töltését a Marosnak a szorost képező me-
rész kanyarulata mossa.

A hegyfal innét kezdve kopár egész Radnáig,
s csak két izben zavarja meg kellemesen a kopasz
kősziklák egyformaságát — mint két oáz, a kedves
baraczkai és a regényes s örökké szellős kladovai
völgy. A lippai szoros végében s a kladovai völgy
kezdetén egy szabályos alkotásu sziklatömb áll ki
a hegylánczbol, melynek tetején a legelevenebb zöld
mező pompázik. E szikla tetején állott az egye-
düli magyar szerzetnek a pálosok, vagy latinosán:
paulinusoknak zárdája, melytől a két szomszéd
Paulis is nevét vette.

A zárda történetéről csak annyi tudomásunk
van, hogy az még a 16-ik század első felében is
fönnállóit; s hogy Kéry Balázs, Solymosi várnagy
a pálos barátoknak egy Szombathelyen (mai Sza-
badholy, oláh falu) lévő részbirtokot ajándéko-
zott, melyet a páterek 1511-ben Jaksits Márknak
ol akartak adni; de a vásár elé csapott az orodi
káptalans elsőségi jusson, minthogy Szabadhelyen
neki is volt birtoka — megvette Jaksits orra elől.
a birtokot.

Ma a zárda helyét egy földdel betemotett
kőrakás, az utolsó fal nyoma jelöli, melyre vad-
komló és repkény kapaszkodik; apródonkint e

| domb is elporlik, nyomát is elhordja a szél; — a
magyarhoni romemlékek közös sorsa eléri.

Baraczka jó bort
terem és Kladova adja
a közel vidéknek a
tüzelőfát.

A szerény s ma
már épen semmi je-
lentőséggel nem biró
Kladovának egykor

vára is volt, melynek
azonban ma már nyo-
ma sincs.

Az adatok szerint
a kladovai hegyek Ma-
rosra néző oldalán egy
kiülő sziklacsúcson állt
e vár, melynek törté-
netéből egy kevés —
Bethlen Farkas egy-
kori erdélyi nagyhirü
kanczellár jóvoltából
maradt ránk.

Bethlen következő
episodot beszél el, mely
a kladovai vár körül és
annak novével szerepel:

„Basta, ausztriai
fővezér, a gyulafe-
hérvári ütközet után
fi602.) üzőbe vette
Székely Mózest, a ki a
solymo3Í várat birta
akkortájt. Mozes ur
megijedt Bastától 8
Baktával a lippai ba-
sával szerződésre lé-
pett, hogy ez adja neki
Solymos várért a kla-
dovai várat legalább,
mig a baj elmulik.

A török hajlott a
•cserére s Sólymost tö-
rök erő védte meg
Bastától."

A kladovai vár
utolsó nyoma 1813—
14-ben enyészett el. A
radnuezai oláhok ki-
ásták a földalatti kapu
bejárását, kincset re-
mélvén ott találni; de
a szintén földbe vájt
őrház ablakában egy
romlott mécsen és a
tűzhelyen, vörhenyes
hamu között lévő vas-
rúdon kivül semmit
nem találtak.

Sokáig a nép arról
beszélt, hogy az ara-
nyak, a levegő botódu-
lasakor, — vagy azért,
mert egyik az ásók kö-
zül bünös ember volt
— hamuvá égett.

Varga János.

Képek a Kaukázusból.
IL

Tatár i»kola és templom.

Igen sajátságos és meglepő az a benyomás,
melyet az európai látogatóra egy mohammedán
iskola és az ott alkalmazásban levő tanitásmód
gyakorol. Shushában magasabb tanintézetek is
vannak, melyeket azonban csak gyéren látogat-
nak, mig ellenben az elemi tanodák meglehetősen
telve vannak mindig. Ez utóbbiakban ugyancsak
zajosan foly a tanulás és már jó messziről észre-
vehetjük^ hogy valamelyikhez közeledünk. A ta-
nulók mindnyájan fennhangon olvasnak összo-

vissza és könyvnélkiil is fennhangon tanulják be
loczkéiket. A tudományokat egy nagy teremben
osztogatják, mely előtt a földszinten egy nagy és
utczára tekintő erkély van; jó időbon az ablakot
nyitva tartják,
ugy hogy az
utczáról ked-
vünk szerint

rendre nézhet-
jük az iskolás
fiukat mindegy
szálig. A ta-
noda belseje,
miként rajzunk
mutatja, min-
denféle ara-
beszkekkel van
diszitve és a
falakra versek
is vannak a
Koránból pin-
gálva, melyek
mind a fiatal-
ság oktatására
szolgálnak. A
fülkékben s a
falak mellett

könyvek és
iratcsomagok

hevernek, a nö-
vendékek ta-
risznyái pedig

oszlopokra
vannak füg-
gesztve. A mol-
lah, ki az isko-
lamester hiva-
talát végzi, egy
szegletben ül,
vele szembe si
kiválasztott nö-
vendékek cso-
portja guggol, "
kik többnyire a jobb modu szülök gyermekei:
mindjárt meg lehet ismerni őket jobb öltönyeikről.
A többiek, néha nyolezvanan s többen is, tarka-

jobbra-balra himbálják magokat s leczkéiket foly-
tonosan mormogják vagy néha egész hangosan is
kiabálják. Mindenik jobban szeretné csinálni mint
a másik, s teljes erejéből oda törekszik, hogy a

Folyóvízi malom. — (Greguss János eredeti rajza.)

másiknál jobban mondja el, már t. i. hogy éktele-
nobbül ordítson. Azt hinné az ember, hogy 2sidó
templomba vetődött.

szőcsapást kap, a mi azt jelenti, hogy most már
menjen vissza helyére s tanulja meg jobban a ki-
szabott leczkét. Az érdemes iskolamesternek mind
a két keze tele van dologgal; folytonosan rendet

csinál, piron-
gatja és közbe-
közbe ütlegeli
a maga pordi-
tus nebulóit.
Keze ügyében
mindig ott kell
állani egy tu-
czat voszsző-
nek vagy kor-
bácsnak, me-
lyekkel aztán
üt jobbra-bal-
ra, kezekre, lá-
bakra és há-
takra , már a
hogy könnyeb-
ben hozzá jut-
hat; olykor-
olykor egyéb
testrészről is
megemlékezik.
Néha rosz ked-
vében van a
tanitó bácsi «
ilyenkor aztán
rendesen ugy
szokott vég-
ződni az atyai
oktatás, hogv
a növendékek
fele kék foltos
háttal, az ut-
czákon végig

ordítozva
megy haza. De
a gazdagabbak
gyermekei, kik
valami csilla-

pító eszközt hoztak magukkal a tanitó bácsi-
nak, ilyenkor is természetesen megkimélve ma-
radnak; „irányukban a tanitó puha mint a vaj és

barkán össze-vissza ülnek, még pedig mindnyájan
maguk alá kanyaritott lábakkal. Füleiket rendesen
be szokták takarni kezeikkel, tankönyveiket ma-
guk elé helyezik a földre vagy térdeiken tartják,

Tatár iskola.

Ua valamelyik tanuló azt hiszi, hogy már
tudja leczkéjét, oda megy a tanítóhoz és oldudo-
rászsza versecskéjét. De megakadnia nem szabad,
különben emlékül és emlékeztetőül nehány vesz-

nem kemény, mint a kő." Azonban gyakran meg-
történik, hogy a korbács- és botbüntetés is alkal-
mazásbajön. A tanitó a gyermeket hanyatt fekteti
egy kettős deszkára, melynek két nyílása van és
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a melyet két iskolatárs tart; két más tanítvány
pedig a kezeit fogja szegény dolinquens kollegájá-
nak, hogy mozdulni se tudjon, s ismét más kettő
könyörtelenül hullatja kemény csapásait az áldo-
zatnak talpaira. Az iskolamester ur csak nézi a
műtéteit, és irigylendő kényelemmel és hidegvér-
rel csibukozik, miközben a fogyoneznek atyai ok-
tatásokat os/.togat.

íly módon szokták a fiatal tatárba belekor-
bácsolai a Korán verseinek bölcseségét, mert az
egész oktatás csakis azoknak könyvnélkül való
megtanulására szoritkozik. Az oly gyermek azon-
ban, ki mollah, pap vagy irástudó akar lenni,
kénytelen magasabb tanintézetet is látogatni, hogy
ott „a tudomány és bölcseség kútfőjét kikutassa."
Neki nemcsak a Koránt kell könyvnélkül bema-
golnia, hanem sokféle kommentárokat is, melyek
a szent könyvet magyarázzák. Mellesleg nehány
történeti adatot, s igon sok regét is megtanul
azon kalandokról, melyeken a hősök és királyok
keresztül mentek; ezoknek színhelye többnyire
Persia.

Az iskolai tanítás tökéletesítésére még eddig-
elé nem is gondoltak s újításokról még csak be-
szélni som szabad. Az elemi tanodákban nyolcz
évos gyermekek mellett husz éves ifjakat látunk
ülni, kik e szellemtelen és lolketlen tudománynyal
tépolődnek. Pedig ugy látszik, hogy a tatárok
szivesen tanulnának többot és jobbat, mint a
mennyiben és a milyenben részeltetik okot: a gyer-
mekek, még a fal vakban is, örömest járnak iskolába
és a mohammedán falusi iskolák jobban vannak
látogatva, mint a Kaukázuson tuli keresztyénekéi.
A leány-gyermekek egyátalában semminemü okta-
tásban nem részesülnek.

Második rajzunk egy mohammedán tatár
templom belsejét mutatja. Shushában több mecset
van, mely öket a buzgó igazhivők igon szorgalma-
san látogatnak. Érdekes nézni és hallgatni, mily
buzgón mormogják vagy éneklik a Korán verseit
öregek és ifjak állva és ül vö, némelyek szembo,
mások ismét háttal fordulva a templom szentélye
és az ulemák felé. A shushai mohammedán mo-
csotek mind belsejo, mind külsője hasonlit a többi
koloti templomokéhoz. Az építeszet és a diszitmé-
nyok itt is a keletiek bizarr, gazdag kidolgozású és
alakzatu modorában vannak tartva, mint a mo-
hammedán világ legtöbb imaházainál. S. L.

Folyóvízi malom.
A folyamokon levő molnároknak az ősz az

aratás és takarítás ideje, a mely után, egész télen
át, akár folyvást aludjanak, mert semmit som dol-
gozhatnak, ha csak a malmot nem tatarozgatják.
A folyam közepén állván a malom, mihelyt meg-
indul a jég a vizen, az egész molnár-czéh ogybe-
áll, s társaságban segítik egymás malmát kihúzni
valami kikötő-féle helyre, a hol a jég zajlása nöm
árthat nekik, s tavaszig mind a malom, mind gaz-
dája pihen, s a gazda, ha van miből, mulat. Mert
a vizi foglalkozású emberek, halászok, révészek,
hajósok s többeffélék fajából a vizi molnár sem
ütött ki, hogy t. i. a vig élotet, a kodvetelt mulat-
ságot ne szerotné, sőt inkább az őrlős gazdák
nagyon is jól tudják, hogy a malom kérőkéit viz
hajtja ugyan, de egy-egy kulacs bor mégsem feles-
leges az őrlés gyorsaságának előmozdítására.

A vízi-molnár egészen más mesterembernek
tartja magát, mint a patak-malombeli, vagy a szél-
malmi, vagy a száraz-malorabeli molnár. Nem is
csoda. Mindegyik mesterségének megvan a mnca
apró csinja-binja, s a ki csak egyféle malomban
gyakorolta magát, azért hogy ott ügyes legény
volt, lehet a másikban egészen ügyetlen. Mind-
egyik malom más-más alkotásu, s minthogy nagyon
szövevényes egy malom szerkezete, a sok közt
könnyön akadhat baja, s maga a molnár igazgatja
meg, s ha nem ismeri a gépezetet, semmi hasznát
som vehetik.

A viz közepén álló malom nem felülcsapós,
mint a pataki malmok, vagyis hogy kerekeire nem
fölülről vezetik a vizet, hanem a mint foly magá-
tól, a bele érő kérőket Í3 csapja tovább, s annak
forgó tengelye a malomház belsejében más kere-
kekot 8 végre a malomkövet forgatja. Itt termé-
szetesen nem nagyon köll a vizet kimélni, mert az
olyan folyam, melyre efféle malmot állitanak,
annyira csak ki nem apad, hogy a molnárok a viz
szűkét nagyon megérezzék. De ujabb időben mégis
megérzik néha, n e t n u g y 5 m ; n t a régi jó világban!
Hja! akkor még boldog rendetlenség volt Magyar-
országon; mindönki azon a téren, a melyet elfog-
lalt, ugy rendezkedett, a m int neki tetszett, s ha
egy-cgy pontra nem jól ereszkedett a viz, korestek

más helyet, s a hol nagyobb volt a vizár lódulata,
ott verték lo a nagy fenyőt, melyet malomkarónak
hivnak, s melyhez a malom van lánczolva.

Nem is tartja magát a malmot e láncznál
egyéb : szabadon áll a vizen, mely fentartja s a
nagy kerék tengelvének egyik vége a malomházon,
a másik végo a „völgyhajón" nyugszik, melynek
orrát szép ékesre szereti a molnár pingáltatni; mint
némely tájon a falusi asszonyok a ház elejét.

Hanem, a mint mondtam, ma már nem olyan
független ember a vizi molnár, mint régön. A fo-
lyamok szabályozása, a gőzhajók" járása s sok más
tokintet miatt, rendesen hivatalos mérnökök jele-
lik ki malmaik számára a holyet, s minthogy az
országos közlekedés olőbb való dolog egy-egy város,
vagy falu malmainál, természetesen a logjobb viz
a hajók utjába esik, s nekik attól jó, minél távolabb
lenni. Haragusznak is a vizi-molnárok a gőzösökre,
s a mennyire tőlök telik, mindenféleképen boszant-
ják a hajók tisztjeit, ha egyébbel nem lehet, tag-
lejtésokkel és kiabálásokkal ingorlik őket. Ezek tor-
mészetosen haladnak a maguk hajójával, de egy-egy
mégis akad, a ki boszut áll, gyorsan és a malomhoz
nagyon közel suhan el, s mire a molnár észreveszi,
már ugy hintái malma, mintha orrára bukni, vagy
hátra esni akarna. Vigyázatlanság, vagy ilyen
megtorlásból már nem egyszer támadt szerencsét-
lenség, hogy a malom olszabadult, vagy elmerült,
vagy megtördelődzött. Néha bizony a szél, vagy
ha őszszel hamar megindul, a jég is sok bajt okoz
a molnároknak, sőt néha ol is sodorja a malmot,
de az elemek csapásait ők könnyebb lélekkel
visolik, mint az emberek alkalmatlankolásait.

A fŐ kereseti idő öszszel van, mikor a gabona
már be van takarítva s az emberek őröltetik be az
egész télre valót. Ilyenkor minden vizi molnár
nagy ur, szóba sö akar állni az emberekkel, mert
nem győzi a sok munkát, de bizony nyáron sokszor
megesik, hogy a kerék egész nap is pihen s a viz-
ellonző néha egészen bolemohosodik a foglalvá-
nyába, mire megint fel köll huzni, hogy a kerék
forogjon. Deilyenkor őszszol még a jó molnár- csusza,
molnár-pogácsa, molnáros hal, s más ilyen jó elede-
lek készitésére is kevés idő jut, s az az uram bá-
tyám, a kinek malma nekem oly kedves mulató-
helyem volt (mert a malom zörgése, s a viz folytonos
locsogása és zugása valami rendkivül andalító han-
gulatba ringatják az embert), az az urambátyám
is — mondom — sokszor figyelmeztetett, hogy ha
öszszel megyek, egyéb mulatságra no számítsak,
mint a zsákok omolgotése. Porsze volt eszem, hogy
inkább csak a nyári, hal-, csusza- és pogácsa-ebé-
dekro jelentőm meg, egy-egy kulacs borral, túróval,
tejfellel tarisznyámban, a mit sem apám, som anyám
nem sajnált ugyan, de szegény anyám mégis min-
dig haragudott, mikor a molnárok tésztájára azt
mondtam, hogy olyat nincs az a gazdaasszony, a ki
tudna késziteni. Gazda-asszonyi bocsülete csaknem
mindennél előbb való volt olőtte, s én most is kény-
tolen vagyok hiúságát sérteni szegénynek, mert a
molnárok csuszájának csakugyan nincs párja!

A Nyír egyik történeti nevezetességü
temploma.

Ha az utas a debreezon-kassai vasutról Nyír-
egyházánál leszállva, keletnek tart, a búcsujárá-
sairól fél országban hirneves Mária-Pócs mezővá-
roskát éri, melynek nem régön újított két tornyu
templomában van azon csodatevő szüz Maria kép,
melyhoz évenként ezeren és ezerenként járnak
imádkozni a bünösök, nyomorultak és — vakbuz-
gók.

Do bár tagadhatlan, hogy Mária-Póc3 es
búcsujáró holye is mindenesetre a Nyír egyik érde-
kes pontja : most nöm erről, hanem a történeti
nevezetességü nyir-báthori tomplomról akarok szó-
lani, s azt a régészet érdekében, az illető búvárok
figyelmébe ajánlani.

Mária- Pócsról kiindulva, a sok helyen ton-
gelyig érő homokban '/a—1 óra járásnyira, már
messziről szemébe, ötlik az utasnak , egy dombon
épült magában álló, toronynélküli góth izlésü ódon
épület, mely ugy szólván, uralkodik a város felett
és ez a nyir-báthori reform, egyház.

Közelébe érve a városnak föltűnik a minorita
rend zárdája és temploma is, melyek szinto rész-
ben góth stilben vannak épitve, de meglátszik
rajtok a később kori építészet ujitása is; a nép
hagyomány azt állitja, hogy a török dúlások után
ezen templom 100 évig hevert romokban, mely
alatt falaiból egy madárkától elhullott körte mag-
tól terebélyos nagy fa nőtt ki, mely az uj épitéskor
vágatott ki.

A reform, templom, mely hajdan a vöröske-
resztes, vagy a nép nyelvén „vörösbarátok" tulaj-
dona volt, a tiszta góth stylü merész épitészet
egyik kiváló példánya, minőt fájdalom, most már
nemcsak az alföldi homok térségen, de hazánkban
átalában csak igen ritka példányban találhatunk,
ennyire ép állapotban . . .

Ezen egyház, egyszersmind hazai történt tünk
egyik nevozotes eseményének t. i. a kenyérmezei
diadalnak monumentális harczi emléke. Báthori
István az ecaedi ágból, e néven II-dik, előbb fo-
asztalnok és országbíró, később Mátyás király
alatt erdélyi vajda 1479. oktober 13-án az örökre
emlékezetes Kenyérmezőn, Kinizsy Pál temesi
bán segélyével a törököt nagy diadallal megver-
vén, a nyert zsákmány egy részéből e templomot
kozdto építtetni, a melybon jelenleg is nyugosznak
hamvai, mit az ajtó fölött valamint a kő sarcopha-
gon levő feliratok is bizonyítanak. Az építést
azonban, csak Báthori András bibornok végez-
tette be.

Hogy mennyi költségbe korülhetett ezen ne-
vezetes és az akkori építészetben remek, s most is
bámulásra méltó egyház épitése, könnyen képzel-
hetni, hogy ha látjuk a majd tizölnyi magas, alig
1 — 2 lábnyi átmérőjü falakat, a sanctuarium felett
lövő kőhálózatos boltozatot, melyről hozzá értő
szemlélői ugy nyilatkoztak, hogy ily merész kivi-
telüt csak Flórenczben láttak, — a falakba illesz-
tett faragott kövekbo vésett czimereket, a pillére-
ket, az ablakok feletti kőrózsákat, s végre a
sanctuarium két oldalán máig is használatbian
levő, a maguk nemében páratlan készületü tám ás
tölgyfa-padokat, melyeknek- elörészo és támlái a
leggyönyörűbb faragványok- és fa mozaikokkal
vannak ellátva. Valódi muzeumba való remekmű-
vek, melyek valószinüleg a Báthori család részére
készültek a osaládi templomba.

A régi oltár helyén fekszik az utolsó Báthori,
az erdélyi fejedelem Gábor ( | 1613.) Sirhelyo fölött
látható vörös márványból faragott alakja, közép-
kori pánczélos, sisakos lovagi öltözetben, egy közé-
ben lobogós kopját tartva, másik közét egyenes
szablyáján, sarkantyus lábait egy oroszlánon nyug-
tatva. A hagyomány azt tartja, hogy a török
hóditás korában o szobor a templom előrészen
volt befalazva.de a törökökt rablási vágya azt gya-
nittatván , hogy a szoborban a Báthoriak kincse
van elrejtve, annak gyomor táját fölfeszitették, s
az mai napig igy is maradt. A profánus és a
régi emlékek iránt érdekeltség nélküli, könnyelmü
vagy roszakaratu látogatók és gyerkőezék, a szob-
rot no veik fölirásával össze-vissza karczolták, az
alak orrát letörték; ugyannyira, hogy évekkel
ezelőtt azt a gondos egyházi elöljáróság, kénytelen
volt koporsószerü nehéz fafedéllol ellátni.

Ez emléktől jobbra, alig 4—6 lépésnyire van
a hires Báthori I. vajda sarcophagja, mely egyszorü
homokkőből 1 öl hosszu, '/2 öl magas, '/a öl széles
nagyságu. Oldal és fedél kőlapokból van összeál-
litva, melyek mindenikén ékes latin verseket lehet
olvasni még most is; igen sajnálom, hogy ezon
versek egy részo, s a templomban levő évszámok,
jelmondatok és föliratok naplómmal együtt elvesz-
vén, azoknak részletosebb leirásával nem szolgál-
hatok.

Fájdalommal tölté el keblemet huzamosb ott
létemkor, hogy az emlitettem remekmivü tölgyfa
padokban nem a miveltebb osztály, — mely bizo-
nyára ezen történeti műkincs iránt nagyobb kegye-
lettel viseltetnék, — hanem a paraszt legények
ülnek, a kik — mintogy lenézésül és gunyjára a
15-ik század müvészetének — iston tudja hány év
óta már, nem irtóznak kalapjaik f ölaggatása végett
vasszegeket verni ezen ugy is szúett, vagy az eső,
nedvesség által ugy is megrongált padok falmelletti
tábláiba, melyok remek kivitelü bibliai jelenetek,
feliratok, ízletes arabeskekkel és virágokkal van-
nak valódi famozaikból ékitve.

Itt volna az ideje, hogy az illető tiszteletes
egyházi elöljáróság atiássa, hogy őzen történelmi
kincset, a mit a pogány török és az idő viszontag-
sága némileg megkímélt, legalább a mi megma-
radt, a durva emberi kezektől az utókor számára
megóvja.

Régiség-búvárainknak pedig szí vökre köthet-
jük, hogy el ne mulaszszák ezen történelmi neve-
zetességü épület részleteit műértő figyelmük
tárgyául venni, s mindenekolőtt azt eszközölni,
hogy az rajzokban is meg legyen örökítve; aztán,
hogy a romlandó épülőt egyes részei, mint a me-
rész" kivitelü magas fedélzet, moly most az egész
templomot rombadöntéssol fenyegoti avulásával, a
végenyészettől mogmentessék. — Sőt lohctségos,
hogy a falakon freskó falfestmények is fedeztetné-
nek föl, mórt nöm hiszem, hogy ily fényűzéssel

épitett zárda-tomplom, csak egyszerüen lett volna
bemeszelve. E véleményem indokolására elég emli-
tonem a m.-szigeti és más rombadőlt tomplomok
falrajzait . . .

Néhány év előtt, mint azt a lapokban olvas-
tam, a szentély alatt levő sírboltot, igazítás végett
oda rendelt kőmüvesek fölfesziték, s az abban
talált selyem és arany-ezüst zsinórzattal ellátott
öltönyöket, a boldogult fejedelem földi maradvá-
nyairól emlékül (?) vagy inkább más gonoszabb
szándékból, vandal-kézzel fölkutatták, a képzelt
sirbolti kincsok megtalálhatásáért . . . E tény, ha
csakugyan való, azon gondolatot juttatja őszünkbe,
hogy ha még találni lehetne abban ép ruhanemü-
eket, mily megbecsülhetlon kincs lenne az muze-
umunk részére, és a képzőművészetnek, az akkori
viselőt megörökitésére.

A templom nyugati részén a női ülőpadok
alatt, egy második sírbolt is látható, melyben még
most is lehet találni emberi csontokat, de már any-
nyira be van földdel, szeméttel töltve, hogy ürege
alig 1 Vs ölnyi hosszu sütő kemencze alaku öböl;
ezen sírbolt a szerzeteseké volt.

A templom északi részén van a sekrestye,
közvetlen a szentély mellett, lejebb egy ajtó helye,
s azonkivül fölötte egy ablak, a mely talán később
falaztatott bo. Az ajtó a templomhoz támaszkodó
zárdába vezetett, mely most a föld- és sírboltokkal
egyenlővé van lerombolva, s a régi hires kolostor
helyét, csakis azon apró tégla és vakolat-darabok
jelölik, melyek a templomot körül övoző temető-
ben vannak szétszórva; nz ablak pedig valószinü-
leg a zárda csarnokából a templomba szolgáló csa-
ládi erkély lehetett, vagy titkos rácsozott imahely
a szerzeteseknek, mint az inai napság is több
barát és apácza zárdában látható.

A tomplom déli oldalán egy erős tölgy
corendákból épült fa torony áll; csúcsán, ha
jól tudom, egy bádogból készült fél hold
ékeskedik, mely még a török uralomból ma-
radt fönn; a toronyban 3 harang van a 17-ik
századból; a legnagyobbik felirata mondja,
hogy: Bethlehen István parancsolatjából
öntette a ny. báthori ref. egyház. Öreg em-
berek még emlékeznek reá, hogy a templom
déli csúcsán, a kiépítetlenül maradt torony
felett egy nagy vaskereszt volt, melyet onnét
egy nagy zivatar sodort le.

A tomplom keleti részével szemben, van
az uradalmi tiszttartó egyszerü lakháza, s a
tágas udvar közepén egykét emeletos mag-
tár, mely egyedüli maradványa még a régi
Nyir-Báthori kastélynak; alatta nagyszerü
tágas és száraz pincze van, melyet avar fény-
korában, s később is a Rákóczi mozgalmak
idejében, titkos gyülések és haditervek készí-
tésére használtak; ebben látható egy befala-
zott ajtó, a moly a templom alatti sírbolt,
s igy közvetve a zárdába vezető alagutba
nyilt.

E titkos alagut, (minő majd mindon vár-
ban volt) a zárda lakóit é3 a Báthori csa-
ládot érdeklő mondával van összekötve, mely
a nyir-báthori s vidéki lakóknál, firól fira szállt.
E monda szerint, egyik Báthori leányt a szer-
zetesek elrablák, do a bűntettet egy ittas álla-
potban levő ember elárulta, ki a vasárnap dél-
utáni litánián elaludt s oda záratván, éjfél táj-
ban a templomban támadt zörejre fölébredt, s
felismerte Báthorinak leányát, a kit a sírbolt-
ból a zárdába vezettek. A botrányos büntény hal-
latára, Báthoriban nemcsak a hatalmas fő ur,
hanem a gyermekét szerető apa is végsőkre inge-
reltetvén, népe élén a zárdára rohant, s annak
lakóit részint felkonczolta, részint a városon kivül
levő tóba fulasztotta. Innét neveztetik még mostan
is egy utcza ,,vér utczának," és azon tó, — „barát
tónak." • • •

I^cn hihető, hogy ezen zárdából került ki
(miután az ilye3 okmányok leirásával azon korban
csakis a szerzetesek foglalkoztak) a „Debreczeni
Codox" is, molyet remek képes rajzaival még ma
is érdekkel szemlélünk.

Megemlitendő még, a művészeti tekintet-
ben remek faragásokkal ékitett tölgyfa, portaié,
s az abban levö mestermüvű zár és kulcs.

Megemlitem végül, hogy a városlevéltárában
a „török világból" több eredeti okmány őriztetik.

Érdekes volna, ha az ottan és vidéken meg-
forduló szak- és műértők ezen tárgyakat átvizs-
gálnák, és az illető szak-lapokban közzé tennék,
valamint az is, ha e történelmi emlékü templo-
mot s egyes részleteit, hű rajzokban is megismer-
tetnék a kegyeletes emlékek iránt fogékony
közönséggel. 0 , . . th. P. l.
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Pénzünk és siilymértékcink hajdan.
Közelebbről kezembe került » nemz. muzeum

Jankowichféle könyvtárában egy régi könyv, moly
mind tárgyánál fogva, mind pedig nyelvészeti
szempontból igen érdekes, de most pusztán csak a
hajdani pénzszámitásra és súlymértékoinkre vonat-
kozó részt idézem belőle azon gondolattal, hogy
ezek a jelen embereit érdekelni fogják.

A könyv rövid czime ez: „Magyar Arithme-
tica, azaz: számvetesnoc tvdománya. Most viyon-
nan az Frisiusnac Magyar Arithmeticayából soc
wy és hasznos példáckal ki adatot. Colosvarat
Christus "Wrunknac születése vtán, az 1591." 8r.
116 számozatlan levél. *)

Ezen ma már ritka munkában előszámlál ja töb-
bek közt a nem-magyar ajku nyomdász-fordító,
hogy mik voltak 1591-ben a Magyarországban
használt pénzek és súlymértékek, ilyeténképen :

„Az magyar pénzről.
Egy magyar forintban vagyon száz magyar

pénz, avagy 75 krajczár. Fél magyar fl: vagyon 50
magyar p. avagy harmincznyolczadfél krajczár.
Egy fertály magyar fl, vagyon 25 p. avagy 16 3/4

krajczár. Egy nyolezadrész magyar fl. vagyon
tizcnharmadfél pénz, avagy kilenczedfél krajczár.
Egy tizenhatodrész forintban vagyon 6 és egy
fertály, avagy 4 '/6 krajczár. Egy harminczkottőd
rész Magyar forintban vagyon 3 pénz és egy
negyedrész avagy 21

 2 krajczár."
„Az Mása (mázsa) számról.

Egy Magyar Másában vagyon 120 font, egy
fontban 8 forton, egy fertonban vagyon 96 noho-

Apolló lantja. Czitera Czitera.

Czitera. Czitera. Kettős fuvola. Pán fuvolája

zék. Fél magyar mázsa teszen 60 fontot. Egy
negyod része az magyar mázsának t. 30 fontot . . .
Egy harminczkettőd rész magyar mázsában vagyon
negyedfél font." (A német mázsában pedig van
100 font, miből kitünik, hogy jelenlegi mázsánkat
a németektől kölcsönöztük.)

„Magyar fontról.
Egy magyar fontban vagyon 8 fertőn, fél

fontban vagyon 4 fertőn . . . . egy harminczkottőd
rész fontban vagyon egy negyedrész fertőn."

„Az magyar Fertonról.
Egy magyar fertonban vagyon 96 nehezék,

fél fertonban 48 nehezék . . . egy harminczkettőd
rész magyar fertonban vagyon 3 nehezék, egy
hatvannegyodrész magyar fortonban vagyon más-
fél nehezek."

Im ezen adatokból is kitünik, hogy régi súly-
mórtékeink gyakorlatiatlanabbak voltak, mint a
mostaniak. Mellőzve volt a tizedes számitás, pedig
hogy ez a munkát felettébb megkönnyíti: azt
mondani is fölösleges. E.L.

*) Érdekesnek tartom kijegyezni e könyvből nehány
nyelvészeti adatot is. E szerint ugyanis az „ezerszer való
ezért hiyáe Millionnac, és Magyarul tömény ezernec" Az
egyes számjegyeket „cyphra" néven emliti;'a sokszorozást
vagy szorozást (raultiplicatio) sokasüás tudományának for-
dítja ; szorozni = megsokasitani. Az egyes számjegyek
értéke nála quota, a mit nem is tud magyar szóval kifejezni.
Utóbbiból egyébiránt kitünik, hogy a quota nálunk már
1591-ben is használt szó volt, habár nem is 1867-ki értel-
mében ! E. L.

A zene hatása az emberekre és az
állatokra.

Valamint a festő a színeket és a fényt fel
tudja használni eszméi kifejezésére, épen ugy pa-
rancsol a zenész is a hangoknak, s épen ugy tudja
érzelmeit azok által másokkal közölni. A zeno
szintugy nyelv, mint a többiek; oly nyelv, moly
gyöngédségben és kellemben nyori meg azt, a mi
nála élesség s határozottság tekintetében hiány-
zik; a zene álmodó bo3zéd.

A zenét rendesen ugy szokás meghatározói,
hogy az oly művészet, moly ahangokat a fülre kel-
lemes módon tudja összokötni. A hajdankor bölcsé-
szei e szót sokkal tágasabb értelembon használták.
Ök ezalatt a tánczot, arezjáték-művészotet (mi-
mika), költészetet, sőt magokat a tudományokat is
értették. Hermes a zenét az összes dolgok rendje
ismeretének nevozi; Pyshagoras és Plato az egész
világrendszerbon zenét láttak. Innen származtak
azok a titokszerüképzelmek a sphaerák harmóniá-
járól, a makrokosmus zenéjéről stb., melyek az
ogéaz középkoron végig vonulnak.

Azt mindenesetre bátran föltohetjük, hogy
az első szépmüvészot a zene volt- Az embereknek
hihetőleg a madarak szolgáltak olsőénoktanitókul.
Azután a fúvó hangszerek — sípok és fuvolák —
jöttek csakhamar divatba. Diodor ezek föltalálá-
sát egy pásztornak tulajdonítja, ki a szellő suso-
gását a sás között ellesé. Lucreezius is ebben a
véleményben van : „És a füvek üreges szárain át-
fujdogáló zefirek tanították mög a pásztorokat
legelőbb arra, hogy üreges hangszereken dalokat
fújjanak."

A húros hangszerek, valamint a kü-
lönféle nagyságu dobok is, hasonlóan ősré-
giek. A hajdankor a zene föltalálását majd
Morkurnak, majd meg Apollónak tulajdonitá;
Kadmust, ki a zenében jártas HermionetGö-
rögországba hozá, Amphiont, Orpheust és
több másokat, ugy emlegetik, rnint a hang-
szerelt zene megalapítóit. A Genesis szerint
a „síposok és hegedüsök" Jubálról ,Lamech
és Ada fiától, a Kain nemzetségéből szár-
maztak. Egyszóval, hogy az egészet rövidon
kimondjuk, a zene-hangszerek eredete a leg-
régibb őskor homályában vész el.

A zene befolyását a népek szokásaira
és erkölcseire, s annak roppant hatalmát az
emberek lelkülete fölött már az ősidők vala-
mennyi bölcsei elismerték. Plato azt állitja,
hogy bizonyos hangok aljas szenvedélyeket
és gőgöt ébresztőnek, mások ellenben épen
ollenkoző hatással birnak. Véleménye szerint
egy reform a zenében államzavarokat és
változásokat von maga után. Ha ez igaz
volna, azóta Wagner a jámbor sörivó bajoro-
kat nyilt lázadásra ingerelte volna a „jövő
zenéjével."

Polybios beszéli, hogy a hideg, zordon
Árkádiában a zene már csak azért is igen
szükséges volt, hogy a lakosok erkölcseit
szelídítse, és hogy sehol sem követtek ol

annyi bűnt, mint Kynoten, hol a zebene isme-
retlen vala. Athenaeos szerint a régiek minden
isteni és emberi törvényéket, erkölcsi szabályokat,
regéket és hagyományokat versbe szedtek és
zenére alkalmaztak, melyeket aztán a khórusok
hangszer-kiséret mellett nyilvánosan adtak elő.
Izrael népénél hasonló szokásra találunk. Ez el-
vont s nehezebben érthető s élvezhető dolgoknak
a zene sajátságos bájt s kellemet kölcsönzött, s
ezáltal vésto be azokat a hallgatók emlékezetébe.
Vajjon azt a tengoron tuli Meyerbeert, ki az
Egyesült-Államok alkotmányát egy óriási sym-
phoniában akarta feldolgozni, nem e hajdankori
szokásokra való visszaemlékezés birta-e hóbortos
eszméjére?

Aplatonikusok szerint az ember lelko is har-
móniából van teromtve. A zene — mondák ők —
szellemi tehetségeinknek emoz oloitől fogva mew-
volt, ős eredeti harmóniáját ismét egyensúlyba
képes hozni, ha netalán azt, miként oly gyakran
történik, a földi világgal való érintkezés megza-
varta volna. A hajdankor minden irója csoda
dolgokat beszél a hangok varázs hatalmáról.
Orpheus énokével az erdők vadait meo-gzeliditi, a
folyókat megállítja, a fákat és a sziklákat tánczra
indítja. Mikor Eurydice-jét a halál elragadja, le-
száll az alvilágba, hol Pluto, hangjától megindít-
tatva, megígéri noki felesége visszatértét, kit azon-
ban vigyázatlan hátratekintése által másodszor is
ol veszt. Az isteni Amphion Thebao falait, építi fől;
bűvös lantja zongzetére a kövek engedelmesen
rakodnak egymásután egymásra.

A zene itt falakat és tornyokat épit, amott
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meg szétrombolja azokat. Jerikho falai összeomla-
nak Izrael papjainak harsonái előtt.

A finnek népregéibon a partok homokja gyé-
mántszemekké változik, a takarmányok önma-
goktól mennek a csűrökbe, a tenger hullámai
losimulnak, a fák üteny szerint bólintgattak lomb-
koronáikat, és a medvék ájtatosan állanak mög,
mikor Vajnamonen a hurokhoz nyul; végre maga
is tovaragadtatik és könyek helyett szóméiból a
drága gyöngyök egész árját hullatja.

A Védák, vagyis az indusok szent könyvei
hasonlóan alig győzik magasztalni a zeno hatását.
„Sehol sincs a zene"— mondja Zamminor —„mint
természeti hatalom, nagyszerűbben dicsőítve,
mint az indusok regéiben, melyek nemcsak azt be-
szélik, hogy a zenének emberek és állatok vakon
engedelmeskedtek, hanem hogy a ragá-knak, me-
lyeket Mahadeo isten a maga nejével Parbutea-val
együtt készitett, még az élettelen természet maga
is alá volt vetve. Mia-Tusine, egy hires énekes
Akbar király idejében, egykor fényes nappal egy
ragát énekelt, mely az éjnek vala szentelve, s ime
a nap eltünt az égről és homályt terült ol körü-
lötte, a meddig hangja elhallatszott. Egy másik
eme ragák közül oly erővel birt, hogy a dalnokot,
ki azt énekelni morészelte, lobogó tüzzel emészté
el. Akbar megparancsolta egy zenésznek, hogy ezt
a ragát énekelje s a közben nyakig álljon a
Dsumna folyó vizében. A szerencsétlen ott a viz
kellő közepén is hamuvá égett." (Folyt, köv.)

E g y v e l e g .
D (Óriási okmány.) Gróf Eszterházi János,

lelkes történet- és okmánybuvár gyüjteményében
van Kolozsvártt egyebek közt I. Rákóczi György-
nek egy oklevele 1647. nov. 11-dikéről, melynek
hossza 4, azaz: négy öl. íly hosszúságot egy iv
természetesen nem adott ki, s akként sogitettok e
hiányon, hogy több ivet ragasztottak össze, s azt
irták töle. — Ma már ily levél ritkaság, de a
régibb századokból igen gyakran lehet még látni

ily okmány-óriást, noha legtöbbször csak moso-
lyogni lehet a hosszu tartalom ogyügyüségén, s a
reá forditott fáradság haszontalanságán.

— (A biblia terjesztése végett) régóta kelet-
keztek társaságok, melyek e szent könyvet hallat-
lan olcsó áron árulják. E társaságok elsője az angol,
ennek példájára alakult a skót. Mindkettő nagy
áldozattal s kitartó erélylyel juttatja a szegény
nép kezébe o megbecsülhetetlen olvasmányt. Az
elsőnek Londonban van fő-és székhely e,;nnét műkö-
dése Európa minden országába kiterjed, sőt a világ
minden részébe is. A főbb városokban főügynökei
vannak, ezek alá rondelvék az alügynökök és
házalók. Bámulatos, mennyire terjedt ujabb időbon
a forgalom, daczára annak, hogy más oldalról
akadályoztatok. Az előttünkfekvő 1868/9-ki kimu-
tatás szerint, elkelt teljos biblia és ujtestamentom
Francziaországban 113,077, Belgiumban 6750,
Hollandiában 24,741, Németországban 199,503,
Svájczban 9130, Ausztriában 128,101, Törökor-
szágban 12,167, Varsóban 880, Oroszországban
több mint 60,000, Olaszországban 16,780. össze-
sen: 571,129 példány. Keletkezése óta több millió
példányt terjesztett o társulat, s alig van a földön
nemzet, mely a maga nyelvén nem olvashatná a
szentirást.

** (Szabad vélemény-nyilvánítás.) Midőn I.
Napoleoni örökös konzullá kiálták, egyike tábor-
nokainak, St. Hilaire a következő szókkal állott
ezrede elé: „Bajtársak — mondá pathossal — a
nép határzata, hogy Napoleon örökös konzul
legyen. Tisztelem a vélemény ok szabadságát. A
világért sem akarnék szavazástokra hatást gya-
korolni. Mindamellett szükség, hogy figyelmez-
tesselek benneteket, miszerint a legelsőt, ki ellene
szavaz, az ezred szine előtt lövetem agyon. Éljen
a szabadság!"

0 (Csalhatatlan szer a kritika ellen.) Igen
kitünő, csakhogy persze nem mindig alkalmazható
szert használt a nagy franczia forradalom alatt
Lodol Treogat nevü költő egy rosz drámájának
kedvezőtlen megbirálása ellen. E tüzes republiká-
nus és egy forradalmi klub olnöke akkortájban egy

darabot irt e czimmel: „A veszélyes erdő." Mikor
azt először előadni akarták, a költő a szinpadra
lépett s e szavakat intézte a közönséghez: „Pol-
gárok , az elsö gazember, ki drámámat kifütyöli,
parancsomra rögtön elfogatik, és fejő nem sokáig
fog alkalmatlankodni vállain!" Ekkor aztán a szí-
nészekre kiáltott: „Most már kezdhetitek !'• A dara-
bot, a mint beszélik, egetverő tetszéssel fogadták.

** (A római zsinat terme.) Az akusztikával
meg fog gyülni a római zsinatnak is a baja. A
tanácskozó terem elkészült, s mint irják, most már
semmi kétség, hogy akustikája oly rosz, miszerint
teljes lehetetlenség lesz a szónokokat mogérteni.
Gondolkoztak rajta, miként segítsenek, uj épités s
a zsinat elhalasztása, vagy pedig azáltal, hogy
máshol tartsák a tanácskozásokat, de egyik sem
fogadtatott ol. Az elhalasztást azért nem akarták,
mert félnek a gonosz nyelvek gúnyolódásától, egy
más helyre költözésbe meg a pápa nem akart
megegyezni, szeretvén a diszes helyiségben ta-
nácskozást. Lemondanak tehát arról, hogy a szó-
nokok megérthetők legyenek, csak a gyorsírók
számára gondoskodtak jó helyekről. A szónoklatok
aztán gyorsan lenyomatnak, a szavazások pedig a
következő napra halasztatnak minden kérdésnél.

** (Kutyák a parlamentben.) Az angol parla-
ment régi naplójában máj. 14-ről 1606-ban az is
föl van jegyezve, hogy „egy különös kinézésü
egérszin uszkár jött az alsóházba." És ezt az előz-
ményt nem feledték el Westminster kutyái. A
parlamentben praecedens szerint történik minden,
s a pudli példája követőre talált 170 évvel később.
Ekkor is besétált a Házba egész bátorsággal egy
kutya s leült Nagy-Británia képviselői, kormány-
elnöke és Speakere ölött, s nem is érte be a csen-
des maradással, hanem részt vett a vitában s han-
gosan ugatott. Lord North, az akkori kormány-
elnök, ki épen beszélt, élvozé Ti tréfát s figyelmez-
teté a Speaker-t következőleg: „Sir, egy uj tag
vágott szavaimba." A kutya nem vette komolyan e
figyelmeztetést s folytatá az ugatást. Ekkor a jó-
kedvü Premior megjegyzé rögtön: „Sir,az uj tagnak
nem volt joga másodszor is szólani e tárgyhoz."

A király Jeruzsálemben.
A magyar király nov. 9-én érkezett Jeruzsá-

lembe és érdekes volt mindenekelőtt ama hosszu
ut, melyet a király JafFától Jeruzsálemig lóháton
nyolcz óra alatt tett meg kíséretével, mely hoz-
zátartozóin kivül fényes druz- és beduin-csapatok-
ból állott.

A király jeruzsálemi utját és látogatását a
hivatalos utinapló igy adja elő :

Nagy változatosság és élénkség üzé el utunk
egyhangúságát, midőn koronként némely szirtmé-
lyedésokből egyszerre eszeveszett futásban arabok
törtek elő, és kiáltozva haladtak el mellettünk,
hogy eltűnve, bizonyos idő mulva megint jelont-
kezzenok. Két 8 fél órai lovaglás után el volt
érvo Ramleh, hol sötét olajfák árnyában felütött
két sátorban reggeliztünk.

Képzelhetni, hogy az egész lakosság talpon/
volt; do látni kollett az egész játékot, hogy fogaj^
mat szerezhessünk róla. Egymaga az öltözet is
elég volt arra, hogy nagyszerü tarkasága és festői -
ségében teljes figyelmünket igénybe vegve. Mert
az angol kartontól elkezdve a belföldi teveszövetig
nem létezik anyag, moly itt képviselve nem volt,
bizonyos töredék vagy rongyban; és az ind-euró-
paitól elkezdve a somiti fajig minden származék,
legalább egy-két példányban, fel volt található.
Finom arab-fejek a szorecsen kondor csepüszorü
fejő mellett; ábrándos kinézésü törökök, jellcmze-
tes kinézésü zsidók, kik itt származásukat ke-
vésbbé tagadják ol mint egyebütt és hosszu bod-
ro8 fürtöket viselnek, őgyolegnok itt kiváncsian
egymás mollett. A nők, kik Syria és Palástinában
ogészen fehérben járnak, jásmákot nem viselnek,
de felöltőjükkel fedik bo arczaikat, — melyből
rendesen csak a szemek világlanak ki, ezek is ki-
veteleson. — Évszázadok óta nem vonult itt fénye-
sebb és nagyszerűbb menet el; a keresztes hadak
óta európai uralkodó nöm lépett ama helyro, hol a
megváltó született.

Ramlehban ogy órát időztünk, mi teljesen
elég volt arra, hogy valamennyien kipihenve ma-
gunkat a hosszu utra elkészüljünk.

Jóllehet, hogy az indulás csak nyolcz órára
volt kitüzve, már reggeli hat órakor nagy mozga-
lom volt a tanyán. A szolgák, kik a podgyász
elvitelével voltak megbízva, lassacskán készülőd-

T A R H Á Z.
tek; többon reggeliztek és a lovak előállításával
megbizott töröü lovasság szokott egykodvüségé-
ben várta az indulást, mi nyolcz óra előtt vala-
mivel csakugyan megtörtént. Nehány percz mulva
értük el Kiriet el Enab hires szikla-fészkét, mely
Álon Goseh tulajdona, kinek nevét e vidék is
hordja. A hagyomány szerint itt állott a Makka-
baousok városa, ama hires zsarnokok fészke, kikről
a szent-írás oly érdekes dolgokat tartalmaz. E hely
különben toló van mondákkal és minden pont egy-
egy szent történelmi omléket elevenít fel, elany-
nyira hogy Jeruzsálemig teljesen szentirási han-
gulat fog ol bennünket. Mert akármit mondjanak,
ez volt a keresztyénség klassikus földje, a hol most
jártunk, keltünk; — Ramléhtől a régi Arimathiá-
tól, hol egykoron József lakott, egész Jeruzsálemig.

/ Jeruzsálemhez közel egy völgymélyedésben
jrnogállapodtunk, hogy a szent városba leendő be-
vonulásra méltólag elkészüljünk. A király tábor-
nagyi ruháját ölté fel, a szent István rendjét tévé
mellére, mig a kiséret szintén díszruhában jelen-
kezett. Most már csak egy keskeny hegyhát vá-
lasztott cl lovaglásunk czéljától. É hegy magas-
latain jött elénk a város olső küldöttsége: Jeru-
zsálem magyar zsidpi, kiknek háromszinü lobogója
ofelirást mutatá: „Éljona császár és magyar apóst,
király Ferencz József. Éljen a nemzet. Á magyar,
morva és cseh, izraelita község." — Most termé-
szetesen egyik küldöttség a másikat követé, mig
az utakat ezernyi néptömeg környezé, kiáltások-
kal üdvözölve bennünket.

Az első diadalívnél a katholikus papság vá-
rakozott ő Felségére. Itt már tündöklött Zion
hegye, vagy helyesebben tul rajta ama fehér épü-
let, mely az oroszok konventjét képezi. Király ő
Felsége, leszállott lováról és megcsókolá ájtatosan
a földöt, mint hajdan Bouillon Gotfrid is földre
borult, hogy szolgálja az urat.

Egy második diadaliven át, a Jaffa-kapuhoz
közeledtünk, hol mindönki leszállott lováról, hogy
gyalog vonulhassunk be a városba. A kapunál.orős
őrség állott, hogy a betolakodó nagy tömeget
feltartóztassa. Itt fogadá a királyt a katholikus
papság. Egy pap m o s t hosszu olasz beszéddel üd-
vözlé a Felséget, ki egy tekintélyes menet élén a
szont sír templomába vozottetett, miután az olaj-
fák hegyére sétalovaglást tőn.

November 10-dikének reggelén, a fáradalmak

kipihonése után következett a szent sir, afranczis-
kánusok, az arab iskola, az örmény konvent, az
angol és Rothschild-kórház, valamint a Frankéi
által berendezett Hey-Lamel-alapitvány megláto-
gatása.

A délután a bethlehemi kirándulásnak volt
szentelve. Közvetlen a villás-reggeli után hagyá el
ő Felsége, kisérete nagyobb részével a várost.
A kirándulás mintegy öt és fél órát vett igénybe.
Mindjárt a város alatt neki iramodtunk, miglen az
ut emelkedése lassúbb menetet tőn szükségessé.
A Bethlehem vagy Jaffa - kapunál kezdődő ut,
barátságos és jól müvelt földön, rétek és olajül-
tetvényekon vezet keresztül, melyek csak később
adnak kopár szirtes vidéknek helyet, hogy Beth-
lehem körül megint vonzó tájképpé alakuljanak.

A község vénei járultak itt ő Felsége elé, őt
a városba kisérvén, melynek szük utczai zsufolva
voltak néppel. A magaslat valamennyi ablakáról
kiáltások és intésekkel üdvözöltek minket. Beth-
lehombon valami 100 muzulmán-család kivételével
csak keresztyének laknak. A nők itt fátyolozatlan
járnak; az idősebbek nagy pénzdarabokat hor-
danak nyakékül, mig homlokukat aranyszoritó
környezi.

Ő Felsége itt az összes papság által fogadta-
tott és mennyezet alatt vezettetett a Holena-
templomba. Itt áldást mondtak rá. Az istenitisz-
telet végeztével ő Felsége a kolostorszerü épület
terraszára ment fel, honnan a környék egymásra
tolt hegyei és boékelt völgyeire, melyek a holt
tenger kéklő hullámait rejtik keblökbon, pompás
és megható kilátás nyilik. A barátok ebédlőjében
pompás frissitővel kinálták meg bennünket, és 6
Felsége a czukornemüek, valamint gyümölcs és
bethlohemi borral terhelt asztal mellett foglalt
helyet. Most a barátok tanitványai állottak előr
és mig a tomplomban előbb az osztrák néphym-
nust énekelték, ugy jelenleg horvát és olasz nyel-
ven költeményeket szavaltak tiszteletére. Ö Fel-
sége leoroszkedő és nyájas szavakkal vált meg
vendégszerető gazdáitól.

Azután ama barlangot is meglátogattuk,
melyben a gyermek Jézussal menekvő boldog-
ságos szűz rejtőzködött; mi után Jeruzsálembe
visszatértünk. Megérkezve, a város falait köriil-
lovagoltuk és a Zion-kapun át tartottuk bevonu-
lásunkat.
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•* (Heckenast Gusztáv kiadásában) megjelent
a „Gazdáezati Közlöny" ll°-ik, novemberi füzote.
Érdokos tartalmából megemlítjük a szántóföldek
öntözéséről, az állatgyógyászatról (Schultzer Ist-
vántól), a juhtenyésztésről, a tojás mesterséges
kiköltéséről, a szélnek vizomelésre használásáról
szóló czikkeket,1 mely utóbbit mutatványul lapunk
legutóbbi számában olvasóinkkal is közöltük. E
derék szakközlönyt ujolag ajánljuk a gazdaközön-
áég figyelmébe

** (Zalamegye) pályázatot nyitott a megye
monographiájának leírására, a megye kitünő fiai-
nak életrajzaival. Határidő: 1871. decz. 31-dike.
Az elsö dij 3000 frt, melyet csak átalános becsü
munkának adnak ki; a második dij 500 frt. A
pályanyertos műből a megye 500 példányt nyomat
ki, a megyei közönség számára. Azontul a kiadás
joga, a szerzőé. A levéltárakat a megyében mind-
azoknak megnyitják, kik pályázni akarnak. A
művek az alispáni hivatalhoz küldendők.

** (A közoktatási miniszter) jövő évre is kiadja
a „Néptanitók lapjá"-t, melyet 17,000 példányban,
öt (magyar, német, szláv, szerb és román) nyelven
küldenek szét ingyen a néptanítóknak. Ez a lap
30,000 frtjába kerül az államnak.

** (Debreczenben) Csáthy Károly kiadásában
megjelent: „Tárcza-naptár" ára 20 kr. „Lap-nap-
tár." Ára 16 kr. Mindkettő igen csinos és zsebben
hordozásra alkalmas.

**(Veterán irónk Edvi Illés Pál,) am.akadé-
miának levelező tagja, előfizetést nyitott: „Vasme-
gyei krónikák az 1848. és 49-ik évekből, utánirási
jegyzetekkel" czimü munkájára. A mű 1870 évi
február vagy márczius hóban fog megjelenni. Elő-
fizetési ár 1 frt, bolti ár 1 frt 50 kr. Az előfizetések
f. évi deczember végeig Lauffor Vilmoshoz Pestre,
ujvilag-utcza 19. szám alá küldendők.

** (Pfeiffer Ferdinánd könyvkereskedésében)
a Szokoly Viktor által szerkesztett „Honvéd-
album" most leszállított áron kapható; diszkötésü
példány ára 10 ftholyett 4 ft 50 kr, egyszerü pél-
dány 6 ft helyett 3 ft.

** (Izsó Miklós,) jeles szobrászunk bevégzé a
költő Zrinyi szobrát s most megint nincs munkája.
Helyesen jegyzi meg a „Főv. Lap.", hogy nálunk
a kőmivosnek százszor jobb dolga van , mint egy
szobrásznak. Egymásután építik most az osetlen
nagy bérházakat, do még a társulatok építkezé-
seinél som jut senkinek eszébe, hogy az ékitéseknél
a valódi művészek munkásságát is igénybe vegyék.

** (Érdekes albumot) tervez ifj. Marasztoni
József. A magyar müvészeknek muzeumunkban
levö jobb képeit kőrajzban, a müvészeik.életrajzai-
val, akarja kiadni hat füzetben. Egy füzetben
négy kép lenno, s az első márcziusban jelennék meg.

** (Uj zenemüvek.) Tá'borszky és Parsch mű-
kereskedésében jelentek meg: .,Evetke-polka"
(rezgő), Perczel Lajostól, Szitányi Jenny úrhölgy-
nek ajánlva, ára 50 kr.; ,,Mansfeld-Lieder," ke-
ringő Klepschtől, ára 80 kr.; ,;Veszprimer Schnell-
zug-Polka," Körmendy Józseftől, ára 50 kr.; Hardy
Ferencz huz válogatott népdalából a 3-dik füzet
öt dallal énekre, ára 80 kr.

Köziiitézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A nyelv- és szép-

tudományi osztálynak nov. 22-én tartott ülésében
Hunfalvy Pál olvasta föl dr. Kohn Sámuelnek, a
pesti izraelita hitközség rabbijának értekezését
a phoonicziai tanulmányok jelen állásáról. Szorző
fejtegeti, hogy e tekintetben monnyiro hátra van a
világ. Oka ennek a phoenicziai nyelv és Írásmód
nehézségeiben s adatoü gyer voltában rejlik. Phoe-
nicziai irott munka nöm is maradt fenn az utókorra,
csupán sir-iratok. Ezek közt legnevezetesebb
Esmun-Azar sidoni királyé, a Kr. e. 6-ik századból.
E koporsó feliratát sokan vitaták és sokfélekép
magyaráztak. Egész irodalom támadt fölötte.
Körülbelől annyit jelent, hogy a korán elhunyt
király kéri az utána jövö uralkodóházat: hagyja
őt békén nyugodni, s átkot mond arra, ki sirját
megháboritaná. Ez értekezés előtt Hunfalvy Pál
azt jelenté be,.hogy a stockholmi államlevéltárban,
melyet a nyáron meglátogatott, sok érdekes adat
van hazánk történetére is. Toldi Ferencz mog-
jegyzé, hogy ez okmányokról Szilágyi Ferencznek
tudomása van, s a bécsi svéd követség megígérte
támogatását, hogy ez adatokhoz férhessünk. Végül
Arany János jelenté Watts Tamás külföldi tagnak

szept. 9-én történt halálát. Ő 1811-ben született,
a brittish muzeum jeles könyvtárnoka volt, rend-
kivüli nyelvismerettel birt, érté a magyar nyelvet
is, irt számos tudományos munkát, többi közt egyet
a „magyar nyelv eredetéről," melyet Toldi ránk
nézve is tanulságosnak állit. Ezért választák meg
akadémiánk külföldi tagjának.

** (A Kisfaludy-társaság) nov. 24-én tartott
havi ülésén három felolvasás volt, először Rákosi
Jenö' olvasta fel egy tragoediájának (Hyporbus)
első felvonását. Utána Szász Károly Heine hátra-
hagyott müveiből több általa forditott költeményt;
végül Gyulai Pál mutatta bo Jónás János, fiatal
orientalistánk egy közleményét, melyben a fiatal
tudós Drámi persa költő „Jussuef és Zulejka"
(ogvptomi Josef) czimü eposát egészben és részei-
ben' ismerteti. A fololvasások után a titkár beje-
lenté, hogy az évlapok 3-dik kötete a napokban
elkészül.

** (A irói segély-egylet) alapitótagjai köze
legujabban Arany János lépett bo 200 fttaL Fia,
Arany László pedig 25 ftot adományozott az egy-
létnek. Az irói segély-egylet és a Kisfaludy-tár-
saság alaptőkéje növelésére a farsang elsö napjaiban
tánczvigalmnt rendeznek, molynek háziasszonyául
gr. Andrássy Gyulánét kérték föl.

** (A nemzeti szinház ügyében) tervezett ta-
nácskozmányt a belügyminiszter nov. 28-ára ösz-
szehivta. Az enqueteban maga a miniszter fog el-
nökölni, s a kormány részéről még Ribáry József
belügyminiszteri tanácsos lesz jelen. A meghívot-
tak száma 30-ra megy, s özek a következők:
Csengery Antal, Dobsa, Gyulai Pál, Jókai Mór,
Királyi Pál, báró Podmaniczky Frig-yes, Rákosi
Jenő, Sándor József (a kolozsvári szinház titkára),
Szigligeti Ede, Tóth Kálmán, Vadnai és Zichy
Antal; a szinészek közül: Feleki Miklós, Szerda-
helyi Kálmán, Szigeti József és Tóth József; a
képviselö'; s főrendiek közül: Aczél Péter, gróf
Almássy György, gróf Andrássy Manó, gr. Csáky
Béla, Éber Nándor, gróf Festetics Leo, báró Fiáth
Ferencz, gróf Károlyi György, báró Kemény Gábor
Kendeífy Árpád, gróf Mikes János, id. gr. Ráday
Gedeon, b. Révay Simon, gr. Szapáry Antal és
Várady Gábor.

' = (Az erdélyi gazdasági-egylet) titkári állo-
mása — eddigi titkár Timár Károlynak a kolozs-
monostori gazdasági tanintézethez tanárrá kinevez-
tetése folytán -— üresedésbe jővén, annak betölté-
sére pályázat nyittatik. A titkári állomás javadalma
1200 frt o. é., melybe a szálláspénz, irodaszolga
fizetése és irodai átalány is be vannak foglalva.
Pályázni kivánok képességüket tanusitó bizonyít-
ványaikkal kellően felszerelt folyamodványaikat
1870. január 15-ig adják be a gazdasági-egylet
igazgató választmányához. (Kolozsvár, kül-monos-
tor-uteza 57. szám.)

^(„Tordavidéki szoló'- és bornemesitö társu-
lat") czimalattévi öt forint részvényfizetés mellett
Tordán egy társulat alakult, mely feladatául tűzte
ki, hogy a városon s vidékén a szőlő- és boripar-
nak emelkedést, lendületet adjon, s minél több
oldalú gyökeres reform alapján oda hasson, hogy
a város és borvidéke területén a lehotő legjobb
s értékesebb bor állittassék elé. A Tordamegyo,
Torda városa és Aranyosszék területén felállítandó
gazdasági-egylot tárgyában az illető hatóságok
részéről kinevezett intéző bizottság m. hó 30-kán
tartotta meg első gyülését.

** (Kolozsvártt munkás-egylet) alakítása vé-
gett tartottak gyülést mult vasárnap. A véloményok
elágaztak a felett, hogy az egylet csak Kolozsvárra
szorítkozzék-e, vagy egész Erdélyre; az utóbbi
nézet túlnyomónak látszik, s határozathozatal
előtt Erdély minden részére felhivások küldésében
állapodtak meg.

** (Az „egyenlőségi kör") Klapka tbnokot,
ki a kör rendes elnökségéről lemondott, tisztelet-
beli elnökké, Szentkirályi Mórt pedig elnökké vá-
lasztá, egyhangu fölkiáltással.

Egyház és iskola.
** (Az iskolák felszereléséhez) tartozó föld-

abroszok és földgömbök megszerzése iránt a köz-
oktatási miniszterium értesitést tesz közzé, mely
szorint a felekezeti, községi és magántanodák
azokat akár a tanfelügyelők utján, akár egyenesen
oz ügyben megbizott Ráth Mór konyvkoroskedő-
től kaphatják. Magyarország, valamint Európa
térképeit megrendelhetik 1 tallér 27 garasért po-
rosz pénzben, mihez az agio és csomagolási dij

hozzá számittatik. Hasonlókép ezüst pénzben meg-
szabott áron kaphatók a különféle földgömbök.

** {Az állami tanitónö-képezde) Budán decz.
15-dikén fog megnyittatni. Fölvétetnek 14 évöket
betöltött bármely hitf'elekezetü leányok. A tanitónő
képezdéhez rendes tanítónőül s egyszersmind ideigl.
igazgatóul Zirzen Janka k. a. nevelőnő nevezte-
tett ki.

** (A losonczi állami tanitó képezdéhez) Jeszo-
nák Rafael rendos tanárrá, Kovarcz Emil zeneta-
nárrá neveztetett ki.

** (Haynald Lajos) kalocsai érsok elutazott
Pestről Rómába, s utját Münchennek veszi, hol
megkisérli Martiusnagybecsü herbáriumának meg-
vásárlását a nomzeti muzeum számára, moly ez
esetben Európa legszebb botanikai gyűjteményét
birna.

** (Rómába a zsinatra) elutaztak: a győri,
nagyváradi, pécsi, Szathmári, váczi, veszprémi és
székesfehérvári püspökök.

**(Szabó Imre) püspök ünnepélyes beigtatása
Szombathelyen f. évi decz. 14-én fog végbemonni.

** (Magyarország prímása) a pesti központi
papnövelde aligazgatójául Scharnbeck J., eddig
a nagyszombati érseki, főgymn. sokérdemű tanárát,
nevezte ki.,,

** (A szanyai községnek) a primás ottani 14
ezer forintot érő házát 3000 frtért oly feltétellel
engedte át, hogy ezen 3000 ft mint alapítványi
tőke, az ottani katholikus iskola támogatására
szolgáljon.

** (A kassai kath. fögymnasiumi ifjuság) ön-
képző ogylete a jelen tanévben is folytatja munkás-
ságát. A mostan már 150 tagot számláló ogy let el-
nöke: Károly Gy. H., felgymnasiumi magyar
nyelv- és irodalom-tanár. Az alakító közgyülést m.
hó 21-kén tartották, mely alkalommal alelnökké
Holliinder Sándort, titkárrá Hedry Bertalant vá-
lasztották. A könyvtár eddig 450 kötetet foglal
magában s az egylet számos lapot és folyóiratot
járat.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Az országos lótenyésztés ügyében) a köz-

gazdászati miniszterium szükségesnek látta addig
is, mig aa átalános számlálás majdnem teljesen
felderitendi hazai lótenyésztésünk állapotát, hiteles
ismeretet szerezni mindazon magánosok birtokain
levő s okszerűen kezelt tenyészdékről, melyek az
állami lótenyésztő intézetek mellett első sorban
hivatvák arra, hogy azorsz. lótenyésztésre befolyást
gyakoroljanak. Ezen c^él elérésére a közgazdászati
miniszterium felszólította az ország egyes vidékei
külön érdekeinek tekintetbe vételével alakult lóte-
nyésztési bizottmányokat, hogy a működésük
területén létoző ménesek vagy kisebb, de kiválóbb
tenyészdékről, azok létszámának és a fajok meg-
jelölésével, a párositási elvnek, a szaporaság minő-
ségi és mennyiségi eredményének, a tartásnak és
kezelésnek, valamint a tenyésztés anyagi előnyének
mogközolitő kiemeléséve), kimutatást állítsanak
egybe, hogy igy a kormány azon segédeszközök
biztos tudomásához jusson, melyek az országban a
lótenyésztés előmozdítására rendelkezésére állanak.

Közlekedés.
x* (A zágrábi távirászati tanfolyam) mult

szombaton záratott be a vizsgák befejezésével.
összesen 44 hallgató tett vizsgát s ezek közül 25
kitüntetéssel, 5 dicsérettel. Ez alkalomból Cimpo-
neriu A. keresk, minisztériumi titkár horvát nyel-
ven tartott beszédet a jelöltekhoz, kik közül töb-
ben közelobb már alkalmaztatni fognak.

J (A szamosvölgyi vasut) előmunkálatai be
vannak fejezve. Közelebbről tartatott meg a kon-
sortium gyüléseNagy-Somkuton a további teendők
elhatározása végett. Különösen Szatmár városa
fejt ki cz ügyben dicséretes buzgalmat; hozzá já-
rulván az érdekolt vidék részvéte is.

J (A várad-kolozsvári vasut megnyitása,)
erdélyi lapok szerint, még az eddig emWetett
határidő 1870. májushó eiőtt meg fon- történni.
Nagy szorgalommal folynak a munkálatok a Ko-
lozsvártól Brassó felé vezető vonalon is.

Balesetek, elemi csapások.
** (E9V oalesetröl) irtunk nemrég, midőn

Győrbon egy gymnasiumi Vl-ik oszt. tanulótársát
véletlenségből homlokán lőtte. Most irják, hogy a
sebesült, daczára annak, hogy a g°ly° a z agyba
furódott, s ennek folytán a test ogy része mogbé-
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nult, javulásnak indul, beszélni kezd, emlékező
tehetsége keveset szenvedett s megbénult tagjai
lassanként helyreállanak.

** (A nagy hóviharnak,) mely erdélyi részek-
ben e napokban dühöngött, több omborélet is esett
már áldozatul. Csucsa raollott az országuton két
férfi s egy női hulla találtatott megfagyva. A hó
számos borszállitó szekeret temetett el, s nöm
voltak képesok kivonszolni, s ott hagyták jobb
időkre.

** (Tűzkárok.) A belügyminiszterium jelentése
szerint közelebb következő holyeken dult a tűz-
vész : Dejthén (Pozsonymegyei hol 52 ház és gaz-
dasági épület égett le s a kár 102,380 frtra van
becsülve; Szakácsiban (Somogymegyei) 46 ház lés
melléképület, hol 19,560ft. volta kár; Tüskeváron
(Veszprémmogye), hol 156 ház, több melléképület
s a rom. kath. templom esett a tüz martalékául, —
a kár 150,000 frtra van becsülve; végre Radosnán
(Nyitramogyo) 95 ház s több gazdasági épület, a
kár 42,100 frtra van felszámítva.

Mi ujság?
= (A képviselőház nov. 25-kiülésébcn) Rajner

belügyminiszter felelt Román Sándor interpellá-
cziójára a tófalvi ügyben; kimutatta, hogy a jog-
érvényes itéletet a királybíró kellő kimélottel
hajtotta végre; a lakosok nincsenek a szabad ég
;ilá kihajtva, hanem izgatók működnek köztük.
Igy a rondőrség nyomába jött, hogy a tófalviak
közt nov. 1-én 200 darab Napeleon'd'or osztatott
ki, és hogy egy-ogy gazdára ebböl 70 frt jutott, s
biztatva vannak, hogy egy idogen kormány to-
vábbra is segélyezni fogja őket, ha ellenállnak. ~f|

** (Király ö Felsége) — miután az olasz ki-
rálylyal való találkozása elmarad, — decz. 2- kán
érkezik Triesztbe

** (Rudolf főherczeg) hétfőn az állatkertet,
szerdán pedig az akadémiát nézte meg, hol Eötvös
b. fogadta s megmutatá neki a könyvtárat, hol a
Corvinákat s a régiségeket nagy figyelemmel nézte,
kiséretében Latour, Pálfy és Walteskirchen grófok
voltak. A koronafőherezog s Gizela főherczegnő
különben nov. 25-én délelőtt utaztak Bécsbe, hová
a királyné hétfőn fogja őket követni.

= (Dalmácziában) rosszul állnak a dolgok.
A legutóbbi hadműveletek a Krivoscei kerület
ellen nem sikerültok, s hadcsapataink visszavonul-
tak a kikötőkben; veszteségük 100 halatt és 200
sebesült, mig a fölkelök vesztesége igen csekély
s egy fogoly som esett közülök. Bécsben ugy véle-
kednek, hogy vagy föl kell függeszteni a hadmű-
veleteket, vagy pedig Montenegrót megszállani;
mindkettő veszélyes, az utóbbi háborura vezet.

** (Károly román fejedelem,) ki nehány nap
előtt utazott — haza Bukarestbe — fővárosunkon
keresztül, f. hó 15-kén tartá esküvőjét a neuwiodi
herczegnővel. A fejedelem protestáns, a herczegnő
pedig kath. vallásu lévén, az ottani püspök nem
akarta a párt összeadni, egy tábori lelkész végzé
el tehát a szertartást a neuwiedi vár egyik szobá-
jában , ezután pedig a fényes vár-kápolnában a
reform, lelkész adta őket össze másodszor.

** (Honvéd zenekar.) Ugy látszik, hogy a
horvátországi honvédeknek lesz legelőször zene-
karuk. Zágrábban a város évenként ezer forinttal
fog a zenekar fenntartásának költségeihez járulni,
s a kormány is igért megfelelő segélyt. A zenekar
viszonzásul játszani fog a városi szinházban, nyil-
vános ünnepélyeknél.

** (Xántus János) ujabban levelet irt Frid-
valszky János muzeumi őrhez. Tiz napig időzött a
magasaki öbölbon, hol tizenkétezer rorart gyüjtött
muzeumunk számára; e czélra 30 fiut és leányt
fogadott fel. E gyüjteményt három láda és egy
hordóban már utnak is inditá. Japánnak egy kis
kikötőjéről is tesz emlitést, s ennek magyarosan
hangzó neve: „Hiradó." — A Xántus által haza-
küldött ázsiai fényképek közül lapunk nemrég két
singaporei képet közölt; még adni fogunk egy
japáni képet is.

** (Egy pör.) Pozsonyban a napokban került
tárgyalás alá gr. Batthyányi-Apraxin Júliának
édes anyja gr. Eszterházyné ellen inditott pöre.
Az esetet egy bécsi lap igy adja elő. Apraxin
Julia grófnő, miután megszünt irni és a szinpadon
próbálkozni, kiköltözvén Magyarországból, egy
darabig Párisban volt azzal a szándékkal, hogy a
művészetre adja magát. De nem volt szerencséjo.
Ekkor Izabella spanyol királynő udvarába ment
Madridba, s osztozva az ottani szokásokban, egy
spanyol előkelőt hódita meg, kinek egész nevo ez:
Lorenzo Rubio Guillén et Montoro Espinosa, s a
lovasságnál „commandant-capitain." Mikor Iza-
bellát elűzték: a grófnő is Párisba menekült, s
ott, miután anyja nem küldé neki n havi pénzt
(500 ft.), pénzzavarokba jutott, s csak jó barátok
segélyével utazhatott Pozsonyba (kisérőjévol: Lo-
renzo Rubio stb. urral), hogy anyja ellen megin-
ditsa a pört, moly azonban halasztást szenvodt,
miután az egyik ügyvéd a pozsonyi törvényszék
illetékessége ellen tött lépésüket; a másik ügyvéd
pedig a sommás szóbeli tárgyalás mellett.

** (Anyja és leány) felirattal Batthyány-
Apraxin Julia grófnő terjedelmes nyilatkozatot
tesz közzé a bécsi uj Pressében, melyben az anyja
ellen inditott per alkalmából magát a közvélemény
előtt igazolni törekszik, s a közönség elé hozza az
egész szomoru, nagy részt már ismert ügyet. E
levélben töredelmesen elmondja a sokat hánya-
tott Apraxin Julia életrajzát. Elmondja benne,
mint hagyta el gyermekeit, mint küzködött az élőt
bajaival Párisban , mint igyekezett azóta anyja,
Eszterházy Ilona grófnő kemény s<sivét megindí-
tani s családjával kibékülni, sikertelenül. De anyja
mélyen hallgatott, olvasatlanul visszaküldötte le-
veleit s utoljára elvonta nyugdiját is, miért aztán
kénytelen volt pört inditani. Elkeseredett levele
végén azt irja, hogy a törvényszék előtt ollonfélo
ügyvéde kijelentette, miszerint évdij nem illeti;
nagykoru, kerosse kenyerét. ,,E törvény, ugymond,
reánk főúri gyermekekre nézve nem létezik; min-
ket nem nevelnek arra, hogy kenyeret tudjunk
keresni." Utóiratában még kinyilatkoztatja, hogy
legélesb nyilait még visszatartotta s szükség ese-
tébon használni fogja.

** (Több lap nyiltterében) egyidő óta igen
eürüen jelennek meg az orvosoknak adott hála-
nyilatkozatok. A biharmesryei orvos gyógyszerész
egylet f. nov. 15 diki ülésében kinyilatkoztatta,
hogy ezen reklamüzérkedést sem az orvosi tekin-
télylyel, sem a tudományos állás méltóságával
Összeegyeztethetőnek nem tartja.

** (Templomrablás.) A jászberényi főtemplo-
mot f. hó 13 —14-ke közötti éjjel kirabolták. A
tolvajok elvitték a szentségtartót, mely ezüstből
van, gazdagon aranyozva s mintegy 5 fontot s l l
latot nyom, továbbá a szintén ezüst áldoztató
kehelyt, s más értékes dolgokat.

** (Hymen.) Ifj. Tóth József, a szini képezde
egykori tagja, jelenleg postatiszt, nov. 23-kán
egybe kelt özv. Vizkeleti Béláné asszonynyal.

** (Czáfolat.) A Somogyi Ede kaposvári szü-
letésü bécsi orvostan-hallgató öngyilkosságáról
szóló hir, melyet több lap közölt, nem való.

** (Szökevény rab.) Pozsonyban az ottani
közkórházba egy 2 évre itélt rabot szállitottak, ki
azonban a betegséget csak szinlelte, mert szom-
baton délután onnan megugrott. A jó madár álli-
tólag a zárfeltörésben tett hirhedtségre szert. Nevo
Silberer.

** (Tolvajbanda.) A budai rendőrségnek si-
került egy négy tagból álló tolvajbandát kézre
keríteni. Ennek egyik tagja, Dévay, a pesii bör-
tönből szökött volt meg. Már az első kihallgatás-
nál több tolvajlás bizonyult bo rájok.

** (Halálozás.) Áldor Imre irótársunkat su-
lyos csapás érte, édes anyja a mult héten meghalt.

Nemzeti szinház.
Péntek, nov. 19. Elöször: „Kedv és hivatás." A Teleki

alapítványból 100 aranynyal jutalmazott eredeti yigjáték 3
felv. Irta Szigligeti.

Szombat, nov. 20. „A hugonották." Opera 4 felv. Zené-
jét szerz. Meyerbeer. — (Toperczer kisasszonv vendég-föl-
lépteül.)

Vasárnap, nov. 21. „Kedv és hivatás." Másodszor.
Hétfő, nov. 22. „Othello, a velenczei mór." Tragoedia

5 felv. Irta Shakespeare; ford. Szász Károly.
Kedd, nov. 23. „Teli Vilmos.1' Opera 4 felv. Zene'jét

szerz. Rossini.
Szerda, nov. 24. „Szerafine." Színmü 5 felv. Sardou V.

után ford. Deák Farkas és Szépfaludy F.
Csütörtök, nov. 26. „A fekete dominó." Opera 8 felT.

Zenéjét szerz. Auber.

Szerkesztői mondanivaló.
— Barabás. B. K. Anikó (sic!) épen ugy kesereg

mintha a harminczas években lett volna nagy leány és meg-
szomorodott szerető; mikor még költészetünk nem találta
meg az igaz népies hangot, s vagy fellengös vagy pórias
volt. A verselós igy gyönge benne, a nyelv költőiség nél-
küli. Aztán nem lehet eldönteni.- költői beszély akar-e lenni
vagy mi az egész !

— Tavasz és szerelem. Kegyedtől ennél igen sok-
kal sikerültebbeket olvastunk, ebben az eszme is igen vé-
kony; a hang pedig, melyeta népdaléhoz közelitőnek vél,
csak köznapi. Az utolsó három sort egyik variánsban sem
értjük tulajdonkép. — Szivesen közlünk öntől, ha sikerül-
tebb dolgozataiból küld.

— Szolnok. M. A. Előbbi küldeményét azért nem
közöltük, mert igen vastag volt s nem vállalhattunk érette
felelősséget. A mostani meg már igen is vékony, tartalmat-
lan és érdektelen.

— Szarvas. S. S A szomoru történet két utolsó vers-
párja igen csinos s azon reményt költi bennünk, hogy az
írójában levő költői érzék , gyakorlat és tanulmány által
kifejtve, egészet fog alkotni tudni. Most az egész románcz-
ban a felfogás eredetisége hiányzik; megvolt már épen igy.
A kis mese sem nagyon eredeti eszmét ad, elég csinysan. —
Várunk kifogástalanabbakat.

SAKKJÁTÉK.
522-ik sz. í. — Loyd Samutól

(Berlinben.)
Sfttet.

* b c d e f g '
Világos

Világos indul s a 8-dik lépésre mattot mond.

Az 517-ik számu feladvány megfejtése.
(Herczeg Soutzo Mihálytól, Romániában.)

Világos. Sötét.
1. K d l - e 2 f7—f6
2. f3—f4 Kd5—e4:
3. Hf5-e7 . . . . . . . . f 6 - f ö
4. d2—d3 matt.

Helyeién (ejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Jászkiséren: Ga-
lambos István. — Csákváron: Kling Iván. — Qelsén:
Glesinger Zsigm. — A peHi sakk-kör.

Rövid értesítések. Debreczen. Z. J. A kérdéses könyv
czime ez: „American Chess-Nuts. ACollectionofproblemby
composers of the western world. Editet E. B. Cook. W. R.
Henry, and C. A. Gilberg." — Kőszeg. C A kérdéses
feladvány már hetek elött akkép lón módosítva, hogy al-re
egy világos futár állitatott, a h7-levő sötét huszár pedig
b3-ra tétetett át.

~V8 Lapunk mai számuhoz Pfeiffer Fer-
dinánd leszállított könyvek árjegyzéke van
csatolva.

Hónapi-és
hetinap

t 8
29
30

1
2
3
4

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikus es

H
protestáns

naptár

November
i' 1 Sosthenes
Saturnin
András apóst.
Eligius, Natalia
Bibiöna, Rómus
Xav. Ferencz #
Borbála szüz

C' 1 Eberhar.
Noe, Valthér
Enzre
Natália
Bibiána
Atala
Borbála :

E T 1 - N A P T Á R.
GöröK-oroKE

naptar

Novemb. (ó)
16 E 83 Máté
17
18
19
20
SI
22

Hold változásai. (

Gergely
Plató
Abadiág
Gregor
8. ASBB. av.
Philemon
• Uj hold 3-án

Izraeliták
naptara

Kislav ll.
24
25 Oltárün.
26
27 Enosz
28
29 Efráim
30 S. Vajeg

N
hossza

f.
24fi
247
248
249
250
251
252

p.

17
18
19
20
21
22
23

t

ri.
7
7
7
7
7
7
7

»P
cél

p.

28
30
31

33
35

l l őr* 57 pereikor délelőtt

nyüg.

n.
4
4
4
4
4
4
4

q
9
8
7
7
7
6

H ö
hossza

í.

192
?07
222
í>36

265

p.

61
54
33
19,
54
23
3ó

I d
kél

0.

0
2
3

6
7
8

p.
57
12
31

3
15
26

nyüg.

0 .

1

2

p.

47
Ifi
41

este
3

5

49
29
U

TARTALOM.
Ismail basa, egyiptomi alkirály (arczkép,) - Isten és

ördög. — A hirkániai sivatag (vége.) — Arad-hegy alja
II. — Képek a Kaukázusból (két képpel.) — Folyóvízi
malom (képpel.) — A Nyír egyik történeti nevezetességü
temploma. — Pénzünk és sulymértékeink hajdan. — A
zene hatása az emberekre és az állatokra (képpel.) —

: Egyveleg. —Tárház: A király Jeruzsálemben. — Irodalom
; és művésiet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és

iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság ? — Nemzeti szin-
ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-
naptár.

Felelöl sierke»t4: Nagy Miklós. (L. m*gy»r-utct« 21 *s.
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HIRDETÉSEK.

VETORINI-BALZSAM.
Ezen, a leghathatósb növény részeiből készitett, több orvosi kar által hely-

égetes
sikerdus hatással használtatik. Szintugy kitünő füstölő szerül is szolgál.

Egy üveg ára 1 ft. 50 kr. o. é. postánküldve 10 krral több.

kizár, szabad., hires és közelterjedésben részesült

harmatié (Schönheits-ülaithau)
a bőr kiegyenlítésére, a szeplő kiirtására, a redó'í kiegyenlítésére s a bőrkütegek,
a nap és szél által barnitott bőr és más az arczot, a nyakat és mellett elborító tisztá-
talanság eltávolítására.

Egy üveg ára 1 ft. 50 kr. o. e. postán küldve 10 krral több.
SpÉ£~ Förakhely Magyarországon TÖKÜK JOZSEF gyógyszerész urnál Pesten,

király-utcza 7-dik szám alatt. >>Öö (l -6)

Ölcsó pipere czikkep
1 szines |)erküil gallér í> kr.
1 pár perkail kézelő 1SÍ kr.

mr 1 hímzett álló gallér Vt 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., darabja "PES
Pongyola fokotok 75 kr., 1 ft., 1 ft. 75 kr. és a legfinomabb

feliériiemüek minden áron. • 633 (4—6)

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

na^y választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamüves munka

flflT naját készifiiiény " W
finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 00. 10. HÖ. 90, 100 escesz

120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,
a leghiresebb franczia gyárakból 42, 45, 5O, 6O egrész 115 forintig: mindennemü

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

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

15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
DiftF7tAll7Al/ P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
1 l o A l U I j U K csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Flobert pisztoly és puskák, líZ%Xct-
faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

. DNSCHDLD EDE,
fegy verkészitő és kereskedő

Pesten, váczi-utcza a „levél"-hez.
g £ j r A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szaba-

tos lőkópességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
mr Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesHtetnek. -^Q

f ~ i ' ' - X - - W

PILOLSS DE HAUT.
Ezen

növény! hashajtó szer
az, mely Francziaországban legáltalánosab-
ban használtatik.Ellente'tben más liushajtó-
Mzerekkel, ez csak akkor müködik jol.
ha igen jo taplaJo étkekkel és eró«it»
italokkal, u. m. bor, kávé, thea, jó has
levessel stb. vétetik be és emésztetik meg.
Hogy az embernek ezen pilulák által hastisz-
tulása legyen, vála.-zthatja azon órát és evési
időt, mely étvágya vagy foglalkozásával
leginkább megegyez. (Lásd a kézikönyv uta-
sítását.) 688 ( 1 — C)

Egy doboz ára 1 ft. 50 kr.
Főraktár Magyarországra nézve: TO-

RŰK JÓZSEF gyógyszerész urnál Pesten.
királyuteza 7. szám.

Teljes egészség.
Számtalan bizonyítványok tanusítják,

hogy Cauvin . párisi gyógyszerész Ízletes
llövenylabilacsai oly erövel birnak, meiy a
közönséges gyógyszereket messze tulhaladja.
s hogy a^ok minden más gyógyszernél na-
gyobb kegyben állnak a közönség eiőtt.

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

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

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

Esiy doboz ára I frt.
Főraktár Magyarország és melléktarto-

mányai részére Pesten : TOROK JOZSEF
TÓevszerész urnál, király-utcza, 7. szám.

J. P. CAUVIN,
637 (1—6) gyógyszerész Párisban.

Börbajok
valamint

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

biztositása mellett, rendel:
$l lgár F. orvostudor stb.

Lakása Pesten,

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

WW Elfogad ^P^JKtf"tól l-ig. 674 (3 -12)
Megkereshető levél által is.

;

f i •
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KIRNER JÓZSEF,
magyar királyi udvari fegyvergyárnok

Pesten, szervita-tér 4-dik szám alatt
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 C80vü puska, vascsővel 8 ft., 8 ft. 50 krig
1 duplapuska, vascsővel 15 ft., 17 ftig

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

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

Továbbá készítek liancnster-duplapuskáknt a legujabb szerkezet szerint, Lefaucheux-, Lancaster-golyó-duplapuskákat pon-
tosan kipróbálva. •

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

ISCÍT Vidéki megrendelések utánvét mellett, a leggyorsabban eszközöltetnek. 622(8-10)

LlEBIG-fele HÜSKIVOHAT
FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika)

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

Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely '/s részszel olcsóbba kerül mint a
fris marhahúsból készitett. — Készitése s megjavítása mindennemü levesek, mártalék s
főzelékeknek stb.

Erösítö szer gyengék * 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, báró LIEBIG J. tanár fi dr.
PETTENKOFER M. aláirásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

1 angol font tart. tégelv
5 frt. 80 kr.,

'/» angol font
3 frt.,

Részletes árak az egész osztrák-magyar birodalom számára.
1 4 angol font % angol font

1 frt. 70 kr., 92 kr.
Kapható: a legtöbb kereskedések t gyógyszertárakban.

Nagybani rnktar: ismétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a társulat
Uvelezijtagjainál:

THALLJIAYER A. és társ. Pesten. ö56 (10-16)
VOIGT JOZSEF es társ., H KLOtiEK es lianal Becsben.

Heckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik siám), megjelent és minden könyy-

árusnál kapható:
Paczii; G. C. A koránk igényei »zerint mezógazdatiszt. Egyuttal czélszerü s tanul-

ságos kézikönyv a földbirtokosok, mérnökök, mezőgazdaság-intézők,kezdógazdák
s tanonezok, szóval mindazok számára, kiket érdekel a gyakorlati mezeigazdaság.
Szerzö ötödik kiadása nyomán hazánk viszonyaihoz alkalmazva átdolgozta
Reischer Endre (VI, 432 lap, 8-rét) fűzve 2 ft 60 kr.

Leibitser, Johann Fopiilüre EncyklopSdie der prnktischen Landwirlhacbaft.
Ein belehrendes Taschenbuch für Güterbesitzer, Wirthschaftsbeamte und Land-
wirthe. Mit besonderer Berücksichtigung der Verhaltnisse des österreichischen
Kaiserstaates. D r i t t e , nach dem gegenwartigen Stande der Naturwissenschaft
verbessert-und mit ZusStzenbereioherte Auflage. Herausgegeben von Dr. Fernand
Stamm. Mit vielen eingedracktsn Abbildunge i. 806 S. gr. 8.) Geh. 2 fl. 50 kr.

Biztos és gyors megölése

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

gyertya-alakban.
Eijy darab ára 50 kr. o. ért.

Valódilag kapható Pes ten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-
utcza 7. sz. Továbbá a birodalom legtöbb fó- és mezővárosaiban. 657 (6—9)

H*AaiU« «• l» ••otfté des ÜOUBOM In-
diutrlelle* de Fáris.

Semmi ősi haj tShbe ;

HELAXOGÉN'E.
Dloqaemar* Wl Roueaböl.

• f t r : BonenJiem , ra* Salat-
A h»j- «« siskáinak pillanat-

nyi fyori, bármely árnjrMMu *
WSrre nézre minden kirtekuoy
h»t»a nélküli fei:é«ére.

l i* B ftitSsitr l.gjobb «!»•
BMBJTÍ «ddl( hmnálUk kőit.

Főraktár : P t a t é n TörflB
» x a « f gjigjm. urnál, király-
auna T. uán.

M St tat, pattta » krral MM.

ö4f> ( I n — \-2)

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia
me8Syógyit azon pillanatban minden
makacs fogfiijdalniat. Hathatósága a

leggyorsabb s legsikeresb.
E«y Üvegcse ára 50 kr.

Haktarak:HécR s a z ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.

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

Főraktár Pest « a vidékre nézve:
Tőrök József gv^yszerésünél, király-
utcza 7-dik szám alatt. 648 (6-10)

r Revolverek,
A t. cz. vidékiek és utazók szcmély-biz-

tositására ajánlhatom legjobb rendszer sze-
rinti és jól kipróbált revolvereimet, me-
lyekkel egy percz alatt t5 erős és biztos lövés
tehető; ugyanannyi idő alatt pedig ujra meg-
tölthotők. íly revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiz-
tosabbak.

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

1 Revolver ti lövéssel 7 millimetternyi
1 „ ismét nagyobb 6 lövéssel ^ millimetternyi
1 „ ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi
1 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható

Ezenkivül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.

U^T" Sem tetszés esetiben a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

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

Videkrőll megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközöltetnek.

20
22
10

fttól 25 ftig
3

494(14-16)

következö czikkek dús választékát ajánlják

Az őszi idényre alkalmas
Á ̂ Pesten, Dorottya-utcza 2. szám, a „ma-

gyar király" czimü szállodával szemközt.

Beurle Kr. uj göz-fazekai fö-raktára.
Ezen gőzkatlan vasból készült, 3—4 csavarral légmentesen

elzárható, egy biztossági ventil által tökéletesen veszélytelen
gAz-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 idő és a tüzelési költségnek több mint fele
takarittatik meg, az azokban főtt hus és leves pedig hasonlithat-
lanul jobb, tartalmasabb és ízletesebb. Legjobb sikerrel használ-
hatók ; továbbá ezen fazekak burgonyák, borsók s egyéb ázalé-

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

" " ezen vetemény termelőinek igen ajánlható
melynek segitségével

egyes személy óránkint egy mérő kuic

Fütö-szerek.
Fütő-eszközök, szénlapát, tűz-fogó és

horog 1.30-2 ftig, angolok 3.50-7 ft.
50 krig.

Kandalló-állványok, öntött-vasból, fütő-
eszközökkel együtt 3.20—3.60-4—10 ftig,
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 ftíg, szinte
ilyenek pléhból 5.20—12 ftig.

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

Fúvók 70 kr.—4 ftig.

* uj találmányit kézi gép, n
:oriczát képes lemorzsolni. A ra 60 kr.

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 melegítéséhez külön is használható,
sárga- vagy vörösréz 4—12 csészének
10—20 ftig.

Thea-üstök állványokon 2—16 csészé-
nek oxid, vörösréz vagy fénymázolt pléh-
ből 4.50-26 ftig.

Thea-kannák, bríttania-érczből 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-szürők, pakfong,alpacca és chinai
ezüstből 35 kr.—2.50 krig. Thea-golyók,
tojás-főzők, tojás-főző föveny-órák, thea-
szelenczék stb. dús választékban.

A háztartás egyéb czikkeiböl.
Excellens kávHözó-gepek 1—10 személynek 3.60—9.50 krig. Nonplus-ultra

4.50—14 ftig. Kávé-és pohar-tálezák, minden nagyságúak 15—96 krig. C-zukor-
seelenrxék, fából, kristályból, angol czin és chinai ezüstből 50 kr.—8 ftig. Kenyér-
kosarak sodronyból 18 kr. —2 ftig, fénymázolt pléhböl,alpaccából stb. 50 kr. —4ftig.
Palaczk és pohártartók 40 kr—15 ftig. Eizet- és olajtartók 90 kr—12 ftig
Asztali keskos,irak 1.40—3 ftig. Annol kávé-orlök 1.20—4 ftig. Cznkorváfcók
30 kr. —4 ftig. Asztali- és uzsonna-kések és villak, angolok és legjobb belföldiek,
bonczoló, konyha, diszitő, kenyér, vaj, sajtkések és rtiieol késfenfik minden áron és
dús választékban. Asztal fedők viaszvászonból és fából 25 kr. — 5 ftig. I'alas z.k-<liiííok
ezüstölve, lánczczal és láncz nélkül20 — 90krig. Vaj-, sajt-,kenyér-és bonczoló-tanye-

§|g|i£**' Irásbeli megbízásoknál, melyek gyorsan s nagy figyelemmel eszközöltetnek,
árnak körülbelüli meghatározását kérjük. — Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

rok fából 1.60—7 ftig. Czitrompresek 65 kr.—3 ftig. Dió-tftrAk 60 kr.—2 ftig.
Asztali, kézi és ágas gyertyatartök vasból, sárgarézből, alpaccából és chinai ezüstből.
Roppantok, gyeriya-eloltók, takarítók és talczaskák, lampa-ernyök 15 kr.—
2 ftig. Lámpa-ollók 65 kr. Kézi lámpások 60 kr.-4 ftig. Törés-és tüzmentes gaz-
dasági lámpások 1.90—3.40 krig. Amerikai nadsfprök gyári raktára, dbja 1.Í0 —
1.50 krig. Butor-porolok 60 kr.—1 ftig. Bútor-, asztali-, haj és ruha-k*fék 50 kr.—
2 ftig. Tollporolok 30 kr. —1 ftig. Angol szoptató-üvegek 75 kr.—1 ftig. Franczia
goda-viz-készitö-gépek 11—15 ftig, sárgaréz tftrőmo^arak, téglázö és kolmizó
vasak, kolmizó ollók 30-75 krig. Fürdő- és ablakra való hévmérók 60 kr.- 2.50
krig. Különnemü éjjeli lámpak 1 — 20 ftig. Angol penzszekrények finom lakatok-
kal 4—12 ftig. Asztali csengők közönségesek és nyomó készülettel 90 kr.—6.50 krig.
Esernyők 2.85 -12 ftig. Esernyö-allványok 3.75—6 ftig. Ajtó elé való lahtőrfilök
angol fűből, ruganyból és cocusból 1.15 — 6.50 krig.

Légvonat ellen mentö pamut-hengerek, :*;e£ 5?g
szülét, melynek segitségével ablakok és ajtóknál a légvonatot tökéletesen el 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 röfje 4 kr., bar-
nák 5 kr., ajtókra való fehérek rőfje 6 és 10 kr., barnák 7 és l l krajczár.

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

pépek és folyadékok, valódi kölni-viz stb. stb. a bel-és külföld leghiresebb gyáraiból.
R l l O - í i n V f p l P 7 Í n f i k 8 Ö kl>1~~1 f t 4 0 kri£> ruKany vízmentes öltönyök
E l U g d f i y IC lL-ZJ^Uh. 10.75-20 ftig, légpárnák 3.50—5 ft. 50 krig, gyer-
mek ágytakarók 1 — 5 ftig és egyéb gyógytani eszközök.
V I l l l í l t t í l t Á tál'SiQsiátéhnk s a k k " és damtáblák 80 kr.—20 ftig, sakk-
JimdUdii) i d I S d i s J d i e K U K , a i a k o k 1.2O-IO ftig, Dominojátékok 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.

A l t t l f í í s n t f p l d í ű ' / i f í S ' i P h A ' y virág-asztalkák 6—30 ftig. Papirko-laKasoK i P J t m z i í e k e n e z . s a r a k 2 _ 1 5 f t i g Madárkalitkák fei-
fűggeszthetök és asztalkákkal együtt 1.80—22 ftig. Nagy ágas gyertyatartók párja
3.60 — 120 ftig. Hálószobai fuggö-íámpák 11-36 ftig. Csillárok 120—240 ftig. Utánzt.tt
márvány-oszlopok l l ft. Szobrok, mellszobrok s egyéb alkalmas tárgyak.
R n r n p m i i f / í l r b - p k - ' S e n J u t á nyos és legujabb pénztárczát szivar- és
U U l l I C I H U t v ü J l i n e n . levéltárczák, dohányszelenczék, vállba függeszthető
szivartárak, nagy papirpénz-, váltó- és részvénytárczák, jegyzőkönyvek, minden nagy-
ságu női kézi-táskák, fényképalbumok.
F l f S 7 P F p l í ékszerkészletek, melltük, fülbevalók, karpereezek, nyakékek, ing
LílVSACl C l l , e i 0 . ^ s ujj-gombok, shawltük és gyűrűk, óralánezok, kendötük,
chignonfésük, hajboglárok, jet, Alumínium, aezél, korall utánozvány, elefántcsont, tek-
nősbékahéj, borostyánkő, zománcz sat.böl a legujabb Ízlésben készülve minden áron.

Szappanok és illatszerek,

Szinházi látcsövek 4.00-36 ft;g.
Vadász- és védöfegy verek, 7.80
Revolverek

120 ftig.
10—45 forintig stb., melyekről kivánatra szivesen szolgálunk
árjegyzékkel.

a megrendelt tárgyakra szánt
672(4-4)

Dicséretesen ismert szépkoviz,
úgynevezett

HEftCZEGNO-VíZ
mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja, s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-
heny, sömör, hőpörsenés, égetés s arczredőktől

"* megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen
ismert szépitőszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható

mst.
illatszeránik-kereskedésében 684(1-3)

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

VALÓDI PAGLIAN0-8TRÜP.
Pa^liano Girolamo

nórenci professortól egyenesen ide szállitva, különböző mennyiségben kapható

gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7-ik ezára.

Rgy nvê í ára 1 frt. 50 kr. Rgy tuczat ára 14 ft., ftí tuczat 7 frt.
gpp~ Az ismételadók igen kedvező engedményekben részesülnek. '^P©
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és meg-

javitja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, me-
lyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt. — Ep most érkezett mefí eny
friss szállitmány, melynek valódiságáért kezeskedtetik. 690 (1—6)

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

fefaérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

Gyermeír-vászonnemüek:
Nyitott gyermek-ingek 90 kr., 1, 1.20, 1.7.5. 2 forint és fölebb.
Hosszu vánkosok vászon- vagy perkálból, :>.7ő, 4.Ö0. 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.
Szorítok, szélesség és hosszúság szerint, 25, 35, 50 kr.
Szakálkák, piquét-ből vagy viaszos tafotából, 32, 45, 60 kr.
Pólyaszalag, fehér vagy szines, 70, 80, 90 kr.
Hosszu vánkosba való levan-t be.tét-paplan 2 forint 10 kr.
Pellenkák vászonból 65. 75. «0 kr.: viaszos tafotából 65. 70 kr.: llanellből ki-

varrva, 1, 1 forint 20 kr.
Szőtt zubonykák 50. 60, 70, 80 kr.; kötöttek 90 kr.. 1.20, 1.50, 1 lt. 75 kr.

3 forint
Zubonykák és fökötöcskék együt í : kötve, horgolva vagy hálózva,. 1.50, 2, 2.75

int 50 krig: szalaggal disziti -• - 5 0 - :i- 4 forint. 632 (4 — 6) '

MIGRAIiVES
PauUinia Fon-n:>-r párisi gyógyszerésztől

Hatalmas szer a zsábák (neuoralgiat;). és kiváltképen az ideges fejfájás (mig-!
rainc) leküzdésére, melynek legerősebb rohamait is gyakran nehány percz alatt!
elenyészd. ' f

Számos, ugy a magán gyakorlatban, mint ^őrházakban Párisnak legelőkelőbb j

tályosb'zsongitóknak, mikkel birnnk. Kisebb doboz 1 ft. 50 kr "naffyVf?'
NB Övakodni kell a hamisüotí íízerfdl. mely va«v wein hasznai vagy I

épen art. * J ' 686(1-6)"
Párisban egyedül.: F. FOURNIER gyógyszerésznél 26 Bne H'Anjou-St.-

Honoré. .. .. , " ' I
Pesten: TOROK JOZSEF gyógyszertárában, király-utcza 7. sz. j
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Jobbra

Lárzay Siabó Károly ur koya-iualonikő-gyára Sáros-Patakon, melynek
készitményei a Londoni világkiállitáson jutalom-érmet nyertek, átment egy részvény.

társulat birtokába

Saros-pataki

Uvaiiialoiiiko-o yari egyiet
czime alatt:

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

azon minőségü köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról és haszuavehetöséséröl a tehetségtelenebb bizonyitványt nyujtja.

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

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

náltatnak gőz- és niümalmokban fehérörlésre; már első fellépésűknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltek és ezek roppant árát tetemesen leszállitották, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, söt ezeket némely tekintetben,
különösen tartóssásra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.

vizi,

Balra.
Á Il-ik osztályu sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemü gőz- és miiinaliiiokti; I,

*•*. szél és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségü rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készült
malomkövek mindennomü gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésre párjuk nincsen:.
— végre a szesz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

A legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben.
I-ső osztályuakból:

Átméret',
Ár:

Átméret
Ar;

4 0 ' 42" 4 4 44 44

100 ft. 110 lt. ÍHO lt. 190 fi. 200 ft. 210 ft.
Il-ik osztályuakból:

30" 38" 40" 42" 44" 40"

220 ft.

Í "

120 ft. 130 it. 140 ft. 150 ft.
A fölső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig

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

W^MF* A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchenyi-utcza 3-
^ ^ ^ kova-nialonikö-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A

detnek ol a kikötött időben. — Post, 1869. márczius havában.

478 (13—18)

100 ft. 170 ft. 180 ft.
krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik,
néhány héttel előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
vajjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle

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

SZÜRMAK J. FIAI
arany-, ezüst- és drágakő-ékszer-üzlete

Pesten, kigyó-utcza I. sz.
BG~ Kivonat a nagy árjegyzékből. IHi

Ajándék darabok.
Minden darab 3 próbás aranyból.

Gyermek fülbevalók 1 ft.70 krtólésfelj.
Fülbevalók gömbö-

lyűek 4 » 25 » » »
Fülbevalók hosszuk 6 » — » » »
Keresztek 2 » 25 » » »

1 » 20 » » »

, — » 60

Csattok
Ing gombok . . . .
Női gyűrűk jó kővel 2 » 50
Női pecsétnyomó

gyűrűk
Karika gyűrűk .

fi k

2 » 50

'd » 50
8 » —

1
1
2
2

25
• 7 5
50

• 5 0

gy
Férfi gyűrűk pecsét

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

vagy metállhoz . . 6 » 50 » » "
Metállok 6 » — » » »
Melltük (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broche

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

3 (13) probás ezüstből.
Mária képeknyakba— ft. 15 krt. és félj.
Keresztek — „ 30 » » »
Mataillok felnvilós. — » 50 » » »

V —

2 » 50
3 » —

50

Gyüszük —ft. 60 krtólésfelj.
Csemegekés. és vili. — » 60 » » "
Keresztek zomán-

czal nyakba
Emlék gyürük fel-

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

és függő) 6
Thea szűrök . . . .
Czukor fogók . . .
Keresztelési és bér-

málási emlék ké-
pek 2

Só- és borstartók
együtt 3 » 50 » » »

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

Varrró eszközök
tokban 5 » — » » »

Poharak . 6 » 50 » » »
Gyertyatartók . . . 20 » — » " »
Iró eszközök . . . . 15 » — » » »
Csengetyü tálczával 25 » — » » »
Czuk ör edények . . 8 » — » » »

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

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

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

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

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

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

sző tárgyak másért becseréltetnek. 678 (2—0)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utera 4-ik szám slttfc
megjelent s ott, valamint minden biteles könyvkereskedésben kapható:

A m a g y a r

irodalmi tanulmányok
kézikönyve.

A felgyinnásiuitii s Telreáltanodai tanulók számára
SZVORÉNYI JÓZSEF,

cist r. áldozár, egri főgymnáziumi igazgató s magyar akadémiai tagtól.
8-rét 453 lap, füzve 2 forint.

Lótulajdonosok 8 gazdászoknak.
Hangok a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett.

Kwizda Ferencz J. urnak Korneaburgban !
Cs. kir. szab. üditö- nedvét lovaimnál csak rövidideig használván, azzal máris a

legmeglepőbb eredményeket értem el. Tanácsomra, e vidék többlótulajdonosai űdltó-
nedvét szintén használatba vevén, eper azon eredményeknek örvendnek s felvagyok
hatalmazva többek nevében hasznos találmányaért köszönetet mondani.

Pécsvárad. ' Dworczák M.,
cs. kir. fölmérési inspektor.

A Kwizda I". J. korneuburgi gyógyszertár tulajdonosa által feltalált s készi-
tett úgynevezett Restitotions-FItlid (üdítő-nedv) alólirott által megvizsgáltatván, az
ezen név alatt ismeretes szerektől — összeállítása s vegyviszonya által különbözik.
Hivatalos s magángyakorlatban használatba hozatván, a minden üveg függvényein
olvasható betegségek — eseteiben kitünőnek bizonyult be, s különösen csúzos bán-
talmak. benaság. ivhardaganat ellen ajánlható; mely kívánatra sajátkezüleg aláirt
s pecsétemmel megerősitett levelem által ezennel szivesen bizonyítok.

Berlin. (L. S.) Dr. Knauert, s. k.
az összes kir. udvari istállók fö-lóorrosa, elsőrendü

660 (1) gyógyszerész s az állatbiztositó-baak müigazgatója.
A Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények valódi minőségben kaphatók:

PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Thal-
mayer A. s társa: Halbauer testvérek; Glatz J.; Kindel Rakodczay A.
gyógyszerészeknél. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország
majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az
olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. 660 (1)
íírt-TTí»lmP7tfttácf A *• c z - mezeigazdák s birtokosok, kik a fentebbi elősorolt'
r i g j C l i U C L t C l C a . czikkeket valódi 8 hamisitlan minőségben megrendelni

óhajtják, különösen arra terjeszszék ki figyelmüket, hogy minden csomag si
üveg pecséttel s „Franz Joh. Kwizda in Korneubnrg" czéggel elj
van-é látva. I
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A valódiság
b i z f » w i t á i a

mellett.

\ Ajánlandó

lemlékeztetés! \ A valódiság

mellett.

Dr. Béringuier
cs. kir. szab.

IVö vénygyök-olaj a
er>-ilpri üvegcsékben 1 frt e'rt.

Balzamos

Olajbogyó-szappan
eredeti osomag'okban 35 kr. o. ért.

Dr. Suin de Boutemard

FOG-PA 8 TA JA
14 és ' t csomagokban 70 és 35 kr. o. é.

Dr. Béringuier

növényi hajfestöszere
relfesen tokban kefével és csészével 5 ft.

Xövényi

RLD-HAJKEIIŐ
ára darabonkint 50 kr. o é.

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

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

Dr. Suin i l l a t o s fogpastaja vagy f o g s z a p p a n a különösen kedvelt és legáltalá-
nosabb és legbiztosabbnak elismert szer a fogak és foghus épentartása és szépítésére,
sokkal k e l l e m e s e b b e n és g y o r s a b b a n tisztítja, mint a különféle f o g p o r o k ,
egyszersmind az egész szájüregnek igen jótékony és kedves üdeséget ad.

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

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

Dr. BÉRhVGUlER L. Dr. Béringnier L. en kir. szab. korona-szesze a legfinomabb illö égényszesz a jó
/\ T} r\ ,í}-'at\s"gy§y rv T> a r/ T< iUa t u> éltető és erősítő, a növényvilág kifejtetlen és legbecsesb alkatrészeivel olymódon
U K U JN A b Z VJ b Z E van összekötve, hogy nemcsak i l l a t o s és m o s d ó v i z , hanem mint kitünő segéd-

szer az é l t e t ő e r ő fel v i d i t á s á r a és az i d e g e k e r ő s í t é s é r e szolgál.ía köíni viz quimessentiája.)
Eredeti üvegekben 1 ft. 25 kr. ás a 75 kr. oszt. kr.

.. . Dr. Koch

NOVENY-CZDKORKAI
' t •- ' i dobozokban 70 és 3.5 kr <>. ért.

Dr. Hartung

C Hl XA-H ÉJ-OLAJA
.lepecsételt és az Ovegbe nyomott bélyeggel,

Kpy üveg ára 85 kr. o. é.

N Ö V É N Y-H A J K E N ÖC S
bepecsételt és a tégelybe nyomott bélyeggel.

Egy tégely ára 85 kr. o. é.

A porosz kir. kerületi orvos Dr. Koch növényezakorkai, tekintve a kitünőbb füvek
és növények nedveinek dustartalmu alkatrészeit szakadatlanul jónak bizonyult be a
köhögés, rekedtség, torokszáradás , nyálkásodás stb. ellen, a mennyiben
mindezen esetekben enyhitőleg, ing er esi l lapi tó lag és különösen jó téko-
nyan hatnak.

Egy előrehaladott, gondos, tudományos elismerés szerencsés eredményének a Dr. Har-
tung-féle szab. hajnövesztő szerek vannak rendelve magukat hatásukban kölcsönö-
sen kiegészíteni: a mint a chinahéj-olaj a haj fentar tására szolgál, ugy a
nővényi-kenécs a hajnövésének felelevenítésére és előmozdítására van
rendelve ; az első a haj ruganyos«ágát és szinét emeli, ugy az utóbbi megóvja a haj
idő előtti szürkülését és kihullását, a mennyiben a fejbőrnek egy uj, jótevő anyagot
kölcsönöz és a hajhagymát a legerőteljesebben táplálja.

Dr. BORCUARDT
*i r illatos-gyógy

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

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

A íVntebbí összes jeles tulajdonságaik miatt jelesnek bizonyult czikkek az eredeti arakon mindig készletben van,

Török József Jezovitz H. Scholz J. Kiss E. Sztnpa 6.FESTEK:
IDDAN

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

gysztár a „Magyar
királyhoz":

városi gyógysztár; gyógyszertár
a „kigyóhoz";

gyógysztár a szé-
natéren.

Udvari gyógy- Ráth P.
S Z e r t á r : gyszerész, Tabán.

valamint a következö magyarországi t. cz.
Tyroler és Schle- | Heves: Blsu J.

Igló: Tirscher G gy«z-
Ipolyság: Winter János.
Jolsva : Porubszky S.
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

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

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Milhoffer János

gyógyszerész.
Keszthely: Singer Mór
Komárom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L B.
Kisújszállás: Nagy S.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
KorraöcE : Ritter J.
Kun Sít.-Miklós: Csappó G.
Károlyfehérvár: Matherny E.
Köazeg : Bründl J. gysz.
Kézdi vásárhely : Fejér L.
Lippa : Csordán A.
LiptO-Szt.-Miklós: Krivosz J.
Losoncz : Bódy J. K e s (>e_

duly A. gysz.
Löc»e : Kubatschka G.
Lublo
Lugos

0- BakatsA. ProchaszkaJ,
gyszertár; kereskedése.

czégeknél, és a hozza kapcsolt részekben :
A.-Knbin:

singer.
Almás: Koby Beck.
Altsohl: Lange Antal.
Arad : Tedeschi J.. Ad. Sehaffer

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

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

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

Rothschneck Em. gysz., Ge-
rébi és Hannig.

Detta: Braumüller J. gyógy-
szerész.

Déva: Bosnyák A.
D.-Földvar: Nádhera P
Deés: Krémer S.
Erzsébetváros: Schmidt A.
Érsekujvár : Latzko F. és fia.
Eperjes: Pap J. S.
Eszék: Horning J. gysz.
Efer: Pillér J.
Esztergom: Rudolf M. F.
Facset: Hirechl D.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Georgenberg: Hensch Ed.
Gölnics : Fischer C. E.
6yőr: Szailer Gyula.
Gy. - Szt. - Miklós: FröhlichE.
Gynla: Oerley I«tv. gysz. «,

Winkler F. E.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Uógyész: Rausz W. és fiai.
Hü.-Vásárhely: Braun J.

Glatz J.
Scbieszler A. fiai

Léva: Boleman E. gyógysz
Makó : Ocsovazky S.
Magyar-Óvár: Czeh S.
Marczali: Isztl Nándor.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
Miskolcz: MedveczkyF. gysz.

Spuller Ferencz és Pasteiner
Ferencz.

Munkács : Haupt J. L. é« Ho-
rowitz S.

Malaezk*: Röhrich J. gysz.
Nagy-Bánya: Haracsek J.
IVJagy-Abony: Lukács A. gysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.
IVagy-Mihaly: Brenning F. és

Sznitsak Gyula.
Nyírbátor: Legányi E.

Nagy-Varad: Huzella M. és
Janky A.

Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
jNagykikinda: ManojlowitzP.
Nagy-Szeben: ZöhrerJ.F. és

Lurz J.
Nyíregyháza: B. Reich és Pav-

lovitz Imre.
Nagy-Becskerek: P. Arseno-

vits.
1 Nagy-Rflcze: Nandrássy M.
[Nagyszombat: Heuffel'C. F.
S Nyitra : dr. Láng E. gysz.
(Nádudvar: Lippe S.
! Nagy-Kalló: Mandl S
|Nagy-Enyed: Horváth J?.
', Oravicza : Schnabel Gy.
• Ó-Orsova : Böhme K. könyvk.
ÍPaks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.

: Papa : Bermüller J.
Pécs: Zách Kés ZsolnayW.E.
Pozsony: Weinstabl C. és Hein

rici F. gysz.
Pntnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
Reps: Szentpéteri János.
Rimaszombat: Kratschmar K.
Rózsahegy: Jureczky gysz.
Rom.-Lugos: Popovits J.
Sassin: Müke A. gysz.
gegcsvar: Miszelbacher és fiai.
Seímecz: Dimák J. C.
Szombathely : Tempel F.

gysi., Pillich F.
Székesfehérvár: Deutsch R.,

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

és fiai gysz.
Sz.-Egerszeg: IzsóF.
Szarvas: Réthy V.
Szathmar: Weisz J.
Szabadka: Farkas J. és Si-

monv J.
Szegszárd: Brassay M.gysi.

G

Szeged: KovácsM. gysz.,Ko-
vács Alb. gysz., Fischer és
Schopper. 819 (17-20)

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

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

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

ránszky Istv. gysz.
8. Szt.-György: Sigmond és

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

Pecher J. E. gysz., Jahner K.
gysz. és Kuttn M.

Thorda: Rigó J. Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gy"-
Uj-Verbasz: Singer H.
Unghvar: Liszkar J-
Uj-Becse: Weliachajun.
Ujvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vágujhelyi Baiersdorf L.
Verőcze : Best J. K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A.

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

vics A gysz.
Zenta: W«its testv.
Zombor: Popits J. isFaleione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz.

és Hegedüs Gyula.
Zimony : Joannovics A. D.

és

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi el«t

titkai s veszélye!.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 616 (10^12)

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

ragályelleni legbiztosb óv-
szeréről,

» férfi és n6i ivarszerek boncztani 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.

Különös figyelmeztetés
a szülék számára.

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam levén sajnosan tapasztalni, misze-
rint „Giliszta-csokoládé" név alatt
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzér-
kedő csalók által utánoztatnak, az álszer
sajátomról vett minta szerinti utasitás
mellett terjesztetik; van szerencsém a
tisztelt közönséget ezennel figyelmez-
tetni, hogy valódi általam készitett „Gi-
liszta-csokoládénak" csak azt ismerje
el, melynél a mellékelt utasításon nevem
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg alá-
irva van, mint itt alább látható. Egyéb-
iránt legczélszerübb a megrendeléseket
közvetlenül nálam, vagy a könyvecském-
ben megnevezett t. bizományosoknál
eszközölni. 682 (1—12)

Kapható Pesten: Tőrök József és
Thallmayer és társ uraknál.

gyógyszerész.

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

l á d é m " tekintetébe. Szikszó, január 18-án
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a tudósitás, hogy
„Giliszta-csokoládéjának" hatása csodá-
latos nagyszerü volt, és csakugyan sajnálatos
volna, ha a tekintetes urnak titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani slőhaladásának, az után-
zott „Giliszta-csokoládé" az önéhez képest
semmi! Most tehát ismét felkérem Önt, ezen
ide mellékelt pénzért számomra „Csokolá-
d é t " küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok és maradok alázatos szolgája

Nagy Mihály, s. k.
Kapható Pesten: Török Jozsef és Thall-

mayer és társ uraknál. 583 (1—12)

M i n d e n n e m ü

takarópapíros
(MakiiJatur)

kapható Pesten, egyetem-ntcia 4-ik St.

Titkos

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

biztosan és gyorsan gyógyit

Meü. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medete-báe-
ban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig- dél-

után 1—4 óráig.
WF" Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek tu megkfllde'nek.

676 (6-12)
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Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik 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

:* b ö r k é s - 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
daganatok, gumók,

— . — tálvogok, pokolvar
(carbunculiis pustulali magna), megkeményedések, genyedését 'vérkelések, min-
den mirigybetegségek, göryélyes fekéíyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vad-
hús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi es u z ; 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 bárminemu szálka, vagy durázs és méh-
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annvira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mütét és fájdalom nélkül
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.

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

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

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

udv. és Scholtz János a ..szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Pfeifer J.-nál,azuri-utczábana „két matrózhoz," Botka és társánál a nagymező-uteza
45. sz. a. — Bndán: Pichler Győző kir. udv. gysz. a Krisztinavárosban Wlascht-k
E. gyógysz. és a esászárfürdöi dohánytözsdében. — Becsben: Plebán F. Xav. gvsz.
urnál (Stockim Eisenplatz) Nr. l.,dr. Girtlergysz.,Freiung 7. sz. dr. Strasky Nándor
raktára Karntnerstrasse ;?4. sz. a. — Aradon : Szarka J.-nál. — B.-Ujfelun : Vass Jenő.
— Békés-t'sabán:BienerB. Debreczenben: dr.. Róthschnek V. E. — Duna-Füld-
váron: NáilheraP. — Egerben: Plank (rv. és Sehuttág J. gyógyszerész. — Epei je-
st*n : Isépy Gy. — Érsekújvárott :Conlegno.r J.— EsztrrKOinban: Kégli... — Gyön-
gyösön :KocíanovichJ. — Győrött: LehuerF. — Hajóson: Az ottani m.k.postahiva-
talnál. — H.-M.-Vásárhelyen:Oblat b. — Ilöifyészen: özv.FiseherKr.gysz. - Jó's-
ván: Maiéter Alb. — Kaposvárit: Schröder S. — Ka-san: Koregtkó A. — Koma-
romban: Grötschel Zsigmond. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. -
Maros-Vásárhelyt: Bucher M. — Miskolczon : Dr. O-áthi Szabó J. — .Mohácson:
Kreitl G-. — N. Kanizsán :WajditsJ. — \ -Szebenbs n.-Zöhrer J.F. N.-Szombaton :
PántotsekR. — N.-Váradon: HuzelIaM. — !Vyir-Báthoron:Sztruhár J. Xyireayha-
zán: Kovács S. — Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipőcz J. — Podolinban :Fa; x
József. — Pozsonyban: PisztóryB. — Rimaszombatban:HamaliárK.— Rozsnyón:
Hirsch J.N. —Sopronban: Bock Gy. — Selmeczen: Vitkovics János. — Szabadkan r
Bauhofer V. — Szatbmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun J. — Sz.-
Györgyfin : Mersits J. — Szoboszlón: Beszédes J. — S/.ouibatluiyen. Pillich F. -
Temesvárott: Pecher J. E. és Quiriny A. gysz. — Tétsön : Héder L. — L'nicvárott :
OkolicsnyJ. — Vasvart: Árady P. és Rossás K. — Versetzen: Guist M. — Vesz-
prémben: Ferenczy K.-nál. - Zng;rabb n: Mitlbach Zsigmond. 64;i (ó— 6)

Kolozsvárott: BI1VDER K.. gyógyszerésznél.
Brassón: FA BH K E. és GYERTYÁM FY J. és FIÁNÁL.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Czernowitiban: SCIIXIRÍ'H J.-nál.
Főraktár Moldvaorszatcra nézve: Jassi"i>aii: JA?*SIXSK1 A. gyógyszer.
Brailában : Olahorszaghan: Dr. V. <_'. IIEPITES 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.

gBIT" Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
beküldése, vagy postai utánvét, mellett tüstént és legpontosabban ínlesittetnek.

UJ űzli t. Az ujonnan nyjtott, Uj üzlet.

„A takarékpénztárhoz"!
czimzett norinibergi-, diszmü- és rövidáru-keresked<'s |j

egjetera-utc/a ?-«lik szú ni, a \ÍVSÜ takarékpénztár uj épületében i
dús választékban ajánlja a következö czikkeket: .>!,

Ajándékokhoz «s ir>jikorlaii luts/n.ilatra alkalmas diszmü-J
pénz-, szi»ar . leveltarczak«: es euyéb bör-arukat. utanzott j

t. dohanyzo-ezereket, szappanok»t és az illatsze- j
rek egyéb kedvelt nemeit.

R Ö V Í d > á i ' | | k a t nevezetesen kitünő minőségü kfitö- és varró-painntokat, ezér-1
.—••—~~ _____!. unkat, zs inoiokat , ^a lantokat , egyátalában a varró-asztali

összes kellékeit. , j
pfopf nyakkendőket és sliíiwlokat. iiis-i{alléro!.at, ojjelő-]

1 ket, ojjelö-KOinhokat stb. '
minden körü gyermekek szániára. 6 i l (4—^

a j e l e n é v s z a k r a pedig: Téli fejkötóket. mellfedöket,
mek-flltőnyöket stb. horgolt gyapotból, neme/.-czipoket, rutcany sárczipft-
ket, lütö-szereket, f»- és szén-kosnrakat, s a há/.tartás sok egyéb czikkeit |

legolesóbbra szabott határozott árak

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

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

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

Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrelmérvevagy egy jól álló dere-
kat, a ruhaalj elóhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt beküldeni.

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

1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derékkel 30, 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 tüllből, myrtussal diszitve,

70, 80, 90, 1Ő0 forint és feljebb.
1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitvelOO, 120,150 forint és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; himzett 4.75,6—20 ftig.
Az emlitett szöveteken kivül más szövetekből is készittetnek rnhák.
Nafty választék mindenfele erinolinokból. különösen estélyi öltözetekhez

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

Az aíalanosan jónak eüsmen valódi * eicészen trisen érkezeti

SCHNEEBERSI NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, int:llszorongás, elnyálkásodás,
toroksryuladások s nehéz légzéa ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
I'KSTEN : Török József gyógyszerész urnál a Virály-utczáhan , - dr. Wagner D.

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

B U D A N : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst P. J
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.

Kolozsvártt: Megay M. C.
Kftrinöczött : Draskóczy gy

: Karolyfehérvar: FischerÉ.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa-1 Kabinban : Stojánovics.

Kun-Sz.-Miklós: Stoits X.
Lugoson: Arnold J.

bick és Jekelius gysz.
Battonyan: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test. | Médiáson : Breiner K.
Beszterczén : Dietrich ésjMosonban: Pranter J gysz

Flescher. I Miskolczon: Spuller J .
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabiek Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
(buton: Borsay F. gysz.
Bebreczenben: GöltlN. gy
Deesen: Krémer S.
UeHan: Braunmüller J. gy.
Devccserben: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz
Kperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: Co^legner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Eszeken : Thürner fiai é*

Dessathy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.
Haczfeld: Hag;elsohniidt V.
Hatszesen: Mátesy B.gysz. NaKyszombatban: Pantot-
IpolysaKOli: Mikulási í . I schek R. gyógysz.
Janoshazán: Kuna gysz. Orosházán: Vangyel M
Jolsvan : Maleter gysz. j Pancsován : Graíf gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy.j Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszenén : Strehle gysz.
Károlyvartt: Benich J

Mitrovicz: Krestonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kőgel D.
Naüjbanyán: Horacsck J.
Xezsiderben: Fuchs J.
i\yitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hnnscb Ede

gyógysz.
Nasjy-Beeskereken: Nedel-

kovics é« Haidegt>er.
K i H'H'elísch

és Lovack gyógysz.
Nauy-Karoly: Schöb^rl C
\«ltyUikiii(la: KomkaA. ,1
Nagyváradon: Janky A.

S.-Sz.'Győrgyön: ötvös P.
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-üjhelyen: Deutsch J
Sasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevobaa; GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógv^z-
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
S z a t m á r o n : Jurácsko D.
Szent-Miklóson: Ha'uschka

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissiorferG gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklós: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A. gy.
L'nghvartt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varonnón; Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Vaczon : Tragor A.
Varazsdon : Halter ;;ysz.
Verseczen: Herzog gysz.

jPosegan: Balogh gyógysz.
| Pntnokon: Szepessy gysz.

Kis-Martonban: Kodolányi: Pozsonyban: Schneeberger
gysz. és Spatay A. ] és Dussil gysz.

Kassán: Esehwig E Bosnyón: Poseh J. gysz.
Késmárk: Genersich C és A., Rimaszombat: Hamaíiárgy. i Zimony : Ivanovics és fia.
Kecskeméten: Papp M. Rnnián: iMilutinovitz S. jZalatnán: Mégay Gyula.
K«rans«besen:Weber A. gy. íiékason : Boromi K. gysz Zombor: Stein fia Márk.
Karulyfehérvarfl: Fischer Szászváros: Sándor R. gy. IZsámbokrét: Neumann M

Ed. gyógysz. t Szabadkan: Hofbauer I. gy. jZentán : Wuifs testvéreknél,

K«y üvt'K Ara 1 forint 20 krajczár. 644 (3—6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbféle j DorSCh-fliájolaj, valódi gyógyszer.
Lobry és Paríon-tól Utrechtben, a skrefulak
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stfriíii Stub-hiiYi
nedv

S c h m i d t cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára Ü3 kr.

ür. Heísr ídeg-exíracíusa.
az idegek erösitésére s a test edzésére ára

70 kr.
mell- s t ü d ő b e t e g e k számára.

Egy üveg ára 87 kr.

Die „ZvitMchrirt für gerichtliche tiedicin, öffentliche Gesund-
h«Mts|illes;e und Medicinái-Gesetzsebuns" bringt in Nr. 48 vom 27.
November IH60 über „Schneebergs KrHuter-AHop" Folgendes:

,.I)er aus Alpeiikriiutern bereitete ,,Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Glog«nitz, und Franz Wilhelm. Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheitcn der Respirations-Organe ein
vorzügliches Untersíützungsmittel. Er mildert bester als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chrou-scher Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen Cer Schlingwerkzouge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, be^iinftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günstigem Resulfifte angewendpt."

Főraktár: BITTXHB GYULA gyógyszerésznél GloggnitzbaP.
Kiadó--ulajdoBos IIeekena»t ( i a s z t a v . — Nyomatott saját nvoiiidiijahu:: Pes-eii Is69 tc-gyetem-uteza -i-ik ízám alat t) .

49- ik szám. Tizenhatodik évfolyam.

Pest, deczember 5-én 1869
Elöfizetési fö l té te lek : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok e g y ö t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.

O o p n n 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, háromsssori vagy többszöri
igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Woüzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Ili életét valamely eszményi nagy czél-
nak szentelé, kivált olyannak, mely a soka-
ság vágyai s eszmekörén kivül esik, készen
lehet arra, hogy törekvései, hallatlan erőfe-
szítései, teljes önfeláldozása közönynyel fo-
gadtatik vagy épen nevetség tárgya lesz; s
ha nem érhetett el a czélhoz, mert azt igen
is magasan tüzte ki, s mert korlátolt ereje,
nem támogatva senkitől, még a közrészvét-
töl sem, féluton megtörött, bizonyos lehet,
hogy giinyos vállvonitással kisérik sirjába
az „életre való", „gyakorlati emberek", s elég-
nek tartják elmondani felőle,
hogy „ábrándozó", „rajongó"
vagy épen „bolond" volt.

Hagyján. A czél, melyet ö
maga elébe tüzött, mind több
s többek lelkében virad föl
idővel; önáldozatának becsét
érezni kezdik; s az eredmény,
melyet küzdelmei árán kivivőt^
ha töredék is az egészhez ké-
pest, melyet ezélza, — lépcsővé
válik tovább emelkedésre azok-
nak, kiket hasonló czélok lel-
kesítenek még utána. Vagy fá-
radhatlan küzdelmei, ha nem
érhetek el eredeti czéljukat,
más nem kevésbbé hasznos
eredményt gyümölcsözének,
melynek az utókor szintugy
örvend és tapsol, mint a mese-
beli fiuk, kik apjok elásott
kincsét keresték kertjökben, s
azt ugyan nem, de annál be-
csesebbet találtak : a munka
szeretetét.

S ekkor következik el a küz-
dőnekhalhatatlansága, bárő rég
sirjában nyugszik már. A mara-
dék tiszteli és ünnepli nevét,
munkáját épületanyagul fel-
használja a tudomány, s küzdel-
mei és önáldozata buzditó s kö-
vetendő példányul idéztetnek.

E gondolatok támadtak lel-
kemben, önkénytelenül, midőn a távol kele-
ten, Ázsia közepén, évtizedek elött elhunyt
honfitársunk Körösi Csorna Sándor utolsó
óráiról, a hirneves angol Campbell tudósítá-
sát közié velem tudós utazónk Vámbéry
Armin, ki azt egy akadémiai fölolvasásban

K ő r ö s i C s o m a S á n d o r .
(+ 1842.)

futólag emlitve, többünk óhajtására már
akkor megigéré, hogy mint minket magya-
rokat különösen érdeklő adalékot, egészen
lefordítva, a kalkuttai tudós-társaság év-
könyveiből, a hol magjelent, közrebocsá-
tandja.

Nem tartom feleslegesnek, ez érdekes
közlemény alkalmából, fölujitani Kőrösi
Csorna Sándor emlékezetét a „Vasárnapi
Ujság" olvasói előtt. Ö már évtizedek elött
lehajtotta fejét a távol Ázsia hantjai alá;
munkássága, térben és időben, oly messze

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

esik a most élö nemzedéktől; halála óta
annyi más, figyelmünket egészen betöltő
nagy esemény történt, — hogy épen nem
csodálhatnám, ha olvasóim közül sokan azt
kérdenék: ki volt Körösi Csorna Sándor s
mit tett emlékezetre méltót?

Az elsö keleti utazó (persze a tizenhar-
madik századbeli Julián pap óta), ki őseink
egykori hazáját, a Nagy-Magyarországot, s
netalán megélő rokonainkat keresni keletre,
Ázsiába indult; nem üres rajongásával a
hazafi ábrándnak, hanem a tudomány egye-
dül helyes iránytűjével, mely azóta átaláno-
san igaznak ismertetek el: a nyelvrokonság
alapján.

Születése helyét és idejét, mely eddigi
életirói elött részint ismeretlen, részint bi-
zonytalan volt, b. Orbán Balázs jegyezte

föl „A székely föld leirásában",
valószinüleg anyakönyvi adat
alapján. E szerint Körösön
("Háromszék) született, 1784-
ben, ápril 4-én. Ugyanott kez-
dette meg, a falusi iskolában,
tanulását. Családja ott ma is fen-
áll még, s egy épen hasonnevü
másod-unokaöcscse (K. Cs. S.),
e sorok Írójának tanulótársa,
1849-ben Szeben ostromakor,
utczai harczban, golyótól halán-
tékon találva, hős halált halt.

Csorna a mult század végén
(1799.) kezdette meg tanulását
Nagy-Enyeden. Szegény kollé-
gista volt, ki, hogy magát fön-
tarthassa, ételhordó szolgács-
kája lön vagyonosb tanulótár-
sainak s azért kosztot kapott
tölök. Gyermekkoráról keveset
tudunk. Első benyomásait, me-
lyek nagygyá fejlődő lelkét táp-
lálták, nem ismerjük. Emléke-
zetben mindössze annyi maradt
felőle tanulókoráról, hogy szor-
galma s szelidsége korán ked-
veltté tették tanítói s tanuló-
társai elött; nagy elmetehetsé-
geket korán nem mutatott, de
állhatatos, szorgalmas s kitartó
szivós lelkületet.

Annyi bizonyos, hogy a
terv, mely élete egész folyamát

irányozá, tizennyolcz éves korában már meg-
érett lelkében: keresztül utazni Ázsiát s föl-
keresni nemzetünk ott elhagyott maradvá-
nyait. Két tanulótársával együtt érlelé e
tervet s tett kivitelére fogadást; azok ábránd-
jait elfútta az élet s öket másfelé ragadta


