Tizennyolczadik évfolyam.

45-ik szám.

KERTÉSZ ÉS EISERTPESTEN

Coro

következö

Löwinger k és Társa|

az őszi idényre alkalmas czikkek

•WL ~ »1_
S»n>OT4roh 3.50-4.50 krig, valddi
Tn99."fl5IBPrtíftBr
o*0*10* 12-35 frtig. Thea-üstök
| 4 U 0 O l " 9 B £ & U « U A i Bwoaelins lámpákkal 10-20 forintig.
Thpn-üetitk Állványokon 2—16 esessenek, fénymázolt pléhből,
slrg» ea vorSs restből, 4.50—S6 frtig. Thea-kannAk brittania
éroíbíl 1—18 csészének 2,80—18 frtig. Thea-talcxAk fénymázolt
Slabből minden najrysaenak 1 frttól 10 frtig, fabíl készültet 3.50—
18 frtir. Thea-asitaíkljk 15 frt. Tbea-szurftk pakfong, alpaaca és chinai ezüsttől 35 krt ni 3.50 krig. Tbfa-if ol.rők, ta*
JAs-f^EÖk, toj»s-(Oző f<tv«ii.r ö r a k , gyors-forralAk ,
k, p a l a e g k o k és s z e k r é n y k é k stb.

dus
választókát:

Tüzfogót, horgot és síén-lapátot tartalmaid
k e s z l e t e k , 1.50—3 frtig, valódi angolok
*• 3.50-7.50. liaudalló-HllvAii.rok ffitő
készlettel felszerelve 3.20. 3.60, 4—10 frt, szintén ilyenek kutyákat •
egyéb alakokat ábrázoló feetvényekkel 8—20 frtig. K a n d a l l ó - k e r e t e k öntött vasból és sárgarézből 2.70—80 frtig. KAlybn-elAtAIccAk vasból és sárgarézből 1.75. 4.25 krig. KA-, s z e n - és
c<>Hk»-kosarak 1.80— 7.50 krig. Fn-kosHrnk nádból SI—IS
frtig, szintén ilyenek pléhböl 4.75—15 frtig. K a l y b a - és kand a l l ó - e r n y ő k , kolönnemü kiállításnak. F n v ó k 70 krtól 4 frtig.

Franczia forraló-szess-lámpa (Rechaud Legjobb chinai (alpacca) ezüst czikkek.

Leves-, kávé- és gyermek kanalak, tej- és levasraerökanalak, gjer* lUans forcé). Esen öi találmánya .— méltán egy kis takaréktjittartók s a t., melyekről kívánatra külön árjegyzékkel és rajzzal
Mibalysak nerer.hető —lámpa többszöri használatra elegendő borszolgálnnk.
Mtaistel sgynerre töltetik meg, s egy oly ÜTánynyal Tan ellátva,
egy. ezen
ezen vetemény
vetemény terme•
•
• ,•
egy.
terrae- &
Q6l?r« b&rmi nagyságú edényt állíthatni, azt sngár alakú lán- • p
lTflnf>7í>-Tnftl'7C!fllÓl?
loinek igen ajánlható kézi
gofttl Uprén korul, tatemes boruzesz megtakarítás mellett, bármily- jrVil
A t t & ö r i C Z í t - I I l Q r S ü ö i ü ü , gépecskt, melynek segitséoarat folyadékot, hihetatlen gyorsan forral fel. Ajánljuk ennél fosra
gével egyes személy óránként
mérő kukoriczát képes
•••• lámpát mindenkinél thea, kávé • a t. készítéséhez, a hazizsolni. Dara
,rabja 60 kr.
a%aio*iy&knak padig különöten oly alkalmaknál, a hol tüzet rakatni
r á n '» •>«•» érnak, vagy körülményesnek találják. Árai következők :
kii/biek 1.T5, nagyobbak 3,, nagyok 3.SO darabja, egy kis üst külön
i f j , »gf thaa-kanna 1.75, titaió Rachand minden sznkségessel 3.50.
' gyárából. Tiszta, egészA loTdoni „Silicated Carbon filter Company'> testi jólétnek, legbizséges ivó vizet, mely fő feltételét képezi «
tosabban ezen készülékek által nyerhetni.
a« W*if'am«rt egyetlen elöké»zttiet, melynek segitségével ablakok Z s e b b e l ! fllter k é s z ü l é k , utközben, vadászatokon s a t . hasz*t ajwibál a légvonatot tökéletesen el lehet zárni. Egy kozépnagynálhatók, (a porosz hadsereg ezeket használta), darabja 2 ft, 3.50, 8ft.
- aátfí ablaknak eljárása kSrtllbelSl 50 krba kerül, s a mellékelt ul»- H á z t a r t á s i v í z s z ű r ő k kőedény- és porczellánból, nagyságuk é§
' «IM« xeriat iten könnyen alkalmazható. A hengerek áiai, ablakokra
kiállításokhoz képest ill frt 50 krtól, 48 trtig darabja.
*Ui (Ohérek 4 kr., barnák 5 kr., ajtókra való fehérek 6 és 10 ir., B o r t l 9 z < i < 6 r é z c s a p o k , darabja 7.50.
barpik t és l l kr. rofje. Helyben egy ablak elzárásának mnnkájaért
Kimeritő árjegyzékek és rajzok kívánatra.
tó i t t számitani;.
sardlnia • sielenczeF o l y « k » n y - c n y v 40, t>5 kr. I»»rl ^ r Angol rugany eső-öltönyök
l i y i t ö k darabja 50 kr.
an-raicatiiz 20 kr. Ssobnpadló- \
I é»»pei>yek. öltónyók feketék fejfedővel
f é n v n i a z l.iO. KArt v í z h a t l a n n á | tfm& j$zarva^bi>röjk, ezfistnemüek tisz" 10.W-80, ínom viligoiat 15-85 ftig. Lot e v ő k . n o c s o k «0 kr. 2 frtig. Moly |
tításához, ablakok mosásához, igen elönyonglt é» kocaiió köpenyeg nyakkal és fejfeés f#ri'(cirl<> por 30—75 kr. I'eesét- ;
Kej. dbja 80, 90 kr., 1 frt, 1.25, 160.
d ő d 17-S7 frtig.
t i s z t í t ó viz 20—80 kr. E r c z n e m ü t
3 4 ^ * A m e r i k a i p a t e n t ná<lNÜprlkk
t0~
B n r a n y f e l c c l p ó k gyermekek,
HiT.lilO p o r 5—15 kr.
szőnyegek és szobák számára 1.15, 1.30. 1.50.
leányok, hölgyek és urak számára, nagysaIt ti hu- és b u t o r - s e p r A e s k é k 55, 60,
gmkhot képeit, piria 85 krtól 1.40 krig, le;;- Sr^F* Vlraff-cserép-dissek , nagyob<S
kr., legjobb nád b l t t o r - p o r o l ó k 50
finomabb angol sarkat könnyü hölgy felczi- bithatók, Síines fa léciekbó'l, darabja 20, 25,
kr.
ezérnáva! befontak 1 frt.
J pSkpArja 2 frt.
30,_ 70. 95 kr, 1 frtig.
$&*
Legjobb a l p a c c n (fyortyn| UW~ B a « a n y l é g p á r n á k 3.50, 5.50.
ÍJ^T" urad k í i i - és dolgocO'kosat : i r t 6 k , öntött természetes fehérségö
II
i>
Á g y t a k a r ó k gyerraeérczbol, melyek a tisztítás által csak szebrak.
» kékéi betegek siámára 90 krtól 5 frtig.
búlnek
7 8
9 10"
Wtf
Asztali-csensctyUk, nyomó kéPÉT" Rnffany a l l ö v e t f s o k e n d ö k s
2.25. 3.40, 3.80, 4 40 párja.
születtel 1.80 5 írtig, kőíónségesek 40 kr.
|
jéb ohirurgikns sierek.
2 frtig.
VajtAnycrok
uveg-fedövel
Bng-any c s e r n y é k 9.50,
i.t.ü, 2.—, 2.50, 4.50.
E x c e l l e n s kav«r6K«-«r«pek ,
f
BNernyok paroutszSvetMl i.5O, g V *
ezekkel 10—15 perei alatt tűzhely, vagy spiSajt-tAnyérok, márványlemezek1JS, »lpaooa 3.85, 4 frtig, tafota 5.15, 7.50,
ritussal kitttnö kávét készithetni.
1. üvegfedővel 3, 4, 5 frt.
groadeuaples 6.50, 10.50, tizenkét bordások
1
2 3 4 6 8 10 csésze feketének
7
An«r»l k f s - f e n ö k 1 frt. D u g ó 10.M 15 frtig.
3.60, 4,30, 5,, 6., 7., 8.25,9,50.
" l i n i 6 k SO kr. 2.50.
t 0 " Á n g e l l e g K i n g , a lábtyfik (Ca§HF'
N«n
p
i
n
a
u
l
t
r
a
kav«föz6-g«$iSr~
CKiikervA^ó
• g é p e k , ' desziBMShen) Igen czélszerü, Angolhonban altakrtc<tkAn 1.50, 3.50.
»ek, csak spiritussal használhatók, mint
Unea haazaálattian levő neme, lovaglók, vakitünőek
általánosan
elismertek
' l'*'7SK<>t fa(fyaS7.(ö g é p e k 15 ft.
Aánok, gaidáknak, sSt nedvei idö alkalmá1
2 3 4 6 8 lOosésze feketének
elenczék, k e n y é r val » T*j:osban is ajánlandók. Amerikai oőr4.50, 5.85, 7., 8.26, 9.40, ll.,14.
Támnbol párja 4 frt, fényes orosi bagaria' k o s a r a k , kilvf- és poliAr-tAiczAk,
birkn pirja 6.50, 7.50.
gÜT* F r a n c z i a k a v é ö r l ö - g é p e k teteczet- és olaj-tartók, asztali kéwsiés szerint igazithatók, elegáns szegletes
ko««arak , n h r o s z í a k a r ö k , p a .
B^P* Angrol. mindennemü lábbelibe rakalaknak.
hat dtagíMC-talpali, biztosan védik meg
t o r o - m o z s a r a k , vá1.
i.
3. 4. eiára
. ,»
üveirck,
a Ubit nedtasség es meghűlés el81. Párja
'öK, <"ií'li l a i n p a k ,
Í U
1.Í5, 1.70, S19, Í.50.
* »
IS, UO kr. 1 frtig.
Otyixh. s a háztartásnak
A m e r i k a i modornak, a falon
sok e^yéb czikk it dús választékban.
erősittetneb meg B igen gyorsan és könnyen
H^~ Á n g e l n t n a ö - p l a i d e k «-l* ftig.
őrölnek, darabja 4.50.
i ^ ~ Oacdasafft l á m p á s o k , olaj-lám- i r V
ttolyó-alaku
ka-v«pork»Iök, Virágas/.talok fi—;12 frtig, papirkosarak, mapáktal, tfii ét törés ellen mentetek, 1.90,
borszeszsiel haszuilliatók '/'» <
' < '» fontnak
dárkalitkák asztalkálíoa ea luggeszteui vá«.65, (.40.
2.80öveg-medenezé3,t>0 4.50
Hahverö-#épek
lók, ágas gyertyatartok, függő virágkosarak,
vel,
kisebbek
1.80,
nagyobbak
2.90.
Iitogatójegy-tálczák,
ntánzott márványnazM^* Angol k í i i l a m p A s o k kfilSnlopok, szobrok, raellszobrok angora lábs/.ő- \
| V
K i s v a j k e s z l t d r g e p e k , a theafiié oieTsierü nemekben 75 kr., 1.60, 2.20,
nyelek,
lábt^rülők
tengerifű,
rugany és co- '
aeztalnál használhatók, drbja 4.20.
6 írtig.
c* KV' íi, esernjö-állványok öntött vasból stb.
f&~ A m e r i k a i taiiB-kalapAcsok és
WC
AUKOI, scCnnel h a s m a l h a t ó
cs«iithai»it6k, drbja 60, 85 kr., 1 frt.
HtulatlatA társas-játékok:
™ s a l « k 4 frt.
| ^ " " Asztali k e s é k é« villAk, valódi Dam-, maiom- és sakk-táblák, sakk-alakok,
a0T
Ac««l dió-török 60, 90 kr., 2.40.
angolok, jó styriaiak, caont-, száru-, pakfong
dominó-játékok, tartli-deszkácskák, játszó*jero>e»p
jegyek, k
y p s e k , on
és chinaezüst-nyelekkel dús választékbaa.
kártyák, játék-jegyek,
kártya-prések,
ronV á t l k é k Maw és fiától Londonban 1 frt.
versenyfutó
lette, tombola, lutri,
l t i
f t ó s egyébb
ébb
jtf
Angrol
k
é
s
t
l
s
z
t
l
t
ó
deszkAcsLegjobb P e r r e t f é l é l i , aj anyamellet,
llt
társas-játékok.
kAk, igen czélszerűek, darabja 60—1.20,
alakjft ás működését illetve természethüen
1 szelencie tisztitópor hozzá 60 kr.
F~Sih
J
'

légvonat-mentő pamut-hengerek,

l^^^g^
IIÜH^V

T nTrnrwlA orfo«ű1r
XJyJy
ÍAXl\J~aZiVl
CJi.,

Angol vízszűrő (Iter) készületek.

angd disznóbőr nyergek 15 frttól ÍO frtig, kanlárok, kengyelvas és
szijjak, terhelSk, kötöfékek, kengyelvasak, zablák, sarkautyuk s a t .
u g r ó
tiielt tárgyra
tn
tárgyak

E r Irásbeli megbizásoknál, ^LVlSSTSS.^? ^:^?&$ ^Z?Zr
Ti«»k«4h«i«k. B ^ *

Raktárunk Uj

papirkereskedése

A „magyar kir41y"
si&llodirai siemíoJi.

Pesten,
hatvani-utezatí.sz.,
a „tanulóhoz"
ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.
100 db. ntívvel dombornyomat 50 kr.
100 levél e's 100 boriték dombornyomattal 1 fr,., 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomatta!
1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boriték, mindkettő monogrammal 2 ft. 80 kr., 3ft.50 kr.
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr.,
1 ft. 20 kr.
BOT" 100 levél és boritékhoz diszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czéggel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papírból, negyedrét
a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft.

Látogató-j egyek
a la Minute.
Szines nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.
100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papiron
1 ft.
100 db. kőnyomatu finom kettősfényü
vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpccsét-bélyegek.
i 1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr.
! 1000
» veres 2 ft. 75 kr.
1000
» domborbetükkel két szinben
3 ft. 75 kr.
í Minden további ezer 50 krral olcsóbb
„_
Magy választék mindenféle
üzleti, jegyzék) és másoló könyvekben. — Nyomdai munkák megrendelés szerint a lehető legolcsóbb árakon.
— Levélbeli megrendelések
utánvét mellett tel jesittetnek.
SpflT" A fen ut elősorolt mennyixéKfken kivül — kevesebb nem
rendelhető
meg.
1155
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Kilián Frigyes magy kir.egyet.könyvárusnál megjelent:

Kereskedelmi

könyvviteltan.
Kézikönyv

kereskedelmi s polgári iskolák számára.
Irta

" '

ROSER JÁNOS.

kimeritő árjegyzékét kívánatra bérmentve küldjük el.

1. resz. Az egyszerű könyvvitel.
Ára

70

krajczár.

1167(3-3)

Nagy készlet

a
Gyors és biztos kiirtása a

patkányok és egereknek,
az ő Felsége cl*ü Ferenc* József császár által egy kizárólagos saai utialoimiial kitüntetett

patkány iné reg

által,

moly vnlódí minőségben kapható:
|*4>KI<-II : T r t l i O K J Ó Z S K F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik
szám.
— Bet»a5tcr<-/.<'i>an>aii: ( i ö l l m r II. - l l r n * » Ó b a n : Gyertyánffy A. és fiai. — C s á k 1
t o r r i \ j n i : Ivánt.-*/. A.
Kpcrjt'** ti: Zsembery I . — E x z é k e i l : Deszáthy István.
(«> ö r ü l t : I,<-)im-r ]•'.
. I n s s c i i o v á i i : í)i'klovits J . - K a s s á n : Növelly A.
— Kewctlttlyeii: Wunsch K. - Kolozsvártt: Wolf .1. — Lugoson: Kronetter J .
— N.-Hec-(*ker«"ken : Xedolkovits. - l ' a p a n : Bergmüller. — Pozsonyban: Zechmeister ti'stvcrek. — Sciíenvárt: Deutsch J. 15. — Sopronban: Pachhofer L. —
: Bész J. K. — Varasdon: Dr. Halter A. uraknál.
1172
(1-6)

Egy darab ára 50 kr. a. é.

zerübl> szabadalmazott

SZOBA-ÜRSZBKEKBÖL,

anglés és ürszékzárakból,
továbbá: ezerszeresen megpróbált s/abadalmazott

kémény-fedélzetekből,
melyek

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára
Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak,

ülő- és zuhanyíürdő-készülékek.
1149 (4-6)

Pest, november 5-én 1871.

MíksítS Károly, hádogos-mester.
Raktár: Rózsatér S. sz. alatt.

Kiadó-tulajdonos Heckenast GusztáT. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik izám alatt).

Elöfizetési
Csupán

feltételek: a Vasárnapi l'Jfág és Politikai Újdonságok

Vasárnapi Vjsá^: Egész évre 6 ft. Fél

euyüH: Egész évre 10 frt.

— Fél

évre 5 frt.

évre 3 ft. — Csopan Politikai Ujdonságok : Egész évre 5 ft. — Fél

évre 2 ft. 60 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri iktatásnál 10 krajczár ba; háromszori vagy
többszöri iktatásnál csak 7 krajezárba számittatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brcftbrn: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstrin és Vogler, Wollzeile Nr. 9.—
Bélyeg-dij, kiilSn minden igtatás ntán 30 krajczár.

Beőthy
A dunántuli helv. hitvallásu egyházkerületnek közelebbi, október 17-én tartott évi
ülése, a kerület egyik érdemes tisztviselőjének megtiszteltetésével volt összekötve.
Beöthy Zsigmond a kerület yilági főjegyzője
ekkor tölté be egyházi hivataloskodásának
huszonötödik esztendejét, s öt ez alkalomból
melegen üdvözlé egyházkerülete s jegyzőkönyvbe igtattatá ,,örömét, üdvözletét és
hálás köszönetét a jubileált főjegyzőnek
azon ernyedetlen buzgalomért és lelkes
közreműködésért, melyet az egyház és iskola ügyei körül, valamint jogaik megóvásában mindenkor egyenlő hüséggel kifejtett."
Beöthy Zsigmond a közélet régi hű munkása; s azok
közé tartozik, kik nemcsak
egy mezőn vivtak ki maguknak az elismerés szerény, de
jól megérdemelt koszoruját.
Mint iró rég túl van már a
huszonötéves müködés évkorén; mint jogász, az irodalomban s a birói széken tisztelt
névvel s állással bir; mint
publiczista nem egy ügyben
szólalt fel alaposan és tüzetesen.
Örömmel használjuk fel
azért ez alkalmat mi is, hogy e
régóta müködő érdemes férfiu
iránt, arczképének s életrajza
rövid vázlatának közlése által elismerésünket nyilváníthassuk.
Beőthy Zsigmond 1819-ben,
február 17-kén született RévKomáromban. Atyja Beöthy
Gáspár a megyei közélet
egyik tisztelt férfia, több megye táblabirája volt; édes
anyja Kovács Katalin, derék
veterán irónk Kovács Pál nővére. Elemi s gymnáziumi iskoláit szülő városában végezvén, jogi tanfolyamra a pozsonyi akadémiába ment; majd a pesti
egyetemre, hol a jogot kitünö sikerrel végezvén, 1841-ben, huszonkét éves korában
ügyvéddé eskettetett. A megyei hivatali
pálya már elöbb megnyilt előtte, aljegyzővé
választatván Komárommegy ében, s ez állás-

Zsigmond.

ban 1845-ig maradt; s az 1843/4-iki országgyülési utasítások szerkesztésében tevékeny
részt vett. A derék Pázmándy Dénes fölismervén s méltányolván tehetségeit ugy
mint jellemét, ez országos hirü férfiu, megyéjében az ellenzék vezére, szivesen nyitott tért a fiatal Beöthynek, buzdította őt
a föllépésre, s az ifju szónok a megyei
vitatkozásokban csakhamar és folyvást
élénk szerepet vitt. 1845-ben, elég jártassággal birván már a közigazgatásban, szolgabirónak választatott, s az is maradt 1848
májusáig, mikor az elsö magyar miniszte-

B E Ö T H Y

Z S I G M O N D .

rium megalakulván, Eötvös öt a vallás- és
közoktatási miniszteriumhoz a protestáns
osztályba fogalmazónak nevezte ki s csakhamar titkára léptette elő.
Maga Beöthy ekkor már régen irodalmi
névvel birt. Mint fiatal juratus feltünt már

költeményeivel az akkori idő szépirodalmi
lapjaiban és zsebkönyveiben, s az ,,Athenaeum"-nak is szivesen látott munkatársa
volt. A nélkül, hogy elsö rendű tehetség
lenne: költeményeit szelid kedély s nemes izlés jellemzé, műfordításaiban, kivált Uhland,
Hugo Viktor és Lamartine után, müérzelem
s szerencsésen talált hang tünt ki. Költeményeken kivül, melyek összegyűjtve 1851ben egy kötetben jelentek meg, beszélyeket
s egy pár drámai kisérletet irt, de ez utóbbiakban kevésbbé volt szerencsés. — A jogi
szakirodalmat már 1846-ban gazdagította
„Magyar közjog"-ával, mely
az első magyar nyelven irt kisérlet volt e szakban.
A forradalom végeztével a
magán életbe kellé visszavonulnia; s függetlenségét az
ügyvédi pályán vélvén legjobban biztosithatni, arra kivánt lépni. De mint kompromittált egyén az ügyvédi gyakorlattól eltiltatott s engedélyt
arra csak egy év mulva nyert
kegyelem utján. Mint ügyvédet, fáradhatlan munkássága
s jeles képzettsége csakhamar keresetté tevék, tiszta
jelleme pedig népszerüségét
szerzett neki. Buzgalma az
egyházi és iskolai ügyek iránt,
a komáromi reform, egyház bizalmát is megszerzé számára s
az a főgondnoki diszes állással
tisztelte meg. Mint ilyen, egyházának képviselőjéül tevékeny
részt vett az egyházmegye és
kerület tanácskozásaiban is.
Az októberi diploma s a
kevéssel azután bekövetkezett
törvényhatósági rendezés ismét megnyitván a közélet sorompóit, Beőthy Komáromban
a tisztujitás vezetésében vett
részt. A hazafias polgárság
kellőleg méltányolta érdemeit
s a nemsokára kihirdetett országgyűlésre
a város képviselőül választotta. Az országgyülés, mely nagyobb politikai eredmény nélkül oszlott szét, az országbirói
értekezlet munkálatának elfogadása által
utat nyitott a magyar törvénykezés uj szerve-
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zéscnek; s Beöthy egyike volt azoknak, kik
bajtárs, örülve, hogy szándékukat végreA negyvenhét ronin.
a vidék notabilitásai közül 1862-ben a
hajthatták, egy vödörbe tették a levágott
(Japiíni történet.)
pesti kir. e. b. váltótörvényszékhez hivatfejet, s távozni készültek. De mielött el(Vége.)
tak, hol ülnökké neveztetett ki; pár év
hagyták volna a házat, gondosan kioltottak
mulva pedig a királyi táblához rendes
Most Kuranosuké több csapatra osztá minden lámpát és mécset, nehogy tüz találbirául tétetett át. A felsőbb biróságok ujabb embereit s összekerestette az egész házat, jon támadni s a szomszédok is kárt szenrendezése alkalmával, 1869-ben, az uj tör- de sikertelenül, csak siró asszonyokat és vedjenek'.
vény alapján szervezett kir. tábla rendes bi- gyermekeket találtak. Ekkor a negyvenhét
Már uton voltak Takanawa külváros
rájául megerősittetett, s innen 1870-ben a hős szive elcsüggedt, látva, hogy minden felé, hol a Sengakuji nevü templom áll, a
m. kir. kuria legfőbb itélőszéki osztálya bi- igyekezetükkel is elszalasztottak ellensé- mikor megvirradt, s a nép mindenünnen kirájává mozdiuatott elö.
geket, s kétségbeesésükben már önmagukat csődült a negyvenhat férfi látására, kik vérA közpálya s késöbb a birói foglalkozás akarták megölni ott helyben; de mégis el- rel boritott ruháik és fegyvereikkel borzasztó
sein vonta öt el az irodalomtól. Nevezetes határozták, hogy még egy kisérletet tesz- látványt nyujtottak. , Mindenki magaszhézagot pótolt, s máig is haszuáltatik az nek. Kuranosuké a Kotsuké-no-Suké háló- talta hüségöket és hősiségöket. De minden
ötvenes években megjelent egyházjogi szak- szobájába ment s megtapogatva ágyát, fel- perczben várhatták, hogy aKotsuké-no-Suké
munkája: ,,Az evangelikus házassági törvé- kiáltott: ,,Ime, az ágy még meleg, ellensé- ipa megrohanja őket s elveszi tőlök a fejet;
nyek gyakorlati magyarázata." Publiczis- günk nem lehet távol. Valahol a házban azért kivont karddal várták a támadást,
tai dolgozatai, vezérezikke! s fejtegetései a kell elrejtve lennie.'" Fölbátoritva e szó meghalni készen. Azonban baj nélkül elértek
jogtudományi közlönyökben s a „Pesti Nap- által, a roninok ujra kezdték a kutatást. A Takanawába; mertMatsudairaAki- no-Kami,
ló"-ban jelentek meg; szépirodalmi dolgoza- szoba emeltebb helyén, a disz-ülés fölött a tizennyolcz japáni főnök egyike, a ki alatt
taival pedig, bár gyérebben, az ujabb időben egy festmény függött a falon, azt levéve, Asano Takumi-uo-Kami ifj on ta szolgált volt,
is érdekesiti a szépirodalom közlönyeit; la- egy nyilas tünt föl a falban, s egy láncsát örömmel hallá az éjjel történteket s készen
punk mai száma, egy régibb műfordításán dugva bele, azt üresnek találták. Ekkor egy tartotta magát, hogy szükség esetében a
kivül, egy ujabb s még sehol meg nem jelent Yazama Jiutaro nevü ronin, a nyilasba be- roninok segitségére siessen, ha valaki öket
költeményt hoz töle. Testvéröcscse, a ko- bújva, annak tulsó végéu egy kis udvart megtámadná. A Kotsuké-no-Suké ipa azért
rán elhunyt Beöthy László szépirodalmi s talált, melynek szélén a tüzelö-fa és széntartó nem mert megmozdulni sem.
humoros dolgozataiból válogatott gyüjte- kamra állott. Benézve e kamrába, annak
Reggeli hót óra tájt értek a Sendai herményt adott ki három kötetben.
czeg
Matsudaira Mutsu-no-Kami palotája
I fenekén valamit látott fehérleni, s a mint
elébe,
s a herczeg hallván ezt, tanácsosai
Egyszóval, Beőthy Zsigmond a közélet I azt láncsájával megérinté, két fegyveres
érdemes veteránjai közé tartozik. Mint birót I ember ugrott rá, a kik öt le akarták verni, egyikét hivatta és igy szólt: „A Takumiszakképzettség s megvesztegethetlen jellem j de ö visszatartá s társainak kiáltott; mire no-Kami szolgái megölték urok ellenségét
tüntetik ki; mint hazafi éber és munkás, a segitség megérkezett, már az egyiket meg- és erre mennek elé; nem győzöm eléggé
mint iró a nemes izlés terjesztője. Mindenik ölte s a másikkal vivott. Érkező társainak bámulni hüségöket; s mivel éjjeli munkájok
téren megérdemli a tisztelő elismerést, mely azt átadván, Jiutaro belépett a kamrába s után bizonyosan fáradtak és éhesek, eredj
munkásságát jutalmazza.
,_
kezdett láncsájával körültapogatni. Ismét és hívd meg őket, hogy jöjjenek be és kínáld
meglátván a fehérséget, beleszurt, s hát egy meg valami enni valóval és egy kancsó borfájdalom-kiáltás elárulta, hogy élő ember ral. A tanácsos lement és igy szólt Oisi
van ott. Közelebb lépett s a fejérbe öltözött Kuranosukéhoz: „Uram, én a Sendai herczeg
Világ folyása.
ember, a kit megsebzett volt, folegyenese- tanácsosa vagyok, s az uram azt izeni tőlem,
(Uhland.){
dék, t'-rt rántott elö s hozzávágott. De Jiu- hogy mivel bizonyosan fáradtak és éhesek
taro felreütötte a tört, s nyakon ragadva ki- vagytok azok után, a miken az éjjel átmenBorultán minden estnek,
huzta a rejtekből. Erre a többi ronin is oda tetek, azon kér: jöjjetek be hozzá s fogadA rétro térek én:
érkezett s a fogolyt figyelmesen vizsgálva, játok el a mivel szívessége megkínálhat."
Kertjéből kedvesem néz
„Köszönöm, uram" — felelt Kuranosuké
uri-forma, mintegy hatvan éves embert látAz útnak közepén.
tak maguk elött, fehér-selyem háló köntös- — ,,ö nagysága igen jó, hogy ránk gondolni
ben , melyet a Jiutaro által ontott vér méltóztatik. Jóságát hálával elfogadjuk."
Egymást mi nem Imánk meg,
mocskolt be. Meg voltak gyözödve, hogy az
A negyvenhat ronin a palotába ment, a
S világ folyása csak,
maga
Kotsuké-no-Suké
s
nevét
kérdezték
hol
rizspéppel
és borral jól megvendégelték,
Hogy ajkaink tudatlan
töle,
de
az
nem
felelt,
s
igy
jelt
füttyentets
a
Sendai
herczeg
szolgái mind odajöttek
Egymásba forrtanak.
tek és ezzel minden bajtársaikat oda csödi- és magasztalták öket.
Nem kérem őt igenre,
tették. Oisi Kuranosuké, lámpát hozva, jól
Ekkor Kuranosuke* a tanácsoshoz forDe ő sein mond nem-et;
megnézte az öreg embert s csakugyan Ko- dult és igy szólt: „Uram, igen le vagyunk
S ha ajkam ajkain caügg,
tsuké-no-Suké volt. Hogy annál bizonyosabb kötelezve e szives vendégszeretet által, de
Nem ellenezzük ezt!
legyen, még homlokán viselte a sebhelyet, mivel még Sengakujiba kell sietnünk, mega melyet Takumi-no-Kamitól kapott, mikor bocsátsz, ha bucsut veszünk." S ismételt
Szellő a rózsa kelyhén
a palotában rárohant volt. Nem lehetett hát köszönetet mondva gazdáiknak, elhagyták
Nem kért szeretetet;
vétség a dologban; és Oisi Kuranosuké tér- a Sendai herczeg kastélyát és Sengakujiba
Sem rózsa harmatátóldeire omlott s tiszteletteljesen igy szólitá siettek, a hol a zárda apátura jött elejökbe,
Ha hüvesíttetett.
meg az öreg embert:
s a kapu rostélyánál fogadva öket, egyene„Nagyságos
urain,
mi
az
Asano
Takumisen a Takumi-no-Kami sirjához vezette.
Egymást mi ugy szerotjük,
no-Kami
szolgái
vagyunk.
A
mult
évben
A mint urok sirjához értek, elévették a
En őt s ő engemet;
urunk és nagyságod összevesztek a palotá- Kotsuké-no-Suké levágott fejét és azt a köS egymásnak még se mondjuk:
ban, s annak következtében, urunkat & hara- zeli forrásban tisztára mosva, áldozat gyaSzeretlek tégedet!
kirire itélték és egész háza tönkre jutott. nánt letették a sirra. Mikor azt letették,
Beöthy Zsigmond.
j Ma éjjel idejöttünk, boszut állani érte, mint elöhitták a templom papjait, hogy szent
hü és igaz szolgák kötelessége. Kérem nagy- imákat énekeljenek, mig ök tömjént égetnek.
ságodat, méltóztassék elismerni föltételünk Elöször is Oisi Kuranosuké égetett tömjént,
Az özvegy atya.
| jogosságát. S most nagyságos ur, felkérjük, azután a fia Oisi Csikara, azután a többi
Ne hunyd be kék szemed', ne hunyd be,
j kövessen magán hara-kirit. Magainnak lesz negyvenöt rendre mind ugyanazt tette. Ez
j szerencsém segédül szolgálni nagyságodnak, megtörténvén, Kuranosuké - minden pénSzép, jó kis angyalom;
I
s ha illö alázattal átveendem nagyságod fe- zét az apát urnak átadva, — igy szólott:
Van, a ki téged még megóvhat,
jét,
szándékom azt áldozatul letenni uram,
A mennyben hatalom.
,,Ha mi negyvenhetén hara-kirit fogunk
Asano Takumi-no-Kami sírjára!"
követni magunkon, kérlek, temettess el
Ki téged ujjy szeret, s ölében
A Kotsuké-no-Suké magas rangjára való tisztességesen. Bizom jóságodban. Csak keFélt s ápol, gyerniekom,
tekintetből a roninok a legnagyobb tiszte- vés, a mit adhatok; de a mennyim van,
Miért hagynál olyan korán el,
lettel bántak vele, s mély alázattal kérték: mind; kérlek mondass rajta misét a leiNincs senkim más nekem.
méltóztassék hara-kirit követni magán. De keinkért."
ő
reszketve és szótlan görzsedezett. Végre
S az apátur, e férfiak bátor hűségét bá— Vigasztalódj'! — szólt titkon egy hang,
Kuranosuké,
látva
hogy
hiába
sürgetik
öt,
mulva,
szemeiben könnyekkel fogadta, hogy
Mely égből felelé;
hogy nemeshez illő halállal haljon meg, a teljesíti kívánságukat. Igy a negyvenhét
— Mely őt öledből átfogadja:
I földre nyomta s ugyanazzal a késsel vágta ronin nyugodt szivvel és békén várta, mit
Beöthy Zsigmond. j le a fejét, melylyel Asano Takumi-no-Kami rendel velök a kormány.
j magát megölte volt. Erre a negyvenhét
Végre a legfőbb törvényszék elé idézték

öket, hol a jeddói kormányzók és a közbirák
ültek együtt. S a reájok kimondott itélet
igy hangzott: „Minthogy sem a város méltóságát nem tisztelve, sein a kormányt nem
félve, ellenségtek meggyilkolására szövetkeztetek, éjjel erőszakkal törtetek be a
Kotsuké-no-Suké házába, ezért meg kell
halnotok; de mivel tettetek által megmutattátok, hogy méltók vagytok nemes halállal halni meg, a törvényszék itélete az,
hogy vakmerő merényletetökért kövessetek
mindnyájan hara-kirit.'Mikor az itélet ki volt mondva, a negyvenhét ronint négy csoportra osztották, s
négy főtiszt őrizetére bizták; a kik után
őrszolgákat küldöttek, hogy jőjenek, mertjelenlétökben kell a roninoknak hara-kirit
követni magukon.
Minthogy e végre kezdettől fogva készen
voltak mindnyájan, nemes bátorsággal is
mentek a halállal szembe. Testeiket Sengakujiba vitték, s ott urok sírjával szembe
temették el. S mikor e történetnek hire futott szerte, a nép csak ugy özönlött e hivek
és hősök sírjaihoz imádkozni!
Azok közt, kik oda imádkozni jöttek,
volt egy satsumai ember is, a ki leborulva
az Oisi Kuranosuké sírjára, igy szólott:
„Mikor téged részegen fekve láttalak a
Yamaskina utczán, Kiotóban, nem hittem,
hogy uradért boszut tervezel; s azt gondolva, hogy gyáva, hűségtelen ficzkó vagy,
a képedre tapostam és szembe köptelek.
Most pedig ide jöttem, hogy bocsánatot
kérjek s elégtételt adjak, a mért méltatlanul bántalmaztalak." E szavakkal ismét
leborult a sirra s kirántván tőrét az övéből, felhasitotta vele saját hasát és meghalt. A templom főpapja pedig, megszánván őt, oda temette a roninok mellé; s igy
az ö sírja a negyvennyolczadik ott a többi
kozott.
Itt végződik a negyvenhét ronin története.
Szilaj hősiesség megrendítő képe ez, melyet lehetetlen nem csodálni. A japáni kedélyekben e csodálat érzete oly vegyületlen,
hogy a negyvenhét ronin csaknem istent
illető tiszteletben részesül. Valóságos nemzeti szenteknek tekiptetnek. Sírjaikat kegyes
kezek mindig zöld koszorukkal takarják s
tömjént égetnek fölöttük. Ruháikat és fegyvereiket ereklyék gyanánt gondosan őrzik
a templomhoz ragasztott tüzmentes segrestyében s évenként közszemlére kiteszik a
bámuló sokaságnak.
Ezüst kulcscsal sikerült egyszer (irja
Mitford ur), ez ereklyék magános megtekinthetésére bejutnom. A térés templom
egy belsö fülkéjébe vezettek, honnan a bámulatos szorgalommal és müvészettel rendezett parány-kertre nyilt kinézés, mely
mesterséges sziklácskák- és törpe fákkal
volt behintve, mikben a japániak annyira
gyönyörködnek. Gondosan összekötözött s
feliratokkal ellátott tokokban egyenként
szedegette elö a főpap a szentül őrzött ereklyéket. Régi rongyok és rozsdás vasdarabok
csodálatos gyüjteménye, önkészitette pánczélingek, apró bördarabokból, kis vas
horog-kapcsokkal összefoglalva, tanuskodnak, mily kitartással készültek vállalatukra
e roninok; fegyvereket nem vásárolhattak,
nehogy gyanut ébreszszenek; t naguk otthon
titokban készítek egész fegyverzetöket. E
régi lomtárban nehány okmányt is mutattak a papok, melyek a tragédia befejezéséhez tartoznak. Kortul sárgult, s az összehajtásoknál megrongyollott levelek ezek.
Egyik a Kotsuké-no-Suké palotájának tervrajza, melyet a roninok egyike ugy szerzett
meg, hogy nőül vette érte az építőmester
leányát. A kéziratok közül három oly ér-

dekesnek tetszett előttem, hogy másolatot
vettem rólok.
Az egyik egy elismervény, melyet a
Kotsuké-no-Suké lia nevében egyik szolgája
állitott ki arról, hogy a megöltnek fejét,
eltemetés végett, a zárda papjaitól átvette.
A második egy nyilatkozat, melynek
egy-egy példánya, az illető által aláírva,
mindegyik roninnál találtatott a végbe vitt
hara-kiri után. Szokás a japániaknál, hogy
mikor valamely erőszakos tettre készülnek,
mely halálukkal is végződhetik, indokaikat
egy nyilatkozatban kifejtik, igazolni tettüket a világ előtt s lemosni magukról a
szennyes bűn bélyegét. íly nyilatkozatot
készitett a negyvenhét ronin is, fölfejtve
benne tettök indokait s azt mindenik egy
példányban aláírva, saját zsebébe rejté, mielött a hara-kirit magán végre hajtotta.
A harmadik végre egy közös nyilatkozat,
melyet a negyvenhét ronin együttesen tett
le urok sírjára a Kotsuké-no-Suké levágott
fejével. Ebben, vallásos zamattal s Kon-fucse
eme szavaira hivatkozva: „Ne élj egy ég
alatt és ne tapodj egy földet atyád vagy
urad ellenségével" — előadják, hogy áthatva a boszuállás kötelességétől: mikép
hajtották azt végre.
Álljon itt végül egy adoma, bizonyságául: mily szentség van kötve a negyvenhét
ronin sirjához. 1868. szeptember havában
egy ember ment imádkozni Oisi Csikara
sirjához. Elvégezvén imádságát, egész nyugalommal hara-kirit követett el magán, s
miután hasát felhasitván, nem halt meg
mindjárt, torkát metszé s ugy végezte életét.
Zsebében papirt találtak, melyen elmondja,
hogy ronin volt és semmi életmódja nem
levén, a Chosiu herczeg testörségébe fölvétetésért folyamodott, mint a kinek egyedül
óhajtott szolgálatába lépni; de azt meg nem
nyerhetvén, nincs hova lennie, s miből élnie;
kóborló lenni tovább nem akar, s igy nincs
más választása, mint becsülettel halni meg;
és hol találhatna erre, ugymond, dicsőbb
helyet és alkalmat, mint e dicsők temetőhelyén?
Ez egy pár száz lépésnyire történt attól
a háztól, a hol szállva voltam, — fejezi be
elbeszélését Mitford ur, — s mikor egy pár
óra mulva a helyszinére mentem: a fövény
egészen tele volt itatva a kiontott vérrel, s
szét dúlva a kínosan vonaglott áldozat halálküzdelmeitől.
— á—r—

A kellemes álmok megszérzésének
mestersége.
{Franklin levele.)
Miután életünknek nagy részét aludva töltjük, mely alatt néha kellemes, néha fájdalmas álmaink vannak, igen fontos dolog,'hogy az egyiket
megszerezzük, a másikat pedig elkerüljük; mert
akár képzelt, akár valódi, a fájdalom mindig fájdalom, s az élvezet — élvezet marad. Ha álmadozás nélkül tudunk aludni, jó, hogy a rosz s nehéz
álmokat elkerüljük. Ha alvás alatt kellemes álmokat tudunk előidézni, annál jobb. a mint a franczia
mondja: „tant gagné", az élet örömeihez annál
többet adtunk.
E czél elérésére legelső szükség, hogy egészségünk megkimélésére kellÖ mozgás és nagy mértékletesség által ügyeljünk; mert a betegség a
képzelődést megzavarja, s kellemetlen, sőt néha
borzasztó képek háborgatják a betegek álmait. —
A mozgásnak az evés előtt kellene történni, nem
pedig rögtön követnie: az ovés előtti mozgás étvágyat csinál, az ovés utáni az emésztést akadályozza. Ha mozgás után mértékleteson táplálkozunk, az emésztés könnyü és jó leond, a test kőnynyü, a kedély vidám, s minden életműködések
kellemetesen teljesülnek.
Ha alvás követi, az nyugodt és természetes
lesz, de a tunyaság tele gyomorral az ugynevezett

boszorkány-nyomást, s kimondhatatlan borzalmakat okoz: mélységbe zuhanunk, vad állatok s
gyilkosok támadnak meg, s az aggálynak minden
változatosságait keresztül érezzük.
De vegyük figyelembe, hogy az étel s mozgás
mennyisége viszonyos dolgok: a kik sokat mozognak, azok többet ehetnek — sőt többet kell enniök; a kik keveset mozognak — azok keveset
egyenek. Atillában véve asü és-főzés tökéletesítése
óta az emberi nem kétszer annyit eszik, mint a
monnyit a természet megkíván. A vacsorák igen
jók — hogyha nem ebédeltünk; de a jó ebéd utáni
vig vacsorákat nyugtalan éjjolek követik. Miután
a test szervezetében különbségek vannak, némelyek az ilyen evések után is jól nyugodnak; csak
egy rémletes álom, vagy egy gutaütésbe kerül az
egész; s aztán ítéletnapig elalusznak. Semmiféle
hirekkel nem találkozunk oly gyakran az ujságokban mint azzal, hogy igen sokan a jó vacsora
után reggel az ágyokban halva találtattak.
A másik, a mire az egészség megőrzéséért
ügyelni kell, az. hogy a hálószobában folytonosan
frÍ8 levegő legyen, a zárt szobákban s függönyözött ágyakban való hálás nagy hiba. A külsö lég,
mely szobánkba jő, soha sem lehet oly ártalmas,
mint a zárt szobában már sokszor kilehelt s meg
nem változtatott levegő.
Valamint a forró viz a tovább főzéssel nem
lesz forróbb, hogy ha a nagyobb meleget elfogadó
részek el tudnak oszlani: épen ugy az élő testek
sem mennek rothadásba, ha azok a részecskék,
melyek meg vannak romolva, rögtön elvetődnek
tőle.
A természet e megromlott részecskéket a bőr
lukacsain s a tüdőn keresztül veti el magától, s a
fris tiszta levegőt eltávolitja tőlünk; de zárt levegőjű szobában ismételve visszaszivjuk magunkba,
ámbár ez által folytonosan romlottabbá vált. Ha
egy kis szobáeskában soknn vannak, a levegőt
nehány percz alatt megrontják, s veszedelmessé
teszik.
Azt mondják, hogy egy percz alatt egy ember
egy gallon lovegőt ront el, tehát a szoba levegőjét egyedül hosszasabb ideig használhatja; de fokonként mégis elrontja. A temérdek lázas betegségek innen származnak.
Mathuzsálemről, az ő leghosszabb életkoráról
itélve, azt gondolja az ember, hogy nagyon ügyelt
az egészségére. Azt mondják róla, hogy mindig
kiint a szabad levegőn aludt; midőn az 500-dik
évét betöltötte, azt mondta neki az angyal: ,,Mathuzsálem kolj fel, és építs házat magadnak, mert
500 esztendeig fogsz még élni." — De Mathuzsálem azt válaszolta: „Ha csak 500 évig élhetek, —
ez az idő nem érdemli, hogy házat épit3ek érte;
ezután is a szabadban akarok aludni, mint eddig
tettem."
Az orvosok hosszas ideig elzárták a betegektől a fris levegőt, de végre ők is fölfedezték, hogy
a fris lég a betegek javára szolgál. Rcménylhető
tehát, hogy idővel azt is fölfedezik, hogy az egészségeseknek sem ártalmas, hogy a gyengébb lelküeket
megtámadó légiszonyból (aerophobiából) ez által
kigyógyulnak, a kik most készebbek a zárt szobában poshedni, fuladni s megmérgeződni, mint
hogy hálószobájuk ablakát megnyissa';, vagy kocsi ok üvegét leoreszszék.
A testünk kipárolgáaával megvesztegetett
lég egyszer csak nem fogad bo többet, s a többi
rosz anyagnik a testünkben kell maradni, ez aztán
betegséget okoz: de ezt megelőzőleg némi jelekkel
tudtunkra adja, hosty moat már ártalmunkra van,
Ejelek eleinte igen csekélységek: szédülés, bizonyos kellemetlen érzés, mely a tüdőre eleinte csak
semmiség, a bőr felszínének sajátságos izgatottsága, melyet igon bajos leirni, és azok közül, kik
o bajokat érzik, a valódi okát igen kevesen tudják.
Do jusson csak eszünkbe, hogy midőn némelykor
éjjel felébredünk, s érezzük, hogy nagyon melegen
voltunk betakarva, azután bajosan tudunk ismét
elaludni; gyakran forgolódunk, a nélkül, hogy bár
milyen fekvésben nyugalmat találnánk. Ez a
nyughatatlanság a bőr kipárolgásánnk megakadályozásától jő, a megromlott anyagot a paplan 8
a többi ágynomü egészen magába vette, oly anynyira, hogy már nem tud többet bevenni* Hogy
ez állítással tisztába jöjjünk, próbáljuk meg, maradjunk a? ágyban, de vessük félre a takarót s
engedjük, hogy a kitakart testrészt a frics levegő
érje, s érezni fogjuk, hogy ez a testrész rögtön
m.'gfrissül; mert a levegő enyhülést ad a bőrnek
az által, hogy a megromlott s kipárolgott anyagot,
mely terhére volt, magával viszi. Az a friss lég,
mely a meleg bőrt éri, a rosz kigőzölgéssel együtt
jó adag forróságot is magával vis/, s ez által mejrvékonyitja s könnyebbiti a levegőt, mely a mint
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terhével tovább száll, hüvösebb, frissebb, tehát
nehezebb légnek ad tért; mely egy időre elfoglalja
a helyet, s midőn fölmelegszik, ismét megváltozik,
hogy ujabb mennyiségü légnek adjon helyet. A
természetnek ez a rendje arra nézve, hogy az állatok saját kigőzölgésöktől mög ne betegüljenek. A
ki igy takarja tostének egy részét, érezni fogja
azt a különbséget, mely a kitakart s levegővel
érintkezésbe jött rész s azon tagjai közt van, melyek az ágyban a lég befolyásától elvonva maradtak: mert ez a rész most még élénkebben érezteti,
hogy nincs jól dolga, a e kellemetlen érzés oka
világosabban kivehető, mint akkor, midőn az egész
test felszíne meg volt általa támadva.
A nehéz álmoknak ez az átalános oka. Mert
ha a test roszul érzi magát, ez által a lélek működése is megzavarodik s ennek természetes következményei az álomban föltünő, különböző kellemetlen eszmék lesznek. — Óvszerei és orvosságai
a következők:
1-ször. A mértéklotos táplálkozás által (melyet feljebb az egészség fentartásáért ajánlottam)
egy bizonyos idő alatt kevesebb kipárolgási anyag

akkor emeld föl a karoddal s láboddal a takaródat,
ezt ismételd gyakran, hogy a fris lég hozzád férhessen; vagy huszszor ismételve eltávozik a rosz
lég s ismét nyugodtan alhatsz. De az első mód
sokkal czélszorübb ennél.
Azok, a kik nöm szeretnek semmivel bajlódni
és van módjuk benne, hogy két ágyat tartsanak
készen, nagy kényelemnek fogják találni, hogy a
fölmelegedett ágyból a hűvösbe feküdjenek által.
Az ilyen ágyváltoztatás a forró lázban szenvedő
betegeknek is javára volna, mert ez által fölfrissülnének s könnyebben tudnának elaludni; a fris
lég álmot hoz. Egy nagyon széles ágy, a melyben
gyakran megváltoztathatjuk fekvésünket, szintén
megfelel a czélnak.
Mielőtt bevégezném, még teszek egy pár észrevételt. Midőn lefekszol, ügyelj, hogy párnádat
ugy tedd, a hogy fejednek jól esik, s testednek a
többi részeit is ugy helyezd el, hogy ne legyenek
közel egymás mellett és egymáson, főképen lábaidat ne rakd egymásra; a rosz fekvés egyelőre igen
kevés fájdalmat okoz, de ha sokáig tart, a fájdalom is kiáll iiatatlanabb lesz, s a baj s betegség

szaporodó és növekvő városai között is valóságos
tünemény volt, s nehány hét előtt még az idegen
utazók bámulattárgya és az amerikaiak méltó
büszkesége vala, ma már összes épületeinek háromötöd és mesés gazdagságának majdnem kétharmad részével hamvaiban hever. Közöl 12,000 épülete pusztult el s összes templomaiból, hivatalos
épületeiből, iskoláiból, bankjai-, pályaudvarai-,
szállodái-, szinházai- és raktáraiból ma már csak
a puszta falak meredeznek ég felé s több száz
emberélet esett áldozatul a fékezhotetlenül romboló és pusztitó elemnek j több mint 100,000 ember maradt védő hajlék nélkül, és több ezeren,
kik még néhány nap előtt jó módú gazdag emberek voltak, most a legiszonyúbb óhhalállal küzdenek.
Amerikában minden másképen halad a fejlődés utján, mint az ó világban. Mert mig nálunk
a polgárosodás és műveltség folytonos előhaladással emelkedik, addig az Oczeánon tul, főlog a
nyugoti államokban, roppant ugrásokat tesz, ugy
hogy nem ritkán a legcsodásabb ellentétek is
egymás mellett lépnek föl. Erre nézve Chicago is

Sherman- palota.

Részlet a Michigan-partról.

A város, a tanácsház kupolájáról tekintve.

Gabnaraktárak és vágóhidak.

Képek Chicagóból.

készül el s az ágybéli hosszasabb időre lesz
a kipárolgás által áthatva s megrontva; ugyan
ezért hosszasabban nyugodhatni benno rosz érzés
nélkül.
2-szor. Könnyebb takarókat használj, melyek
a kigőzölgést keresztül bocsássák, hogy ne legyon
az alkalmatlanságodra.
3-szor. Ha e rosz érzés miatt felébredsz s ugy
találod, hogy nem tudsz hamar elaludni, kelj fel
az ágyból, rázd fel s fordítsd mög a párnádat, a
lepedőt többször rázd meg, a takarót vesd félre,
engedd, hogy ágyadat a levegő kihütse; oz idő
alatt csak ugy minden felső öltöny nélkül sétálj a
szobában, egész addig, mig bőrödnek elég idője
van rá, hogy a rosz anyagtól megszabaduljon, oz
pedig ugy történhetik meg könnyen és hamar, ha
a levegő száraz és hideg. Midőn a külső lég hüvössége terhedre van, térj vissza ágyadba, -*- bizonyosan hamar elalszol, s álmod kellemes leend.
Képzeleted elébe a legkedvesebb jelenetek merülnek. Engemet az ilyen álmok igon jól mulattatnak, mintha operai jeleneteken volnék. Ha oly
tunya vagy, hogy restelsz az ágyból fölkelni,

még az alvás ideje alatt utólérhet s képzelődésedet megzavarhatja.
Ennek a mesterségnek ezek a törvényei. S
ámbár a kivánt czélnak rendesen megfelelnek,
mégis van olyan eset, hol a legpontosabb ügyelet
sem vezet czélhoz. Önnek, kedves barátom, ezt felesleges is mondanom, de ez a kis értekezés e nélkül tökéletlen lenne. Az esőt az, hogy ha az ember, a ki kollemes, jó álmokat akar magának szerezni, nem ügyel arra, a mi mindenek felett a
legszükségesebb, t. i. hogy jó lelkiismerete legyon.
(Angolból)
Sámi Lászlóné.

A chicagói nagy tűzvész.
Mikor o lapok ogyik előbbi évfolyamában
Chicagót, az amerikai „tündér-várost" megismertettük olvasóinkkal, nem gyanítottuk, hogy oly
közel van az idő, a midőn annak majdnem teljes
megsemmisüléséről is megirhatjuk a szomoru
jelentést. Chicago, e csodaváros, mely még az
északamerikai nagy szabad állam gombamódra

hatalmas példa volt, hol a legelegánsabb városrészekben a millionáriusok márvány palotái mellett gyakran kezdetleges faszinek és csűrök voltak
láthatók.
Illinois állam, melynek székhelye ugyan
Springfieldben van, de legjelentékenyebb városa
mégis Chicago vala, most 2.527,684 lakost számlál; 1812-ben azok száma csak 12,000, de 1818ban, mikor territóriumból állammá emelkedett,
már 50,000 lakosa volt. Chicago helyét 1830-ban
még őserdők s beláthatatlan rétségek (prairie)
fedték; 1840-ben már egy fából épült mezőváros
volt ott mintegy 4470 lakóval, 1850-ben már
28,269 lakója volt, 1860-ban 109,000, és jelenleg
300,000-nél is többre ment összes népességének
száma, és igy e valóban bámulatos helység alig
négy tized lefolyása alatt egy hitvány faluból az
Egyesült-Államoknak fontosság,nagyság s népesség tekintetében ötödik városává nőtte ki magát.
Természetes fekvésénél fogva különösen elősegittotve Chicago minden járható szárazi és vizi
uton, vaspályák és gőzhajóvonalok által Amerikának minden jelentékenyebb helyével és a nagy

! *

ll
A „Fekete-tüzhely" (Cserna-Pecz)

Herczegovinában.
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Az ország igen keveset terem, és ezt a keve- mölcsét! Pi'dig nálunk a haltenyésztésre igen sokset sem lehet ugy fölhasználni, hogy annak jöve- nak van alkalmas helyisége, s nem egyet ismerek,
delméből az aránylag tulságosan magas adókat, ki már kész tóval rendelkezik, de nincs elég bátormolyeket vérlázitó szigorral szoktak behajtani, sága a kivitelre; fel a sok költségtől. Szolgáljon
kellő módon fizetni képesek lehetnének. A jóllét czikkem ezek buzdítására, s legyenek meggyőemelésére a török kormány részéről épen semmi ződve, hogy idővel a tóból biztosabban számithatsem történik. A török főbb hivatalnokok, pashák nak dús jövedelemre, mint a legjobb szántóföldből,
és pashalikok a különfélo adókat, melyeket ők sa- moly az elemi csapásoknak is ki van téve.
Mindenütt, — ugymond Haak Manó, ki a neját Önkényökből vetettek a népre, annyiszor szedik
föl, a hányszor zsebeik megürülnek és egymástól vezett haltenvészdét meglátogatta,és kitől e leírást
főleg csak annyiban különböznek, hogy némelyek átveszszük, — hol Kouon vidékén haltenyészde
az emlitett szép foglalkozáson kivül csak,,R:if"-ot, után kérdezősködtem, azt felelték: „Hö, nagyon
mig mások,,El-Raf"-ot csinálnak, azaz: némelyek érdekeseket akar látni, látogassa meglmbleville-en
semmit, mások meg épen semmit se tesznek. Mint- de Folleville marquis urat." Föl is használtam az
hogy pedig az, a mit a pashalik minden kigondol- első kinálkozó alkalmat és meglátogattam a marható zsarolás fölhasználásával kicsikarhat, zsiros quis urat.
jövedelmei legfőbb részét teszi, nem lehet csodálEleintén igen hidegen fogadott, mivel hihenunk, ha a népesség kizsákmányolása és kiszívása tőleg valami követelménytől, uj beszállásolástól
valóságos rendszer szerint űzetik.
vagy más hasonlótól tartott; mindazáltal a marA hegyi lakó pedig legfőképen a marhato- quis rövid idő alatt megtudván látogatásom valódi
nyésztésre van utalva s némely években a rosz i czélját, igen szeretetreméltó lett s én egy igen talegelő miatt alig hogy életbon tarthatja jószágait, nult férfiut ismertem meg benne.
Imbleville egy kis folyócska vagy helyesebés igy hogy volna hát képes azt a borzasztó sok
patakocska mellett fekszik, mely körülbelől
adót aranyban és ezüstben lefizetni, még ha vala- ben
l
mennyi elsoványodott marháját pénzzé tenné is? /1 mérföld lel tolebb két bő forrásból ered. A marAzáltal, hogy nyájat idegen legelőre terelte, már quis kastélyát háromfelől tó környezi, mely egy
magában vévö is hadat izent a jogszerű tulajdo- onnét alig ötven lépésnyi távolra fakadó forrásból
nosnak, és igy nöm ritkán masuk közt a törzs- kapja vizét. A viz e tóban egészen csöndesnek és
felek között is véres czivódásokra kerül a dolog. mozdulatlannak látszik; az ember azt hinné, teljeA kormánv sohi sincsen tekintettel az adó- sen álló viz van előtte, ha az élénken folydogáló
kivetésnél a jó vagy rosz termésü évekre, és igy | csapások azt nem bizonyítanák, hogy még sem áll.
Ezt különösen azért hangsúlyozom itt, hogy
természetesen mindjárt kész a lázadás, mihelyest '
elejét vogyom ama széles körben elterjedt tévelynyomasztóbb terheket rónak a népre.
Mihelyest egyszer a fölkelésre a jelszó meg- nek, mintha pisztrángok csak vad folyású h- gyi
adatott, azonnal megélénkülnek a kopár magasla- patakokban tenyésznének, s a tavakban nem. Sőt
tok. Hegyet-völgyet harczi zaj és riadás tölt be, j ellenkezőleg a pisztrángok tavakban sokkal naa puskák caappantvui tölhuzatnak, a handzsarokatj gyobbra nőnek és erősebbek lesznek, főleg ha érfényesre köszörülik, a szélesebb utakat oltorla- ' téktelen halakat, mint kárászokat,fehérkeszegeket
szólják, a szoros utak- és hegyszakadásokban a stb. adnak néha nekik enni.
A patakocska feneke köves, a tóé ellenben
meredek sziklafalak széleit kőrakásokkal látják
el, hogy azokkal az ellent porrá zúzhassák és finom iszapból áll, mely a legkisebb mozgásra felmindenki, a ki csak a puskát birni képes, önként zavarodik. Tiz év előtt sem a patakocskában, sem
voltak pisztrángok; a patakot ugyanis
fegyver alá siet és mindannyiszor hőstetteket visz a tóban nem
l
véghez, valahányszor fegyverét használni kény- mintegy 4 mérfölddel Imbleville alatt nagy matelen. Hogy elhatározó ütközeteknél tizennégy lomgát zárja, mi miatt a netán alább létező piszéves fiuk, sőt nem ritkán leányok is valóságos trángok föl nem jöhetnek; a tóban pedig nem léhőstetteket vittok véghez, kétségbevonhatatlan tezhettek pisztrángok, mivel az nem rég egészen
tény. A (apályokról a nép a hegveWe huzódik ujból készült.
föl. Ha egyszer a nők, gyermekek és öregek a |
Coste tanár, ki a kormány megbizásából utafennsíkokon biztonságban vannak és a nyájakat zott Francziaországban, hogy a haltenyésztésre
is hozzáférhetetlen magas völgyekbe rejtették: a alkalmas helyiségeket felkutassa, — keltett érdeharczias hegylakók bátran szembeszállnak elle- ket e tárgy irányt de Folleville marqui«ban, ki
neinkéi.
most már tiz év óta gyakoroliaítt a haltenyésztőt.
Első kisérletet termékenyített és félig kikölMellékelt képünkön Herczegovinának egy
olyan sötét emlékü helye van feltüntetve, mely tött pisztráng-petékkel tette, molyeket neki a iiüismételten a legiszonyúbb küzdolmek szintore ningeni allamiutézet ingyen szolgáltatott. Első
volt, s a ,,Cserna-P''Cz" (Feketo-tűzhely) nevet években azonban a marquisnak minden fáradozása
valóban méltán megérdemli. E ,,Fekete tűzhely"- hiába volt; az ikra ugyanis lt-gnagyobb részt elnél tömegesen hulltak már nem egyszer a veres romlott mar a kiköltés alatt s a nehány kikelt haáldozatok és lehelték ki eltöket a ko'oatteriák lacska is pár hét mulva elhalt. A marquist e rosz
nehéz ütései alatt, a nélkül, hogy azok, a kik eredmény, illetőleg nomsikerülés mindazáltal nem
egy-egy ilyen rémitő vérfürdő előidézésében a rettentette vissza, a helyett inkább annak okát kuleghibásabbak voltak, a szomoru tapasztalatok tatta, s miután öt éven át hiába tett kísérletüket,
által okosabbakká lettek volna. E borzasztó te- végre a hatodik évben igen szép eredményt tudott
mető hely a tartomány délkeleti részében fekszik, fölmutatni. A nemsikerülés okairól elég legyen
nöm igen messze Montenegro határaitól és termé- röviden csak annyit mondani, hogy azt először a
szeti szépségét s nagyszerűségét illetőleg egyetlen hiányos költési készülés, azután leginkább az,
a maga nemében. A vadregényes és roppant hogy a petéket és ébrényeket sokat háborgatták,
meredek sziklatetőről megragadó kilátás nyilik a továbbá a helytelenül alkalmazott mesterséges
távol tengerre. Háboru idején innen zúzzák szét etetés okozta.
a fölkelök roppant szikladarabokkal az ellenök
Mivel sem a fiatal halacskák mesterséges eteelőnyomuló török hurezosokat.
tése kellőleg nem sikerült, sem kisebb vizmedenérdokelni fogja olvasóinkat, ha nehány ezékben őket fölnevelni nem lehetett, a marquis
A „Fekete-tűzhely" Herczegovinábaii szóvalTalán
bemutatjuk a valóban szép s merész fel- apró növendékeit kevéssel ama pillanat előtt,
Herczegovina hegyi lakói, törzsrokonaikhoz, fogású, de a valósághoz mégis bámulatosan hű melyben külről kezdenek táplálékot magukhoz
a csernagoraiakhoz (Cserna-Gora: Fekete-hegy, rajz geniális szerzőjét: Zverina Ferencz brünnita- venni, a fönemlitett patakba rakta, de oly heMontenegro) hasonlóan, féktelen, vad és tettdús nár az, ki Lengyelországban,Volhyniában,Ukrá- lyekre, hol mindenféle vízinövények gazdagon teélotet folytatnak. A szomszéd montenegróiakkal niában, Szerb-, Moldva- és Tótországokban, Ka- nyésztek. Később e czélból maga készitett a paegy vérüek, egy nyelvűek és egyenlő szokásuak rinthia-, Istria-, Dalmáczia- és Herczegovinában, takban íly helyeket. A gyenge halacskák ott
levén, a herczegovinai hegylakók nem örömest továbbá Bozsuyák-, Bolgár-, Olasz- és Magyar- nemcsak oltalmat találtak a külellenségek ellen,
tekintik magukat török alattvalóknak, sőt inkább országban tett utazásai alkalmával érdekes tanul- hanem a számtalan vizi-állat, mely olv helyeken
szívesebben tartanak montenegrói testvéreikkel mányokat és rajzokat gyüjtött s különösen ha- tartózkodni szokott, azonnal táplálékul is szolgált
mind háboruban, mind béke idején. Midőn itt a zánkból is a közép-kárpáti hegységet, a Tátrát, a nekik. Valódi öröm volt most látni, a halacskák
„béke" szot használjuk, voitaképen csak azt az lipcsei képes ujság 1864—65-iki folyamaiban szép mennyire növekedtek; nemsokára az egész patakot
megtolták és minden további etetés nélkül egy év
8. L.
időt akarjuk alutta érteni, melyben a portának az rajzokkal kisérve ismerteté meg.
alatt 3—4 ujjnyi hosszúságot értek el.
engedelmességet nyiltan, valamennyi staresina
(nép vénei) és glavar (főnök) egyhangu határozaFeszült figyelemmel várták most a legközetából föl nem mondottak. Béke a szó valódi értellebbi
tavaszt, mivel ez időben a hó-olvadás által a
Egy normandiai haltenyészde.
mében sohasem létezett o hegyek között, mert a
különben oly csendesen folyó patakocska vad
meddig törökök, herczegovinaiak és törzsrokonaik
Talán érdekelni fogja a halak iránt részvét- hegyi patakká lesz, a mi nyáron, bár kisebb mérlesznek, addig a fegyverek se fognak niegrozsdá- tel és étvágygyal viseltető közönségünket vagy tekben, minden heves záporeső alkalmával ismét8O,lni hüvelytikben. A török már mint mohamme- legalább is haltenyésztőinket e leirás, melyből kitü- lődik. Azonban e tüz-, illetőleg vizpróbát is kiáldán is gyülölséggel viseltetik a keresztyén iránt, nik, hogy kitartással a legkisebb vi/.forrastis pénz- lotta, mert ezer meg ezer apró halat ragadott
melyet az utóbbi török hitű uralkodójának minden forrássá lehet változtatni, s hogy a mosterséges ugyan magával a zugó viz, mégis elég maradt a
előforduló alkalommal megfelelő mérvben igyek- haltenyésztés nem ábránd, de nem is boszorkány- marquisnak is. Ez ébrénykirakás évenként folyszik illő keresztyéni szeretettel visszafizetni.
ság. Kis gond és szorgalom itt is megtermi gyü- tattatott és nehány év mulva az egész patakocska

tavuk mellett fekvő valamennyi kikötővel egyenes összeköttetésben áll. Tizenhárom nagy vaspályavonal fut itt össze s 250 vonat érkezik és
indul el naponként. Chicago fekvése a többszörösen áthidalt és lassan hömpölygő Chicago folyam
két partján nemcsak igen előnyös, hanem egyszersmind szép is. Terjedelmes lapályon, mely a
tenger szine fölé csakis 560 lábnvira emelkedik,
a város akkora területet foglalt el, melynek
nagyságáról csak ugy lehet kellő fogalmunk, ha
elgondoljuk, hogy kilencz angol négyszög mfldnyi
területen több mint 12,000 épület hamvadt el a
szörnyü égés által. A föld értéke, mely 1849 ben
valami 7 millió, 1857-ben pedig 30 millió dollár
volt, az utóbbi években igazan mesés magasságra
emelkedett. A város jelentékenyebb épületei voltak a börzo, a tengerész kórház, az akadémia, a
városház, gabnaraktárak (elevators). vízvezetési
művek stb. Volt az emlitetteken kivül még 17
bankja, 20 könyvnyomdája, 14 methodista, 10
katholikus és 60 presbyterianus temploma s másfele felekezetű imaházaE világhirü kereskedelmi pont lakóinak
nagyszerü vállalkozási szelleméről tanuskodnak
azok a hatalmas és költséges középitkozések, melyek e várost oly nevezetessé tették. A Chicago
folyó alatt az 1000 láb hosszu Washington-alagutat épitették szekerek és gyalogjárok számára.
Két angol mérföld nyi távolságból a Michigan-tó
alatt ogy nagyszerü viz vezetést épitettek, mely a
várost a legpompásabb ivóvízzel látja el. A lakosok gazdagsága sokszerü fényüzési építkezésekben tünt elő, s a két angol mérföldnyi hosszu
Wabash-boulevard es a tópart hosszában végigvonuló Michigan-sétány nemcsak U.j-York legszebb utczáival, de sőt Európa fővárosainak bár
mely fényes fő-utczájával is bátran versenyre kelhetett volna.
E gyönyörü épitmények most majd mind a
borzasztó tüzvész áldozatai lettek, mel-nek gyászos keletkezése szintén megerősiti ama példabeszéd igazságát, hogy kisszerű okokból néha óriási
eredmények származnak. Oktober 8-án éjjel egy
béres petróleum-lámpával kezében az istállóba
ment; a lámpát egy tehén fölrúgta és az égő petroleum az épület farészeit azonnal meggyujtotta.
A lángok csakhamar átcsaptak a szomszéd házak
fedeleire is és az akkor dühöngött szélvihar továbbra megtette a magáét a veszedelem gyors
terjesztésére. Abban a roményben, hogy a tüz
tovább harapódxását megakadályozhatják, egész
utczákat röpitettek légbe lőporral, de hát emberi
munka és erőlködés itt nem segíthetett; csakis a
harmadnap bekövetkezett erős esőzések olthaták
el 10-én a rémitő tüzvészt, miután Chicago déli
leiének a tó mellett fekvő része maidnem egészen
hamuvá lett. A mint mondtuk, több száz ember
veszte el életét s a köz- és magán tulajdonokban
szemvedett kár több mint 300 millió dollárra rug.
Az égés alatt valóban irtóztató jelenetek
fordultak elő. A roppant sietségben és ijedelem
közepette némelyek iegértéktelenebb holmiaikat
menték meg, mig az igazan szükségeseket pusztulni engedők. Az irtóztató izgatottságban sokan
eszöket vesztették, megőrültök, sőt voltak olyan
hitvány gazomberek is, a kik az átalános zavart
fölhasználva, rabolni kezdettek; ezeket a nép
azonnal kivégezte. A városban jelenleg ostromállapot van kihirdetve Sheriden tábornok parancsnoksága alatt.
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hemzsegett a különböző nagyságu pisztrángtól;
trón elébe járul sérelmét előadni, holott hevesb
Nemzeti szinház.
jól megértsük: „az egész patakocska," mert —
felindulásra, sőt kitörésre van szükség. Kent hehabár nem akarva — a marquis a határán kivüli (Okt. 25-én: „Lear király.1' Tragédia ö felv. Irta Shakes- ves természetének e felvillámlása a cselekvény
patakot is benépesítette. Nem volt ugyanis oly
peare, forditotta Vörösmarty Mihály.)
folyamában még egy párszor előfordul. Midőn
önző, hogy azért, mivel az ő fáradságának gyüRegannái Oszvaldra támad, nem tud kibonyolodni
mölcséből esetleg másnak is jutott, inkább maga
Nehány megjegyzést akarunk tenni e tragé- a szitokból. De Learral szemben, azért is szükség
*tím akart semmit, mint ez nálunk gyakran meg- dia előadására, melynek szinre hozatalát örömmel van a hevesebb hangra, mert Cordelia kitagadátörténik.
üdvözöljük. Annyi eszmétlen és hamis itéletet ol- sában majdnem annyi része van Kentnek, mind
A nagyobb pisztrángokat a patakból a tóba vastunk ez előadásról, hogy egy kis helyreigazítás magának Cordeliának. Cordelia felingerii a királyt,
tettek, s itt is igen jól tenyésztek, ámbár etetésre oly szük terén is, minőt e lap engedhet, nem válik Kent olajat önt a tüzre, a most már Lear annál
használt halak hiányában konyhahulladékokkal, | fölöslegessé.
kevésbbé, engedhet, ha akarna is.
A czimszerepet Molnár játszta. Meg kell valértéktelen hussal stb. kjlle ott őket tartani; a
Lendvaynak (Edgar) a szerep második része
nagyobb pisztrángok egy hallépcsőzeten (echelle lani, hogy ez minden szerepe közt, melyeket tőle jobban sikerült, mint az első. Inkább helyén volt
de poii-son)a patakból maguk is átmehettek a tóba, a nemzeti szinpadon láttunk, legjobban sikerült, a tettető őrült Tamásban, mint midőn gyanutlan
| sőt most jobban játszta, mint azelőtt, bár egy-két és bizalmas lovagként lépett föl az elsö jelenetekmelyből azután többé vissza nem térhettek.
Miután a marquis már saját vizeiben birt I helyt vagy nyelve botlott meg, vagy emlékezete ben. I t t a két testvér között hangra és arezjátékra
ivnikepos pisztrángokkal, az ikrát többé nem I hagyta cserbe és némi zavarba látszott bonyolódni, nézve Edmund (Nagy Imre) kevésbbé látszott gokapta Hüningenből; pisztrángjaiból ő maga is melyből azonban hirtelen kiemelkedett. Átalában nosznak, mint Edgar. E miatt természetesen egyévenként annyi ikrát nyert, hogy belőle nemcsak [ véve megérdemelte a közönség zajos tapsait. Ren- más játékát nem igen emelhettek. Szerdahelyi az
önszükségletet tulbőven födözhette, hanem isme- des szokása ellenére többet ábrázolt, mint szóuo- udvari bolondot jó kedvvel játszta, talán igen is
rőseinek is minden évben ezer meg ezer ikrát es kolt s kerülve az egyhangúságot, magát a szen- jó kedvvel. E bolond tréfája annyira nevető köny
aalacskát adhatott ajándékba. Nekem is meg- | vedélyt igyekezett kifejezni a maga egyenetlen és siró mosoly, hogy csak emeli a tragédia fenséígérte a marquis ur, miszerint a legközelebbi ivás- i változatosságában. Különösen a szenvedélyes ki- gét. Hatása nem kaczajra inditó, hanem vegyes
szakban nehány ezer pisztráugpetét fog küldeni. ; törések sikerültek s találkozása és kimenetele hangulatot keltő. Épen azért nehéz ugy játszani,
A legnagyobb pisztrángok, mint fönebb em- 1 Edgárral. Első és utolsó jelenetét kevésbbé tart- hogy önhangzólag olvadjon be a tragédiába, de
iitők, a tóban vannak. Dd a pisztrángok nem juk sikerültnek. Az első jelenetnek az a helye, meg lehetne küzdeni a nehézséggel. Erre nézve
szeretnek tóban ivni, mivel természeti ösztönük midőn Lear Cordeliára megharagszik, kiválóan némi segitség volua az is, ha nem ily fiatal alakban
azt mondja nekik, hogy a peték itt nem fejlődhet- fontos, mert a cselekvény megindulásának nyitját ábrázoltatnek. Igaz, hogy Lear csinos kis gyerkŐnek ki, hanem arra folyóvíz szükséges. Azért a képezi. Lear haragja itt nem egy nemes, indokolt ezének, fiának, ticzkónak nevezi, de ez csak egy
pisztrángok — a hol csak lehetséges — az ivásra harag méltóságos kitörése, hanem egy gyönge öreg szólásmódja egy fiatalabbhoz, egy király kémindig folyóvizet keresnek. Az egyedüli folyóvíz, i öreg s hizelgéshez szokott király és atya rosz nyeztetőleg megvető kifejezése , ki bohóczát nem
melyhoz e tóból eljuthatnak, a szük csapárok. : szeszélye. Egy hirtelen támadt harag, mely épen nézi oly embernek, mint más szolgáit, s mint boDeczembortől, a mely hóban itt az ivás kezdődni azért heves, melyet Kent közbe szólása még heve- londos, felpiperézett gyereknek mindenben szabadszokott, márczius végeig, a midőn bevégzödik, az sebbé fokoz, s melynek megbánását, midőn csilla- ságot enged. Az a humor, melyet a költő a bolond
ivni akaró pisztrángok ez árokba vonulnak. Azután podni kezd, egyaránt tiltja az atyai tekintély és szájába ád, nem a fiatalság humora, hanem a féregy leeresztett rácsozattal elzárjak őket a tótól s királyi büszkeség. Molnár e helyen igen nyugodt fiúé. Ennyi élettapasztalása csak az ert kornak leegy kis meritő hálóval a legnagyobb könnyüség- volt s a lélekállapot e természetét és fokozatait het. Ezért a bolond legalább is negyven éves emgel fogják ki az ikrával telt halakat. Miután pedig ; nem emelte ki. A mi a végjelenetet illeti, itt több ber. S alkalmasint nem nyulánk, szép termetü,
e halaktól elvették az ikrát, a tó egyik zárt ré- erőt és józanságot mutatott, mint a minő e tébo- hanem kisded, nemcsak azért, mert Lear az utolsó
szébe, az eladási tóba jutnak, s igy az ivási idő- lyodott és megtört aggot megilleti. Nem nyomha- felvonásban igy szól: ,,Az én szegény kis bolonszak elmultával több száz hallal kevesebb van a tunk el még ogy megjegyzést, melyet Molnár domat megfojtották*'; hanem azért is, mert a hősi
tóbau, melyeket legnagyobbrészt Párisba küldtek. i talán felhasználhatna játéka javára, annyival in- korban az athleta termet volt az eszmény, a kisA tóból hiányzókat tavaszszal a patakból pótolják, kább, mert épen azokat a jeleneteket illeti, me- ded termet már magában nevetségesnek s egy bomelyből azonkivül minden őszszel igen sokat ki- lyeket különben legjobban játszik. Lear kitörései hóczhoz legillőbbnek tünt fel.
halásznak, de csak mindenkor a legnagyobbakat. i között szemben hálátlan leányaival különbség van
Lear három leányát: Némethy Irma (Goneril),
Ma a marquisnak 1500 — 1800 frt évi jöve- s Molnár erre kevés sulyt látszik helyezni. Midőn
delme van egy patak- és egy tóból, melyek tiz év Goneril roszul bánik vele, haragjának, fájdalmá- Bogdanovics Krisztina (Regan) és Helvey Laura
előtt mitsem jövedelmeztek; és biztositott, hogy nak, dühének legkitörőbbnek s megsértett atyai (Cordeliu) kisasszony ok személyesítették. Némethy
legjobb löldje fele annyit sem jövedolmez, mint ea királyi büszkeségének legerélyesebbnek kell Irmáról aunyi ellenkező véleményt olvasunk a
vize, — pedig ki ne ismerné a kimerithetlen nor- lenni. Szemben második leányával fájdalma mé- lapokban, hogy bajos volna belőlök kiokosodni.
lyebb ugyan, azonban haragja, dühe kitörésében Egyik lap a nemzeti szinház legroszabb színészmandiai földek gazdagságát!
nőjének tartja, a másik megint az egekig emeli.
S tekintve a jövedelmet, ugyan mi kiadás van valami megtörtség, bizonyos tehetlenség. Eddig Ugy látszik, hogy mint sok más esetben, ugy itt
volt o haltén^ észdére kezdetben '{ mennyibe kerül bizott Rrganbau, még fenntartotta a remény, most is, lapjaink egymás kedvéért engedik magukat
abban is csalódott. Gonerilnél parancsolt, itt kér,
a fenntartás és felügyelet most ?
végletekre ragadtatni. Némethy I. k. a. a nemzeti
A tó seminiesetre sem jönet számitásba, miu- ott átkozódott, itt csak fenyegetőzik, hogy oly színháznak épen ugy nem a logroszabb színésztán az nem haltenyésztésre, hanem csupán a kert dolgokat tesz, miket még maga sem tud, de a nője, mint nem épen különös kitűnőség. Egy-egy
és kastély diszitésére készült; más esetben ily tó miken megrémül a föld. A lélekállapot e különb- szerep vagy egy-egy resz bizonyos fokig neki is siségeinek kiemelése több igazságot és hatást lesokkal kevesebb költségbe kerülne.
kerül, mint másnak, hanem nagyobb baj az, hogy
helne e nagyszerü jelenetekbe.
A patakocskában pedig egyedül kis vizi nönincsenek kiválóbb tulajdonai, melytk sokszor feKent szerepe Szigeti József kezében volt. E ledtetik a hibás felfogást és játékot is, és sok benne
vényültetvényok vannak, mi tulajdonkép semmibe
sem korült; más minden egészen a természetre kitünő színészről régóta nem tud egyebet mon- a modorosság, mely gyakran paralv zálja játékában
van hagyva.
dani a Kritika, minthogy mesterileg alakit. Ha azt is, mi tehetségét és tanulmányát mutatja. FeA termékenyített peték (halikra) kiköitésére gondatlanul, hibás felfogással játszik ia, mindig jének indulatos rázását, kezének parancsoló mozelőszőr egy csendesen folyó, üde forrás vizű csa- azt az obligát megjegyzést olvassuk róla, hogy dulatait, a mély hangból hirtekn a magasba emeltorna szolgál, mely körülbelől 20 láb hosszu, remekelt. Midőn nemrég saját művében „Toldi kedést akkor is ismétli, midőn nincs rá szükség;
2 láb széles, ' 2 láb mély. Mintegy három hét Miklós^-ban Benczét játszta, szintén ugyanazt ol- a méltóságosnak inkább keresése, mint megtalámulva az igy félig k.költött petéket a Coste által vastuk', mint most Kentjéről, mesteri alakítás. lása, sőt affektálása, az egyszerü eszközök mellőföltalált üvegrostélykészülékre rakják, honnét az Hogy Benczéje nem sikerült, s o naiv öreget ogy zése a mesterkéltekért,szavalat-, arezjáték- és mozujabb három hót mulva tökéletesen kikelt apró szeles Zuboly-féle alakká változtatta át, azt senki dulatban olykor kirívón jollemzik játékát. Értjük,
halacskákat a patakba teszik és teljesen magukra sem tagadhatja, a kinek egy kis itélete van. Öröm- hogy a kisasszony páthoszra törekszik, s ezt mélhagyják.
meljegyezzük fel, hogy Ktnt alakítása nem hason- tányoljuk is, de a páthosz több, mint iudulatosság.
Az összes készülék (a termékenyítésre, a ! litott a Beuczéjéhez, ha távol is állott a mesteri- Az eg) szerű, a mély, a megható mintegy elpárolog
költeni kezdésre és kiköltésre, az apró halak nőve- ' től. Való, hogy Kent Szigeti jobb szerepei közé j e törekvés küzdelmének erőszakosságában. Midőn
lésére stb.) alig került 150 frtba. A legdrágább ' tartozik. Sok elem van benne, melytk e szerep I Némethy I. k. a. ezelőtt egy pár évvel először
egy egyszerü szivattyú, mely a vizet egy vizme- i lényegét alkotják, s néha többé-kevésbbé kifejti, j lépett fel „Drahomirá"-ban, több reményt keltett
denezébe vezeti; még e szivattyút is nélkülözni ! érvényre is juttatja ez elemeket. Ma ezt ke\ésbbé fel, mint a mennyit valósított. E szerepet jobban
lehetett volna, ha a viz természetes e*t.sét kellőleg j tapasztaltuk, mint máskor, s játékában átalánvtive játszta, mint hirneves előde, ki már hanyatlóban
fölhasználják.
I kevés gondot és elevenséget vettünk észre. N«m volt. Azonban azóta feltünőbb sikernek nem volFölügyelet csak deczember hótól áprilisig ' rontott ugyan, de csak egy-két helvt volt sikerül- tunk tanúi, s az árnyoldaluk inkább előtérbe lépkivántatik s egy ügyes embernek a petegyüjtéssel, í tebb mozzanata, különösen midőn Regannak azt tek. Goneriljéről egyébiránt dicsérettel szólhaa vizmedeiicze tisztításával stb. naponként alig | mondja:
tunk, különösen a felfogásról. Inkább cnyhitni
van két órai dolga.
!
Ej, asszonyom, volnék apád ebe,
igyekezett e gonosz jelemet, mint sötétebbé tenni.
Nem kéne igy bánnod velem.
S ily csekély befektetett összeg és jelenték- !
Valóban Goneril és Regan oly éles vonásokkal
telén fentartási költség mellett de Folleville marés
félreérthetlenül rajzolvák, hogy az enyhités
quisnak egy azelőtt egészen értéktelen patak most Azonban van egy mozzanat, melyet Szigeti inkább használ, s az orősb szinezés árt. Bogdano1500—1800 frt. évi jövedelmet hoz. Nem vonz-o mindig hibásan fog fel, mikor jobban játszsza is e vics Kr. k. a. Regaut, a ki különben kevésbbé Önszerepet. Ez az, midőn az első felvonásban közbea példa másokat is utánzásra ?
veti magát Cordeliáért. Először jobbágyi alázattal álló s nénje befolyása alatt áll, ellenkezőleg erősA ki tehát egy forráspatak, forrásos tó vagy és kérőleg szól, s itt eltalálja a hangot. De midőn ben igyekezett szinezni, legalább arezjátékban. E
csak erőo forrás birtokában is van, melyből e°"y ta- Lear nem hallgat reá s még hevesebb lesz, Kent fiatal szinésznő éles vonásu, majdnem hősnői arcza,
vat könnyen megtölthet, az ne hagyja tovább°hasznagy, sötét és kifejezésteljos szemei ellentétnálatlanul a helyet; ne irtózzék az elsö kiadások- is felhevül, s nemesen goromba természete egész ben vannak fiatal kora lágy kedélyével és szelid
tól, az első fáradságtól, hogy oz értéktelen vize- erélyével tör ki, mint a szerep szavai is mutatják: hangjával. Innen az érzelmes szerepekben arcza
nyős földet dúsan jövedelmezővé tegye.
Kent legyen goromba,
mintegy ellenmond hangjának, s a hősnői-félékHa Lear őrjöng. Vén ember mit cselekszel?
ben pedig hangjaért nem hiszünk arczjíban.
Végtelenül örvendenék, ha e kis leirás itt-ott
érdeket kelteoe e tárgy iránt s csak egyet is Itt Szigeti csak olynemü obligát pathoszával Reganja igyekezetet tanusitott, de kevés biztosutánzásra indítana!
Gyulai Béla.
beszélt, mint valamely küldöttség szónoka, ki a ságot. Játékában a jellem körvonalai összefoly-
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tak, és szavalata nem egyszer egyhangúságba
tévedt.
Helvey Laura Cordeliája felett majd mindenik kritikus pálczát tört. Mi ellenkező véleményben
vagyunk a azt hiszszük, hogy a nemzeti szinpadon
jobb felfogással régóta nem játsztak e szerepet.
Színházunknál s ugy látszik kritikánkban is mintegy hagyományos felfogás, hogy Cordelia csak
puszta szendeség, sőt siró ártatlanság. Valamivel
több; különben is Shakespeare nemcsak egy elemből szokta alkotni jellemeit. Cordelia bájos, szende,
szerető sziv, ki többet érez, mint a mennyit ki tud
és ki akar mondani. De vérében van egy pár csepp
atyja makacssága- és meggondolatlanságából egyaránt. Midőn nénjei hizelkednek, erkölcsi felindulás vesz rajta erőt; érzi, hogy hazudnak, s az ő
szeretető igazabb, de nem mondja ki. A különben
szende leánynak az erkölcsi felindulás makacssága
erélyt kölcsönöz, egyedül szive felindulását követi
s épen oly meggondolatlanul ellene mond atyjának, mint megszégyeniti testvéreit az egész udvar
előtt. Érzi, hogy nem cselekedhetett máskép, de
nemis sejti a következményeket, tudja, hogy az
igazságnak szolgált, de hevében feledi, hogy kegyeletet sértett. S ugyanez ismétlődik, később
is, midőn serget vezérel atyja jogai kivivására,
franczia serget angolok, tulajdon hazája ellon. Nem
hódítani jő, csak szabadítani, de szándékát nem
hirdetteti ki az angoloknak és Albánnak, mert a
mit érez s igaznak hisz, nem tartja szükségesnek
kimondani, épen mint az első felvonásban. Gyermeki hü vonzalom és meggondolatlan hév vezetik.
Ime kettős tévedése, mely egyaránt befoly saját és
atyja balsorsára. El kell buknia. Mindezt nem
lehet puszta szcndeséggel és siró ártatlansággal
kifejezni, hanem a jellem elemoinck oly vegyületével, minőt a szerep kijelöl. Ezt kisérlette meg
Helvey k. a. s több sikerrel, mint
i
reméllettük. Játéka ugyan egyenetlen volt, a mennyiben az első
j
jelenet jobban sikerült, a második
már kevésbbé. Az első jelenetben
minden mozzanatot kiemelni igyei
kezett, s a részletek élénken ki!
váltak a nélkül, hogy egymást
I ~
zavarnák. Hangja is, melylyel még
nem tud eléggé bánni, itt tiszta,
kifejező és változatos volt. A második nagy jelenetben, midőn atyjával találkozik, már bágyadtabbnak tünt fel, s a részletek, bár
rajtok benső hév ömlött el, kevésbbé voltak jellemzők, s nagy
részt átalánosságban vesztek ol.
E szerep nagyon is megérdemli a bővebb tanulmányt, a
részletesobb és öszhangzóbb kidolgozást, mit a máris helyes
felfogás bizonyára elő fog segiteni. Shakespeare tanulmánya,
kultusa termékenyitőbb és többet ér, mint arra
törekedni, hogy kiérdemeljük a gyönge ítéletű
kritikusok méltánylatát.
Gy. P.

A téli hajózási iskola.
Most már harmadik éve, hogy a hajózási iskolára tanfolyamot hirdetnek. A tanítás itt rendesen deczember elején kezdődik, midőn az idő
megakadályozza a hajózást s tart addig, mig tavaszszal a gőzhajók ismét megindulnak. E közhasznu tanintézetről, közelgő megnyitása alkalmából, az „Ellenőr" a következő ismertetést közli:
A hajózási iskola tanitványai a gőzhajók fiatal
matrózaiból valók, kik itt mind az elméleti, mind a
gyakorlati részből tüzetes oktatást nyernek 9 tanár
által. A helyiség a kereskedelmi akadémiában
van, s az oktatást az esti órákban tartják, nehogy
bárki is napi munkájában rövidséget szenvedjen.
I la meggondoljuk, hogy oly hatalmas folyamunk
van, mint a Duna, s ha tudjuk, hogy Poroszországig hasonló iskola nincs, be kell látnunk egy
ilyen szükségét. Mostoha viszonyainkat mutatja,
hogy egy ily nagyfontosságu intézetre a törvényhozás csakis 200Ó frtot szavaz meg. Egy rendszeres, állandó tanfolyamu hajózási iskola csak oly
szükséges lenne Pesten , mint a nagyobb tengerparti városokban a tengerészeti tanodák. Vasánap
— Kenessey Albert igazgató ur meghívása folytán, — megtekintettük e tanodát, s őszinte megelégedéssel mondhatjuk, hogy a mit rövid idő
alatt, oly csekély anyagi támogatással el lehet
érni, azt létesité is az iigybuzgalom. Kenessey
Albert, ki o téren szakember, folyton fáradozik

a tanoda körül, melynek felállítása szintén az ő
érdemo.
A tanfolyam oly mérvben van rendezve,
hogy a hajóskapitányi vizsgára is megszerezheti
mindenki a kellő ismereteket. Három osztályra
van osztva, hetenként 12 órával. Az előkészitő
osztály az elemi ismeretekkel foglalkozik, s a
figyelem főleg a hajós kézimunkára, továbbá a
számtanra van fektetve, az utóbbi képezvén az
elméleti rész kutforrását. Tanitják a szépírást,
földrajzot, kézimukát és számtant. Az első osztály
két főtantárgya a fogalmazás és kereskedelmi
számtan. Az előbbi főkép a magyar nyelv érdokében történik. A tantárgyak itt következők: fogalmazás, kereskedelmi számtan, vám- és biztositási
szabályok, természettani földrajz. A második osztály főtantárgya már az erőműtan és gőzgép- ismeret; ezenkivül taníttatnak: a hajó-vezénylet és
hajózási árukezelés, egészségügyi szabályok, számvitel és könyvvezetés- és biztositási szabályok,
végül a hajózási törvények.
A tanodának van már minta-gyüjteménye is.
A tanuló igen hű minták utánismerkedhetik meg
a vizi járművek különféle nemeivel, annak szerkezetével, fölszerelésével stb. Van az iskolának már
kis könyvtára is, a hajózásra vonatkozó művekkel, térképekkel, rajzokkal stb. Érdekes gyüjtemény van azon kézi munkákból, melyeket már a
tanulók készitettek. Egy matróznak tudni kell
szőni, fonni, elszakadt köteleket ugy össze foglalni,
hogy görcs ne támadjon helyén. E mellett olykor
szabad ideje is akad, például ha őrállomáson van,
mikor hasznos dolog, ha késével foglalatoskodik.
Mindezt szintén tanitják. Vannak itt arasznyi kötélrongyokból lábszőnyegek, fogózók és átalában

A vizvezeték épülete Chicagóban.
sok kötélmű, melyek nem közönséges ügyességről
tesznek tanuságot; diszművek, színes ruhadarabokból font függélyek, függönytartók, melyek
igen csinosak. Szóval a hajózás theoretikus és
praktikus részére egyenlőn nagy gond van forditva.

Egy?eleg.
** {Milyen volt a huszár 200 évvel ezelött.)
Kápolnai a „Katonai Közlöny"-ben igy írja le:
Vas sisak a fején, térdig érő ujjaspánczélba bujt
lovas; jobb kezében, karjába támasztva, vörös-fejérre befestett nyelü dzsidát, melyet akkoriban
„kopjá"-nak hivtak, tartott, a kopján kétágú
zászlócska lengedezett, hogy ezzel az ellenség
lovait megijeszsze. Baloldalán az akkori huszárnak görbe kard csüngött, mig jobb ezombja alatt
„pallos" — rövid egyenes kard — volt elrejtve;
hátukra nyilakkal megtöltött puzdra és arra ijj
volt kötve. Némelyek ugyan a nyereg hátsó részén levő tokban már „pisztolyt" vagy épenséggel
„petrinált" vagy „karablyát" (karabint) is vittek
magukkal, de ezek száma még igen csekély volt.
Buzogány, csákány, balta, de sőt még az ólomgombos „ustor" is több huszárcsapatnál a,,pallos"
helyét pótolta. A huszártisztek a pánczél fölött
„vörös vászonból" készitett felöltőt viseltek és a
kopja helyett buzogánynyal voltak felfegyverezve.
A huszárok egész 1572-ig még paizszsal állottak
ki, és csak Zrinyi Györgynek sikerült őket e már
akkor fölösleges „impeJimentum" elhagyására
birni. A magyar gyalog-harczost akkor „hajdu"nak hivták. Rövid, a mostani huszár karabélynál

alig valamivel hosszabb, szurony nélküli „karablya", görbe kard, és az övnek előre eső részén
alkalmazott vaskarikába dugott balta vagy buzogánynyal felfegyverkezve szálltak az ollenséggel
szembe.
** {Statisztikai adatok a határőrvidékről.) A legujabb népszámlálás és egyéb hiteles források alapján következő adatok nyújthatók a határőrvidék
mostani viszonyairól. A határőrvidék egész területe 609 geografiai mértföld s a termőföldből erdő
1.865,046 hold (34%), szántóföld 1.487,439 hold
(30%), kert és mező 946,000 hold (19%), leo-elŐ
772,265 hold (16%). _ A lakosság száma 1869°deczember 21-én 1.195,033 főre rugott, és pediu604,527 férfi és 590,506 nő s a szerint egyike az
azon ritka tájaknak, hol a férfi lakosság túlsúlyban
van. - E g y négyszög-mérföldre 20501akos jut. — A
hasznos házi állatok száma: 989,570 juh, 512,874
sertés, 438,898 db szarvasmarha és 206,412 ló; a
méhkasok száma 82,202. Az egész határőrvidéken,
van 13 város, 18 mezőváros és 1756 falu, mindezekben azonban összesen csak 898 iskola 1155 tanítóval s 58,936 tanulóval, kik közül 37,006 fiu és
21,920 leány, mig a tanköteles gyermekek száma
100,250-re rug. A miveltség csekély állapotát
bizonyitja a levél- és hirlapforgalom csekélysége; 1869-ben a magánlevelek száma mindössze
1.220,752 volt, (tehát alig jut több egynél egyegy főre) a keresztkötések száma 85,318, a hirlappéldányokké 257,216 volt; e szerint még Dalmáczia is magasabban állt, mert itt 5 levél jut
minden főre.
** {Horvát opera.) „Ljubav i zloba" czim
alatt egy eredeti, két fölvonásos horvát operát
adtak elő közplébb Zágrábban. Szerzője Lisinszky
Vatroslav, született 1819-ben. Ez
operát 1846-ban előadták már
egyszer a műkedvelők nagy hatással, és most nem kisebb sikerrel ismételtetett. A mű nyitányát
kitünőnek állitják, mely az opera
egész motívumát részletesen és kiváló szerencsével mutatja be. A
mű klasszikus stylben van irva.
— A szöveg Velimir herczegről
szól, ki leányával Spalató közelében lakik. A loányba szerelmes
lesz Vukosav és Obren, két d-imát ifju, kik egy alkalommal
találkoznak a herczeg palotájában
és Vukosav, a gazdagabb, látván,
hogy Obren a kitüntetett, boszut
esküszik Velimir és leánya ellen.
Haramiabandát vesz zsoldjába és
a herczeget elfogatja leányával
együtt. Majd hizelgéssel akarja
megnyerni a herczeg kegyét s rábirni, hogy leánya által Öbronnek
lovelet írasson, melyben visszautasitja szerelmét. Ezt sikerül is elérnie s Obren már öngyilkossághoz közel áll, majd elszántan mogy harczba a
csak ezután tudja meg, hogy Ljubica hive maradt
s boldog lesz vele. A vetélytárs miután Ljubicat
meggyilkolnia sem sikerült,elmenekül.— Az opera
szerzője már több év óta halott.
** {A táncz eredete.) Egyiptomé a táncz feltalálásának dicsősége ép ugy mint a mértani tudományok használatáé. Tánczaik közt leghiresebb volt
az úgynevezett csillagászati táncz, egy oltár körül,
mely a napot jelképezte, s a körében volt papok
az egyes bolygó csillagokat. A papok mint a nap
bolygói, tánczot lejtettek az oltár körül; mozdulataik — a vallási szentséghez illően, — komolyan
kimértek s ünnepélyesek voltak. Később, midőn a
müveltség jobban elterjedt, a kormány féltvén a
nyilvános közéletben saját jókedvökre gyakorlandó táncz hatásaitól a népet, mely különben is
természeténél fogva hajlandó a kicsapongásra s
erkölcstelenségre, megtiltá a felsőbb osztályoknak a táneztanulást, s engedményezte azt, mint
iparüzletet, az alsóbb osztályból csekély számu
egyéneknek. Fő czél volt ebben az állásnak s mozdulatoknak kelleme, s tánczoltak nyilvánosan hárfa,
gitár, síp és tambura mellett, az utczákon pedig
dob-szóra is. Wilkinson szerint a mostani balletnek és körtáneznak némi kezdetleges mutatványai
szemlélésén az egyiptomiak már ezelőtt háromezer
ötszáz évvel gyönyörködhettek. A tánczolók öltözete átlátszó volt s a néha épen meztelenül tánczoltak. A táncz mindig tostgyakorlatokkal volt
kiegészítve, mely eljárás az alsóbb néposztálybeli
tánczosoknál mindinkább elfajulván, átment az
arezjáték vagyis a néma-játék (pantomimé) bohózataiba.
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, nek megüléséről szükséges gondoskodni. A Kisfa- életrondtan. b) A tornázás története, c) A torna' ludy-társaságtól meghivó érkezett Toldy Ferencz tanítás elmélete és módszere, d) Tornagyakorlatok,
— {Báro Eötvös Jóssef hátrahagyott műveiből.) : félszázévos jubilaeumának megünneplésére. Gyu- e) Közvetlen bevezetés a tornatanitás kezdésébe.
Heckenast Gusztáv kiadásában jelent meg egy : lai Pál rövid jelentést tett a debreczeni Csokonai- Az órarend a beiratás után minden egyesnek
diszes kiállitásu nagy kötet ( X X X I X . és 502 lap) • ünnepélyről, melyen Greguss, Szász és Gyulai tudtul adatik. Felvilágositás adatik a tornacsarily czim alatt: „Babérlombok B. E. J . műveiből. viselték az akadémia képét. — Az 1873-ra terve- nokban (ősz-utcza 17. sz.) Bockelberg Ernő műFüzte mély hálája s hódolata emlékéül Vachott ! zett bécsi világkiállitás ügyében, a kereskedelmi vezető által.
** {A győri káptalannál) Farkas Imro lébenySándorné." A nagybecsü gyüjtemény Vachott i miniszterium meghívása folytán, az akadémia HunSándorné előszaván s a dicsőültnek Pulszky Fe- | falvy János, Rómer Flóris, Gönczy Pál, Szily Kál- szent-miklósi plébános s Kokas József papnöveldéi
rencz által irt érdekes életrajzi emlékén kivül, ! mán és Szabó József tagjait küldi ki, a szükséges igazgató kanonokokká neveztettek.
** {Buda-Pesten minden elemi leány-népiskolákövetkező tartalommal bir: „Gondolatgyöngyök", tanácskozások és előmunkálatokban való részvétel
b.EötvÖ8eszmedússköltői és bölcsészilélekkel irt végett. Érdekesebb tárgyak voltak még: a báró Eöt- ban) 1871. évi. októbertől kezdve egyszersmind a
gondolataiból, olyanok, mik a „Gondolatok" czimü vös emlékezetére 1872. febr. 2-án tartandó akadé- női kézimunka is mint köteles és ingyenes tantárgy
ismeretes gyűjteményben nem foglaltatnak; egy miai gyászünnepély kérdése, mire nézve azthatároz- tanittatik. A női kézimunka tanulására a növenremek novella, mely eddig csak a kiadó „Kemény" ták,hogy csupán két tárgya lesz: a gróf Lónyay ál- dékek koruk szerinti csoportokra, a tanítás tárgyai
cz. albumában jelent meg; „Egy gazdasszony le- tal mondandó emlékbeszéd és Szász Károly költemé- pedig ehhez képest következőleg osztatnak fel: A)
velei," regény töredék levelekben, tele az élet nye. A fölállítandó arczképet Székely Bertalan Első csoportban taníttatnak a 6—9 év korbeli
kedélyes rajzaival, melyekért örökre kár, hogy a festi, mig a requiemet és gyászmisét Ipolyi Arnold leányok: a) a kötésre, melynélfogva kezdetben
költő halála miatt befejezetlenek maradtak; to- beszterczei püspök fogja elrendezni. Egy másik készitenek egyszerü szalagokat és a harisnya könyvábbá különféle alkalmi iratok, hirlapi czikkek s ünnepély is szóba jött: a magyar irodalom 1772- nyebb részeit; b) a varrásra, melyből a kötéssel
levelek többnyire a magyar gazdasszonyok egy- ben történt ujjászületésének százados ünnepe, me- felváltva tanulják a zsebkendők és törülközők beletére s a nő-kérdésre vonatkozók.Végre „Gyöngy- lyet ez év tavaszán akadémiai elnöki beszédében szegését. B) Második csoportban taníttatnak a
sorok" Eötvös összes szépirodalmi műveiből ki- Lónyay hozott emlékezetbe; ez ünnepély az előké- 9—12 éves korúak: a) kötésbeli ügyesség továbbválasztva s tárgyak szerint rendezve. Azt hisz- szitésével megbizott bizottság ajánlatára 1872. óv fejlesztésére és a harisnya teljes elkészitésére, különösen a harisnya sarka készítésére, gyermekszük, az elhunyt tisztelőinek (s ki ne lett volna végére halasztott.
az e hazában?) kedvesebb ajándékot alig adhatott
*• {A Kisfaludy-társaság Toldy-ünnepélye) mellkendők, pénzzacskók, egyszerü gyermekfelölvolna e gyüjtemény szerkesztője s kiadója ennél. nov. 12-dikén d. e. l l órakor lesz az akadémia tők, keztyük stb. kötésére és a horgolásra; b) a
Fényes szelleme s nemes szive megannyi kincsei- disztermében. A programm ez: Horváth Mihály, varrásból gyakorolják a különféle öltések nemeit
vel találkozik az olvasó. Pulszky életrajzi vázlata mint ez ünnepély elnöke, az ülést megnyitván, s ezeket alkalmazzák az asztal-, ágy-nomüek és
is a legérdekesb s legjobbak közé tartozik, mik küldöttséget indit az a félszázados irohoz, s a egyszerü gyermekingek megvarrásárajc) tanulnak
eddig Eötvösről Írattak. A kötetet, gyönyörü ki- megjelenőt üdvözli; Greguss Ágost átadja neki az ruhákat, harisnyákat foltozni, az idősbek a repeállításán kivül b. Eötvös igen jól talált kőnyo- arany tollat és arany érmet (iaire Toldy Ferencz déseket beszőni; d) gyakorolják a fehérnemüek
tnatu arczképe disziti, Schieferdecker által raj- valószinüleg beszélni fog); Szász Károly költe- megjegyzését keresztöltéssel. C) Harmadik csozolva, Lipcsében Bachnál nyomva. Óhajtunk a ményt olvas föl tiszteletére • végül az elnök bere<> portban taníttatnak a 12—15 éves korúak (az
könyvnek minél nagyobb elterjedést! Ára 5 frt. keszti az ülést. A meghivott vendégek, a testü- ismétlő iskola növendékei): a) a kötésből, horgo** {Jog- s államtudományi magyar műszótár) letek küldöttjei stb. lenn, a hölgyek pedig a kar- lásból a nehezebb minták készítésére; b) a varfog megjelenni, a mi annál szükségesebb, mivel az zaton fognak ülni. A kik ez ünnepre három vagy rásból a női és férfi ingek varrására, a gomblyuakadémia által a negyvenes években kiadott ily- tiz frtot irtak alá, azonnal átvehetik bronz- és kak kiszegély ezésére; c) a legidősebbek a fehérnenemü műszótár többé nem felel meg a közszük- ezüst-érmeiket Arany Lászlótól, ki az ünnepély müek és a felső-öltöny szabására; d) a hurkoségletnek s a tudomány és gyakorlat mai fejlett- emlékkönyvét is minden aláiró részére, mihelyt a lásra (schlingen).
ségének. A uj vállalatot dr. Emmer Kornél mű megjelen, ki fogja osztani.
inditványozá s közelebb egy szakférfiakból álló
** {Apesti nemzeti szinház ügyében) alakult 52
Balesetek, elemi csapások.
értekezlet helyesnek találta, elfogadd s szerkesz- tagu bizottság elnökké b. Lipthay Bélát, alel** {Tüzvész Pesten.) Kedden a dohány-utezátőkké Dárdai Sándort, Matlekovics Sándort és nökké Várady Gábort s .jegyzővé Rákosi Jenőt
ban,
a
Kölber-ház melletti alacsony épületben tűz
Emmer Kornélt választá. A munkát tudomány- választá. A bizottság négy szakosztályra oszlott. A
szakokra oszták föl, s huszonhárom szakiéi fi vál- pénzügyi (elnök Szentkirályi Mór, jegyző Schwei- ütött ki, s mivel széna volt a padláson, a négylalta el a fölosztott szakok munkáját. A hol szük- ger Márton) arról tanakodik, hogy mint építsék szögletes épület teteje leégett, de a Széchenyi
ség van rá, uj műszavakat is fognak alkotni s föl a szinházat; a szinügyi (elnök b. Podmaniczky Ödön vezetése alatt működő tüzoltók megakadáazokat biráló gyülés elé terjesztik, melyre a nyel- F., jegyző Milassin Vilmos) arról, hogy mily mű- lyozták a vész tovább terjedését. Azt hiszik, hogy
vészek közül Hunfalvy, Fogarassy, Budenz, Má- fajok s mennyi szinész legyen benne; a jogügyi a munkások pipázása okozá e balesetet.
** {Veszprémmegyei Öcs helységben) folyó évi
tyás Flórián és Szarvas Gábor is moghivatnak. (elnök G. Szabó János, jegyző Tors Kálmán) az
A szótárban a magyar műszavak mellé helyez- alapszabályokat dolgozza ki; a városi pedig (elnök szeptember 21-én kiütött s 200,000 frtnyi kárt
tetnek az idegének is. E hasznos vállalatban b. Lipthay B., jegyző Sebők Imre) a várossal okozó tűzvész által véginségro jutott legszegényebb lakosok segedelmezésére a m. kir. belügyminden hozzáértő közre működhetik, anyagokat alkudozik a telek iránt.
küldvo be. Remélhető is, hogy a jogtudomá** {A képzőművészeti társulat) debreczeni tár- miniszter által a költségvetés erre szánt rovatából
nyi és politikai körök nem maradnak iránta kö- latát 1177-en látogatták s 22-en íratták be magu- 500 frt segély utalványoztatván, az megfelelő felzönyösek.
kat tagokul. Elkelt két festmény 500 frtért. Az használás végett Veszprémmegye törvényhatósá** {A „Corvina" Könyvkiadó társulat) kiadá- összes bevétel 1090 frt 40 kr. Mind az aradi, nagy- gának rendelkezése alá bocsáttatott.
sában megjelent:. ,Türr István altábornagy a Corvi- váradi és debreczeni tárlat eredménye buzdításul
náról" 2-ik kiadás; Türr e kis füzetben, melynek szolgálhat a társulatnak, hogy minél több helyen
Mi ujság ?
ára 5 kr., Franklin néhány czikkét közli. Továbbá: igyekezzék ily módon figyelmet és érdekeltséget
** {A váczi honvéd-gyakorlatok) alkalmából ő
„A Corvina Naptára 1872-re" a nép számára szer- kelteni a.magy ar képzőművészet ügye iránt.
felsége Andrássy gróf hoz kéziratot intézett, melykesztve, ára 20 kr.
ben elismerését és köszönetét nyilvánitja a minisz** (.4 hét folytán) még három kis füzetet vetEgyház és iskola.
ternek a honvéd-intézmény fölállítása és kifejtése
tünk: Nagyváradról „A nők a magyar jogban"
** {Az országos minta-rajztanoda és rajztanár- körül tanusitott nagy buzgalmáért és megbízza,
czimü rövid értekezést, Báttaszékitől; Debreczenből ifj. Csáthy K. kiadásából a „Debreczen kör- Jcépezde) fölszerelési munkálatai már annyira ha- hogy az elismerést a honvéd-minisztérium egyes
nyékén talált kő- és bronz korszaki maradvá- ladtak, hogy egy-két hét alatt teljesen be lesznek osztályaival is tudassa. Ezzel egyetemben jelent
nyokról" Szántay Aladártól; Budáról Nágel B. fejezve. A tanulók beiratása azonban már okt. meg a hivatalos lap nov. 3-ki számában két honbizományából „Egy komoly szó a vasutakat össze- 16-ika, a fölvételi vizsgálatok okt. 20-ika óta védtábornok kinevezése is: gr. Kulmer és Máriássy
kötendő hid tárgyában" czimü térképpel ellátott folynak; eddig 33 tanuló, közöttük három fiatal ezredesek neveztettek ki tábornokká. Három más
röpiratot.
nőnövondék is jelentkezett. A rendes tanfolyam ezredes pedig: Pongrácz, Czillich és Dobay rendet kaptak.
® (Uj zenemű.) Eózsavölgyi és társánál meg- nov. hó első hetében fog megindulni.
**{B. Wenckheim miniszter mint kém.) Érdekes
**
{Tornatanitói
tanfolyam.)
A
nemzeti
tornajelent:
„Müvész-álom", franczia négyes, zongorára
SZe
Í T E l l e n b ° g e n Adolf; ára 60 kr. Szép dalla- és tüzoltó-egy let közhirré teszi, hogy a rendes adomát ir le az „Ung. Ll." a váczi táborozás idemokban gazdag tánezzene, mely mint ilyen is jó- tornafolyamra (187y 2 téli félév) a beiratások no- jéből. B. Wenckheim miniszter egy napon szintén
tékonyan üt el az Offenbach-féle chablon-zenétől. vember hó l-jén kezdődnek és 11-kéig tartanak. kilovagolt a táborba, hogy a hadmozdulatokat
£i franczia-négyes fővárosunkban már jó ismerős Az előadások november 15-én kezdődnek és 1872. megtekintse. Először a védő fél mozdulatait szemés átalán kedvelt.
évi május 15-én végződnek. A boiratás, valamint lélte, később pedig a támadók felé lovagolt. Az
az előadás is, díjmentes. A fölvételre megkiván- előőrshöz érkezve, annak parancsnoka ^ölezólitá,
tatik:
1) az érettségi vizsgának letétele, vagy hogy miután az ellenséges táborból jön, közöljön
Kő'zintézetek, egyletek.
tanitói oklevél; különös körülmények között a vele adatokat annak hadmozdulatairól. A miniszter
** {Magyar tudományos akadémia.) Október vizsgáló bizottság ezen szabály alól kivételt en- ongedett a hadiszokásnak s elmondá a mit tudott.
"30-án Csengery Antal elnöklete alatfösszes ülés gedhet, 2) hogy testileg ép és képesített legyen, A tiszt mindent följegyzett, s miután a miniszter
tartatott, a folyó ügyek elintézése végett. A főtit- 3) hogy a jelentkező magát az előadások rendes ismoretlen volt előtte, nevét is megkérdé, hogy
kár azon gyászjelentéssel nyitá meg az ülést, hogy látogatására kötelezze. Háromszor ki nem mentett jelentést tehessen a dandárparancsnoknál. A mia hirneves angol tudós, Sir Eoderich Murchison, mulasztás a tanfolyamból való kizárást vonja niszter megmondá nevét s erre szabad utat nyert.
kinek haláláról e napokban vettünk hirt a lapok maga után. Az előadások és gyakorlati órák este Midőn a főhadiszállásra érkezett, mosolyogva
utján, tagja volt akadémiánknak is, s igy emléké- tartatnak. Tantárgyak: a) Boncztan, élettan és mutatták meg neki az előorsi jelentést, mely Jgy
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** (Öngyilkosság.) Kedden reggel [a fővárosi érseki helyettesi tisztet is viselte. KÖzczélokra
köröket ismét egy izgalmas öngyilkossági hir járta sokat adakozott, többi közt a Rókus előtti szobort
be. Öffner János, legfőbb itélőszéki biró éjjel la- is ő állittatá.
kásán, felduaasor 6. sz. alatt, felakasztotta magát.
Szolgái, kik hozzá voltak szokva, hogy urok reggel
Nemzeti szinház.
7 órakor felkel, el nem tudták gondolni, mi lehet
Péntek, okt. 27. „A regény vége" Vigjáték 1 felv. Irta
oka, hogy még 8 órakor is zárva volt az ajtó, s Szépfaludy F. — És „Az égben." Vigj. 2 felv. Irta Balázs S.
nyugtalankodni kezdtek, végre pedig az ajtót fölSzombat, okt. 28. „Lohengrin." Regényes opera 3 felv.
nyittatták, de ekkor már fölelevenitési kísérle- Szövegét s zenéjét szerzette Wágner R.
Vasárnap, okt. 29. Először: „A striciké." 100 aranynyal
tekről szó sem lehetett. Az öngyilkos, hogy végjutalmazott eredeti népszínmű 3 felv. Irták Szigligeti Ede
zetes szándokát végrehajthassa, a csengetyü-zsinórt és Balázs Sándor.
Hétfii, okt. 30. „Ea sex gróf." Szomorujáték 5 felv. Irta
** (A jótékony női bazár) jövedelmét most szakította le és Wertheim-félo pénzszekrénye sarLaube H., ford. Szigligeti.
kához
erősitve,
térdelő
helyzetben
várta
be
a
haküldözé szét Sztupa György pénztárnok. A szétKedd, okt. 31. „A troubadour." Opera 4 felv. Z*;néjét
küldésben a kormánytól nyert kimutatáshoz al- lált. Öffner egy ismert nevü, budai polgárcsalád szerzette Verdi.
ivadéka,
ki
a
magas
állást,
melyre
fölküzdötte
kalmazkodtak. Igy Torontálba 13,000, Temesbe
Szerda, nov. 1. „A stricke." Eredeti népszínmű 3 felv.
11,000, Szathmárba pedig 8000 frtot küldtek, magát, egyedül ernyedetlen szorgalmának és nem Irták Szigligeti és Balázs S.
Csütörtök, nov. 2. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szermindenüvé az első alispánokhoz, kik a kiosztás lankadó tudományszomjának köszönheti; 58 éves
zette
Gounod.
volt.
Utolsó
időben
különös,
megfejthetlen
busrészleteiről jegyzéket fognak késziteni. A levelek
alá Damjanich Jánosné, Adler Antalné, Herzberg komorság volt rajta észlelhető, és bár senkinek sem
Szerkesztői mondanivaló.
Sándorné bizottmányi tigok és a pénztárnok irták panaszolkodott, gyanitható, hogy valami bolső
betegség rágódott kodélyében ; pár hó óta a hideg
neveiket.
— A két j ó barát. Derék uri emberek, kétségkivül;
** (Jótékony hagyományok.) Alaó Zsigmondné, vizgyógymódot is használta. Családot nem hagyott | de viselt dolgaik oly ügyetlenül vannak leirva, hogy ily
j modorban az ujságba kitéve csak nevetségessé válnának.
született Jánosi Róza asszony, ki nem rég hunyt hátra, mert nőtelenül élt.
pedig, mint nem politikai lap, épen nem vállalkozhatik
—á—r—
(Halálozás.)
Herepei
Károly,
Er
dél
j
jaArra
el Palatkán, a „Kelet" szerint azon végrendelke„Vasárnapi Ujság", hogy akár Fáinak, akár Péternek
zést tptte, hogv pa^ocsai mintegy 600 holdra legnagyobb egyházi szónoka, vizaknai reform. Íegyengesse az utját a jövö évi képviselő-választásra. Ennélmenő s palatkai 30ü hold körül járó birtokainak, lelkész s a m. tud. akadémia tagja*) nincs többé, i fogva a folytatásbál sem kérünk.
— Pest. B. E. A beküldött vig népballada igen pomtovábbá Kolozsvárott levő két házának jövedelmét Október 28-kán, sulyos szenvedések után, tüdő- |
csakhogy már ismeretes. Kriza „Vadrózsái" közt a 483.
tulajdonképi örökösei csak négy év mulva élvez- szélhüdés vetett véget 69 évre terjedt közhasznu i pás";
sz. a. megtalálja, csakhogy sokkal jobban s teljesebben is.
hessék. Halála után első évben jusson a jövedelem s dicsteljes életének. Ő, a Heropeiek által e század j
— Képek a párisi börtönNil. Többnyire ismeretes
mint hagyomány a kolozsvári muzeumnak, második elején alapitott szónoki iskola második vezére s ' dolgok. Nem közölhetjük.
— M.-Sziget. B. A. „A halottak napján" egy pár szép
évben a kolozsvári ev. ref. kollégiumnak, harma- egyszersmind utolsó tagja volt. Atyja János, előbb
dik évbon a marosvásárhelyi ref. tanodának vizaknai lelkész, majd kolozsvári theol, tanár, két versszakkal, s átalában jól talált hangjával lepett meg. De
negyedik évben pedig a palatkai, pagocsai és szá- testvérével, László kolozsvári lelkészszel és Adam a költeményen két egészen különböző Hrgy s gondolat vonul át: az egyöntetűség hiányzik. Még,fbbbat várunk.
vai református eklézsiáknak. — A napokban el- n.- enyedi történelemtanárral, egészen uj iskolát
— P.-Teres. R. K. „Mihály ur temetésén.'" Kár, hogy a
hunyt Lyka Dömötör Anasztáz dúsgazdag pesti alapitott az egyházi szónoklatban, kivetkőztetvén forma nehézkes, a kifejezések itt-ott homályosak, s átalában
háziur ée földbirtokos végrendeletében fővárosi azt mesterkélt tudálékosságábó), a klasszikusok • a szerző kevéssé birja a költői nyelvet. A tartalom igen
jótékony czélokra összesen 6300 frt. hagyott; mondásain rágódó eszmétlen s önállóság nélküli szép, s az egésznek menete és hangulata költöi. Az apró
továbbá az országban számos görög-román egyház modorából, s közelebb hozván az élethez az által, hiányokon talán segiteni is lehetne? s akkor szivesen közölnök. Egyelőre félreteszszük.
részesült hagyományokban, valamint az olhunyt hogy a tapasztalásból merítette érveit s a szivtől j
szolgaszeméíyzote.
kölcsönözte hangját. Az első Herepeiek, a három ;
** (Embermentés.) Kollár Ignácz győrmegyoi testvér elhalván, a még egészen fiatal Herepei |
szegyei földmives a Dunán vesszőt szállitott ladi- Károly maradt e szónoki iskola központja. Ő már j
623-ik sz. f. - Heydt Ottó-tól.
kon a csicsói révbe, az ugynevezett g'ózübe. Egy 35 éves korában Kolozs' ár legkedveltebb egyházi
szónoka
vala;
ha
ő
prédikált,
zsufolva
volta
tempmalom mellett elhaladva, halk nyögést és „is(Laibachban.)
tenem!" kiáltást hallott. — Kollár figyelmes lesz, lom s ^Erdély előkelő világa seregeit hallgatáSötét.
társával a malomba ugrik, és a molnárt a kerekek sára. Erczes és ritka zenei csengéssel biró hangja,
között lelik. Kollár mint volt molnár a malmot emelkedett nemes szellem, éles átható érzelem s
megállítja s a véres embert kiveszi. Ez összezu- meleg és rokonszenves sziv. szolgálatában állott.
zott ember azjta már föl is gyógyult. Novo: Vida Felvilágosított, meggyőzött, meginditott és elraZsigmond Csicsón. — A bátor életmentő méltó gadott egyszerre. — 1834-ben az egyházi főtanács
$z elismerés jutalmára.
a kolozsvári főiskolánál a philosophiai tanszékre
** (Agg nő.) Özvegy Masánné asszonyról, ki hivta meg, honnan 1836-ban Nagy-Enyedre a
már 110 tavaszt él át, azt irta közelebb a ,Sze- hittani tanszékre mozdittatott elő. A tanári szék
gedi Hiradó", hogy végelgyengülésben hunyt el. azonban nem volt oly kedves előtte ,mint a tempAz öreg hölgy felvilágosító sorok kiséretében tu- lomi szószék. Nevezetesb alkalmakkor tanárkorádata a szerkesztőséggel, hogy ő ugyan már 110 ban is fellépett s elragadta hallgatóit tomplomi
éves, hanem még meg nem halt, a gyengeség pe- beszédei által. 1841-ben megürült a vizaknai papdig legkevésbbé sem bántja. — A ki meghalt: ság. Atyja azelőtt 30 évvel, Vízaknáról kibúcsuzva, egy szót ejtett volt búcsúbeszédében : „ha
menye volt, egy 70 éves öregasszony.
kis fiaim, ugymond,.megnőnek : emlékezzetek meg
** (Tatay Pál) ismert nevü pesti ügyvéd
rólok atyánkfiai." A vének, kik előtt Herepei
megőrült; a szerencsétlen elmebeteg számára baJános feledhetlen volt, megemlékeztek a régi szóról
rátai gyüjtést rendeznek.
8 Herepei Károly hivatott meg a jövedelmes, a
** (Eltünt kereskedő.) Post városa kereskemellett csöndes vizaknai papságra. Elfogadta s
delmi köreit ismét nagyobbmérvü csalás foglalkoztatja. Bizonyos Stern Dávid, a kinek nürnbergi élete utolsó 30 évét e nyugalmas révpartban
áruczikkekből szép üzlete volt az Erzsébet-téren, élte le, távol a zajos világtól: könyvei, gazdaa
b
e
d
e
fg
h
a napokban oltünt, senki sem tudta hova. Ujabban sága, családja és hivatala közt osztva meg gondVilágos.
azonban rájöttek, hogy eltünése igen csunya dol- jait. Itt, szülőföldén, érte el halála. — Nyugodjék
Világos indul s a második lépésre mattot mond.
gokkal van összeköttetésben. Először is a mi békével!
**
(Halálozás.)
Egerben
Máriássy
Gábor
vagyona volt, azt lezálogoltatta itt-hagyott feleAz 618-ik számu feladvány megfejtése.
sége részére, két pesti pénzintézetet, az ipar- fölszentelt püspök és érseki helyettes közelebb
(Kos Ivántól Pétervárott-)
bankot és az egyleti bankot pedig több ezer hunyt ol hagymázban. A megboldogult átalánosan
forintig megkárositotta hamis váltókkal. Távira- kedvelt, népszerü ember volt, mind a papi, mind
Vil.
Söt.
tilag kurrentálják, de nyomára még nem birtak a polgári körökben. A szabadságharcz alatt, mint
1. H e l - c 2
Kf5—eö
2. Hc2-a3
Ke5-f5
sehol akadni.
élte delén levő férfi, ténylegesen is részt vett a
3. Hc3—bö
Kf5-e5
nemzet nagy küzdelmében , miért a fegyverletétel
** (Hirlapi kacsa.) Mi is közöltük a „Reform"
4. Hb5-d6
Ke5—d6: •
után fogságra is itéltetett. Mint tudományos férfi
5. Fe3—f4 matt
után ama hirt, hogy Losonczon okt. 23-án bizonyos Koháry József nevü gyógyszerész zeneszó e egy régi nemea család ivadéka már régebben kaHelyesen fejtették me« : Vestsprémbm: Fülöp József.
mellett agyonlőtte magát. Az ott megjelenő nonok lett, utóbb fölszentelt püspök és ujabban az — Miskolczon: Czenthe József. — Jászkiséren: Galambos
István és László — Czegléden: Galambos Károly. — Kar„Nógrád" hiteles értesülés alapján e hirt valót*) Jól talált arczképét és életrajzátlásd a „V. Ü." 1866. czagon: Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert.
lannak állitja.
ér f. 38-ik számában.
Szerk.
Hatvanban: Sipöcz Ferencz. — A pesti sakk-kör.

HIRDETÉSEK.

kezdődött: „Egy megbízhatónak látszó egyéntől,
t i Wenckheim bárónak mondta magát, a következő adatokat nyortem," stb. A miniszter kalandja
csakhamar közbeszéd tárgya lett, s egy udvari
ebéden maga ő Felsége is jól mulatott fölötte.
*• (Házasság.) Sámi Lajos, közlekedési-minisztériumi s.-fogalmazó, lapunknak is munkatársa,
kitől nehány év óta számos ismeretterjesztő czikket közöltünk, e napokban tartá esküvőjét Kolozsvárt Kelé Janka kisasszonynyal, Kelé Izrael tekintélyes polgár leányával.

I

í

SAKKJÁTÉK.

Hónapi-és
hetilap

$'. Vasár
6 i Hétfő

7 í Kedd
8' Szerda
91 Csőt
lOjPént.
l l Szóra.

HETI-NAPTÁR.

Minden könyvárus és könyvkötőnél

kapható az 1872-dik évre szóló
átalánosan kedvelt dústartalmu

ugymint:

Lidércz-naptár.

Rémtörténetek, kalandok, bűnesetek, lélekjelenések
Sok képpel. Ára 60 kr.

stb. gyüjteménye

Uj humori§ztikiis naptár. — Ara 40 krajczár.

István bácsi naptár. Szerencse naptár.
Ára 60 krajczár.

Szerkeszti Majer István. — Ára 50 kr.

Protestáns képes-naptár.
Szerkeszti Ballagi JHór, tanár. Ára 50 kr.

Falusi gazda naptár.

Papramorgó

Barátfülek naptára.
Számos torz-képpel. — Ára 50 kr.

Ugyanaz bővített kiada*.

Függelék;

Szerkeszti Dr. Farkas Mihály, földbirtokos. — Ára 80 kr.

Kossuth naptár.

Szerkeszti Honfi Tihamér. — Ára 40

krajczár.

Honvéd naptár.
(egyuttal katonai naptár).

A magyar nép számára. — Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 60 krajczár.

Népzászló-naptár.

Prédikácziók a magyar nép számára.
Ára 80 kr.

Honvéd tárcza-naptár.
Ára 50 krajczár.

Eladó leányok naptára.
Ára 50 krajczár.

$lmtx tEufírirter

A magyar nép számára. Sok sikerült képpel szines borítékban.
Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 40 kr.

Nemzeti kortes naptár

füt ttttgattt mtb <&iebtnbüt$ttL - ^ t e i ő SO fr*

Nemzeti nagy képes naptár.

gazdák számára. — Ára 1 ft. 40 kr.

(Balpárti naptár). — Szerkeszti Borbócs. — Ára 50 kr.

Naptári jegyzék-könyvecske.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszti
névtárral, számos képpel. — Szerkeszti Áldor Imre. — Ára 1 ft.

Neuester

Kossuth-K alender.

Magyar nök házi naptára.
Szorkeszti Beniczky Irma. — Ára 60 kr.

TARTALOM.

Beőthy Zsigmond (arczkép). — Világ folyása. — Az
Katholikus és protestáns
Nap
Görög-orosz Izraeliták
Hold
özvegy atya. — A negyvenhét ronin (vége). — A kellemes
naptar
naptara
naptar
ssza I kél I nyng
hossza j kél nyüg. hossz,
álmok megszerzésének mestersége. — A chicagói nagy tüzvész (öt képpel). — A „Fekete-tűzhely" Herczegovinában
November
Okt. (ó) March. R. f. p. i 6. ó. p. f. p.
á. p.
| A 2 3 Imre her. A 2 2 Imre 24 € 2 3 Areth. 21
4 37 132 53 10 55 1 43 (képpel). — Egy normandiai haltenyészdo. — Nemzet;
222 86i6
• Lénárd hitv. Lénárd
25 Márczian
22 Ariel
223 39 6 52 4 35145 14
2 12! szinház. — A téli hajózási iskola. — Egyveleg. — Tárhat:
! Engelbert
Karina
26 Dömötör
23Tepmp.sz. 224 36 6 54 4 84156 31 0 3 2 38 Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház
' Gottfried hv. Gottfried
27 Nostor
24
225 37 6 55I4 32 169 33| 1 13 3 0 és iskola. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? — NemI Tivadar vért. Tódor
28 Ferencz
25
226 37 6 57|4 31 183 2| 2 26| 8 23 zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
^Aven. András
Flórenczia
29 Zenobius
26
227 37 6 58'4 30 196 57; 3 42 3 44
Márton püsp
Jónás
30 Stachius
23 S. Tőled. 228 38 6 59 U 29 211 14 5 l' 4 7 Heti-naptár.
Hold változattal. <£. Utolsó negyed 5-én 2 óra l l perczkor délután
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.(L.magyar-utcza 21. sz.)

Nevessünk!

mindennemü hivatalnokok, ügy vedek, jogyzők, orvosok, gazdatisztok, utazók
és üzérek számára. Kötve 1 forint 20 krajczár.

Magyar családi naptár.
Ára 60 kr.

Kiadó

Preis 40 kr.

Uj

fali naptár.
Egész ív, ára 20 kr.

Neuer
Ganzer Bogén. — Preis _20 Kreuzer.

Pest, egyetem-uteza 4-ik szám.

i
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Minden alábbirt tárgyak
; szilárdul elcsomagolva
i
szétkiildetnek.

Traugott
(I. osztály.)

Minden legkisebb commissio leggyorsabban
kivitetik.

|Műszaki-gyakorlati találmányok.
Traugott légzáró ajtók, ablakok sza- \ Traugott
mára télen, egy házban sem kellene
hiányozniuk. Az ajtók és ablakok ha-.
sadékaiba tétetik,miáltal sem szél, sem j
hideg be nem hatolhat, 1 rőf csak 4 kr. •

| Traugott csodagummijaaközönséges

örökös jegyzökönyve.

Legujabb ! E jegyzőkönyvek perga- !
mentlevelekkel telvék, és az irást tet-}
szés szerint nedves ujjal is el lehet'
távolitani. Egy db. elegáns kötésben í
tizenöt kr., ugyan, az elefántcsont- [
imitationból irónnal letörlésre 40 kr , 5
palából 30 kr.

radirgummi alakjában, minden rozsdafoltott vagy piszkot minden tárgyból j
kivesz, igy például egy régi krajczár Traugott latcrna-magikája. A ki ezt j
megdörzsöltetvén újjá lesz, 1 db. 20 kr.
birja, az bűvész. Ezen pompás cs egy-i
szersmind öreget és fiatalt egyiránt j
és egy évre elegendő.
| TraiIgOtt electricus ostrom-világa; oktató játékszer, mely 72 különböző '
hires személyiséget varázol egy tetszés j
az különösen az 1871-ki hadjárat alatt
szerinti helyre, társaságokban igen [
éjjeli kémszemlék alkalmával használkedveltetik 1 db. a hozzávalókkal (
tatott. E világ oly fényes mint a nap
80 kr., nagyobb 1 ft. 20 kr., még j
és minden szobában megmutathatik.
nagyobb 3. szám 1.50,4. szám 1.80, 5. |
12 db. 60 kr., 6 db. 30 kr.
szám 3 ft.

[ Traugott linsvágó-gépe. Az 5 percz

i

alatt legnagyobb tömeg hust apróra Traugott njonnan javitott késköszöTölöje, likacsos angol összetételvágja, kolbásztöltésre stb. Legnaből, minden eddigi találmányt felülgyobbszerü találmány 1 db. 6 ft. 50 kr.
múl. A zengek 3 — 4 szeres vonás
I T r a u g o t t dngaszhnzó-gépe legbizután élesek csorba nélkül. Egy db.
tosabb mód a dugasz sértetlen eltávo30 kr.
litás, ára 1 db. 90 kr.
Traugott burgonya és almatisztitóI Traugott tojás-vizsgálója gazdász- gépe, mely Londonban és Párisban a
iszonyok számára. Az ujonnan feltalegnagyobb dijt nyerte cl, egy gazdászlált tojás-vizsgáló minden körben nagy
nál se hiányozzék, 50 dbot egynegyed
figyelmet keltett. Ha a tojást a vizspercz alatt tisztit meg. Sulya másfél
gálóra teszik, a belsőt oly tisztán látni, font. Ára 4 ft.
mintha nyitva volna, ugy hogy a romlott tojást első pillanatra megismerni Traugott njonnan javitott gnmmi
rséköpenye, szagtalan, szép és esős
és igy ezen irányban csalódás nem leidőre,különösen ajánlható utasok, gazhetséges; és milyen kellemes szakács
dászok és vasuti hivatalnokoknak, egy
vagy szakácsnőre, ha a tojást, azonnal
szóval azoknak, kik az esőnek kitéve
felverni és fölhasználni tudja, a nélvannak; azok egy ujonnan javitott rokül, hogy orrát bele kellene dugni. E
molhatlan anyagból valók. E köpeműszer hasznát vásárlásoknál is minnyek elegánczai és tartósság tekinteden gazdasszony be fogja látni,és azért
tében felülmúlnak minden eddig hasznem késend azt a többi házi eszköz
náltakat. Megjegyzendő, hogy varránymellé beszerezni 1 db. 60 kr.
nyal nem birnak, tehát javításra nem
| Traugott tintapora. Gyakorlati ta- szorulnak, és ugy készitvék, hogy szép
lálmány. Végre sikerült egy tintaport
időben másik felükön, elegáns felöltőfeltalálni, mely mindenkit kielégít;
ként lehet használni. 1 db. rendes
minden eddigit ugy jóság- mind olcsó- nagyság 10.50, igen nagyok 12, 13,
ságra nézve felülmúl. Egy rész viz
14 ft. Csuklyák dbja 1 ft. Megrendehozzá adása által a legjobb fekete
lésnél a mérték kivánatos.
fénytintát előállíthatni, mely azonnal
használható, 1 csomag egy pint tintára TraiIgOtt vízmentes agybetéte],
minden háztartásban szükségesek,küelegendő, csak 20 kr.
lönösen gyermekek, betegeknél telje| TraiIgOtt mitrailleose - tüzszere,
sen meggátolják az átázást; dbja 90 kr.,
igen csinos 8 kr.
1.20,1.40, 1.75,2.20.
| TraiIgOtt Elf-fogpasztája valameny- TrangOtt örökös világa. Legujabb
szivar és dohány-gyújtó bronceból,
nyi még oly dicsért szer közül a legjobb
melyek III. Napóleont ábrázolják.
és legbiztosabb fogtisztitószer. É kéAz szájában égő kanóczot tart, mely
szítmény „Traugott Elf-pasztája" azon
évekre elégséges tüzet ad. Ajánlható
tulajdonságokkal bir, hogy a fogakat
a cariestől vagy más káli- és borkő- kávéházak, vendéglök és magánosoknak. A töltés petroleum vagy spiritusképződéstől, az ugynevezett fogkőtől,
sal történik, dbja 1 ft.
megszabadítja, ugy hogy azokon átnyomul, saturáljaés minden szilárd kér- TraiIgOtt amerikai kis gőz-gépe taget leválaszt a nélkül, hogy a fogak
nulmányozásra. Hengergőzgépek szafényét vagy glaznrját vagy az
bályzóval, borszeszszcl füthetők dbja
egészséges csontokat legkevésbbé
1. szám 3 ft., 2. szám 4 ft, 3. szám
is megtámadja. A Hrsino-Gnmatta
5 ft., 4. szám 6 ft., 5. szám 7 ft., 6. szám
továbbá a foghusra élesztöleg és az
10
ft.
1163 (2—5)
illő olajok hűsitöleghatnak a szájüreg
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idöjárás-órája
nöegész szervezetére, mely a tisztitás által a késő korig egészséges és normál vényi sarkkal, hygrometer névvel,
csak 6S kr., az időt 24 órával előbb mumarad. Végül a folyadék ozonszerüleg
tatja.
hat a fogakra, ugy hogy azok fehérek
veszély nélkül. 1 üveg 1 forint. 20 kr. TraiIgOtt Lefanciieux és hatultölto|TraU!ÍOtt dugaszoló-gépeit. Hogy
pisztolyai: e pisztolylyal egy percz
alatt 20-at lőhetni, dbja 25 db. kész
100Ö palaczkot 30 percz alatt dugatöltéssel 6.50 kr., a lövés sokkal biz- j
szolni lehessen, elégséges az amerikai
tosabb, mint a revolvernél.
dugaszoló-gép 1 db. 60 kr.
2 0 frtos megrendelésnél egy pompásan kiállitott albumot kapni,bőrbe kötve 200 í
képre, melynek valódi értéke 6 ftra rug; 40 forintosnál egy cassette-t 6 személyre j
való étszerrel; 6 0 forintosnál 12 személyre ingyf-n rabatt gyanánt; egy oly:
kedvezményt, csak oly nagyszerü telepzet nyujthat. •

SHf~ Egyesegyedül kapható az átalánosan ismert IKI

|áruháznál: TRAUGOTT FEITEL Bécsben, Karntnerring S.|

Gyöngeség! állapotok gyógyítása.

A perni coca-növénynek rendkivüli gyógyereje, melyet legelőször is Huinbold Sándor az ő Kosmos-ában ajánlott, tudományos tekintélyek által már rég
elismertetett. Az elgyengült nemző-idegrendszernél, a 3-dik számu coca-lapdacsok, a legfényesb eredményeket idézik elé. — (Egy dobosz ára a porosz gyógyszerészi illeték szabályzata szerint 1 tallér, hat doboszé 5 tallér.)A hirneves dr. Sampson tanár által a coca-lapdacsok használatáról irt füzetke, egyátalában minden
megrendeléshez hozzácsatoltatik, s a ..szerecsenliez" (zum Mohren) czimzett
gyógyszertár által Mainzban, knlön ingyért is megküldetik.
1125 (7—7)
M T Főraktár Magyarországra nézve Pesten: TÖRÖK J. gyógysz. királyutcza 7-dik sz. alatt — s Bécsben: HAl B\EH E., Engriapotheke am Hof.
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Gazüászok és marhabirtokosoknak.

Sok mindenféle ajánltatik, és sok mindenfélével tétetik kisérlet, hogy az mihamarébb — mert czéljának nem felel meg, ismét félre vettessék: ha gyártmányok, melyek évek hosszu során át fennállásuk alatt elismeréseket vívnak ki maguknak a bels külföldön, s ha azok elismert jóságuk s jól megérdemlett hírnevük az ország
határain messze, tul terjednek , azzal azon czikkek czéls'zerüsége bizonyittatik be
melyeket mi, a Kwizda-féle állatgyógyászati késtitményeket illetőleg, — következö iratok által bizonyítunk be:
Kwizda F. J. urnak Kornrubnrgban!
A korneuburgi marhapor legutóbbi megrendelése alkalmával tudattam önnel,
hogy itt a gulya közt a legelő változtatásával évenként e g y ragályszerü betegség
üti fel magát, melynek gyors elterjedésével a marha állománynak csaknem legnagyobb része áldozatai esik. E betegség ellen, korneubargi inurhaporanak alkalmazást rendeltem el, s hogy az eredmény pontosan kipuhatoltassék,
a kisérlet, különválasztva eszközöltetett. Ugyanis: 100 darab borjúnak a legelőre
való kihajtása eiőtt nehány napon át kevés korpával vegyitett korneuburgi marhapor nyujtatott, s aztán a közlegelőre hajtattak; egy másik 100 darabból álló
borju állomány, melyeknek korneuburgi marhapor nem adatott, egyidejüleg, de különválasztva, ugyanazon legelőre hajtattak, ezekből 70 darab a ragály által meglepetve, mind elhullott; ellenben az elsö 100 darabból, melyek korneubargi
marbaporral tápláltattak csak 15 db. betegedett meg.
Minthogy mindkét állomány borjúnak ugyanazon egy közlegelöje levén, s
ugyanazon befolyásoknak valának kitéve, kétséget sem szenved, hogy az első
állománynál eléri meglepőiéi? sikeres eredmény egyedül s kizárólag csak a
korneubargi marhapor adagolásának tuiajdonitható. Mivel e tényállás az
itteni nagy csordabirtokosok közt tudva van, megfoghatólag igazságos feltünést okozott; kétségen kivül áll tehát az, hogy az ön korneuburgi marhapora itt Brasiliában
magának utat fog törni s rövid idő alatt átalánosan használatba vétetik.
Rio de Janeiro (Brasilia) aug. 2-án 1871.
Hal féld C. Otto.
Kwizda Ferencz János urnak Korneuburgban!
Állatgyógyászati szereit évek óta alkalmazom, s lényegesen csak is az ön marhaporának köszönhetem, hogy az itt roppant károkat okozó marhavész alatt, szarvasmarháim jelentékenyen megkiméltettek. Ön marhaporával, minden várakozást felülmuló eredmények érettek el, — s egyátalában azt, rendszeresen alkalmazva, biztositva
látom háziállataim közt, a legkitünőbb egészségi állapotot. .
Jarischof, Oroszországban, Podólia kormányzóságban, aug. 4-én 1871.
Zimmermann P., cs. kir. osztrák lovaskapitány.
Tisztelt u r !
Előre is hálásköszönetemet fejezem ki az ön marhaporának mielőbbi szives
átküldéseért, s reám nézve azon örvendetest közölhetem uraságoddal, hogy annak
hathatósága meglepőleg gyors s üdvösnek mutatkozott paripám egyikénél, mely hoszszabb idő óta kehességben sinlődött, s mely, az elébb alkalmazott gyógyszerek által
eltávolítható nem vala, s most, az ön pora használata után kehességét tökélletesen
elveszte.
Ön iránti nagyrabecsülésem biztositása mellett tisztelettel maradtam, alázatosszolgája
Kehi.
Weller báré, őrnagy s Kehi parancsnoka.
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben megszerezhetők:
PESTEN Tőrök József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Thalinayer A. s társa; Halbauer testvérek; Rakodczay A.; Frommer H. BUD AN
az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az olvasottabb lapokban időnként
közzététetnek.
1181 ( I )
Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a
Kwizda Ferenez J.-féle üditö-nedv (Reslitutions-Fluid),
mint a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más
hasonnemü s hasonnevezetü készítményekkel össze ne tévesztessék; továbbá kéretik
azt szives figyelemre méltatni, hogy a korneuburgi marhapor minden függvénye,
az itt látható hasonmásu vörösfesték nyomásu aláírással van ellátva, s kötelességemnek
tartom ezuttal közhirré tenni, hogy hamisítványok fordulnak elö, melyek egészen
hatásnélküli, s mi több, ártalmas alkatrészekből vannak összeállitva, melyek megvételétől ezennel mindenkit nyomatékosan óvok.

A nép és az ifjuság számára.
Képes Riadás,

krajczár egy-egy kötet.

•
le/B

kakasnelkuli

Lancaster
I-ső

izfegpi

fegyverraktár s műhely:
váczi-utcza
a „levélhez."

ritéséV

Ildik

fegyverraktár s műhely:
kerepesi-uton,
a nemz- szinház átellenében.

ajánlja a restére Magyarországban és Ausztriában kizárólagos szabadalmat nyert legujabb javitott

kakas nélküli

Lancaster-vadászfegy véreit
(saját készitmény.)

ST^-í
' ft^Ezen'feg'yverek főelőnye mások felett a gyors és biztos töltés és pontos lőképesség száz lépésre, (mely távolságra 2-ős számu sörét 50 ív
itatos papiron keresztül visz) még különösen az, hogy szerkezete egyszerü, s igy nincsenek alávetve a más ilynemü kakasokkal ellátott fegyvereknél folytonosan
szükségelt javitásoknak; továbbá egyik igen nevezetes előnyük az is, hogy teljes biztossággal elzárhatok.
E találmányom részre hajlatlan szakemberek által mindig a legjobbnak itéltetett, mert a kívánalmaknak várakozáson felül kitünőleg felel meg,
és bármely vadászfegyverek próbalövéseivel a legbiztosabban versenyez.
gs^^SSS^E
szép kiállitásu

kakas nélküli duplaJLancaster-vadászfegyver

7

gyönyörü díszítéssel és damaszt-csövekkel 130, 1 5 0 , Í 0 0 frtba kerül, és mindenkinek, kit érdekel, a váczlutczában és a kerepesi-uton, a nemzeti szinház átellenében lévő üzletemben szivesen megmutattatik.
Lnncaster-fegyvereket kakasokkal 8 0 frttól 1 2 0 frtig készítek szépen kiállítva.
Raktáraimban Lefaucheux-vadászfegyverek is nagy választékban vannak, és.pedig a legjobb szerkezet
szériát készitve, melyek saját gyártmányom levén, a legpontosabban állitvák ki, áruk 6 5 , 15, 8 0 , 90, 100 frtig.
Lefaucheux-fegyverek a legjobb hirü líifíichi gyárakból 40, 45, 50, OÓ, 80, frtért kaphatók.
Lefancheux-revolverek személyes biztonságra kipróbálva, gazdag választékban szerezhetők be, még pedig 6 lövésüek 8, 18, 15. 18, *O, 2 5 , 3 5 frtig, — 10, 12, 20 e's 30 lövésüek
25 frttól 15 frtig.
Percnssios fegyverek, duplák vascsövekkel 12 frttól 15 frtig; egycsövüek 1 frttól 8 frtig.
Szalag (Ruban) csövüek duplák, 2 0 frttól 2 5 frtig.
Figyesővfl mordályok, párja 2 frt. 4 0 krtól 5 frtig; kétcsövüek 5 frttól 12 frtig.
Vadászcszkőzök nagy választékban a legolcsóbb gyári árakon.
ÜW~ Minden fegyverért jótállók, és azt nem tetszés esetében e g y hó leforgása
alatt kicserélem.
1147 (7—13)
Műhelyeimben fegyverjavitások olcsón eszközöltetnek.
WtP" Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan teljesittetnek.

ezen czim alatt:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

MESEKÖNYV.

Pon Quiehote kalandjai.
Mokandah, vagy a fiatal indián főnök.
Csontos Siegfried. Szép Meluzina.
RoMnzon Crusoe élete és kalandjai.
Oktáviáu császár. Erneszt herczeg.
Fortunátus és fiai.
A Xa Xa barlangi lakat. Szent Genovéfa története.
Kapható minden könyvárusnál.

Kwizda Ferencz János urnak Kornenburgban!
Tisztelettel kérem önt, küldje meg számomra az alábbjegyzett kornenburgi
marhaporésaes. kir. szab. üditőnedv mennyiséget. Marhaporát 13 éven át istállóimban a legkitünőbb eredménynyel — s csaknem minden gyakrabban előforduló betegségek eseteiben használjuk], s azt, az itteni vidéken mindenkinek ajánlottuk, s pedig
oly nyomatékosan, hogy az, most már a legkisebb mezeigazdánál is feltalálható.
Zikau, Schüttenh'ofen közelében, aug. 1-én 1871.
Appeltaner Zsófia, földbirtokosnő.
Kwizda Ferencz János Kornenburgban!
Folyó évi ápiilhavi legutóbbi levelünkben már értesitettük önt azon felette
kedvezö eredményekről, melyet mi korn< uburgi marporával elérünk, s indíttatva az
ön marhaporán észlelt hathatósága által, azt, vidékünk mezeigazdasági egyleteinek,
valamint a lakosságnak egyátalában ajánlani el nem mulasztandjuk, s felkérjük önt
ezuttal számunkra 100 nagy csomag marhaport küldeni.
Rosenau várkastély, aug. 20-án 1871.
•1189(1)
"
Schönerer lovag, jószágigazgatósága.

Titkos betegségeket és tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)

gyógyit gyökeresen fcnves és tartós siker biztositása mellett

Handler Mór,

orvos- és sebésztiulor, szülész és szemész.
P F * Rendel naponkint délelőtt l l órától l-ig és délután **•©
3 órától 5-ig.

Lakik Pesten, Lipót-város, Nádor-utcza 13-ik szám, I-ső
emelet, 14-ik szám.
uu (4-20)
Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik.

Iinile balsaniique
(halzsamos-olaj),

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

Life prései-vers, Pilis for dogs.
(kutya-lapdacsok.)

Egy hirneves angol állatorvos által 30 éven át
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják a
««^^,~TO»~~™™W3,==-^fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem megóvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvénys rüh-től, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
Egy skatulya ára 1 ft. 10 kr.
MF* Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszerésznél
1 1 8 0
Gloggniczban.
<l~6)

571

570

Mellbetegeket
értesitem arról,

miszerint mell-betegségek, különösen mellfájás, rekedtség,
köhögés, nehéz lélegzés, egy
igen szakértő és gyakorolt hasonszenyi orvos által sikeresen
gyógyittatnak.

Rendelvényi órák:
délátán 2-töl 4-lg.

Bálvány-utcza 6. szám, 2. emelet
(ezelőtt váczi-ut 21-ik szara.)

ERNST L,

Nagy készlet

Figyelmeztetés

a legczélszerübb szabadalmazott

SZOBA-ÜRSZEKEKBÖL.

U T Legujabb és legmulattatóbb

anglés és ürszékzárakból,
továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott

kémény-fedélzetekből,
melyek

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára
Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak,
illö- és zuhanyfürdö-készülékek.

Miks'ltS Károly, bádogos-mester.

adoma-gyüjtemények

Szellemi szikrák.

1149 (5—6)

a szülőknek!
Ezzel a t. cz. szülőknek figyelmében ajánlom az általam évek
óta készitett és sikerrel használt

homaopath-orvos és szülész.
1045 (30-50J

Raktár: Rózsatér 2. sz. alatt.

Walser Ferencz
gép- os tűzoltó-szerek £,yára,

mely nemcsak biztos hatása által
minden ily nemü találmányt fölülmúl, de egyszersmind a gyermekeknek kellemes izénél fogva
igen könnyen beadható; lehet szárazon, tejben vagy vizben felolvasztva más étel közé keverve
beadni, a nélkül, hogy azáltal
legkevésbbé is vesztene hatásából.

liirang- és ércz-öntödéje

W
1 db. 15 kr., 6 db. 12 kr.,
12 db. 1 ft. 20 kr., postán küldve
10 krral több.
1144 (9-26)

legujabb kötetek:

Kerékgyártó Á., Szilágyi S. stb. nyomán
5. és 16. Jókai Mór válogatott beszélyei.
irta Kuliffay Ede. Füzve
1 ft.
Füzve
1 ft.
7. és 18. A szabadság hősei és vértanúi. 19. Kölcsey Ferencz válaf?atott munkái.
50 kr.
Lapok a magyar történetből Horváth M.,
Füzve

Pesten, a király-utcza végén, a polg. lövöldével szemben — ajánlja a t. közönségnek

mindennemü tűzoltó- és kerti fecskendőit,
szivattyúit és kut-csöveit; valamint uj
szerkezetű öntöző-eszközeit s mindenféle
(•Köveit és tűzoltó készületeit is.

Ezelött jelentek meg:

1036 (17—20)

Sipőcz István,
Ar, ataianosan jónak eifsmert valódi B egészen frisen

érkezett

SCHNEEBER6I NOVENY-ALLOí
mell- s tüdőbetegek számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
íorokgyuladások g nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapáató :

TRÉFÁK. ADOMÁK ÉS M01ÁK
a czigány életből.
Irta öreg
HEGEDÜS LAJOS.

Cs. és kir. szabadalmazott, a maga nemében
egyetlen hatásu
patkány- és egér
Irtószer. Egy bádog doboz ára 1 ft., 6
doboz 5 ft. o. é.

KIS NEMZETI MUZEUM

gyógyszerész Pécsett.

Füzve 2 ft.

•V* Minden könyvárusnál kapható.

Heckenast Gusztav könyvkiadó hivatalában Pesten (egyetom-uteza 4-ik
sz.) megjolentek és minden hazai könyvárusnál kaphatók:

„Giliszta-csokoládét,"

Nevezetes emberek elmés és czélzó ötleteinek és nyilatkozatainak gyüjteménye.
Ira
LAUKA GUSZTÁV.

Második 100 uj adomával bővített kiadás.
(8-rét) füzve 80 kr.

Legujabb könyvgyűjtemény

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitt-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisitva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy a i általam készitett Seidlitz-porok
minden egyes katulyát, valamint az adattok papírjai hivataloson letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának i ft. — Használati utasitás minden nyelven.

E porok rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonjult gyógyhatásúk által minden eddig ismert máa szerek között
tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levft
hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy • porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: görcsök, ?ese- és ideges* bajokban, szivdohogásnál, Idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csueos fogfájdalomnál, végül
hysteriára, bukórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden
ifj akran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kjmerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt T? ég a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Cs. és kir. szab. gyökeresenhatópoloska-irtószer,
butorok számára. Egy üveg
ára 40 kr. 6 üveg 2 ft. o. é.
Fölülmulhatlan hatásu poloska-irtószesz, falazat számára. Festésnél, meszelésnél vagy falak mázolásánál a festékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6
Raktárak a következö városokban léteznek;
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elég. 1 TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
séges egy középnagyságu szobára.
' Specialitás, kitü• ) U H I J JÓZSEF (ezelött Steinbach) ur kereskedésében, gránátos-utcza.
nően biztos és gyökeDimak J.*
y
resen ható sváb-bog ár ; AradomTones T. és Társa, Rein- Gyulán: Ferentzy A. és Oerley j Munkácson: Gottier L. és Kös- Selmeczbányán:
István.
hard ésBendik, Prinner V. S.,
I tenbaum N.
S.-A.-Ujhelyen: ~
Deutsch J ,
(Heimchen) irtó-por.
Hatszeg: Schnur F: J .
Bistritzky J.»
Nagybányán: Haracsek J.
iposa.
1 csomag ára 30 kr.,
Högyészen:
Rausz
J.
özv.*
Raján:
Miehitsch
István.
Nagyváradon:
Kiss
Samu
és
Segesvárott: Teutsch J. B.
6 csomag árai ft. 50 kr.
B.-Gyarmaton: Milován éslsa- Illőkön: Kempner L. özv.
Jánky A.*
Sopronban: Mezey A.
Valódi persa rovar por,
Jolsván: Maleter Béla
N.-Becskcreken: Böhm Izrael Szabadkán: Brenner J . *
a bolhák, molyok, legyek, han- • kovits testv.
Beregszászban: Buzáth Cajet. Kaposváron: Kohn Jak.*
és Weisz Hermann.
Szegeden: Kovács A. és M., és
gyák stb. kiirtására. Egy nagy
Bruterrzebányáli: Göllner Fr.* Kassán: Novelly* és Hege- IV.-Kanizsán: Lowák Károly,
Pfeifer S. és Társa.
üveg ára 40 kr., 6 nagy üveg
Beszterczén: Szongot G.
düs L.*
Rosenberg Fr.*, Belus és Fes- Seegszárdon: Brassay Mih,*
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára
selhofer.
Sz.-FejérvároU: Legman A.
20 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é. Boldoganszonyban: MersitsF. Kézsmarkon: Genersich A.
Brassóban: Jokelius F.,* Schei- Kis-Várdan: Balkányi F.
N.-Kikindán: Kisslinger M. és Szolnokon: Horánszky Istváa
_
A legcsekélyebb megrendelések
Kolozsvárott: Wolff J.*,Binder
Szombathelyen: Pillich Fr.*
Damjanovits T.
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel- ! der F. és Eremias Döme.
C. H.* és Dr. Hintz G.
Tatában: Széth Antal.
N.-Szebenben: Müller C.
lett, pontosan teljesittetnek. Minden | Csaczan: Bentsath F.
Komaromban: Grötschel Zsig. N-Szt-Miklóson: Pfneisl M.
Temesváron: Uhrmann H.
czikkhez a szükséges használati utasitás I Csáktornyán: Karass.
Czrgléden: Persay A. gy.
és Belloni A *
Th.-Szt.-Mártonban: ToperIV.-Szoinbatban: Stanzel H.
mellék"lve van.
Debreczenben: GöltF.*
Kőszegen: Csacsinovits Istv. Nyltrán: Otto Gusztáv.
ezer L.
KUT" Nagybani árszabályok a t. cz.
Dettan: Braumüller J. és fiai.
és Brandl J.*
Tokajban: Juhász Pál és BrzePápán: ifj. Tscheppen J .
gyógyszerész és kereskedő urak kivánaDanaföldvaron: Nadhera Pál. Léván: Boleman E.
Pancsován: Graff W. H. és zányi Ernő.
tára dij- és bérmentesen megküldetnek.
Losonczon: GedulyAlb.
Trencsénben: Kulka J.*
Krcsadinatz.*
yiSS" Alólirt gyár, kölcsönös meg- i Eszéken: Argirovits G. LetPécsett: Sipőcz F. és Spitzer Újvidéken: Steffanovits L. ea
egyezés folytán, egyszersmind városi há- ; kitsch Illés, Thürner J. S. fia.* Lugoson:,Schieszler A.
Bramraer Mór.
Sándor.*
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá- ; Egerben: Köllner Lőrincz és Magyar-Ováron: Antoni.
Marosvásárhelyen: Bucher M. Perjámoson: Neumann test- Unghvároa: Krauss Adolf.
rak, kórházak és egyes helyiségeknek í Schuttag János.
|
Eperjesen:
Makovitzky
E.
Miskolczon:
Ujváry
F.
Váczon:ReichenhallerL.ésHufvérek.
személyzete által a nevezett férgektőli
Eeztergomban: Schalkház F. : és Spuller J. A.
nagel József.
| Péterváradon: Junginger.
megtisztítására kezesség mellett vállalÉrsek-Újváron: Fogd A.
Mitrovitzon: Kerstonosics A. Pozsonyban: Sóltz Rud., Pisz- Veszprémben: Ferenczy G.
kozik.
1152 (7—24)
Zilahon: Harmáth S. F.
tóry F. és Fischer J.
flW" Azon hathatós eredmények kö- Győrben: Kindermann J.* ésMohácson: Pyrker L.
Némethy P.
Monoron: Felföldy Kálmán.
Zólyomban: Thomka L.
| Rozsnyón : Posch J .
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma1
Gyöngyösön: Kocianovich T. Moórott: Kranzel özvegye.
Rimaszombaton : HamalliárK. Zomborban: Weidinger.*
zása által elérettek, csupán a következőA
*
jegyzett
firmáknál
létezik
még
ezenkivül
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir.
miniszter-elnökség és magy.kir. belügyminiszterium palotái; továbbá Festetich
Ágoston és Festetich Dénes grófok paraktára is. — Ára egy üvegnek 1 ft. oszt. ért.
lotái stb. stb.
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés elött
Számos megrendelést vár:
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonal ott,
R E I S S B. ?
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az kézvetlenfll a természet
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell és
férgek gyökeres kiirtására
tfldóbajokban, scrophalns és raehills, köszvény ea csúz, Idfllt bőrkiütés, szemgyuladás, Ideg- és több más bajokban
Pesten, három korona-nteza 9. sz. legsikeresebben alkalmaztatik.
| | A Im
A
gyógyszerész Bécs ben

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj

Október 1870.
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A . . , e u m „Storch" Tnchlguben.

1. A magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balladák, s egyéb szavalásra alkalmas költemények gyüjteménye. (VIII,
376 lap) füzve
'
50 kr.
2. és 3. Kisfaludy Károly válogatott
munkái. Két kötetben. I. Versek és
elbeszélések. I I . Szinmüvek. (318,
382 lap) füzve
1 ft.
4. Regegyöngyok. J ó s i k a Miklós legszebb beszélyeiből. Amagyar nép és ifjuság számára. (VIII, 342 I.) füzve 50 kr.
5. Robinson Crusoe élete és kalandjai.
Angol után átdolgozva 114 képpel. (238
lap) füzve
.
50 kr.

6. Tündérmesék. A legkedveltebb gyűjteményekből összeállitva. (3151.) ftizv. 50 kr.
7. Boldogházn. Buzdító és oktató történet.
23 képpel (320 lap) fűzve
50 kr.
8. Magyar népdalok. (320 !•) füzv.öOkr.
9. Magyar höskőltemények. füzv. 50 kr.
10. Abafi.Regény,irta J ó s i k a Miklós. Két
rész egy kötetben. (347 1.) füzve 50 kr.
11. és 12. Magyarország története aleg• rés?ibb időktől komákig. Két kötetben. Füzve
1 ft.
13. Kisfaludy Sándor válogatott munkai. Füzve
50 kr.
14. Történeti adomák é* jellemrajzok.
Füzve
50 kr.

Ezen népszerű és rendkivüli olcsósága által feltünő gyüjtemény
folytattatni fog.

Dr. Pattison köszvényyattája,

legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s csúzok minden nemei ellen, u. .m.: arcz-,
<* ESTÉN: Török József gyógyszerész nrnál a király-utezában, - dr. Wagner D. mell-, torok- és fogfájdalmak; továbbá fej-, kéz- és térdkossvény, tanszaifgatás,
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszkv
hátgerincz ói ágyék stb. fájdalmak ellen. - Egy csomag &ra 70 kr., félcsomagé 40 kr.,
F., — Srhirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
és kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon:
S U D Á Í I i SehwnrfcUi«'yer J . gyógyszerész urnál.
Kolozsvártt: Megay M. C. S.-Sz.-Gy6rgyön: ötvös P. Bokor Antal gyógyszerész; Pozsonyban: Henrici F . gyógyszerész; Temesvártt:
Aradon: Probst F. J
gyógysz.
Aszódon: Sperlagb J. gy. Körmftf zön : Draskóczy gy.
Károlyiehérvár: FischerÉ. Sopron : Voga és Rupp- Pechei-JE. gyógyszerész; Makón: WeilMárk; Budán: Pichler Viktor, udvari gyógyBaján: Klenautz J.
szerész s Eperjesen : Schmidt Karoly, gyógyszerész uraknál.
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recht.
Brassóban: Gyertyáníy Fa- Knbinban: Stojánovics.
Ksn-Sz.-Miklós: Stoits A. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
bick és Jekeiius gysz.
Sasvar: Mücke A gy.
I.ngoson: Arnoid J .
Battonyán: Bignio K.
Segesvár: Misselbacher J
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson : Breiner K.
Beszterczén : Dietrich és Jlosonban: Pranter J gysz Serajevoban: Gyuleka N.R
Sziszek en: Kubányi F.
Miskolczon: Spuller J .
Fleischer.
Bonyhádon: Kramol'n.T gy. Mitrovicz: Krestonoshics A. Szombathelyen : Mittermayer gyógysz.
hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként
Mohács: Pyrker Gyula g j .
Brassóban : Fabict Ed.
Marosvásárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R
Csáktornyán: Kárász A.
gyógysz.
Munkácson: Gröttier L
C'sútoH : Borsay F. gysz.
Siklóson : Nyers S. gysz
Dubrt-czenben: GöltÍN. gy Mohácson: Kőgel D.
(•hroimmclcr- és műórás SZEGEDEN szülővárosában
Nagybányán: Horacsek J . Szathmárori: Juracsko D
Deésen: Krémer S.
éven
át
külföldön
és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
Szent-Miklóson:
Haluschks
Nezsiderben:
Fuchs
J
.
Dettán: Braunmüller J . gy.
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és azután
ÜBvecserben: Hoff'manji B. Nyitran: dr. Láng E.
gjgy
Münchenben az elméleti és gyakorlati vizsF.széken : Kawilowioz gysz Nyíregyházán :HönscbEde Szarvason: Réthy V.
gálatot addig még senki által meg nem közeEperjesen: Zsembery Ign
gyógysz.
Szentesen: Eissdorfer G, gy
litett eredmény nyel letette volna; ki továbbá
Rlagy-Becskereken:
NedelÉrsekujvár: Conlegner Ign.
és Prohaszka Gyula.
üzlete 23 évi fönállása óta annyi órát, és mindezekovics és Haidegger.
Egerben: Wessely gysz.
Temesvár : Kraul és Rőtt
ket, ujakat ugy mint javitásokat, saját találmányu
^széken : Thürner fiai ea i Nagy-Kanizsán : Welisch
gyógysz.
gépekés eszközök segélyével, 40 évi tapasztalás
és Lovack gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gj
alapján, saját vezetése alatt oly jó állapotba helyezte,
Nagy-Károly: Schöberl C. Tordán: Welits és Wolf.
Cyérfttt: Brunner F.
és személyesen *a zsebórákat, függő vagy fekvő, egyNagykikinda: KomkaA. J . Tatán: Niertit F. gysz.
Gyulán : Lukács gysz
szóval minden helyzetben és rázkódásokban oly
'Haccfeld: Hagelschmidf V. Nagyváradon: Janky A.
Török-Szent-Miklós: Pi
arányosan és pontosan szabályozva adta volna át
Hátszegen: Mátesy B.gysz. Nagyszombatban: Pantotlösz M.
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a ! cz. közönségnek, mint azt ő tette, és jövőben is tenni fogja.
schek R. gyógysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Trencsénben: Simon A gy
~ Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 1') évi, és minden javitás megrendelője *
Orosházán : Vangyel M
Janosházán: Kuna gysz
Unghvartt: Telendy gysz
évi irásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Pancsován: Graff gysz
Jolsván : Maleter gysz.
és özv. Benesch P.
Hogy t, mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabKaposvárit: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
bak és legjutányosabbak, az magától értetik.
Posegán: Balogh gyógysz. Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysz.
, _ Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
Putnokon: Szepessy gysz. Varannón: Elizár gysz.
Károlyvártt: Benich J
jgyénektői, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok töményKls-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
telen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
Váczon : Tragor A.
gysz. és Spatay A.
és Dussil gysz.
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Varazsdon: Halter gysi
Kassán: Kschwig E
Bosnyón : Posch J. gysz.
Arany- és ezüst órák, lánczok, a m. kir. ellenőri hivatal által megvizsgáltatják, e*B
Késmárk :GenenichC és A. Rimaszombat: Hamaliárgy. Verseczen: Herzog gysz.
minden nemben dús és legdiszesb választékban kaphatók,
Zimony: Ivanovics és fia.
Kecskeméten: Papp M.
Huraan: Milutinovitz S.
Hölgyórák.
Frt.
Zalatnán:
Mégay
Gyula
Férfi órák.
Frt.
Karánsebesen: Weber A. gy. R ékáson : Boromi K. gysz.
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . .
10—12 Ezüst henger-óra 4 és 8 rubinnal. . 13—18
ííárolyfehérvártt: Fischer Szászvaros: Sándor R. gy. Zombor: SteinfiaMárk.
Arany henger-óra 4 és 8 rubinnal . 25 —30
»
»
arany szegélylyel,
Ed. gyógysz.
Szabadkán: Hofbauer I. gy. Zsámbokrét: Neumann M
detto, zománezozva . . . . 31—86
13—14
ugrólappal
Zentán: Wuits testvéreknél
detto, arany fedéllel
. . . 3 6 -40
15—17
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
»
»
dupla tokkal
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detto, zománezozva gyé»
»
kristályüveggel.
14—17
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
mánttal
42—48
» horgony-óra 15 rubinnal . 16, 18—20
» horgony-óra dupla tokkal. 18,20—24
detto, kristály-üveggel
• . 42—45
Legjobbféle
Dorsch-májolaj,
» angol horgony-óra kristálydetto, dupla tokkal8 rubinnal 38—48
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
üveggel
18, 20—24
detto, zománezozva, gyémánttal 68—65
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
horgony-óra
45—48
" ugyanazok dupla tokkal
. . 2 3 — 28
ára 1 ft.
f í c h m i d t cs. kir. főorvostól, egy skatulya
»
kristály-üveggel 56—60
» tábori horgony-óra dupla
ára 28 kr.
»
dupla tokkal . 50—66
tokkal
22-28
Stíriai Stub-havasi-növénydetto, zománezozva gyémánttal 70—80
» valódi horgony remontoir fül- .
nedv
_ BT- Serkentő, órával együtt 7, mely
nél
felhúzható kristálymell- 8 tüdőbetegek számára.
üveggel30-35 gyertyát is gyujt 9 ft., 8 napos 13 ft.
* * idegek erösitésére s a test edzésére ára
Ezenkivül minden egyéb kívánható
Egy üveg ára 87 kr.
» ugyanaz dupla tokkal . . . 35—40
70 kr.
36', óra kapható, ugy munkás-órák is.
Die „Zeitschrift für gerichtliche Sledicin, öffentliche Gesund- Arany horgony-óra S. sz. 15 rubinnal
Inga-órák legnagyobb raktára
38, 46-60
heitspflt>a;e und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 vom 2 Í » horgony-óra dupla tokkal 55, 58, 60, Mindennapi felhúzással
10, ll, 12 ft.
16, 18—26 »
November 1866 über „Schneebergs Kriiuter-Allop" Folgendes:
»
» arany fedéllel 60, 65, 70—100 Minden 8 napi felhúzással
30, 33, 35 »
„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
» horgony-óra kristály-üveggel. 44—70 Óra- és félóra-ütéssel
50, 55, 60 »
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, is
'" "
. 65—100 Negyed- és óra-ütéssel .
ugyanaz dupla tokkal
80—36 »
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ei
65—100 Havi regulatorok
» valódi horgony remontoir
1 ft. 50 kr.
vorzügliches Unterstíitzungsmittel Er mildert bes-er als allé anderen Syruparten jede
100—200 Inga-órák bepakolásaért
» ugyanaz dupla tokkal
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chron-seber Heiserkeit, bei empfindliche WtT" Ezüst óralánezok 3—8 ftig, hosszuk 6—J.5 ftig, 3-mas számu aranylánezok rövid
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. a. 18—70 ftig, hosszu 35—100 ftig. Minden áru gyürük és egyéb ékszerek, ugy talmi"egén seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen- arany, bronz- és aczél-lánczok is. V
Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnekschaften mit günstigem Resultate angewendet."
flV* Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. WGT" Vidéki megreníFőraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban delések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittetnelt.

1 O O O f r t fogadásni!
Brauswetter Já 11 o8

tynkszem-tapasz,

Dr. Behr ideg-extracíusa,

Il
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Szecskayágó-gépek leirása.

Löwinger A. és Társa
papirkereskedése

I. Samnelson-féle kisebb fajta szecskavágó,
mely az 1858-ki és késöbbi kiállításokon arany-éremmel és diesérő oklevéllel jutalmaztatott.

Ezen szecskavágó az 1858-ki kiállitáson 40 közt azért kapott aranyérmet, — mert kis gazdáknak való legkisebb szecskavágó, s egyszerü szerkezete, jó könnyü kezelése és szapora munkássága által tüntette ki magát. A
gép egy négy lábon álló szilárdon összeépített vasállványból áll, melynek előrészen a fő- és hajtó-tengelyen a sulykerék (lóditó) látszik. Ezen kereken két
külkör alaku (convex) kés van, mely a lóditókerék egymás ellen álló karjaira
két-két csavarral van megerősítve. A másik két-két csavar, mely ugyanezen
lóditókerék karjaiba van illesztve, arra valo, hogy a kések élét, szigoruan
lehessen a gép előrészéhez állitani, hogy a szalmát vagy vágandó takarmányt
egyenesen elméssé. A főtengely folytatásán van egy csiga, mely alul a^gép
állványban és tengely alá és fölébe illesztett két fogas henger tengelyén levő
oldalfogas kereket hozza mozgásba. A vágandó takarmányt pedig a fenn emlitett két henger hozza a kés alá.
Használás alatt ügyelni kell, hogy minden csavar erősen meg legyen szoritva; a tengelyek, csigakerekek és perselyek tiszta faolajjal megolajozva, a por
és piszoktól tisztán tartva legyenek, különben a gép idönek előtte romlásnak indul.
Ezen szecskavágó-gép mindenféle takarmány-vágásra egyiránt alkalmas,
legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. Pontos és jó kezelés mellett
1 óra alatt könnyen 30 véka fél hüvelyknyi hosszu szecskát vág. — Gyári ára
50 ft. osztrák értékben.
Készül a gyárban ugyan a géphez hasonló nagyobb és szerkezeténél
csak azzal különböző szecskavágó, hogy a felsőbb henger a beletett vágandó
takarmány után fölebb vagy lejebb emelödik és a vágandó takarmányt mindig
egyformán megnyomva tartja. Ezen gépen jó kezelés mellett könnyen
40—45 véka szecskát lehet órankint vágni, egy embert a gép hajtására, egyet az etetésére hasznába. Ára 60 frt. osztr. ért.

ajánlja a következő alkalmi czikkeket:

Levélpapírok.

100 db. névvel dombornyomat 50 kr.
100 levél és 100 boriték dombornyomattal 1 ft.. 1 ft. 20 kr.
100 db. monogrammal szinnyomattal
1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr.. 2 ft. 50 kr.
100 levél és 100 boriték,mindkettő monogrammal 2 ft. 80 kr,, 3 ft. 50 i r .
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr.,
l_ft._20kr.
0 V 100 levél és boritékhoz diszes
doboz adatik.
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czéggel fekete nyomat 7, 8, 12 ft.
1000 boriték csöpü papírból, negyedrét
a czéggel fekete nyomatban 6, 6 ft.

Látogató-jegyek

a la Minute.
Szines nyomatban 100 db. finom fehér
bristolpapir 50 kr.
100 db. finom szines karton 80 kr.
100 db. finom franczia félfényü papiron
1 ft.
100 db. kőnyomatu finom kettösfényü
vagy bristol papiron 90 kr.
Minden további sor 10 krral több.

Levélpecsét-bélyegek.

1000 db. arany nyomatú 2 ft. 50 kr.
1000 » veres 2 ft. 75 kr.
1000 » domborbetükkel két szinben
3 ft. 75 kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.
iHT" Nagy választék mindenféle
üzleti, jegyzéklés másoló könyvekben. — Nyomdai munkák megrendelés szerint a lehető legolcsóbb árakon. — Levélbell megrendelések
utánvét mellett teljesiHeüiek.
BV* A fennt elősorolt mennyiségeken kivül—kevesebb nem rendelhető meg.

I-ső sz.

Uri-utcza

Legujabb

női-

ruha-kelmék
bámulatos olcsón!

[Hamburger Adolf]
üzletében
\ Uri-utcza 1. ss. J
párisi ház.
" Minták kívánatra j
küldetnek mindenfelé i n g y e n t
bérntentve.

párisi

Tizennyolczadik évfolyam.

46-ik szám.

ház.

Hetedik kiadás

(magyar nyelven negyedik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
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Függelékkel a bujakori ragályzásról
és Dr. R o d et, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 4» krral több.
Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:

Dr. Biber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik szífmu
saját házában.

II. Amerikai szecskavágók.

Ezen szecskavágók egy szilárdan összeállitott fa-állványból á Hanák, melyeknek előrészen két öntött vas fogatlan hengerkerékre vannak a kések, számszerint 4—3 és 2-re illesztve. Ezen hengerkerekek tengelyének két oldalán vannak hajtók és
hajtókerekek alkalmazva. Ezen hajtókerekek mellett van egy kis fogas korong, mely egy a szalmahuzó alsó henger tengelyére illesztett nagy kerékbe vág, mely tengely másik végén szintén egy" fogas kerék van, mely által a felső fogas henger
hozatik mozgásba. Ezen gépek egyszerü szerkezetük és tartósságuknál fogva igen kedveltek és talán magából a gyárból már pár ezer van Magyarországon elterjedve. — Ezen szecskavágóval a 4
és 3 késün lehet az elsőn negyed, fél és 1 hüvelyknyi hosszu szecskát vágni, a mint a négy késün 4, 2,
vagy egy késsel vág az ember. A 3 ke'sün pedig 3,
2 és egy késsel vág. A két késü szecskavágó vág
kétféle szecskát, fél és egy hüvelyknyi hosszu, a
mint 2 vagy egy késsel vágunk. Meg kell említenünk, hogy ezen szecskavágóknál ezelött vászonnal
volt az alsó henger ellátva, most azonban ezt elhagyva czélszerüen szerkesztett fogas vashengerek
alkalmaztattak a takarmánynak a kés alá való tolására, melyek azt sokkal biztosabban és egyenlőbbeneszközlik. A munka elött különösen vigyázni
kell arra, hogy a csavarok megerősítve, a
tengelyek és perselyek tiszta faolajjal megolajozva s a gép por és piszoktól mesit legyen, különben hamar romlásnak indul. Ára
ezen gépeknek:4 késü, lóerőre alkalmi zható220 ft.
o. é. vág óránkint 250—300 véka szecskát. — 4
késü ember és lóerőre, vág: lóerővel hajtva 120—160
vékát, embererővel hajtva 60—80 vékát; ára 130 ft.
o. é. — Embererőre 3 késü, vág óránkint 50 — 60
vékát; ára 105 frt. o. é. — Embererőre 2 késü vág óránkint 40—50 vékát; ára 85 frt. o. é. — Különben e gépek vágnak egyátalában mindent, legyen az széna, szalma vagy kukoriczaszár. — Ezen szerkezetű 2 késü szecskavágó az 1858-ki évi gazdasági kiállitáson ezűst-eremmel j u t a l m a z t a t o t t szilárd szerkezete és könnyü kezelése miatt.
Ezen atncrii ai szecskavágó-gépeket legujabban vasállványra is késziti a gyár különféle nagyságban, de mindegyike
4 késre. — Ezen gépek erős alkotásuknál fogva lóerőre is alkalmazhatók; ára 130—160 frt. osztrák értékben.

111. Richmond- ésfChundler-féle szecskavágók.

Ezen gépek szilárd és csinos alaku vasállványuak, a metszőkések szintén külkör- (convex) alakúak és a hajtó-kerék egymás átellenébe álló karjaira vannak csnvarok által megerősítve, j
Az ezen karokon lévő többi négyszögfejű csavarok arravalók, hogy a
kést a gép elejére szigoruan oda lehessen igazitani,hogy a vágandó takarmányt
tökéletesen elvágja. Ezen gépek közül a kisebb fajtának hajtókerék tengelyén
van egy csiga alkalmazva, mely az e tengely alatt és fölött levő szalmahuzótengelyek végére illesztett fogas kerekeket, illetőleg hengereket hozza mozgásba. A gépnek felső hengere mozgó — föl és le — mely szerkezeténél fogva
a vágandó takarmányt, legyen az több vagy kevesebb, mindig egyenlően összeszoritva a kések alá hozza. Ezen gépen könnyü kezelés mellett lehet óránkint
50—60 véka szecskát vagy akár milyen takarmányt— legyen az széna, szalma
vagy kukoriczaszár — vágni; ára 50 és 70 frt. osztrák ért.
A második ennél nagyobb szecskavágó-gép, hosszas négyszög-alaku
állvány közepén nyugszik, két tengelytartó perselyben, a fő- vagy hajtótengely,
melyen a suly vagy lóditókerék van szintugy a külköralaku késekkel és csavarokkal, mint az előbbiek, el van látva. Ezen tengely végén egy kisebb fogas
kupkerék van alkalmazva, mely által egy ezen tengelyre.függőlegeeen, de vele
egyaránt fekvő tengelyt hoz mozgásba. Ezen tengely végén van ismét egy kis
fogas korong, mely által egy közvetítő nagyobb és kisebb fogas kerék mozgattatik. Ezen kisebb kerék bele vág egy a szecskavágó-gép alsó hengertengelyére illesztett nagyobb fogas kerékbe és azt hozza mozgásba. Ezen tengely
közepe felé ismét van egy kerék és forgat egy fölötte levő a felső szalmahuzóhengertengelylyel összekötött könyöktengelyt, és igy a felső szalmahuzó-hengert, mely e könyök-tengelynél fogva a vágandó takarmány mennyisége után
fölebb vagy lejebb mozgó és a takarmányt mindig szorosan összeszoritva a
kések alá hozza.
Ezen szecskavágó a hozzáadott négy pár váltókeréknél fogva négyféle
külön hosszúságú szec*skát vág. A kerekek következendőkép alkalmaztatnak, u. m.: 1. Haaz alsó szalmahuzó-tengelyre a 40 fogú
kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetítő kis kerék 12 fogú, negyed hüvelyknyi hosszu szecskát vág.— 2. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyrc a 36 fogú kerék van alkalmazva és ezt hajtó közvetitő kis kerék 14 fogú, fél hüvelyknyi szecskát vág. —
3. Ha a nagyobb kerék 83 fogú cs a kisebb 20 fogú, három negyed hüvőlyknyít. — 4. Ha az alsó szalmahuzó-tengelyre e 30
ogu kerék van alkalmazva és az ezt hajtó közvetitő kis kerék 23 fogú, 1 hüvelyknyi hosszu szecskát vág.

Ára a legkisebb félének kéz-erőre 50 ft., a nagyobb kéz-erőre TO ft., a legnagyobb kéz-erőre 135 ft.,
a ló-erőre alkalmasnak 180 ft., a legnagyobbnak 16- és gőz-erőre 250 ft.

E gépeknél is vigyázni kell, hogy a tengelyek és perselyek tiszta faolajjal olajozva,a csavarok meghúzva és
a gép átalaban por, piszoktól ova'hgyen, mert különben hamar romlásnak indul.
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Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1871. (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, november 12-én 1871
•V*

Előfizetési feltételek: a V a s á r n a p i Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. - Fél évre 5 frt,
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

fl|IF* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczár ba; háromszori vagy
tCbbszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyeg-dij, külSn minden igtatáa után 30 krajczár.

Toldy
A nap, melyet lapunk jelen száma keletül visel homlokán, ritka irodalmi ünnepély által nevezetes. A Kisfaludy-társaság
ugyanis e napon tartja rendkivüli ünnepélyes közgyülését, melyet irodalmunk nagy
érdemü veteránja Toldy Ferencz tiszteletére rendez, az ő irodalmi pályája ötvenedik évfordulója alkalmából. Az akadémia,
melynek fennállása óta rendes- s legközelebbről igazgató tagja és sok éven át buzgó
titoknoka volt, — az egyetem, melynek
1833 óta rendkivüli, 1850 óta magán, 1861
óta rendes tanára, 1843 óta könyvtár-igazgatója s jelenleg rektora, ép oly joggal
rendezhetné ez ünnepélyt kitünő tagja
tiszteletére. Hogy az
igénytelenebb munkakörü és állásu Kisfaludy-társaság rendezi
mégis: annak oka egyfelől abban keresendő,
mert igy mintegy magán családkörben folyván le az ünnep, illőbb
lehet az ünnepeltnek
szerénységéhez; smásfelől abban., mert bárminő díszt hozott »
hoz is Toldy az akadémiára és egyetemre,,
de a Kisfaludy-társaság azoknál mégis
többet: lételét köszöni neki. Tiz társával
(Kisfaludy Károly
benső barátival), de
tulajdonkép ő voltalapitója e szépirodalmi
intézetnek, mely kezdetben csak Kisfaludy emléktársulat vala, az
elhunyt költő müveinek kiadására s emléke létesítésére lépve
össze, de késöbb — s
mindig főkép a Toldy
kezdeményezései s vezérlete mellett, oly
nagyhatásu, s csekély
anyagi erővel is anynyit lenditett szépiro-

Ferencz.

dalmi intézetté nőtte ki magát. Toldy annak
soká igazgatója, jelenleg másodelnöke s
kezdettöl máig legbuzgóbb, legmunkásabb
tagja, ki megfogható előszeretettel csüng
saját alkotásán, s oly sok águ és bokros irodalmi foglalkozások közt is, soha egy perczig sem hanyagolta el annak érdekeit s
munkakörét.
Helyén van azért, hogy mindenek fölött
a Kisfaludy-társaság ünnepelje Toldyt; de
helyén az is, hogy e szép és ritka irodalmi
ünnepélyben szives részt vegyen: akadémia,
egyetem, s minden tudományos, irodalmi,

TOLDY

FERENCZ.

söt politikai főbb testületei is az országnak,
mert Toldy élete, munkássága, kivétel nélkül mindnyájunké, az egész hazáé.
Ritka szerencse bármely pályán, a szellemi erőket annyira igénybe vevő tudományos pályán kivált, ötven éves munkásság
után jubilaeumot érni meg; még ritkább:
oly ép erőben, a testi és lelki tehetségek oly
teljességében érni azt meg, mint Toldy Ferencz. Irodalmunkban egyébiránt nem első
eset, Kazinczy Ferencz is tovább egy félszázadnál tartotta vállán, — Fetöti szavai
szerint — mint Átlás az eget, a nyelv és
irodalom ügyét. Ma is
élö veteránjaink közt
is nem egy van, ki
aranymenyegzője idejét a muzsával, tulhaladta már. Ünnepélyesen megüllött jubilaeumra azonban csak
egyre emlékszünk: a
dalünnepre, melyet
Kisfaludy Sándornak,
a Himfy költőjének,
70-dik éve betöltésekor, 1843-ban, rendeztek. Toldyé a második.
Ha ez alkalommal
az időszaki sajtó is —
miben nem kételkedünk — kivétel nélkül siet az ünnepelt
megtiszteléséhez járulni^ életrajza, arczképe, irodalmi munkásságának átnézete
vagy méltatása által
egy-egy szerény levelet füz koszorújába,
ezzel nemcsak átalában az irodalom kitünö bajnokát, hanem
különösen az időszaki
irodalomnak is egyik
legmunkásabb s legérdemesebb férfiai tiszteli meg, a ki az akadémiai „Tudománytár,"
a korában oly nagy
hatásu „Athenaeum"
és „Figyelmező," majd

