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dicséretesen ismert

FOGL E.-nek Bécsből

ÓRA-ÜZLETE

jelenti, hogy szerencsés fonalbevásárlás és csekélyebb agio folytán,
daczára az oly élénk keletnek, mégis valamennyi rumburgi vászon
árukból és kéz fehérruhákból 30° „-nyi reális árelengedés mellett a

PESTEK,

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

jelen pesti vásár ideje alatt
végeladást rendez.
rí^;

~á'

iSzen, a kiállításoknál egyedül a kizárólagosan ezüsi éremmel kitünt etett gyára

FOGL E .-nek Bécsböl

jótáll tiszta vászonért, következő
szabott árakon.
Minthogy mi minden levélbeli megrendeléseket,legyenek azok bármely nyelven irva, a pénzösszeg beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett, mindenhova
elszállitaní készeknek nyilatkozunk, teljes jótállás biztositása mellett. Alább következtetjük szives átttkintés végett jelentékenyen lejebbszállitott gyári-árjegyzékünket, ugymint:
tuczat czfrna batiz-zsebkendAk
Hamburgi vászon férfi-ingek (nyakhölgyek számára 5, 7, 9 — 10 ítig a
bóség átadása mellett) 1 ft. 50 kr., 2,
legfinomabbak.
8, 4, 6—6 ftig a legfinomabbak.
Hamburgi vászon nöi-ingek, simák
1 ft. 8ü kr., 2 fi.; finom horgoltak 2
ft 50 kr. (schweiezi formára) ; egészen
uj szabásuak hímzéssel 3ft., 8ft. 50 kr.,
4 - 5 ftig; valamint legfinomabb vászon- és batiz-ingek himezéssel 6 — 8
forintig.

Asztal- vagy törülkflzrt-kendflk 1 tuczat ára 5,6, 7 9 ftig (ezérnadamasz).
Egy vászon asztalkészület 6 szsmélyre (1 abrosz 6 ahhozilló asztalkendővel
5, 6, 8 — 10 ftig (legfinom damaszból).

Egy asztalkészűlet 12 szenffélyre azaz: 1 nagy abrosz 12 ahhozillő asztalkendővel 10, 12, 16—20 ftig (legfinoFérfi-gatyak 1 ft., 1ft.50 kr., 2 ft., 2
mabb damasz).
ft. 50 kr.. 8 ftig; lovagló, franczia- és
magyar szabásra.
30 rőfös szines ágyneműre való 8, 9,
10--12 ftig a legjobbak. v '
Bíői vászon-lábravalók ugyszinte perkail és bnrchentból 2 ft., 2 ft. 50 kr., 30 rőf kéz!fonat-vászon fehérítve, és
daplaczernából fehéritetlen 7 ft. 50
hímzéssel 8 ft.
kr., 9 (t. 50 kr., l l , 18, Efr-18 ftig a
Hölgyek szamára pongyola vagy éjilegszebbek.
corsettek, perkail vagy finom bar80 rőf V* széles iegiobb minőségü rumchentból 2 ft., 2 ft. &0 kr.; vászon
bwrgi vászon 15, 16. 18 — 2ü ítig a
vagy franczia batizból, hímzéssel 8
legjobbak.
ft 60 kr., 5 - 6 ftig.
Női alsósaoknyak perkailból 3ft.,fod- 30 rőf kreasz vagy gazdasági vászon
rozva vagy legfinomabb barcheniból
14, 16, 38—20 ftig a legszebbek.
4 ft., horgony vagy himzett betéttei 5,
40—42
rőf kitünö takácsvaszon. finom
6—8 ftig (uszállyal).
ágyruhára vagy 12 »öi itigre 14, 15,
Nöi-harisnyak vagy férfi félharisnyák
18, 22 — 24 ftig a legszebbek.
l tuczat ő, 6, 8' 10 ftig a legfinomab48 róf belga takacs-vaszon 22, 25, 80
bak.
ftig (ingekre nagyon ajánlható).
Luxus férfi-ingek, műmellel 6, 7 - 8 ftig.
50 — 54 rőf hasonlithatlan jóféle rnmburgi- vagy hollandi vászon (ké?i1 tuczat vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr..
fonat) és */« széles 20, 25, 30, 35, 40
2 ft, nagyobbfélék és finomabbak 2
50—60 ftig.
67(1-6)
ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5, 6 - 8 ftig.
Ingek, melyek a
testhez nem jól
állanak, visszavétetnek.

Levélbeli megredelések jótállás mellett
mindenüvé elküldetnek. A levelek ekkép czimzendők:

FOGL E. Bécsböl

Az 50 ftig megrendelők vagy egy párisi kasmir-szőnyeget kapnak ingyen.

szervita-téren 5-ik szám alatt Pesten.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik
szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

A közös viszonyok rendezésére
vonatkozó okmánytár.

(A tizenötös albizottmány javaslata. — Külön véleme'ny. — 1866. november 17-ki kir.
leirat.— Deczember 20-ki felirat. — Ahatvanhetes bizottmány tanácskozmányai. — Elfogadottjavaslat. — 1867. febr. 17-ki k. leirat.)

Nagy 8-rét (VII. és 121 lap). Füzve 1 forint.

Vetőmagok.
g

A gazdászathoz tartozó mindennemü magok, ugymint lóhere-, fü-, takarmányrépa-, s más közhasznu növény-magok, valódi hollandi és franczia kerti és
fózelék-iiiagok, fa- és bokor magok, több száz különnemü virág-magok, valamint a leggyönyörűbb Georginák stb. igen olcsón és csalhatlan minőségűek

kaphatók:

HOFFMANN J.

magkereskedésében Peaten,a „vetöemberhez." Dmasor a kis hid-uteza szögletén
u
az „angol királynö -hez czimzett vendéglő épületében .

Árjegyzékek és minták az illetők kivánatára bérmentesen
megküldetnek.
49 (2-8)

Tizenötödik évfolyam.

(Patek, Philippe és társa hirneves éragyárosok tanítványa Genfben)

A legnagyobb, az 1867-ki kiállitás alkalmával a legfőbb, és pedig ezüst
éremmel kitüntetett vászon-gyára

Pesten, szervita-tér 5-dik szám alatt

12-ik szám.

PHILIPPE KOHN

A t. cz. közönség előnyére!

ajánlja legkitünőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát, Z évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állásban levö, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani- kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerict az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyért
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10 — 11 forint
arany-foglalvánnyal, rugóra
12 — 13
hölgyek szamara
13-15
8 rubinra
14—15
kettős
födéllel
15 — 16
kristály-üveggel
. 15 — 16
horgony-órák IS rubinra
16, 17, 18
kettős födéllel
18, 20, 22, 24
angol horgony-órák kristály-üveggel
19, 20, 22, 2±
horgony tábori órák kettős födéllel
22, 24
valódi iremontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. . . . 28—80
ugyanazok kettős födéllel
85 —38
Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
30—32
hencei-órák arany-köpennyel
34—36
órák hölgyek siámára 4—8 rubinra
25—28
,, hölgyeknek arany-köpennyel
32 — 88
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
„ hölgyeknek kristály-üveggel
42—45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
ugyanazok xománcz és gyémánttal
55 — 57
horgany-órák 15 rubinra
36—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 45—50
horgony-órák kettős födéléi
•. 55 — 58
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 9S
„
kristály-üveg s arany köpennyel
60 - 75
horgony-órák hölgyeknek
36—49
ugyanazok kristá y-üveggel
48 — 52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
ö'.i -55
remontoir-órák \
70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel
110,120,130,150,160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, 20 22 24
óra és félóránkinti ütőre
30 32
óra és negyedóránkicti ütőre
48, 50, 55
Havi regulatorok
. SO— 32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
.- ^
Legfinomabbak franczia alaku 8. 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15ftig.
Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft 50 kr. 9, 10, 15 ftig.
gJBF~ Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek
Órák cserében is elfogadtatnak.
Kijavítások, saját szerkezetű szerszámokéi gépek segitségével, Genf,
Brüssel és Páris leghirnevesb óragyárakban 8 éven át szerzett tapasztalatok alapján 1 évij(5tállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számíttatnak.
Órák, meiyek neia tetszenének, kicseréltetnek.
35 (6 — 12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Óvodai és iskolai

VERSEK ÉS DALOK.
Kis gyermekek használatára

összeállitotta PáSZtOFÍ LípOt, oki. óvó.
(147 lap, 16-rét) tarka borítékba füzve 3 0 krajczár.

A kertkedvelők és erdészek figyelmére.

A gyakorlati kertész-társulat, melynek czélja a kerti ipar és honi magtermelés előmozditása, ügynökségében kapható: mindenfaj konyhakerti virág, erdei és tülevelü-fa, a legállandóbb és legjelesebb
dinnye és dohány-mag, legtöbbnyire már a t. cz. társulat tagjai
termelése.
Mindenfaj: tűlevelű és erdei-facsemete, díszfa és diszbokor, az
angolkert és fasor ellátásra.
Gyümölcs-fa minden fajból, erőteljes és dúsgyökeres 3—6 éves
darabja
30—60 krig.
Közönséges és virág-körös, amerikai jávor, beszterczei szilva,

s z e d e r f a - ü l t e t m é n y e k 4 — 7 láb m a g a s , száza 1 0 — 2 0 frt.
A k á c z és s z e d e r , 2 éves iiltetmények, ezre
8 frt.
A hires t a k a r m á n y - f ű m a g Bromus Schraderi fontja . . . 70 k r .
C a n a g a n a a r b o r e a a legszebb és legállandóbb
sövénynek
fontja
1 ft. 50 kr.

47 (2 — 6)

Marc Ferencz, kigyó-utcza 6. sz. a.

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

Pest, márczius 22-én 1868.
„
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
í snpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. -F&j^s ft. - C.npan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évr/2 ft. 50 kr.
"

~
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i z erdélyi szászok és mostani ispánjok.
A XII. század közepe óta lakva itt, a
magyar korona területén; minden megra1gadható alkalommal azon munkálva, hogy
saját földjük alkotmányát mentői függetlenebbé tegyék a közhaza többi részeinek
intézményeitől; alkalmat igen gyakran találva, már csak azáltai is, hogy mint vagyonos nép a legnagyobb szükségben tehettek
szolgálatot uralkodóiknak: nem lehet csodálkozni, hogy az erdélyi szászok belkormányzati intézményei oly különszerüekké

zitették a letelepedést. - Már IL Endre azt | szabadságnak, a mely Kkiváltságon
alapszik
V«5_I
'
•?, l v < " l s a ö o n aiapsziK.
aa szabadságot
szabadságot erőst
erősiti meomeg sszámukra,
hogy T?.«„
? .™„t™ fc„„„
Erős bürokrata osztály fejlett ki nálok, _
felettök senki más ne biráskodhassék, mint mely ügyeik intézését s a közvagyon haszmagok, vagy a Szebeni gróf; csak ha a felek nát lehetőleg kizsákmányolta.
meg nem nyugodnának, akkor vigyék ügyöOs intézményeik szerint városaik egy
ket a király elé.
hatóságot képeztek a körülöttük levő székAz erdélyi szász nemzet tetemes nemzeti kel. Ennek következése lett, hogy a város
vagyonnal birt és bir ma is, melyet egy s polgárai túlnyomó befolyásra jutottak a
más időben királyainktól nyertek; az erre földmivelő és sokkal mostohábban képviselt
való felügyelet is a nemzetet illeté, s mint nép fölött. Mig e rendszert azért ápolták,
főhatóságot a Szebeni grófot vagy ispánt, a
fejlődtek, mintha önálló államot alkotnának kinek elnőklése alatt szokott összeülni az hogy általa a vidékükön lakó magyar és
román elemet teljesen kizárhassák ügyeik
az államban.
összes nép kommunitása.
intézéséből, nem vették észre, hogy saját
Intézményeik már az olygarmagokra is egy minden éltető
chia legvirágzóbb szakában is
nedvet elszívó, minden szabadabb
határozottan demokratikus szelmozgást gátló osztályt ültetnek:
leműek, elannyira, hogy párjukat
a bürokracziát.
akkor sehol sem találhatni. Már
Egyes városi családok fölosz. azért is demokratikusuk, hogy
tották
magok közt a vidék igazannál biztosabban kizárhassák
gatását,
s mint igazgatói, olyanterületökről az ország többi részerü
hatalmat
kezdettek gyakoszében uralkodó olygarchiát.
rolni
fölötte,
mint
a földesur
Aránylag csekély számmal
jobbágyai
fölött.
levén, csak a lehető elzárkózottEzek, e hatalom és előnyök
ság védhette meg előbbre haladt
élvezői,
képezik a mostani ó-szász
miveltségöket a kor vadabb irápártot;
ezek minden erejükből
nyának elseprö árjától. Városaimunkáltak
a Magyarországgal
kat, még falvai kat is körülvették
való
unió
ellen,
mert belátták,
kőfalakkal a kivülről jövö hatahogy
az
igaz
demokrácziának
lom ellen, — egész kis hazájokat
^
azon hatalmas szabad szelleme
kiváltságokkal, hogy a hazai
~ _.
a melyet 1848-ban e két haza
számosabb népek befolyása ellen
lobogójára
irt, utat tör az ő
védekezzenek.
kiváltságaik közé is, és mindenValamint falaikat egyre épikinek szabadságot adván, megtették, ugy hogy minden nemzeszünteti az egyesek bitorolt hadéknek volt javitni- vagy erősitni
talmát.
valója: épen ugy kiváltságaikra
Emezekkel szemben kifejlőnézve sem nyugodtak meg soha:
dött 1848 után, Bömches Frigyes
pénzzel és a politikai körülmébrassói
polgár, jelenleg orsz.
nyek eszélyes fölhasználásával
képviselö
és hétszemélynök veegyre gyarapították azokat is.
zetése
alatt
az ifju szász párt,
Közszellemök demokratikus,
mely
a
magyar
nemzettel való
irányzatát eléggé jellemzi az,
egyetértést,
a
szászföld
helyhatóC O N R Á D
M Ó R.
hogy már II. Endrével kimonsági
jogainak
fenntartása
mellett,
datják, az arany bulla elsö kiadávallotta
és
vallja
programmjául.
sát követő évben, miszerint az egész szász
Szabadságaikat, a melyeket közvagyofö
Eme párthoz tartozik Conrad Mór is, a
ldön „unus sit populus." Ezt ök utóbb nuk és igazságszolgáltatásuk intézésére
most
kinevezett
szász ispán, a kinek arczkéeredeti értelmén kivül, mely a rendiség nyertek, gyakran próbálták kiterjeszteni a
pét
és
élete
főbb
vonásait szándékozunk ma
betiltása, még más értelmezésre is használ- politikai ügykezelésre is. E tekintetben azontá
olvasóinkkal
megismertetni.
k föl; zárkózottságra törekvő szellemök ban annyira sem jutottak, hogy törvényes
ai>
A Szebeni gróf, comes, vagy szász ispán
ra magyarázta azt, hogy a szász földön szint adhassanak követeléseiknek.
már
a legrégibb időben a szász nemzet
fSV nép, csupán a szász lakhassék és birtoSzép szabadságaiknak az idök folytában főméltóságu hivatalnoka volt. Hogy jogát
kolhasson; minden másnak lehetőleg nehe- félszeg kinövése támadott, mint minden oly
már a letelepedés után csakhamar túl is ter-
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jesztette, kitünik II. Endre idézett dekrétu- országgyülés ; abban már a magyarok is részt;
mából, a melynek 2-ik pontjában ez áll: „A vettek; abban megint tett-tere nyilt. Conrad j
Szebeni főispán ne tolhasson rájok (az egy Mórnak, mint Köhalomszék képviselőjének '
népre) idegen tisztviselőket, hanem ezeket és a Bömches Frigyes vezetése alatt álló ifju
saját kebelokböl magok válaszszák." Ugyan- szász párt egyik legtevékenyebb tagjának.
abban a dekrétumában mondja II. Endre, Minthogy a 48 utáni korszakban fejlett féra
hogy a Szebeni ispánt <5 f°gj számukra fivá, a magyar vezérférfiak még nem ismerhetek politikai értékét. Kolozsvártt egyetlen
kinevezni.
Törvényeink azután is királyi kinevezés- beszédével megismertette magát és átalános
től teszik függővé a szász ispánságot; csak becsülést vivott ki. Nagy hatásu beszédében
néha, mint különös kedvezményt nyerik határozottan az 1848-iki törvények érvényesmeg annak választhatását. Minisztériumunk sége és az unio keresztülvitelének szükségessége mellett nyilatkozott, szemben az
azokra a törvényekre és az átalakult alkotó-szász pártnak minden erejökböl küzdő emmány követelésére támaszkodott, midőn
bereivel.
Schmidt Konrádot, a régi szász párt fejét
Akkori beszédét taps fogadta, — s Pesten,
elmozditá, és az uj szász párt egyik derék
hova
polgártársai bizalma hasonlókép öt
tagját, Conrad Mórt szász ispánná kinevezé.
küldé
képviselőül,
bizalom és rokonszenv a
E sorokban tájékozást kívántunk nyujhongyülés
tagjai
részéröl.
tani az uj ispán teendőinek köre és müköItt nyilvános ülésben nem szerepelt; de
désének tere felöl. Most már ismerjük meg
a
magánélet
érintkezései és a párttanácskozöt magát.
Conrad Mór 1829-ben született Kőha- mányok elég alkalmat nyujtottak vezérlomban. Gymnaziumi és jogi tanulmányait embereinknek, hogy Conrad Mórban a mivelt,
Nagy-Szebenben folytatta és végezte be szabadelvü és határozottan alkotmányos
1851-ben. Ezután csakhamar Köhalomszék érzelmü férfit fölismerjék.
A magyar miniszterium megalakulása
ügyésze lett. Ezt a hivatalt azonban csak a
következö évig viselheté, mert 1852-ben a után csakhamar, az elsők közt, kineveztetett
szász föld alkotmánya Bach által teljesen Conrad Mór osztálytanácsossá az igazságfölforgattatván, Conrad Mór is lelépett a ügyhez. Az országgyülés többsége által
hivatali pályájáról és ügyvéddé lett. Akkori elfogadott elv szerint azonnal lemondott a
ügyvéd társai nyilatkozata után irjuk, hogy képviselőségről; de polgártársai ujból megválasztották.
erős fegyver volt kezében a törvény.
Már akkor, a mult év folytán, bizonyos
1861-ben, hogy az alkotmány csalfénye
volt
a helyzet ismerői elött, hogy mihelyt az
kisütött, Conrad ujból Köhalomszék ügyéerdélyi
szászf óldi viszonyok rendezésére sor
sze lett, egyszersmind az ügyvédséget is
kerül,
ott
kitünö szerep jut. Conrad Mórnak.
folytatván.
Ez
teljesedett
be az idén, midőn ö FelMiután azonban a comes kinyilatkoztatá,
sége
a
belügyminiszter
elöterjesztése folytán
hogy szék ügyészének a magán-ügyvédség
Conrad
Mórt
ideiglenes
szász ispánná kinefolytatását el nem türi, Conrad Mór lemonvezte.
dott az ügyészségről és az ügyvédséget folyAz ó szász párt békételenkedett; tüntetatá. Polgártársai bizalma öt egyszersmind
tésekre
készült. A tüntető szándék azona város oratori hivatalára emelé.
ban
felettébb
elsimult az uj ispán leérkezté1861-ben szülőföldje részéröl kommunivel,
és
csakis
annyira szorítkozott,hogy egy
tási taggá választatván a Szebeni közös komö
Felségéhez
intézett föliratban, melyet 9
munitásba, ott erélyesen küzdött a szabadszavazat
vitt
keresztül
8 ellenében, alkotmáelvü ellenzék soraiban b. Salmen, akkori
nyuk
épségben
tartását
kérik.
szász ispán czentralizáló törekvései ellen.
Ugy látszik, Conrádnak az a szerencse
Eme küzdelemnek tulajdonitható, hogy az
jutott, hogy az alkotmányellenes tüntetések
eredetileg tervezett és a birodalom egysége
élét mindig el tudja venni.
mellett tüntető fölirat helyett egy megleheAz uj-szász párt, mondhatni, a nép ösztös határozatlan hangu és csupán az alkotszesége, hozsannával fogadja uj ispánját:
mány helyreállításáért köszönetet mondó
Segesvár, Brassó polgárai köszönő iratot
hódolati iratot eredményezett ez a gyüléintéztek kineveztetéseért a miniszteriumhoz.
sezés.
Üdvözli öt minden hazafi e sok munkát és
Conrad Mór szabadszellemü müködésénagy tapintatosságot igénylő hatáskörben
nek hatása meglátszott szülőföldén is. Nagy
A munkás, iparos, vagyonos szász nép viszorész tulajdonítható neki Köhalomszék sza- nyainak rendbeszedése, különleges alkotmábadelvü magatartásának érdeméből: hogy nyuknak a közös alkotmánynyal kiegyeztehatározottan a Magyarországgal való egye- tése jó és fontos szolgálat az egész hazára
sülés mellett buzogtak polgárai és az ó-szász nézve.
Iléthi Lajos.
párttal szemben folyvást ellenzéket képeztek.
Erőteljes és határozott egyéniségek egész
vidékek szellemére elhatározólag hatnak és
Egy hallgató költőhöz.
boldog az a vidék, mely érdekeit felfogó,
Mint téli, néma pusztaságban
azokért buzgó egyéniséget birhat vezéréül.
Eltévedt vándor megremeg,
Köhalomszék ilyet birt Conrad Mórban.
S minden megingó kis fűszálban
Oly férfiu jeles tulajdonai azonban, a minő
Lát ijjesztő kisértetet, —
Conrad Mór, nem kiváltságolhatók sokáig
Es végre — hosszasan habozván —
Kebléből egy jaj t'ölszakad:
egyetlen vidék által; meglátszanak azok és
A gyönge lantos tört kobozzán
tiszteletet keltenek távolabb is. ö t is az
Ugy halld e félénk hangokat.
186%-iki Szebeni, ugynevezett tartományFélénkek s mégis oly merészek —
gyűlésre a brassói kerület választotta képHiszen tehozzdd szólanak!
viselőjévé.
— Midőn megkúszált volt a fészek
Ebben a gyülekezetben semmi tere sem
És nem zöngtek a madarak;
nyilt munkásságának: az os alkotmány helyMidőn erdő, berek kihalva,
reállításáért nem küzdhetett, már a gyülés
Gyásznak ködét horda a szél:
szervezésénél fogva lehetetlenné levén téve
Te tanitád meg őket dalra,
minden ily irányu küzdelem: következőleg
S társukból mesterük levél.
egészen tevéketlen állást foglalt el, mert az
Ks szólt a lant, midőn merészség
alkotmány-felforgatás üdvtelen munkájában
Volt hangosabban szólani —
nem akart részt venni.
Midőn a latrok félve nézték,
Ha csak mozdult is valami, —
1865-ben Kolozsvárra gyült erdély
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Midőn a pallos, hő* kezérül,
Vére szomjuzó bakóra szállt,
Midőn a birák közt vezérül
Ott láttuk ülni a halált . . .
De te, jajunkat dalba öntve,
Fájdalmink' megszeretteted!
S csak most ér/ők, hogy lantod zöngte,
Hogy milyen nagy a veszteség.
Csak most értők, hogy a mi elmult
Meg' vissza kell azt küzdeni,
S mily lángra gyújtanak a feldúlt
Házak kioltott lüzhelyi! . . .
A „pusztuló erdőt" lefestve
Oh jól éreztük, hogv mi bánt?
8 tudtuk, ha „közelit az estve",
Szived feledni mért kivánt . . .
Sámsont, a kik malmukba fo°-ták,
És „Ikarusnak" végzetét,
S az árva „terepélyeá nagy fát"
Mindünkkel jól megérteted!
S midőn áttört a Tanák zsenge
Iiügye, hogy eljött a tavasz,
S te a dicsőt dicsőén zengve,
Feledve lőn a sok panasz;
S hogy, mint egy ujabb Simeonnak,
Hálára nyilt meg ajakad:
Mik éltét hirdetek a honnak
Szentnek vallók a szavakat!
De hujh! kora volt ujjongásunk!
Megcsalt a fény, s jött a setét . . .
S hogy még nagyobb keservet lássunk
Lantod tenmagad tépdeséd . . .
Nagy kéjelgőn merült be lelked
A kín maró hullámiba —
„S ülvén Babylon vize mellett
Veted lantod fűz ágira . . . "
S azóta nagy csöndesség támadt —
S ki ejtne szót e csend közé?!
Egy volna még . . .! de hajh! a bánat
Az ő hangját is megtöré . . .
S miként vezért ha veszt, a tábor
Szétszórva, báva témfereg,
S nincs közte egy, ki tesz, ki bátor:
Ugy teng a kis dalnok-sereg!
Vedd hát lantod'! S ha van keserved,
Csak hadd zokogjon ajakad!
— Fájóbb sebet, oh, mi se' verhet
Sziveden, mint ha néma vagy!
Az elfojtott kín ne emészszen,
Ne őr'je titkon szívedet:
Ontsd dalba ki! s habár egészen
Kiszakad véle életed!
Oh vedd lantod'! s ha a hazának
Sorsára szemed aggva néz,
S látod, hogy a jog igazának
Vesztere van kinyújtva kéz:
Hallasd intő, kesergő szódat,
Mint a vihart jelző madár,
Mig a velőket rázó szózat
Minden, minden szivet bejár!
Oh vedd lantod,! s ha — oh ha ez lesz! —
Boldognak látod e hazát,
S megint remélni, bizni kezdesz:
Nyomd el önbúdnak panaszát,
S hallasd a diadalnak büszke
Harsány, ujjongó énekét,
S — méltó dalnok! — ki ezt kiküzdte :
A Nagynak méltón zöngd nevét!
__
Szász Béla.

A fekete

ember,

Történeti elbeszélés.
GYŐRY VILM0S-t<51.
IL

A falu szökik.
(Folytatás.)

— Most haza megy, követni akarom, —
mondá Mihály, sietve hagyván el rejtekhelyét — bizonyosan a barlang másik nyilasán fog távozni.
Lovához sietett, eloldotta a fától, ráveté
magát s óvatosan azon irányban léptetett, a
hol idejöttében a két magánosan álló lovat
találta. A fák sarüje s az éj félhomálya rejtve
tárták öt minden fürkésző szem előtt,
Nem csalatkozott számításában. Nem

kellett sokáig várakoznia, s az erdő sűrűjé- nél megjelenni paraszt ruhában híveid elött,
— Mindjárt odavezetem nagyságos nagy
ből két férfi alak bontakozott ki a homály- attól félnél, hogy kinevetnének. A minek uramat.
ban, kik egészen szótlanul, sietve haladtak nincsen igaz kezdete, nem hiszem én György,
— Előre 1
kiáltá fel a csausz, ostorát
a lovak felé.
hogy valaha jó vége legyen annak!
suhogatva.
A csillagok világánál az egyikben felisGyörgy villogó szemekkel tekintett a
A megrémült ember pedig nem hagyá
meré György óriási alakját. A fekete em- beszélőre.
magának kétszer mondatni e parancsolatot,
ber már ekkor levetette vitézi öltönyét s
— Nem szent e az, a mit én akarok? — hanem neki lódult hajadon fővel az utczáujolag a maga egyszerü paraszt ruhájában kiáltá fel izgatottan.
nak, süvegét folytonosan kezei között szomutatkozott.
— De okos dolog-e, hogy épen te akarod? rongatva.
— Alakoskodik, veszni indul — sóhajtá
— Hagyj el engemet, Mihály, hagyj el
Békességes, földmives emberre mindig
Mihály szomoruan — ha még megmentengemet! Jézushoz is odajött a kisértő. Ne igen nagy hatása van a fegyveres csapatnak.
hetném !
bánts engemet! tudom én, mit cselekszem. Valami különös kápráztató ereje van a fegyEzen közben György és kisérője a pari— Látod György, ha nem szeretnélek, nem verek csillogásának, melyet a nyugalmas,
pákhoz érkeztek.
szólanék. Tanulj más kárán. Nemcsak te munkához szokott szemek nem tudnak va— Köszönöm vigyázásodat — mondá
akartál jót, jót akart ugy-e Dózsa György lami nagy vakmerőséggel kiállani.
György — urra teszlek egykor hűségedért.
Kicsiny volt a falu, hamar odaértek a
is? Ma is siratja minden jobbágy az ő cseleMost siess eléjük a rövidebb uton Nagyház elé. A csausz parancsot adott lovasaikedetét. Vigyázz, te is ugy ne járj!
Bánya felé; vezesd öket Szücs László házának s azok villámgyorsasággal körülvették
— Hagyj el engemet!
hoz, ezt a hü embert köszöntsd nevemben,
— Van feleséged, van gyermeked, van a az egész hajlékot.
s mondd meg neki, minden jól megy. Megint
A vezetőn, még csak a kiváncsiság sem
ki gondodat viselje most, lesz a ki gondodat
többen vagyunk legalább negyven harezostudott
erőt venni, hogy valahol félrevonult
viseli, ha megöregszel. Neveld a te gyermesal. Isten vezéreljen.
volna,
s
megállva végig várja vala a törtékeidet Isten félelmében, s bizd az ország
S azzal mind a ketten lovaikra vetek
nendőket;
hanem a mint kezdte észrevenni,
dolgát másokra.
magukat, s mig a parancsot teljesitő a köhogy
az
ő
kötelességének
immár ugy látszik
György keserüen felkaczagott.
zeli város felé indult meg azonnal, a paranvége
van
s
rá
többé
semmi
szükség nincsen:
— Másokra? — kiáltá fel gunyosan —
csot adó falucskája irányában inditá meg
kereket
oldott
s
elinalt
a
merre
legkurtább
másokra? Azokra az aranyos, bársonyos
csendesebb lépésben paripáját.
volt
az
utcza
előtte.
pulyákra ugy-e, a kik odavetnek prédául benMihály várakozott egy darabig, s azután
György épen odahaza volt. Szótlanul
nünket a pogány vérszopóknak? Másokra!
valamivel gyorsabban György nyomába
Azokra, ugy-e, a kik máris elvesztették fél ült akkor is az asztalnál, könyökére támaszthajtá lovát.
Magyarországot, mert meg akarták menteni va gondolatokba mélyedt homlokát.
A fekete ember mélyebben el lehetett saját nyomorult életüket? Hagyj el engem,
A házban levők mind egyszerre pillanmerülve gondolataiban, semhogy az utána Mihály, hagyj magamra, nem értesz te enták meg az odarobbant fegyveres csapatot.
ügető lovas neszét figyelemre méltatta vol- gemet!
— Ur Jézus, törökök! — sikolta fel Anna
na. Vissza sem tekintett mindaddig, mignem
rémülten,
s elhalaványult.
— Am te lássad — mondá a másik,
követője közel jutva hozzá, nevén szólitotta.
Gyermekei
sikoltva, remegve vonultak
midőn látná, hogy minden törekvése haszonNevének említése meglepte a merengé- talan — én sajnállak tégedet.
anyjuk mellé.
sekbe mélyedt férfiut. Nagy hirtelenséggel
György meglepetten szökött talpra s első
Azután némán, szótlanul haladtak egyniegforditá lovat s villogó szemekkel tekindolga volt, hogy roppant szekerezét ragadott
más mellett.
tett a hang irányában.
A falu alá érve, Mihály leszállt a lóról, fel a szoba egyik sarkából.
— Ki az? — dörgé oly hatalmasan,
— Tedd le, György, az Istenért, tedd le,
s kötöfékét György kezébe adá.
hogy a visszhang háromszorosan zengé visz—
rimánkodék
az asszony, alig tudva hova
-- Mihály, — mondá ez, búesu helyett
sza kiáltását.
lenni rémületében — mit érnél te egy ma— Legjobb barátod — viszonzá Mihály, szigoru tekintetet vetve a megszólítottra — gad annyi ellen!
el ne árulj engemet, mert esküszöm az élő
odaszöktetve melléje.
— En meghalok, de közülök is meghal
Istenre,
nem éled túl azt a napot!
— Meglestél ? — zúgott fel György, s
egypár! — dörgé a férj ingerülten, s az ajtó
— Tőlem ne félj, szegény ember — felé rohant.
első felgerjedésében összeszoritott öklét féviszonzá amaz — te csak egytől félhetsz,
lig felemelte.
Anna földre veté magát, átkarolta tér— Mert szeretlek, György, és szeretem saját magadtól!
deit s aggodalmában talán maga sem tudva
testvéremet. Tudom, hogy egyetlen csapáIII.
mit mond, felkiálta:
sod földre terítene, de ne cselekedd, nincs
Azon ösvény, a melyről nem lehet többé
— Neked nem szabad meghalnod!
okod rá. Én tudok hallgatni, hallgatok is az
visszatérni.
Ez a szó megállította a bizonyos veszeegész világ előtt, csak te előtted nem akarok
Valami egy héttel azon események után, delembe rohanó férfiut. A szegény asszony
néma maradni.
melyeket az előbbi fejezetben előadtunk, felkiáltásának ő egészen más értelmet tulaj— Szólj.
donított, mint a kimondó maga.
mintegy huszonnégy lovasból álló török
Meginditák egymás mellett lovaikat.
— Igazad vanl — mondá egész a hihet— Meglestelek, György — kezdé a hü csapat vágtatott sebes ügetéssel ugyanazon lenséggel határos hirtelen nyugodtsággal, —
r
okon nyájns szelídséggel — tudom, hogy az falucska felé, melynek igénytelen házsorai nekem nem szabad meghalnom!
"em jól esik neked. De hátha javadra válik; között Karácson Györgynek, a fekete emberA ki nem tudá, hogy e szavak mellett
neked is, házad népének is. Mit akarsz, sze- nek hajléka állott. Ezen falu magyar királyi minő gondolatok üzték egymást, villámgyorrencsétlen ? Miért kevered magadat olyan területhez tartozott, s igy a törökök megje- sasággal, fellengző, ábrándos lelkében, az
dolgokba, a melyek legelőször is téged ma- lenése a mily szokatlan és váratlan, ép oly valóságos csodának, megfejthetlen talánynak
gadat zúznak össze? Te akarod elűzni a tö- meglepő és megdöbbentő volt a magyar vélte volna kedélyállapota oly hirtelen megrököt az országból, a ki ellen hatalmas had- lakosság elött. A mily gyorsan a lovasok változását.
seregek ugy elenyésztek, mint köd enyészik robogtak, ép oly sebességgel futamodott el
Mindez sokkal kevesebb idö alatt történt
szél zugása elött ? Koldusbotra juttatod saját érkeztük hire is faluszerte.
meg, semmint elmondani lehet. Az egész jecsaládodat, meglásd, elpusztulsz magad s
A legszélső háznál maga a gazda künn lenetre alig kellett nehány röpke pillanat.
veled együtt mindazok a boldogtalanok, a állt épen a pitvar-ajtóban, s midőn a fegy- Mig odabenn e párbeszéd folyt, az alatt a
kik nyomodban haladnak. Meggondoltad-e, veres csoportot nagy hirtelenséggel megje- lovas csapat egy része a házat fogta körül,
hová vezet cselekedeted ? Kitöl reménylesz lenni látta, ugy megrémült, hogy csak állt, másik része az udvarba rontott kivont kardsegedelmet ?
állt remegő lábakkal s meg nem tudott volna dal és felvont ijjal.
(Folytatása Mvetkeiik.)
fordulni,
be nem tudott volna menni a világ
György nyugodtan hallgatta végik sógora
szavait, Mikor az utolsó kérdésnél elhallga- minden kincseért.
tott, akkor ihleten emelte föl setétszinü ar— Melyik itt a Karácson György háza?
Vázlatok Bab)loniából.
czát a fénylő csillagok felé, s jobbját az égre — rivalt rá a csapat vezetője, egy büszke,
emelvén, csak ennyit válaszolt:
lenéző arczu csausz, ki talán érezvén, hogy
II. A Bábel tornya.
— Az Istentől!
a magyar nyelvet, nagyon darabosan töri,
Vannák vidékek, melyeket az isteni godviseMihály néhány perczig elhallgatott.
sulyos lovagkorbácsa suhogatásával akart, a lés, ugy látszik, jó eleve arra szánt, hogy talál— Az Istentől — folytatá azután le- megszólított elött nagyobb nyomatékot sze- kozó helyül szolgáljanak a népeknek. Ez volt rencsüggesztett fejjel — szép a te hited és be- rezni szavainak.
deltetése annak a nagy terjedelmü sivatag lapálycsüllek érette.' De lásd, György, a ki az
A falusi ember lekapta fejéről süvegét s nak is, melyet keletről s nyugotról a Tigris és
istentől várja segitséget, szabadé annak olyan alázatossággal, minővel még talán Eufrates határol 8 melyet épen ezért a görögök
idegen ruhába öltözködni, s magát eltagad- soha csauszt nem illetének, nagy szolgálat- M«sopotamiának (folynmközi tartomány), a keletiek Naharímnak neveztek. S valóban e vidék az,
ni, hogy rá ne ismerjenek ? Ugy-e nem mer- készen e szavakat mondá:
hol az ó-világ mindenféle nemzete összetalálko-
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Marutot; hanem ezek a szerafinok elkezdek azt
zott és Nimródtól kezdve Mohammed utóda''ig az keinencze maradványai, melyben Ábrahám a kal- művelni, mit mindenkinek tennie kell keleten:
deusok
bálványszobrait
megolvasztatta;
a
másik
Ázsia feletti uralomért versengett. Az emberi
szerelmesek lettek s még pedig, a mi legfurcsább,
társadalmak történetének is e tartomány volt ki- fél szerint, mely azt állitja, hogy itt emelkedett a egy tisztességes, férjes nőbe. A menyecskének
magasba a Bábel tornya, ezt az üvegesedést az a
indulási pontja.
villám okozta, milyet Isten e pogány épületre sikerült a két mennybeli gavallértól a paradicsomi
Halljuk a szent irást: „Mind az egész föld
jelszót kicsalni — hisz mi nem sikerül egy csinos
pedic egy nyelven szól vala és a szólásnak beszéde lovelt.
Megjegyzendő, hogy a Bibliában szó sincs ravasz nőnek? s egy szép reggelen csak azon vetegy vala. Mondának annakokáért: Jertek, építarról
a villámról, mely a Bábel tornyára csapott ték észre, hogy a paradicsomban egy hivatlan
sünk magunknak várost és tornyot, melynek mavendég tartja finom toilette-jét. Az angyalokat
gassága az eget érje és ily módon szerezzünk volna.
Hosszas lenne elbeszélni, miként született s rögtön eléczitálták, s ezek bűnöket nagy-töredelmagunknak nevet. De az Ur összezavará nyelvömesen, bárha egykissé későn is, bevallván, a jó
ket, oly módon, hogy egymást nem értették vala mennyiféle változáson mant keresztül az a fölte- isten megszánta őket, s csak arra büntette, hogy
többé. Akkor félbe hagyták a város és torony épi- vés, mely idővel az utazók közös hitczikk-ilyévé Bábelben egy láthatatlan kutban szemöldöküknél
tését és szerteszélyedtek az egész földön. Ezen lett, hogy t. i. Birs-Nimrod nem egyéb, mint a fogva felakasztatta, és e nem igen kény-elmes
okból nevezték vala ezt a várost Bábelnek, vagyis hires Bábel tornva. Benjámin de Tadela, s utána
positurában kénytelezavarnak, mert ottan
nek bevárni az itélet
zavarodának össze a
napját.
nyelvek." Igy adja elő
Végül még egy
a Biblia a legrégibb
igazán meglepő törtéhajdankor e nagyszerü
netkét akarunk megmaradványának ereemliteni, melyről olr
detét. Már csak e savasóink aligha hallotjátságos felfogás is,
tak eddigelé. Egy bagmelylyel a zsidó hadadi karmelita pátergyomány a Bábel tornek az az eredeti ötnya építését előadja,
lete támadott, hogy a
elég volt arra, hogy
boldogságos szűz mellminden kor tudósai, és
szobrát Bábel romjaira
minden művelt nemfölállítsa s igy e helyet
zet utazói és régiségmintegy a katholicisbúvárai a legnagyobb
mus birtokába vegye.
érdekkel igyekezzenek
Az eszme elég különös
f öllebbenteni a bizonyvolt, de annál bajosabb
talanság sürü fátyolát,
a kivitel. Ám az igaz
mely az emberi nem
buzgalom legyőzte az
gyermekkorának e tiakadályokat és a tisztokszerü emlékét oly
telendő atya csaksok századon át fedeugyan fölvergődött a
zé. Eddig azt sem tudrom tetejére. De mekták bizonyosan, hogy
kora lehetett váratlan
Babylonia számtalan
meglepetése, midőn ott
romhalmaza közül voioly vendégre talált, ki
taképen melyiket leaz ünnepélyre aligha
hetne Bábel romjainak
hiva volt: a tetőn egy
nevezni, de most már
szép nőstény párduez
legalább e részben telsütkérezett a napon és
jes bizonyosságra jua merész páterrel
tottunk.
egész nyugodtan farUgyanis hitelesen
kas —akarom mondani,
be van bizonyitva,hogy
párduez-szemet nézett.
a földhányasok és tégMikor az alant levők
lák ama nagy tömege
értesültek e nem reés halmaza, mely az
mélt, de nem is óhajEufratos nyugati parttott találkozásról, reszjától kétórányira emelketve kiáltanak a pákedik , s melyet az
ternek, hogy az istenottani hagyományok
ért, ereszkedjék le tüsBirs-Nimrod-nak netént; de ő csakugyan
veznek, a Bábel torrettenthetetlen vala, s
nyának maradványai,
egy órai szívélyes
mely épület később a
szembe3zéd után a párBelus temploma is
duez megunván a kovolt. Ezen omladékmédiát, odább állott s
halom, melyet egy téga hőslelkü páternek
lafalnak még most is
végre mégis sikerült a
elég magas maradvákicsi bronz Máriát aa
nyai koronáznak,minttetőre tűzni. Azóta ott
egy 150 lábnyira emeldíszeleg a kis szobor
kedik ki a terjedelmes
e hihetőleg ott is malapályból s valóban
rad, mig valamelyik
meglepő látványt nyujt
bagdadi zsidó vagy
a szemlélőnek.
arab régiségkereskedő
A Bábel tornyának
a fölmászás nyaktörő
romjainál azutazótlegvállalatára nem veteinkább meglepik azok
medik és a bábeli Mia megüvegesedett kőasszonyunkat egy gazdarabok, melyek a hadag angol utazónak
lom tetejét fedik, 8
Mylitta istennő vagy
melyeket első tekinSzemiramis királynő
tetre tüzes szikláknak
szobra helyett borsos
Vázlatok Babyloniából: III. Babyloni zsidók.
tarthatnánk. De ha köáron el nem adja.
zelebbről vizsgáljuk e
sziklatömböket, azonnal kitünik, hogy nem egye- Pietro della Valle hires keleti utazók voltak az
III. A babyloniai zsidók.
bek sárgás-zöld téglarétegoknél, melyek föld- elsők, a kik a Bábel tornyát a mai Birs-NimródHillében,
mely a hajdani Babylon déli neszurokból készült ragasztékkal vannak össze- nál (hajdan Borsippa) keresték. Csak azt jegyez- gyedére van épitve, mai nap is laknak zsidók.
illesztve, s^ ugyancsak foldszurokkal bevonva, s zük meg, hogy a biblia azon helyét, hol ,,égbe Benjámin de Tudela, mikor itt utazott, még
igy aztán összeégetve és megüvegezve, az e^ész nyuló torony" épitéséről van szó, s mely az isme- 10,000-nyi zsidó népességet talált. Biztos adatömeg oly szilárdságot nyert, milyent a kál- retes legendára szolgáltatott okot, világért sem taink nincsenek róla, hogy a zsidók jelenlegi
deusokon kivül még egy nemzet sem tudott adni kell oda magyarázni, mintha a torony építőinek száma mennyire megy, de az 5000-et semmiesetre
műveinek. Nem csoda tehát, ha sokan képzelő- csakugyan az a képtelenség lett volna szándékuk- sem haladja meg, a mi Hillé összes lakosságának
tehetségöknek szabad röptét engedtek a bámu- ban, hogy az égbe jussanak. Nagyítás, tulzás az épen egy harmadát teszi. Minden hagyomány oda
latos kőtömbök körül, s a legfurcsább föltevé- egész, milyent nemcsak a keleti íróknál találunk, mutat, hogy ezek a zsidók a Nabukodonozortól
sekkel akarták eredetöket megfejteni. A biblia- hanem bármelyik nyugati költeményben is az deportáltak egyenes utódai. Megtöltötték Babylokedvelő angolok meghasonlottak e kérdésben, de Aeneis-től kezdve egészen korunkigEgy igen eredeti muzulman hitrege is van nia városait s később ott maradtak, egy részök
azért mindenik fél szentül meg van győződve
saját hasznuk érdekében, más részök pedig Esdráa
arról, hogy az igazság az ő részén áll. Egyik párt csatolva a Babel tornyához. Allah oda küldé kö- és Ezechiel próféták sírjaiért, melyek szent földdé
vetségbe
két
legtisztább
(angyalát,
Harutot
és
azt hiszi, hogy e megüvegesedett kőtömegek azon

teszik r Káldeát előttök. Nemcsak
épen Hillében, hanem Babylonia
minden vidékén laknak zsidók szétszórva, kiket az emlitett próféták
sirjai minden évben összegyűjtenek a közös tiszteletre. Ilyenkor
aztán mindenfelé zsidó karavánokra talál az utazó, melyek Esdrás próféta sírjához igyekeznek,
mely a Bagdadból Bassorába vezető ut mellett fekszik a Tigris
Tii
bal partján.
„Volt alkalmam," irja Lejean
franczia utazó, „egy ilyen zsidó
karavánt látni, mely a mesopotamíai zsidóknak oly teljes gyüjteménye vala, a milyet csak képzelni
lehet. Voltak ott fiatal, jelentéktelen arczok, melyeken a zsidó élet
és jellem ismertető jelel még nem
voltak szembetűnők; voltak öreg,
tisztes arczok, melyek közép helyet foglaltak el a patriarcha és a
pápaszem-kereskedő között ugyannyira, hogy szinte kedve kerekedhetnék az embernek arra, hogy
áldásukat kérje s azután két krajczárral kinálja meg őket alamízsnaképen."
„A nőknél kedvezőbben áll a
dolog: nagyobb részöket oly természeti előny különbözteté meg,
mely a férfi nemnél ritkán volt feltalálható. Voltak fiatal lányok, a
kiknek szépsége önkénytelenül a
bibliai összehasonlitásokat juttatá
eszünkbe a Jerikói rózsákkal, és
voltak tisztességes körü matrónák,
a kik egy kissé hasonlíthattak Judithoz — husz évvel Holofernes
esete után."
~"~r
„Az Esdrás próféta sírja, hova
mind e karavánok igyekeztek, igen
egyszerü emlék a folyam partján,
belsejében a buzgók ajándékaival
gazdagon feldíszítve, de kívülről
csak ugy nézett ki, mint akármelyik szegény
muzulman ziaret (kápolna). Egy szóhagyomány,
melynek hitelessége kissé gyanus, azt állitja, hogy
Cyrus kedvencz prófétája ott halt volna meg.

jámbor Esdrás, de nem is mennek
oly sokan az ő sírjához, mely
Keflben van, részint azért, mivel
<da gőzös nem jár, részint pedig,
mivel Ezekiel nem a boldog napok
jövendőmondója volt, mint Esdrás.*'
Sámi Lajos.

Szász községi biró
Erdélyben,

Erdélyi szász falusbiró fiával.
Esdrás volt Jeruzsálem igazi ujból épitője, s e
körülményből magyarázható ki az a nagy tisztelet, melylyel emléke iránt a héberek viseltetnek.
Már Ezékiel egészen más szabásu jróféta, mint a

Van szerencsénk itten egy erdélyi szász község érdemes biráját
hiven talált arczképben bemutatni,
reményteljes fia urával egyetemben. Ezuttal nem fojthatjuk el
magunkban ama jó kívánságot:
adjon isten belügyminiszter urnak
hasonló jámbor polgárt és békés,
munkás alattvalót mentői többet.
Országos gondjai felettébb könynyülnének akkor.
Bizony! Nincs a szász község
lakójánál békességesebb ember a
világon. Ime, biró uram csak elég
nagyra vitte; nagyobbat ő nem
képzelt és nem képzel magára
nézve: mégis milyen tisztességes
illedelemmel álla meg a fényképész előtt, mintha az „Obrigkeit"
előtt állana. Arczában a mi megmaradt a tekintélyből, az csak a
fiunak maradt: hogy egy perczre
se feledhesse, miszerint apja és
birája előtt áll.
Hogy biró uramnál sok boldogabb ember volna a hazában jelenleg, azt nehezen hiszem. Gyermekkora óta, a hogy gondolni tudott,
előtte legnagyobbnak látszott a
község birája; és ime, most ő az a
legnagyobb. Az igaz, hogy a lelkészt több tisztelet környezi még,
de hát az kiyülesett mindig az 6"
vágyai világán, épen ugy, mint a eomes, vagy a
király. Azt valami olyanformán képzeli ő kegyelme, hogy az Uristen teremt folyvást királyt, comestés papot; ezeken kivül sok, sok szász embert
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a kit aztán a sok szász ember közül leginkább
szeret, azt feljuttatja a községi bíróságig.
Van ő kegyelmének jól berendezett gazdasága a helység közepe tájatt: hosszu, egy sorban
három szobát tartalmazó cserépzsindelyes ház;
annak első gerendájára fölirva az utcza felől,
hogy „emberé a munka, istené az áldás." Keresztben az udvaron gazdasági épület, közből c9Ürrel,
kétfelől ló- és tehénistállóval. Ott áll a kapu előtt
kővel kirakott gémes kútja, és u ház alatt terjedelmes pincze. Azt szeretném tudni: nem látszik-e
meg itt egyszerre a jómódu gazda?
A birói hivatal viselése kényelmes; izgalmas,
ügyes-bajos emberek nem laknak a községben, a
kiknek furfangos pörlekedése megakasztaná a
biró esze kerekét. A szász polgár csendes természetü és annyira kimérten él, hogy még összeveszni sem tud másképen, csupán a hogy isten
tudja hányadik ősei veszekedtek. Olyan pört
aztán, a melynek folyamát már régen kigondolták
mások, olyan pört könnyü elitélni.
Máskülönben is könnyü a birói hivatal mostanában, mióta csak egyféle rendelet érkezik.
Hajh, abban a gonosz időben, 48-ban és 49-ben,
ugyan nehéz volt! Egyik nap Bem küldte a
parancsolatot, másik nap Puchner vagy Urbán.
Biró uram engedelmeskedett mindkettőnek, aztán
rettegett mindkettőtől. Csak azért ijedett meg
tavaly is a magyar világ hirétől, mert tartott
tőle, hogy megint ugy lesz. Hála legyen az Istennek, ribillió nem lett; csak egyféle parancsolat
érkezik!
Van is elég dolga a szász község birájának;
jobb is, ha békét hagynak neki a ribilliós urak. A
községnek szép vagyona van; arra föl kell ügyelni,
azt hasznosítani. Gondoskodni folyvást, hogy szép
tenyész-állatok legyenek a község ménesében és
gulyájában; eljárni vásárokra, s a körűibe lakó
urakhoz a legszebb bikák és mének megalkuvása
végett. Mert a szász ember tudja, hogyha sok
pénzt ad ki effélékért, visszakapja busásan a szaporodásból. Ennek intézését mind a biró vezeti.
Aztán az egyház egy a községgel; más felekezet nem lakik benne, csupán lutheránus. Templom, paplak és iskola fenntartására is ügyelni
kell biró uramnak. Ügyel is: megnézheti akárki,
rendben van, csinos mindenik, ugy hogy gyönyörüség ránézni.
Ezek a biró teendői, és ő elvégzi azokat
pontosan. Azontúl, a helység határán túl, nem
törődik a világ állapotával. Még a comes-változásról is csak annyit tud, hogy eddig hátul volt
Konrád, most meg elől Conrad. Mit bánja ő az
egészet! Nagyurak szeszélye az csupán. A comes
mindig comes. Ha parancsol, engedelmeskedni
kell; ha utazik, elejébe menni, — ha parancsolják.
Szászul nem irnak „Nép Zászlóját," hogy az
bár zavarná biró uram csendjét; nem olvas ő soha
efféle vérzaklató, nyugalomverő olvasmányt. Olvassa, mikor ideje van rá, a bibliát, az ima- és
énekeskönyvet, — aztán a gyerekekkel, mikor
haza jőnek az iskolából, elsilibizáltatja, a mit
tanultak, t. i. s — p—e—c—k, olvasd: Bónisch').
Bizony boldog ember a biró uram, és mi a
belügyminiszternek sokat kivánunk olyan polgárt,
mint ő,—hanem, hogy a hadügyminiszternek csak
olyanok kellenek-e, azt már nem tudjuk.
•ff- Lajos.

Egy pár megjegyzés
„Gábor Áron Rákosnál (1848. deczemb. 1 3 ) " czimü
közleményre.

Demeter Sándor barátom ékes tollal rajzolja
a „Vasárnapi Ujság" íblyó évi 5-diki számában a
rákosi csata eseményeit és Gábor Áron hősies
magaviseletét. Mint szemtanu azonban, nehány
megjegyzést kivánok tenni közleményére. Gábor
Áronnak legelső önkénytes tüzére voltam, első
ágyúihoz a formákat Sajtos, Baló s én gyúrtuk.
Vele voltam eldő felléptétől kezdve, — midőn a
magát megadni készülő székgyülésen kimondá a
végzetes szót: „én ágyút öntök!" — egészen az
1849-ben Hermán-Szt Péternél, a muszkák ellen
vivott első csatájáig.
Ennyit előzményül. S most a dologra térek.
A mint a szerencsétlen marosvásárhelyi csata,
vagyis futás, a szászrégen idulás után megtörtént,
s Csik is a sárga-feketére feleskettetvén, őrvonallal zárta el magát Háromszéktől, hosszasan folyt
a vita a székgyülésen: hogy letegyük-e a fegy*) A szalonna szászul: Bóflisch; németül: Speck. Azt
* tréfát beszélik, hogy a szász gyerek ha Specket lát is
leirva, Bóflischt olvas.

j vert, vagy védjük határunkat. A reactio minden
mesterkedése s erőlködése daczára a leirhatlan
heves vita — Gábor Áron kidönditvén 2 hatfontos
ágyuját a székház elébe — a védelem részére dőlt
el. Minek folytán, a nélkül, hogy a lárma-fák
meggyujtattak volna, táborba szállt Háromszék
minden fegy vertfogható fia. Ez a táborozás hetekig,
ha nem hónapokig, tartott. Sokáig nem történt
apró előcsatározásoknál egyéb. Az ellenség nem
merte határunkat átlépni; a tarisznya, ez egyetlen
eleségtár gyakran kiürülvén, vesztegleui tovább
nem lehetett; átalános volt az akarat: megtámadni az ellenséget. Minden ellentörekvés daczára
az ellenséges határ át lőn lépve. — Prázsmar- cs
Hermánból a császári sereget kiűzvén, indultunk
Brassónak, s midőn odáig értünk, hogy a városból
a jajvihar fülünkig hatott, s már-már mozdonyozni
készüléok, mintha valami villám csapott volna
táborunkba, futott mindenki visszafelé; megmételyezte a tábort a hir, hogy: „Heydte beütött
Háromszékre."
Brassót békén hagyva, másnap uzoui állomásunkból, Gál Sándor vezérlete alatt, indultunk
Hidvégen át Heydte elébe.
Köpeczhez érkezve, hogy d. u. 4 órakor ki
volt szegezve a Baróth vize íiidjúnál két ágyu —
ez igaz; de nem igaz az, hogy a két ágyu egyike
a Kálnoki;féle 1' ., fontos lett volna; ez Hidvégen
maradt. En részemről ezt soha sem is láttam, s
nem hiszem, hogy Gábor Áron is, még csak kisérletképen is lőtt volna vele.
Éjjelre Miklósvárra vonultunk az ágyukkal.
Reggel korán előbbi állomásunkon voltunk
a nevezett hídnál, és csakhamar oda érkezett Gál
Sándor is. Szemben álltunk az ellenséggel. Demeter Sándor ugy irja le a történteket, mintha egy
hadtani könyvből nézte volna ki. Nem volt biz itt
semmi rendes csatározás. A mint szembe néztünk
Heydteval, egy puska-, ágyu szó nélkül megforditotta seregét s megindult a Rikának. Mi utána
eredve, egy hegyormóról kezdtünk ágyuzni a Rika
alján fekvő dombra csődült lándzsás tömegre.
Innen — a hid el lévén égetve — a Kormos-langoson, lent a malomnál, átgázolva, a Kossuthhuszárok után, mi elsők behatolván a Rikába,
folyvást puffogtattunk az ellenségre, mig hült
helyét találtuk. Jól emlékszem, hogy a mint az
ágyuzás megszünt, egy némely hetyke Kossuthhuszár az üzésből visszatérve, dicsekedett előttünk, hogy ,,ő evvel a véres karddal tizenkettőt
vágott le!"
Hogy mi fiatal tüzórekül vonakodtunk volna
követni Gábor Áront az ellenség üldözésébe, az
nem áll. Még kevésbbé az, hogy Jusztinka lépett
volna helyünkbe, ő ragadta volna a kanóczot
kezébe, s indult volna Gábor Áronnal a makacs
ellenség kimozditására. Mindenki tudhatja, hogy
mésf gyakorlott tüzéreknek is, legalább első csatájokban nem könnyü dolog kifogástalanul bánni
el a tüzes kanóczczal, hogy mind magukat, mind
bajtársaikat egy kis járatlansággal könnyen életveszélynek teszik ki.— Egyébiránt a béna, terhes
állapotban levő Jusztinkának a tüzes kanócz
kezébe soha sem volt; jelen volt ugyan e csatában,
da a lőszer-szekéren ült, mint 8-dik szám fungált
— adván le a töltönyöket a szekérről.
De nem is volt volna tanácsos Gábor Áronnak nem engedelmeskedni. Ö az engedetlen tüzérrel kurtán bánt volna el.
Egyszer az ellenség elől visszahúzódó kapitányt, mellének pisztolyt szegezve, téritette meg;
máskor harmad magával 2—300 szaladó lándzsást
kardlapozva hajtott vissza a hidvégi táborba.
Hanem mindezektől eltekintve, az ő tüzérei többnyire mind deákok s önkénytesek lévén, mindenüvé követték volna vezérüket, életüket is adták
volna érette.
Azt irja Demeter Sándor, hogy Gábor Áron
még ott a csatatéren főhadnagynak neveztetett.
Ez állitás tévedésen alapszik. Gábor Áront e
csata után is sokáig „Meister" urnak hittük. Kineveztetése még későre történt.
Ugyanis: Háromszék egymagára állván, minden közlekedéstől elzárva, jónak látta tisztességes
fegyverszünetet kötni az ellenséggel. Ezen idő
alatt Gábor Áron vándorló legény ruhában, Moldován keresztül nem hatolhatván, Udvarhely felé
utnak indult, megtudni: mint áll a magyar ügy.
Ezen közben megjő a hir, hogy Bem Erdélyben
van, s csakhamar rendeletet is kaptunk a fegyverkezésre. Elöször is Csík visszahóditására indultunk három ágyu s vagy két század Kossuthhu9zársággal. S a mint Csikszerda táján a menekvő
császári tiszteket fogdosták, köztünk terem Gábor
Áron szénporosan s jelenti, hogy Forró ezredestől leveleket hozott. Gál Sándor nagy éljenzések

közt proklamálja, hogy a küldött rendelet szerint
Gábor Áron tüzér-főhadnagynak van kinevezve.
Ekkor lett hát ágyu-meisterből tüzér-főhadnagy.
•
László Zsigmond.

A párisi rongyszedők s ntezaseprők.
Európa egyik leggazdagabb városának, Párisnak legszegényebb néposztályához tartoznak a
rongyszedők s utczaseprők. Sokszor szerepelnek
ezek a regényekben, de tán még érdekesebbek a
valóságban. Sok ritkaság ragadta meg figyelmemet Párisban, a hogy mellőzhetném el az annyira
elhíresztelt párisi rongyszedőket.
A rongy.-zedők társulatát férfiak és nők alkotják. — Jóllehet életmódjuk a legalacsonyabb
fokon áll, becsület s önérzet tekintetében nagyobbranguakkal vetélkedhetnek. Az utczaseprőkkel
egy közös helyiségben laknak, s bár foglakozásuk
némileg egybevágni látszik, köztök mindazáltal
föltünő különbség létezik. Csupán a nyomorban
osztoznak közösen.
Csak akkor tarthat valaki igényt a rongyszedői állomásra, mikor mindenből kifogyván; pénze
hét frankra olvadt le. Ezért vehet magának egy
kosarat, egy horgas kampót, melylyel fölszedegetheti az elhányt papir- és rongydarabokat, egy kis
lámpát, hogy éjjel azzal világítson maga előtt. A
rongyszedő a szó teljes értelmében különcz, s
mondhatnók Diogenes hű tanítványa. Megvetöleg néz a nappal munkálkodó gyári munkásokra. 0 korlátlan ur, akkor megy ki, mikor /etszése tartja, télen otthon melegszik vagy didereg.
Ki van téve a legszigorubb nélkülözésnek, de ez
nem töri meg kevélységét, nem szállitja alább
szabadságának becsét, melylyel kérkedni szokott.
Alkonyatkor kezdődik hivatalos órája; ha kosarát, melyet hátára köt., tele szedte, önelégülten
fütyörészve tér haza. Ha jókora mennyiségü rongyot s papírdarabot gyüjtött össze: fölkeresi a
vevőket s csakhamar tul tud adni czikkjein. Ne
higyje az olvasó, hogy sokáig kell lótnia-futnia,
mig vevőre talál. Már előre le van néha foglalva.
Mázsánkint veszik meg tőle portékáját körülbelől
a következő arányban:
Papírdaraboknak mázsája . . .
8 frank,
Zsákszöveteknek
8 ,,
Gyapjurongyok . . . ; ; .
18 „
Vegyes rongyok
22 ,,
Jobb minőségü rongy . . . .
28 ,,
Finom gyapotrongy . . . . . .
34 „
Finom vászonrongy
44 ,,
A rongyszedő mindent kutat, mindent fölszed korsarába, a mit használhat; csak a takarékosságot nem leli meg soha; a mit keres, az utolsó
fillérig a korcsmábi vándorol. Nálok becsületbeli
kérdés a részeg embert föl nem emelni, valamint a
részeg rongyszedőt sem emeli föl senki sem.
Az utczaseprő rendesen gyermekkorában
kezdi el az utczasöprés művészetét. Kiterjedt testület ez; nejeikkel s gyermekeikkel 9000 lelket
bizonyosan számítanak. A városhatóság felügyelete alatt állanak, a férfiaknak napibére 1 fi-t, a
nőké 40 kr. A munkaidő reggeli két órától esti
kilenczig tart — Szomszédaikról a többek között
leginkább vallásilag különböznek, a mennyiben a
rongyszedők csaknem az utolsó emberig; római
katholikusok, a seprők pedig lutheránusok. —
Jellemzi őket az egyházhoz hű ragaszktodás; három templomjuk van, mindenik csinos, R/jól rendezett; a hivek figyelemmel hallgatják Sa pap beszédét, s buzgóan énekelnek. — Templotkijok mellett
iskola is van; rendkívül sokat adnak\arra, hogy
gyermekeik jó neveltetésben részesüljelek, s ne
örököljék szüleiknek szennyes foglar&ozását.
Hát a magyarországi alacsonysw, sú szülék
gyermekeiről mikor lesz igy gondoskodva ? Reméljük, hogy a haza sorsát szivükön viselő lelkes
férfiak nemcsak a multra s annak emlékeire, hanem
a jövőre is kiterjesztik figyelmöket.
Könyves T. K.

Bukuresti levél.
Bukarest, 1868. febr. 22.

Azt hiszem, hogy ösmeretes e lapok olvasói
előtt Papiu Ilarianu, vagy másképen bodoni Pap
Sándor neve. Ő erdélyi születésü, édes atyja g. n.
e. oláhpap volt. A forradalom után, azon románok közül, kik tevékeny részt vettek volt az ellenünk való küzdelmekben, többen önkénytesen
odahagyták a szerencsétlen hazát, melynek romba
dült palotái nekik is azt hirdették, hogy légváraiknak szintugy vége van, s jobb lesz, ha tevékenységüknek más hazát keresnek.

Az Erdélyből szállásukat ily szándékkal
Moldva-Oláhországba áttett román férfiak nevezetesbjei: Majoresko Laurián, Barnucz, Balaseszkó
és Papiu. Rzek közül Majoresko és Barnucz elhaltak. Balaseszkó pedig erkölcsi halott. Mindnyájan
tanári állomást kaptak itt, az itteni román tanügyet
ők reformálták, munkálkodásuk folytán haladt anynyira elő, a mint malátuk. Papiu azonban legtöbbre
vitte, nemcsak jogtanár, de Kuza alatt igazságügyér is volt. Ekkor irta azt a röpiratot, melyet
„Erdély függetlensége" czim alatt adott ki több
nyelven, s melyben a magyarnemzet elleniboszus
érzelmeit megörökitette. Ekkor szerkesztette a
„Történelmi kincsek" czimü időszaki folyóiratot
is, melyet a kolozsvári muzeumnak is megküldött.
Ma Papiu az itteni semmisítő törvényszéknél
államügyész, és mint ilyen alapitotta a „Tranjylvániai társulatot," melynek ő buzgó elnöke.
E társulat czéljai segélyt nyujtani az erdélyi
és magyarhoni oláh ifjaknak, hogy Moldva Oláhországban vagy a külföldön tanulhassanak; vég
czélja pedig — mint Papiu mondja: a románság
kultúrája és Mihály Vajda halálának megboszulása. — Közelebb szemére is lobb mtoUák asenatusban, hogy ügyészi kötelmeit a „Transylvania"
ügyei miatt elmellőzi, de én ezt nem vizsgálom.
Czélom egyedül e társulatnak 8 havi működését
felmutatni és figyelmébe ajánlani a magyar nemzetnek, nem egyébért, mint azért, hogy meglássák,
mennyire szükséges volna, hogy hazánkban is
alakuljon egy ilyen társulat a moldva-oláhországi
konstantinápolyi, alexandriai éi bukovinai magyar gyermekeknek a hazában és külföldöni képeztetésükre.
A „Transylvánia társulat" mult 1867. juliusban alakult itt Bukurostben és elnökül azonnü
Papiut választotta. Mult év oktober 22-én tartotta
első évnegyedes gyülését, mikor már volt 12,358
piactere. Á társulatnak vannak rendes pártoló és
alapitó tagjai. Az alapitó fizet egy évre 12 cs. k.
aranyat, a rendes tag 12 húszast, a pártolók a
mit akarnak. Második évnegyedes gyülését e hó
14-én tartotta, 8 ekkor már volt a társulatnak
32,390 piaszter tőkéje. Nagyszerűek az egyesek
adományai is, de nagyobbak az egyes megyék és
városok évi jutalékai e társulat czéljainak előmozdítására. Igy pl. Krajova megye ad évenkint 2000
piasztert, azaz 62% aranyat, Bukurest városa 506

A magyar akadémia ez évi nagygyűlése.
(Márczius 17-18.)

Az akadémia ez évi nagygyűlése, mely tulajdonkép a mult évre szól, márczius 17-éu kezdődött. Megelőzték a nagygyűlést az egyes osztályok elő-értekezései, melyekben a jutalmak,
tag-ajánlások stb. magállapittattak.
A nagygyülés első napján, mírcziu8 17-kén
a tagok rendkivül nagy számmal jelentek meg;
hallgatóság előtt a terem zárva volt.
B. Eötvös József a nagygyűlést megnyitottnak nyilvánítván, a titkár mindenek előtt fölolvasta
a márczius 2 l-én tartandó nyilvános közülés programmját; a közülés tárgyai: elnöki megnyitó beszéd és titoknoki jelented után Toldy Ferencz
tartand emlékbeszédet Czuczor Gergely felett és
Horváth Mihály fog értekezni a megyék szerepléséről nemzetünk életében.
Ezután felvétettek az osztályok jelentései a
jutalmakat illetőleg:
A nagy-jutalom odaitélése az idén a nyelvtudományi osztályt illette, mely korábbi megállapítás szerint rendesen két jutalmat itél oda szépés nyelvtudományi munkákért. Az elsőt (200
arany) elnyerte Tompa Mihály költeményei 6-ik
kötetével. A kitünő költő munkái közül csak ezen
kötet esett a pályamunkák évkörébe 1361 — 66 ba,
a az osztály bár sajnálta, hogy a jutaimi körbe
nem vonhatja a költő összes munkáit, de megelégedéssel jelenti ki, hogy a költő folytonosan
emelkedvén, tulajdonkép ebben culminált, ugy
hogy itt az óda mélysége és magassága uralkodfk,
« e kötet maga teljesen megérdemli az akadémia
•tosszoruját és nagy-jutalmát.
A másik nagy-jutalmat (200 arany) derék tudósunk Toldy Ferencz nyerte el Nemzeti irodalom történetével, ezen valóban kitünő munkával.
A Marczibányi-jutalom (50 arany) Gyulai
1 álnak itéltetett oJa Vörösmarty életrajzáért,
'nely kitünő pragrnaticai rajzát adja a nagy költő

aranyat, Rimáik s Zerat inogye 4000 piasztert,
Ilsov me^ye 2964 frankot, Jasszy 4000 piasztert,
Galacz 4000 niasztert stb. Elnök továbbá jelenté,
hogy a Transylvánia társulatot I. Károly herczeg
megerősitette, hogy az államnyomda ingyen nyomtatta minden kiadványait, és hogy a lapok pártkülönbség nélkül örömmel közölték minden felhívását, (Taps). A társulat pecsétjén Traján oszlopa
van és a dacoroman évszám MDCCLXI, mely
épen 1807-nek felel meg.
„Társulatunk — folytatá Papiu — hírnévre
tett szert, valahol csak oláhok laknak. A bécsi
oláh ifjuság „Románia" társulatot alapitott ez
év elején. Az „Assotiatiuncatranslyvana" „Sotietatea Transylvania" nevet vett fől, ennek a névnek t. i. Erdélyben nagyobb jelentősége van, mint
itt; cz egy ujabb vis^hangja a románok tiltakozásának ezen román provinczia függetlensége érdekében. (Viharos taps).
„Társulatunk gyors lépésekkel fog előretörni.
Az egész románságnak részt kell venni ebben a
jótékony és kitünően nemzeti társulatban, ebben
a testvéries és nagylelkü üdvözletében az alsó
dáciabelieknek a felső dioiabeliekhez. A kultura
megváltandja Romániát. Midőn m°gvilágosodol,
oh román nemzetem, a tu lomíny által, a megvilásitott jó tettek egyesiteni fognak ; a földön nem
lesz válagacottabb nemzet — mondá Sikendeal —
mint te. — Főleg mi, a kik ma szerencsések vagyunk, kötelesek vagyunk, áldozni Kárpátokon tuli
testvéreinkért. Az ők felvilágositások a mienk.
Azonban kötelesek vagyunk azért is, mert a mint
már mondám — onnan az örökkévaló Kárpátok
központjából jöttek ide Dragos és Negru Vajda
8 örökké em'ékezetünkben kell tartanunk, hogy
azon a mezőn, a melyen Traján Decebalt legyőzte,
ott ama végzetes mezőn halt meg Mihály vitéz
még máig meg nem boszult halállal." (Hosszas
lelkesült taps).
Az elnök beszéde után a társulat igazgató
tagokat választott.
Ezen társulaton kivül még két társulat működik a nevelés ügyében, u. m. a román nők társulata és a „román népoktatás t irsulata." Eíekről
közelebb.
É-> mi, kiket sorsunk a hazán kivül élni kónytet, miker leszünk megváltva a magyar haza által
az elkorcsulás vészes tengeréből?
B. l. \

TÁRHÁZ.

életének, a oly műgonddal van dolgozva, hogy irodalmunkban mint ilyen páratlan helyet foglal el.
A Sámuel-dij (15#arany) Vadnay Lajos egy
értekezésének ítéltetett oda.
Következtek a pályamunkák. A Marczibányi
40 aranyos jutalomra két pályamunka érkezett,
melyek közül egyik sem nyert jutalmat. A Nádasdy-dijat (100 arany) Szász Károly nyerte el
„Almos" czimü költői elbeszélésével, melynek
mind compositióját, mind nyelvezetét kitünőnek
mondá a bírálat. E mellett dicsérettel a „Perényi"
czimü költői elbeszélés emlittetett meg. Á hölgyek
dijára „A szépről" három pálya-munka érkezett
be, melyek közül egyik sem nyert. — A Goroveféle pályadijra „Az ó-classícismus befolyása a
magyar költészetre" 1 mű érkezett be, s hasonlólag ez sem nyert.
A törvénytudományi osztálynál kitüzött Fáy
András-féle takarékpénztári jutalomra egy nemzetgazdasági munka érkezett be, mely érdemes a
jutalomra (1500 frt.) A jutalmat Kautz Gyula
nyert el. — A Sztrokay-pályadijra a telekkönyvekről két munka jött be; mind a kettő jó, de jobb az
I-ső számu, melynek szerzője Schnierer Gyula.
A történettudomány i osztályban az idén a Vitézféle pályadíj volt kitüzve. Tárgy: az erdélyi
külön diaeták s azok hatásköre. Két pályamű érkezett be. Az első gyenge s említésre is alig méltó
compilatio. A másik dicsérettel emeltetett ki,
mint csinosan kidolgozott mű, mely szakismerettel
van irva, s uj adatokat is tartalmaz: de minthogy
a pályakérdést nem meriti ki s a kérdés jogi oldalát megoldatlan hagyja, m;m nyerhet jutalmat.
A mxthematikai osztályban 3 „hölgyek dija"
(300 — 300 frt.) volt kitüzve; az elsőre, a mechanikára 2 munka érkezett be: nyertes Bardócz Lajos
Erdélyből; a másodikra: a Villanyosság, 2 munka
jött be, egyik sem nyertes; a harmadikra: Embertan természetrajzi tekintetben, egy munka érkezett, de ez sem nyert. A Vitéz-féle alapítványból
kitüzött kérdésre a haltenyésztésről 5 munka érkezett be, nyertes az 5-ik számu; szerzője Kriesch
János.

Egyveleg.
** (Allatkereskedés.) Hogy az állatkereskedéí
ujabb időben mily nagy mérveket ölt, kitünik a
következő adatból. Tavaly nyáron a pesti állatkertben akarta Casanova Afrikából hozott állatjait elhelyezni, tekintve, hogy kelethez ez áll legközelebb s Triesztből ezt éri leghamarabb, s itt
maradtak volna, mig el nem adja. Azonban már
szétküldötte Cairóból az európai állatkertekhez
és állatkereskedőkhöz a lajstromot, a mely szerint
gyüjteményében volt 13 elefánt, 4 struez, 2 giraff,
3 oroszlán, 4 panther, több antilop, sok majom és
madár. A legnevezetesebb európai állatkereskedők
közül kettő u. m. Jammerach (Londonból) és
Hagenbeck Hamburgból Triesztbe utaztak, s ott
3 hétig vártak Casanova megérkezésére, e a mint
megjött, állatjait tömegesen megvették 3400 font
sterlingért (közel 40,000 forint,) 8 Triesztből azonnal Hamburgba s Londonba vitték. A pesti állatkertbe semmi sem jött, de egy európaiba sem,
mert valamennyit Amerikába szállitották át, hol
különösen New-Yorkban a város költségén rendeztetik be minden bemeneti dij nélkül egy nagyszerü állatkert. Cxsanova az idén is Afrikába utazott s onnét juliusban tér vissza. Pénz helyett
többnyire fegyvert visz Bécsből s azért cseréli be
az állatokat az ottani gyűjtőktől.
** (A tudomínyos ásítások Palesztinában,)
melyeket köztudomás szerint Warren hadnagy
vezet, jelentékeny előhaladást tőnek. A jelentések
szerint egy, a Jeruzsálembe vezető őskori vizvezeték nyilasának felfedezését remélhetni, — Jaflfa
város felé vezető uton pedig földalatti boltozatos
ut fedeztetett fel. Ez ásatások a tudományos világ
elé még sok adatot szolgáltatandnak, — mondja a
hadnagy egyik jelentése.
** (Óriás sajt.) Liverpoolba egy monstresajtot hoztak, melyet bizonyos Harris készitett
Canadában. Felhasználtatott reá 7000 tehén fejese, vagyis 35 tonna tej. Átmérője 6 láb, 10 hüvelyk, magassága 3 láb, körülete 22 láb, sulya
6280 font. Tulajdonosa 6 pence-ért mutogatja. A
kiállitás után egy gazdag liverpooli polgár fogja
a szegények számára megvenni; egy második kenyeret, egy harmadik pedig sört fog hozzá venni;
ugy hiszik, hogy 8000 szegényt lehet majd hozzá
vendégül meghívni.

A márcz. 18-án folytatólag tartott nagygyűlésen a kitüzendő uj jutalomtételek állapíttattak
meg. melyek a még függőben levőkkel, a köz ülés
alkalmával fognak kihirdettetni.
Hosszu és heves vitát idézett elő azon kérdés,
vajjon az alapszabályok uj tervezete tárgyaltassék-e most, vagy az igazgató tanácsnak adassék
az initiativa? Végre egy közvetítő inditvány emelkedett végzési erőre, t. i. hogy vegyes bizottság
neveztessék ki, igazgatótanácsi és akadémiai tagokból, kik javaslatot készitenek. E bizottságnak
az akadémia részéről 6 tagja lesz, kiket maguk
közül azon 12 tag fog választani, kik az előbbi
szabálytervezetet készitettek. Ez utóbbi pont biztositékot foglal magában aziránt, hogy a bizottság a most egészen mellőztetni szándékolt tervezetet veendi ismét kiindulási pontul.
Következtek az uj tagok választásai.
Tiszteleti tagokká lettek Horváth Boldizsár
igazságügyi miniszter a törvénytud, és Haynald
Lajos kalocsai érsek, a természettudományi osztályban.
Rendes taggi: Vész Ármin János, a mathematikai osztályban.
Levelező Ragokká: Barna Ferdinand, a nyelvészeti, Keleti Károly és Ökröss Bálint a törvénytud., Akin Károly a mathematikai, Batizfalvy
Samu és Zsigmondi Vilmos a term tud. osztályba.
Külföldi tagokká: Janet Pál és Mill Stuart
János a törv. tud., Dr. Czermák János, Dr. Pancsics József a term. tud. osztályba.
19-kén a nyelvtud, osztály ülése, melyben a
Teleki-dij adatott ki. A nyertes mű, mint a lapok
már előre is irták: „A bajusz," vigjáték. Szerzője
Szigligeti. A bírálói jelentést Szász Károly tette;
különös sulyt fektetett az irodalmi szinvonal értelmezésére; fejtegette, hogy költészetnek nem kedvező korunkban túlságos magas igényeket nem
formálhatunk a költői művek iránt. Előadását
köztetszés kísérte.
20-dikán igazgatósági-ülés. 21-dikén a nyilvános közülés.
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Irodalom és művészet.
— (Pákh Aliért mellszobrának,) mely sírkövét fogja ékitni, — nagy mintája ia elkészült már,
jeles szobrászunk Izsó Miklós műtermében. E nagy
minta, mely az agyagmintáról már gypszbe van
öntve, még sikerültebb, mint a kisminta volt;
mind hűség, mind művészeti fölfogás tekintetében
olyan, hogy semmi kivánni valót nem hagy fönn.
Izsó most már a márványon dolgozik, s azzal kéthárom hó alatt el is készül, mikor a diszes síremlék föl fog állittattni. Kétségkivül egyik legsikesültebb műve lesz Izsónak; méltó az olvasók kegyeletéhez, kik a síremlék költségeit fedezték.
44: (A „Jó Barát" elöfizetési felhívása) lapjainkhoz is mellékeltetett. E kitünő gonddal és
szakértéssel szerkesztett néplapot ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ára a legcsekélyebb minden
magyar lap között: egész évre csak 2 ft.
** („Gyermek-világ") czimmel kis képes lap
fos: megindulni. Szerkeszti Vahot Sándorné, kiadja Deutsch Mór.
** (Thali Elek és Jósika Kálmán,) kik már
ismertté tették nevöket „Rákóczi Julia" és „Kátay
Gábor" czimü műveikkel, most társadalmi vígjátékkal lépnek a közönség elé. Czime a „Pesti
Demimonde." Közelebb kerül előadásra a budai
népszínházban.
** (Ifj. Ábrányi Kornél és Emil) előfizetési
felhivást bocsátottak ki forditott költeményeikre.
„A franczia ég mosolyát, az angol ködét, a német
komolyságát, az orosz borongóságát, a norvég
könyezését, a spanyol ünnepélyességét akarják
visszatükrözni, mint a tó felszíne, mely csillagot
és felhőt egyként visszatükröz." Ára, csak 1 frt.
Öt után egy tisztelet-példány.
** (Aképzömüv. társulat) e hó 31-kén sorsolja
ki 12,000 frt értékü képeit. Ennélfogva Telepy
Károly titkár fölkéri mindazokat, kiknek sorsjegyeket küldött, hogy az azokért járó összeget legkésőbb e hó 28-káig küldjék be hozzá.
— (Rózsavölgyi és társa kiadásában) terjedelmes zongora-kivonat jelent meg Verdi „Don
Carlos" operájából. Ára 2 frt. Ajánljuk a zeneujdonságok kedvelőinek.
— (Beküldetdt:) „Honvédügy" cz. röpirat.
Irta Filaky Károly honvéd-hadn.igy. Ára 40 kr.
Kapható Kugler könyvárusnál vagy a szerzőnél.
Tiszta jövedelme a budapesti honvédegylet szükségben levő tagjainak van felajánlva.

IlH

Köziiitézetek, egyletek.
** (A magyar tud. Akadémiában) 16-ikán a
törvény- és történettudományi osztályok tartottak
ülést. Értekezett először Hoffman Pál Cicerónak
egy beszédéről jogi szempontból. Jeles értekezését
nagy figyelemkisérte. Második értekező dr. Kőnek
Sándor volt; ő néhány fontosabb tételt emelt ki dr.
Tormay „Pest városa élet- és halálozási viszonyai" czimü művéből. Utalt különösen azon három
évre (1831, 1854—55 és 1866), melyekben a kolera dühöngött, s kiemelte külünösen azon tapasztaláson alapuló észleletet, mily nagy befolyással
birtak ama járványok dühöngésérenézveazégaljis
légviszonyok. Utalt fővárosunknak egy különösen
nagy bajára is; — igy Pesten összesen 5385 ház
volt 1866-ban, s ezek közül átlag egy házra jutott
a belvárosban 36, a Lipótvárosban 40, a Terézvárosban 28, a Józsefvárosban 17, a Ferenczvárosban 16 lakó, — a mi elég rosz körülmény, ha meggondoljuk, hogy Angolország legnépesebb városában, Londoban egy házra legfölebb 7 lélek jut;
(igaz hogy Párisban is 35, Bécsben 50 lélek szorul
egy fedél alá.) Azután Toldy Ferencz terjesztette
elő a történelmi bizottság kérvényét, melyben
szükségei fedezésére 10,000 forint megszavazásáért folyamodik. A bizottság kérése pártolólag terjesztetik az osztály által az igazgató-tanács elé.
*• (Györváros közgyűléséből) a nemzeti tornaegylet által az egyletre gyüjtetni kért adományok
tekintetéből beküldött gyüjtőivek azon kijelentéssel határoztattak visazaküldetni: miszerint e
város közönsége ugyan teljes mérvben belátja a
nemzeti tornaügy fontosságát és hasznosságát,
minthogy azonban e város kebelében is jelenleg
ily egylet van alakulóban, mely a helybeli közönség adományait igényli, ennélfogva e gyüjtést
most eszközlésbe nem vétetheti.
44: (Kolozsvártt remélik,) hogy a fölállítandó
egyetem igen kevés évi átalányt fog igényelni a
kormánytól, miután az ottani sebészi tanoda, és
jogi akadémia alapjai helyes beruházás mellett
majd egészen fedezhetik a költségeket. Xem tudjuk, mennyire alani^e számitás; azt azonban sürgetjük, hogy bárminjy^ nj tanintézetet állit kor-

mányunk, az álljon a külföldi legjelesebb hason- |
lókkal egy szinvonalon; szolgáljon mintául idehaza.
44: (Tanári gyámegyletet) alapitották a dunamelléki ref. egyházkerületi tanárok. Az egylet
czélja: „betegség, öregség vagy bármi tehetetlenség által hivataluk folytatására képtelenné lett,
vagy hivatalukat nem erkölcsi bűn miatt elvesz- |
tett tanárok özvegyeit és árváit segélyben részesíteni." (Hát magokat a munkaképtelenné lett
tanárokat nem?) Az egyletnek tagja lehet minden
az egyházkerülethez tartozó tanár, évenkint 10
forintot fizetvén. — Kegyes adományok is elfogadtatnak az egylet által. íly egylet meg is
érdemli a pártolást.
** (Köszönetnyilvánitás.) A budai takarékpénztár-részvény-egylet f. hó 7-én tartott közgyülésében a dunamelléki ref. tanári gyámegylet
részére ötven o. é. forintot utalványozott. E kegyes adományért sietünk köszönetünket a nevezett jótékony egyletnek nyilvánosan is kifejezni; s
ezuttal alkalmat veszünk azon alázatos kérelmünk
nyilvánítására is, hogy a közügyekre áldozni szerető közönség kegyeskedjék figyelmét ezen, — a
maga nemében hazánkban csaknem első, — zsenge
jótékony egyletre is kiterjeszteni. — Pest, márcz.
17. 1868. A választmány nevében: Dömötör János titkár.
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44^ (A magyar hadseregre vonatkozólag) Bécsből mezeket táviratozzák: „Ezután mindazon csapatok, melyek Magyarországban soroztainak be, fokozatosan Magyarországban helyeztetnek el, de
közvetlenül nem szállíttatnak hadkiegészítő kerületeikbe. A budai magyar hadparancsnokság egyetrtve a honvédelmi minisztériummal rendelkezik a
csapatok elhelyezéséről. Minden a magyar korona
országaiban állomásozó csapat a budai magyar
hadparancsnokság alatt áll. De Dalmatia és a határőrvidék iránt még nem hozatott határozat.
Nagyobb csapat-öszpontositási parancsok a királytól erednek. Előléptetés vagy rangban maradás közös megegyezéssel adatik. A jövendő
magyar tartalékhad Honvéd nevet viselend." — A
fentebbi távirat f.hó 17-én érkezett Pestre; 18-án
már azt távirják Bécsből, hogy a hivatalos lap kijelentése szerint semmi sem igaz az egészből. A
birodalom mindkét felében életbeléptetendő honvédelmi rendszer fölött csak ezután fognak tanácskozni a miniszteriumok. Igen sajnáljuk, hogy a
czáfolatot valószínűbbnek kell vennünk az eredeti hirnél.
** (Márczius 15-dikét) Aradon 200 teritékü
diszlakomával ünnepelték meg.
44: (Márczius 15-dikét) Debreczenben is megünnepelték. A honvédegylet és az ifjuság kivoIpar, gazdaság, kereskedés.
nult az elesett honvédek sírjaihoz; ott alkalmi
** (Marhavész.) A jászvásári főügynöknek beszédeket tartottak és hazafias költeményeket
folyó hó 11-ről kelt tudósitása szerint Moldová- daloltak. Azután megkoszoruzták a honvédemlénak Erdély felőli szomszédságában a marhavész ket és a 4—5000 nyi tömeg csendesen oszlott
kiütött, minek folytán Moldovából hazánkba min- szét. — Egerben e nap reggelén 15 ágyuszó a
den marha-hajtás, a szarvasmarháktól származó várból jelenté, hogy ünnep van. Az egész városon
minden nyers termények behozatala, az olvasztott erre kitüzettek a nemzeti szinü lobogók és ugy a
és hordókba pakolt fagygyut kivéve, valamint a városi, mint a megyei hivatalnokok testületileg
szarvasmarhákkal, juhok- és kecskékkel történ- templomba mentek. Este a szinházban díszelőadás
hető mindennemü forgalom és érintkezés egész rendeztetett.
Csikszék és Moldova között betiltatott.
** (Türr István) tábornok, kit a bácsi kerü*'* (A kisbéri egyéves telivércsikók) árverése letben képviselő-jelöltül tüzték ki, kinyilatkozaz idén is mindjárt a bécsi tavaszi versenyek után, tatja, hogy miután viszonyai a külföldön még
tehát május 27 vagy 28-án fog tartatni Kisbéren. olyanok, hogy ezen állást nem tölthetné be ugy,
** (A ragadó lovak rögtöni megállithatására) miként azt egy képviselőnek kötelessége magával
Ruspoli herczegnő Bécsben egy készüléket talált hozza, az ügy érdekében kéri, hogy a bácsi váfel, s reá mind a két miniszteriumtól szabadalmat lasztók egy második választás által erősitenek
vevén — a napokban nyilvános kísérleteket fog- meg ujból Vukovics Sebő hazánkfiát, ki mint
hiszi, ezen második manifestatiója előtt a bizalomnak tenni vele.
** (Ol pesti sütök és molnárok) egyesült gőz- nak meghajolna, 8 igy egy nagy fia a hazának
malmi részvénytársulat alapszabályait a földmive- visszaadatnék.
** (A magyar delegátusokat) e hő 20-ra várlés, ipar és kereskedelmi miniszter Gorove István
ur jóváhagyván, azokate napokban küldte le Pest- ják haza; alajtántuli delegáczióval lényegre nézve
város főpolgármesterének az illetőknek kézbesí- egyetértők munkálatai és csak a formalitások
veendnek még némi időt igénybe.
tése végett.
** (Angol-magyar légszesz társulat) tervez44^ (A Tisza) apadóban van; áradástól többé
tetik, melynek székhelye J3rassó lenne, s mely nem félnek; remélik, hogy a Maros jege is nafeladatául tűzné ki Erdély nagyobb helyein lég- gyobi) kártételek nélkül megy el.
szeszgyárakat állitani. Alaptőkéje 1.500,000 frt
— (A pesti állatkertben) nevezetes ujdonság
lenne, mely 250 frtos részvényekkel szereztetnék szemlélhető. A teve ugyanis szerdán egy nagy
be. Egyelőre csak 300,000 frtnyi bocsáttatnék ki. kancza csikót ellett; s ha valakinek az ügyetlen a
nevetségig furcsa állatról még fogalma ninKözlekedés.
csen, ne restelje megnézni az ujonszülÖtt lakost,
s bizonyosan meg fog elégedni a szemle eredmé/ (A közlekedési miniszteriumban) oly tar- nyével. Egyébiránt a kert már igen szép, az állatalmu törvényjavaslat készül, mely a vasuti inté- tok mind jól néznek ki, az utak szárazak és jól
zetek saját hibájából történt balesetek alkalmával tartvák, s több ujdonság is látható, mi a tél foa személyzetnek és a közönségnek adandó kárté- lyama alatt szereztetett.
rítés kérdését szabályozza.
** (Böszörményi sajtópörében) a sajtóbiróság
x" (A levelek postára feladására vonatkozólag)
itélete márcz. 17-kén d. e. l l órakor hirdettetett
a kereskedelmi miniszterium a következő rendeki. Böszörményit felszóliták, hogy az itélet kihirletet bocsátja közzé: A belföldi területre szóló s
detésére jelenjék meg, de betegsége miatt nem
ajánlat mellett feladott levelek kezelésének könyjelenhetvén meg, egy kérvényben az itélet kihirnyitése s egyszerűsítése czéljából azon fennállott
detésének későbbre halasztását kérte. Az itélet a
szabály, hogy az ajánlott levél pecsétoldalán a
kitüzött órában mindazáltal kihirdettetett.
feladó neve és lakása feljegyeztessék, jövendőre
** (Rudolf koronaherczeg) az idén Budán tette
nézve hatályon kivül helyeztetik; a feladónak
azonban szabadságában fog állani, hogy az ily le az évi vizsgálatot, melynek tárgyai a német és
adatokat — ha jónak látja — a levél boritékára latin nyelv, a földirat, történelem és mennyiségezentul is kijelölhesse. Kivétel alá esnek a küt- tan valának. A vizsgálók Mayer udvari káplán,
döncz által kézbesítendő (express) s azon levelek, Becker iskolatanácsos, Zichmann és Christ tanámelyek „váltó-óvási ügyben" megjelöléssel adat rok voltak s Ö felsége megelégedését fejezte ki
nak fel, s melyekre nézve az eddigi szabályok az eredmény felett.
** (A nápolyi királynénak) Budára való láezentul is érvényben maradnak. Hasonlóképen
hatályon kivül helyeztetnek azon szabályok is, togatása már hivatalosan jelentetett be, s elfogamelyek a belföldre szóló ajánlott levelek mikénti dására intézkedések is történtek a királyi palotálepecsételtetésére vonatkoznak, s a feladó ezentul ban. A vendég-királynő lakosztálya a királyi
az ajánlott levelet tetszése szerint viaszszal, ostyá- palota jobb szárnya leend, királynénk lakosztálya
val, pecsétjegygyei zárhatja le, vagy pedig gyan- fölött. A megérkezés napja nincs még megállatás ragasztókkal foglalhatja le a boriték szárnyait. pitva, de a nápolyi volt királyné nem sokáig fog
Megjegyzendő, hogy a postaintézet az ajánlott késni. Egyuttal megemlítjük azon hirt is, hogy a
levelek tartalmáról nem kezeskedik, következés- születendő királyi magzatot a herczegprimás fogja
képen a feladónak érdeke hozza magával, misze- megkeresztelni, ő Felsége a király akaratából.
rint levelét oly módon pecsételve adja föl, hogy
** (A magyar testörség,) hir szerint, legkötartalmához a boriték megsértése nélkül férni ne zelebb teljesen helyreállittatik, miután alapítványi
lehessen. A külföldre ajánlattal feladott levelekre vagyona rendbehozatott, s a közel várt keresztenézve az eddigi szabályok érvényben maradnak. lésf ünnepélynél Budán már teljesitendi tisztségét.

— (Az evang, árvaház javára) a jövő hét a parancsnak, Dielman nem várja, hogy kétszer esetet kell tárgyalni; sőt az ily tárgyak kétszeresen finom
folytán a redout nagytermében két nagy zeue- kinálják az elmehetéssel,s másnap a rendőrségnél tapintatot s művészi érzéket kivánnak.
estély fog tartatni, a melyben 40 tagból álló zene- szépen kitünik, hogy Prodán Demeter hamis ren— S.-A.-Ujhely. Keresztelő János tulságosan terjedelmes. Lapunkban azért nem közölhetjük;rövidebb költekarral a három Strausz testvér is részt fog venni. delettel szedte rá a felügyelőt.
ményt szivesebbenvennénk.
A három Strausz közelebb tett kőrútjában Páris** (A magyar gb'zhajózási társulat) oly Ör— Pest. M. A. A forditás minősége nem igazolja önban és Sz.-Péterváron is kitünő tetszés mellett vendetes gyarapodásnak örvend, hogy üzletének nek türelmetlenségét. Mi sem hamar, sem későn nemközölműködött s bizonyosan a közönség is érdekkel fog a rakpart eddigi helyisége igen kicsiny. E napok- hetnők, mert teljességgel nem üti meg a mértéket.
viseltetni e kedvelt bécsi zenészek jótékony czélu ban a Dunapart egy nagyobb részének átengedé— Mezőtúr. Gy. K. A földmivelési tárgyazó czikk
nincs roszul irva; de oly tan mellett kardoskodik, melyet
előadásai iránt.
seért folyamodott a városhoz.
az okszerű gazdaság, elméletben és gyakorlatban, már rég
44: (A tüzkárosult Szeremle falunak), habár
** (Györvárosában) egy uj pénz-intézet van elitélt. Ezért nem tartanok helyesnek a közlést oly lapban
reformátusok is lakói, 300 frtot adományozott alakulóban, egy u. n. kereskedelmi bank, mely mely szaklap nem levén, a dolog minden oldalról valo megHaynald érsek. Nemes ember előtt a részvét nem közösen az Anglo-Hungarian bankkal lenne meo-- vitatására elég tért alig szentelhetne.
— Pest. B. I. Sajnáljuk, hogy óhajtását nem teljesítis kutat a felekezet után.
alapitva. A társulat részvény-tőkéje 400,000 fode a költemény még nem közölhető. Mutat némi
4^ (A pesti takarékpénztár) sehol sem marad rintból fog állani, és 2000 darab 200 frt névér- hetjük,
teketséget, de az még távolról sincs kifejlődve. Ajánljuk a
hátra a jótékonyságban. Jelenleg a levesfőzető tékü részvényt fog kibocsátani.
tanulmányt és a gyakorlatot.
intézetnek ajándékozott 1000 forintot.
— Gr. J . Megjöttek. Köszönet.
** (Hosszu élet.) Nápolyban bizonyos Carlo
— S. M. Költeménye már jelen számunkra is későn
**(A budai takarékpénztár) a népszinház ré- de Felice halt meg, ki 20 gyermeket hagyott
szére 300 ftot adományozott s ez összeget kézbe- maga után, ezek közt a legidősebb 83 éves. Maga érkezett s alkalmi dolog lévén, idejét múlja. Sajnáljuk.
sítés végett Buda város hatóságához küldé.
az öreg Felice 105 éves korában halt meg, s majd** (Renz Ernb'Ja, hires czirkusista,május hó nem utolsó órájáig ép lelki és testi erővel birt.
SAKK JÁTÉK.
ban Pestre érkezend s lovarkörét a Ganz-féle ház Alig négy hete vidám társasággal felment a Ve434-dik sz. f. — H u b e r t t ő l ( S o p r o n b a n ) .
mellett levő eladatlan rakparti telken fogja felál- zuvra, 105 éves korában ! . .
** (A tiroli kivándorlások) mindinkább lábra
lítani. Ezen telket a város májustól julius végei
Sötét.
50 frtnyi dij fizetés mellett engedte át Renznek, kapnak. A „Wiener Ztg" szerint legközelebb 350
ki ezenkivül tartozand a lovarkör építésének meg- tiroli vándorolt ki hazájából Peruba. A kivándorlás oka az elszegényedés. A jámborok a tengeren
kezdése előtt 150 frtot letenni.
** (Pest egyik régi ocsmánysága,) a molnártó túl keresnek földet, mely őket fenntartsa.
** (I. Lajos bajor király végrendelkezései,) a
be van végre temetve; a behordatás közel 3000
ftba került s az általa nyert 3 hold nagyságu te- a mennyiben eddig köztudomásra jutottak, igen
rületen a hatóság a nem kevésbbé szemsértő vásári érdekesek.Meghagyta, hogy jegygyűrűjét holttestére , a sziv helyére tegyék. -~ A már rég elkészíbódékat akarja elrendezni.
** (Gyilkosság.) Budai Károly helybeli mé- tett végrendelethez 10—12 codicillust hagyott
szárosmester 16-dika éjjelén l l óra tájban nejével hátra. Nyolcz szekrény nagy gonddal lepecsételve
a kerepesi uton haladván a terézvárosi félen 27. találtatott, azon meghagyással, hogy egy részök
sz. a. fekvő ház előtt, Salzmann József 22 éves 25, más részök 50 év mulva nyittassák tol. Gyafuvarossal, ki állitólag neje ellen bujasági czélból nitják, hogy tartalmukat fontos okmányok és emtámadást intézett, veszekedésbe keveredett. Budai lékiratok képezik.
mészárszéke épen e házban lévén, azt gyorsan
felnyitá s kést ragadván, Salzmannt több szúrásNemzeti szinház.
sal meggyilkolá. A kapitányság tisztje Salzmannt
Péntek, márcz. 13. „Bengáli helytartó. ' Szinmű 4 felv.
az emlitett ház előtt a járdán keresztül fejjel a Irta Laube; ford. Radnótfáy.
Szombat, márcz. 14. Rendkivüli előadásul, fölemelt
falnak hanyatt fekve találta. A holttetem a kórházba szállíttatott s a tettes elfogatása elrendel- helyárakkal először: „DonC'arlos." Nagy opera 5 felv. Irták
és Delocle; ford. Ábrányi Kornél és Emil; zenéjét
h
d
g
tetett, azonban ő már 17-én reggel maga mejelent Méry
szerz. Verdi. — A hirneves szerzö ez uj dalművével a zeneVilágos.
a kapitányságnál. A vizsgálat foly.
kritika már előadatása előtt sokat foglalkozott. Verdi ez
Világos indul és 4-ik lépésre matot mond.
Í\:(Karinthiainémetek)iamtegjlO-Qü vándo- operájában is vannak szép és drámai részek. Látszik rajta,
roltak át hazánkon az Al-Duna vidékére; ott hogy fölvett valamit az uj zenei irányból is, a nélkül, hogy
lemondott volna dallamairól. A jelenetezés ügyes, a jelmeakarnak letelepedni.
A 429-dik számu feladvány megfejtése.
zek szépek, s a kiállitás pompás. Lehmann mester, a szin** (Bezdánból) a következő balesetről tudó- padi festészet meglepő müveit állitá elö. Az elsö felvonás(Minkvitz Jánostól, Lipcsében.)
sitnak: Egy hajóban több darázsi lakos, Batina ban egy hóval boritot tölgyerdő; a másodikban: egy
Sötét.
Világos.
felett egy malomhorgonynak kivevésével foglal- kolostorcsarnok V-ik Károly sirjával, aztán pompás park, Világos.
Sötét.
pavillonnal, bokrokkal; a harmadikban: árnyas vizesés; 1. Vb6-b4
Fa7-d4 1
He4-f6:
kozott. De egy kis vigyázatlanság folytán egy- majd
egy tengerfenék, kagylókkal, melyekből koralljelme- 2. Vb4-e7f
Ke5—dö 2. Vb4—e4f
Keö—d6
szerre vizzel telt meg a hajó, s a munkások azzal zes nymphák jönek elő, tanczolnak és egy nagy balletkép- 3. f3—e4:imat.
3. Fg7—f8fmat.
együtt a Dunába merültek. Tizet megmentettek letet csinálnak; aztán a szinpad tündérpalotává lesz, nymHelyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
közülök, — egyet csak halva foghattak ki, mig a phákkal és géniuszokkal; a negyedik felvonásban: diszes — Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: Gr. Festeizalon, a feljövő nap sugaraitól világítva; aztán egy nagy
többi tizenhárom a hullámok közt lelte sirját.
tich Benno. — Pesten: F. K. és Rakovszky Aladár. — A
tér, palotákkal, dómmal, s a háttérben a város látképével;
— (Bécsben az 1848. márcz. 13-kán elesettek az ötödikben egy román stylü börtön; s végül a kolostor kőszegi olvasó-egylet sakk-kedvelői. — Homonnán: Farkas
sírhalmát) ez idén minden zaj és tüntetés néikül sarnoka megint, melyben V. Károly szelleme jelen meg, Bertalan. — Komáromban: Nyáry Ferencz. — F.-Nyárádon: Gérecz Károly. — Csákváron: Kling Iván. — A pesti
koszoruzták meg. Tizennégyet tettek rá. Most az togy elvigye a földről unokáját. E látványok s Verdi ze- sakk-kör
léje
kétségkivül
sokáig
fönn
fogják
tartani
„Don
Caráldozatok, t. i. Messenhauser, Blum Róbert, JelRövid értesítés. F.-Nyarád: G. K. Az „ötös" feladlinek és Becker sírjára díszes emléket akarnak ost" a közönség tetszésében.
vány a negyedik húzásra lesz matt, ha világos Huszár máVasárnap, márcz. 15. „Az üldözött honvéd." Eredeti
emelni, s erre a gyűjtést már meg is inditák.
sodik lépésre b6-ról c4-re megy. Itt is csak a Bástya
ráma 5 felv. Irta Szigligeti.
lépése (g7—g8) menti meg, hogy már a 3-ik lépésre nem
** (Az ausztriai kormány) különféle rangu
Hetfö, márcz. 16. „Párisi szegények." Franczia szinmű
kap mattot. Különben az eszme szép; érdemes az átdolfelv. Ford. Radnótfáy
tiszteket küldött az Al-Dunára, hogy tudomást
gozásra.
Kedd, márcz. 17. Rendkivüli előadásul másodszor:
szerezzenek az ottani, különösen a szerbiai hadké„Don Carlos.' Opera.
születekrőJ. E tisztek jelentése szerint Szerbiában
Szerda, márcz. 18. „Rang és szerelem. '' Vigjáték 5 felv.
jelentékeny a fegyverkezés, van számos kitünő Legouve után francziából ford. Feleki M.
a
gyujok, nerne a nemzetőrségnek van szervezve,
Csütörtök, márcz. 19. „Fra Diavolo." Vig opera 3 felv.
a hadkészleteket folyvást gyűjtik, ugy hogy szük- Zenéjét szerz. Auber.
8
ápril—juniusi folyamára előfizethetni
ég esetében hosszabb háborut kibírnának.
Szerkesztői
mondanivaló.
postán vidékre vagy helyben házhoz vitetve:
** (A kolozsvári rendőrség) közelebbről bizonyos Heirig Dielman nevü iparlovagot csukatott
— Koinlós-Keresztes. T. I. A közérdekü s valóban
Ápril—juniusra
5 ft>
be a városi fogdába. Nemsokára a fogda felügye- életből meritett és hasznos közleményt örömmel vettük.
Ápril—szeptember . . . , 10 ft.
lőhez az elfogott egyik barátja Prodán Demeter Nemsokára közölni fogjuk, s kérjük további közremüköÁpril—deczember
15 ft.
lépett be a rendőrkapitány aláirásával ellátott dését.
— T. M. László. A költeményeken látszik a tehetség.
czédulával, mely a fogoly rögtöni szabadlábra
A „Magyar Ujság" kiadó-hivatala,
De még a balladai műformát nem birja kellőleg. Aztán hol
helyezését rendeli. A felügyelő engedelmeskedik van az megírva, hogy minden balladának egy-egy bünügyi
1

1

A „MAGTÁR UJSÁG"

1

egyetem-uteza 4-dik szám.

Hónapi- és
hetinap
22
23
24
35
26
27
28

TARTALOM.

HETI-NAPTÁR.
Katholikus és protestáns
naptár

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Nap

Hold

hossza i kél nyng. hossza |
ó. p. ó. p.
Márczius (ó) Adar R.
Vasár. D 4Octaviánvt. D 4 Laetare IOF7IV.böjt. 28 Antioch.
2
5 59 6 15 341
Fidél, Hü
Hétfő
Victoria, Otto
29 [rend. vv. 3 6 5 57 6 16 353 21
11
Sophron
Gábor
Kedd
Gábor föangy.
4 6 5 56 6 17lj 5 őö
1 JVizan R.
Szi-rd. Gyüm.o.B.Asz.; Gy.olt. b. asz. 12 Theophanus
5 5i5 536 19l| 18 42Í
2 Áron gy.
;13
Nicephor
Csőt. ' Jenö, Manó
j Jenö
4j5 51 6 20. 31 46 í
3
[hál.
14 Benedek
Péntek Rupert püsp.
Rupert
7 4 j 5 48 6 21' 45 3 ;
4
15
Agapius
Szóm. Sixtus pápa
IVirány
5S.V«jikr. 8 3i5 46 6 24' 58 31i
16 Sabinus
Hold változásai. # Ujhold 24én, 6 óra 28 perczkor reggel

Márczius

kél | nyag.
6. VP
5 20
24'
5 48
28 !
6 14
33
6 41
39'
7 9 8 46
7 39 9 55 j
8 15 10 2\

Az erdélyi szászok és a mostani ispánjok (arezképpel)— % y hallgató költőhöz. — A fekete ember (folyt.) —
VázlatokBabyloniából (két képpel). — Szász községi biró*
Erdélyben (képpel.) — Egy pár megjegyzés „Gábor Áron
Kákosnál 1 ' czimü közleményre. — A párisi rongyszedők s
utczaseprők. — Bukuresti levél. — Egyveleg. — Tárház:
A magyar akadémia ez évi nagygyűlése. — Irodalom és
müvészet. — Közintézetek, egylutek. — Ipar, gazdaság
kereskedés. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti
szinház — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

Ill

I

w*v-4~4^..

143

142

HIRDETÉSEK

Lególcsóbb

hímzések, fehérnemü,

E lapok mindkét nembeli igen tiszt, olvasóihoz!
jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ít. 80 kr.

5
Portorico-kávé

f o n t

Arany-Java-kávé
. .
Laguayra-kávé
Plant-Ceylon-kávé . .
C u b a - k á v é e g é s z finom .
G y ö n g y - k á v é e g é s z finom

.

.

3 ft. 40 kr.

3
4
. . 4
. . 4
. .4

80

25
50
75

továbbá:

Brasiliai-rhum, egy pint 1 ft.,legfinomabb
jamaikai-rhuni, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén,
11-dik szám alatt.
SfF" Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
2374 (11—0)

3&~ A t. cz. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekinte• téből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

ügyvédi ügynöki iroda.

Vidéki ügyvédtársaimtól, egyletek, társulatok, községek és magánzóktól stb.
elfogadok minden megbízásokat, melyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyekben a Buda-Pesten székelő ki', miniszteriumok, kir. Curia, váltó- és városi törvényszékek, társulatok és egyleteknél közbenjárást, megszorgalmazást, értesítéseket
stb. igényelnek.
Czélja ügynöki irodámnak a vidéki tigyesbajosokat ajövésmenési, utánjárási,
idótöltési terhes költségektől megmenteni, gyors, kimeritő alapos tudósításokkal
szolgálni, és hol akadályozva lennének, képviseltetni 8tb.
A dijak legmérsékeltebben számíttatnak fel, igy egy félnapi időnél többet nem
igénylő eljárásért 1—3 forint.

~ Irodám helye Pest, lövész-uteza 8-ik szám.

Résö Ensel Sándor,
köz- és váltó-ügyvéd.

Die in Wien 1866 pramiirte SAMENHANDLUNG

Bruder
Frankl
in
Prag,
Schillingsgasse (Porié) 1074-11, Hotel „Englischer Hof"
kauft und verkauft

Kiefern-, Fichtcn-, Tiniotliee-, Klee-Samen, Wechselweizen, Standén
roggen (Kom), schwarzen llafer etc. etc.

Auftriige auf die vorzüglich bewahrten
pfiehlt sich zum Bezuge
empfiehlt
g von
25- bis 35faches ErtrSgniss lifernden
d b
nd Quedhnburger
Quedhnb
echten M
Magdeburger
und
1867er Probsteler
Zucker- und Futterrüben-Samen, rothen
Saatgernte
and Saathafer,
(Brabanter und steierischen), weissen Kleesamen, franz. Luzerner, Pernauer und Ui- in plombirten OriginalsScken von circa 2'/
Mtzn.,
gaer Kron-Sae-Leinsamen, amerikanischen
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, \\ 1- englisch. Snatgetreide, (Gerste, Hafer
Winter- und Sommerweizen)
cken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasern,
in Sheken íiungefáhr 2*/« n. ö. Mtzn.,
Honiggras,Wiesenfucbsschwanz, CeratochÍVanz. Soniinvrwcizen
lea auntraiis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Sein Sacken a 180 Pfd.,
radella, chines. Oelrettig, engl Turnipssamen, Klee- und Gras-Mischungen,
u. andere bewahrte Saatgetreide,
welche mitfl.10 Angabe per 1 Sack verseüberhaupt von allén Arten
Klee- Graa-, Futterpftanzen, Fuller- und hen sind, werden von Febr. an, von jenen
auf echte OriginalRunkelrüben-, Futterwurzeln-, Futlermohren-,
engl; amerik., lieiligenstadten und andere
Oekonomie-, HandeU-, Wald- und GemüstSaat-Rartoffeln. Nensceiander
Samen,
so wie auch von
Sonmierraps,
g
p
Portland-Cement, Steinkohlen-Theer, bel- welche mit il 6 Angabe
per Zentner versegischemWagenfett,Braupech,Fichtenpech,
i h W B h F i c h t e h
hen sind, werden
bei
d im
i Prühjahre
Pühjh
b i frostf t
Futterwicken, Raps-Kucben, Peru-Guano, freiemWetter die Kartoffelordres,innerhalb
Knochenmehl,Düngergyps,Superphosphate. 14 Tagén stets die Rapsordres effektuirt.

Inlandische Saatgctrci

besorgt
dieselbe auch.
o

Für die Echtheit saromtlieber Original-Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden
auf "Verlangen gratis u. franko zugesendet.
Dieselbe hat für Oesterreich die General-Agentur der wiederholt mit den ersten Preisen,
zuletzt auf der Pariser Weltausstellung betheilten

k. prenss. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfurth

A láterő megkimélése s fentartása gyakran megfelelő
szemüvegek által eszközöltetik; épen ugy ártani lehet a szemnek a szemüvegek vagy lorgnettek téves választása által. Nagy
fontossággal jár tehát annak tudása — miszerint hol teljesittétnek pontosan a tisztelt szemorvos urak rendeletei; minélfogva
czélszerünek tartjuk felemliteni, hogy a szemüvegek választása
szükségelöire ne bízassanak.

WALDSTEIN S.

optikai

BÉCSBEN.

intézete

legujabban egy fiókraktárt állitott fel Pesten,

(váczi-utcza 9-ik szám alatt)
e raktár a legmelegebben ajánltatik mind azoknak, kik láterejüket hosszabb ideig fenntartani óhajtják. Ez intézet, kitünö
szinházi s tábori látcsöi végett máris a legnagyobb részvétnek örvend.
32(5-6)
A vidékre illustrált árjegyzékek, valamint szemüveg
megrendelési minták egész készséggel küldetnek.

9)

Pesten, TÜrSCil F .
mentve.

váczi-utcza.
Részletes árjegyzék bér42 (1-3)

KLEMM ISTVÁN
kir. kizár, szabadalm.

kolompér-, tengeri- s répaaiag-vető-gépe

egyszerü, czélirányos s szilárd szerkezetű.
gT* Bövebb tudósitást ad gyártója: 19ácsok Mór, szabadalom-tulajdonos, irodája: Pesten,nádor-utcza, 19. sz. 50 (3—4)

Előílzetési felhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1868-ik évi ápril—juniusi folyamára.

'
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. Az egyik eredeti kepékkel dúsan illusztrálva;
a másik „Országgyülési Beszédtár"-ral s más rendkivüli mellékletekkel bővítve.)
A közelgő évnegyed alkalmából uj előfizetésre hivjuk föl a t. olvasóközönséget s
ajánljuk e testvérlapokat, melyek ugy érdekes és közhasznu tartalmak, mint 15 éves
pályájuk alatt folyvást szilárdul megtartott nemzeties és szabadelvű irányok által
közkedvességet vivtak ki maguknak.
A képviselőház ismét megkezte üléseit; hazánk legfőbb fontosságu érdekei jönek
tárgyalás alá, s maga e körülmény is folytonos érdeket kölcsönöz a politikai lapoknak. A
„Politikai U.jdonsíiirok," mint eddig, ugy a jövőben is mindig hü és kimeritő tudósitasokat 8 keilö tájékozást lógnak nyujtani, ugy az országgyülés, mint átalában a hazai
és külföldi közélet minden felmerülő nevezetesebb mozzanatáról.
Perczel Mór Emlékirataiból a Vasárnapi Ujságban megkezdett érdekes közlemények a jövő évnegyedben is folytatva lesznek.
A két lap mindazt magában foglalja, a mit a nagy közönség megkívánhat arra,
hogy hetenként kétszer kapván ujságot, folyvást színvonalán álljon a pillanatnak s
maradandó becsü olvasmányban is részesüljön

Elöfizetési

feltételek:

április elejétől kezdve előfizethetni, postán küldve vagy Buda-Pesten
házhoz hordva:
A két lapra együtt:
5 ft.
Évnegyedre (ápr.—jún.) Z ft. 50 kr. | Félévre (ápr.—szept.)
Csupán a Vasárnapi Újságra:
3ft.
Érnegyedre (ápr.—jún.) 1 ft. 50 kr. | Félévre (ápr.—szept.)
Csupán a Politikai Újságra:
Évnegyedre (ápr.—jún.) 1ft.25 kr. | Félévre (ápr.—szept.) 2ft.50 kr.

dicséretesen ismert

ÓRA-ÜZLETE
PESTEM,

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,
Ötödik kiadás,
(magyar nyelven második.)

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések nemzés-, terhesség-, önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,
a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.

Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

tibernommen und en.pfiehlt die feingemahlenen K a l i d ü n g e r m i t t e l derselben u„te r
Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Kuli und unter Controle der lobi. agriculjjBF' Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgátur-chem. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise fúr Zuckerruben, HackfrUchte, t ut- lunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. - A mult félévi czimszelvényekből
terkríuter Wiesen Oelssaten und Handelsgewacbse. Preis-Courante, Benchte uber egy-egy darab szives beküldését kérjük
Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
A Vasárnapi Ujság cs Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
gratis und franco versendet. Diese Kalidünger fübren dieselben zolltrel ein.
(2
—
3)
(Pest, egyetem utcza 4-ik szám alatt).
_
Ilrttdcr Frankl in Prag.
2372 (6

függönyök, csipkék, harisnyák stb.

PHILIPPE KOHN

(Patek, Philippe és társa hirneves óragyárosok tanitványa Genfben)

Pesten József-utcza 66-ik számu
56(2-12)
saját házában.

Fii*

VETŐMAGVAK,

ugymint:
Ijóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
Réthi here, fehér hollandi.
Vadócz (Reigras), angol, franczia,
olasz, belföldi.
Réti C8ibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czaker- és takarmány-ezéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, moll ar, nyári és őszirepeze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
19 (7-13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Bnrnótfü (Pimpinella).
Akáczfa-magvak és más magfajok.
Marhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü disznózsir és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete labföld virágokhoz.

Jó minőségben és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer G. János

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

Titkos

38 (4 -Vi)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a néíkfll hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med* dr. Heller Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7- 9-ig,
délután 1 —4 óráig
Díjazott levelekre azounat
válasuoltatik, s kívánatra a gyogy» k
is megkdi4etnek

ajánlja legkitünőbb, jó és ölcsó órákkal gazdagon ellátott rakta
rát, 2 évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármsly
állásban levö, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani - kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyért
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10—11 forint
„
„
arany-foglalvánnyal, rugóra
12—13
„
„
„
hölgyek számára
13-15 „
„
„
8 rubinra
14—15
„
„
„
kettős födéllel
15—16
„
„
„
kristály-üveggel
15—16
„
„ horgony-órák 15 rubinra
16, 17, 18
„
„
kettős födéllel
18, 20, 22, 24
„ angol horgony-órák kristály-üveggel
19, 20, 22, 24
„ horgony tábori órák kettős födéllel
22, 24
„ valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. . . .
28—30
„ ugyanazok kettős födéllel
85—38
Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
30—82
henger-órák arany-köpennyel
34—36
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
25—28
„ hölgyeknek arany-köpennyel
32—88
„ hölgyeknek, zománez és gyémánttal
40—45
„ hölgyeknek kristály-üveggel
42—45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
ugyanazok zománez és gyémánttal
55 —57 „
horgany-órák 16 rubinra
86—40 „
ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 45—60
„
horgony-órák kettős födéllel
65-58
„
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 96 „
„
kristály-üveg s arany köpennyel
60—75 ,,
horgony-órák hölgyeknek
36—40
„
ugyanazok kristály-üveggel
48—52
„
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50-55
„
remontoir-órák
70, 80, 90, 100 „
ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 130, 150, 160 „
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24 „
„ óra és félóránkinti ütőre
30—32
„
,,
óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 65 „
Havi regulatorok
. SO —32 „
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
EzüBt lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia alaku 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.
Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.
SSJ^F* Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
^fiÜf" Órák cserében is elfogadtatnak.
mJT" Kijavítások, saját szerkezetű szerszámokéit gépek segitségével, Genf,
Brflssel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számittatnak.
Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
35 (8 —12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.

Erö- s anyagszer

(nem orvosi vagy ingerszer.)

Fontos mindazokra nézve,

kik

nemigyengeségben

szenvednek:

Dr. Koch

férfiasság-anyagja*)

használati utasítással együtt:
üregesekben I-ső foku Z forint, a. é.
»
2-ik » 3
» »
»
3-ik » 4
» »
növények s ásványokból nyert kivonat,
mely rendszeresen a nemigyengeséget
legyőzi, az elvesztett erőket okvetlen
helyrepótolja, s már néhányheti használat után az önfertőztetés, kicsapongás s altestibajok borzasztó következményeit eltávolítja s gátolja.
*) A mi a hires Liebig vegyész
tápszere (mesterséges pótléka az
anyatejnek), gyermekek, gyenge személyek s üdölók számára; ugyanaz a
dr. Koch férfiasság-anyaga is mesterséges pótléka a nemzéíi erőnek),
gyengeség, tehetlenség s bnjakórban
szenvedőknek; (időiteknek nem- 8
kór különbség nélkül.
60 (2—4)

Titkos

BETEGSÉGEK

és sulyos ntóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhirü Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztositása mellett, rendel

orvostudor.
Lakása Pesten, váczi-utcza 15. sz., a
korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint ll órától l-ig.
33 (5-12)
flT Megkereshető levél által is.

KANYAJOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlja

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru

52(2-6)

gegen Magen-und önf erleibsbesch werden g egén Leberleiden
Verstopfufig,Hámorrhoiden,VerschIeimung,Sodbrennengyomors altesti fájdalmak, irnijbetegség,
gy
d
u
l
á
s
,
aranyér, elnyálkásodás és gyodug
morégetés ellen.
ff£gr" Kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám alatt. 15 (7—12)
Alulirt ajánlja magát mindennemü

Dr. GROSSMANN,

szem- és fülorvos

PESTEN,
József-tér 11-ikssám alatt, Grosz féle
báíban.
„ _ Rendel hétköznapokon délelőtti 11—12 és délután 2 - 4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vagárnap délelőtti órákban. 70 (1-12)

Titkos

termények megvételére és eladására BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

alegillendöbb feltételek mellett.
Ugyanott kaphatók folyvást a legjobb fajta e^ri v ö r ö s
kadarka gyökeres szölövesszök ÍOO db. 1ft-50 kr., 2 ft.
Ugyanolyan s i m a . . . . . .
„ — „ 40 „— „
,,
asztali faj . . . „ „ 1 „ — „ ~ M
begöngyölés saját árban számittatik, egri v ö r ö s b o r a k ó é s
számra.
Megrendelések pontosan teljesittetnek.

Sir Antal,

kereskedő és bortermeaztó Egerben.

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

meggyógyíthatnak

dr. FUX X

26 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Kendéi: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: király-utcza, 33. sz. a. I-ső
emelet. 2380(8—12)

144

Vetőmagok.

A gazdászathoz tartozó mindennemü magok, ugymint lóhere-, IŰ-, takarmányrépa-, s más közhasznu növény-niHj(ok, valódi hollandi és franczia kerti és
főzelék-magok, fa- és bokor magok, több száz különnemü virág-mngok, vala
mint a leggyönyörűbb Georginák stb. igen olcsón és csalbatlan niiRóségfiek
kaphatok:
magkereskedésében Pesten,a „verőemberhez." Dunasor a kis hid utcza szögletes
az „angol királynő"-hez czimzett vendéglő épületében.
P T Árjegyzékek és minták az illetők kívánatéra bériuenteseu
megküldetnek.
49(3—3)

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5ft.,lakkozott 8ft.,csinos szerkezetű 9finomanlakkozva 15 ft.
KészAietek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és búz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csésüével erős horgany-érczböl szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülókádak a legerősebb
horganyérczb ől.
fPF* Moderatenr és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.
45 (2-6)

MIKS1TS KAROLY,

bádogos-mester.
Raktár: rózsatér 2. sz. a., a varosháza mögött.

A tavaszi idényre.

Tavaszi legyezőket, gömbölyűket papir, vászon és selyemből 12, 25, 30 kr.,
1 ft. 25 kr., 2 ft. 25 kr., 4 ftig.
Fa-legyezőket, simákat és áttörötteket,
a legujabb nemekben 25, 30, 40, 60,
80 kr , 1 ft, 5 ftig.
Zsebbel! ttsszetoló-legyezóket, papir,
vászon és selyemből 75 kr., 1 ft. 15 kr.
és 2 ftjával.
Nap-ernyőket, félrehajtható kis kéziernyőket 2 ft., 2 ft. 80 kr., 3 ft. 15 kr.
Nap-ernyőket, sima „En tout cas" féléket 2 ft. 80 kr., 3 ft. 40 kr., 3 ft. 70
kr., 4 ft 25 krtól 5 ftig.
Nap-ernyőket, Foularddal bevontakat,
bélelve 8 ft. 65 krtól 7 ftig.
Nap-ernyőket, párizsi legujabb kiállitásuakat 5 fttól 12 ftig.
Esernyőket, Alpacca kelmével bevonva
4 ft. — Selyemkelmével 5 ft. 60 krtól
10 ftig.
Nagy nap-ernyőket, urak részére 2 ft.
25 krtól 4 ftig.

Riigany (Gummi) öltönyöket és köpenyeseket, l l ft. 85 kr., 12 ft. 75 kr.,
13 ft. 50 kr. és 15 ftjával.
Sétnbotokat, legujabb nemüeket 25,30,
40, 50, 60, 80 kr., 1 fttól 12 ftig, ezek
között mint ,,idei uj donság" Jciemelendök az „aczél nád botocskák.
Angol lovagló-nyergeket, legjobb nemüeket 15 fttól kezdve a legfinomabbakig.
Angol kantárokat, 2ft.65 krtól 10 ftig,
kengyelvasszijakat 2 ft. 50 krtól 3 ft.
30 krig, ugrószijakat, hajtóostorokat, kengyelvassakat, zabiákat, nyeregtakarókat, lovaglóoatorokat s minden más lovaglószereket.
Angol plaid szíjakat, gyermekeknek
45 és 80 kr., nagyokat 90 kr. és l ft
20 kr., válbaakasztbatókat 2ft.25 kr.
Gummi-Iabdákat és ballonokat, szürkéket és színeseket, minden nagyságuakat 10 krtól kezdve dús választékban ajánlanak

Kertész és Eísert Pesten,

Dorottya-utcza 2. szám, a ..magyar király4* czimü
szállodával szemközt.

Irásbeli megrendelések gyorsan ea pontossággal teljesittetik.
Búsan ellátott raktárunk kimeritő czikksorozatát kívánatra bérmentve
köldjük át.
(25) -64

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

13-ik szám.

Elöfizetési felhívás

A N E P ZÁS Z L 0 JA
Jbzimü

Vegyes tartalmu politikai képes lapra.

£

Alig egy negyedéve, hogy kibontottuk a népzászlóját a ime: ma már hat ezer
előfizető sorakozik alája s hangoztatja közös jelszóul, mit a vászonra irtunk:
íly sikert nem mertünk remélni, s hogy mégis van: nem a mi érdemünk, hanem
azon dicső eszméké, mik határozatlan vágyak alakjában ott pihenvén a nép szivében, midón ..általunk először kimondattak— rögtön visszhangra leltek a négy folyam mentében.
Mi hivei maradunk ez eszméknek továbbra is, s hirdetni és követelni fogjuk
mindaddig, mig valósággá nem lesznek.
Régóta, századok óta foly a küzdelem a jobbak részérói e győzelemért; sokezer
szenvedett börtönt, szenvedett halált érte;'de ha a jelek nem csalnak, közel az idő,
midón a sok áldozat megnyeri jutalmát, sö ly hosszu elnyomás után végre szabad és
boldoK lesz a nép.
És szabad és boldog lesz akkor hazánk is, melynek létele, függetlensége, fölvirágzása nem többé egy haszorleső kiváltságos osztály, hanem az áldozat kész nép vállaira
nehezülvén — biztositva van, a mint ennek ugyis törvényekkel biztositott hatásköre
mesterséges vagy erőszakos eszközökkel korlátoztatni fog.
íly meggyőződéssel szálltunk mi sikra a nép mellett kezdetben; ily meggyőződés
fog irányt adni ezentul is törekvéseink és működésünknek.
S ha isten ea a nép velünk lesz s támogittni fog a legnemesb czél felé törésben:
nem törődünk véle, akárki áll velünk szemközt.
A mi lapunk tartalmát illeti: ez a régi marad, némi szükséges javításokkal. Az
országgyülés megnyílásával t. i. ennek is külön rovatot nyitunk, az olvasószobában pedig több uj jeles nevet fogunk bemutatni.
Képeink kőzül számosat említhetnénk, de hely szük« miatt itt csak annjit mondhatunk, hogy ismét több darab lesz Kossnlh Lajos a nép atyjára vonatkozó, s hogy
az,,utolsó lengyel forradalom" czimmel s?ép leirást fogunk közölni 8—10gyönyörü
képpel, mikből látni fogják olvasóink, mily bátran, mily hősiesi n küzdött e testvérnemzet elrabolt szabadsága visszaszerzéseért.
Azt hisszük: lapunktól a nép nem tudna most már megválni, még akkor sem, ha
nem is vert volna már gyökeret szivében a tudat, hogy „ez az ó lapja," a nép igazi
zászlója!
Azért kérjük t. elvtársainkat, és minden olvasónkat: sziveskedjék odaműködni,
hogy olvasóink száma az uj negyedben még szaporodjék, s midőn a népzászlója igy
egyfelől a legszegényebb kunyhónak is haji kincse lesz, másfelől kiadónk is kárpótolva
legyen a rendkivüli olcsóság daczára nem kiméit áldozatokért, mikkel lapunkat tökélyesbiteni igyekszik.

Madarász József,

Áldor Imre,

lapvezér.

felelős szerkesztő.

Kiadói

8zo!

A „Nép Zászló" elöfizetési ára a régi marad:
Hároinnegyedévre: (ápril—deczemberig)
3 forint.
Félévre: (áprilistól—októberig)
% „
Negyedévre: (áprilistól—júliusig)
1 „
Tiz példány után egy tiszteletpéldány jár. Ki húszat gyujt: az „Arany furulya"
czimü forradalmi versgyűjtemény; ki ötvenet gyujt: Kossuth falra függeszthető gyönyörü nagy arczképét vagy „A forradalom költészete" czimü nagy becsü, diszes kiállitásu
könyvet kapja.
A pénz mielőbbi beküldése kéretik, hogy a példányok szétküldésében zavar és
hátramaradás ne történjék. - Pest, 1868. márczius 11-én.

Heckenast Gusztáv,

A „Nép Zászló" kiadó-hivatala,

kptulajdonos.

egyetem-uteza 4-dik szám.

A SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.

Hosszu időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztabetegségnek, mely a gyermekek sorából oly tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam feltalált
„Giliszta-csokoládémban" tökéletes gyógyszert állitni elő. Használati módja a szeletek göngyölén olvasható.
Kapható Pesten: Törők József gyógytára és A. Thallmayer és társa kereskedésében, s ezer kivül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományosimnál. Ára egy dbnak 20 kr., nálam helyben 6 db. egy ft. — Megrendelhető postautánvétellel az egész birodalomban. | £ r ö c z e P Á g O S t S. k. gyógysz. Tokajban.
Nyilatkozat.
Alulirt cs. kir. birodalmi-vegyész, támaszkodva a találmány pontos gyógyszerészeti bonczolásának eredményére. Véleményét ezennel kinyilatkoztatja miszerint Kröczer
Ágoston tokai gyógyszerész ur által „Giliszía-csokoládé" név alatt feltalált és készitett giliszta ellenes szeletek Prős hatásuk daczára is, az azt használók egészségére nézve
a meghatározott adagon belől — hosszabb használat mellett is, minden tekintetben
teljesen ártalmatlanok. — Bécs, márcz, hó 15. 1867.
Kletzinsky V. s. k.,
2255 (12—12)
. e s - k i r - birodalmi vegyes*.

Elöfizetési felhívás

FALUSI GAZDA

Mindenfaj: tűlevelű ea erdei-facsenule, díszfa és dfszbokor, az
angolkert és fasor ellátásra.
gazdasági és kertészeti hetilap 8-ik évfolyamára (1868.)
Gyümölcs-fa minden fajból, erőteljes és dúsgyökeres 3—6 éves
darabja
30—60 krig.
Közönséges és virág-kürös, amerikai jávor, beszterczei szilva,
Egész évre (január—deczemberre) . .
6 ft. — kr.
szedcrfa-ültetiiiények 4—7 láb magas, száza 10—20 frt.
Félévre (január—juniusra) . . .
3 „ —„
Akácz és szeder, 2 éves ültetmények, ezre
8 frt.
50
Negyedévre
(január—márcziusra)
A hires takarmány-fűmag Bromus Schraderi fontja . . . 70 kr.
^
_
Teljesszáma
példányokkal
jannártól
kezdve
még
folyvást
szolgálCanagana arborea a legszebb és legállandóbb sövénynek fontja
hatunk^- A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

Előfizetési feltételek:

47 (4—6)

Marc Ferencz, kigyó-utcza 6. sz. a.

Tizenötödik évfolyam.

(1 — 3)

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
'

(Pest, egyetem utcza 4. sz. a.)

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

Pest, márczius 29-én 1 8 6 8 .
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok esryíitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
gg^,
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai 1'jdonsagokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk izámára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyegdij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Schodelné

szobra.

E g y szobor rajzát közöljük, mely két- bizottságával is rendkivüli mértékben birt.
szeresen érdekes lehet az olvasó előtt. Érde- Igaz, el is kényeztették; érezte is becsét,
kes mint szobor, s érdekes azért, a kit sze- mint operánkban akkor pótolhatlan, — s érmélyesít.
demét is, hogy a színháznak állandó közönA szobor az első magyar szobrász, a jó séget birt föntartani olyanok közül is, kik a
öreg Ferenczy müve, s a müvésznőt, kit még akkor sokkal németebb Pesten a dráábrázol,fiatalsága teljében állitja elénk; nem mát nem élvezhették, de az opera által
annyira szolgai hasonlatosságban, mint in- rendre a kerepes-uti színházba édesgetödtek.
kább eszményítve. Márványból készült s a S a szeszélyes, ellenmondást nem türő, elbimüvész halála után hagyományai
közt maradt, rokonai kezében.
Mi már azon nőt illeti, kit szobrunk ábrázol, a jelen nemzedékben,
a legfiatalabbakat kivéve, ki ne ismerte volna Schodelnét, nemzeti
szinházi operánk egyik legelső rendű hősnőjét? Operánk történetének
első időszaka e kitünö énekesnő
nevével elválhatlan kapcsolatban
áll. ö tovább egy évtizednél az volt
nemzeti színházunknál s mükedvelő
közönségünk előtt, mi utána ismét
egy évtizedig Hollósy Kornélia: a
múzsa és a közönség kegyencze
egyaránt.
Midőn a pesti nemzeti szinház
1837. augusztus végén megnyilt,
Schodelné már akkor elismert müvésznő hirében ragyogott.De Thália
még akkor számüzött bujdosó volt
e hazában; s hogy állandó színházunk lőn, melyben a dráma és
opera együtt állitotta föl kettős
trónját, s hogy e nemzeti és közmiveltségi intézet nemzeti lőn és a
nemzet anyagi pártfogásában részesült, abban — a kor szavát megértő honatyákon kivül Schodelnének is van egy kis érdeme. Pozsonyban az egybegyült rendek
haliák őt az ottani szinházban énekelni s elbájolva hangja és müvészete által, hajlandóbbak lőnek
áldozni a szin- és énekművészet
ügyeért.
A nemzeti szinház megnyitása
S C H O D E L N É
M E L L S Z O B R A .
után csakhamar opera is szerveztetett — kezdetleges eleinte kétségkivül, de egy valódi müvésznője mégis volt: zakodott müvésznő, mig az igazgatáson és
Schodelné; a egy első énekesnő, ha nem is szinésztársain nem egyszer uralkodni akart,
elég az állandó hatásra, annak mindenesetre és uralkodott is, még a közönséggel szemben
legfontosabb eleme. Fájdalom,hogy a kitünö is érezteté szeszélyeit. Ezek miatt egy izben
müvésznő a művésznők szeszélyeivel s el- távoznia is kellett a színháztól; de oda is-

mét visszatért s megint első énekesnője lett
színházunknak.
Schodelnéban nagy mértékben egyesültek azon előnyök, melyek az énekmüvésznő! nek diadalokat szoktak biztositani a szinpa| don. Külseje valóban királynői volt, s e
tekintetben az opera Jókainéjának mondhatjuk : deli, erőteljes termet, jelentős arcz,
lángoló fényű szemek, szabályos szép metszetü vonások. Izléssel s fénynyel
tudott öltözni, s megjelenése a szinpadon, mielőtt egy hangja megcsendült volna, már megnyerte s
lekötötte a nézőt. Ehhez járult a
legterjedelmesb, legerőteljesebb s
legiskolázottabb hangok egyike,
melyek valaha a mi színpadunkon
zengettek.Ritka csengésű s belterjü
hangjából csak valamivel több hajlékonyság hiányzott; de szerepköre
oly természetü volt, hogy ez némileg nélkülözhetövé tette: t. i. a hősnői szerepkör, ő e kört tökéletesen
betöltötte, s azért a szinpadon még
azok is megtapsolták, kiknek a színfalak mögött, vagy uralkodási hajlama által nem egyszer okozott
boszuságot vagy keserüséget.
Pályája vége egybetalálkozott
Hollósy Kornélia föltűnése időszakával. Operánk szálló és kelő hajnalcsillaga egy ideig együtt ragyogott.
S ragyoghatott volna még egyideig; de Schodelné nehezen tűrhette az emelkedő pályatársnő folyvást nevekedő népszerüségét, s bár
még maga is ereje teljében —
végbúcsut mondott egykori osztatlan diadalai színhelyének, s 1848
nyarán, Normában lépett föl utoljára. Utolsó fölléptei ismét diadalok voltak. A közönség, daczára
Hollósy annyira megérdemelt népszerűségének, fájlalta egyik kedvencze elvesztését, — s méltán. A
két énekesnő szerepköre egészen
különböző volt: Schodelnével a drámai s tragikai szerepek: Borgia
Lukréczia, Beatrice di Tenda, Norma, Lady
Macbeth, Báthori Maria, Szilágyi Erzsébet
léptek le a szinpadról; Hollósy vál a lyrai
szerepek: Lammermoori Lucia, Alvajáró, Rosina (a Szevillai borbélyban), Márta stb. lép-

