
168

I Tavaszi árjegyzék
Türsch F.-töl

váczi-utcza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett Pesten.
g>F~ Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek. "3j^í

Női-vászoiineiiiüek runiburgi vagy hollandi vászonból.
Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12—18 forintig.
Nyári éjjeli ingek, » 6, 7, 9 —12 forintig.
Vánkoshéjak » 2.75, 3.75, 5, 6—10 forintig.
Paplanlepedök >' 5, 7, 9, 12-16 forintig.
Alsólepedök varrás nélkül — % széles, 3l/e rőf hosszú, — darabja 4,

5.25, 6 forint.
Hálófőkötők hollandi vászonból 1, 1.50 2, 3, 4 forint.
Keczefőkötők szalaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4.75, 5 forint 75 kr.
Lábravalók perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.

» parketból 3, ;i.7ő, 4 forint 50 kr.
Éjjeli köntösök "(Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 4, 6—

10 forintig.
Éjjeli köntösök parketból vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésülő-köpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.
Alsószoknyák 4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forint.

» parketból vagy piquétből 4.25, 5.40, 6 frint.
» fésülő-köpenvnyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forint.

Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forint.
Kemény szoknyák, fodorral vagy a nélkül 7, 8.75, Í0 forint.
Pipere-'(Toillette) kendők rojttal, piquét-ből 3.25, 4.50, 5 ft. 75 kr.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forint.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30. 6.50, 8.12, 15 forint.

» nehéz batiszt » » 5.30, 6.50, 8, 12, 18 „
» könnyű » » » 15,20, 30, 36, 42 »

Szegett batiszt zsebkendők, tuczatja 18, 24, 80, 36, 42 forintig.
Hímzett » » darabja 2.50, 3.75, 5, 7, 10 »
Szines nyomott » » » 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalteriték, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 fttól 60 forintig.
Törülközők » » 6 frttól 20 forintig tuczatja.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10,15 forint és feljebb.
Fii d'Ecosse harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és feljebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Eccosse harisnya, párja 1.50, 2, 3, forint 75 kr.
Valódi rnmburgi vászon, legjobb minőségű, 1 vég, 53 rőf, 30, 35, 40, 50,

60, 80—120 forintig.
Hollandi vászon V* széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30—40 forintig.
Hollandi vászon % széles, 1 vég 50 rőf, 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon % széles, 1 vég 38 róf, 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitűnő fajta '/« széles, 1 vég 14 rőf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12,

14 forintig.
Perkál, kitűnő fajta, % széles, 1 vég 14 róf, 9, 10, 12.75, 14—16 forintig.
Schirting, kitűnő fajta, rófe 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, rőfe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, rőfe 1, 1.40, 1,75, 2 forint. 418 (2—3)

(Folytatása következik.)

Ki a vivát?!
röpirat ripiusokban.

Megjelent s kapható Heckenast Gusztáv
hírlap kiadó-hivatalában Pest, egyetem-uteza
4-dik szám alatt.

Ára 8 krajezár, 100 példány 0 forint.
Utánvét mellett is megrendelhető.

(2-6)" 1ECKER KAROLT
kész feíiémiha és rövidáru kereskedése

a
Pesten, fehérhajrt-utcza 1. sz.

„fehérhajóhoz'' czimzett szállodába helyeztetett át,
(ezelőtt Servitatér 5. sz.)

Ajánlja magát mindennemű fehérruha és ágynemű készítési rendelések elfoga-
dására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabású ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi, irlandi s kreasz vászon- és
szines nyári ingekben, ugy szinte minden nagyságú gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban, és különösen czélszerü egyvarrásu férfilábbeliekben. Nem-
különben nagy mennyiségben találtatnak készen a legújabb divatu női ingek, nadrá-
gok és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- s kötö-ezérna, kötő- és himző-
gyapot, varró-selyem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- e gyapot-pertli, — gyapot,
ezérna- s selyem^füző — varró-, hímző-, kötő- s horgoló-tü — hajtü és gombostű, s
gyüszű szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fejkötó s öltönyök, női és férfi
harisnya és minden ebbe vágó eszközök a lehető legjutányosabb áron kaphatók.

Raktára a cs. kir. kizár. szab. F0G-PAPIRMKa cs.
Fáczányi II. gyógyszerésztől Pesten

rheumatikus fogfájás ellen.

A jelen pesti vásár tartama alatt!

Tévedések
kikerülése tekintetéből a t. ez. vidéki közönség érdekében, s hogy hivatla-
noknak bátran ellenállhassunk, kik a legnagyobb, egyedül s kizárólag a

kiállitásakon ezüst érmekkel kitüntetett

J F O C r J L K* pesti és bécsi
cs. kir. udvari szállítók

vászonruha-gyárának-árjegyzékét
utánnyomatni, s igy a nyilvánosság elé bocsátani — nem átalják, — szeren-
csénknek, sőt czélszerünek tartjuk ujolag leszállított árjegyzékünket azon
megjegyzéssel közhírré tenni, — hogy csakis levélbeli megrendelések minden-
nemű vászonárukra, továbbá kész férfi-, női- s gyermek fehérruha-

nemüekre főraktárainkhoz

(a vászonáruk valódisága teljes jótállása)
a pénzösszeg beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett lesznek

intézendök:
Pestre: .,. , ^ Bécsbe:

F O G L E.
kir. udvart szállító

Pesten, a váczi-utcza
kezdetén

Mocsonyi-féle házban,
„Mária Valéria föher-

czegnöhez.*'

F O G L

Rumbargi
és

belga vá-
szonból

Férfi-ingek,

k. k. Hoflieferant
in Wien,

Kerntnerstrasse Nr. 2 7 ,
Ecke der Himmelphortgasse

zum
„Erzherzog Kari."

(a nyak terjelme megkivántatik), 2, 3,4, 5,
6, 8—10 írtig a legjobbak.

s i m á k 1 f r t 8 0 k r> 2 f r t finom hurokvarrás-
g ^ sal 2 frt 60 kr, valamint sveiezi formára, *

legújabb szabásuak, hímzéssel 3 frt, 3 frt 50 kr, 4, 5 frt; leg-
finomabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és csipkével (Fanta-
sie parisienne) 6, 8—10 frtig.

M\ éji-ingek, hosszú ujjal 3 frt 50 kr, hímzettek 5—6
frtig.

Férfi-gatyálí, Iff,
gyár formára.

, 1 frt 50 kr, 2 frt, 2 frt 50 kr, S
lovag szabásra, franczia és ma-

Angol shirding-ingek fehérek és színesek, (szebbek mint a vászonból készítettek) 2 frt, 2
frt 50 kr, 3 frt, 3 frt 50 krig.

Női-nadrágok, vászon, perkál vagy parketból 2, 2 frt 50 kr., 3 frtig, himzet-betéttel.

Női-pongyola vagy éji corsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 frt, 2 frt 50 kr;
vászon vagy franczia batizból, himzéssel 3 frt 50 kr., 5—6 ftig.

Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb szoknya parketból 4 frt, betételekkel 5—6 frt
és 8 frt (legújabb divat.)

Női-harisnyák vagy férfi kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 frt, 3—4 frtig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, müvészetileg vart mellel (nyak terjelme megkivántatik), 6, 7,

8—10 ftig.
Flanell férfi-ingek minden szinben, 4 frt 50 kr, 5—6 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).
Nyakgallérok, legújabb minta, 1 tuczat ára 2, 3—4 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).
1 tuczat rumburgi vászon zsebkendő 1 frt 50 kr, 2 frtig a kisebbek; 2 frt 50 kr, 3 frt 50

kr, 4, 5, 6, 8—10 frtig a nagyobbak és finomabbak.
1 tuczat ezérna batizvászon-zsebkendő hölgyek számára 4, 7, 9—12 frtig a legfinomabbak.
1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára most csak 6, 7, 8—10 frtig czérnadamaszból.
Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,

10—12 frtig a legfinomabb damaszból, 12 személyre, kétannyi.
Egy asztalkészület 12 személyre (azaz: egy nagy abrosz, ahhoz illő 12"asztalkendővel 10,

12, 16, 20—30 frtig a legfinomabb damasz.
30 rőf szines ágyneműre való 8, 9, 12—16 frtig a legjobb.
30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehéritetlen 8 frt 50 kr, 9 frt 50 kr,

11,13, 15—18 frtig a legszebb.
1 vég */« széles 30 rőfós rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 frtig.
TTi-i &\r (Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár Ma]
f UZOK.} ország és Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8—10 frtig a legújabbak varrás nélki

igyar-
nélkül.

38 rőfós kreasz vagy gazdasági vászon, 14,16, 18—20 frtig a legszebb minőségű.
40—42 róf kitűnő takácsvászon, (finom ágyruhára 12 db. női-inghez) 14, 15, 18 22—24

frtig a legjobb.
48 rőfós belga takácsvászon 22, 25, 30—35 frtig ingekre különösen ajánlható.

0—54 rőf hasonlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
80—100 frtig. 417 (2—6)

Levélbeli megrendeléseket
Ingek, melyek a
testhez nem jól ál-
lanak , visszavé-

tetnek.

a pénzösszeg beküldése vasúti vagy pos-
tai utánvét s teljes jótállás mellett min-
denhová elküldeni készek vagyunk. A

leveleket kérjük ekkép czimezni:

FOGL E.,
kir. udvari szállítónak Pesten, váczi-

utcza 4. sz. alatt.

50 forint erejéig
vásárlóknak, rá-
adásul egy párisi
cachemir teritövei

kedveskedünk.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pestsn 1869 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

!

Tizenhatodik évfolyam13-ik szám.

Pest, márczius 28-án 1869.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

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

Olvasóink előtt nem lehet meglepő, hogy
történelmünk e szomorúan érdekes episódjá-
hoz, első közleményeink után, ujabb és ujabb
töredékes adatokat nyújtunk. Oly kevéssé
volt eddig, sajátságos körülmények s főleg a
nyomott sajtó-viszonyok miatt, tisztába hozva
az egész ügy, s a reá vonatkozó adatok
annyifelé szétszórva lappanganak, hogy épen
nem csoda, ha a felköltött érdeklődés egyen-
ként s ugy szólva adagonként hozza napvi-
lágra az eddig rejtve volt emlékeket. Mi
pedig azt hiszszük, ily ügyekben a legcseké-
lyebbnek látszó adat is kiváló érdekkel bir-
hat s becses adalék lehet
egykor a történelemhez.

Ezúttal a szerencsétlen
foglyok egyikének testi, má-
sikának szellemi arczképe
vonásait van alkalmunk be-
mutatni olvasóinknak együtt,
s azonkívül néhány érdekes
apróságot Kazinczy jegyze-
teiből.

Kezdjük az arczképen:

I.
Szmetanovics Károly,

fiatal, jogvégzett., kiről Ka-
zinczy azt irja: „lelke láng,
könnyebben fellobbanni sen-
kit sem láttam." Vele a tit-
kos társaság létezését s a
kátét Hirgeist közölte; ö —
Ítélete szavai szerint — két
napig magánál tartotta, állí-
tólag másokkal is közölte,
reá tett jegyzeteivel együtt.

Midőn gyanúba esett,
Borsiczky, ki mellett talán
patvarián volt, figyelmez-
tette öt, hogy ha bűnösnek
eyzi magát, meneküljön, sőt
ajánlotta, hogy elrejti őt s
biztos helyre szállíttatja. De
a szerencsétlen, ártatlannak
vallá magát s az ajánlatot
nem fogadta el.
, N ? l n y n a P múlva Drie-

thomáról Trencsénbe, az ott
tartandó közgyűlésre men-
tőkben bzmetanovics elfoga-
tott s a törvényszék elébe
állíttatott.

Adalékok a Martinovics-pörhöz.
A királyi tábla, 1795. május 7-ikén kelt

ítéletében, tekintetbe véve különösen a vád-
lott fiatalságát, csak három évi börtönre
ítélte. De a hétszemélyes tábla, hogy a kirá-
lyi kegyelemnek tért nyisson . többek — s
azok közt Szmetanovicsnak is — börtön-íté-
letét halálra sulyosbitotta. A királyi kegye-
lem csakugyan visszaállította a börtön-bün-
tetést.

Előbb Brünnbe, utóbb Kufsteinba vi-
tetett. A börtön, kezdetben kivált, szigorú
volt. Az olvasás élvezetét is megtiltották
szegény raboktól. Később megengedték s

S Z M E T A N O V I C S K Á R O L Y .

Szmefanovicsnak egy franczia nyelvtant ad-
tak; s ö abból, mennyire csak lehetséges,
megtanult francziául. Börtönszobájában maga
volt csak, de a szomszéd szobába elzárt tár-
sával, Baranyaival, a falak kopogatása által
érintkezett. Ez is enyhület volt.

Kiszabadulván, Illésházy trencséni főis-
pán a jeles képzettségű ifjat megyei jegyzőül
alkalmazta; de politikai tekintetek miatt, te-
hetségéhez mért előmenetele nem lehetett.

Egészsége, részint a börtöni elzártság,
részint a kedélyén erőtvett búskomorság
miatt, nagyon meg volt rendítve. 1815-ben

halt meg, családot hagyva
maga után.

Reméljük, hocv nz igen
is gyér adatokat módunkban
lesz utóbb kiegészíteni.

II.
Szentjóbi Szabó László.

Valóban adományozott
dalköltö, de fiatal korában
áldozata lett a szerencsétlen
Martinovics-ügynek, tár ifjú
életének nem pallos vete is
véget, hanem a börtön sor-
vasztó levegője, hol — ité-
lete kihirdetése után alig fél-
évvel, 28-dik éves korában
hala el.

Szentjóbi Szabó László
1767-bén született, Ottomá-
nyon Biharmegyében, refor-
mátus családból. Tanulmá-
nyait a helybeli népiskolában
kezdte s Debreczenben foly-
tatta. Szelíd szelleme s tudo-
mányos hajlamai mintegy
természetesen jelölték ki szá-
mára a lelkészi pályát, melyen
bizonyosan dísze leendett
egyházának, s talán szeren-
csésebb sors részese is, ha
egy körülmény, mely akkor
szerencsének látszott, el nem
térité öt választott pályá-
járól.

József császár a népne-
velés ügyének uj lendületet
adandó, azt az egyházak és
papság sorvasztó kezéből ki-
venni s az állam gondjai
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alá helyezni czélozta. Nemzeti iskolákat állít-
tatott, tankerületi felügyelőségeket szerve-
zett (ezek egyikére alkalmazta Kazinczy
Ferenczet is.) stb. Szentjóbit, a tehetségei
által már ekkor kitünö ifjút, előbb (1786-
ban) Nagy-Váradra nevezte ki nemzeti isko-
lai tanítóvá, azután (1790-ben) át tétette
Nagy-Bányára a kir. gymnasiumhoz, mint a
rhetorikai osztály tanárát.

Az ifjú előtt szép pálya látszott nyílni.
De utóbbi helyén első évét sem tölthette be,
midőn József császár meghalván, reformjai
épülete egyszerre összeomlott. A katholikus
iskoláktól a protestáns tanárok és tanítók
elmozdittattak s a református Szentjóbi Szabó
is hivatal és kenyér nélkül maradt.

Nem akarván visszatérni a félbehagyott
theologiához, a jogi pályára határozta el
magát, s 1794-ben Biharmegye tiszteletbeli
jegyzőjévé és gr. Teleki Sámuel mellett tit-
kárrá lön. De alig mutatta meg neki magát
a szerencse mosolya, mindjárt haragfelhöbe
vonult, mint első izben is; s most ezúttal
örökre. A Martinovics-összeesküvés veszélybe
döntötte öt is. Hajnóczy és Szentmarjai által
a titkos társaság létezéséről s a kátéról érte-
sülvén, eleinte hozzájok is állott. Később,
látva a veszélyes czélzatot s következmé-
nyeit, kilépett ugyan a szövetségből, de sok-
kal becsületesb ember volt, mintsem hogy
társait föladta volna. S e mulasztás szintoly
bűnül számíttatott be neki, mint a részvétel,
1795. május o-kén a királyi s másnap a hét-
személyes tábla által ö is halálra ítéltetett.
Azok közt lévén, kiknek kegyelem utján
börtönre szeliditteték halálos itéletök, ö is
Kufstein várába vitetett; de a kimért bünte-
tést nem állhatta ki. Gyönge testalkatát be-
tegség rongálta már akkor; s a börtön segí-
tett bevégezni a kór dúlásait. Még azon évi
október 10-kén megszűnt élni.

Mint iró 1787-ben lépett föl először a
Magyar Múzsában; a következő évben a kas-
sai magyar társasághoz állott s annak köz-
lönyét a „M. Muzeum"-ot számos becses dol-
gozattal (versben és prózában) gyarapította.
Néhány verse az Orfeusban is jelent meg. S
neve, kivált mint dalköltöé, ismeretes és
kedvelt lön az egész hazában. Dalai egyik
legkedvesbikét, mert azóta jóformán el van
feledve már, ide igtatjuk.

A sír halom.
Piros rózsaboltozatok!
Légyen sírom alattatok,

Ha elérem halálom.
Hullott rózsák levelével
Nyugtassa porom békével

Ama jóltévő álom.

Ugy is ha volt víg életem
Rózsák! nektek köszönhetem

S homályos árnyéktoknak!
Most is éltem vége* felé
Ha mindenbe unok belé,

Örvendek látástoknak.

Rózsák ! melyeket szeretok,
; Nyugodjon porom köztetek

Ha eltakaríttatom.
Árnyéktok nyugodalmába
Álljon sírhalmoin magába :

E végső akaratom.

Költeményei 1791-ben jelentek meg elő-
ször összegyűjtve, Pesten; másodszor Debre-
czenben (1820.) és Pesten (1840). Legújabban,
Toldy, a Magyar Klasszikusok közt adta, ne-
gyedik, teljesebb kiadását; dalaihoz s „A pánt-
lika" czimü pásztori játékához (melyek az
előbbi kiadásokat tették) csatolván „Mátyás
király" czimü drámai kísérletét és prózai
müveit is, melyek közt legérdekesebb Mária
magyar királynő életrajzának töredéke, mely
a M. Múzeum második kötetében látott nap-
világot, de e folyóirat megszűntével bevég-
zetlenül maradt.

Kazinczy Ferencz irományai közt, a nagy
nyelvreformátor saját kezével másolva, ily
czimü irat találtatott: Szentjóbi Szabó László
maradványai. Fölötte érdekes töredékek; a
fiatal költő ízlésének s könnyű kezének tanu-
ságai. — Még eddig sehol sem jelentek meg;
lapunknak jutott a szerencse, először hozni
ki őket a könyvtári porból a napvilágra.

„Szentjóbi Szabó László maradványai."
(t Kufsteinban sub No. 9. 1795. 10. October.)

Ignoranti quem portum petat, nullus suus
ventus est. Seneca.

A ki maga sem tudhatja,
Mi légyen az akaratja,
Ki csak keresi, hol leljen
Helyet eggy valamelly hellyen,
A földön senki sem mutat
Annak eggy bizonyos utat.

Quidquid vult, habere nemo potost; hoc
potest, nolle quod non habét. Seneca.

Senki mind el nem érheti
A mire magát rá szánja;
De az eggyet megteheti,
Hogy a mi nincs, ne kívánja.

Nunquam est parvum, quod satis est, nun-
quam est multum, quod satis non est. Seneca.

Nem kevés az, a mi elég;
A mi nem elég nem sok;
Egyik ég, a másik elég,
Azt mondják az okosok.

Si convalueris, non mortem, sed valetudinem
effugies. Seneca.

Beteg is vagy, félsz is, nagy baj egymás mellett:
Egy is sok; a másik sokkal több mint kellett.
S mit félsz? — Jaj meghalok! — Esztelen, a halál
Épen vagy betegen mindenkor rád talál.
Ha meggyógyulsz, nem a halált kerültod-el,
Hanem hogy kiskorig nem betegeskedői.

A v i g Ö r e g .
Seneca után.

Ezt a házat én kezdettem
Mint ifjú épiteni,
S im leroskadt már felettem,
Nem lehet segítoni.

Hát én illy megőszült fővel
Magamra mit várhatok?
Ha még ti is az idővel,
Óh kövek, mcgromlatok!

E nagy fának, melly hűvössel
Tartá udvarom felét,
En láttam — ó melly örömmel —
A legelső lovolét.

S veszni tér ez is magában;
Már az ága fekete.
Öntözzük, de mind híjában,
Nem lessz többé csemete.

Imo minden kezd avulni,
S romlik ősz fejem körül:
Lelkem még sem tud búsulni;
Sőt vénségének örül.

Mint az ize jobb s édesebb
A talált szőlőszemnek:
így az estvéje kiesebb
Hanyatló életemnek.

Közli: JS. L.
III.

Kazinczy Ferencz levele 1803-ból.
A Martinovics pörben elitélteket és ki-

végzetteket még oly kevéssé ismerjük, jelle-
mök, rnultjok még annyira homályban van
előttünk, hogy minden kis adatocskát öröm-
mel kell fogadnunk, a mi bár csekély részben
is teljesebbé teszi róluk való ismereteinket.

Érdekes lesz azért Kazinczy Ferencz egy
máig kéziratban volt levelének eredeti fogal-

mazatát közölnünk. Mint tudva van: Kazin-
czy tömérdek levelezésének legnagyobb ré-
szét az első fogalmazványban magánál tar-
totta s közleményünk egy ilyennek hű
másolata.

E levél legfőbb érdeke abban áll, hogy
Kazinczyt egészen uj oldalról mutatja be. A
búskomor, vallásos, csaknem rajongó szellem,
mely e levélen elömlik, Kazinczy többi leve-
leinek életvidor, kedélyes hangjától fölöttébb
elüt. ítéleteire, miket a Martinovics-pör ré-
szeseiről inkább csak oda vet mint indokol,
nem tudjuk, mennyi súlyt kelljen fektetnünk.
Azok, némi részben s fökép Martinovicsot
illetőleg alig egyeztethetők össze egyéb fen-
maradt adatokkal s jellemzésekkel. De érje-
nek a mennyit érhetnek; mi Kazinczy levelét
úgy adjuk, a mint vettük.

íme a levél:
„Nógrád VármegyeiSubst. Vice-Ispán Bizáki

Puky Ferencz Úrhoz. Dolyánba.
Érsemlyén, 3-d. Mart. 1803.

Az Urnák kedves Uram Bátyámnak pastora-
lis, sőt Apostoli levelét csudáló tisztelettel vettem*).
Régolta van már kezeim közt, do még el nem töl-
teni vole. Sok óráimat foglalja el az azon való elmél-
kedés, és gyönyörködve töltöm ezeket az óráimat.
— A helyett, hogy azoknak titkaira válaszoljak,
hadd engedjek meleg ömledezést szivemnek.

Egy hamar elvesztett áldott lelkű Atya onge-
mot nagy religiositással nevelt. Kevés esztendőkkel
azután a Világ Bölcseivel jutottam ismeretségre.
Hlyen vala Szulyovszky László és a társai Zemp-
lényben. Nékik Isten — Örökkévalóság — Morali-
tás — s azok a szent könyvek, mollyek hozzánk a
Régiségtől jöttek- által, csak nevetközésre való
textusok voltak Asszonykájik asztalainál. Eliszo-
nyodván erkölcseiknek botránkoztató voltoktól,
eliszonyodtam dogmájiktól is. — Ekkor jutottam
az én mindekkoráig hiven-szeretett Gróf Török
Lajosom **) ismeretségébe. Január 16-d. 1784.
nyomta rám atyai csókját***). Bizonyságim a jó
ügy tuteláris Istenségei, hogy nékem a Török cir-
culusai kedvesebbek voltak még az if'ju kor oszten-
deibon is, mint a legpillogóbb Bálpalota; s az ő
szeretete kedvesebb, mint az asszonyi állat szere-
toto. Azonban magának is Gróf Töröknek, Óváry
Lászlónak is — de leginkább Professor Szentgyör-
gyi Istvánnak Sáros-Patakon, tanácsaik szerint,
nem tartottam ragadománynak, megkérdeni az észt
— (ezt az Isten által mellénk rendelt hűséges ve-
zetőt, mellyet csak a II C tart gyanús veze-
tőnek) — ha, a mit eddig bátor vizsgálat nélkül és
jó részben csak a mások eránt való bizakodás sze-
rint vettem igaznak, igaz-e valójában? Dictamini
Conscientiae, etiamsi erronea sit, obsequendum est.
(A lelkisimeret szavainak, bárha téveteg is enge-
delmeskedni kell.) Ezt tanította Sz. Györgyi, és
azt, hogy a mi subjective nem igaz, éppen nem igaz
nekem, ha objective igaz is. — — Áz elme, ha
eggyszor megindul, megy és meg nem áll, a hol
kell. így az az ág, mellyot a Kertész erőszakosan
igyekszik másfelé vonni, mint a merre a természeti
erő hajtja, ha olszakasztja a tartóztató köteléket,
oscillál, oscillál, és mégis oscillál, s végtére meg-
állapodik. Ez vala az én esetem is. — Istent nem
tagadtam soha, ha a teremtést és teremthetést meg
nem foghattam is; és valamint lelkem az ő lételét
soha meg nem tagadta, úgy nem tagadta meg soha
az ő szeretetét szívem, és az ő tőle való függés
szent és kedves terhét. De a lelket nem hittem
többé halhatatlannak. A természet, mondám ma-
gamban, soha nem áll-el a maga Occonomiájától.
Lenni — virítani — hervadni — elhalni! imhol az
a törvény, a mellyet magának minden teremtmé-
nyeire nézve kiszabott. Lettem — virítok — her-
vadni fogok — s eljő az idő, hogy megszűnők
lenni! — Mi a lélek ? azt sonki nem tudta még;
hogy az activus erő, jele, hogy nem test— ha nem
test, oszolhatatlan stb. stb. Igen! mondám, do ha
holtom után csak a szerint leszek, a melly szerint
születésem előtt voltam, ugy az annyi, mintha nem
lennék; mert oda lessz identitásom, nem lévén
reminiscentiam. — Ekkor ragada-meg az isteni
gondviselés s a hóhérszínig vitt. — J ' adtnire comme
on est religieux quand on a peur! (Csudálkozom,
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*) Az eredeti fogalmazatban itt ez van zárjel közt:
„Lásd (t. i. Puky levelét) az in folio gyűjteményben." B. L.

**) Ennek vette el 1804.novemb. 11-kén Zsófia leányát.
B.L.

***) És igy Törökkel nem 1778-ban ismerkedett meg,
miként Toldy irja Magyar költ. Kézikönyve. Pest, 1857. II.
11. 12. II.

hogy miként lehet valaki vallásos, midőn fél.) Azt
mondja Marmontel eggy szép regéjében. Vigyáz-
tam, hogy a halál és a carnificina instrumentumai
(kínpad eszközei), mellyek szemem előtt voltak, és
a mellynek láncza lábamon és kezemen csörgött,
az Igaznak keresésébe no egyveledjenok. S nem is
egyveledtek! — (Jut eszembe, hogy 1789-ben
forró nyavalyában fekvén, eggykor az a fantáziám
jött, hogy az Isten itélőszéke olőtt állok, és ő azt
a kérdést teszi nekem, hogy miért csaptam el arról
az útról, mellyet nekem az ő novében mutattak . . .
s én meg nem rettenve kérdeztem tőle, ha vétettem-e
az őáltala mellém rendelt kalauzt követvén? s
irgalmat nyertem, sőt javallást.) Itt vontam
szoros számadásra magamat religióbeli állatásai-
mért. Itt jutottam el arra a pontra, mellyből —
ugy vélem, ugy hiszem azt! — soha többé semmi
ki nem mozdit. Nem ismerem az Istent és telkemet:
de szeretem, és ezt függésben lenni érzem őtőle.
Ebből áll Religióm.

A többek köztt meggyőztem arról magamat,
hogy a morális világban szint olly bölcs és változ-
hatatlan rend vagyon, mint a physicaiban, melly
eggy azzal, a mit az embori nem Idvezitőjo mond,
hogy a ti mennyei atyátoknak akaratja nélkül eggy
hajszál sem eshetik le fejetekről. — Érzettem, hogy
eszköz vagyok az isteni kézben; érzettem, hogy az
isteni végezés engem a maga mielőttünk ismeret-
len czéljainak érlelésére választott, s ime eltűnt
előttem a halál rettegése! ime enyhült fájdalommal
tekintettem vissza siránkozó Anyámra s csaknem
hidegen és sajnálkozás nélkül foldöjtögotett plán-
jaimra ! Lelkem vigasztalást lelt abban a képze-
lésben,sot édességet, hogy magamat közelebb érzem
az isteni kézben, s az a tántoríthatatlan hit támo-
gatott, hogy (a mint Lessing mondja egy Como-
diájában) az Isteni Gondviselés a jó embernek
pártjára kél, és szenvedéseiért neki megadja a bért,
még pedig néha előre. Ezekkel az érzésekkel bát-
ran vártam a halált. Sokat tett a Plutárch horó-
sainak emlékezete is, és a Seneca tanitásai, a kinek,
bár Ascéta, Stóai tanitásai emelik a szivet és erő-
sitik. — Ambitiosa morte inclarescere ! (dicsvágyó
halál által fény leni!) az soha sem volt vágyásom.
Azonban magában a halálban is leltem volna eny-
hülést, birván lelkiismeretemnek boldogító érzését,
hogy én *)

Azt irja Uram Báty ám, hogy az akkori rabos-
kodók többnyire az Istenről, leiekről, jövendő élet-
ről etc. etc. hallani sem akartak.

Nem mentek senkit. De legyünk igazságosak.
A szó azokról lessz, a kik pallos által vesztenek-el.
— Martinovicsról nem szóllok;ő eggy megromlott,
sőt éppen gazlelkü ember volt azok szerint, a kik
őtet szabadságában közelebbről ismerték.—Sigrait
számba sem kell venni; ő eggy Semmi volt. —
Laczkovics annak mutatta magát halálában, a mi
életében vala. Vad tűzzel fedezgette rettegését, s
ez a fodezgetés a legvilágosabb vallástétel és fel-
fedés. — De Szent-Marjay és Szolárcsek tiszteletet
mutattak a Religió szentsége eránt. Haynóczi de-
clarálta, hogy ő Papjának (Pesti Luth. Préd. Molnár
János Urnák, a titkos Polizeybe való avatkozás
miatt) csak személyét utálta, de hivatalát tisztelte.
Óz pedig imádkozva és lelkét a Mindenhatóhoz
emelve indult meg a szekerén. Hallották társaim
közzűl igen sokan az ablakról szavait és épül-
tek rajta.

Egyéberánt miként vádolhatom én azt, a ki
most van a vizsgálódó lelkiismeretnek abban az idő-
szakában, a mollyben egykor én magam is valék
ezen levelemnek 2-dik lapján tett gyónásom sze-
rint ? miként vádoljam azt a kételkedést és nem-hitelt,
a melly ben magam is voltam, és a melly az én mostani
hitbeli erősségemet szülte? Nem hiszen semmit
igazán, a ki nem kételkedett. S az Isten hatal-
mas Ábrahámnak kövekből is teremteni fiákat; ha-
talmas aSaulusokatPaulusokká téríteni. Övé a ke-
gyelem, nemcsak a teljesítésére a Jónak, hanem csak
meggondolására is Ne Ítéljünk tehát, hogy ne
Ítéltessünk. Szoressük az Igazat, de no gyűlöljük,
po bántsuk, a kitől a látás megtagadtatott. Annak
i s eljő az órája, ha az akarandja, a kinek elég

^ akarni.
Consil. Majthényi forog elmémben az Uram

Bátyám levőiének vétele olta. Ő általa ismertem
Uram Bátyámat e részről, nála látván 1793-ban
valamelly intorossans munkájút. — Jelentse nála
tiszteletemet, 8 mondja meg, hogy rabságomnak
hat első hónapjaiban ő vala az maga, a kit ismerő-
seim közzül láthaték. — 1795-ben 31. Jan. azon
kis ajtó előtt mont-el szürke bárány prémü kávé-
szín posztó bundácskában, a mellyen nekünk, kik a

•) Itt megszakad a bölcseimi fejtegetés s áttér K. még
azon lapon Martinovicsokra. — B. L.

Franciscanusok volt Klastromjokba valánk rokeszt-
vo, a kemenczefűtő fát hányták bé. Örvendettem
látásán. Még most is látom fekete bajuszát."

Közli: Bodó Lajos.

IV.
Apróságok Kazinczy Ferencz jegyzeteiből.

Kazinczy élete oly szép, működése oly
dicső, irományai oly érdekesek, hogy élete
szépségét, munka- és hatásköre dicsőségét és
hagyományai érdekét csak emeljük, midőn
egyetmást közrebocsátunk eredeti jegyze-
teiből.

Jelen közlemény aprólékos adatokat fog-
lal magában, de ezek is szükségesek az ö
mindenoldalú megismeréséhez Epén Kazinczy
irta volt azt, hogy:

„ a ki várakat épit,
A legapróbb szegnek tudja mi haszna vagyon,"

s igy ezek közlését sem kell igazoló beveze-
téssel ellátnunk. Megmutatják ezek magok
az ö mindenre kiterjedő figyelmét s ez elég
ajánlat számukra.

Jegyzetei közt egyhelytt fogságára vo-
natkozólag ez összeállítást találtam:
„Út Budáig 1794. 14—19 X-br. (decembris) . . nap 5.
Budán a Klastromban No. I. nap 173) o«i

— a Kaszármában Nr. III . — 108J
Út Brünnig 27 7-br. — 7 Octobr. 1795 . . . .
Spielberg No. XIV. a 7-a Oct. — 21 X-br. nap 75)

— No. 1. ad 21. Jan. 1796 — 8 1 )
Brünn No. I. ad 30. Jun. 1798 nap 891

— No. VI. ad 7. Mart. 1799
— No. IX. ad 21. Jun. 1799

Út Kufsteinig ad 6. Jul. 1799
Kufstein a 6. Jul. 1799. ad 30. Jun. 1800

i nap 89K
99 — 250V
39 — 106)

10.

106.

1847.

16.
358.

Út Munkácsig ad 25. Aug 57.
Munkácson No. IV. ad 28. Jun. 1801 300.

mindössze 2387 nap."
„Nem láttam az Anyámat

a 15. X-br. 1794. Újhelybon, Bogdányig 1800.14.
Aug. 1843. nap. *)

Volt kezemben egy elsárgult papirsze-
letke, melyen „Brünn, 1199" felirat s Klop-
stocknak egy Kazinczy által német szövegé-
ben is leírt mondata van, im ezen fordítással
együtt:

„Jobbjában az öröm pohara, baljában hegyes
tőr aMagánosságnak: Poharát a boldognak nyújtja,
a Szenvedőnek öldöklő tőrt nyújt."

Egy másik lapocskára 1803-ban e jegy-
zeteket irta:

„Hirgeist Ferencz 19. septben 1802szabadúlt-
meg Munkácson.

Úza Pál 27. Febr. 1803. szabadúlt-meg
Ugyan-ott. Meghallottam azt 5. Mart. Váradon,
megláttam Debreczenben 20. Mart.

Szlávy János 15. Január, 1803. szabadúlt-
meg ugyan-ott."

Szintén 1803-ban irta feljegyzőkönyvébe
„Krainik Csorcsi és Maris 1801-ben kisétál-

tak e^gy dombra. 14 esztendős gyermekek lehet-
tek. Egyik proponálja a másiknak, hogy Írjanak
verset. A textus az én kiszabadulásom volt. Maris
ezt csinálta énekelve:

Leszállóit a Páva
A Munkácsi várra
Kazinczy Ferencznek
Szabadulására.

Hat nap van eggy Hétben,
Hetedik Vasárnap
Bárcsak, édes Bácsi,
Eggyszer láthatnálak."

Közli: B. L.

*) E lapon még van egy jegyzete, de ezt nem tudom
magamnak megmagyarázni. Különben a következő: „lo-
7-br. 1801. 20. Jan. 1794. ólta van nap: 2794, 24. maj. 17J4
ólta 2670." B- L-

Húsvéti locsolás.
Vagy négy év előtt, nem emlékszem már rá

bizonyosan, én voltam-o a geniális fiatal festő Mun-
kácsy vendége, vagy ő volt-e az enyim, elég az
hozzá, hogy egy szobában aludtunk.

Künn, bár a tavasz felé hajlott az idő, csikor-
gó hideg szél zörgette az ablakot, benn a szobá-
ban barátságosan pattogott a kályha tüze, mely-
nek melegénél a két nagyratörő (ennyit tán ma-
gamról is elmondhatok akkoriból, dicsekvés nél-
kül) ifjú ábrándozott.

Munkácsy barátom megszomjazott a dicsőség
emlegetésében, előkapta a vizes kancsót s nagyot
húzott belőle. Hónapos szobában laktunk, s igy
nincs rajta mit csodálni, hogy a vizes korsó füle
ivás közben Munkácsy barátom markában maradt,
s kiömlő tartalma akarata ellenére megfürösztötte
piktor barátomat.

— Húsvét napján nem locsolhattak volna
meg irgalmatlanabbul — jegyeztem meg nevetve.

Munkácsy megtörülközött, szó nélkül kiterí-
tette üres albumját s félóra múlva sikerült körvo-
nalaiban előttem állt az a kép, melyet „Húsvéti
locsolás" czimmol o lap mai száma hoz, s melynek
olajban festett eredetije a legnagyobb mértékben
igazolta a Munkácsy Mihály gonrefestői jövőjéhoz
kötött szép reményeket.

Hosszasabb magyarázatot adni e képhez,
melynek minden egyes alakja, a vízhúzó embertől
a vonitó kis kutyáig, a legélénkebben beszél, telje-
sen fölösleges volna, annyival inkább, mert épen
húsvét napjára jelenvén meg e kép, az ekkor szo-
kásos praxis bőségesen pótolja a képmagya-
rázatot.

A festő, ugy látszik, előnyt ad a menyecskék-
nek a hajadonok fölött — legalább a képen. Az a
suhancz nem nagy gyöngédséggel czipeli a fiatal
menyecskét a kúthoz, mig az anyja veszedelmén
megrémült kis gyerek torkának és tüdejének teljes
erejével protestál az illetéktelen beavatkozás és
erőszak ellen; nincs az a piros tojás, mely lecsitit-
hatná. A megfutamodott leányoknak som sikerül
a menekvés, tán akarja is „egy kissé", hogy
megkapja a húsvéti vizet, ha nem is épen a
hajbogánál fogva, mint festőnk falusi természetes-
séggel ecseteié. Jelentékeny szerep jutott a házi
ebnek is, mely egy képzelt vonitással járul az en-
semblehoz.

„Se ki, se be; igy is ugy is az enyém vagy."
E néhány szóba foglalható röviden a háttéri ala-
kok magyarázata — mig a lefordított csöbör fene-
kére cynikus nyugalommal rakosgatja ki tarsolyá-
ból a fiucska nyert és kapott piros tojásait. Öt még
jobban érdekli a megehető piros tojás, mint a
mezitlen nyakra öntött hideg viz. Tiz esztendő
múlva valószinüleg ő is máskép gondolkozik.

Hollós László.

A c s o 1 n a k - o r r u.
Kevéssel ezelőtt a londoni állattani társulat

egy sajátságos madár birtokába jutott. E madarat
csőrének feltűnő, bizarr alkata miatt „csolnak-
orru"-nak nevezték el (Cancroma cochloaria) s
egy utazó hozta magával Dél-Amerikából. Egyet-
len képviselője az a madarak egy ogészen különös
fajának. Nem csoda tehát, hogy oly nagy mérték- •
bon magára tudta vonni a regents-parki állatkert
látogatóinak figyelmét. A mint képünk mutatja,
agy látszik, hogy egy czothalfejü gólyához vagy
mindenesetre — legalább távolról — egy marabu-
hoz hasonlít, de háta és szárnyai sötétbarna szi-
nüek és fejét fekete tollbúb disziti. Tollzata min-
den tekintetbon a gémre omlékeztet; nyaka meg-
lehetős rövid s igen széles tollburokkal van fedve
és igy egy kissé vastagnak látszik. E madár
Braziliában, Guyanában és Columbiában minde-
nütt el van terjedve s a brazíliaiak culhe,re-nék s
Guyana lakói vakeineh-nek nevezik. Legfeltűnőbb
nála mindenesetre lefelé forditott kanálhoz hasonló
csőre, mely fejénél hosszabb, igen széles, laposan
boltozott és horgas hegyben végződik. S minthogy
e csőr majdnem ugy néz ki, mint két, egymásra
lefordítva helyezett csolnak, könnyen kimagyaráz-
hatjuk magunknak, hogy miért tisztelték meg ezt
a csodamadarat a sajátságos „csolnak-orru" elne-
vezéssel.

Hazájában o madár többnyire magánosán él
erdei folyamok partjain a sás és nád között, leg-
örömestobb ül egész napon át a viz fölé hajló fa-
ágakon, látszólag szomorúan és mélázva, do szemoi
folytonosan a gondatlanul ide s tova úszkáló hala-
kat fürkészik s villámgyorsan csap rajok, mihelyest
észrevette őket. Csak éjjelenként hallható dobos-
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géméhez hasonló borzadalmas ki-
áltása. Félni nem igen szokott s
ellenét haragosan felborzolt, ég
felé meredező tollakkal fogadja,
mint a kakaspujka, s olyankor
csőrével hangos koropelést csap.
A csolnakorru meglehetős nagy
madár — hossza 22 hüvelyknyi.

Minden oda mutat, hogy ez is
valamely kihalt, vagy legalább is
kihaló félben levő fajhoz tartozik,
melyet földünknek a mostanit
megelőzött korszaka feledett itt,
hogy legyen a min az utó világ jól
kibámulja magát. S. L.

A Radeczky-fregatt szét-
robbanása.

E nagy mérvű szerencsétlen-
ségről, mely február 28-án érte
az osztrák tengeri haderőt, lapja-
ink is részlotesen szólottak. Most
sikerült képet közlünk egy szem-
tanú vázlata után; egyszersmind
fölolevenitjük a megrázó szeren-
csétlenség emlékét.

A liadeczky-fregatt javitás
alatt volt, febr. 1-jére készült el
és 20-kán gyakorlati körutat tet-
tek vele a lissai vizeken.

Szemtanuk beszélik, hogy 20-
dikán 10 és fél órakor Lissából
már teljesen látszott a felvont vi-
torlákkal arra felé siető hajó.
Egvszerre csak roppanás hallat-
szott, a hajó környezetét magas
füstoszlop borította el, s mire az
oszlani kezdett, ott állott, látszó-
lag épen, csakhogy vitorlák nél-
kül, a Radeczky. Egy pillantásra
azonban észrevehető volt, hogy
sülyed, és 5—6 perez alatt eltűnt
a tenger színéről a mélybe.

Lissából azonnal mentő hajók „Csolnak-orrn." (Délamerikai madár.)

indultak és 3 órai gyors út után
megérkeztek a szerencsétlenség
színhelyére, mintegy 10 tengeri
mértföldnyire.

Két mérföldnyi kerületben úsz-
tak a megcsonkitott hajó egyes
darabjai és széttépett, elszagga-
tott emberi testdarabok, néhol
megcsonkitott hullák; közbe-koz-
ben egy-egy élő lény is, úszó fa-
darabra kapaszkodva, kétségbe-
esett küzködéssel igyekezve fenn-
tartani magát, míg megjön a se-
gély.

Mily iszonyatos három óra az
életben maradottaknak!

23 élő embert lehetett meg-
menteni, 13 azok közül is nehéz
sebesült; a többi is annyira ki
volt merülve, hogy rögtöni ápolás
alá kellett vonni. 342 azok száma,
a kik ott lelték sirjokat. Legna-
gyobb részint bátor harezosok vol-
tak, a kik diadalmas csatákat lát-
tak már, — kisebb részben remény-
teljes ujonezok.

A Radeczky 1855-ben épült;
katonatisztek adakozása szolgál-
tatá hozzá az első alapot 1848-
ban, a melyet aztán a kormány
1853-ban kiegészitett és angol
gyárban megkészittoté a derék
hajót.

Ott volt e hajó a dánok ellen
intézett hadjáratban 1864-ben, ott
Lissánál 1866-ban.

Nagy csapás az osztrák ten-
gerészeire maga a hajó is, még
nagyobb a kitanult derék sze-
mélyzet. Es ez 1852. óta már a
harmadik nagy szerencsétlenség,
mely a birodalom tengeri erejét
érte. 1852-ben a „Marianna" gő-
zös sülyedett el nyomtalanul, Ve-
lonczéből kijövet; 1859-ben a
„Triton" repült légbe a raguzai
öbölben.

V-s

A Radeczky-fregatt szétrobbanása



A kormány „Radeczky" helyett, mely 300
lóerejü gőzgéppel volt szerelve, 500 lóerejü hajót
rendelt meg ugyanarra a névre.

Költség és áldozat a kárt kipótolja; de az oda
veszett derék személyzetet öveiknek senki, — a
birodalom tengeri haderejének is legfölebb csak
az idő. (-$•)

A P a p t a v a .
(Angol beszély.)

Harmadik fejeiét.
(Folytatás.)

Midőn Eliz énekének utolsó hangjai is
elhaltak, férje hirtelen felugrott:

— Nagyon fáradt vagyok —monda— s
fejem fáj. Lefekszem.

Neje elkisérte, de csakhamar, még éjfél
előtt Izott ajtajánál termett, s ijedten ébreszté
fel azt álmaiból. Fülöp rövid álom után
ismét felébredt; a fejfájás sokkal nagyobb
mérvben vett rajta erőt, mint előbb s oly
láz fogta el, hogy Eliz egészen elrémült.
Mindamellett teljes öntudatánál volt. és mit
sem akart hallani arról, hogy Scott orvosért
küldjenek; Eliz pedig nem bizott eléggé Scott
ügyességében, s nem akarta elhamarkodni a
dolgot, annál inkább, mert Izott azt állította,
hogy Fülöp baja nem egyéb kimerültségnél,
melynek legjobb gyógyszere egy csésze thea.
Az erősítő ital jót is tett Fülöpnek, mert
újra elaludt. De álma oly nyugtalan volt,
hogy neje nem merte háborgatni az által,
hogy ö is lefeküdnék, hanem elment a vén
Izottlioz, ki az öltöző-szobában virrasztóit a
lobogó tüz mellett.

— Nagyon izgatott álmai lehetnek —
monda halk hangon — egészen lázban van.
Csakugyan nem kell nagyobb bajtól tarta-
nunk ?

— Ments isten — feleié Izott megnyug-
tat ólag. — Xagyon ki van merülve; egyéb
baja nincs. Hiszen már régóta olyan, mintha
kicserélték volna.

— Magam is ugy vettem észre néha, —
monda Eliz sokkal nagyobb aggodalomban,
semhogy férjének e régi, kipróbált hüségü
cselédjével egész őszintén, minden tartóz-
kodás nélkül ne mert volna beszélni; — az
utóbbi napokban olyan volt, mintha nem is
az ö szelleme laknék már benne. — S ezt
mondván, a nyitott ajtón keresztül a háló-
szobába pillantott, hol férje lázas izgatott
állapotban, kuszáit vonásokkal nyugtalanul
hevert ágyában.

— Tudja, édesem — sugá Izott titoktel-
jes hangejtéssel -- ö jobban szereti ám
magát, mint bármi vagy bárki mást széles e
világon; s azért akármi bántja is, bizonyos
lehet benne, hogy nem olyan az, miért félté-
keny lehetne; az oly szent igaz, mint a hogy
engem itt lát.

— Oh azt elhiszem, — feleié Eliz, moso-
lyogva azon együgyü gondolaton, hogy ö
féltékeny is lehetne.

— Nos tehát — tolytatá az öreg asszony
— tegyük fel, hogy itt valami titkot rejte-
get: bizonyosan nem amoly fajta; de akármi
volna is, ha egyszer neki szánná magát és
elmondaná, isten bizony sokkal könnyebben
erezné magát, mikor már tul esett rajta.

Denbighnét e szavak meglepték, s nem
tudott mit felelni. Izott azonban félbeszaki-
tás nélkül folytatá:

— En bolondos vén asszony vagyok, de
annyi bizonyos, hogy az orvos ur tetőtől tal-
pig megváltozott, mióta az az idegen ur volt
nála a házasságuk előtti éjjel. Hogyan? hát
soha ssem szólt róla? — tévé hozzá rögtön a
vén szolgáló, látva úrnőjének kérdő, megle-
petést elárult> tekintetét.

— Nem emlékszem, hogy emiitette volna
— monda ez — s nem is akarom, hogy foly-
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tasd, mert nincs kedvem meghallgatni az •
ilyen történeteket, hacsak férjemtől nem
hallom.

— No hiszen nincs is már a mit folytas-
sak, asszonyom. Csak mikor azon a napon
sokáig fenn maradtam odaát a lakásunkon,
mert Jonathan ingét kellett vasalnom, hát
az orvos ur dolgozó szobájában világosságot
láttam. Átpillantok s látom, hogy az orvos
ur egy idegennel beszélget a szobában. Ez
minden a mit tudok, drága úrnőm; isten
bizony minden.

— No ez ugyan nem sok. De hát miért
volt ezt szükséges elbeszélni?

— Hjah! tudja, nálunk Sedgbrookban
ritka madár az idegen, és különösen az olyan
idegen, mint az volt: vad, torzonborz sza-
kállu, tudja az isten milyen végetlen hosszú
hajjal, és olyan arczszinnel, mint az a sötét-
barna asztalkendő. Nem mintha nagyon meg-
néztem volna, mert én az orvos urat néztem,
és olyan igaz, mint a hogy élek, kedves asz-
szonyság, hogy az az idegen valami rósz hirt
hozott neki, mert az orvos ur olyan furcsán
nézett reá, a hogy még soha életemben sem
láttam nézni azelőtt; holott azóta igen sok-
szor láttam arczán ugyanazt a különös te-
kinfettet.

Denbighné kényelmetlenül kezdte magát
érezni. Érezte, hogy nem illik férjéről igy
beszélgetni cselédjével, még ha ez a cseléd oly
régi és hu is, mint a vén Izott, s mintegy ön-
magának szemére vetvén, hogy ily soká hall-
gatta annak szavait, igy szakitá félbe:

— Jól van, jól, Izott; ha férjem újra
egészséges lesz: meg fogom őt kérdezni.

— Igen, igen, tegye azt, — szólt tűzzel
a vén cseléd. Hiszen lássa, épen csak ezért
beszéltem el mindezt. Teszem fel, az orvos
ur adósságba verte magát, mikor a házat újra
butoroztatta, vagy pedig valami más zavarba
bonyolódott, mielőtt még magának udvarolt

j volna. Én istenem! a fiatal ember mindig
csak fiatal ember. Pedig ilyesminek kell lenni,
mikor ugy titkolja. Azt meg senki sem fogja
kiverni a fejemből, hogy az a furcsa, ránczolt
szemöldökü idegen vagy pénzt kért tőle,
vagy pedig a küszöbön álló házasságról akarta
lebeszélni. Próbálja meg, édes asszonyom,
vegye ki belőle a titkot, mert, isten bizony,
furcsán és nyugtalanul érezheti magát egy
férfi, ha valamit az édes egyetlené előtt kell
titkolnia. Pszt! felébredt!

Fülöp csakugyan felébredt,ijedten ugorva
fel ágyában, s Eliz, ki csendesen oda ment:
ülve találta öt, a mint dúlt vonásokkal, szak-
gatott lélekzetvétellel sebesen monda és újra
elmondá a következő szavakat: „Ne féljetek
azoktól, kik megölik a testet, — kik megölik
a testet — de féljetek attól — a ki pokolra —
pokolra vetheti a testet a lélekkel — lélek-
kel együtt!"

Elizt rémület és aggódás foga el; de a
következő pillanatban Fülöp elcsendesülve
magához tért, és lankadtan a vánkosra eresz-
kedvén, természetes hangján kérdé:

— Miért vagy még most is ébren, Eliz?
— Roszul voltál, — feleié az, szilárd

hangot erőltetve, de noha az éji lámpa igen
szomorúan pislogott, Fülöp észrevette nejé-
nek halvány arczát s azon izgatott, aggodal-
mas hangon kérdé, melyet Eliz oly jól ismert:

— Mit mondtam én, hogy ily ijedten
nézesz reám?

— Semmit, édesem; ugy látszik, a szent-
trás némely mondatai jutottak eszedbe, s
azokat mondtad el, semmi egyebet.

— Csakugyan semmi egyebet? — kérdé
az orvos, görcsösen szoritva Eliz kezét forró
homlokához, s mintegy szétszórt gondolatait
rendezvén. — Eliz! — folytatta nyugodtabb
hangon,—- hallgass reáml Azt hiszem ugyan,

hogy fejfájásom és lázas állapotom csak a
munka és fáradtság következménye; de mégis
meglehet, hogy a himlő-láz előjelei azok.
Ha ez utóbbi volna: meg kell Ígérned, hogy
ápolásomat pusztán Izottra bizod, és senki
mást a szobába be nem bocsátasz; magad
sem közeli tesz hozzám. ígérd meg!

— Azt nem Ígérhetem. Hogy kívánhatsz
tőlem ilyet! — válaszolá Eliz sértődötten. —
Nem vetnél-e meg minden nőt, ki ily ígéretet
tenni képes volna?

— ígérd meg! — ismétlé Fülöp; — ha
visszautasítod kérelmemet, engem újra lázba
ejtesz, beteggé, őrültté tészsz. Nem tudod,
mit mivelsz! Az égre kérlek: igérd meg!

Eliz azon határozott meggyőződésben,
hogy férje ismét lázas állapotban beszél,
megadta a kért ígéretet; bizva benne,
hogy nem követ el nagy bűnt, ha ily körül-
mények közt olyat igér, a mit nem szándé-
kozik megtartani.

— De reménylem, hogy holnap már
jobban leszesz, — monda a lehető legnagyobb
gyengédséggel. — Izott azt hiszi, hogy csak
az utóbbi napok túlságos fáradal mai meritek
ki erődet.

— Én is azt hiszem, — válaszolt Fülöp,
és nejének kezét szorítván, nemsokára \xy
álomba merült, mely kevésbbé volt nyugta-
lan, mint az előbbi, noha most is folyton
nyögött és hánykódott. — Minden ijedt fel-
rezzenésnél első kérdése volt:

— Mit mondtam?
Reggel felé csendesebb lett, és Eliz öröm-

mel vette észre, hogy homloka és kezei már
nem oly forrók, s arcza mindinkább kezdi
visszanyerni rendes alakját. Az ablakhoz
lopózott, s a függönyök mögé vonulva nézte
a kelő hajnalt; homlokát a hideg üveghez
nyomta s gondolatai Izott szavaival foglal-
koztak. Szerette hinni, hogy férje rejtélyes
saavai és tetteinek indoka holmi régi adós-
ság, vagy könnyelmű botlásban rejlik. Ez
fog mindent megfejteni, gondola. Szórako-
zottsága, gyanuskodó természete, azon félté-
keny ellenőrzés, melylyel kiséri mindazt, a
mit neje lát, vagy hall: mind megfejthetővé
érthetővé válik, ha kisül, hogy titkot rejte!
get. így gondolkozott Eliz, és szemei boldog
reményteljes könyekkel teltek el, midőn,
elképzelé: hogy fogja majd férjének teljes
bizalmát megnyerni, s mint fogja ezért vi-
szonzásul azon szívből jövő biztosítást nyúj-
tani: hogy sem kicsapongás, sem könnyel-
műség vagy botlás nem csökkentheti férje
iránti szerelmét és becsülését.

— Ha egészséges lesz, — gondola magá-
ban, — megfogom kérdezni: mi titkot rejte-
get, s ha megmondja, akkor, minden jóra
fordul.

Ily gondolatokba merült Eliz, mig a szo-
bában férje nyugtalanul hánykolódott és
nyögött lázas álmában; mig a szobán kivül
a pirosló ég homályosan tükröződött vissza
a Pap-tava piszkos fekete vizében.

IV. Fejeiét.
Denbigh Fülöp betegsége csakugyan nem

volt veszélyes. Néhány napi zavartalan nyu-
galom teljesen helyre hozta őt. — Eliznek
folyton emlékezetében volt az elhatározás,
melyet a vén Izottal való párbeszéd szült, de
nehéz volt oly alkalmas pillanatot találni,
melyben a szándékot sikeresen teljesíteni
lehetett volna. — Minduntalan tett kisebb
megjegyzéseket, melyeknek czélja az volt,
hogy azon nagy kérdésre vezessenek: „Mi
bánt?" de mindannyiszor elveszte bátorságát
a megjegyzések folytatására.

Egy este, midőn együtt ültek, Fülöp hir-
telen azon kérdést intézte nejéhez, olvasta-e
Southey „Mindent a szerelemért" czimü köl-
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teményét, s midőn ez tagadólag válaszolt:
megkérte, hogy olvassa el.

Midőn Eliz befejezte az olvasást, azt kérdé
tőle, hogy tetszett neki?

— Igen szép, — monda Eliz, — de kissé
valószínűtlennek tartom.

— Hogyan! s te azt hiszed, hogy napja-
inkban már nem jár közöttünk a gonosz
szellem, lesve, hogy kit kerítsen hatalmába?

— Nem ugy értem. De nem hiszem, hogy
Cyra élete oly boldog és kellemes lehetett
volna ily borzasztó jellemü férj mellett.

— Igen, de ha:
Ez összezúzott és boldogtalan férj
Oly szenvedélyesen s őszintén
Szerette őt, a mily nagy áron
Szerezte meg

Nem változtat-e ez a dolgon, ha még oly
gonosz ember volt is?

— Nem mondom, hogy neje nem szeret-
hette öt. De azt hiszem, mennél inkább von-
zódott hozzá: annál inkább kellé éreznie
azon roppant mélységet, mely köztük léte-
zett. — Oh mily szomorú, szivrepesztö e tör-
ténet, és mennyire örülök, hogy valósággal
soha sem történt meg.

— Az csakugyan örvendetes, — monda
Fülöp, mire rövid szünet következett, melyet
Eliz szakított félbe következő szavakkal:

— Ha mást nem veszünk is tekintetbe, a
költemény hősnőjének okvetlenül észre kel-
lett vermi, hogy férjét valami bántja, hogy
férjének egész lényében van valami, mit ő
nem tud érteni, a mi előtte rejtvény; és ez
elég arra, hogy szerencsétlen legyen. Nincs
igazam ?

Itt Eliz megállott és érezve, hogy a nagy
kérdés küszöbéig jutott, mélán nézett maga
elé, ugy hogy Fülöp szokott gyanuskodó
modorában kérdé:

— Min gondolkozol?
Eliz elhagyta helyét és férje mellé tér-

delt. Fehér karjával átölelte annak nyakát,
s fejét mellére rejté ugy, hogy férje ne lát-
hassa arczát. — Azon gondolkoztam — monda
dobogó szívvel, — hogy mennyire elszomo-
rodnám én, ha te valamit el tudnál titkolni
előttem, a mi bánt, vagy zavar téged! Bármi
legyen is az, ugy szeretném tudni, s ugy sze-
retném megosztani veled bánatodat!

Ezzel Eliz befejezte kis mondókáját, meg-
lepetve, hogy férje nem szakitá félbe. Az nem
felelt, sőt meg sem mozdult, mig Eliz fel
nem pillantott, félve, hogy megharagitotta
férjét. De Fülöp arczán nem ült harag, csak
tekintete volt kissé zavart és aggodalmas.
Egész felelete abból állott:

— Ugyan honnan támadnak ily képzelő-
dések agyadban, édesem?

— Nekem néha ugy rémlett, Fülöp, midőn
szemed zavartan és szórakozottan függeszted
reám, mintha valami bántana, a nélkül, hogy
csak sejteném is: mi lehet az. Talán olyan, a
mit nem akarsz nekem megmondani. Már oly
régen akartalak kérni, hogy bizzál bennem,
s hogy mondd el, ha valami bánt. Én min-
dent eltűrök; szívesen, örömmel hallok bár-
mit is, ha csak azt érzem, hogy teljes bizal-
madat birom.

Fülöp átkarolta nejét és végig simította
hosszú, szép haját:

— Szegény gyermek! — monda mély,
bánatos sóhajjal.

r — Fülöp, — monda Eliz, visszatérve a
kérésre, — ha valamit rejtegetsz, a mi bántja
lelked: mondd el azt nekem. Bármi legyen
is: nem fogom megbánni!

— Nem fogod megbánni? Nagyon hirte-
lenül kimondott ígéret ez édesem! Hátha azt
találnám neked mondani, hogy eladtam ma-
gamat a pokolnak, mint Elcemon, a te
üdvödért ?

Deubighné e szavakra, sértődötten, hogy

mint egy kíváncsi kis leányt tréfával utasít-
ják el,minden méltóságát összeszedve monda:
— Ne nevess ki, kérlek Fülöp. Vén cseléded
emlité először e tárgyat, s ő ébreszté fel
bennem is e gondolatokat. Azt képzeli, hogy
valami rósz hírt hallottál, vagy valami kel-
lemetlen baj ért házasságunk előestéjén. —
Hova mégy, Fülöp? Mi baj van?

— Csengetnek — felelt Fülöp, már az
ajtóban.

Néhány pillanatig kint maradt az orvos,
le csakhamar visszajött.

— Csalódtam, — monda, — senki sincs.
Folytasd Eliz, nagyon kíváncsi vagyok. Nem
tudtam, hogy Izott oly nagy érdekeltséggel
és figyelemmel kiséri minden léptemet. Hát
nit hallottam, vagy tettem én az esküvő
ílőtti napon?

— Az előtte való éjjel; de én nem helye-
sek rá nagy fontosságot — csak azt hiszem,
obb ha elmondom neked, hogy kiszidhasd a

vén Izottot pletykálkodásaért, — monda
Eliz, és elbeszélte mind azt, a mit neki Izott
mondott, s hogy ez azt hiszi, miszerint Fülöp
valami aggodalmat, vagy kellemetlen titkot
rejteget neje előtt.

— És te tudod, Fülöp, — végzé beszédét,
-hogy ez nekem nagyon fájna. Bármi legyen

is e titok, nem fog aggasztani, ha meg-
mondod.

— Mit szólnálEliz,hamegtudnád,hogy én
jobban szerettelek téged, mint istent, az eget
és saját üdvösségemet?

Eliz ijedten pillantott fel. Férje egy pil-
lanatig ez ijedt arezot szemlélte, s azután
kaczagásban tört ki.

—• Mily kár — monda nevetve, — hogy
ez ünnepélyes nyitány kárba ment. Nem
tudtátok eddig édeseni sem te, sem az öreg
Izott, hogy az orvos gyakran kap táviratot
váratlan órában, s hogy gyakran néz és be-
szél szórakozottan, ha halmozott teendői
testét, lelkét kifárasztották, a nélkül, hogy
valami borzasztó titkot rejtegetne ?

— Távirat! — feleié Eliz halkan, mint-
ha e gondolatot mérlegelné, — csakugyan
az volt? Tehát távirdai küldöncz volt. Oh te
együgyünek tarthatsz engem Fülöp, hogy
oly kíváncsi voltam egy küldöncz kilétét
megtudhatni!

Fülöp elmosolyodott neje szavain, s azu-
tán egy szekrényhez ment, melyben iromá-
nyait szokta őrizni, s abból előhozta egyikét
azon vékony, kék-betűs kis okmányoknak,
melyek oly gyakran dobogtatják meg szi-
veinket. Egy távirat volt az Briswickből,
mely Fülöpöt egy volt betegének egészségi
állapotáról tudósította, s mely az esküvő
előtti napon kelt.

Eliz szégyenkezve sütötte le szemeit.
Férje nem tudta sokáig tűrni e szégyenkező,
zavart tekintetet, s hozzá hajolva, megcsó-
kolta homlokát.

— Holnap beszélek Izottal — monda.
Az ily vén cselédek, kik az embert dajkál-
ták és karjaikon hordozták, sohasem tudják
megérteni, hogy az ember már elég idős
arra, hogy a saját lábán járjon.

— De én reám nem haragszol?
— Reád? édes gyermekem! — monda

kem, s most nyugodtan kell tűrnöd, bár-
milyen legyen is a jövő. — Igy, ülj ide mel«
lém, édes Elizem, hadd támaszszam fejemet
válladra, mert ma igen bágyadt vagyok. Oh
Eliz, nagyon, nagyon bágyadt vagyok.

(Folyt, köv.)

A sör.
Csak húsz évvel ezelőtt, még ritkaság volt

bortermő hazánkban a sör. A magyar ember nehe-
zen szokta meg „e németnek való italt." De most
már a legkisebb helységekben is van sörödé, s
iszszák derűre-borura az árpalevet, s a sörfőzés
mindinkább nagyobb mérvet vesz.

A sör története sokkal messzebb időre nyúlik
le, mint egyelőre vélnök. Az élelmes ember, oly
helyeken, hol bort nem termelhetett, más ital által
akarta szivét vidámitani. Általános hiedelem sze-
rint a földmivelés első mosterei, az egyiptomiak
találták volna föl a sört, már három-négy ezer
esztendővel ezelőtt. S ez ősi módra készített sört
iszszák maiglan is Egyiptomban, csak hogy az
ourópai sörhöz szokott ember undorral taszítja el
magától ez egyiptomi, fehéres, sűrű és keserű italt.
Pharaó katonáit hihetőleg ily nedv lelkesité. József
és testvérei is bizonyosan ezzol éltek, s a tégla-
égető zsidók szomját is ez oltá el. Plinius említi,
hogy Galliában, Spanyolországban, s általában
egész Nyugat-Európában ismerték a gabona-bort,
s a jspanyolok szerinte oly jó sört tudtak készíteni,
hogy az sokáig megtartotta erejét, s a mint meg-
jegyzi ,,az emberi művészet annyira kedvezett a
vétkos hajlamnak, hogy még azt is föltalálta, mi-
képen teheti a vizet részogitő itallá, s keservesen
panaszolkodik, hogy az emberek a gabonát rendel-
tetésével ellenkező czélra használják. Arehiloohus
görög költő, ki Kr. e. 700 évvel élt, továbbá So-
phocles, megemlékeznek az árpából készült borról.

Isidorus az ős britonok italáról emlékezvén,
ezt irja: „az árpát vízben puhitják mog, s kicsi-
ráztatják, minek következtében ereje szabadon
fejlődhetik ki; ekkor összetörve megszáritják, az-

\ után bizonyos mennyiségű vizet öntenek rá, mi
megforrván, igen jó hovitő, erősitő szeszos itallá
változik át."

A sörfőzés csak ujabb időben kezdett jelenté-
kenyen emelkedni. Még 1805-ben csak két helyen
lehetett Parisban jó sört kapni. Sokáig azon hit-
ben voltak az emberek, hogy a sör elrontja a
gyomrot, s gátolja az emésztést. De a sör legyőzte
ellonfoleit, s ma már nemcsak Parisban, hanem
még Pesten is ezerszámra vannak sörödék, hol
bámulatos mennyiségű sört fogyaszt el a bornem-
isza vendégsereg. K. T.

remény
ugy látszik, hogy csak aggodalmat és nyug-
talanságot kelték szivedben. Talán jobb lett
volna reád nézve, ha soha sem látsz engem.

Oh Fülöp! — te haragszol én reám,
mert különben nem szólhatnál igy. — Tu-
dod, hogy én magamat a világ legboldogabb
nőjének tartom.

— Végre is, — most már nőm vagy!
monda az orvos hirtelen, — jóban és rosz-
ban hozzám csatoltad sorsodat, édes gyerme-

E g y v e l e g .
© (Indiai lapok írják,) hogy az emberevő

tigrisek nugy veszedelmére vannak a madrasi olnök-
ség költségvetésének. A megrémült földmivesek
odahagyják tanyáikat s a városokba menekülnek a
roppantul elszaporodott szörnyetegek elől. A föld
természetesen parlagon marad ; burján és dudva
növi be egészen. Ezek a tigrisek főképen Kurnaul
és Vizigapasam izsungláiban (bozót, cserjés) van-
nak ijjesztő mérvben elszaporodva. A madrasi kor-
mányzó 35-ről 300 rúpiára volt kénytelen fölemelni
azon dijt, melyet a vadászoknak minden megölt
tigrisért kitűzött.

© (Farsangi tréfa.) Caen-bon, Francziaor-
szág egyik városában az idén arra a tréfás ötletre
jöttek, hogy azon feleziezomázott farsangi ökör
szerepét, melyet minden hushagyó-kedden az ut-
czákon meg szoktak hurczolni, egy ember által ját-
szassák el. De az embor is volt ám a talpán! 290
font nehéz, kilencz láb kerületű, valóságos hordó
kót karón! Ez ember hajdan prémkeroskodő volt
és 100 frankért vállalá magára azt a furcsa szere-
pet, hogy Caen utczáin végig hordoztassa magát,
de csak azzal a feltétellel, hogy a város legsová-
nyabb polgára, egy megtestesült csontváz, a körjá-
rat alkalmával a nézők között gyűjtést rendezzen.
E különös módon valami 200 frank gyűlt össze.—
„Mit fogsz már most ezzel a nagy kincscsol csele-
kedni?" kérdé a kövért a sovány. — „Jöjj velem s
majd meglátod!" — Egy nyomorult pinezébe ve-
zette őt, hol egy szegény anya gyormokeivel egy
kőmives legény ágya mollett sirt, ki egy épületről
leesvén, egyik lábát kitörte. A jó lelkű vastag
ember a gyűjtött pénzt azzal a 100 frankkal
együtt , melyet a komédiáért kapott a beteg
ágyára dobta, a nőnek kezét nyujtá, a gyermeke-
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kot megcsókolá a mikor olmentek, igy szólt a
csontvázhoz: „Már most nevess ki, ha kedved
tartja!"

** (Kényszerű dohányzás.) Hamburgban közo-
lébb egy dohányraktár égett le. A nagy dohány-
készlotben történt a legnagyobb kár, moly a pincze-
helyiségokben lévén, nom tudtak hozzá férni. Az
esős lég a földre nyomta a füstöt s a város egy
részében kiállhatlanná lőtt a dohányfüstös levegő.
Az oltók csakhamar ott hagyták a tüzot, miután
rövid idő alatt mindnyájokat szédülés fogta el, s
a kik később még kísérletet tettek az oltásnál, ha-
sonló sorsban részesültök. A távolabbi utczákban
is oly erős volt a dohányfüst, hogy a lakók elszé-
dültek. Nők, gyermekek és izmos férfiak halványan,
szédelegve montek a füst által nem háborgatott
városrészekbe. Az égés után egy óra múlva egész
karavánok futottak a füst által borított utczákból,
hogy a különös elem elől meneküljenek. Még más-
nap is kiállhatlan volt a dohánybűz, moly minde-

nüvé bevette magát. A nők és gyormekek igen
sokat szenvedtek.

© (Hogy irnak Ausztráliában?) Ugy látszik,
hogy Ausztrália némely tartományában a maga-
sabb illem szabályaival nem sokat bíbelődnek s a
hírlapi stilisztikának néha nagyon kurtán és fur-
csán fogalmazott példányaira bukkan az olvasó az
ottani lapokban, a nélkül azonban, hogy azok az
ötödik világrész gentlomanjainak feltűnnének.
Például a „Rockhamptoni újság" egyik czikkében
szórul-szóra ez áll: „Tisztelt szerkosztő ur! Ma
reggel az ön újságában egy levelet vettem észre,
mely mindenesetre olyan valakitől származhatott,
a ki lopott tollal, rabolt tintával és tolvaj papirra
szokott irni, s a ki magát „farmor"-nek (ültctvé-
nyes) nevezi, holott helyesebben „tönkre jutott
csavargót" kellett volna czikke aláírnia." — Itt
egy másik példa is: „Szerkosztő ur! Mikor a posta-
gőzös ma reggel megérkezik, mondja meg a kapi-
tánynak, hogy postamesterünknek ne adjon többé

reggelit. Mert mindig a fedélzetre szokott menni
s ugy tele iszsza és eszi magát, mint egy disznó, —
még a szemei is csak dülednek belé. Olyankor
aztán tele hasa és feje oly ostobává teszi őt, hogy
a leveleket soha sem tudja becsületesen osztályozni,
s igy a közönségnek mindig egy órával kell a szo-
kott időnél tovább várakoznia!"

** (Mesterséges angol légkör.) Az amerikai
gyapotfonodákban kitűnő gépek és a munkások
minden ügyessége mellett sem sikerült eddigelé
oly erős hatfonatu varróczérnát szolgáltatni, mint
az angol gyáraké. Hosszas vizsgálódás után abban
állapodtak meg, hogy Anglia nedves légköre saját-
ságos tömöritő befolyást gyakorol a gyapotszálakra.
Ennélfogva a Willimantie-gyapotfonoda egy oly
készüléket alkalmazott, mely az egész fonodahe-
lyiséget észrovehetlonül finom vizgőzesővel tölti
be. Az eredmény minden várakozásnak megfelel
s a mesterségos angol légkör ép oly czélszerünek
bizonyult, mint a természetes.

A képviselőválasztás Pesten.
Márcz. 23-ika nagy nap volt, sokkal izgatot-

tabb, mint előre gondolni lehotott. A főváros min-
den választó-kerületének választói szokatlan nagy
számban vottek részt az alkotmányos jog gyakor-
latában. A választási joggal nem birok is, a nép
nagy tömege teljes érdeklődéssel, sőt az izgatott-
ságig menő figyelemmel kisérte a választások
eredményét.

Logolébb megválasztatott Wahrmann Mór, a
Lipótváros képviselője; miután ellenjelöltje nem
volt, ogyhangulag kikiáltatott. — Fölszólitották
ugyan a jelen volt Csengery Antalt, hogy fogadja
el a jelöltséget; de ö akkor is, — elébb is, midőn
maga Wahrmann ajánlotta föl, — határozottan
visszautasította.

A Lipótváros után a belvárosban végződött
leghamarabb, délután mindjárt. Deák Ferencz
1000-nél több szavazattal lett győztes a baloldal
részéről fölléptetett Ujházy László felett.

Mig a városnak többi választókerületét, már
hónapok óta lobogók, plakátok borították a jelöl-
tek neveivel, és a lakomák, gyűlések, szónokiások,
diszmenetek egymást érték: Deák Ferencz nevét
nem hirdette egyetlen falragasz sem; lobogókat is
csak utolsó napokban tűztek a belváros lakói, ak-
kor is minden név nélkül, mintha azt akarták
volna kifejezni, hogy nincs ott szükség válogatásra,
a hol Deák Ferenczet lehet választani. Az ellen-
zék tele rakta a várost Ujházy nevét hirdető pla-
kátokkal, lobogói is voltak, a választás napján
zeneszó mellett jelent meg, menetet rendezett, de
200 egy nebány szavazatnál még sem birt többet
összehorgolni.

Deák Forencz a vigadóban fogadta a megbízó
levelet átnyújtó bizottságot; a nagy terem zsúfolva
volt emberről. Deák beszedő rövid, de megható.
Kötelességszerüleg fogadja el a megbízatást; de
kimondja, hogy lelke tele van aggodalommal a
haza sorsa felett. Nevezetes beszédéből itt két rész-
letet közlünk:

„Aggodalommal lépek most a törvényhozás
terére, nem azért, mert sokan más utón, más esz-
közökkel akarják előmozditani a haza javát, mint
a melyeket én czélszorüoknek és lehetőknek tar-
tok. Hiszen ki az, a ki csalhatlannak merné magát
tartani! Az eszmesurlódások az igazságot derítik
ki; a mozgalom alkotmányos életünknek éltető
levegője, és mig ez az alkotmányosság körében fo-
rog, csak szerencse, nem kár a nemzetre nézve.

„A fölzaklatott szenvedélyek azok, mik keb-
lemet aggodalommal töltik el. A szenvedély min-
denkor rósz tanácsadó, s a törvényhozás terén, hol
komoly és nyugodt megfontolás szükséges, gyak-
ran veszélyes is lehet. (Élénk helyeslő nyilatko-
zatok.)

„Eddig követett politikánk alapelveire nézve
ingatlan most is meggyőződésem, s hivon ragasz-
kodom azokhoz most is, mert más utón, más irány-
ban hazánk jövendőjét hiszem veszélyeztetve. (Zajos
helyeslés.) Hazánk sorsa, Isten után, a nemzet
közében van. Ha a nemzet nem fog bennünket
támogatni, ha ellenünk fordul, akkor minden orőnk
és tehetségünk zsibbasztva van és tonnünk azt, mit
czélszerünek s a haza javára vezetőnők hiszünk,
nem lesz többé lehető; do mig ez nem történik,
elveimhez és meggyőződésemhez hiven, csüggedet-
lenül a törvényhozás terén ezután is arra fogok töre-
kedni, mit az ország fölvirágzására és nemzetünk
biztosítására és kifejlődésére lelkem benső meg-

T Á R H Á Z
győződése szerint jónak, szükségesnek tartok.(Hosz-
szasan tartó lelkes éljenzés.)"

A más három kerületben győztek a baloldal
jelöltjei: Török Pál ellonében Vidacs János 115,
Szentkirályi Mórral szembon Csernátony 43, Go-
rove felett Jókai 27 szavazattal.

A Ferenczvárosban 23-kán délután, a József-
városban ugyanaz nap este, a Terézvárosban 24-én
% 12-kor délben végződött a szavazás. A győzel-
mes ellenzékhez hozzá csatlakozott mindenütt az
utczák mindenünnen összegyülekezett népe is, és
sok ezrekre menő tömegek éljenozték a megválasz-
tottakat. Legnagyobbszerü volt Jókai diadala,
melyhez teljes örvondezéssel csatlakoztak a más két
városrész győzelmesei is.

Fáklyásmenet, szónoklás, lobogótábor, éljenző
tömegek, kocsik, lovasok, a választások rendes
kisérői fokozott mértékben voltak szomlélhetők
itt is. ——

A Ferenczvárosban 1032 összeírt választó kö-
zül Vidacs Jánosra szavazott 522, Török Pálra
407. — Nom jolent meg a szavazásra 103 választó.

A Józsefvárosban beadatott 1675 szavazat,
ebből kapott Csernátony 859, Szentkirályi 816
szavazatot. Nem szavazott 154 választó.

A Terézvárosban beadatott 3020 szavazat;
ebből Jókaira 1523, Gorovéra 1497 esett. A Teréz-
városban összesen 3221 választó volt, s igy 201
nem szavazott.

A küzdelem nagy és heves volt mindenütt;
de leghevesebben folyt, s legtovább (27% óra
hosszat) tartott a Torézvárosban. E nevezetes vá-
lasztás lefolyásáról talán nem lesz érdektelen még
néhány adatot összeállítanunk.

Márcz. 23-án d.e. a szavazás, kezdetbon mind-
két párt részéről egyenlő aránynyal folyt. 9%
órakor Jókai 149, Gorovo 150 volt, 11 órakor
Jókai 280, Gorove 273, 11%-kor Jókai 352, Go-
rove 376, 1% órakor Jókai 527, Gorove 523. így
váltakozott az arány délután is, miután mindkét
párt részére rendesen 50—60 szavazót bocsátottak
egyszerre szavazásra.

A szavazás éjfélig folytonosan hullámzó volt.
Esti 8 óra felé volt Gorovenak 1204, Jókainak
1154 szavazata; 9 óra után Gorovenak 1270, Jó-
kainak 1298; 10 órakor Gorovenak 1342, Jókai-
nak 1323; 11 órakor Gorovenak 1378, Jókainak
1394.

Éjféltől egész a szavazás bezárásáig (márcz.
24. d. e. % 12 órakor) — mint a „Lloyd" irja —
csak 392 szavazó jelentkezett, egyenként szállin-
gózva több pereznyi időközben..

A lelkesedés, molylyel mindegyik pártválasz-
tottja mellett tűzbo ment, különösen pedig azon
körülmény, hogy mindkét párt ugyanazon tactikát,
a huzás-halasztás tactikáját — követte, képezte, a
politikai mozzanattól elnézve, az izgatottság ter-
mészetes alapját.

Reggeli 10 órakor a Gorovo-pártnak 12szónyi
többsége volt a Jókai-párt felett, egy órával ké-
sőbb már le kellett mondaniok a harczról. A vá-
lasztás bezárása pont fél 12-re volt kitűzve, s e
határidő előtt öt perczezol Jókainak 26 szónyi
többsége volt, s többé egyetlen Gorove-párti som
jelentkezett. A lelkesedés, a szavazás eredményé-
nek kijelentésekor, kitörő volt; küldöttség ment
Jókaihoz, őt körükbe meghívandó, ki d. u. 2 óra-
kor bandérium és tömérdek nép által kisértetve
választói közt meg is jelont.

A bukuresti magyar iparos egylet.
Bukarest, márczius 5.

A nevezett magyar egyletet JBukurestbe ván-
dorolt lelkes magyar ifjak és az itt szülotettek
alapították volt 1865-ben, egészen függetlenül az.
1857-ben alapított Hunniától, melynek tagjai na-
gyobbára itt megtelepült mesteremborok valának.
Mindkettőnek elnöke t. Koos Ferencz lelkész volt.
1865-ben az ifjak egylete egyesült a Hunniával,
de ez egyesülés nem volt áldásthozó az ifjakra
nézve, ezért múlt 1868. nov. 1-én mintegy 40 ifjú
és 5 —6 idősb mester elvált a Hunniától és az ifjak
egyletét hamvaiból föltámasztván, ennek új életet
adott. Fél éves élete, működése előttünk fekszik s-
megérdemli, hogy a magyar közönség előtt bemu-
tassuk.

Múlt év októberében szavallati és zonészeti
ostélyt rendezett, moly alkalomkor az egylet di-
szes terme zsúfolásig megtelt. Itt fogamzott meg
néhány lolkos nő főjében az a szép gondolat, hogy
az egylet számára csakis nők és leányok adakozá-
sából, egy diszes magyar lobogót fognak készíteni.
Az eszme testté lőn; húsvét másodnapján fog a
ritka szép lobogó ünnepélyesen felavattatni. —
Katalin-napkor az egylet bált adott, mely az idő
zordonsága daczára szépen ütött ki. — Folyó év
január 7-én alapszabályait újra szerkesztvén, ki-
nyomtatta. A múlt farsangon két bált adott, me-
lyek alatt a tagok száma 78-ra szaporodott.

Ezeknek előrebocsátása után közöljük a vá-
lasztmányi gyűlésnek e hó 4-én tartott jegyző-
könyvét, a mint következik:

1. A választmány, pénztárnok Nagy József
számadását megvizsgálván, azt helyben hagyta és
pénztárnok urnák ritka buzgóságáért jegyző-
könyvileg köszönetet szavaz.

2. Az újonnan szervezett és kinyomtatott alap-
szabályokból tiszteletpéldányokat küld: a párisi
magyar-egyletnek 2 példányt; a „Honvéd," ,,Hon,"
„Hazánk," „Pesti Napló," „Századunk," „Vasár-
napi Ujgág," „H. Posta," „Alföld," „M. Polgár,"
„Kolozsvári K." t. szerkesztőségeinek egy—egy
példányt.

3. A választmány örömmel ragadja meg az
alkalmat, hogy a párisi magyar egylet felhívásá-
nak megfelelhessen, sziveson szolgál utasítással
azon iparos ifjaknak, a kik édes hazánkból Buku-
rostbe óhajtanak jőni iparuk tökéletesítése végett;
az errofelé való vándorlást mindemellett nem
ajánlja, fényes Ígéretekkel senkit sem kecsegtet.
A tudakozódni óhajtók, leveleikot intézzék egyle-
tünk elnökéhez (Kálvin-utcza, ref. templom), a ki
mindon levelet közölni fog a választmánynyal.

4. Az egylet számára három évre kibérelte a
választmány m. Karácsom K. ur termeit a csizme-
zsin-kert mellett.

5. Az egylet lobogóját folyó év húsvét másod-
napján fogja felavattatni, moly ünnepélyre tiszte-
lettel meg fog hivni mindenkit.

6. Azon szerkesztő urak, kik becses lapjaik-
kal megtisztelték egyletünket, fogadják hálás kö-
szönetünket s kérjük továbbra is kegyes pártfogá-
sukat.

Az egylet választmányának f. év márcz. 4-én tartott
gyűlésének határozatából közlik :

Koós Ferencz, ref. leik., elnök.
Virág Károly, jegyző.
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Melléklet a Vasárnapi Pjság 13-ik számához 1869. márcz. 28.
Irodalom és művészet.

# (A „Magyar Orpheus") előfizetési határ-
ideje április első napjáig terjedvén, tisztelettel
felhivom az előfizetni szándékozókat megrendelé-
seik beküldésére. Bartalus István. — E fölhívás
mellé újból is csatoljuk saját ajánlatunkat. Veszte-
ség és szégyen volna megfeledkeznünk a politika
mellett a nemzeti miveltség egyéb tényezőiről, —
szűkkeblüség nem méltányolni azon férfiakat, a
kik nemzeti miveltségünk egészszé tételén mű-
ködnek.

** (Uj zeneviüvek.) Táborszky és Parsch nem- i
zeti zeneműkereskedésében megjelent: „Jókai in- |
dúló", zongorára szerzé Krohn Vilmos. Ára 50 kr. '
„Pesti terézvárosi követválasztási nóta", zongorára
szerzé Herdy Ferencz. Ára 80 kr.

** (Podhradcrky Ferencztb'l) „Értekezés a
hangyák életmódjáról" czimü munka jelent meg
Nagyváradon. Felolvasás volt, melyet szerző az or-
vos-egylet előtt tartott.

** (Fábián Dániel,) szilágy-csehi ref. pap, az
erdélyrészi egyházi szónoklat egyik elismert vete-
ránja, aláirási fölhívást bocsátott ki egy 14—16
ivnyi ünnepi, vasárnapi, alkalmi és halotti imákat
tartalmazó kötetre, fűzve 1 ft. 60 kr., kötve 2 ftjá-
val. Ha május 1-sejéig elég aláíró jelentkezik, a
nyomtatás azonnal kezdetét veendi.

** (Vadászirodalmunk) hosszasb pangás után
a V. és V. lap szerint ismét egy maradandó becsü
művel fog gazdagodni. Ez egy nagy diszes „Vadász
album," melyet egyik ismeretes hazai vadászunk
— gr. F. L. — a hg. Eszterházyféle ozorai ura-
dalom vadászatairól ir, s mely érdekes olvasmánya
mellett a közelebb múltkor vadászszokásait festve,
becses statistikai adatokat szolgáltat a jövőnek.
A mű három nyelven fog megjelenni s illustratiója
Prestel J. ecsete után vett fényképekkel történik.

** (Keleti Gusztáv,) a derék festesz és müiró,
művészeti tanulmányai folytatása végett nemsokára
Rómába megy.

** (Kire járt,) hogy Jókainé rövid időn visz-
szalép a nemzeti színháztól. Örömmel írhatjuk,
hogy e hir nem való.

Kó'zintézetek, egyletek.
^ (A magyar tud. akadémia) f. hó 22-diki

ülésében Lónyay Menyhért elnökölt. Huvfalvy
Pál tett jelentést a nyelvtudományi közlemények
legutolsó füzetéről; egyszersmind bejolentetett
pisai tanár Tesa küldeménye: egy általa irt
könyv a bolognai könyvtárról. — Következett a
ielentésaTeleki-dijra pályázott tragoediákról.

— (A Teleki-pályázat eredménye.) A Teleki-
pályadíjra 1868-ban tragoediák pályáztak. Össze-
sen 10 mű érkezett be, történeti valamennyi,
8 a magyar-, kettő a világtörténelemből. — A
bírálás báró Kemény Zsigmond, Gyulai Pál,
Pompéry János akad. tagokra, és Paulai Edo,
Szigethi József színészekre bizatott. Gyulai tette
meg a jelentést, becses fejtegetést csatolván ahoz
a történelmi drámáról. Miután fejtogetto, hogy a
történelmi dráma körül egész Európa irodalma
túlságos szabadalmakat vesz a drámaiság rovására,
igy folytatja:

„Azonban ez ugyszólva európai jelenségen
kivül még egy más specificus magyar vonást is
fedezhetni föl e pályázó történelmi drámák néme-
lyikén, mely szintén nem új jelenség, t. i. bizonyos
üres hazafiságot, nemzeti dicsokvést, a virágos és
virágtalan szónoklat kaczérkodását az ősi dicső-
séggel, hazaszeretettol és szabadsággal. Itt-ott
néha azt hiszi az ember, hogy némely képviselői
programmot, politikai beszédet olvas drámai jele-
net helyett, s épen oly kevéssé talál bennök köl-
tészetet, mint azokban szónoki erőt s államférfim
tehetséget. Különben épen nem csodálhatni, hogy
a drámaírók kapnak o czafrangokon.Ha a magya-
politikai életben középszerű tehetséggel, kévé.
eszmével, bő beszéddel és nemzeti gőggel kitűnő
szerepet is játszhatni, miért ne higyje a szegény
drámairó, hogy az a közönség, mely az ilyesmiken

Legjobb és jutalmat nyer a IV. számú Fráter
György. Erről, hosszabb elemzés után igy nyilat-
kozik Gyulai:

„Mindent összovéve e műben nem hiányzik a
tragikai conceptio, do nincs benne elég drámai
élet. A tényekben és a főhősben megvan a tragi-
kum magva, do az események nom elég drámaiak
s nem igen szoríthatók be a drámai forma szűk
keretébe. A pusztán politikai küzdelmek, cselszö-
vények nagyon előtérbe tolulnak s nem nyernek
elég táplálékot a sziv szenvedélyeitől, melyek egye-
dül igaz forrásai a költészetnek. A biráló bizott-
ság nem tartja sikerült tragoediának, s a színpadon
sem remél sok sikert tőle; de jobb lévén társainál
s átalános költői szempontból is méltánylandóbb:
a szabályok értelmében egyhangúan a IV-ik szá-
mú Fráter György szerzőjének kéri kiadatni a pa-
lyadijt." Az akadémia elfogadta a bizottság aján-
latát s a jutalmat kiadatni rendelte. Felbontatván
a jeligés levél, abból Szász Károly neve tűnt elő.

** (A magyar nemzeti muzeumot) 22-én reg-
gel adta által Hegedűs Lajos kultusminiszteri osz-
tálytanácsos, mint e czélra kiküldött biztos, Pulsz-
ky Ferencznek, az uj igazgatónak egy alkalmi be-
széddel, melyben Kubinyi Ágoston volt igazgató-
nak ez intézőt körüli működését emelte ki.

** (A nemzeti múzeum) rendezése élénken
foly. A könyvtárban a rendes tisztviselőkön kivül
tiz ogyén működik a czimtározással. A képtárban

I már elkészítették a képek jegyzékét, tárgyukkal,
i a művészek nevével, rövid életrajzaikkal s jelesb

müveik leírásával. A természetiek gyűjteménye
és régiségtár is uj rondezés alá vétetnek. Továbbá
báró Eötvös József kultuszminiszter a művészeti
segélyzésre szánt összegből jelentékeny megrende-
léseket tett Than Mór és Lotz Károly festészoink-
nél, hogy a múzeum lépcsőházába freskókat fesse-
nek. E freskók, melyek a négy oldalfalat fogják
körül övezni, egyes csoportozatokban Magyaror-
szág fejlődésének főbb mozzanait ábrázolják, a
honfoglalástól egész Széchenyi István kora s az
1848-ki időkig. A közbeeső fülkékbe és oszlopok
elé, Magyarország nevezetesebb férfiainak carrarai
márványból készítendő mellszobrai rendeltettek
meg, melyek közöl Engel József hazai szobrászunk
Istvánífy Miklós és Pázmán Péter agyagmintáit
már ol is készítette, Izsó pedig Verbőczy István és
Zrínyi Miklóson, a költőn dolgozik. E szobrok
megrendelését — b. Eötvös József évenként foly-
tatni akarja.

= (A magyar gazdasszonyok egylete) múlt
szombaton délelőtt tartott évi közgyűléséből kitűnt,
hogy e jótékony egylet alaptőkéje 71,098 frt,
tagjainak száma pedig 693; ezek közül 203 alapitó,
292 igazgató és 198 rendes tag. Az árvaházhoz még
egy ujat vett az egylet, s most az árvaleányok nö-
veldéjében 38 gyermeket neveltet, kik mellett két
tanitónőt, egy felügyelőnőt, egy kath. és egy ref.
lelkészt tart.

** (A pesti népszínházra) 60,000 frtig bocsát-
nak ki részvényekot. Eddig két helyiség van kije-
lölve teleknek, a király-uteza elején és a lipótvárosi
bazilika közelében. Azápril 4-én tartandó értekez-
leten döntik el, melyik telket válaszszák.

folyást fog gyakorolni. Elébb Amerikában fog
emelkedni a szükséglet, ugy hogy az; összes gyar-
mati ezukor igénybe fog vétetni az uj világban. Ez
által azonban az európai ezukorgyárak képessé
lesznek a gyarmati czukorral versenyezhetni. A
ezukoriparra nézve tehát kedvező conjuncturák
vannak kilátásban, s Magyarország igen helyesen
cselekednék, ha azokat_ nem hagyná maga fölött
használatlanul elsurrani. (A. E.)

— " " u t i us rosz ízies KOZOit SOKKÉI w"« a-a^-
csolat van, mint egyelőre gondolnók. Politikai éle-
tünk nem egy megdöbbentő jelenségét az a szellem
magyarázza meg, mely a közelebbi húsz év alatt
több-kevesebb tetszéssel kísérte a költészet és iz-
lés némely nagy tévedéseit."

Áttérvén a birálat alá vett művekre, azokból
caak hármat talál a bizottság figyelemre méltónak

jKözlekedés.
** (Pestvárosa közgyűlésében) egy a testvér-

városokra fontos ügy: a gőzkomp került tárgyalás
alá, s az égető szükség egy második összeköttetés
iránt a Duna felett némileg orvosolva lesz, miután
csekély ellenzés után a gőzkomp tervo elfogadta-
tott s a gróf Széchenyi-féle tervrajz ugy általános-
ságban, mint részleteiben jóváhagyatott a bizott-
sági jelentés alapján. A vállalkozó utasittatott a
szükséges terveket 3 hó alatt beterjeszteni, a tarif-
fát megállapítani s ugyanannyi idő alatt a vállal-
kozó társulatot megalakítani.

y* (A dombóvár-kaposvár-zákányi vasútvo-
nal) épitése végett tett mérnöki előmunkálatok
felülvizsgálatára e napokban érkeztek a helyszínre
a kormány által kiküldött szakértők. Kaposvárott
az indóház a sétatér közelébe van tervezve. —
Ugyancsak Kaposvárott nagyobbszerü gőzfürdő
építésére alakult társaság s a részvények már
nagyobbrészt fedezve vannak.

Mi újság?
** (Böszörményi László meghalt.) Esküdtszéki

elmarasztalás folytán egy évi börtönre Ítéltetett
volt Kossuth egyik levelének közlése miatt. A li-
pótutezában tisztességes szállás volt fogsága; ápo-
lására is mindent elkövettek, do a betegség rég
emésztette, és annak áldozatául esett. Szabolcsme-
gye egyik kerületét képviselte a múlt országgyűlé-
sen ; most is ott volt megválasztva. O alapította és
fogságba jutásig szerkesztette a Magyar Újságot.
— Szélsőbaloldali volt, do meggyőződésből; azért
becsülést érdemelt. Béke hamvaira! • .

Ipar, gazdaság, kereskedés.

**(Pestvárosi kölcsön.) A pesti adósságellen-
őrzési bizottmányban az előadó főszámveyő az
aláirás eredményéről tett jelentést, moly szerint a 3
milliónyi kölcsönre a pénzintézetek által 3.460,000,
a közönség által pedig 705,100 ft., mindössze tehát
1.165,100 fttal több lett aláírva. — Az ennélfogva
szükségessé vált leszállitás szerint az intézetek
50%, a magánosok 40"/0száztóliját kapják az aláirt
összegnek, ugy azonban, hogy az 1000 ftig menő
tételek semmi, az ezen felüliek pedig 1000 fton
aluli reductiót nem szenvednek, s e szerint az ösz-
szes 3.000,000 ftra, az aláirási nyilatkozatok tekin-
tetbevételével, 2907 ezer frtos, 735 ötszáz ftos és
365 száz ftos kötvényok fognak kibocsáttatni.

** (A cubai forradalom) fontos gazdasági ala-
kulásokra fog okot szolgáltatni. Bármily kimene-
tele legyen a Cuba-szigoten mutatkozó forradalmi
mozgalmaknak, az eredmény mindenesetre az lesz,
hogy a rabszolgaság el fog törültetni. Ebből ok-
vetlenül az fog következni, hogy a ezukortermelés,
mely rabszolgakezek által űzetett, a szigeten csök-
kenni fog, minthogy pedig e sziget termelése
mintegy 13 millió mázsára tehető, körülbelül oly
összeg, mint egész Európa összes répa ezukortor-
melése, a csökkenés a ezukorárakra jelentékeny be-

** (A királyt) a jövő héten várják Budára, sőt
a jól értesült körökben azt is beszélik, hogy ked-
den érkezik meg gr. Andrássy Gyula miniszterel-
nök kíséretében. Á király lojövetele után Gödöllőn
és környékén szalonka-vadászatokat rendeznek.

** (0 Felségét) Laibach városa, hol e hó 21-én
esti nyolez órakor utazott át, fényes kivilágítással
üdvözölte. A horvátországi kőrútból irják mint
egyik érdekosb episódot, hogy midőn ő Felsége
Petrinjában már kocsiba szállt, visszautazandó
Zágrábba, számos kérvényező jelent meg a kocsi
körül. A hadsegéd át akarta venni a folyamodvá-
nyokat, de ő Felsége kiszállott s maga átvevé,
midőn egyszerre két török, keleti szokás szerint
földre borult, s beretvált fejeikről levéve a tur-
bánt, szintén kérvényeket nyújtottak át. O Felsége
kegyesen azonnal felállani szólitá fel őket s kérvé-
nyeiket signálta.

** (Peabody,) a jótékonyságáról ismeretes
amerikai május havában Pestet meglátogatja, ma-
gyarhoni kőrútjában több nagyobb birtokot meg-
szemlél, s vásárlásokat fog eszközölni, hogy azo-
kon gyárakat állíthasson.

** (Teck herczeg,) kinek anyja gróf Rhédei
leány volt, s ki 1866-banaz angol királyné unoka-
testvérét, a cambrídgei herczegnőt vette nőül, e
napokban levelet intézett Pestre anyai nagybáty-
jához : gróf Rhédei Jánoshoz, hogy az egykori er-
délyi fejedelem, Rhédei Ferencz eredeti arczképé-
nek egy hű másolatát küldje meg újonnan rende-
zett képtára számára.

** (Talált régi pénzek.) Pestmogyo solti já-
rásában a Csanádi határban a töltés-csinálók üveg
edényt ástak ki, telve apró ezüst pénzekkel; e
pénczecskék, három kivételével, mind egyenlő nagy-
ságúak s Mátyás király, II. Ulászló és II . Lajos
korabeliek. Hihetőleg a mohácsi vész bekövetkezte
után ásattak el. Az üvegedényt a benne talált
pénzdarabokkal együtt a solti járás főszolgabirája,
Földváry Mihály nemzeti muzeumunknak küldébe.

*• (Almássy Kristóf gr.) meggyilkolásáról
Egyptomban irják a „Times"-nek, hogy Edfüban
lelték halva csónakában, mellén átfuródott golyó-
val. A dragománt és hajósait befogták és Kairóba
vitték.



III

** (Lónyay M. pénzügyminisztert) Boregmc-
gycbon f. hó 24-én közel 1200 szavazattöbbséggel
képvisolővé választatott.

** (Gorovét) hírszcrint Erdélybon Erzsébet-
városban választották meg képvisolővé.

** (AEadeczky fel robbanásához.) Az „Antoa"
nevű hajó kapitánya, ki a szerencsétlen hajó elme-
rülése után még életben maradtak közül többekot
megmenthetett volna, a mit tenni elmulasztott,
a jury által egy évre megfosztatott hajó-parancs-
noki jogától. Az elveszettok özvegyei s árvái felso-
gélyezésére oddigelé 58,025 ft, 13,218 frank és 5
dollár gyűjtetett.

** (Az Almay-féle házat) az úgynevezett
Wurmudvart hir szerint a foldmivelési, ipar- és
kereskedelmi misztérium számára szándékoznék
megvenni a kormány, sőt már az alkudozás is
folyna. Ezen, a Dorottya-utcza és feldunasoron
lövő 4 emeletes háznak vételára 1.200,000 frt.,
melyből 900,000 frtot kellene részletenkint lefi-
zotni, a 300,000 frt maradhatna a házon.

•* (Oszkár svéd herczegj fobr. 19-én Stock-
holmban a király, a dán koronaörökös, Ágost hor-
czeg jelenlétében a zsúfolásig megtelt királyi

tengőn csa-teremben értekezést tartott a lissai
tárói.

— (Halálozás.) Maros-németi-i gróf Gyulai
Lajos, a nevezett grófi család református ágának
utolsó sarjadéiul f. márcz. 19-én élte 69-ik évében
tüdőszélhüdés kövotkoztében Pesten moghalt. Nö-
vendéke volt n. Döbrontei Gábornak; s inig élt,
mint buzgó, derék magyar hazafi a nemzeti irodal-
mat és műveltséget kogyelottcljeson pártolta. ~-
Velis Kelemen szép tehetségű ifjú művész 24 éves
korában folyó hó 12-én tüdősorvadásban Kolozs-
várt meghalt.

Megválasztott képviselők.
(Márczius 19—25.)

Jobboldaliak: Somssich Pál, Eudics József
B'ícsm. Zmeskál Zoltán Arvam. gr. Zichy Jenő,
Klobusiczky Péter, Jonoscu Lázár Biharm. Mániu
Aurél, Joannovics György, Granczenstein Guszt.,
Wlád A. Krassóm. gr. Zichy Vict., Jankovich A.
Mosony. lladvánszky K. Zolyomvi. Szuppan Zsig-
mond, Buzinkay Pál, Turcsányi Ede, Kuba J.,
Brogyáni V. Nyitram. Vitolay J. Trencsénm. Sis-
kovics T., Térey P. Baranyám. Szeniczey ö . Tol-
nám. Janicsári S., Ivacskovics Gy., Köth L.,Filep
Lipót, Nedeczki I. Temesm. Román Miron, Joan-
escu L. Aradm. Dr. Samassa J., Kaldrovics Antal,
Várady János, Barsm. B. Splényi Béla Kö'rmöcz.
V. Kovách L., Hevesm. b. Perényi Zs., Szentpály J.
Ugocsam. Stoll K., Boros P., gr. Degenfeld Béla,
Szatmárm. Bay Feroncz, Beregm. b. Kemény G.,
Török D., Gy.-Fehérvár. Zeyk Károly, Hosszú J.,
Kolozsm. gr. Mikó Imre, dr. Szabó J., Kolozsvár.
Gál Miklós, Zeyk József, Aranyosszék. HalassyGy.
Beszterczebánya. Bonedikty Albert V.-fíunyad
Báró Eötvös József, Házmán Forencz Buda.
Gr. Teleki Dom., Nagy Samu, Marosszék. B. Ke-
mény István, Barcsay A., Alsó-Fehérm. Benkő J.,
Ilyefalva. Gecző J., Csíkszereda. Fabriczius K.,
Thail I., Segesvár. Fillenbaum F., Bömches Gy.,
Szerdahely. Binder M., Lenhardt K., Szászváros.
Stratimirovich Gy. N.-Becskerek. Szabó Imr., Sü-
mogi F., Molnár P., Királyi Pál, Hertelendy K.,
Zalám. Bogdán V., Rónay L., Dániel P., Torontóim.
Ihász R. Sopron v. HoffmannP., Halmossy E., hg.
Esztcrházy P., Ürményi Miksa Sopronm. Furka
Bazil, Mihályi Péter Máramarosm. Szőcs S. Víz-
akna. Fluger K., Láng G. Besztercze. Drottlef T.,
Simonics F. Ujegyház. Bartha Lajos Felső-Fehérm.
Wodianer Béla Tornám. Érkövy A. Csanádm.
Szopossy Gy., b. VayBéla, Orosz M., BrezovayL.,
Fekete J. Borsodm. Szentiványi Károly, Dapsy
V., Latinak R., Török S., Szontag P. Gömörm.
gr. Vass Samu Dobokam. Lázár Dénes Csikszék.
Kendoffy Árpád Hunyadm. Kerkapoly Károly ál-
lamtitkár Kolos v. Ciotta' János Fiume. Berde
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Mózes Háromszék. Boér Ján. Udvarhely. Lónyay
Menyhért Beregm.

Baloldaliak : Fráter Imre, Szúnyog Albert,
Román Sándor Biharm. Mednyánszky Sándor, Kle-
mentisz Gábor, Mátyus Ariszt Sárközy B., Hor-
váth Sándor, Sréter Lajos, P. Szathmáry Károly
Somogyin. Kabós Imre Kvasznam. Máriássy Béla,
Nyáry Pál, Zlinszky Gy., Rákóczy János, <_
Ráday L. Pestm. Fejér Miki., Széki Péter, Németh
Alb., Hevísin. Kende Kanut, Vállyi J., Domahidy
F. Szitmárm. Dezső Szán., b. SimonyiL. Biharm.
Latinovich V., Jankovics Gy., Gromon D., Kür-
thy István, Jámbor Pál, Pilaszanovics L, Paulini
Tóth V., Bácsm. Vajda János, DiotrichL, HenszI-
mann I., Kossuth Ferencz Baranyám. Perczel L,
Szluha B., Tolnám. Somossy I., Molnár E. Sza-
bolcsm. Mocsonyi Gy. Temesm. Sipos Orbán Jász-
berény. Ercsey Lajos H.-Böszörmény. Gál En-
dre, Tassy Miklós, Nagy Károly, Kerkápolyi
Mór Zalamegye. Borlea, Hodosiu Zarándmegye.
Grujeszku, Prikk, Babes V., Miletics Szvetozár
Torontóim. Csernátony Laj., Vidacs János, Jókai
Mór Pest v. Dobsa Lajos Makó v. Kún Ján., Mo-
csáry L. Miskolcz v. Szaplonczay J., Várady Gáb.
Máramarosm. Varga Károly, Mukics E. Szabadka.
Deáky Lajos Zilah. Prónay Józs. Borsodm. He-
vossy Bárt. Gömörm. Koos Józs. Tornám. Varró
Samu, Ivánka Imre Jászkunság. Ivánka Imre
Csongrádm. Hajdú Ign. Kisújszállás. Majoros
Zenírt. Hrabás M. Ökörmező (Máramaros). Tury
Gorgoly Háromszék.

Az eddig megválasztott 362 képviselő közül
210 tartozik a Deák-párthoz, 152 a baloldalhoz.
(Ez utóbbi számból 40—45 szélső-baloldali.)

Szerkesztői mondanivaló.
— Varanno. Sk. I. Ön azt mondja beküldött két ver-

séről: „egyik rövid, de nem a legjobb; a másik hosszabb,
de nem a logroszabb." Mi nem tudtunk a kettő közt különb-
séget tenni. Ha ez sem a legroszabb, vájjon milyenek lehet-
nek a még roszabbak ?

— VH. K. Ajánlatát nem fogadhatjuk el. Leveléből
következtetve, alig várhatunk öntől közölhető müveket;
annál kevésbbé kötelezhetjük magunkat előre azok rendes
közlésére.

— IVyireRyháza. B. A. Most sem érett a közölhe-
tésre. Hagyjon egy kis szünetet magának; a mohóság mit-
sem használ. S huzamosb idő múlva küldjön ismét valamit.
Talán szerencsésebbek leendünk.

— Kolozsvár Sz. K. Minden rendén van. Üdvözle-
tünket.

— U«;oc»a. G. K. A tudósitást közöltük s hasonlót
máskor is szívesen veszünk. A F. U. megrendeltük kegyed
számára.

dütif" Folyó évi márczius hó végével az évne-
gyedos előfizetések lejárván, áprilhó 1-től uj előfi-
zetésre hivjuk fel a t. ez. olvasó közönséget.

Előfizetési feltételek:

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Újdonságokra
gy véve:

Évnegyedre (ápr.—jun.) 2 ft. 50 kr.
Félévre (ápr.—szept.) 5 „ — „
Három negyedévre (ápr.—docz.) . . 7 „ 50 ,,

A Vasárnapi Újságra külön:
Évnegyedre (ápr.—jun.) 1 ft. 50 kr.

A Politikai Újdonságokra külön:
Évnegyedre (ápr.—jun.) I ft. 25 kr.

JPBT" A lapok folytatólagos küldhetése tekintetéből
az előfizetések mielőbbi' megtétele tisztelettel kéretik.

A pénzes levelek csak bórmentesitve fogadtatnak el.

A Vasáru. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

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

Nemzeti színház.
Péntek, márcz. 19. „Skót nemes." Vigj. 5 felv. Irta Du-

mas S.
Szombat, marcz. 20. „A boldogság első napja." Vig-

opera 3 felv. Zenéjét szerzé Auber.
Vasárnap, a szinház az ünnep miatt zárva volt.
Hétfő, márcz. 22. ,,FauU." Opera 5 felv. Zenéjét szerzé

Gounod.
Kedd, a szinház zárva volt.
Szerda, márcz. 24. „Dinorah" Vigopera 3 felv. Zenéjét

szerzé Meyerbeer.
Márcz. 25—28-kig bezárólag a szinház zárva van.

SAKKJÁTÉK.
487-dik sz. í - Sahlberg R.-töl

(Stockholmban.)
Sötét.

Mii

ga b c d e
Világos.

Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.

A 482-dik számú feladvány megfejtése.
(Gold Samutól, Bécsben.)

Világos. Sötét. I Világos. Sötét.
. Vg2—g4 He3—f5 1 He3—g4:

2. Vg4—c4:+ dö—c4: 2. Ff3—dl tetszés sz.
8. Ff3—c6 matt. I 3. a2—a4 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. —Karczagon : Kacsó Lajos.
— Londonban: Gorgias Viktor. — Gelsén: Glesinger Zsig-
mond. — Petécsén: Rádi György. — A pesti sakk-kör.

Nyílt tér.*)
— (Benedek Aladár) mint szerkesztő és kiadó-

tulajdonos ápril l-jétől kezdve uj előfizetést hirdet
„Újvilág" czimü szépirodalmi, társadalmi, isme-
retterjesztő és kritikai lapjára.

Az előfizetők az év közepén művészi értékű
szép mülapot kapnak 40 kr csomagolási dijért, és
minden félévben egy zongoramüvet díjtalanul. A
hölgyek minden 2-ik szám mellett egy-egy divat-
képet, hímző- és horgoló-mintát, ruhaszabásraj-
zot stb.

Előfizotési ára egy negyed évre (ápr.—jun.)
2 frt. Divatrészszel 2 frt 00 kr. Félévre 4 frt;
divatrészszel 5 frt. Deczember végéig 5 frt 70 kr;
divatrészszel 7 frt 20 kr.

Az előfizetések Benedek Aladárhoz Pestre
küldendők. —

— (Peterlongo János) tiroli fegyvergyárában
Insbruckban több ezer darab terczerol, közönséges
fegyver van kész, nagykereskedők, fegyvormüvo-
iek és fegyverkereskedők számára. Ezenkívül több
izáz hátultöltő Lefaucheaux fegyver és ezéllövő
fegyver vadászok és ezéllövők számára. — Köz-
vetlen mogkeresésekro a gyártulajdonos a legszi-
vesben folel.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-
ij-ek irányában vállal felelősséget a Szerk.
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TARTALOM.
Adalékok a Martinovics-pörhöz. — (Szmetanovics Ká-

roly arczkép). — Húsvéti locsolás (képpel). — A csolnak-
orru (képpel). — A Radeczky-fregatt szétrobbanása (kép-
pel). — A Pap tava (folyt.). — A sör. — Egyveleg. —
Tarban: A képviselőválasztás Pesten. — A bukuresti ma-
gyar iparos egylet. — Irodalom és művészet. — Közintéze-
tek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közleke-
dés. — Mi újság? — Megválasztott képviselők. — Nemzeti
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyílt
tér. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. inagyar-utcza 21. SÍ . )
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HIRDETÉSEK.

KONRÁD KÁROLT i s TÁRSA
vonalozó-intézet és űzletkOnyvek gyára.

Raktár és rendelési iroda

DÁVID KÁROLY-nál
Pesten, hatvani-uteza 6-dik szám alatt,

ajánlja r a k t á r á t mindennemű

^^kereskedelmi és gazdasági könyvekről
UKjinint azoknak elkészítését minta szerint.

407 (6-6)

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a iiclkill,
hogy a beteg hivatásában \t\%y élet-
módjában ísátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. HfillVr Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
WF" Díjazott levelekre azonnal

váiaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkíildetuek.

390 (9—12)

Kir. szab.

mángorlókat
és

^4Fi

ruha-facsaró-gépeket, **Éq-_
ajánl

LolzA.ésTársai
Pesten, váczi-töltés 403. sz.

Képes árjegyzékkel ingyen szolgáltatik. 9—12

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és
eddigelé 8 nyelvre van for&itva.

A szerző Baját kiadásában megjelent i'-s Pesten az EGGENBERGER-
féle könyvkereskedésben, valamint minden más könyvárusnál is kapható :

A nemzöképesség
és időelőtti csökkenésének okai

valamint oktatások annak

tökéletes visszaállítására.
Mindazoknak ajánlva, kik mértéktelen kiosapongás, titkos bűnök és ragály követ-

kezményeiben szenvednek.
Azonkívül okta tások a h á z a s s á g cze'ljairól és kötelességeiről,
valamint gyógyel járás a közösülést képte lenség és terméketlen-

ség körül.
Irta CURTIS J. L., gyakorló orvos Londonban.

N é h á n y á b r á v a l .
Ara vászonba kötve 1 fi. Postán bérmenteseu küldve 1 ft 10 kr.

Curtisi könyvét „A nemzöképesség , " öregnek és fiatalnak kel-
lene bírnia. Ez egy kitűnően irt orvosi munRa, mely azon szomorn beteg-
ségek gyógykezel, séről asól. melyek már annyi s/.ámos életboklogságot tet-
tek tönkre. J

Tavaszi árjegyzék
Tfirsch F.-töl

váczi-uteza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett Pesten-
9 V * Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek. *WGt

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

után. Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy jól
álló derekat, a ruhaalj előhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel együtt
beküldeni.

1 moll öltözék, kész derekkel, övvel és alsó szoknyával együtt, 30, 36, 45,
o0> 60 forint és feljobb.
. . . 1 tárlatán öltözék, övvel és alsó szoknyával együtt, kész derekkel 30, 36,
*0, 50 forint és feljebb.

1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal díszítve, 40, 50, 60, 70 ft. és feljebb.
7A QA l menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllből, myrtussal diszitve,
70, 80, 90, 100 forint és feljebb.

1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék díszítve 100,120,150 ft. és feljebb.
1 menyasszonyi sima fátyol 2.75, 4, 8 forint; hímzett 4.75, 6-20 frtig.
Az emiitett szöveteken kiviil más szövetekből is készíttethetnek ruhák.

. N»Sy választék mindenféle Crinolinokból, különösen estélyi öltözetekhez
ajánlom az uszályos Crinolint, darabja 7, 8, 12 forint. 419 (2-3)

legújabb fehér és szines lószór alsó szoknyák 6, 8, 10, 12 forint.
(Folytatása következik.)

KERTÉSZ és EISEBT Pesten,
Derotha-utczu 2. szám a „magyar király" czimü szállodává! szemközt

a tavaszi idény
tekintetéből következő czikkek dús választékát ajánlják:

Tavaszi legyezők.
Közönséges gömbölyűnk, papírból 12 kr.

» » kelméből 30 kr.
Finomabbak, kivonó előkészülettel, kelmé-

ből, selyemből stb. 1 frt 25 krtól 3 frt
50 krig.

Palegyezök,különnemü kiállitásuak 25 kr.-
tól 7 frt 50 krig.

Fa ernyő-legyeíök.
Egy egészen uj, igen díszes neme a tava-

szi ernyőcskéknek, melyek mint legye-
zők is használhatók, különböző fané"
mekből készülve, simák és festettek 1 frt
60 krtól 6 frtig.

Lovagló szerek.
Disznóbőr angol-nyergek 15 frttól kezdve

a legfinomabb nemüekig.
Angol kantárok 2 frt 65 krtól 10 frtig.

» kengyelvas szijjak 2 frt 50 krtól
3 frt 30 krig.

Nyereg és kötélterhelök 2 frt 40 kr.
ííyeregtakarók S—5 frt.
Kengyelvasak, nyerges feszitő zabiák, s

minden egyéb aczél szükségletek leg-
jobb minőségben.

Felesatoló, felsrófoló és gép-lovagló sar-
kantyúk 1 frt 40 kr., 1 frt 30 kr., 2 frt.

Lovagló ostorok, különnemüek 60 krtól
10 frtig.

Napernyők. j Rugany labdák és ballonok
Kis fére hajtható tavaszi ernyőcskék se" i minden nagyságú szürkék 10 krtól 1 frt

lyemből, bélés nélkül 1 frt 80 krtól 2 frt j 20 krig.
50 krig. lkétszinüek 12 krtól 1 frt 40 krig.

Selyemből bélelve 2 frt 30 krtól S frtig. festettek 25 krtól 2 frtig.
Finomabb nemüek, moire antique és atlas- Kirándulásokhoz igen alkalmas, felfújható

ból, hímzésekkel diszitve stb. 3 frt | zsebbeli ballonok 60 krtól 1 frt 40 krig

Köz^nagy'ágf fezi-ernyők , változatos Virágkosár-aSítalkák.
kiállitásuak 2 frt 70 krtól 15 frtig. Az állvány természetes törzs-ágakból, a

En tout cas-ernyök, alpacca és selyemből j kosár szép fonadékból, bronzirozott le-
2 frt 30 krtól 8 frtig. velekkel diszitve.

Napernyők urak számára.

Esernyők.
Alpacca szövetből 3 frt 75 kr., 4 frt 50 kr-
Tafota és selyemből 5 frt 60 kr.—11 frtig.
12 bordás angol selyemernyők 12 frt.
Angol ruganyernyők 10 frt.

Rugany esö- öltönyök és
köpenyek.

Ujas öltönyök fejfedővel 10 frt 75 krtól
19 frt 50 krig.

Kocsizó és lovagló köpönyegek ujakkal és
fejfedővel 15 frtól 19 frtig.

Igen elegáns fehér eső-öltönyök 17 frtól
20 frtig.

Plaid-szijjak.
Legjobb nemű angol 1 frt 15 kr., olcsók

80 kr.
Valiba akaszthatok 1 frt 50 kr., 1 frt 80 kr.
Gyermekek számára olcsók és finomabbak

40 krtól 80 krig.

kisebbek nagyobbak nagyok
darája 6 frt, 8 frt 50 kr., 11 frt.
Finomabb nemüek, dús választékban 25

forintig. 455 (4—6)

Kerti gyertya-tartók.
Gyertyákhoz valók üveg fedővel darabja

1 forint.
Petroleum lámpával, üveg fedővel s a lég-

vonat befolyását akadályozó készülettel
1 frt 70 kr.

Séta-botok.
Közönségesek, különféle fanemokból 25 —

80 krig.
Befont és nád Boxer-botok 75 krtol l

forintig.
Finomabb nemüek, különböző nemesfák-

ból, valódi nádból faragványokka , ele-
fántcsont, valódi ezüst fcgokknl stb.,
felette dús választékban Úrtól h frtig

Gyermekek
50 krig.

fiií számára 15 krtól;

g

I C Szíves figyelembe vételül.
Levélbeli megbízásoknál különös feladatunk a belénk helyezett bizalmat a rendel-- j
meny pontos eszközlése és gyors elküldése által megnyerni nnért . s a küldendő
tárgyaknak közelitő árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy mindan meg nem

^ felelő ezikket visszafogadunk.

I I <»{'J4£»II fi!•»í I H I I ^ Z I Í I Y

kiadásában megjelent s kiadó-hivatalában (Pt«it, e g y e t e n i - u t ^ a 4 sz.) valamint mwim
S J könyvkereskedésben kapha tok :

Honvédvilág. Szerkesztik 'Kunsági és Fotemkin. (8-rét 174, 173 lap), 2 kö-
tet, színes borítékban, fűzve 2Jt.

J ó s i k a Miklós. A rom ti tkai . Regény. Második k i a d á s . (8-rét 417 lap),
2 kötet, fűzve •_____."

Tóvöljíyi Titusz. Az anyák bűne. Regény. (Kis 8-rét 276, 31-3, 2<>4, ^J>
lap), 4 kötet, fűzve d t u
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Keresztelő-készletek
minden sziliben

14, — 18, — 25, — 50 forintig.

Türsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.

SJ8F"" Gyermek vászonnemüek
minden áron. 463 1—3)

Heckenast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik
szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Grór Cziráky Antal.

A magyar közjog alapvonalai.
Szerző nyomán irta

Hegedűs 3. aj os.
Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve 2 forint.

Friss

VETŐMAGVAK,
úgymint:

Lóhere, valódi franczia e's magyar
luezerna.

Lóhere, stájer vörös.
Réthi here, fehér hollandi.
Vadócz (lloigras), angol, franczia,

olasz, belföldi.
Réthi csibehár (Spörgel).
Bnltaczim (Esparczette).
Cinkor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és ószi-

repeze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka. 417 (5-13)
Mezei koinacsin (Timotheusgras).
Bnrnótfü (Pimpinclla).
Akáczfa-magvak.
És más maglajok.
Olaj-pojtácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségű.
Disznózsír, Szalonna és háj,
Angol patent-kocsi- és gépkenöes.
Fekete láblöld virágokhoz.

SÍT* Jó minőségbon és jutányos
áron kaphatók:

Ilalbaiier G. János,
kereskedésében Pesten.

Raktár és irodája saját házában
Terézváros, Romback-utcza 7. szám a.

Diszes

h ú s v é t i

tojások
legújabb

fecskendő, bokrétát.
pisztolyok, gyürük és

tojások
dus választékát,

10 krtól kezdve 20 ftig,
ajánlják

Kertész és Eisert
Pesten,

Dorottya-utoza
2-ik szám.

477 (2—2)

A leghiresb s kizár, szabadalmazott

Oxford eszenczia
meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a

leggyorsabb s legsikeresb.
Egy üvegcse ára 50 kr.
Raktárak, Bécs s az ország minden

nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad

Znlin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.

Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Török József gyógyszerésznél király-
utcza 7-dik szám alatt. 484 (1—6)

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,,
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka-
rókkal együtt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Posten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-

letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választékú raktár inindeknemü
régiségek, régi pénzek, gompok, övek
és menteköfökböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 473 (2—4)

Láczay Szabó Károly ur kova-uialonikő-gyára Sáros-Patakon, melynek
készítményei a Londoni világkiállításon jutalom-érmet nyertek, átment egy részvény-

társulat birtokába

Jobbra.

Sáros-pataki

kovamalomkő-gyári egylet
ezime alatt:

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

azon minőségű köveket kívántak, a milyeneket már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitünö voltáról és hasznavehetöségéröl a legkétségtelenebb bizonyítványt nyújtja.

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

A kövek kétféle minőségűek, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályú sáros-pataki kövek keményebb fajuak lévén, nagy olőnynyel hasz-

náltatnak göz- és inümalmokban fehérörlésre; már első fellépésűknél a franczia
ko-va-maionikövekkel versenyre keltok és ezek roppant árát tetemesen leszállították, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket^ némely tekintetbon,
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is. Balra.

A Il-ik osztályú sáros-pataki kövek különösen a száraz és sima vagy parasztos őrlésre valók, és mindennemű gőz- és míimalinoknál,
vizi, szél és szárazmalmoknál alkalmasak. Ezen különös szépségű rejtes kovafaj egyedül csak a sáros-pataki határban jön elő és az abból készült
malomkövek mindennemű gabonafajok őrlésére kitűnők és győzősek. — Főelőnyük pedig, a mi a legnagyobb ritkaság az, hogy rozs őrlésre párjuk nincsen}
— végre a szösz és pálinka gyárakban a kukoricza őrlésre igen keresettek.

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

36" 38" 40" 42" 44" 46" 48"Átméret
Ár:

Átméret
Ár:

16O ft.

3 6 "

170 ft.

38"

180 ft. 190 ft. 200 ft. 210 ft. 22O ft.
Il-ik osztályuakból:

40" 42" 44" 46" 48"
120 ft. 13O ft. 140 ft. 150 ft. 160 ft. no ft. 180 ft.

A fölső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,

történnek, egyúttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vájjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre mifélo
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő.

• ^ B ^ -A- megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchonyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
^ ^ ^ ^ kova-malomkő-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz fizetés vagy utánvét mellett kül-

detnek ol a kikötött időben. — Post, 1869. márczius havában.
478 (2-18)

Kiadó-tulajdonos Ileckenattt Guttztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyttem-uteza 4-dik izám alatt).

14-ik szám Tizenhatodik évfolyam.

Pest, április 4-én 1869.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujs»« CS Polirifcai l" jdonsMicok eiryttít: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — t^upon Politikai U.fdouttaKok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vsey annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 3O.krajezár.

Sátoralja-Ujhelytöl keletnek félórányira,
a Bodrog partján fekszik az alig 700 lakost
számláló Borsi, zemplénmegyei kisded falu,
a történelem és nemzeti kegyelet előtt örök-
re nevezetes, mint nagy szabadsághősünk,
II. Rákóczi Ferencz fejedelem születéshelye;
bár a nagy fejedelem tulajdonkép nem a fa-
luban magában, hanem a rajta kivül eső
várkastélyban született. A helység közepén
álló góth stylii ó templom mellett keskeny
ösvény vezet ki a faluból. Kis patak csönde-
sen hömpölyög a Bodrog felé, s rajta gyön-
ge fahid vezet keresztül, mellette egy om-
ladozó agg
sáncz begye-

pesedett
nyomai föl-
ismerhetök.
A hidról a
szemben le-
vő erdőre te-
kintve , an-
nak sűrűjé-
ből az ódon
várkastély

rongált falai
tűnnek sze-
münkbe. Ott
született Zri-
nyi Ilona fia,,
első férjétől

I. Rákóczi
Ferencztöl,

Ferencz. Ön-
kénytelen

vágy gyor-
sitja léptein-
ket a kastély
felé. A délre
néző főkapu-
hoz érve, at-
tól zöld rep-
kénynyel be-
futott setét

lépcsözet
visz az első
emelet tágas
tornáczára.

II. Rákóczi Ferencz születési háza.
ban óriási ó modorú kandalló van, melyről
a monda azt tartja, hogy ünnepélyeken vagy
más nagyobb alkalmakkal ökröket sütöttek
benne.

Az egész épület, bár rozzant, de még lak-
ható állapotban volt s a nemzeti kegyelet,
mint a vajdahunyadi várat, ezt is könnyen
megújíthatná. A jobb szárnyon, a már emii-
tett nagy teremből még három szoba nyilik
egymásba. A balszárnyat számos terem hosz-
szu sora képezi, melyeket hihetőleg katonai
laktanyául használtak a nemzeti harezok
korában. Az épület végén pedig góth mó-

kedni; de e termek, az alagúttal együtt ma
már be vannak omolva.

A kastélyban most egy gazdatiszt lakik;
a melléképületek is istállókul s egyéb gaz-
dasági czélokra használtatnak.

A kastélyt százados fák környezik. A
nagy cser-erdő, mely alatta kezdődik, csönde-
sen terül el s mély viszhangot ad á nyájak
kolompjának, melyeket békés juhászok le-
geltetnek kövér füvén. A háttérben a sátor-
aljaújhelyi hegyek, a költő által megénekelt
„csürkös sátorhegyek" kék homloka tüne-
dezik. A természet is

II. Rákóczi Ferencz születési háza Borsiban. — (Greguss J. eredeti rajza.)

. melyből jobbra és balra két
ajtó nyílik az épület két felére. A jobbra
menő ajtón át tágas terembe iutunk. Itt szü-
letett Rákóczi.

A terem falain a vörösbarna festék még
ismerhetöleg megtartotta régi színét. A fal-

doru egyház állt, ma már romokban s csak
a fenmaradt diszes faragványok mutatják,
mi volt egykor.

A földszint alatt,

mindent megtett,
hogy regé-
nyessé vará-
zsolja e kas-
tély környe-
zetét.

Rajzunk
művészileg

fogja föl s
tünteti elénk
az érdekes
látképet. De
ki tagadhat-
ná, hogy ily
tájképek ér-
dekességét

nem a fekvés .
regényessége
s a természet
egyéb szépsé-
gei kölcsön-
zik; feküd-
nék bár az
ország legsi-
vatagabb vi-
dékén, a ma-
gyar ember

lelkében
mindig lelke-
sitö és egy-

szersmind
elszomorító
emlékek kel-
nek föl Rá-
kóczi szüle-

földalatti boltozatos
termek sora volt, melyekből szintén földalatti
utón a sárospataki várral lehetett közle-

tési helyének láttára. — A régi várkastély
ujabb időkben előbb a gróf Almássyak, majd
a báró Vay-család birtokába jutott. Tulaj-
donosai kegyeletben tartják a hozzá kötött
nemzeti emlékekért.


