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WALSER FERENCZ

Menyasszonyi készletek,

agynemfl, ingek, Bxoknyak, fókftték, harUnyák, zsebkendők stb.
minden áron.

nagy kereszt-utcza 3-ik szám alatt
PESTEN.

Uuiuburgi és hollandi
vasion.
Tűrs F.-nél Pesteu,

ajánlja magát a t. 02. közönség és érdemes községnek tetszés
szerinti nagysága s tiszta egész ötiszhangzatit

váczi-utcza ,,a nagy Kristóf" mellett.

9V* Hímzések, fehérnemű, csipkék.
265 (1-8)
(1-8)

valamint a legajabb szerkezetű

Szabadalmazott raskalap legújabb
szerkezetű.

A fakalap yagr a régiebb sserktaetk
korona.

1 - 0*€>^»»* ®&. ^^BB €fl Ö J U .

Pezsgőbor

közvetlen Franciaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb
gyáraiból, u. m.
Hoet A Chandon a Kpttrnay crémant
rose
t ft. 5 0 kr.
Napóleon grand vin a Ay erűmant
rosé
S ft. 8 0 kr.
A fentebbi ujokbót Vt palaczkokban
1 ft. 5 0 kr
A. pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5 ' , engedtetik.
261 ( 4 5 - 6 0 )

készítésére.

Az én találmányom módja szerint megújított és a magas kormány által szabadalmazott öutött-vas kalappal ellátott baran
Kük a legnagyobb elónvt nyujtiák, mert koronájuk, aiaz kalapjuk forditható és igy a harang nyelvének felütési helyét megváltoztathatván a harang megrepedéee lehetetlen s legnagyobb tartóssága biztosittatik, azonkívül az tOonnan szerkesztett és szabadalmazott hurlodasinent persely által, mely igen könnyen fordul, a harangozánis igen kevés erót igényel; továbbá a torony szilárdságát
nvm rongálja, mert könnyű forgása által a haranglábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen
kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitólul, s igy teljes hangját és erejét én el; minden zavart hang és az oly ijeszté
kongas pedig, mely"tökéletesen ki nom lódítható harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.
7 (9 —12)
Kivánato-a öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb ároo.

Pest, oktober 11-én 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai U.jdonsá«ok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6ft.— Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5ft.— Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a V«»«rn«pi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri

ígtat&snal csak 7 krba sz&mittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, WoUzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külÖD
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Alexander Floch,

V a k a n o v i c h

In Wien, Ober Döbling Nr. 28.

(Pat«k, Phlllppe és társa genfi órasok tanitvauyanak jőhirU

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEK.

ajánlja li'KÍiltflnóbb, j ó e» oleitó órákkal gaedagon ellátott raktárát, t évi jotallai mellett m alább következő arjescyiek szerint.
M.inden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állapotban levő, — általam a logpomosabbnus u legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszortnt az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisttelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10 — 11 forint
„
arany-foglalvánnyal, rugóra
12—18 „
„
hdlgyek számára
14-16 „
,,
8 rubinra
14—16 „
kettós födéllel
1 5 - 1 6 .,
„
üristály-üveggel
. . .
15- -16 „
horgony-órák 16 rubinra
16—18
„
„
kettós födéllel
18, 20, 22 „
kristály-üveggel
„ angol
g horgony-órák
gy
y
g19, 22j
^ 26
„ horgony tábori órák kettős födéllel
2#, 24 „
„ valódi remontoir órák (kengyelénél felhuzundó)
. . . . 28—80 „
„ ugyanazok kettós födéllel
3(6-88 „
Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
30—82 „
„
„
arany-köpennytsl
34—86 ,,
„ órák hölgyek számára 4—8 rubinra
. . . . . . . .
25—28 „
„
„ hölgyeknek, zománcz e» gyémánttal
40—45 „
„
„
,.
kristály üveggel
42-46 „
„ ugyanazok kettős í ödéliel 8 rubinra
40-45 „
v,
„
tománcz és gyémánttal
őö—67 „
»
horgony-órák 15 rubinra
86—40 „
„ ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 46 —6l> M '
ii horgony-ór*k kettós födéllel
55-68 „
„ ugyanazok arany köpennyel
66, 70, 80, 90, 96 „
„
<,
kristály-üveg s arany köpennyel
60-75 „
„ horgony-órak hölgyeknek
86—40 .,
„ ugyanazok kristály-üveggel
48-62 „
„ horgony-órák hölgyeknek kettós födéllel •
50-65 „
„ remontoir-órák
70, 80, 90. 100 „
„ ugyanazok kettós födéllel
H0, ISO, 130, 150, 160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
• • 16, 20, 22, 24 „
„ óra és félóránkinti ütőre
89 - 4 2
,, óra és uegyedóránkinti ütőre
• • 48, 50, 55 „
Havi regulatorok
30—32 „
; . ; ..; ... .
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Kzüst lánczok 4 ft. ö0 kr., 5. 6, 6ft.60 kr. 7 ft-ig.
Legfinomabbak iramai* modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, lőftíg.
Hosszú nyaklánczok 7. 8ft.50 kr. 9, 10, 15 ftig.
g$F~ Vidéki megbiíások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, legpontosabban teljesittHtnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-Órak csomagolásáért 1 ft. 60 kr. száinittatik.
196(8-12)
$ ^ " Javítások, óualkotta esiközök éa gépek segítségével 6 évi, Genf,
Brűssel és Paris legjobbhirü óiagjáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
tetszeuéuek. kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizonyítanak. Mint eddig, ugy ezután in oda foyoktörekedni, hogy javításokat legjobban
tisztelettel

ét csak

jól sxabiílyzott

K o h u

órákat

aljak

el; a i ó r t s z í v e s p á r t f o g á s é r t e s d

j>hilippe, óragyáros, Dorottj a-uteza 2. sz.
Kiadó-tulajdonos Heckenast

Az 1865/8-ki eddig szentesített

I összes országgyűlési törvényezikkek
j

Dorottya-utcza 2. sí. a., a „magyar király"-hoz czinizett
szállodával szemközt,

Nemrég volt alkalmunk b. Rauch Levin- belátás, hová vezet az illyrismus, a százado- ügyésznek. Az absolut kormány alatt a zágben azon férfiút mutatni be, ki Horvát-tót- kon át fejlődött viszonyokhoz való ragasz- rábi pénzügyészséghez lett beosztva, s e
országnakvisszakapcsolására a közigazgatási kodással párosult. Könnyen felfogható, hogy téren működött 1859-ig, midőn mint pénzutón legtöbbet tett: most pedig olvasóink a költői kedélyü Vakanovich, ki az iroda- ügyi tanácsos nyugalomba lépett. Pályája
Vakanovich Antal képét veszik, ki a regni- lomban is megpróbálkozott, jobban vonzó- azonban még nem volt befejezve. A Bachcolaris küldöttségnek, mely a kiegyezkedést dott a jövő „dicső Illyriájához," mint a partes rendszer bukása újra megnyitá a politikai
fogalmazta, a horvát-tót tartománygyülés- adnexae- féle állásponthoz. A megyei pályán, ! élet sorompóit. 186 l-ben Zágrábban Horvátnek, mely azt helyben hagyta, elnöke, és e melyen mint zágrábmegyeí alügyész műkö- I és Tótország képviselete ismét összeült,
napokban érkezett Soics püspök és gr. Peja- dött, határozott, bár mindig higgadt, és , határozni a felett, mily viszonyban álljon
csevich Péterrel Pestre, hogy az ország sohasem erőszakos illyrnek mutatta magát, I majd ezután Horvátország a szent koronáhatározatát a Felség elé terjeszsze.
s igy történt, hogy midőn 1842-ben a zág- val, Magyarországgal.
Vakanovich Antal 1808-ban született rábmegyei tisztujitáson az illyr párt a ma- ;
Vakanovich a tartománygyülésen mint
Kocztajnicza városában, mely
Buccari városának követe vett
régente a Zrínyiek vára volt,
részt. Politikai meggyőződése
a katonai végvidéken, a 2-dik
1&48 óta nagyot változott. Mint
báni ezred területén. Elei kaBogovics, Zlatarovics, és több
tonák voltak. Nagyatyja Dávid
más igaz hazafiak, kik illyrek
a török ellen vitézkedve kapott
voltak annak idejében tiszta
nemességet; atyja mint őrnagy
hazaszeretetből, ő is átlátta,
I. Napóleon seregében szolgált
hogy Horvátországnak nincs
és a becsület-rend lovagjává
jövője Magyarország nélkül,
lett, mert Horvátországnak
mert az egész horvát mozgalom
Száván túli része az 1809-diki
csak eszközül szolgált a bé#si
bécsi békében a francziáknak
kormánynak, hogy Magyarorengedtetvén át, Illyria királyszág bukását előmozdítsa, és
ságnak részét képezé, és a horvégre annak romjain a horvát
vátok a nagy imperator zászlói
szabadságot is eltiporja. Unioalatt nagy számmal onták vénistává lett, és nem csatlakorüket az orosz és németországi
zott sem az úgynevezett szahadjáratokban.
badelvű nemzeti párthoz,mely
Antal a polgári pályát vámég mindig lehetségesnek tarlasztá és a bölcsészeti tanfolyatá, hogy Horvátország Önálló,
mot Zágrábban s a jogot Pesten
sőt döntő szerepet játszszék a
végezé. Elsajátitá a magyar
monarchiában, sem azon fügnyelvet, de nem lett barátjává
getlen nemzetinek nevezett
a magyar nemzetnek. Vakanonagyszámú töredékhez, mely
vich is, mint a horvát fiatalsága nemzetieskedés máza alatt
nak túlnyomó része, a harmincsak a bécsi kormánynak vak
czas években támadt illyrismus
eszköze volt, s a magyarokban
zászlaja alá szegődött, mely
nemcsak az idegen nemzetet,
közös irodalmi nyelvet teremthanem fökép az osztrák absovén a délszlávoknak, azoknak
lutismus ellenségeit gyűlölte
politikai egyesülését is, az
és üldözte. Ezen két párt ellen
Adriától a Fekete-tengerig,
azonban az unionisták nem
VAKANOVICH
ANTAL.
délre a Balkánig czélba vette.
győzhettek, s a tartománygyüEgyik mozzanata volt ez azon
lés 120 szavazattal 40 ellen
átalános mozgalomnak, mely egész Európá- gyár pártot erőszakkal elveríe s a tiszti kart kimondá, hogy Magyarország és Horvátorban a nemzetiségi érzületet felébreszté és partjából alakitá meg, Vakanovich főügyész- szág közt 1848-ban tényleg és jogilag minöálunk magyaroknál is csak oly élénken szé választatott, de e hivatalából 1845-ben, den kapcsolat megszűnt.
fiiüködött, mint a horvátoknál. E mozgalom- midőn a magyar párt kerekedett felül, kiA következés csak még inkább megerőnak Horvátországban leginkább a konzerva- esett s a kormány adott neki állást 1846-ban, sitheté Vakanovichotunionista meggyőződétív elemek szegültek ellent, melyekben a kinevezvén őt a tenger-mellékre kamarai sében. Megszűnvén Magyarhonban 1861-ben

KÁTll MÓR kiadásában megjelentek:

i

éspedig:

186'/r-diki 18 t ö r v é n y e z i k k . Zaebkiadás, ára
1868-diki 26 törvényezikk. Zsebkiadás, ára .

.
.

.
.

.

. 4 0 kr.
6 0 .,

Mindkettő nagy 8-réttt kiadásban együtt, ára 1 ft.
Országgyűlésünk jelen folyamában annyi életbevágó törvény — például az a d ó tdrvény — lett már alkotva, hogy azokat mindenkinek birnia kell. A többi szentesitendő törvények gyorsan fognak következni.
249 (2—2)

Elöllzetési felhívás

VASÁRNAPI ÜJSAti
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1868.

évi október—deczemberi folyamára.

Előfizetési feltételek:

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt.
(„Orssá'.gyűlési Beszédtár"-ral)
postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre (október—deczember) . . . . 2 ft. 5 0 kr.
Csupán a Vasárnapi Újságra:
É v n e g y e d r e

(október —d e c z e m b e r )

.

.

.

.

1f t .5

0 k r ,

Csnpán a Politikai Újdonságokra.
(„Országgyűlési Beszédtár"-ral együtt):

Évnegyedre (október—deczember) . . . .

1 ft. 25 kr.

WK^E^ A két lap, öszhangzó tartalmánál fogva magában egyesit
i^^^
minden hasznos tudnivalót, s olcsó áránál fogva minden osztálybeli olvasni szerető ember által könnyen megszerezhető; — minélfogva a
fentebbi előfizetési felhívás at.cz. olvasóközönség szíves figyelmébe ajánltatikW/StK^ Tiz előfizetett példányra rendes gyűjtőinknek s mindazoknak,
1^^»
kik lapjaink számára előfizetéseket gyűjteni szándékoznak —
tiszteletdíjul egy ingyen példánynyal kedveskedünk. srtF" A pénzeslevelek
bérmentes küldése kéretik.

P f A csupán Vasárnapi Újságból — folyó évi júliustól kezdve,
inéK néhány tcljesszáiuu példánynyal szolgálhatunk.
K Vasárnapi Újság és Politikai Ujdoiiságok kiadó-hivatala
(6 — 6)

(Pest, egyetem-utcza 4-ik siáni alatt).

Antal,

a horvát tótországi tartománygyülés elnöke.

minden honpolgárnak!!

KOHN PHILIPPK

véyMhes»ek

Tizenötödik évfolyam.

harangöntö,

BBT" Árjegyzék bérmentve.

2ö6

41-ik szám.

_

Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik seim alatt).
\
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Családélet most a divat,
Veszélyes vágyni még egyébre;
Fészkéhez a födél alatt
A béke-fecske vi-szatére.

az éledezni kezdő alkotmányosság, Horvátország is a Schinerling-féle provizórium alá
került és az alatt maradt, inig Magyarország
passiv ellenállásával a? alkotmányosságot
magának és társországainak ismét kivívta.
A hold elömlő sugarán
A horvát nemzeti párt azonban még most
Erdő, folyam alszik nyugodtan;
sem okult,és az unionisták nem boldogultak,
Mi
durran? Egy lövés? Talán
miomcin a bécsi kormány megszűnt támoBarátom'
lőtték főbe ottan.
gatni az anti-magyar hangulatot, és az ország élére b. Rauch Levin állott vas marokHogy elfogák, az együgyü
kal és tiszta lelkesedéssel, keresztülvinni
Tán fegyvert tartott még kezében,
a magyar horvát uniót. Új választási tör(Nem minden oly okos fejű,
vény alapján líj tartománygyülés nyilt meg,
Hogy Flaccusként fusson merészen.)
melybe Vakanovich — kit időközben a magyar pénzügyminiszter az összes horvát-tótMég egy lövés. Tán ünnepély,
or^zági pénzügyi igazgatás főnökévé neveTűzjáték Goethe-ünnepélyre!
zett ki miniszteri tanácsos rangjával — mint
.Rakéták pattogása kél
Túrtnezönek egyik követe lépett, és azonnal
A rokkant Sonntag énekére.
elnökké választatott; mint ilyen elnökévé
S Liszt Fránczi u r a szerepel,
lett a regiiicolaris küldöttségnek is, mely ez
Oh nem a magyar csatatéren,
év nyarán a kiegyezés feltételeit ínegálíapitá.
Es véresen sem hulla el;
A kiegyezés,, most már lett dolog. A
függőben hagyott fiumei kérdés nem fogja
Orosz, horvát hagyá békében.
többé meghiúsítani. Magyarország e pontban
Szegény magyar halálba dűl,
nem engedett, nem engedhetett, mert ium
Szabadság
végső vára veszve;
érdeke, hanem becsülete forgott koczkán:
De
Fránczi
hős ott épen űl,
az unionista horvát párt azonban — ugy
Fogasra
ka
dja
felfüggesztve.
hiszszük, csak a geographiai szempontból indulván ki, engedni fog, és pedig valami nagy
II is Fráncíi él, g mint tisztes agg
keserűség nélkül, mert hisz az uniónak visszaMagyar harczról mesélget majdan
állításával a magya'-Fiume nem idegen város
Csodákat unokáinak:
többé és tengeri kikötőjének hasznait egyHej, kardom igy meg igy forgattam.
aránt fogja élvezni a horvát a magyarral.
Ugy megszűkül német ruháin,
Más kérdés az: tartós lesz e a béke a két
Nevét ha hallom a magyarnak,
testvérnemzet között. De e kérdésre is, a
Érzések tengerárja hány,
nélkül hogy optimisták lennénk, igennel
Lelkembe" trombiták rivallnak.
válaszolhatunk, kivált ha elég idő marad az
uj viszonyok békés megszilárdulására. Mert
Es megcsendül a régi dal,
a horvátországi három nagy párt közül az
Föléled
hős mondánk varázsa,
unionisták talánalegszámosabbak; hozzájuk
Kemény, szilajvad hangival
tartozik a nemesség, a polgárságnak legnaA
Nibelungok pusztulása.
gyobb része, sőt még a paraszt is, a mennyiben á pap vagy jegyző — ki majdnem minA pálya egy itt és amott,
dig a nemzeti pártnak szenvedélyes híve —
Ks im megújul monda, ének,
a földesúr In-folyását nem ellensúlyozza.
Csupán csak a név változott,
Mindezen elemek azonban, mint a tapasztaDe ők a régi jó vitézek.
lás mutatja , képesebbek a már meglevő
viszonyokat fenntartani, mint ujakat teremS a végzet is ép' ugyanez,
teni. Á szabadelvű nemzeti párt talán a legA zászlók mily büszkén lobognak!
csekélyebb, de az ifjúság, papság, irodalom, a
35s a hős áldozatja Írsz
legtevékenyebb eleinek vele tartanak, s egyAz állati nyers hatalomnak.
hamar nem fog kibékülni a kiegyezéssel. A
Sőt, jó magyar, itt ellened
harmadik párt, a régi hivatalnokok pártja,
Ökör medvével fogott össze;
tartá ugy szólván kezében eddigelö az ország
Ez mégis vigaszod lehet,
sorsát. Kevés kivétellel csak tisztviselőkből
Minket nem ére ily szerencse.
áll: de Horvátországban a múlt két évtizedben majdnem minden valamire való ember
Ezek lám tisztes bestiák,
— tisztelet a kivételeknek — hivatalt válKik legyőztek honett tusába',
lalt. Ezen párt a bécsi kormányhoz szít,
De farkasok, disznók, kutyák
gyűlöli a magyart, ellene az uniónak és csak
Ejtenek minket szolgaságba.
most szűnt meg áskálódni, mióta maga a
király kívánja az uniót, és Rauch kormáHah! mint ordit, röfög, ugat —
nyozza Horvátországot. E párt azonban a
Győzök szagát már ki nem állom,
dolog természeténél fogva, idő folytával
De haj elég! — kiméld magad
lassan ki fog veszni, és Magyarország észreSzegény költő a beteg ágyon.
vétlenül meg fOg szabadulni ezen tevékeny
Gyulai Pál.
sfélelmesellenségtől,mely az uniótleginkább
fenyegeti. Bármiként forduljon ia azonban a
Néhány lap egy régi magyar
jövő, elismerést érdemelnek részünkről — s
könyvből.
ez elismerést osztani fogja legalább későbben
minden elfogulatlan horvát is — azon férA magyar irodalomnak, melyet a reforfiak, kik mint báró Rauch, Bogovics, Suhaj,
matio éltető szelleme a XVI-dik században
Zlatarovies és Yukanovich annyit és oly
oly gyors virágzásra emelt, egyik legbuzsükerrel fáradoztak a magyar-horvát kigóbb, legérdemesebb munkása volt a szász
egyezés létrehozásában.
P. Gy.
születésű Heltai Gáspár, ki mint protestáns
lelkész a szószékről élő szóval, mint iró
számos
munkájával s mint kiadó saját nyom1849. októberében.
dájával majdnem harmincz esztendeig műHeine után.
ködött Kolozsvárit az uj kor eszméinek
Elültek míir a vad szelek,
terjesztésében s a nemzeti irodalom mivelóElvégre ismét hosszú, mély csend;
sében.
Gernmnia, a nagy gyerek,
Munkái közt egy igen érdekes erkölcsi
Jsmét karácsonynak r'rvend.
irányú könyvecskét is találunk, melyben

korának a részegségben, dobzódásban, fényűzésben mutatkozó romlottságát ostorozza,
oly élénk, erőteljes népszerű nyelven, mely
bármely törzsökös magyar irónak is becsületére vált volna.
E könyv czime: A reszegsegnec es tnbzodásnac veszedelmes voltáról való Dialógus,
íleltai Gaspar Colosuari plébános által szerzetet. Colosvarba 1552. 8r. 9% iv — 72 számozatlan levél.
A könyv, mint a czim is mutatja, párbeszéd alakjában van irva Demeter és Antal
között, kik közül az első részegeskedésbe
merülve elszegényedett, beteges és rongyos
lett, de régi bajtársa a jámbor Antal szivreható beszédeire magába száll, múltját megbánja s uj erkölcsi életre tér.
E párbeszéd nyelve annyira tősgyökeres
magyar, s különösen az ügyesen hissnált
példabeszédek által annyira, népies, hogy
szerzőjéről alig volna az ember hajlandó
föltenni, hogy a magyar nyelvet csak fölserdült ifjú korában tanulta, ha a Kendi
Antalhoz intézett élőbeszédben maga nem
mondaná: „Kérem ez okáért te kegyelmedet,
hogy te kegyelmet ió nevén vegye, és ha
szinte tiszta magyarsággal irva nincsen, te
kegyelmet megbocsássa, mert jól tudja te
kegyelmet hogy nyelvem szerént tzáiz vagyok, és ezt a keveset tizenhat esztendeig
tanultam.' Mely szavakból kitűnik, hogy
Heltai, korának egyik leghatásosabb magyar
irója, csak 1536-ban kezdett magyarul tanulni, mikor már fölserdült ifjúnak kellett
lennie, miután már hét év múlva 1543-ban
a wit'enbergi egyetemen tanult, hova akkor
hazánkfiai, többnyire mint meglett emberek
érett fővel szoktak kijárni.
Heltai e munkája ma már egyike a legritkább magyar nyomtatványoknak. Én csak
három példányát ism-rem; az erdélyi múzeumét, mely néhai" dr. Ötvös Ágostontól
került, közbsn-közben csonkán, összesen 14
levél híjával, a gyula-fejérvári Batthyány
könyvtárét, és Ernődön a Fáy-könyvtárét,
melv két utóbbi példány teljesen ép. A könyv
e nagy ritkaságának tulajdonítom, hogy
ezen kor- és erkölcsrajzi tekintetben nevezeres munkát régi irodalmunk búvárai közül
senki figyelemre nem méltatta s bármily
röviden is nem ismertette.
Ez ismertetést jobban nem tehetem,
mintha magái az írót szólaltatom meg, közölve e régi könyv néhány érdekesebb levelét, mely ugy hiszem, a m ii kori olvasó előtt
szintoly mulattató, mint tanulságos lesz.
Közlésemben a régi leirásmódot maival cserélem ugyan föl, de gondosan megtartom a
szerző akkori kiejtését.
A könyv harmadik részében a már magába szállt és megtért Demetert igy oktatja
a jámbor Antal:
„A pogánoknak írásiba olvassuk, hogy a philosophusok, maga •) azok pogánok voltak, és csak
a természet okosságának intését követték, ezt végezték, hogy nem alkalmas, sem illik, hogy egy
jámbor ember felötte való borral megterhelje ma
gát és megrészegüljen. És efféléket ők minden
tisztességtől megfosztottak, soha semmi tisztességet reájok nem biztak. Mert jól látták, hogy abba,
a ki részeges, semmi szemérem nincsen, minden
ok nélkül si.il, ingyen sem gondolkodott a dologról, melyet végezni kell, sem eleit, sem közepit,
sem végét meg nem forgatta, de még is neki
kákog. És a mit egy tikmony sült előtt **) megmondott, arról ingyen sem emlékezik; mert a bortól megveszett a feje, eltompult az elméje, nincseo
semmi válogatás avagy ítüet fejébe. Mit mondjunk, csak egy darab hús, két szöme, tőke és törzsek. Ha ez okáért a setétségnek fiai, a pogánok,
kik az Istent nem ismerték, hanem csak a természet okosságának intése után éltek, ezt művelték,
*) Maga, a székely földön még ma is divatos régies
kötszó, noha értelemben.
••) Tikmony, tyúkmony, azaz: tojás megsütésére elég
• dö = néhány perez.
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hogy a részegesre tisztességes tisztet reá nem
biztak: mennyével inkább nekünk kellene azt
művelnünk, kik avval kérkeszünk, hogy a|világosságnak és Istennek fiai vagyunk?
Demeter. Mint én eszembe vehettem, igen
jámborok voltak a pogán bölcsek; kevés héja,
hogy azokat el nem haladták, kik most igen kérkésznek, hogy keresztyének volnának.
Antal. Ugyan elhaladták. Mert mit müveinek
most az emberek, mind nemes, mind városbeli s
mind falubeli? mindnyájan, mondom, mit művelnek? Sokkal kiilemben cselekednek mint a pogánok. Mert ha valami tisztre fejedelmet választani
kell, ottan a nemes uraim ezt mondják: Jer, vá
laszszuk ezt, mert igen jó nyájas ember. Ha kérdik: miből tudjátok? ottan ezt felelik: mert minap
oda mentünk vala házához; bezzeg ember módra
tárta; királi módra fézetett vala; ugy hordatá a
bort mint a vizet, elannyéra, hogy éjfélikoron
mentünk volt haza. Bezzeg a társaság kőzett nékik *) nem jól tötték volt fel az okulárt, mert a
sárba estek egynéhányan. Nézedsze jó atyámfia
Demeter, ezt mondják immár az uraim nyájassagnak. Nyilván a pogánok, mint Cicero, Zeno, Socrates etc. soha nem dicsirték volna afféle nyájaskodó fejedelmet, sem annak, sem a többinek nyájaskodását.
Demeter. Mely igen jól tudod a nemeseknek
szokását. En szolgáltam őkst; igaz, így beszélnek,
mint kegyelmed mondja.
Antal. Nem csak a nemes uraim müvelik ezt,
hanem szinte azonképen vagyon a városbelieknek
is dolgok. Mert ha együtt vadnak a választott
emberek, jelesen a borháznál (mert ott kell előszermind birótsmind polgárt tenni), ismét mondják: No, kit tegyünk bírói polgára etc? Ha
mégis valamely józan köztök vagyon, kinek még
langaz az Istennek szent lelke valami keveset szűvübe, az ezt mondja : Jó uraim, jertek tegyük ezt
biróvá, polgárrá etc. Mert jámbor ember, igasságszerető, jó esze is vagyon, nem fölötte haragos,
nem akaratos, józan, gondviselő, gyakorta jár az
egyházhoz, és mindenkor házánál találják etc.
Demeter. Valyon mit felel a többi e jó tanácsra?
Antal. Mit felelnének? Megmevetik és meg,csufolják, mondván: Kuk Lourente * * ) ; bezzeg
szépen találja. Eb volna, ki azt bíróvá avagy polgárrá tennéje; mert soha egy pohár borát sem
jláttuk; osztán felötte igen eszes, soha senkihöz
nem megyén, senkivel nem nyájaskodik, olyan
mint a passer solitarius etc. De inkább ezt tegyük
bíróvá; mert e jó ember, nyájas ember, soha nem
maradhat házánál, mindéltig barátihoz megyén.
•Tegnap is azt értötte volt, hogy együtt vagyunk,
oda jőve hozzánk, maga ( = ncha) immár vacsoráit volt otthonn, és majd tíz óráig mind velünk
mulata. De még hazamenet is soha el nem bocsát
vala, hanem bevűn házához, liktáriomot hozata,
jó piros bort hozzája, ugy ereszte haza. Ma reggel
ugyan ránezos vala az orczája, és bojtos a feje
beléje, mikor a piaczra jőve.
Demeter. Váljon mit itiltek volna a féle ember
felől a pogánok, kikről ez előtt emiéközéi?
Antal. Nyilván efféle csapot soha nem dichírtec volna a pogánok, soha semmi tisztességes
tisztet reá nem biztak volna.
Demeter. Mit müveinek tahát***) a falubeliek?
Antal. Ugyan ezenképen vagyon a falubelieknek is dolgok. Azok, ha lelki pásztort keil választani, előszer egybe gyűlnek, és mikor jól laktak
immár, hogy a sok kolbásznak bűze, a fokhagyma
és a bor szaga által verte fejeket, akkor elkezdik
nagy móddoí a plébános választást. Jó komáim,
kit válaszszunk plébánossá. Ha oly vagyon közettek, kinek valaha szüvébe fért az iga-ság, az ezt
mondja: Minap itt a szomszéd faluba valék, és
történek reggel oda jőnern, igaz hogy harangoznak vala, bemének én is a templumba, tehát nagy
csendesség vala a templumba, maga sok jámbor
vala benne. Kevés idő múlva elkezde a plébános
nagy szép lassan egy lelki éneket, és az egész
kösség mind monda vele, oly igen szép egye.iessen,
mint ha csak egy ember mondanaja; mert, mint
értem, megtanította volt őket annak előtte reája.
Azután felméne a prédikaczió székre, bezzeg szépen prédikála, oly dolgokat hallék ott tőle, kiket
soha annak előtte nem hallottam. Jó volna ezokáért, hogy azt hoznójok ide, avagy más jámbort,
ki olyan volna' mint az.
Demeter. Fogadja-é a többi ezt a jó intést és
jó tanácsot?
*) Néki határozatlan névmás. Ma már elavult, s
ht-lyelte némelyt használunk.
•*) Mit jelent e tréfás kifejezés, nem tudom.
*••) Tahát, ma tehát.

Antal.Patvart fogadják; inkább ellene állván zére. Maga ha házához mégy, ott semmit nenj
megcsűfolják. Minap ide ki egy faluba merítem találsz, hanem a hulló háznak nagy hitvánúl
vala, tahát szinte az én gazdámhoz gyűltek volt, tapasztott fallát és egy macskát a hideg tűzheott kezdek ezt e dolgot. De rútság mint pirongat- lyen."
Közli Szabó Károly.
nak vala egy jámbort, ki o'yan jó tanácsot ád vala
nékik.
Demeter. Kérlek, mit mondának?
Antal. Nám mondám: csúfolják vala, ezt Waszilij Iwanowits, az orosz földesúr.
mondván: Jó, bátor, igen tudod te. Mi is ismerjük
Rajz Gr, Soltogub „Tarantas"-ából.
azt a papot, kit te beszélesz. Minap mi is betér(Vége.)
tünk vala ott egy kevéssé az egyházba; tahát
szinte akkor prédikál. Nagy dolgokat müveié a
Waszilij Iwanowits helyzete e közben nagyon
birákon. Nagy keménséggel ezt monda, hogy az szomorú volt. Nem folyamodhatott az oroszok
Isten haragja vagyon fejeken, és hogy az Isten szokott vigasztalójához: a palaczkhoz, mivel nem
a poklot készitötte efféléknek, ha meg nem tér- örökölte atyja vonzalmát a szeszes italokhoz; csak
nek. Oly haragos szömmel néz vala, mint ha reg- dörmögött magábm a sors ellen, hanem azért várt,
gel mind tormát ött volna és eczetet ijutt volna bizott és mindent türelemmel visolt. így telt el
reája: maga nem igen nagy bűnttöttek volt; csak három szomorú év. Ekkor egy váratlan esemény
hogy nem büntették volt meg az iffiakat, kik éjjel nagy változásokat idézett elő életében. Egy napon
tizenkét óráig valami fonóháznál a leányokkal levelet kapott, mely valóságos egyházi stylusban
tomboltak volt és egyéb aprólékot müveitek volt volt tartva és vonásokkal irva. A falusi pap küldte
etc. Ki hozna ilyen papot ide?
ezt és tudósította benne a fiút, hogy apja halálos
Demeter. De kérlek tégedet, micsoda tanácsot beteg. Waszilij Iwanowits abban a perezben postalovak után küldött éi haza hajtatott Mardasba.
adnak vala ők?
Antal. Ők ezt mondák. E napokban mi is Szomorú képet talált az apai házban. A tányérmentünk vala eüy szomszéd faluba és ott a torba nyalók és fecsegő asszonyok ordítoztak a szobákjól lakozánk. Tahát tisztes jámbor volt a plébá- ban. A bolond-had egyszerre megokosodott és
nos, szép fodor hajú, víg. Nem volt egy is köz- czifra ruháit lehányta magáról. A haldokló, ki a
tünk, kire hat avagy hét pohár bort nem köszent pálinka iránti szenvedélyének lett áldozata, márvolna; végre csak nem tánezra költ vala a dolog; már a halál karjai köz-t volt, végsőket vonaglott
házához is vűn az után bennünk; még a pinezébe és csöndesen magába szállt. A rémletes halál köis bé vitt vala; vala még egy hordó borocskája, zelgő órájának titokteljes komolysága ő benne is
talám volt hetven csaphely benne; mert nem kí- felébresztette a lelkiismeret szavát, s arra az útra
míli az övét. Ugy tárta, úgy, hogy alég láttunk vezette vissza lelkét, melytől ezt durvaság, hevolt haza menni. Ezt hozzuk ez okáért: mert ez nyeség, rósz szokás és példa élte egész folyamán
nem szid, sem dorgál minket: mert alég prédikál át távol tartották.
vagy háromszor esztendeig etc.
— Waszja, — monda elhaló hangon — itt ég,
. . . oh hogy fáj . . . megfulok . . . Waszja, én soDemeter. Ugyan e tanácsot követték-é?
Antal. Ugyan csak ebbe marada a dolog. kat vétettem ellened, bocsáss meg, ne átkozd majd
Mert elmenének a bolondok, és ismét nagyobb emlékemet... Ha gyermekeid lesznek, neveld őket
bolondot hozának közikbe, mint ő magok valának. aa isten félelmében, taníttasd ki és add államszolImmár egy bolond vezérli a másikat, és minnyá- gálatba ; ne engedd meg nekik, hogy roszul bánjanak a szegényekkel és gyöngékkel, ne űzz csúfot
jan együtt az ördögnek kürtőibe esnek etc."
embertársaidból, ne gúnyolj senkit.. . Hidd meg,
A negyedik részben Heltai a fényűzés Waszja, nagyon nehéz nem tiszta lelkiismerettel
ellen kél ki s legelsőben is az asszonyok czif- halni meg . . . Ah, hogy fáj, Waszja . . . bo •—•
%
rálkodását rója meg, kik közül, mint Antal csáss meg! —
a beszélgetésben mondja, „kiki mind a máAz engedelmes fiu csöndesen zokogva állott
siknál nagyobb, tekintetesb és szebb akar a halottas ágy mellett, mig a pap a mereven maga
elé bámuló oaelódsógnck imákat mormogott.Nehéz
lenni "
„Ez előtt való időkbe, — igy folytatja a halalharcz után vége lett Iwan Fedotowitsnak. A
jámbor Antal, — egy asszonyember sarut tizenkét ház csakúgy viszhangzott a sikoltozástól és jajvepénzen vesznek vala, most kedig hatvan pénzen. székléstől. Az egész falu kikisérte a megboldogultat
Immár nem jó az országbeli bőr hozzája, hanem utolsó nyughelyére. A tányérnyaló had jajgatott
idegen országból kell bőrt hozzája hozni. Ezelőtt és félelmes h-mgoa kiáltoz:!:— „Apácskánk, Iwan
való időkbe egy jeles menyeközébe*) alég láttál Fedotowits, hogyan élünk meg mi tenélküled! ki
két seletn ruhát: de most minden tölcsérgyártónó fog a te árváidnak, nekünk, kenyeret adni ? Örökké
selem ruhába morál. A sok gyűrőket, boglárokat, siratnunk kell tégedet, soha meg nem vigasztalódkapcsokat, kesentyűket etc. ki számlálhatja meg? hatunk!" — — Sok arezon tükröződött azonban
valódi fájdalom a végső búcsúnál. Az orosz paBezzeg efféle szertelenségre pénz kél.
Demeter. Jól látom Antal uram, hogy kivált- rasztok szeretete urokhoz, kinek tulajdonaivá szüképpen az asszonynépek efféle czifrálásra és héjába lettek, ez a szeretet, melyről számot adni magokvaló költségre igyekoznek: de nyilván a férfiak is nak nem tudtak^ egész erejével fölébredt bennök.
nagy szertelenségoe élnek, mind ruházatjokba, Rendetlen szakállaikon végig folytak könyeik és
magok a bolondok is, az urasági szilajság e bolmind ételbe s mind italba.
dogtalan
játéklaptái, sirtak a fris sír fölött.
Antal. Ugy vagyon. Mert ez előtt való polgár
A
gyászév
alatt Waszilij Iwanowits, noha
uram eljárhat vala a fekete bárán borral béllett
haczokába, nagy urak előtt ia: de most szégyen- korlátlan ura volt apai jószágának, netn engedte
nek tartja, ha hát subába megyén oda is. Ha lelkében előtérbe jutni a szerelmi gondolatokat.
távoly látod, király canczeliariusnak véled: maga Az év azonbaa eltelt s még utána egynéhány
kézzel (közel) sincs hozzája. Ha a műves legénye- hónap. Szivbeli bánata daczára Waszilij Iwanoket tekinted, tahát mindenik felvarrotta a róka wits meglehetősen hizott. Az öreg parasztok egyre
farkát a nyakára: mert szégyenli ott viselni az mondogatták:
— Ideje volna ám már apácskank, úrasszonyt
engedelmes báránnak bőrét. Immár teljességgel
elfelejtették a régi posztókat, melyekbe a mi atyá- hozni nekünk!
_ Csakugyan Waszinka, — m O ndá anyja, —
ink nagy igyűgyűséggel éa tisztességgel ölteztenek. Mind uj posztók vadnak, ki gránát, ki fcl- én elöregszem és mi lesz a gazdaságból gazdaszskárlát, ki egész skarlát, ki sója etc. tudja veszel. szony nélkül!
Waszilij Iwanowits csak ezt várta. A taranEgy egész holnapig csak a neveket sem tanulhatnám meg. Minden hitván nyilfoldozó most abba tas előhuzatott a szinbő!, imádkoztak, reggelizöltezik. Nem szólok most a nemes rendről, mely tek és elindultak Kazánba.
teljességgel a mértékletességnek czélját meghágt;s,
í\.wdotja Petrowna még nem ment férjhez,
mind öltözetbe s mind ételbe, italba. Mert a bokor- noha kérőben nem volt hiány. Megérkezésük után
ból támadott látja a nagyságosnak féne3ségét; Kazánban rögtön egy kérő asszony után futtattak.
mindgyárást ő is arra igyeközik, mindent keres, Nemsokára megjelent egy fecsegő vénasszony,
mindent elad, mindent nyúz; csak hamar talál fekete selyem kendővel fején és köpenynyel válokot, hogy a szegénytől elhajthassa a csörcz**) lán. Több napon át futkosott ez Waszilij Iwanoökrét. Hazud aláfel, marta varjú, csak hogy ő is wits lakásáról Awdotja Petrownáéba és vissza;
i t l jegyzékét
j
h
nyasszony hozohozo
Dorottyával estve skarlátba és hajtott nuszt süve- h
hiteles
hozta
meg a menyasszony
ébe mehessen a komaságra, avagy a menyekö- mány át képező pénznek, terményeknek, aprolékosságokuak és szent képeknek és a vőlegény
*) Heltai mindig .wenyeközét" ir a mai menyegzö anyja mindenre tett megjegyzést: mi kevés, mi
fölösleges és mi épen elegendő. Végre megallahelyett.
**) Csörcz, a nyomtatványban chörtz = csősz. — E pittatott a fiatalok találkozásának napja. Mi.lon a
szónak régi csörcz vagy ctörsz alakja bizonyítja, hogy szeretők viszontlátták egymást, majd elpirultak,
az nem a cső (puska) szótól származik, mint a ,,Magyar
majd elhalványodtak és nem tudtak egy szót sem
nyelv szótára" állitja.
>
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szólni. A kérő asszony vette hát fel a szót és egy
sereg illemtelen élczet és czélzást fecsegett el a
szerető pár rovására. A másod-őrnagy hasát tartotta már a nevetés miatt s a vőlegény anyjával
kezdett beszélgetni a gabona áráról, a bekövetkezendő aratásról, a zsizsik terjedéséről a szemes
eleségben és más efféle tárgyairól a nemzetgazdasági politikának. Néhány nap múlva megáldották az ifjú párt, egy misét mondattak értük és
készületeket tettek a lakodalomra. Még akkor
nem volt szokásban menyegzői előkészületekkel
tönkre juítatni magukat az embereknek. Nem
csináltattak pompás czifra kocsikat, melyek ellen
annyi kifogása van a jó ízlésnek, nem hozattak
Parisból kalapokat, fejkötőket és csipkéket, hanem az uj párnak adósságokkal nem terhelt jószágokat és készpénzt adtak át. A lakodalom előestéjén Waszilij Iwanowits lakására egy óriási
ládát czepeltek, melyből néhány arany rámás
szent képet vettek ki; azután ágybéliek rózsaszínű
hegye, bőröndök telegyömöszölve fehérneművel,
thea-eszközök, ezüst, és sok-sok ruha következtek

nem tör ki, hanem megindultságát csöndes és
megható módon fejezi ki. Nemcsak furfangos és
ostoba szlávokat találunk köztük, hanem valódi
példányképeit a hűségnek és őszinteségnek. Azt
lehete hinni, hogy mindegyik paraszt asszonyt
vitt házához, mióta urok megházasodott, ugy
örültek mindnyájan az ünnepélyes eseménynek.
— Nos, van hát már úrasszonyunk, — mondogaták, — nem vagyunk többé magunk! Éltesse
az isten őt sok évig boldogan !
Örege, ifja sietett a templomba imádkozni az
uj házasokért és a fiatal asszonyt jól megnézni.
Az öreg pap könyes szemekkel emelte föl az oltárról a keresztet, melyre az uj pár kezét tette.
Minden arczon ájtatosság és öröm tükröződött.
Midőn Waszilij Iwanowits feleségét a szürke falu
urasági házba bevezette, ott állt a küszöbön öreg
édes anyja a szent képpel, megáldotta gyermekeit, és ezzel a földesúrra nézve uj élet kezdődött.
Meg kell adnunk neki, hogy habár az apja
idejében behozott házi rendet nem forgatta is föl
fenekestül, sokat javított mindenen. A bolond -

489
oroszosán cselekedett mélyebb f öldészeti ismeretek és filantropikus világboldogitó eszmék nélkül,
de ő megértette parasztjait és ezek földesurokat
s kezet kézbe fogva haladtak előre. Waszilij Iwanowits szerette az embereket és igazságos volt, s
parasztjai tisztelték nemcsak örökölt kötelességérzetből, hanem valósággal háladatos szívből.
Gyermekei születvén, egyszerűen, de jobban
nevelte őket, mint a hogy őt nevelték. Maga
körül tartotta az apróságot, nevelőt hozatván
nekik a szemináriumból s mikor felnőttek, gymnáziumba, majd egyetemre küldte őket. Hitte, — de
hogy mikép jutott e hitre? arról nem tudott magának számot adni, — hitte, hogy a nevelés nemcsak magva erkölcsi tekintetben az ember életének, hanem az állam jóllétének eleme is.
Különben Waszilij Iwanowits a legprózaiabb
földesurak közé tartozott. Szomszédjai a környéken csak roszat beszéltek róla. Míg az öregebbek
túlzó ficzkónak nevezgették, a fiatalabbak egyoldalú, lágyvelejü embernek tartották. Valójában
csak régi szabású földesúr volt ő. így beszélt a

pedig liqueurt ittak egy közös pohárból és aludni
Az iglói főgymnasium épülete.
dűltek, mígnem a kocsi előállott és a háziur kiment a mezőre. Hazatérve megint evett és megint
Az igaz, hogy szellem teszi a növelést és
aludt. A kártyának nem nagy barátja volt Waszi- emelkedett lelkű növelő szegényes hajlékban is
lij Iwanowits; de a gazdaságra maga ügyelt föl; nemes eszmékkel gazdagítaná növendékét: minda házban, az udvaron mindennek utána né- amellett közintézeteknél nem lényegtelen az iskozett, noha rögtön odavolt, a
mint egy lépéssel többet járt
a szokottnál,
mert a gyaloglást nem igen
szerette s csak
rendkivüli alkalmakkor
szánta rá magát, mint például, mikor a
töltést átszakitotta a viz.
Awdotja Petrowna már jó
ideje szinte kövéres és morgolódó gazdasszonynyá
lett. Ö különben szerette és
tisztelte
férjét, noha nem
ugy, mint kezdetben : néma
alávetettséggel. Szavának
súlya a házi
ügyek elintézésénél épen
nem volt csekély, és az igazat megvallva,
Waszilij Iwanowits egy kisIglói evang. fogymnasium.
sé félt; is tőle.
A barmok, istállók a baromfi-udvar és a munkás- la-épület külseje sem, mert rend és csinosság csak
nők fölötti fölügyelet kizárólag ráruháztatott és jótékonyan hatnak a fejlődő leiekre, és mert a
ez volt legfőbb szórakozása. Különben szerette a gonddal épített iskolaház arról kezeskedik, tíogy
kártyát is rakosgatni, a vén cselédek fecsegését az intézők nagy fontosságot helyeznek a növeléshallgatni és a környékben nagy hirre emelték őt ügy minden kellékére, örömmel szemléljük azért
e csinos, díszes és lakályos épületet, melyet az
művészileg eltartott savanyu ugorkái.
A házas felek dicséretére
legyen mond__ ^_—^z~=
va, harmincz
- ^ ^ -•=%=r ~-^_~ ^L
esztendős sző~ ~ —^ - - ^ ^ -==_i=z---T~^p=vetségök alatt
_^==^pi.-^=-_r'
egyetlen - egy-

Hetivásár a felföldön.
beszegve finom hímzéssel. Ezeket évek soránát
magakészitette Awdotja Petrowna szolgálóival és a
munka mellett gyakran édesen gondolt jövendőbelijére. A vőlegény anyja mindent megnézett és öszszehasonlitotta a ládában foglalt tárgyakat a jogyzékkel, melyet csak ezután irt a lá; a kérő asszonyt
pedig megajándékozta egy meglehetős könnyű
selyem ruhával, mely moszkvai gyártmány volt.
A lakodalom lehető díszesen tartatott meg. A
székesegyház volt papja személyesen végezte a
szertartást s a helytartó maga volt a násznagy.
Egész Kazán városában csak a pompás ebédről
beszéltek, melyet Waszilij Iwanowits adott, s a
melyen hét palaczk champagneit ittak meg, és
ebéd alatt szólt a katona-zene. Két hét múlva,
miután a fiatal házasok megtették a városban
búcsulátogatásaikat, beleültette Waszilij Iwanowits fiatal feleségét a tarantasba és jószágára
utazott. A falu határánál várták őket mind a
parasztok, leborultak előttük a földre és az uj
párnak kenyeret és sót nyújtottak át. Az orosz
paraszt sem éljenzésben, sem más örömzsivajban

hadat dolgozni küldte s a kocsist a bakra ülteté;
ogy-egy pohárka liqueurt rendesen ivott ebéd
előtt étvágyat csinálni. Semmiesetre sem kezdte
pályáját erkölcsi elveken való elmélkedéssel vagy
nagy hangú frázisokkal. A mi apját föl vidította,
nem tetszett előtte visszataszítónak vagy utálatosnak, hanem egyszerűen nem telt kedve benne;
ő tudta érteni, hogy az ember neki adhatja magát
az ivásnak és gyönyörűséget találhat a bolondokban; de ő maga nem adta és nem talált.
így lett rendes emberré, nem meggyőződésből,
hanem csupán mivel az ellenkező neki kényelmetlen, kellemetlen lett volna. Jól emlékezett haldokló atyja utolsó, félelmes tanítására; de meg a
mindent átható fölvilágosodás is, mely Mardast
sem hagyta érintetlenül, bekopogtatott Waszilij
Iwanowitshoz és beszélt az ő eszéhez is, nem a
nyugat üres szónoki nyelvén, hanem általa megértett, egyszerű kifejezésekben. így látta be, hogy
az ő jólléte parasztjaiétól függ, s miután természettől jó szivü volt, minden erejéből azon igyekezett, hogy parasztjaival jót tegyen. Csak ugy

nemesség gyülekezeteiben, melyeken azonban
csak rendkívüli alkalmakkor szokott megjelenni;
régi módi szerint szólt és nem valami szellemdúsan; de mindig fejére ütött a szegnek és a mit
mondott, azt ugyan mindönki megérthette. Egy
választás alkalmával reá is vetették szemeiket, de
ő elhárította magától a megtiszteltetést; először,
mint monda, ügyetlen volta miatt; továbbá, mert
alsóbb rendű hivatalnál félt a felelősségtől, magasabb állásra pedig nem érzett képességet magában, így élt majd harmincz évig békében a vidéken,
egyre hízott és különösen kedvelte a halászatot,
melynél ő rendesen a parton elnyujtózva nézte,
mint vetették ki a halászok a hálót az ő vagy
gyermekei jó szerencséjére. Hatalmas és szenvedélyes evő volt, a miért is Awdotja Petrownának
mindennap meglepetésről kellett gondoskodniaEbéd alatt, melyben igen gyakorta vettek részt a
szomszédok is, az étlap fölött folyt a mulatság,
és a gazda mindig meg volt, elégedve magával.
Ebéd után minden vendég megkóstolta a befőttet
a körüiadogatott tálból egy közös kanállal, vagy
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ták meg választásukat, egyetlen-egyszer
sem
szegték
meg az egymásnak esküdött hűséget,
a mit pedig —
mellesleg
mondva — az
| orosz falusi
nemesség nem
igen tart lelkiismereti dolognak ; soha
egyetlen ellenséges gondolat
vagy keserű
szó nem zavarta egyetértésüket,
így
telt a mardasi
földesúr békés
élete a szenvedélyek viharai
és küzdelmei
nélkül harmincz esztendeig; miközben kétszer
volt Moszkvában, ötször a kormányzósági varosban és évenkint János napja körül bejárt a közeli mezővárosba vásárra.
Ez mindaz, a mi az olvasót Waszilij Iwanowits élettörténetéből érdekelheti. Kis Farkas.

közé, melyek az egyházi élet szabadságával együtt
járó terhek viselésétől vonakodni kivannak; sőt
kész szívvel áldozott saját szellemi és vallásos
élete emeltyűire. S ez áldozatkészségének beszélő
tanujele a múlt 1867-ik évben elkészült díszes és
czélszerü gymnasiumi épület is.
Az épület
helye, melyen
áll s fekvése a
legczélszerübb
és kedvezőbb.
Igló városa
ugyanis egyetlen széles és
hosszú utczából áll, mely
észak-nyugatról délkeletnek
a Hernád balpartján húzódik végig; e
hosszú utcza
észak-keleti,
vagy — mint
Szepesmegyében általánosan mondani
szokták —
nyári oldalának felső végén óriásként
emelkedik ki a
többi szintén
emeletes házak
közül, az iglói
nép s különösen a buzgó
Trangous testvérpárönmaga
alapította emléke — az ev.
főgymnasium
épülete, melyről szólunk.—
Homlokzata e szerint délnyugatnak tekint, mögötte emelkedik az Iglót Lőcsétől el választó Blaumond nevű hegy. Az épület előtti országutról
észak-nyugatnak vetvén tekintetedet mintegy öt
mérföldnyi távolban látod a kéklő és hófehérlő
Tátra legmagasabb bérczeit, melyekhez képest
egészen jelen„
téktelen halmoknak
vélnéd az előttük
álló,
kopasz
tetejű Svabócz
____
és Hozelecz
nevű hegyeket.
Pedig ezek is
azon hegysorhoz tartoznak,
mely a Balti^s Fekete-tenger közti vizválasztó falat
képezi. Tulnan
ugyanis a kék
és lilaszinü hegyekről lefutó
csermelyek a
Poprádba sietoek, és minthogy -ez a Dunajeezbe s ez
ismét a Visztulába ömlik, a
Balti-tengert
mennek üdvözölni; innenfelől a Hernád
éa Wenigbach
nevű patakok
fogadják magokba a hegyek forrásait
és az olvadozó
hó vizét, aztán
a Sajó, Tisza és
Rozsnyói bőrgyár. — (Greguss János rajza.)
Duna
hullámaival
egyesülten
Magyarország
hajdani
harmaiglói evang. egyházközség, nagyszerű szép temploma mellett, a tudomány és művelődés hajlékául dik tengerének mennek hazánk újjászületéséről
emelt, s melyet im rajzban is sietünk olvasóinknak mesélni.
Délkeletnek fordulva, az utcza hosszában a
bemutatni, leírását azon ismertetés után adván,
melyet dr. Tavasi Lajos igazgató-tanár az ez évi Kassa felé vezető utón tekinthetnél végig, ha szemed pihenve meg nem állapodnék a város közepén
iskolai tudósitványban közölt.
Szepes-Igló soha sem tartozott azon helyek álló s homlokzatával feléd néző ev. nagy templo-
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mon, melynek mintegy kiegészitő részeit képezni
látszanak a mögötte álló városház és távolabb a
r. k. nagy egyház magas csonka tornyával, melyet
az 1849-diki év febr. 2-ka tesz nevezetessé.
Az iskola- épület három oldalról szabad ; előtte
a nagy utcza, mögötte is ut, délkeleti oldala
pedig az újonnan iskola-utczának nevezett utcza
egyik oldalát képezi, mely arról nevezetes, hogy
Guyon ezen akarta 1849-ben megkerülni az őt éj
idején megtámadó Kiesewettert. Akkor ,,Mührengasse ' — répa utcza — volt a neve; mostani
nevét is meglehet, nemsokára mással cseréli föl,
mert végén a vasút fog elhúzódni és valószinüleg
az indóház ott fog épülni, a miért is talán vasutiutczának fogják keresztelni. — Csupán felülről van
szomszédja az épületnek, de ez is édes testvére,
mert ez is iskolai vagyon. Ez utóbbinak földszinti
helyiségeiben van a tápintézet, emelete azonban
még várja a befejezést, eddig csak a rideg falak
emelkednek fölfelé.
Az épület téres?ég ugy, mint czélszerü beirendezés tekintetében teljesen megfelel a szükségnek. Kellő számú osztály- és tanszobákon kivül
nincs elfeledve benne külön rajztfrem és igen
szép múzeumi helyiség, mely laboratóriumból, állattani múzeumból s természet- és vegytaniból
áll, melyek kellő szekrényekkel, eszközökkel stb.
sinosan vannak ellátva, bár még korántsem teljes készletekkel, mikre nézve a jövőre még sok
teendő néz.
Az egész épület, a pinczehelyiségből, légfűtés utján veszi melegét, czélszerü berendezéssel.
Nézzünk végig még az oskola udvar és kert
nagy és rónára egyengetett területén. Teljes egy
holdnyi tor az, szép növényzeti kertté átalakítandó.
Háttérben az egész területnek mintegy negyedrészét, az egész 19 ölnyi szélességben, a gytnnasztikai — különféle tornászati készülékkel és eszközzel már évek óta fölszerelt tér foglalja el.
Az udvaron gyönyörű és nagy kétágú vén
hársfa áll. Petőfi emlék-fájának nevezi a fiatalság; mert nagy költőnk Petőfi, Pákh Alberttel
meghitt barátságban leven, ezt Iglón, Paklinak
édes atyjánál az akkori tiszai ev. superintendesnél — ki a régi épületben mint iglói lelkész
lakott vo!t — meglátogatta és nála heteket töltött itt, e hársfa alatt irta akkortáji költeményeinek némelyikét.

már többnyire megsérülve kapja, leginkább az, ki hazánk különböző részeiben tanulmányozta a
hogy míg Angliában, Belgiumban, Francziaor- népjellegeket és szokásokat, ezúttal egy fe'sőviszágban cserfahéjat használnak a cserzéshez, ná- déki tót helységben vette mintáit. Még a bajusz,
lunk a cserzés nagyrészt fenyő-, bükk-, fűzfa- melyet a férfiak egyrésze visel, sem vezethet tévhéjjal és gubacscsal történik. Ehhez járul a ma- útra, s az a tollas kalap is legfölebb annyit bizogas munkabér, mely a magyar bőrgyártmányok nyít, hogy valami kiszolgált katonával van dolversenyképességére nagyon lankasztólag hat.
gunk, a ki bizonyosan büszkeségét helyezte abban,
Hogy ez iparágnak nálunk igen szép jövője hogy mint magyar baka, talán frájterségig vagy
lesz, az kétséget sem szenved. Észszerűbb rend- épen káplárságig vihette tol. Ugy látszik, annak
szer a mezőgazdaságban, kivált a marhatenyész- a vaskos szűznek sem kevéssé van Ínyére a legény,
tésben ennek is hatalmas lendületet fog adni, 8 mert a hogy a nehéz garabó krumplitemeli is, viszakkor a jelenleg létező e nembeli ipartelepek is szafordul hozzá s örül neki, milyen hetykén pödri
hatalmas kifejlődésnek néznek elébe. Addig azon- a b:iju3zát. Távol van tőlünk, hogy a gusztusát
ban a borkészítés aligha nem marad lokalizálva, el akarnók rontani.
ugy a mint most van. Mindenesetre örvendetes
Ha vásár, legyen bár csak falusi vásár is, két
tüne: lény, hogy már vannak honunkban is cso- elem bizonyosan képviselve van rajta: a zsidó
mosulási pontok, melyek a bőrgyártás közel fel- meg a czigány. Iczikék ugy látszik a vásár legvirágozásának biztos zálogul szolgátnak.
nagyobb üzletét csinálják; ugyan felkapaszkodtak
Ezek egyike a Markó-féle bőrgyár Rozsnyón arra a szekérre, melynek dereka tele van esős
Egyetlen bőrgyár a megyében. Alapítója Markó kukoriczával, s melyről az öreg tót magyarázza,
József, az e század elején viselt franczia háború hogy milyen jól megérett s mennyit ér. Hiába,
egyik derék harezosa. Halála után örököseire jobban tudja azt a zsidó, s aztán csak neki is
szállott a gyár, kik azt pontos és lelkiismeretes kell egy kis rebach utána!
kezelésükkel évről évre gyarapították, ugy hogy
A czigány elemet az a sátoros czigányné
üzletköre mindig terjedtebb lőn.
képviseli, kisebbik rajkójával karján, mig két
Áll pedig a rozsnyói bőrgyár két fő s több kisasszonya ugy megosztozott a ruházaton, hogy
melléképületből. Az ut melletti nagy épület szá- egyiknek a teste alsó, a másiknak a felső része
mos kényelmes lakszobán kivül, földszinti s föld- maradt meztelenül. Ketten vannak, hát két fürt
alatti helyiségeiben ugy a nyers, mint a kész szőlőt kérnek egy krajezátért, meg tán még a rajczikkek tágas rakhelyeit foglalja magában. A kónak is jusson egy fiilenk.de a tót leány nem hajmásik, sz elsőnél még nagyobb épület, tisztán landó a vásárra s apjával számol arról, a mit
gyári czélokra szolgál, és a bőr készítésére szük- eddig árult. Eredj, te kis czigány leány, vess
séges s az üzlet kiterjedtségének megfelelő tágas még egypár czigánykereket , majd kapsz még
helyiségekkel van ellátva. A többi melléképületek krajezárt s akkor jer vissza szőlőt vásárlani.
pedig a gyári üzlettel összekötött mellékes iparFogadom, hogy az a korcsma ott a háttérben.
ágak: mint gubacs-őrlés, csertörés, csertégla-, Hjha, korcsma nélkül a legkisebb tót falu sem
enyv-készitésre stb. szolgálnak.
lehet el. Ugy látszik arra van a legnagyobb toA rozsnyói bőrgyár rendesen 50 munkást longás, mennyire ásalában tolongásról szó lehet
foglalkoztat, azonkívül százakra megy azok száma, az ily kocza hetivásárban.
kik részint nyers anyagok, s mint nyersbőr, guAz ellenkező oldalon egy becsületes handlé
bacs, tölgy-és fenyőfa-cser, halzsir, faggyú, mész kiabál, bőrszedő lehet, vagy bátyus zsidó; vagy
stb. eladása, részint kész gyártminyok vétele, mind a kettő egyszerre. Ezek a derék emberek
részint folytonos fuvarozás által élelmöket a gyár valódi universalis üzlet-jellemek ; s a lueri bonus
fennállásának köszönik. A nyers anyagok egy odor-t soha senki jobban nem igazolta, mint ők.
részét a gyár saját telepein alakítja át félgyárt- Életre valók az igaz; de ha a magyar ember megmányokká, de az e czélból igénybe vett vizerőt, osztotta velők jogait, illő volna, hogy ők is megegyrészt a gyakori 3záraz esztendők, másrészt az oszszák velünk életrevalóságukat; jutna belőle
üzlet nagyobbodása folytán már a közel jöv<ben nekünk is, maradna nekik is elég.
szükséges leend gőzerővel cserélni fel. A gyártmányok főczikkét az úgynevezett lélfontos talpak
képezik. De számtalan egyéb készítményein kivül
A rozsnyói bőrgyár.
Az erdők lakói.
még különösen említést érdemelnek az e gyárban
Magyarország legiparüzőbb vidékeinek egyi- ké.-zült gépszijak, hámbőrök, fénymázas és fekete
Az „erdők befolyásáról" e lapok hasábjain
ke kétségkívül az a völgy Gömörben, melyről borjubőrök, nemkülönben katonai felszereléshez közzétett kísérletünkben igyekeztünk elésorolni
Petőfi azt mondta, hogy ha ólommal tele öntenek: megkivántató mindennemű czikkek, melyeknek mindazon számtalan előnyöket és károkat, azon
egy óriási bunkósbot kerülne ki belőle. E völgy kitűnő volta általában el van ismerve. Évenként tagadhatatlan jó vagy rósz hatást és következmélakossága három nyelven beszél, de hat kézzel földolgoz 10,000 db bőrt, melyeknek évi pénz- nyeket, melyek a viruló erdőségek által, vagy
dolgozik. Sürög-forog itt az ember mindenfelé, értéke 150,000 frt.
azok hiánya miatt valamely ország légmérséklehogy munkájával pótolja azt, a mit a természet a
A gyár nagyban látogatott raktárakkal bír tére, egészségi állapotára s ennélfogva lakóinak
talajtól megtagadott. Az egyik görbe csákányá- Rozsnyón, Kassán és Miskolczon, melyek Gömör, szellemi és anyagi jóllétére vagy elsatnyulására
val mélyen ássa magát bele a hegy gyomrába, Szepes, Torma, Abauj, Borsod stb. bőrszükségle- haramiának. Igyekeztünk figyelmeztetni olvasóinhogy kihozza onnan azt az erezet, melyből a má- tét fedezik. Azonkívül Bécset és Pestet is ellátja kat, hogy mennyire saját érdekében cselekszik
sik uj csákányt készit számára. Tömérdek bánya igen kedvelt és keresett készítményeivel, sőt az minden ország, minden vidék, sőt minden egyes
egymás mellett és egymás alatt, számos gyártelep, alföldi és keleti vidékek, valamint a Bánsáf, ember is, ha erdőit védelme alá vesz;, s a hol nincs,
fémolvasztó, öntöde, vashámor olyan közelségben Erdély és Galiczia több városaiban is kellő számú ott ujakat előteremteni minden áron törekszik.
egymáshoz, hogy az ember hajlandó volna azt fogyasztóknak örvend.
Nem is tekintve tehát az erdők neinzetgazdászati
hinni: egy darab külföldet lát Magyarország haA rozsnyói bőrgyár ismertetését azon óhaj- fontosságát, melynek méltánylását más alkalomra
tárain belül.
tással rekesztjük be, vajha népünk e hazának a halasztjuk, már csak a múltkor elmondottakból is
Ez iparos kerületnek közepén fekszik Rozs- természet adományaiban oly ritk=v gazdagságát eléggé kitetszik, hogy az erdők védolmezése, kínyó városa, mely annyiban hasonlít az u. n. euró- kellőleg méltányolni tudná, — vajha honunk fiai mélése mindnyájunknak érdekében áll; hanem e
pai városokhoz, hogy kívülről kezd szépülni felrezzenve álmukból, az ipar és szorgalom művei- védelem, e kimélet az erdők lakóit, az állatvilágot
befelé, nem megfordítva. Ott van éjszakon egy nek európai színvonalára emelkedni képesek vol- is méltán magában foglalja. Jelen czikkünkben.
szük völgyekéiben vasasfürdője, mely ugyan nának, s vajha kormányunk hazafias törekvései mely a dolog természeténél fogva az előbbivel
még nagyon kezdetleges állapotban van, de így egyik fó'czélpontjául a nemzeti jóllét emelését s összefüggésben áll, az erdők folytonosan zaklatott,
is igen csinos; délen ott van csinos kertek, par- f ölviiágoztatfísát tűzné ki.
üldözött Jakóit fogjuk védelmünk alá venni. Nem
kok közölt a baki műmalom. A város végében,
a természetbúvárhoz vagy szaktudóshez akarunk
az országúttói jobb kézre két szép épület emelkemi beszólni, valamint a múltkori czikkünkben sem
dik : a rozsnyói bőrgyár.
tevők azt, s kísérletünk nem is akar holmi mély
Képek a hazai népeiéiből.
A borkészítés Magyarország e vidékének
beható tudományos értekezés lenni, hanem tisztán
(Rozsnyó, Jolsva, Osetnek) oly régi iparága,
kifejezett czélul azt tűztük ki magunknak, hogy
VIII.
mint pl. a Szepességnek a vászonszövés. Terméaz erdők állatait, épen maguknak az erdőknek s a
Hetivásár a felvidéken.
szetesen nálunk ez iparágat is többnyire csak
velők rokon mezei és kerti gazdászatnak előnyére,
kézművesek képviselik. A gyártás tekintetében
Láttál-e már hetivásárt falun, kedves olva- minden ember tudásának védelme alá helyezzük.
hazánk igen tosz lábon áll. Magyarországnak a sóm , rendes vásárjoggal nem biró helyen, hol az
Fájdalom, nemcsak afféle közönséges indokofőváros két bőrgyárán kivül alig V an több tizen- adásvevés és cserebere még közel van legkezdetlatlan
szójárás vagy vadászhiedelem az, hogy az
két bőrgyáránál *) > 8 a s tatislika azt mutatja,hogy legesebb alakjához, sa pénz nem mindig egyetlen
erdők
mind
csöndesebbekké, pusztábbakká, elhaez iparczikk bevitele (51,503 m. évenkint) ötszö- közvetitője a vásárnak. Az ipar művei ritkán s
rösen haladta meg a kivitelt az 1865 előtti tíz csak kivételesen jelennek meg ilyen helytt, s az gyatottabbakká válnak napjainkban, hogy tollas
évben. Ez iparág tekintetében, bármily különö- üzlet jóformán csak a föld és kert egyszerű ter- és bundás lakóinak sorai mind jobban-jobban
sen hangzik is ez, nagy mértékben függünk a ményeire szorítkozik. De azért ez egyszerű vásár- ritkulnak. Az erdőkerülők, a kikkel oda künn
külföldtől, minek oka azonkívül, hogy a nyers- nak is meg van a maga bája s a kevés szükséget találkozunk, szavak nélkül is elég világosan beszélnek az erdők állatvilágának lassanként való,
bőrt a gondatlan kezelés miatt a varga,tímár stb. ismerő nép ezt is kielégítőnek találja.
de biztosan haladó kihalás ró!. Még csak 50 évvel
Ha egy pillanatot vetsz e képre, azonnal is ezelőtt képzelhettünk-e volna erdőszt az ő
*) Sz.-Fehérvár, Pécs, Kis-Marton, Lovasbere'ny,
Veszprém, Soprony, Győr, DunaföMvár, Tata. Losonoz, észreveszed, hogy nem a magyar alföld fekete hűségesen kipróbált puskája nélkül? — És most?
Brezova, Német-Pjóna, Trencsén bírnak egy-egy bőr- földü, zsíros Kánaánján jársz. Az arezok jellege — legfeljebb is csak mérték vagy egy árva fejsze
gyárral.
elárulja, hogy az idegen művész (Hahn Vilmos), van kezében, mert puskájára többé nincs szüksége.
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Avagy kérdezzük meg öreg, tapasztalt emberek- gára, hogy ott egy egészen más, az emberekénél Testvér öcscsei: Jeromos, József királyok, már
től, hogy az ő idejökben hogy néztek ki az erdők, népesebb s bizony — valljuk meg — hogy kedve- előtte buktak meg. Murát nápolyi király nem
ha a lombvilág sürgő-forgó életének valódi becsét sebb világ környezi őket, s épen ezért keresik föl sokkal azután, október 13-án veszti el trónját.
kellőleg méltányolni akarjuk. Mindnyájan, kivétel néha e szép, kedves, otthonos világ ,,zajos magáAlighogy a Bourbon dynastia Spanyolornélkül panaszolkodni fognak az ő^ kedves erdei nyát," melyről Byron, a költők fejedelme 13 azt szágban összeszedte magát — legott ingadozni
barátjaik napról-napra érezhetőbbé váló eltűnése monda:
kezd. Elveszti újvilági gyarmatait, melyek azonmiatt s panaszaik nagyon ii indokoltak. Fájdalom,
— Oh ez még nem magány ;
nal köztársasággá alakulnak, — és Vll-ik Ferdiépen ma^a az ember az, a ki az erdők lakói között
A szerit természettel társalgás ez csupán!
nándot csak a franczia hadsereg tarthatja fenn
legborzasztóbb pusztítást visz véghez e sziv- és
1823-ban.
Ki merné azt állítani, hogy Byronnak nincs
esztelen üldözési dühe gyakran épen az erdők i
1824-ben Iturbide mexikói császár bukása
természetes őreit és jóltevőit éri legsúlyosabban, igaza ?
következik be.
Ha ezt a kifejezést, hogy „erdei magány",
melyeket voltaképen szövetségeseinkül kellene teA Mahmud uralma alatt álló Törökország
szószerinti
értelemben vennók, ezáltal egy rész- nemsokára azután Görögországot veszti el; s ez
kintenünk közös ellenségeink, az erdő- és mezőről óriási szegénységi bizonyítványt adnánk ma- ! 1830-ban független monarchiává nyilntkoztatik,
pusztítók ellen folytatandó harezban.
Felette kedvezőtlen jel műveltségi állapo- gunk felől, de másrészről meg végtelenül félreisUgyanazon évben megbuknak : az algíri
tunkra nézve az a körülmény, hogy a számtalan mernők épen azt, mi az erdőben szivünket foly- dey; X ik Károly, Polignac és az ultra-legitimista
tonosan
megújuló
kéjjel
és
élvezettel
tölti
el.
E
fájdalmas tanulság daczára is még napjainkban
és klerikális-párt inüW lésj köve keztében. A
sem szűntünk meg félreismerni és megvetni azo- kedves érzelmet, és élvezetet pedig az a tudat hollandi király elve.-zti Belgiumot, azaz : államákat a munkásokat, a kik saját javunkra működnek szerzi lelkűnknek, hogy midőn az erdőbe léptünk nak felét, és Brüsselb;n az orania nassaui ház
folytonosan. Sok ember előtt egy cziczkány, egy egyszersmind egy minket megértő társaság kör- buktát hirdetik.
denevér a legutálatosabb teremtésnek tűnik fel, nyez bennünket, az erdő csöndesen élő, de élet1830. szept. 7-én braunschweigi Károly hermelyet üldözni, pusztitni kell, a hol csak előkap- vidám gyermekeinek tarsasága, — Öntudatosan czeg forradalom által űzetik cl. A czár egy darab
vagy
öntudatlanul
de
mindig
és
mindnyájan
en
ható. Ezen ártatlan, sőt sok tekintetben hasznos
időre elveszti Lengyelországot.
állatok életével a népmonda is a legigazságtala- geclünk azon velünk született hajlamunknak, mely
1833 ban a hirhedt Don Miguel portugál
nabb módon foglalkozik, a szóhagvomány pedig minket a társaságos életre ösztönöz. Magánosán, király kéayszerittetik, hogy trónját Donna Mária
elhagyottan
érezzük
magunkat,
ha
e
hajlamnak
hűségesen után mondj i ezen igazolatlan vádakat
Dom Pedro leányáiak átengedje.
ellenök. Az emberek a legesztelenebb állításokhoz eleget nem tehetünk. Ha körülöttünk élet nem
1848 ban Lajos Fülöp veszti el trónját. 1848
és hiedelmekhez folyamodnak, hogy ellenszenyö virul, a föld nem elégíti ki vágyainkat, habár a Idecz. 1-én Ferdinánd osztrák császár kényszeritlegnagyobbszerü
képeket
is
tárni
élőnkbe.
Egy
i
ket, gyűlöleteket, melyet e hasznos állatok iránt
tetik trónjáról lemondani, hogy meg ne bukjék.
éreznek, némileg indokolják, szépíthessék 8 az magas hegy tetején, mely egész pampájában disz- IX. Pius pipát csak franczia fegyverrel tarthatják
lik
szemein'?
előtt,
épan
oly
magánosán
érezhetellenkezőről felette ritkán és nehezen, vagy egyfenn. Ansztri i egy darab időre elveszti Magyarátaljában nem is akarnak meggyőződni. Az illető nők migunkat, mint a Szahara közepén, a rideg országot.
É-szak
jégmszői
között
vagy
a
na^y
O:eán
hulállatok valódi kímélésére, védelmére vagy ápolá1850. febr. 6-kán IV. Frigye3, Vilmos porosz
sára épen senki sem gondol, s ha a természet nem lámzó felületén. Nem csupán maga a fold az, mi király 1848 óta folyvást fenyegettetve arra kénym
nket
hozzá
csatol.
Szép,
magasztos,
a'a^és
volna barátságosabb, szeretetteljesebb irántok,
szerittetik, hogy a porosz chartára esküt tegyen.
mint az ember, vagy más állatok, ezóta régen szingazdag az mindenütt, délen ugy mint észa
kon,
a
magasban
épen
ugy
mint
a
mélyben;
de
1855-ben I, Miklós czár bujában és szégyekivesztek volna az általános megvettetés és üldözaz alak és szín csak akkor elégít ki bennünket, ha nében — hogy konstantinápolyi útja elé gátat
tetés következtében.
velők az élet szövetkezett. A merev, mozdulatlan, vetettek — meghal.
Az ilyen eszeveszett pusztítás ellen a tudás mit mi holtnak nevezünk, magunkat is holttá,
1859-ben: a modenui h'-rczeg, a parmai herlegbiztosabb óvszer. Minden vizsgálódísból az a érzéketlenné tesz. Az élő után sovárgunk, —
czegnö,
a toskánai nngyhercze.g töröltetnek ki az
legfőbb nyereség, hogy megbarátkoztatja az em- m-glehet, hogy talán öntudatlan vágygyal, de
uralkodók
sorából.
bert azzal a tárgygyal, melyre irányulva van. A folytonosan, leküzdhetetlenül; legalibb annyi bi1859.
jan. Soulouque haiti-i császár bukása
gondos, figyelmes szemlélődést és észlelést nyo- zonyos, hogy mindenhez epedve vonzódunk, a
következik
be.
mon követi a megismerés, a természetnek és ter- miről tudjuk, hogy él, nő, virágzik, szaporodik, és
1860-ban //. Ferencz nápolyi király Garimékeinek megismerése pedig azok igazságos mél- hogy fennállásáért küzd, szenved. Ezért üdül fel
tánylására vezet é s . ezen igazságérze: sziik- uj é'etre a sivatagon vándorló csüggedő lelke, ha baldit látja bevonulni saját fővárosába, és szept.
ség'képeni következménye a legbensőbb baráti keresésben elfáradott szeme egy pálmafát talál; 7-én uj bukás van kimondva.
1862 -ben Ottó görög király forradalom követszövetség, a természet eddig megvetett és ül- ezért képzeli magát az utas azonnal forgalmas
keztében
trónját odahagyni kénytelen.
dözött gyermekeivel. S pedig fájd dom! nagyon élet közepette, mihelyt kopár útjáról egy kis pa1865-ben Kuza oláh herczeget kergetik el.
kevés emberről mondhatnék el, hogy az er- csirta röppsn fel dalolva, vagy ha Észak lapályai1866-ban az osztrák császár végleg elveszti
dőket e azok kifogyhatatlan kincstárait ismerik. n >k csillogó havas leplén a különben félelmes
Velenczét,
melynek odahagyása talán megmentEz majd minden neuzetröl, de különösen ró- farkasnyomok'it megpillantja, vagy végre miilőn
hette
volna
birodalmát a veszélytől.
lunk magyarokról áll. A tudományos vizsgáló- a jégtől borított Alpok rideg sziklatetői felett egy
Ugyanazon
évben aporosz fegyverek halomra
dások e gazdag tere nálunk m^g egészen parlagon saskesely ir gyors röptével mind keskenyebbé
döntik
a
hannoveri
trónt és elüzetnek a nassaui,
hever. Mi megelégszünk azon lények felületes váló köröket a tiszta légben. Sőt ha nrir ezekért
braunschweigi
és
hessen - kusseli
uralkodók.
ismeretségével, melyek előttünk az , árnyas erdőt" is hiába tekintenénk szerteszét, még a jégsivataUgyanazon
évbsn
fosztatik
meg
a
tróntól
Miksa
különösen vonzóvá, kedvessé tes;ik ; örömest hall gok olvadó vizében úszkáló vizi*>ogár is képes
mexikói
császár.
gátjuk a „bájos erdei zené'," anélkül hogy a dal- megvigasztalni szivünket, a soha sem nélkülözhető
Ugyanazon időköz alatt azonban egy alkotnoko'c kilétével s azok életével bajlódnánk; — sürgő-forgó élet nagyobb mérvű nyilatkozatának
mányos
állam sem volt fenyegetve, és semmi formegelégszünk, ha kimondhatjuk ez ismert, kedves hiánya felett. Ha az egyenlitő alatt a mozdulatlan
neveket: „énekes madár," „fülemile," „rigó" izzó lég saját életünket is megsemtnisitni készül radalmi je! nem mutatkozott Angliában, vagy
vagy „pacsirta" s a mellett gyanitjuk, hogy e a a tenger tükörsima felületét egyetlen hil sem Svédországban, hol az uj dynastia erős gyökedves kis állatiak is részt vesznek az , erdei hozza hullámzó mozgásba, a fejünk felett elröp- keret ver. Belgiumban az uralkodó dynastia meghangversenyben'% m ilyet oly sokan emlegetnek. oenő viharmadár még akkor sem engedi lelkűnkbe maradt 1848-ban; Portugálban a dynastia állanHanem az erdei lakosság valódi mibenlétéről na- lopózni azon szomorú, kétségbeejtő gondolatot, dósította magát, az Egyesült-Allamokban a sepagyon gyarló fogalmunk van. Német szomszédainké hogy egészen egyedül, elhagyottan állunk a ten- ratisticus elvű Davis-en kivül egy elnök sem volt
•részben is tovább haladtak, mint mi. Két kitü IŐ ter- ger közepén. — Az erdő igen jól tu Íja, mint kell kénytelen lemondani. Dél-Amerika katonai elnöméízetbuvárjok: Brehm és Rossmaishr, az utóbbi és lehet e társaságos hajlamunkat kielégíteni, kei "vagyis dictatorjai ellenben egymást űzték el
években gyönyörű munkákat adott ki az erdőről mihelyest megértettük azt. Akkor legmilyebb, s kerekedtek folyvást egymás fölé.
íme ez a félszázad óti megbukott monar8 annak lakóiról. A munka gazdag tartalmú, legelhagyottabbnak látszó belsejében sem fogunk
chiák
képa, — irja a,.Siécle." Mindenki okulhat
diszes kiállitásu, számtalan szép képpel van el- rideg magányra találni, sőt inkább életvidám
belőle
és saját nézete szerint a nép vagy a fejedellá vii, a a mi leginkább ajánlja, az könnyen meg társak szeretetreméltó körében fogunk mozogni,
érthető s mindenki által élvezhető, kellemes kiknek ismeretsége, bnrátsága annál kedvesebb, mek rovására fejtheti meg azt. De nehéz volna
nyelve és irálya. Minthogy hazzánk erdőségei, annál vonzóbb lesz ránk nézve, minél jobb>n, mi- bebizonyítani, hogy sok változást a népek idéztek
azok állat- és növényvilága a németországiakkal nél közelebbről ismertük meg őket. Snmi Lnjos. volna elő.
•* (Spanyol forradalmi dal). A ,,Hon" közli,
már csak földrajzi közelsógök miatt is nagy roÁbrányi
Emil által angolból fordkva, az erőtolkonságban állanak: e szép és jeles munkákat
jes ddc, mely a mostani diadalmas forradalom
őszintén ajánlhatjuk olvasóinknak, mert azokból
alkalmával keletkezett és melynek első , mag
saját erdőinket éi erdei állatainkat is jóformán
Egyveleg.
utoWó szakaszát átveszszük.
megismerhetik.
1
Föl! spanyol nép! zúg a z ostrom.
—
(A
fejedelmek
nekrológja.)
A
„SiécU
"
a
Daczára a sokféle üldöztetésnek s daczára a
Fut a Bourbon kifele!
fennebbi
ezun
alatt
egy
czikket
közöl,
mely
igen
vadászok ama nagyon is igaz panaszának, hogy
Öiszetort a bíboros trón:
az erdők éle e kihaló félben van, az erdőket még tanulságos dolgokat tartalnaz, és így kezdődik :
Hányjuk a pokolra le.
Ama p^rczbsn, midőn Izabella királynő, ki
A szabadság napja végro
most is mél án tekinthetjük a föld legnépesebb
Follulad a spam'ol <5gre
szállodáinak. Pedig hányan meg hányan emlege- oly könnyen maradhatott volna a spanyol trónon;
Lángolóan, fényesen:
kényszerítve
érzi
magát
idegen
földön
menhelyet
tik az „erdei magányt"— főleg a világfájdalmas
N>-m ragadja vissza többe'
poéták, a kiknek — tudvalevőleg — a természet- keresni, nem érdektelen ama fejedelmek neve t
Semmi zsarnok kénye, nem!
elősorolni,
kik
egy
félszázad
óta
előrelátott,
vagy
rajz nem épen a legerősebb oldaluk szokott lenni.
Szállj sp tnyol sas, szállj kevély''11
Szeretném látni, hogy ha az erdő csakugyan épen véletlen körülmények folytán, saját hibajok.vagy
A komor felhők felett;
oly „magános," „hallgatag," „kihalt" s a jó isten oktalan el'enállái következtében, hibás s^amitaCzenfe vadászod félve féljen
sok,
vao-y
lehetetlen
vállalatok
folytán,
trónjutudná még miféle siri csendü, borzasztó rengeteg
Ki bitangul uzclba vett- •
Szabadságunk napja <ií» iaí ' :
volna, hány poéta kapna kedvet és bátorságot az kat elvesztették vagy hatalmuk egy részét felálVgy a ?sarnoksiíg napjának
árnyas erdőkben bolyongani tétova s egy rakás jó dozni voltak kénytelenek.
Veres alkonyata lesz-'
A század nagy hóditója, ki a franczia közés rósz verset összefirkálni a félelmes éji homályllnti! mig zúg oly szent morajjal? —
ban. Nem ugy van az uraim! — az igazi költő jól társaságot az átalános monarchia egyÍR nemívé j
Ilurópa tapsa ez.
tudja, hogyárnyas erdők lombjai alatt nincs ma- alakította át, /. Napóleon 1815-ben bukott el. j
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Irodalom és művészet.
— (Heine költeményére,) melyet mai számunk
Gyulai Pál sikerült fordításában közöl, különösen
felhívjuk olvasóink figyelmét. A Parisban „matrácz sírjában" kinos betegen fekvő költő meleg
rokonszenvének tanuja az Magyarország szabadságküzdelme iránt. Azt hiszszük a versnek kommentárra nincs szüksége, csak azt jegyezzük meg,
hogy 1849. októberében Göthe százados ünnepe
tartatott; Sonntag hires német művésznő volt; s
Liszt Ferencz is közreműködött a német nemzeti
ünnepen. A Liszt kardja, melyről szó van, a diszkard, melyet 1840-vagy 41-ben itt Pesten kapott
hazafi-emlékül, de melyet bizony nem használt
hazája szabadeágharczában.
^j: (Bolyai Farkasról,) e ritka tehetségű tudósról tárczaczikket közöl a Kolozsvári K., mint
mutatványt egy közelebbről megjelenendő nagyobb
munkából. Nem tudjuk elgondolni, minő képzettségű ember lehet, a ki oly képtelenséget ir, a minő
itt olvasható: hogy Bolyai barátja volt alánglelkü
és dicső emlékű hős Kemény Simonnak! Bolyai
született 1775-ben, a dicső emlékű hős Kemény
Simon pedig meghalt 1442-ben a Mezitbég ellen
vivott csatában. Igenis, barátja volt Bolyai egy
Kemény Simonnak, de az nem mint hős, hanem
mint a közélet dorék férfia volt ösmeretes. Azon
állítás is, hogy Bolyai egész életét magányban
élte le, roppant képtelenség, miután nős ember és
családos volt. Ha e nagy botlások az iró rovására
esnek és nem valami nyomdai ügyetlenségből
származnak, akkor jobb lesz fölhagyni ez érdekes
tárgygyal, miután úgyis illetékes egyének: Brassai
és Szabó S. fogtak hozzá megírásához.
•* („Bem apót") eddig már harminczszor
adták elő; 41,700 ember nézte meg és 31,300 ftot
jövedelmezett. Előadják még összesen négyszer;
utoljára okt. 16-kán Bem szobra javára. — Meghivták Molnárt, hogy Bécsben is adassa elő, és
hirszerint a szerződés már megköttetett. A szöveg
németre lesz forditva és a bécsi legio is szerepelni
fog, a mely itt is szerepelhetett volna, minthogy
valóban derék része volt Bem csatáiban. Apriliaben fog Molnár Bécsbe menni; azután onnanLembergbe.
:££ (Molnár Györgynek.) Ha már csakugyan
be lesz mutatva Bem apó a külföldnek, tessék kijavíttatni a szöveg nép-, és országösmertetési
részét. Elég hazugságot hirdetnek felőlünk külföldi irók; ne segítsünk magunk is nekik. Hogy
mik alényegesebbjavitandók,megláthatóa„V. U."
azon számában, a melyben tárczaczikket adtunk
Bem apóról.
** (A „Kecskeméti Lapok") mutatvány- száma
épen most jelent meg eléggé változatos tartalommal és Szilády nyomdájának becsületére váló
kiállítással. Szerkeszti Madarassy László s főmunkatársa Hornyik János. Mint látszik, figyelemmel kiséri a helyi érdekeket; ha e tekintetben
folyvást hasonló buzgalommal jár el, betölti
hivatását. Ara egész évre 5 frt.
** (Beküldetett szerkesztőségünkhöz.),,Anyagi
érdekeink" az orsz. m. iparegyesület közlönye.
Szerkeszti Mudrony Soma. Megjelen e lap minden szombaton. Előfizetési dij: félévre nem tagok
részére 3 frt, tagok részére 2 frt. A mutatvány
szám érdekes tartalma és szakismeretről tanúskodó irálya meggyőznek arról, hogy e közgazdasági lap az orsz. iparegyesület méltó közlönye
leend, s mint ilyen irodalmunkban érezhető hézagot fog pótolni.
*• (A színigazgatókhoz.) Eredeti darabjaim
előadhatási joga, irott engedélyem mellett közvetlenül és csupán tőlem szerezhető meg. — Szigligeti.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémiában) a
szünetelés után először, okt. 5-én, a jogi és történelmi osztály tartott ülést. Mindenek előtt Arany
J. jelentette be Tompa Mihály halálát. A kitűzött
pályamunkákat illető jelentésből értesülünk, hogy
a magyar hölgyek által kitűzött nyolczrendbeli
pályadíj közül csak ötre érkeztek munkálatok és
pedig: a görög állam-régiségekre három, az állati
élettanra hét, a fiivészet alapvonalaira egy, a
bölcsészeti erkölcstanra egy, végre a római irodalom-történetre újra csa.í egy. — Értekezést
Hoffman Pál olvasott, Pulszky Ágostét ,,A római jog és jogtudományi rendszer fejlődéséről."
Nagy vonásokban, de mindenütt éles itélőteheteéggel és helyes fölfogással rajzolt története ez
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ama jogrendszernek, mely a római nemzet legnagyobb becsü szellemi hagyománya. — Hoffman
után Hunfalvy János mutatta be a „Statistikai és
nemzetgaszdászati közlemények" legújabb kötetét. Három érdekes czikk van benne. Első: ,,A világforgalom 1860—66," Barsi Józseftől. Ebből
érdekesnek tartottuk följegyezni, hogy 1866. végén a világnak összesen 21,178 mérföldnyi vasútja volt. Átlagosan három millió ember van
folyvást vasúton. A vizi közlekedést 168,000
hajó tartja fenn. Távirdai vonal van a száraz
földön 49,200 mérföldnyi, tengeralatti 1,593
mérföld. A levélforgalom legnagyobb Angolországban, hol 25 levél esik éven át egy emberre,
Magyarországon csak három, Oroszországban
csak egy fél. A másik czikk Beöthy Leóé Ausztria
és Magyarország kereskedelméről; a harmadik
Keleti Károlyé Fillungernek Bécsben ritka fénynyel kiállított munkájáról. — Folyó ügyek közül
megemlitendők a következők: Tanárki Gedeon
jelenti hivatalos kútfők alapján, hogy Magyar
László meghalt és egy fiút hagyott hátra. Hunfalvy
János inditványozza, kéressék meg a kormány,
hogy tegyen lépéseket Magyar L. iratainak megszerzésére. — Több rendbeli végrendeleti intézkedést jelentettek be, melyek szerint az akadémia
tetemesebb összegeket örökölt. Ilyen a Latinovics
Czecziliáé (1000 frt), Mitics Gergelyé (2000 frt,)
Szabadkáról, Szarka Károly és nejéé (50—50 frt.)
stb. — Végre Toldy F. olvasta Mircse hazánkfia
jelentését a velenczei levéltárban talált nagy becsü
magyar történelmi adatok felől. Ezen becses
gyűjtemény kiegészítésére Toldy inditványozza
a kultusz-miniszter felkérését a végett, hogyMircseműködését 69-re is támogassa. Legvégül Arany
jelentést tesz az akadémia részére a párisi műtárlat részéről, régészeti tárgyakért nyert bronzéremről s tudatta, hogy Napóleon herczeg Pesten
létekor tett ígérete szerint intézkedett, hogy az
akadémia I. Napóleon levelezéseinek eddig megjelent köteteit megkapja.
** (A budapesti könyvnyomdászok önképzöegylete) okt. 11-én tartja II. évi alapítási ünnepélyét a polgári lövölde helyiségében.

41-ik számához 1868.

Melléklet a
Balesetek, elemi csapások.
** (F. hó 6-dikára virradólag) a budai lakosságot nagy tüz-lárma zavarta fel s kevés időre rá
már lángban állott a részvényekre alapitott
„gyártelep" (azelőtt Werther-féle gőzmalom.)
Nemcsak a gőzmalom, hanem a szomszéd ház is
odaégett. A városi fecskendők, a polgármester, a
főkapitány s az alkapitány azonnal megjelentek a
hely szinén, valamint segélyül jöttek a külvárosok,
a polgárság, a Ganz-gyár és a hengermalom fecskendői is, de a tűz ugy elhatalmasodott és oly hőséget terjesztett, hogy nem volt könnyű a házakat a
lángoktól óvni, a mi végre sikerült. 600 ezer
forintnál többig volt biztosítva öt társaságnál.
Leégett néhány távirdaoszlop és felpattogtak a
közúti vaspálya sinei.
** (Iszka-Szent- Györgyön) e hó elején tűz
ütött ki, mely felemészté a helv. hitvallásuak templomát, toronytetőjét, iskoláját, lelkészi és tanítói
lakát, a lelkész és tanítónak egész évi terményével, barmaival s ingóságának nagy részével.
— (Tűzvész.) Ugocsamegyéből azon szomorú
hírt veszszük, hogy Salánk helységben f. hó 4-én
d. u. tizenhárom gazda telke leégett. Ugyané
község ezelőtt 80 évvel egészen elhamvadt s akkor megszűnt mezőváros lenni.

Hí njság?

** (Az aradi vértanuk) emlékezetére, mint az
egész országban számos helyen, Pesten is requiem
tartatott a Ferencziek templomában, nagy közönség részvéte mellett. A nagy ravatal a vértanuk
arczképeivel volt díszítve, mindeniken koszorú.
Sokan jelentek meg gyászruhában, fekete fátyolokkal. Ott láttuk Batthyány, Damjanics, Sveidl
özvegyeit, képviselőket, s nagyájtatos közönséget.
** (Deák Ferenczet) nevenapján saját kezűleg irt levélben köszöntötte ő Felsége; egyszersmind meghivta a kir. udvarhoz.
— (Gödöllőről.) Egy Gödöllőn járt ismerősünk érdekes esetet mondott el nekünk, mely ott
a közbeszéd tárgyát képezi. A királyné a napokban a parkban sétálva három paraszt asszonyt
talált szembe, a kik mindjárt körülvették s kezét
Egyház és iskola.
és ruháját össze-vissza csókolták, váltig mondva
:££ (Az evangélikusok) egyetemes gyűlést tar- aztán: „ne haragudjék felséges asszony, de mi
tottak Pesten f. hó 6-ikán. Elnököltek báró Pronay nagyon szeretjük!" A királyné csak azt felelte rá:
Gábor és dr. Székács József. A vallásközi törvény „köszönöm, köszönöm," s nem engedte meg kísétárgyában azt határozták, hogy egy bizottság rőjének, hogy megszólítsa az asszonyokat őszinte
készítsen föliratot az országgyűléshez, kérvén, érzelem-nyilvánításukért. — A kir. család folyhogy a törvényjavaslat módosittassék teljesen az vást teljes visszavonultságban tölti napjait Gödöl1848-ban kimondott vallásegyenlőség elve szerint. lőn; a király gyakran kikocsikázik az erdőkbe, a
Azt is kérik, hogy a népiskolai tjavaslat ne tár- királyné pedig legtöbbet gyermekeivel foglalkogyaltassék addig, míg a vallásközi viszonyok meg zik. Különben aligha van kir. mulatóhely, a mely
nem állapíttattak. — A gyűlés hangulata béké- oly kevéssé lenne ellátva, mint a mi Gödöllőnk;
telenkedŐ volt a vallás és egyházügyi kormány- az udv. személyzet számára szűk a lakás, s még a
tejet, vajat is másunnan kell beszerezni. — Múlt
intézkedések miatt.
** (A pesti föreáltanodába) oly nagy számú kedden d. u. az uradalomhoz tartozó szőlőben vig
ifjúság gyűlt össze az idén, hogy szükségessé szüret volt, melyben a kir. gyermekek s később
válik egy uj mellék-osztály nyitása, s két uj tanerő ő Felségeik is részt vettek. — Ferencz napján a
alkalmazása, örülünk, hogy a magyar fiatalság gödöllői lakosság a patikárius vezérlete és szónoklata mellett jelent meg üdvözölni ő Felségét.
kezdi felfogni a reál irány nagy horderejét.
*• (Haynald érsek) következő adakozásokat
** (Pestváros közgyűlésében) felolvastatott a
tett: A Baján felállítandó leánynevelő-intézetnek József-nádor-szobor-bizottmány jelentése, mely
3000 ftot, a bécsi hála-templom építésére 500 ftot, szerint a szobron már rajta levő latin feliratnak
a dunapentelei templom javítására 100 ftot, a maradnia kell, mivel a technikai okok változtatást
n.-szebeni barátkolostornak 1480 ftot, Miksa csá- nem engednek, aesthetikai okok szólnak pedig az
szárnak emelendő szoborra 200 ftot, a nyíregy- ellen, hogy több oldalon is legyen felirat.
házi iskolának 100 ftot, a nagykanizsai reálgym** (Beniczky Lajos holtteteme) benső részei
nasiumnak 100 ftot.
vegyészi vizsgálatának semmi eredménye sem
volt. Sem ásvány, sem növény-méreg létezését
nem lehetett konstatálni. Az orvosok azonban
Közlekedés.
kifejezték azon gyanitásukat, hogy Beniczky nem
•# (A pest-budai omnibusztársaság) díszes került élve a Dunába, hanem már előbb halva
kocsikat állított a város beljében való közleke- volt.
désre. Egyelőre a kocsik a következő vonalakon
*• (Schwendtner pest belvárosi lelkészről) a
kezdették meg a közlekedést: Az angol kisasszo- „M. U." azt állitá, hogy csak vonakodva temeté
nyokzárdájától a Lipót-, váczi-, Dorottya-utczán el Beniczkyt, s előbb meg akart győződni, vájjon
át Budára a császárfürdőbe. 2) A régi színház- Beniczky nem öngyilkos-e? E vádat Schwendtner
térről a feldunasoron és főúton át az indóházhoz a ,,P. Lloyd" esti lapjában a legerélyesb szavaks a kis sörcsarnokhoz. 3) A Deák-térről a váczi- kal visszautasítja. Beniczky, úgymond, honvéduton és Zrinyi-utczán át a császárfürdőbe. 4) A bajtársa és barátja volt. Ö megvan győződve,
sóháztérről a Lipót-, váczi- s bálvány-utezán át a hogy B. nem lehet öngyilkos, mert ha egy B. éleSzéchenyi-térre. 5) A Deák-térről a Ráczfürdőt tének véget akar vetni, ugy nem ugrik a Dunába,
érintve a Rudasfürdőbe.
hanem agyonlövi magát. Különben minden körülJ (A magyar kir. postaigazgatóság) jelenti, mény között B.-t eltemette volna. — így gondolhogy f. évi okt. hó 1-én fehérmegyei Polgárdi és kodik a derék pap.
Csikvár (Szabad-Battyán) községekben kir. pos**(Türr tábornok) f. hó 3-dikán meglátogatta
tahivatalok fognak életbe lépni, melyek Buda és Szabadkát és lelkes örömnyílvánitásokkal fogadPrágerhof közt közlekedő vasúti vonattal össze- tatott. Megérkezte után, elnöklete alatt azonnal
köttetésben lesznek.
nyilvános tanácskozást tartottak, a képezendő

népnevelési egylet ügyében. Miután ideiglenes
bizottmányt választottak volna, aláírást nyitottak.
A begyülendő pénzt irodalmi termékek, újságok
stb. beszerzésére szándékoznak fordítani. Az ügyvédi kar s Franki István gymnasiumi igazgató
erélyes gyámolításukat ajánlották fel, mit Türr
tábornok köszönettel fogadott.
** (Farkas József lakatos) a Szepességről,idejött, hogy ő felségének egy uj fegyver találmányt
mutasson be.
•* (Szabolcsmegye börtönébe) f. évi január hó
1-ső napjától kezdve augusztus hó végéig különböző bűntényekért összesen 411 fegyencz hozatott be; ugyanis: emberölésért 47, mérgezésért 2,
gyermekvesztésért 2, testi sértésért 152, gyujtogatási gyanúért 3, tolvajlásért 194, csalásért 5,
hamis tanúságért 6.
** (A somogyi rablókról.) Pilléi pandur-káplár, Rétsei pandúrral és három vadászszal a perdoszi csárdában megtalálván a rablókat, megtámadta, és megadásra felhívta. A rablók megtagadták a megadást, és az ajtót bezárták. A
pandúrok és vadászok befeszitették az ajtót,
Somogyit élve elfogták, Druzsint agyonlőtték.
Juhász a padláson át a háztetőre mászott s onnan
leugrott. A rendőrök utána lőttek, de a sötétben
csak bizonytalanul czéloztak. Megsebeztetett a
csárdás is, és leánya. Egy vadász-káplár a rablók
által agyonlövetett. A rabló-csapat négy személyből állott. Most már a negyedik rabló hullája is
föltaláltatott.
** (A delegácziók) nov. első felében Budapesten jőnek össze, és pedig a lajtántúli delegáczió Budán fogja tartani üléseit az országház nagy
teremében, míg a magyarnak az akadémia rendeztetik be.
** (A képviselőház) által a népoktatás ügyében kiküldött 25-ös bizottság megalakult, elnökül
választván Nyáry Pált, jegyzőül Zichy Antalt.
Tisza Kálmán indítványára a bizottság legelőbb
is felszólítást intéz az egyes egyházak fejeihez,
nevezzenek 10 nap alatt oly egyéneket, kik mint
szakembereket meghallgattatni kívánnak. Ezek
közül aztán a bizottság választani fog.
— (Karagyorgyevics herczeg) sehogy sem
akart Zimonyba utazni; az utolsó perczekben
ismét „görcsöket" kapott s felfolyamodott az igazságügyminiszterhez, ki azonban a városi t. orvosok véleménye alapján a kérelmet visszautasította
sigy a herczeg az illető kísérettel gőzhajón Zimony
felé elvitetett.
** (Névváltoztatások.) Vrana István Varjasira; Weisz Mihály Fehér-re; Gross Pál Nagy-ta;
Schneider Károly Szabó-ta,; Krieger Ágoston és
fiai Csatáry-ta. változtatták neveiket.
** (Izgatok.) Felvidéki megyéinkben izgatni
kezdenek még pedig — a cseh atyafiak. Csehországból ugyanis egy nyilt levél köröztetik a tót
lakosság között, melyben ez felhivatik, kövesse a
magyar országgyűléssel szemben azon példát,
melyet a csehek jelenleg a prágaival követtek; e
czélból legelőbb is szervezzenek minden képviselőválasztó kerületben egy választási bizottmányt s
az összes felett egy központi vezérlő bizottságot,
mely aztán minden kerületbe egy-egy kitünőbb
pánszláv patriótát kandidáljon s ügyében Csehország példájára az egyes kerületi bizottságokkal
érintkezésbe lépjen.
*• (Debreczenben) egy napszámos sógorával
valami haszontalanság felett összeszólalkozván,
azt szivén a nála levő éles késsel keresztül szúrta,
ki is mindjárt szörnyet halt. A vétkes tüstént
maga szolgáltatta át magát a kapitányi hivatalnak.
** (Halálozások.) A kisújszállási ref. egyház
buzgó lelkésze Erdélyi Sándor meghalt. Halotti
beszédet felette Végh Sándor turkevei lelkész tar-

— Visszatérés előtt. Ösz van. Mindkettőben egyes
tott. — Magyari Kóssa Károly, a debreczeni orsz.
földmives iskola tanára és gazdasági intézője szép helyek vannak; közölhetőknek azonban nem tartjuk.
észrevétel szóljon önnek is.
Debreczenben, szept. 23-kán hosszas és kinos Az előbbi
— Torda. W. S. A költeményen tehetség nyomai látszenvedés után, életének 31-dik évében meghalt. szanak s egy pár leiró vonás és az egésznek elégiai hangu-

lata, különösen kezdetén és végén, sikerült. De még jobbakra várunk.
— Tárczay Anna a közelebbről közlendők közé vam
1
Péntek, okt. 2. „A társaságból.' Szinmú 4 felv. Irta sorozva.
— Selmeczbánya. K. A. A czim megváltoztatása
Bauernfeld; ford. Szerdahelyi.
!l
Szombat, okt. 3. ,,Ahajáró. Opera 3 felv. Zenéjét végett kérjük az előbbi lakhelyet is megírni.
szerz. Bellini. — Murszka k. a. föllépte.
Vasárnap, okt. 4. Először: „A bajusz." Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
Mondjuk el lehető röviden meséjét e vígjátéknak, melyet az akadémia 100 aranynyal koszoruzott. Mária Terézia
463-dik sz. f. — Grimshav W.-től
uralkodása alatt, a magyar urak eJnémetesedésének korában
(Londonban.)
játszik az egész. Egy gazdag, fiatal magyar nemest rávesz
német, főrangú számozású neje, kit szeret s kitől szeretteS6tét.
tik, hogy menjenek Bécsbe lakni. Ezzel azonban nem elégszik meg a menyecske. Szeretné arra is rábírni férjét, hogy
vessék le a magyar ruhát söltözzenek a divatos francziába.
Mielőtt azonban nyilatkozni merne, megérkezik hozzájuk a
nö nagynénje, ki hitelezői elől szökött meg Parisból. E
piperkőez, affektáló dáma akarja most kezébe keríteni a
ház kormányrudját. A férjben fölébreszti a nagyravágyást.
De a kamarás-kulcs és grófi korona csak az átalakulás
árán szerezhetők meg. Végre hajlandóvá lesz a dologra
Koltai, a férj, s rábeszélve a néni szép szavai és szép neje
könyei által, ruhát cserél, hogy egy főúr estélyére elmehess'enek. De egy barátja, Várközi gróf, kigunyolja s látván, hogy bajuszát nem engedte levágni, felbiztatja, hogy
mindent, csak ezt ne! A darab azonban nem ezen fordul
meg. Fölkelti Koltaiban a féltékenységet is barátja s midőn a férj Hugolini gróf karján látja nejét dühösen dobálja
le franczia öltönyeit és vágja földhöz parókáját. A féltékenység határozottá teszi. Kimondja nejének, hogy mennek haza Magyarországra; a nagynéninek pedig kiadja az
útlevelet. A nőnek nincs mást tennie, ha meg akarja tartani férje szerelmét, mint engedni; különösen miután Koltai térden találta előtte Hugolinit. A néni pedig, ki hitelezői elől Várközivel akart tovább szökni, a légyotton egykori imádójával, Hugolini gróffal találja együtt magát.
Ennyi a darab meséje. A kor hát, melyben történik, legalkalmasabb arra, hogy egy vígjáték háttere legyen. De
a
b
c
d
e
f
g
fájdalom, itt nem látjuk festve a kort, kivéve tán a czifra
Világos.
frázisokban, válogatott szavakban beszélő, divatbábnak
Világos indul s a 3-ík lépésre mattot mond.
öltöző Thurmdreispitz grófnő alakját, mely különösen
sikerült s a legjobb kezekben, Prielle Kornéliánál volt. Az
élném etesedett magyar főnemességet egyetlen alak sem
képviseli s a legtöbb benne határozatlan. De vannak egyéb
A 458-dik számú feladvány megfejtése.
hibái is. A kifejtés nem adja meg azt, a mit az exposiíió
(Schmith T.-tóI, Londonban.)
igér. Nem látjuk fokról fokra hogy németesiték Koltait.
Ennek egész ingadozása egy negyedóráig tart s még ebben
Világos.
Sötét.
Világos. A.)
Sötét.
el is dobja parókáját. Egészen a második felvonás végéig 1. B f l - c l
f3-f2
1
He2—gS
a darab hosszas, vontatott; de a végjelenetekkel mindig 2. d3-d4f
He2-d4: 2. (13—d4f
Keö—e5:
hatásra számolt a szerző. És ezt el is érte, mert zajosan 3. c3—d4:f
Ke5-d4: 3. B c l - e l f
Hg3—e2
hivták ki és éljenezték meg. Sokszor azonban ez a hatás- 4.He7—c6|mat.
4. Bel—e2fmat.
vadászat a végjelenetekben nagyon f öltünóleg fölösleges.
Például a darabot befejező légyott-jelenetnek csakugyan
Helyesen fejtették meg: Veszprémbe.*,: Fülöp József.
semmi egyéb czélja nincs, — nem lévén többé szüksége a — Debreczenben: Zagyva Imre. — Sárospatakon: A 457megtért fiatal asszonynak arra, hogy nettjét kiismerje, — diket is Váczi István. — Pesten: Rakovszky Aladár. —
mint az, hogy a darab csattanósan végződjék. Egyébiránt Karczagon : Kacsó Lajos. — Csákváron ; Kling Iván —
a karzat a czifra öltözékeken jól mulatott s a németesedés Jdsskiséren: Galambos István. — A pesti sakk-kör.
ellen puffogatott frázisokat megtapsolta — Prielle Kornéliáról már megemlékeztünk; rajta kivül Szerdahelyi (Koltai) játékát illeti dicséret. Lendvainé (Koltainé) nem találta
magát bele szerepébe s helyenkint vissza látszott térni régi
modorossága.

Nemzeti színház.

SAKKJÁTÉK.

Előfizetési feltételek

Hétfő, okt. 5. „A
bajusz"másodszor.
Kedd, okt. 6. „Linda.'1 Opera 3 felv. Zenéjét szerz.
Donizetti. — Murszka k. a. föllépte.
Szerda, okt. 7. „Ármány és szerelem." Szomorú játék
Irta Schiller. — Boér Emma k. a. szerződött tag első föllépte.
Csütörtök, okt. 8. „A porticii néma." Opera 5 felv.
Zenéjet szerz. Auber.

Szerkesztői mondanivaló.
— Ebed. S. I. Deák azon beszéde, melynek egész terjedelmében való közlését kívánja ön, csak rövid felszólalás
volt s nem terjedelmesebb, mint a hogy országgyűlési
tudósításunkban közöltük. Igyekszünk a fontosabb beszédeket mindig lehető terjedelmességben adni s a mennyiben erre lapunk tere szűk, Országgyűlési Beszédtárunk
épen arra van rendelve. Olvasóinktól egyébiránt mindig
köszönettel veszszük a figyelmet és figyelmeztetést.
— S.-a.-Ujhcly. F. I. A csinos dalt rövid időn közöljük, a másikat az irt helyre fogjuk juttatni.
— Debreczen. Sz. A. Mindkettő igen hosszura van
nyújtva. Igyekezzék jobban összpontositni eszméit; tudja
ön, mit mondott Berzsenyi a trombitába összeszoritott
hangról?

11 Vasár.
1? Hétfó
13 Kedd
14 Szerda
IS Csőt.
Ifi Péntek
17 Szomb.

Katholikns és protestáns
naptár

Október

Görög-orosz
naptár

Szept. (ó)

Izraeliták
naptára

Tisr.5629

N i >P
hossza 1 tói
f.

és

Politikai Újdonságok

1868. évi oktoher- deczemberi folyamára.
Postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordatva:
A két lap együtt (okt.—decz.) . . . 2 ft. 50 ki.
Csupán a Vas. IJjs. (okt.—decz.) . 1 „ 50 „
Csupán a Pol.Ujdons. (okt—decz.) 1 „ 25 „
' A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

AVasárn. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

— Melléklet: Válasz az „Ország" biztosito-intezet ellen tett megtámadásokra.

TARTALOM.

H E T I - N A i P T Á R.
Hónapi- és
hetinap

A VASÁRNAPI ÚJSÁG

Bo ld
nyűg. hossza |

P- 6. P- ó. P-

198 24 6 15
D 19 Filomilla D 1 8 Kálmán 89 F 19 Cyriac. 25 Abzalon
30 Gergely pk. 26
199 23 6 17
Miksa pk. vért. Miksa
1 October
27
200 22 ti 18
Kálmán, Eduárd Ede
Szerencz
2 Cyprián
28 Abiás
201 22 6 19
Kaliszt püsp.
Teri
3 Areop.Dienes 29
202 22 ti 20
Terézia szűz
4 Hierot
30 Roschod '203 21 ti 22
Grál, Flórent. • Flórent
5 Karithius
1 Marcii R 204 21 ti 24
Hedvig özvegy Hedvig
Hold változásai. # üjhold 16-án 0 óra 37 perczkor reggel

5
5
t)
5
5
5
5

19
17
15
13
12
10
8

f.

137
151
166
180
19ö
209
223

kél

P- ó.

10
31
13
64
2/
öl
t>8

nyűg.

P- ő.

regg1 33
2 47
4 3
5 20
ti 36
7 54

P-

este
3 50
4 23
4 64
5 24
5 51
6 23

Vakanovich Antal (arczkép). - 1849. októberében.
— Néhány lap egy régi magyar könyvből. — Waszilij
Iwanovits, az orosz földesúr (vége). — Az íglói fógymnasium épülete (képpel). — A rozsnyói bőrgyár (képpel). —
Képek a hazai népéletből (képpel). - Á z e r d ö k l a k < 5 L —
Egyveleg — T á r h á z : — Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. —
Balesetek elemi csapások. — Mi újság ? — Nemzeti színház
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21. sz.)
*
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HIRDETÉSEK.

Biztos s előnyös

FÜGGÖNYÖK,

moll és csipke 4 ft 5 0 krtól 15 ftig

Türsch F.-nél Pesten,

töke elhelyezésül

váczi-utcza a nagy Kristóf mellett.
Női vászon czikkek,
minden áron.

Angol okasmány kedvelői

cd

Unschuld Ede

S-s

-r

*

V
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cc s n i
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Pesten, váczi-ntcza a „levélhez."

• c

^

ár

WW A legszilárdabb in unkáért s a fegy-

verek szabatos löképességeért jótállás vállaltatik, s
nem tetszés esetében, 14 nap leforgása alatt, kicseréltetnek.
Bfl^* Vidéki megbízások a leggyorsabban teljesitt étnek.
272 (1-8)

Titkos

207 (9 -12)

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

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utczs 27. sz. Medetzházban, 1-sö emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután i—4 óráig.
Dijaíott levelekre azonnal
ltatlk-. s kívánatra a gyógy•zerek is megkflldetnek.

Keresztelő készleiek

minden színnel bélelve 12. 15. 20—40
frtig

Gyermek vászoimeiniiek:

ingek,hossznvaukosolí. paplanok,
s. a. t.

Türsch F.-nél Pesten,

váczi-utcza „a nagy Kvistóf" mellett.
Árjegyzék bérmentve
•MBHBÜH
252(2-6)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában megjelent és ott, valamint minden hiteles
könyvkereskedésben kapható:

Jókai Mór.

Egy magyar nábob. A magyarok története

Liebig-fcie tápanyag
olvadékony alakban

titkai s veszélyei*

• férfi és nöi ivarszerek boncatani ábráival

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten József-utcza 66-ik számú
258(8-12)

saját házában.
EÜ825HÜSÍ

Régiségek és természetiek
irodája,

Olvadékony alakban

A nemi élet

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

Régi pénzeket

lés mindennemű régiséget, drágakövet
! lovagló és nyeregszerszámokat lótakarókkal egyött, arany, ezüst és drágarövid előadásban.
Regény 3 kötetben.
kövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt
Negyedik javított kiadás.
Harmadik kiadás.
1868 (586 lap, 8-rét) veiinpapiron, angol , szineskövet, aranyat, ezüstöt, asvanyo•
kat vesz és cserél a legmagasb áron. *
vászonba kötve 4 ft. 50 kr.
(8-rét 255, 255, 253 lap) fűzve 2 ü. 40 kr.

Hatodik kiadás
(magyar nvelven harmadik).

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, ez utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
Függelékkel a bnjakóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos

Horváth Mihály.

©
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légürben készítve
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Liebe J. Pál gyógyszerész által Drezdában.

Egy evőkanállal ezen készítményből a rendelet szerint
lágymeleg tejben felolvasztva, szolgáltatja a híres Liebigféle levest, az asszony tej kettős sűrűségének megfclelőleg.
Jelentékeny egyéniségek által ajánlva, mint pótlék az
a n y a t e j h e l y e t t , tápszer v é r s z e g é n y e k n e k , gyomorbajban szenvedőknek és b e t e g e k n e k stb.
Egy eredeti üveg ára utasítással (- 3 r. f.) = 80 kr.
Főraktára Magyarországra nézve dr. Rothschnek V.
Emil gyógyszerésznél
250 (2—3)

Debreczenben,

ÍPF"" Vidéki eladók illendő kedvezményben részesülnek,
kivált nagyobb mennyiségű vételnél, s kéretnek becses megrendeléseikkel egyenesen hozzám fordulni.

©-

©
M
8989

minden évszakra

női-divatára

200(5-6)

s?

--O

sodrony- és damast-csövekkel s csinos vesétekkel 65, 70,
80, 90, 100 egész 120 forintig, ajánlja

ajánlja

legújabb bel- és külföldi

pénzváltó üzletében

••CS

kamives-munka, SM^" saját készítmény. ~&§ finom

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,

Pesten. József

«

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd pus-

(előbb Böhm és Kánya)

dúsan ellátott

261 (2-4)

VADÁSZFEGYVEREK *

KiNYAJflZSEF

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökból a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madarbórök, tojások,
s szemüvegek is találhatók.
260 (2 -4)

Pezsgőbor

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirr evesb
g;. áraiból, u. m.
Moet dChandon a Epernay crémant
rosé
* ft. 50 kr.
Napóleon grand vin a Ay crémant
rosé
2ft.50 kr.
A fentebbi ajokból '/> palaczkokban
I ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5% engedtetik.
261 (46—50)

Alexander Floch,

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

Lőtulajdonosok s gazdászok számára.
Hangok a Kwizda féle állatgyógyászati készítmények felett,

Nem mulaszthatom cl, hogy marhaporának hithatóságáról önt ne értesítsem,
mely minden eddigi, az állatgyógyászatra vonatkozó ismert szereket elhomályosítja.
Nekem ugyanis egy tehenem és két fiatal ökröm vol', melyek szakértők itélete szerint paczalvészben szenvedtek, melyeknél minden felhasznált szerek ered
ménytelenül maradtak, s már azokat elhuliandóknak .hittem. Ekkor tudomásomra
jutott, hogy Fürst Mátyás urnái Villachban — marhapora kapható. Elhatározám
magamat még ez utolsó kísérletet is megtenni, s porából egy csomagot vásároltam,
melynek felhasználása után mindahárom állaton lényeges javulás volt észlelhető,
s az elébb száraz s szorosan tapadt bőr tágulni kezde. Én egy második csomagot
is vásároltam, melynek elfogyasztása után legnagyobb örömömre mindahárom
állat ki vala gyógyítva, s a tehén most több tejet szolgáltat mint előbbi egészséges
állapotában. Kiváló örömmel adom ezt önnek tudtára s tisztelettel maradok
St. Rupprecht Villach mellett.
Oberrauler Simon, vendéglős és földbirtokos.
Az igazság érdekében a fentebbit saját aláirásom által ezennel bizonyítom.
(L S.)
Sehöffmann, előljáró.
Több gazdász s marhatulajdonosok kivánatára, a korneoburgi kerületi
gyógyszertárban alsó-ausztriábin készített marhapor általam hosszabb időn át kunféle háziállatokon s különféle beteg légek eseteiben próbakép használ itba vétetvén,
nem lehet azt nem tennem, hogy azt
lovaknál, mint ovó- s gyógyszert mirigyes betegségek, gégelob, nátha,
gyomorláz, ragályos nátha a béígörcsök különdféle nemeiben és vérvizelés ellen;
szarvasmarháknál idült emészthetetlenség, felfúvódások, gyomorköh, dugulás valamint a tej megkékülése ellen — ne ajánlanám. Nagy használatot tesz
továbbá johoknál minden vérbetegségnél.
Ezt az igazság érdekébea s kívánatra ezennel bizonyítom
Breslau, márczius 14-én 1857
Dr. GrülI,
királyi kormányszéki hivatal-osztály-főállat-orvosa.
Az eredetivel szóról szóra megegyezőnek találván, bizonyittatik
Breslau.
A k e r ü l e t i k o r t n á n y s z é k i e l n ö k s é g i hivatal.
(L S.)
Reimann A., kerületi főnök.
Nagyon tisztelt gyógyszerész ur! Miután korneuburgi marbapora, mint lovaim, mint pedig szarvasmarháimnál oly kitűnő eredményeket idézett elő, fldHönedve lovaknál ivhurgyuladás ellen, a lábak merevsége eseteiben rendkívüli sikert
mutat fel, fárasztó s nagy lovaglás után ezen üdítő nedvvel a lovak lábait bedörzsölve a legjobbnak bizonyult be; ennélfogva kérem önt küldjön nékem ujolag postai
utánvét mellett 10 nagy csomaggal korneuburgi porából, s 6 üveggel üdiiö-nedvéböl; szives üdvözletem mellett tisztelettel maradok
Kallatey kastély Budweis mellett, posta: Holdautóéin.
Báró Schell.
Kwizda F. J. urnák Korneuburgban!
Atyám, Hartmann altábornagy által Würzbur^tsan, ön cs. kir. üditő-nedvéből egy üveggel küldetvén, melynek használata által lovaknál a legmeglepőbb
eredmények érettek el; minélfogva kérem önt, küldjön nékem abból tizenkét üveggel.
Augsburg.
Hartmann,
főhadnagy, ö kir. fensége Lajos bajor herczeg vezérőrnagy segédtisztje.
Császári királyi engedményezett

korneuburgi marhapor

lovak, szarvasmarhák s juhok számára.
1 nagy csomag ára 84 kr., egy kisebb csomagé 42 kr. o. é.

Üditönedv lovak számára.
Kwizda Ferencz Jánostól Rorneuburgban,

kizáról. szab. ő császári s királyi felsége I. Ferencz József által.
1 üveg ára 1 ft. 40 kr.

LÓ-patakenÖCS, kérges, törékeny s kisebbszerü üreges pataoldalak ellen.
1 szelenese ára 1 ft. 50 krajezár.

PataSUgárpor, a patasngár rothadása ellen lovaknál.
1 üveg ára 70 kr.

ErÖtakarmáliy, angol mód szerint készítve, lovak és szarvasmarhák számára.

1 láda 103 adaggal 6 ft.: 1 Iáit 53 a l a ^ a l 3 fc ; l C5oni?5 aia»gál 30 _^_
Valódi minőségben k a p h a t ó : Pesten: TÖRÖK József gyógyszerész urnái, király-utcza 7. sz. a.; Thallinayer A. és társa; Halbaner testvérek;
Glatz J. és Frühwirth, Rakodczay A. Badán: az udvari gyógyszertárban.—
Magyarországon majd minden város és mezővárosban van rakhely, mi koronkint a
legolvasottabb lapokban köztudomásra hozatik.
224 (1)
A „ ' a
. Hogy a t. ez. közönséget a hamisítványok megvételétől megU V M S • óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
a valódiak,melyek a korneuburgl kerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magukon

Heckenast Gusztáv

kiadásában megjelent s kiadó-hivatalában (Pest, egyetem-uteza 4. sz.) valamint minden
könyvkereskedésben kaphatók:
Honvédvilág. Szerkesztik Kunsági és Potemkin. (8-rét 174,173 lap), 2 kötet, színes borítékban, fűzve
2 ft.
Jósika Miklós. A rom titkai. Begény. Második kiadás. (8-rét 417 lap),
2 kötet, fűzve
1 ft.
Tóvölgyi Titusz. Az anyák bűne. Regény. (Kis 8-rét 276, 313, 264, 225
lap), 4 kötet, fűzve . . . .*
3 ft.
Vámbéry Ármin. Vándorlásaim és élményeim Persiában. 4 fametszetü
és '2 kőnyomatu színezett táblával. (X. és 400 lap, nagy 8-rét),
fűzve
3 ft. 50 kr.

KOHN PHILIPPE

(Patek, Pbüippe és társa genfi órások tanítványának jóhirti

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEM,

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czinizcU
szállodával szemközt,
ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárai. Z évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
á lapotban levő, — általam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hossza ideig rendes állapotban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerict az órák, a napórák szerint igazíthatok, — tisztelt vevőimnek ingyen
\ adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10 — 11 forint
„
„
arany-foglaivánnyal, rugóra . . . . . . .
12—13 „
„
„
hölgyek számára
14—15 „
„
8 rubinra
14—15 „
kettős födéllel
15-16 „
,,
kristály-üveggel
lő—16 „
horgony-órák 16 rubinra
16 — 18 „
kettős födéllel
.18,20,22
„
angol horgony-órák kristály-üveggel
19, 22, 26 „
horgony tábori órák kettős födéllel
J;2, 24
28—30
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. .
35-38
ugyanazok kettős födéllel
30—32
Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra.
34-36
„
arany-köpennyel
25—28
órák hölgyek gíámára 4—8 rubinra
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
kristály-üveggel
42—45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
„
zománcz és gyémánttal
55—57
horgony-órák 15 rubinra
86—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel
• 46—50
horgony-órák kettős födéllel
55—58
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 98
,,
kristály-üveg s arany köpennyel
gg _ 7 g
horgony-órák hölgyeknek
. 86—40
ugyanazok kristály-üveggel . . • • •
48-52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
gg _g§
remoatoir-órák
70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 130, 150, 160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24
„ óra és felóránkinti ütőre
39—42
„ óra és negyedéránkintí ütőre
48, 50, 55
Havi regalátorok
• •
30—32 ,.
Montre-Proletaire (műnk ás-órák) a kengyelnél balra felhazva, lapos üveggel 14 ft.
Ébresztők 5 forint, órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10 15ftig
Hosszú nyaklánozok 7, Sft.50 kr. 9, 10, 15 ftig. '
gjtf~ Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, legpontosabban teljesittetne*. Órák cserében is elfogadtatnak.
Inga-órák
csomago6
9
lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik.
196 (9-12)
§fT Javítások, önalkotta eszközök és gépek segítségével 6 évi, Genf,
Brflssel és Paris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek és olcsón számíttatnak- Órák, melyek nem
tetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizonyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javításokat legjobban
végezhessek

tisztelettel

és csak jól szabilyzott
K o h n

órákat

adjak

el; asért szives p á r t f o g á s é r t e s d

p h i , i p p e ; "ár^Á^s,

Dorottya-utcza 2. sz.

I

496

Calderoni és Társa
látszerészek

a váczi-utczában Pesten,
ajánlják
legnagyobb választékban

legújabb

látcsöiket,

Facons Duchesse, Allamande, Russe, Marquise, Elliptique, Poire és
Demi poire; bőr, elefántcsont, békateknő, gyöngyház, zománcz és Aluminum keretben 6—8 és 12 üveggel, tiszta szinvevők (Achromatisch)
a legolcsóbb árakért 5 fttól 60 ftig. — Kettős tábori-látcsőket, porosz
katonai látcsők különös élességgel, tengerészi látcsők, távcsők nagy
távolatokra, finom szemüvegek, orrcsiptetők és védszemüvegek, Schaffer és Budenberg-féle gőzfeszmérők gyári áron, hőmérők, érez légsulyrnérők, borszeszmérők és ezukormérők, sveiezi rajzeszközök, górcsők,
vizszinmérők, hüvelykmérők, aczél és vászon szalagmértékek a legjobb
minőségben, a legolcsóbb szabott árakért.
259 (3—8)
3sT Javitások legpontosabban eszközöltetnek.
íK* Használt látcsők cserébe elfogadtatnak.
Vidéki megbízásokra a legnagyobb gond fordittatik.

A vadászat kedvelőinek.

KERTÉSZ és EISERT

Pesten, Dorottya- utcza 2. sz. (a „magyar király" szálloda átellenében)
ajánlják újonnan berendezett

Fegyver-raktárukat.

Miután megszűntek azon nehézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig
összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki,olcsó árak mellett tökéletesen biztos
és jó minőségű fegyvereket szállíthatni, s igy ezen czikk megszerzését mindenkinek
lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:
Egycsóvü fegyvereket 8 frt. 60 krtól kezdve
Kétcsövíí percasNioH vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
Kétcttovfi Lefauchenx vadászfegyvereket 50 forinttól 100 ftig
Lefaucheux Revolvereket 11 forintól 50 frtig
Etgner és társa Union-Revolvereit, gyári árak mellett 20 frtdl 28 frtig
Eltyrsövfi zsebpfsztolyok párját 2 frt. 80 krtrtl 20 frtig
Kétcsóvu íseb-pt«ztolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,
nemkülönben Flobert-íéle szoba-pisztolyokat és puskákat, Lefanchenx-toltényeket, mindennemű gyutacsokat, gyutacs-gépeket, vada^z-tahkakat, s a
vadászat minden egyéb és legmabb szükségleteit.
;•= írásbeli megrendelések gyorsan s, különös figyelemmel teljesittetnek.
191 (7-9)
= Kimerítő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk.

Magyarország t. ez. közönségéhez.
legnagyobb s évek hosszusorán át mint legszilárdabbnak ismert

vászonniha-gyáráiiak-vezetősége
BÉCSBŐL,

(Kiirtitnerstrasse Nro 27.) „zutn Erzherzog Kari"

Ipai'-iniikiállitá*.
1867.

Több kitüntetések
tulajdonosa.

tisztelettel jelenti, hogy gyári raktára mostantól fogva

Pesten, a váczi-utcza kezdetén Mocsonyi-féle 4. sz. a. házhan létezik,

8 ajánlja, már is szépszámnak örvendő t. ez. nagybani és kisebb mennyiségbeni vásárlóinak, következő — s minden versenyzést kiálló — legolcsóbbra szabott fogyasztási áruezikkeit.
(a nyakterjelme megkivántatik), 2, 3, 4, .5,
6-8 ftig a legjobbak.

í Férfi-ingek,
1 VT

belga vászonból

s i m á k l ft
- 8 0 ' 2 f t -i finom hurokvarrással
U l g ,
2 ft. 50 kr., valamint sveiezi formára, s leglujabb szabásuak, himzéssel 3 ft., 3 ft, 60 kr., 4, 5 ft., legfinomabb vászon és batiz-ingek himzéssel és csipkével 6 — 8
ftig. (Fantasie parisienne.)

Nííí

bosszú ujjal
} 5-6 ftig

ft. 50 kr., hímzettek

mind szilárdságra, mind Ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; úgymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig
kaphatók

Beschorner A. II. és Társa

k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,
kis hid-nteza, a „Vadászkürt" szálloda mellett.

_ f - Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig
az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön tál nem eső gőzhajózási- vagy vasúti állomásokra is megérkezik.
78 (28-34)

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - C s u p á n politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési diiak a Vasárnapi 1'

és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy Wbbwöri
«*»*» hirdetményeket elfogad B.c.h.n: Opp.lik A.ajos, WoHzeile Nro. 22. U Haasens.ein és V.,l«, Wollzeile Nro. 9. - Bélveg-d, tata,

minden igtatás ntán 30 ujkrajezár.

' - 5 0 k r > 2 f t ' 2 ft- 5 0 kr-'

gyar formára. , 8 ftig; lovag szabásra, fracceia és maNői-nadrágok, vászon, perkál vagy parketból 2 ft. 50 kr., 8 ftig, hímzés betéttel.
Női-pongyola vagy éji-corsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 ft., 2 ft. 50
kr.; vásron vagy franczia batizból, himzéssel 8 ftftOkr., 5—6 ftig.
Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb parketból 4 ft., betételekkel 5—6 ft. és 8 ft
uszálylyal (legújabb divat.)
Női-harisnyák vagy férfi-kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8 — 10 ftig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 ft,, 3—4 ftig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, művészeiileg vart mellel (nyakterjelme megkivántatik), 6, 7,
8—10 ftig.
Flanell férfiingek minden színben, 4 ft, 50 kr., 6 -6 ftig (nyakterjelme megkivántatik.)
Nyakgallérok, legújabb minta, 1 tuczat ára 2, 3 4 ftig (a nyakterjelme megkivántatik.)
1 tuczat rumburgi vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr. 2 ftig a kisebbek; 2 ft. 50 kr., 8 ft. 50
kr., 4, 5, 6, 8 — 10 ftig a nagyobbak és finomabbak.
1 tuczat ezérna batizvászon-zsebkendő hölgyek számára 5, 7, 9 -12 ftig a legfinomabb.
1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára most csak 6, 7, 8 — 10 ftig a ezérnadamasz.
Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,
10 — 12 ftig a legfinomabb damnszből.
Csipke-függönyök ára egy ablakra ö, 8, 10 — 12 ftig.
30 rőf színes ágyremiire való 8. 9 12 - 16 ftig a legjobb.
212 (2-6 )
30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehéritetlen 8 ft. 50 kr., 9 ft. 50
kr., 11. 13, 15 — 18 ftig a legszebb.
1 vég */« széles 30 rófös rutnourgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 ftig.
(Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár MagyarorS!! ág ^ Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8—10 ftig a legújabbak varrás nélkül.
38 rófös kreasz vagy gazdasági vászon. 14, 16, 18—20 ftig a legszebb minőségű .
40—42 rőf kitűnő takács váazon, (finom ágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14, 15, 18,
22-24 ftig a legjobb.

Levélbeli megrendelések

sírboltokba és minden közönséges sírba valók,

Pest, oktober 18-án 1868.

l f t l ft

48 rőfós belga takácsvászo-i 22, -25, 30—35 ftig; ingekre különösen ajánlható.
50—54 röíös hasonlithatlan jó tuinburgi vagy hollandi vászon 20, 25, S0, 35, 40, 50, 60,
80—100 ftig.

Érczkoporsók

Tizenötödik évfolyam.

42-ik szám.

a pénzösszeg beküldése vasúti vagy pos'ai utánvét s teljes jótállás mellett minIngek, melyek a denhová
elküldeni készek vagyunk. A
leveleket kérjük ekkép czimezni :
testhez nem jól állanak, visszavétetnek.
gyári raktárának Pesten, vaczi-uteza

FOGL

E.,

4. szám alatt.

50 forint erejéig
vásárlóknak, ráadásul 6 db. asztalkendővel kedveskedünk.

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,

*A; egy <». kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerrel
gyertya alakban.
Egy darab ára 50 kr. a. é.
Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza
7-iksz. — Beszterczebanyán: Gröllner H. — Brassóban: Gyertyánffy ésfiai—
Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J — Eszéken : Deszáthy István. — Győrött: LehnerF. — JaHsenovában: DedovitaJ. - Kassán: NovellyA.
— Keszthelyen : Wünsch F. - Kolozsvártt: Wolf J. — Lúgoson: Kronetter J.
— N.-Becskereken: Nedeikovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Papán:
Bermüller. —Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Rimaszombatban: Maleter S. és Hamaliár C.gysz. — Soborslnban: Franké A. — Sopronban: Pachhofer L.
Segesvárt: Teutsch J. B. Tisza-Újlakon: Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber F.
— Varaadon: I)r. Halter A. -- Verőcéén : Bész .1. K. uraknál
225 (1-8)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1863 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Prim
Az átalános szélcsöndben, mely talán
csak egy kitörendő vihar előjele, egész Európa
figyelmét néhány hét óta a spanyol forradalom veszi igénybe. Ritka összemüködésével
a legellenkezőbb pártoknak, melyek egyben,
a fenálló dynastia megbuktatására intézett
törekvésben egyesültek, már siker is koronázta e forradalmat, s a pyrenei félsziget is
megszabadult a Bourbon-ház uralmától, mely
egykor a leghatalmasabb volt nyugaton, s
mely most utolsó trónját is el
vesztette. E forradalomban azon
férfiú viszi a főszerepek egyikét,
kinek arczképét jelen számunkkal mutatjuk be olvasóinknak.
Prim János, reusi gróf, de
los Castillejos marquis, spanyol
tábornagy s jelenleg hadügyminiszter, 1814-ben született Catalonia Reus nevű városában, hol
atyja mint katonatiszt lakott.
Azóta oly fényessé vált közpá. lyáját a fiatal Prim 1834-ben
kezdé, midőn jogászból felcsapott Krisztina királynő katonájának. A polgárháború a királynő hivei és a carlisták közt ez
időtájt javában folyt s hősünknek is elég alkalmat nyújtott a
harczi kitüntetésre. Ez alkalmat
nem is szalasztottá el, s rövid
időn ezredességig vitte föl. A
katonai dicsőséggel meg nem
elégedve, a politikai pártok közt
is csakhamar állást foglalt. Legelőször a progressisták (a határozott szabadelvűek) részére
állott és tagja volt az Éspartero
kormánya ellen támadt ellenzéknek. Midőn 1842. novemberben Barcellonában lázadás tört
ki, mint annak szítója ő is gyanúba vétetett, s csak franczia
földre menekülés által kerülte
ki a börtönt. Közben Barcellona
részéről a cortesbe követnek
választák és az ezen állással
egybekapcsolt mentelmi jog oltalma alatt csakhamar visszatért szülőföldére.
A következő évben Prim Narvaezze), a
moderadók („fontolva haladók") vezérével szövetkezett Éspartero megbuktatására,

tábornok.

1843 májusában szülővárosában Reusban
kitűzte a lázadás zászlóját és a körébegyült
csapatokkal hatalmába ejté Barcellonát. —
Ezalatt kormányra jutott szövetségese az
ügyében szerzett érdemekért tábornokká,
reus-i gróffá és Madrid kormányzójává tette.
Ugyanazon év őszén Barcellonába küldetett közbenjáróul az ott forrongó progressisták és a kormány közt; de békés úton
nem tudván egyességet hozni létre, az 1844-
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ben támadt lázadást fegyveres erőszakkal
nyomta el. Uj pártczimboráival azonban
nemsokára meghasoulott, odahagyta a szolgálatot és a Narvaez minisztériuma ellen támadt ellenzék tagjául szegődött. Narvaez

ekkor elfogatta s mint bujtogatót s összeesküvés vádja alatt állót haditörvényszék
elé állíttatta. Ez azonban a bizonyítékok
hiányos voltánál fogva csak hat évi fogságra
Ítélte. Alig egy évig sujtá ez Ítélet, midőn
Narvaez öt édes anyja könyörgésére szabadon bocsáttatá.
Prim ellenségének e nagylelkűségén anynyira megilletődött, hogy lelkes levélben
ajánlá föl neki megint szolgálatát, mit az
el is fogadott, kinevezvén a
reus-i grófot PuertaRico sziget.
főkapitányává. E jövedelmes állásban Prim megmaradt egész
1848-ig, de ekkor e tisztétől felfüggesztetvén, visszatért Spanyolországba és megint a progressistákhoz csatlakozott. Minthogy ezekkel egyetemben a
kormány ellen a kamarán kivül,
a nép között is hajtogatott, a
királynő franczia földre száműzte öt. 1853-ban, a krimi háború kitörésekor a szövetségesek seregével ö is részt vett
az aldunai hadjáratban. Ekkor
kezdett ismeretessé válni a külföld előtt is, melynek figyelme
ezentúl követte szülőföldére is,
hova 1858 táján ujolag visszatért.
A királynő ismét kegyébe
fogadván, kinevezé a senatus
tagjává. Mint ilyen a kormány
mellett kardoskodott és ezért
1860-ban a marokkói háború
kitörésekor egy hadosztály parancsnokává tették, melynek
élén ugyanazon év január l-jén
Los-Castillejos alatt diadalmas
ütközetet vívott. Ez alkalommal
szerzett hadi érdemeiért a királynő által de Los-Castillejos
marquis-vá neveztetett.
1861-ben, midőn a spanyol
kormány Angol- és Franciaországgal Mexikó ellen közös expedícióra szövetkezett Prím
lett a spanyol csapatok fővezére. 1862. jan.
elején hadaival partra is szállt Vera-Cruz
alatt, de csakhamar átlátván a franczia császár hóditási terveit s azokat előmozdítani
nem akarván, saját felelősségére még ugyan-

