„-&.

472

meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.

^

Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Bées s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin 0. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
tFőraktár Pest s a vidékre nézve':
Török József gyógyszerésznél királyutcza 7-dik szám alatt.
580 (3 — 6)

Tizenhatodik évfolyam.

iQ

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskaműves munka

WtiT saját készítmény ~V1

(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei. I

Értekezések a nemzés és nemi be- j
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
597 (1—12)
Függelékkel a bajákon ragályzásról j
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni lephízíosb óvszeréről.

a férfi éa nöi ivarszerek boneztani ibráival.
Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több í
utánvétellel 4 0 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 6 0 . 7 0 , § 0 , 9 0 . 100 egész
120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,

a leghíresebb franczia gyárakból 4 2 . 4 5 . 5 0 , 6 0 egész 115 forintig; mindennemű
Egy
Egy
Egy
Egy

esappantyus-fegyverek, mint

szimpla vadász-fegyver vascsővel
7—10 ftig.
dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztott . . 15—18 „
dupla fegyver drótcsővel (Kubans) lüttichi
22—28 „
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel
30—50 „

Revolvereket

Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfelhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.

Dr. Eiber V. P.

| ) Í £ r / t n l V f t L * P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla

Pesten, József-utcza 66-ik számú
saját hazában.

r i ^ / i l U l J Ul* csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Flobert pisztoly és p n s k á k , ; ^ ^

Teljes egészség.

faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

«.<..-»

Számtalan bizonyítványok tanúsítják,
hogy Canvin párisi gyógyszerész Ízletes
növény labdacsal oly erővel bírnak, mely a
közönséges gyógyszereket messze túlhaladja,
s hogy azok minden más gyógyszernél nagyobb kegyben állnak a közönség előtt.
Kétségbe lehetne vonni ezen labdacsok
gyógysikerét, melyet az alább nevezett be- \
tegségekben tanúsított, hanem volna az meg- j
erősítve magasállásu és részrehajlatlan férfiak I
levelei által.
|
Ezen labdacsok által gyógyított beteg- i
ségek a következők: Szorulás, májbetegsé- j
gek, rheumatismus, vizkórság, gyomorbajok, i
fejfájás, hányásra való hajlam, emészthetlenség, bélfájdalmak, melyek a tétlenségtől
származnak, felfúvódások, étvágyhiány sl
mindazon szenvedések, melyek a tisztulást \
követik.
Midőn a vért tisztítják, helyreállítják
az organismust, s meggyógyitnak oly betegségeket, melyek különben nehezen vagy épen
nem gyógyithatóknak tartattak, minők: a
tiehéz hallás, gyenge látás, idegbajok és idegizgatottság, máj- és ágyékfájdalmak, köszvény, valamint számos más bajok, melyek a
szervgyengeségböl származnak.

UNSCHOLD EDE,
fegy verkészitö és kereskedő

Pesten, váezi-ntcza a „levél"-hez.

HX«r A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szabatos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
SHP Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesítetnek. *Vfl

Egy doboz ára 1 ft.

Főraktár Magyarország és melléktartományai részére Pesten TARÁK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-uteza 7. szám.

J. P. CAUVIN,

gyógyszerész Parisban.'
Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent;
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Liebig tanár
hús-kivonata Dél-Amerikából (Fray Bentos).
Uebig-féle liús-kivonat-társasá? Londonban.
háztartások

számára.

Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
Készítése s megjobbitása a levesek, mártalék s vékony étkeknek stb.
Erősítő anyag gyengék 8 betegek számára.

Aranyeremmel kitüntettetett az 1867-iki párisi-, 1868-iki havre-i
kiállításon.

Á Bach-korszak adomákban.
Összegyűjti egy Bach-huszár.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 8O krajezár.
Nincs íftbbé szeplö, naptólelsütés, sárga arczfolt, redö*
A szépséget és ifjúságot csak a világhírű

EAU, de LYS de LOHSE
szépítő liliomtej adhatja vissza.

Ezt a porosz királyi orvosi hatóság megvizsgálta, valamennyi kitűnő orvos és az orA. hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig
vos-egylet, számos nő és férfi egyedül ezt ismerte el hibátlan szépitő-szernek. — Ára egy
<t»uár és dr. Petteukofer M. aláírással ellátva vannak.
nagy üvegnek 2 ft. 50 kr., kisebb 1 ft. 30 kr., postán 10 krral több.

Hészletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:
% angol font
% angol font
'4 angol font
5 frt. 80 kr.,
1 frt. 10 kr.,
92 kr.
3 frt.,
1 angol font

<~i

VADÁSZFEGYVEREK %

Hatodik kiadás

megtakaritás

-*-

1

Oxford eszenczia

Nagy

•

35-ik szám.

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

581 (4—6)

* -«.,

F ő r a k t á r Berlin, Jagerstrasse 46, L o h s e udvari szállitmányos.

Pesten Török József

gyógyszertára, király-uteza 7. szám; továbbá Debreczen: Borsos. Szatmár: BöKapható : minden előkelő kereskedések s gyógyszertárakban.
556 (10—52) szörményi. M.-Herényi: Nárcisz. Eszék: Deszáthy. Rí.-Várad: Molnár. Temesvár : Peeher. Kolozsvárit: Wolff. Pozsonyban: Dr. Schneberger. Kecskeméten: Katoaa ZsigNagybani raktár. » társaság levelező tagjánál Thallmayer és társánál Pesten.
mond gyógyszerész uraknál.
577 (4 — 6)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, augusztus 29-én 1869.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
£ V
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság 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 Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Szigligeti.
Mint örülünk a még szép és aggulva is
Irodalmunk legtöbbször koszorúzott pályafutójának s egyik legérdemesb bajnoká- fiatal nagyanyának, ki unokái nászán is
nak, a „Szökött katona" stb. stb. szerzőjének tánezra kész még, ugy örülünk annak, mit
arczképét s életrajzát nem először közli — a magyar szinirodalomban példátlan szemost a „VasárnapiÚjság"; ez igen is nagy s rencsével — Szigligeti most, még fiatalon
menthetetlen mulasztás lett volna részéről. és életerősen ért meg: értjük egyik müve, a
De mióta Szigligeti arczképe lapunk 1857- „Szökött katona" századik előadását.
Senki sem fogja mondani, hogy a „Szödiki évfolyamában először megjelent, ö azóta
lankadatlan munkásságával annyi uj koszo- kött katona" legjobb müve volna szerzőjérút fűzött halántékai körül (s valóban e 12 nek, s hogy átalában a „remekség" ritka
év közül egy sem múlt el, hogy legalább költői becsével birna. De azt bátran mondegy irodalmi kitüntetés ne
érte volna), hogy az irodalom s költészet terén csak
azóta is kifejtett tevékenysége s a nemzeti szinház
körül szerzett érdemei bővebb anyagot nyújtanak
egy uj életrajzra, mint sok
másnak, s pedig szintén érdemes munkásoknak egész
hosszú életpályája. Valóban
Szigligeti munkássága, termékenysége, sikerei, nem
lankadnak az évekkel, a
gazdag források, melyekből
nierit, az apadás semmi jelét nem mutatják, s költői
ere, mint a szerencsésen
talált bánya-ér, minél tovább követi irányát s minél
jobban zsákmányolja ki,
annál gazdagabban látszik
fizetni.
Tizenkét év előtt azt
irta róla életirója, hogy ötször nyert 100 aranyat, s
kétszer másodjutalmat, színmüveiért; és 57 darabot
tudott elősorolni, melyek
tőle a színpadon megfordultak. Most pályanyertes darabjai számát húszra, s öszszes darabjaiét mintegy
84-re tehetjük. Irodalmi
s költői becs tekintetében
legszebb diadalai is épen ez
SZIGLIGETI.
utóbbi 12 évre esnek; mert
a „Fenn az ernyő" és „Nőuralom" vígjáté- hatjuk, hogy a „Szökött katona" megérdekai, „Lelencz" népszínműve, a „Trónkeresö" melte e kitűnő szerencsét, a hatásért, melyet
tragédiája — mind e korszakból valók s korában és igen soká, tartósan és mélyen
erőteljes bizonyságai múzsája életerős fiatal- gyakorolt. S itt hatás alatt nem épen csak
ságának.
a szoros értelemben vett színpadi hatást

értjük. A Szökött katonával Szigligeti egy
uj irodalmi ágat alapított meg nálunk: az
énekes, népdalos népszínművet. A franczia
vaudeville, mely hazájában oly kedves, mert
a franczia jellem és szellem oly hü kifejezője,
nem szerencsésebb lelemény, mint nekünk a
Szigligeti-féle népszínmű, tősgyökeres magyar alakjaival a népből, a középrendböl,
s átalában a magyar életből, cselekvénye
aránylagos egyszerűségével, érzései valódiságával, iránya egészségességével s mindenek fölött szép népdalai zamatos, varázsos bokrétájával. Ki nem emlékezik még
vissza a Szökött katona, a
Két pisztoly, a Zsidó, a
Csikós stb. első estéire! a
lelkesülésre, mely e darabokat fogadá, a tapsviharokra, melyek kisérték; Füredi, majd Hegedüsné dalaira, melyek minden szivben viszhangoztak, minden
fülben csengettek s melyeket fütyörészve vagy zongorán, minden fonóban és
minden szalonban lehetett
hallani. Igen, mert Szigligeti népszínműveinek hatása nem maradt a szinház
s az esti előadás óráinak
szűk körében. Övé volt a
szerencsés gondolat, mármár feledett népdalainkat,
a hozzájok illő keretben, a
színpadra vinni, népszerűekké s divatosakká tenni;
s azóta a szalonokban, az
estélyekben, a hangversenyeken, hova addig operai
áriák és kavatinákon kivül
más dalrésznek bejárása
nem lehetett: édes-bús,dallamos és eredeti népdalaink
nemcsak megtürettek, hanem csakhamar s állandólag az első szerepet játszották.
Nem kisebb volt a Szökött katona s társainak közvetett hatása a színházi repertoirra. Ez egészséges, magyaros, zamatos
darabok mellett a vizenyős és sületlen, kifacsart izlésü és valótlan német bohózatok s
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érzékeny iatékok olv izetlenekiiek tetszettek,
hogy csakhamar le kellé tünniök a magyar
színpadról, mely Kisfaludy Károly s utóbb
Szigligeti előtt és nélkülök, egészen csak
ama színmüvekből volt kénytelen tatarozni
repertoirját.
Mondják, hogy Szigligeti roppant termékeny^-•»•<• ártott tehetségének. Lehet; de
hasznait a színháznak, az irodalomnak, a
repertoirnak. Hihető, hogy tizedrész annyit
írva, tizszerte jobban alkothatott s tízszeres
költői erővel írhatott volna. De Szigligeti a
színház teremtménye volt, élete a színházéval összeforrva, úgyszólván azonosítva volt;
ő a maga dicsőségéből s költői halhatatlanságából előlegezett a színháznak, hogy az élhessen. Ma is , midőn szín-irodalmunk BánkBántól s Kisfaludy Károly első felléptétől
számítva épen 50 éves, ma is, összes magyar
szini repertoirunknak több mint fele a Szigligeti darabjaiból telik ki. Legrégibb darabjai is későn s nem egészen koptatták el
magukat, némelyik ma is él még a játékrendben, s ö minden egy helyett, mely abból
letűnt, kettőt-hármat állított ujat, S hogy a
nemzeti színház és a vidéki szinpadok drámai repertoirja megőrizhette magyar jellegét, sőt időnként túlnyomólag magyar lehete (tisztelet a többi drámaíróknak is, de
igazság Szigligetinek is!) az ö érdeme.
Darabjai közel ezer estét töltöttek be a
nemzeti színháznál.
Jól esett ezeket a Szökött katona századik
előadása alkalmával elmondanunk, jól esett
a kitűnő érdemii iró e „százados" ünnepén
az elismerés szerény koszorúját részünkről
is földobni a színpadra, melyen oly szerényen áll és hajlik meg, riadó tapsai közt a
közönségnek, mely neki annyi élvezetes estét
— s melynek ö lelkesedése ki nem apadtát
és tetszésében mindig ujabb s ujabb ösztönét köszöni.
Élete és munkássága (kivált az utóbbi
12 év ótai) vázlatát, arczképe keretéül adjuk.
Szigligeti Eduárd, családi nevén Szathmáry József, Nagyváradon született 1814ben; atyja Elek, ügyvéd, anyja Szerepi
Katalin volt; a szerep mégis csak benn volt,
legalább az anyai névben. Szülei a szép
tehetségű fiút nagy gonddal neveltették,
tudományos s jelesen mérnöki pályára szánván. Kitűnően is tanult, — de hajlama a
rideg számoktól más térre, a költészet, a
színpad tündérvilága felé vonta öt. A színészet iránti hajlam korán kifejlődött benne;
mint Göthe Meister Wilhelm-je, s mint maga
Göthe is, gyermekül már, az apai háznál,
műkedvelő előadást rendezett s abban szerepelt. Később is különös előszeretettel viseltetett a színpad s színészet iránt, S midőn
Pestre, az egyetemre jött tanulmányait folytatni, a tanárok helyett inkább az irók s szinészet-pártolók társaságát kereste. Megismerkedett Fáy Andrással, Döbrenteyvel, a
budai társaság akkori igazgatóival. S végre,
erős elhatározással, mely egész élete sorsát
«ldöntötte, búcsút mondott előbbi pályájának, letette még nevét is (a tisztes becsületes nevet, az akkori világban nem lehetett
á kétes művészi siker koczkájára kitenni) s
Szigligeti Eduárd név alatt a budai szinésztársaságba lépett, 1834-ben.
Színészi szereplése nem nagy sikerre vezetett. S mégis érezte, hogy az ö otthona
csak a színpad. Drámaíró lett, Első darabjáb a ^ „A kijátszott cselek"-ben már a tehetség nyomai látszottak; a második: „Dienes
vagy a királyi ebéd" már soká fentartotta
magát a színpadon, sőt németül is játszották.
A budai társasággal átjött 1837-ben
Pestre is, az akkor megnyílt nemzeti színházhoz, középszerű színész, s mindig termékenyebb drámaíró kettős minőségében. Da-

rabjainak csak czimeit sem akarjuk mind
elősorolni; lapunk 12 év előtti folyamában,
az addigiak mind meg vannak említve, Béldi
Pálig és a Mamáig, melyekkel ép azon évben,
az akkoriban alapított Teleki-jutalom két
első (szomorú- és vígjátéki) jutalmát nyerte
az akadémiától. E jutalmak azóta évenként
megujultak, hozzájárulva csakhamar a Karácsonyi-féle drámai díj, előbb szintén évenként, majd 2 vagy 4 évi időközökben. S
mióta e drámai jutalmak folyamatban vannak, alig néhány kivétel leszámításával,
mindnyája a Szigligeti ügyes szerkezetű,
színpadi jártasságra, könnyű kézre s eleven
szellemre mutató darabjainak jutott. A pályanyertes müveken kivül is, minden évben
egy-két darabbal gazdagította még a repertoirt. S müvei legnagyobb része, emiitett
jelességeinél fogva, tetszett is, s több-kevesebb szerencsével megállta helyét.
Költészetéről, a nélkül hogy egyes müvei
részletesb elemzésébe bocsátkoznánk, röviden megmondhatjuk véleményünket. A szó
legmagasabb értelmében halhatatlan müveket Szigligeti nem alkotott, De ha a felfogás
shakespearei mélysége s a nagy szenvedély
ellenállhatlanul elragadó lángja nem sajátja
is, azért a ki egyes, jobb müveit, sőt összevéve egész drámaírói munkásságát figyelemmel tekinti, meg fog győződni, hogy Szigligeti azért nemcsak a közönség olcsó tapsait
kereste s nemcsak a pillanatnyi mulattatás,
szórakoztatás vagy elérzékenyités sikerének
.élt. Egy egészséges, élénk, benyomásokra fogékony, a művészet iránt valódi érzékkel
bíró költői természet látszik ki müveiből,
ki természetes tehetségeit tanulmánynyal s
az élet gondos megfigyelésével fejtette ki,
s nemcsak a színpad fogásait tanulta el, hanem a lélek és sziv húrjait is birja érinteni.
Költészete a nemesb iránt fogékonyabb, mint
sem a bün nagyszerűségeinek előállításában,
s ha küzdelmeket fest, azok inkább hajlanak
a drámai, mint a tragikai felé. A közép fajok
az ő valódi eleme, s azokban képes maradandó becsüt is teremteni. Elméje józan,
rendezett, czélzatai mindig világosak, s ha a
szenvedély hevét nem képes is reá lehelni
alakjaira, azok mindig nemesítő hatást gyakorolnak. Technikai ügyességét, mely szinte
közmondásossá vált, említenünk sem kell.
Oly termékenység mellett mint az övé,
nem csodálhatnék, ha színmüvei minden
perczét elfoglalták s öt minden egyéb tevékenységtől elzárták volna. Épen ellenkezőleg.
Mióta (1854) a színpadról lelépett, hol addig
kisebb szerepekben mint színész is működött,
— a színháznak huzamosb ideig tevékeny
titkára, majd gondos és tanult rendező, legújabban dramaturg és a drámabiráló választmány elnöke, mindenik minőségében
szorgalmas, pontos, igazságos, lelkiismeretes
tisztviselője a nemzeti színháznak, melyet
Szigligeti nélkül képzelni sem lehet. A mellett egyéb irodalmi működésre is marad
ideje. Eredeti drámái nagy száma mellett
számos forditmánynyal is gyarapította a
repertoirt; többnyire szini hatású s a mellett belbecsesel is biró müvekkel. Elég ezek
közül a régibb időből Dumas „III. Henrik és
udvarát," Albini „Veszedelmes nagynénéjét," stb. említeni; legújabban Shakespeare
III. Rikhárdját adta jeles műfordításban,
mely a Kisfaludy-társaság magyar Shakespearejében már meg is jelent, színpadra azonban a czimszerep ábrázolójának hiánya miatt
még nem kerülhetett. Nem említve olykori,
szükség parancsolta, de magvas és objektív
polémiáit, néhány aesthetikai értekezést irt
a dráma elméletéről, melyek egyikével a
Kisfaludy-társaságnál foglalt széket, másika
egy színházi naptárban jelent meg; vázlatai
régibb szinésztársai életéből, becses és szel-
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lemdús jellemrajzok, melyeket kiegészítve s
összegyűjtve is óhajtanánk olvasni. Legközelebbről mint versköltő lépett föl; a közhit
neki tulajdonítja a „Perényi" czimü névtelenül megjelent nagyobb költői beszélyt, mely
tavai a Nádasdy-dijra versenyzett s dicséretet nyert; legújabban a Kisfaludy-társaságban olvasott néhány költeményt.
Szigligeti mint ember, köz- és magánéletben átalános tiszteletben áll, s azt tiszta
jelleme, nemes modora, igénytelen egyszerűsége s tanuságos, kedves társalgása által
egyiránt megérdemli. Családi élete boldog,
csöndes, tiszteletreméltó. Atalában, munkásságát, jellemét a gondviselés szép élettel
jutalmazta meg.
Mi ez alkalommal csak azt kívánjuk neki,
érjen még sok esztendőt, s ugyanannyi diadalt! Tartsa meg az ég erejét, munkásságát,
költői erét! Szerezzen még sok jó estét a
színháznak, s érje meg még íaehány darabjának századik előadását!
—á—r—

Bozzay Pál hátrahagyott költeményeiből.
Pusztaság a világ . . .
Pusztaság a világ, kert az én kebelem,
Egyetlen virágja hervadó szorelem,
Hervadó szerelem bús árnyéku fája,
Könyem nedvesiti, fájdalmam táplálja.
Kert az én kebelem, gondatlan kertésze
Vájjon melyik lehet: a sziv-e, az ész-e?
Talán mind a kettő, s mig egyik ültetett,
A másik kitépe reményt s emlékzetet.
És a kert virági pusztán elveszének,
Összetiprák őket zajgó szenvedélyek;
Mit állsz te még bonne hervadó szerelmem,
Terhes remény-vesztett kinodat viselnem.
Elmúlt örömeid emléke nem éltet,
Oh hadd szakasztom ki e kinos emléket!
El még bennem, noha illatját nem érzem,
Virági elhulltak, — tövisétől vérzem.
Nem, ne távozz tőlem, ágyán gyötrelemnek
Hamarább lesz talán vége életemnek,
És mikor lelkemet majd ki kell lehelnem,
Akkor szállj el tőlem hervadó szerelmem!

Egy gazdag ember életuézetei.
(Egy holland kereskedő naplójából.)

Negyedik fejezetElhard ur az üzletbe kerül, megbetegszik s tévútra
tántorodik.
>.
(Folytat&s.)

Másnap reggel meglátogattam Elfridát. Egy
tiszt leánya volt, s özvegy anyjával együtt a sovány nyugdíjból élt. Mily szegényes volt a szoba,
hová yezettok, de mikor ő megjelent, elváltozott
minden, nem láttam semmit, csak az ő tündéralakját. Nem volt addig nyugtom, míg anyám meg
nem hivta őket hozzánk, s mig meg nem mutogathattam e szép leánynak kivülről és belőlről egész
gazdaságunkat. Azt hittem, hogy szeme-szája eláll,
mihelyt ezt a nagy pompát meglátja, — dehogy!
egyszerű ruhájában mint büszke királynő lépdelt
a puha szőnyegeken, smelletto kövér anyám földiszitett selyemruhájában szakácsnénak, én pedig
egy föleziezomázott borbélynak látszottam.
Tanuld meg azt, édes Flóriánom, hogy csak
gazdag ember lehet igazán szabad. Igaz, hogy a
gazdag is hazudik, csal, tettet és hizelog —miért?
hisz nem szorul ilyesmire. Kár, hogy legtöbb helyen a rabszolgaságot eltörölték. Az ókoriak, még
a latin iskolából tudom, okosabbak voltak, maga a
szentirás sem ellenzi azt. Kelet- és Nyugat-Indiában még most is divik, nálunk is szép szerével
sokra lehet menni. Az emberiség jelentékeny része
munkára s engedelmességre van teremtve, jól
megy minden, ha a munkásokat jól tartják, s nem
ütik derüre-borura. Mennél alázatosabban hódolnak meg előttünk, annál bővebben részeltetjük
őket a nekünk jutott fölöslegből, elnézzük, hogy

egy pohár sört igyanak, egy pár pipa dohányt szólt: „Sajnálom, hogy figyelmeztetésemet semmibe j te. De anyám nem buslakodott. Mideuképeii
szívjanak, a búcsún vigadjanak, s velünk együtt sem vette. Igen, résztvevő indulattal viseltetem ön ! vigasztalt, s annyira földicsért apám előtt, hogy ez
egv templomba járjanak. Nem szabad fennhéjá- iránt, s szivesen fölmentettem volna mindkettőnket jutáimul egy csinos nyerges lóval ajándékozott
zónak lennünk, a nyájasságmegbecsülhotlen kincs. o kellemetlen helyzettől. Remélem, hogy ezentúl meg. De nem sokáig örvendhetett anyám dicséreS ha a szegények közül valamelyik fölemelkedik, is jó utón halad, s nem sokáig vándorol egymagá- tének. Mihelyt az első bánat szivemről eloszlott, a
kincset talál, örököl, vagy a sorsjáték kedvezőleg ban. „Én" — s egykissé elpirult — „régóta el va- borban kerestem vigasztalást, s annyira vittem az
üt ki ránézve, nom mondhatja, hogy nevetséges gyok már jegyezve, Curt jegyesem épen tegnap előtt ivásban a művészetet, hogy egy boros hordó sem
tett volna túl rajtam. Piét is, ki mellesleg legyen
főúri gőg tesz engem visszataszitóvá, pedig lehetne kapott biztos állomást. Isten áldja meg önt!"
okom a büszkeségre, ugy tetszik, mintha e hajAz édes hang elnémult, a tündér elsuhant, mondva,engem igen szeretett majmolni, amennyire
lamból egy adag a vérembe szivárgott volna át. nem gátolhattam meg, — én ültem le a padra, s csak tehette, velem együtt hörpintett, s megvallom,
De szerencsére, kivételesen találhatni egyese- zokogtam, Flórián, hidd el, ugy zokogtam, mint hocry ilyenkor rokonszenvezni is tudtam öcsémmel.
ket, kit még józan korukban is magukat velünk valami ostoba gyermek. De nem sokáig, mert haza Ha neki mérgesedett, nekem állott felébb, s rögtön
egyenlőknek merészük tartani, s négyszem közt kellett mennem. Az udvaron a szolgáióval talál- alább hagyott; legalább nyilt volt, s nem az az
mondva, némileg van is erre joguk. Mi vagyunk a koztam , megkínáltam egy forinttal, s kérdezem : alattomos alamuszi, milyenné később vált.
De azért ne hidd, hogy magunkat lealacsonyítva,
föld urai, ők is futkosnak a földön, de csak ugy, „hol lakik a kisasszony jegyese, Curt ur ?" „Köszömint a kóbor vándorok, kiknek egy talpalatnyi nöm szépen, urair>, tehát csakugyan vőlegénye az minden jöttmenttel együtt boroztunk s az utczán
fekhelyük sincs. Mi függetlenek vagyunk, mert az ur, a kivel levelez. Coblenzbon kerületi ülnök." keresztül kasul tántorogtunk volna. „Fiuk, bármit
senkire és semmire, azok pedig f üggetlenok, mert
„Gyorsaság és pontosság, határozottság az tesztek, az illendőség határát ne lépjétek túl,"
kevésre szorulnak. Mi urak vagyunk a champagner üzletben!" ez volt mindig jelszavam. Egy óra igy figyelmeztetett bennünket apám bérmálásunk
alkalmával, „ne feledjétek el, s ne szennyezzétek be
és osztriga mellett, azok szintén urak kenyér és múlva gyorskocsin mentem Coblenz felé.
viz mellett. A kinek semmi igénye sincs, az csakElég időm volt, tervemet higgadtan átgon- ősi szép nevetöket!" Ez sok rosztól visszatartott.
nem oly boldog, mint az, ki minden igényeit kielé- dolni, s mikor végre az ifjú a hivatalnokot otthon Finom társaságban, arra való időben, s finom
gítheti.
találtam , a törtlábu irószekrény , a kopott kerek bortól részegedtünk meg.s naponként csak egyszer.
Csodálkozol ezen észrevételeimen; osztelensé- asztal, a töredezett székek, a nagyanyám idejéből Ha papa nem volt otthon, fölhasználtuk az alkalgem utóhatása ez. Elfrida a szó teljes értelmében való pamlag, s atalában az egész szoba szegényes mat, különben arra pontosan ügyeltünk, hogy az
e kivételes emberek sorába tartozott. S épen azért, kinézéso bátorságot öntöttek belém. Pénzzel és jó ebédtől el ne maradjunk, mert ez nagy szálka volt
mert minden korábbi s későbbi élotnézetemmel szóval sokat ki lehet vinni. — Az első bemutatás apánk szemeibon.
Néha-néha sikerült is ez. Éh még legjobban
teljes ellentétet képezett, lehetett reám oly erős után igy kezdtem: „Régóta ismerős ön Lanken
tudtam magam találni. Ha a fogadóból tántorogva
s tartós hatással. Rövid ideig tartó ismeretségünk- Elfrida kisasszonynyal ?"
ből is fölhozhatnám több jellemző mondatát, de
Meglepetve nézett reám. „Talán viszony is van kerültem is haza, húsz lépésnyire házunktól, igy
elég legyen csak kettő. — „A boldogság nem az önök között," folytatám neki bátorodva. „Legyünk szóltam magamhoz : „szaporán Elíiard, szedd
élvezetben, hanem a lemondásban áll." Eleinte alig nyíltak. Az ifjú nő engem nagyon érdekel, s ugy rendbe magadat," s ugy tettem, a mint elgondovoltam képes o tétel értelmét fölfogni, de varázsszava veszem észre, hogy ő sem egészen hideg irányom- lám, szilád léptekkel montem föl a lépcsőn,
hitelére teljesen belenyugodtam. Arany órámat egy ban. De lássa ön, én nagyon szeretem a békét, nem uriasan hajtottam meg magamat, s mint a peczek,
katholikus szobaleány ellopta, s a legközelebbi akarnám, hogy a kisasszonyért egymás nyakát oly egyenesen ültem az asztalnál, még arra is volt
bátorságom, hogy az apám által poharamba töltött
gyónás után az óra visszakerült, s én odavetve kitekerjük."
rajnai
bort lenyeljem. Szegény Piét azonban
jegyeztem meg: „no ez is a kisasszony nézetének
A hivatalnok jóízűen nevetett. „Bizony nem,
gyümölcse." — „Ez még a legkevesebb, Lónk ur, ifjú barátom, ellenkezőleg , remélem , hogy laka- ugyancsak megjárta. Háromszor-négyszer is kereste
bár mennyibo korült is az ön aranyórája, többet ér dalmamra a logfrisebb egészségben jön el." De én az evőeszközöket, de nem tudta megtalálni, haraannál az a lelki nyugalom, melyet a leány a lemon- meg ezt nem akartam. „Nem csodálkozom rajta," gosan ütött öklével az asztalra, ugy hogy a tányédás után szivében talált."
viszonzám, „hogy ön Elfrida kisasszonyt szereti, de rok is csörömpöltek, s eképen szólt: „hol a menyÉs hidd el, Flóriánom, azon perezbon minden lássa, épen azért ne álljon az ő boldogságának kőbe van már az a kanál?" „Micsoda? micsoda?
elkövetett kihágásomat megbántam, magam előtt útjába. A szerencse (alkalmazni akartam kedvese szólt föl atyus, letéve kezéből az újságot.
„Ah, atyus, hiszen ismeri már Piétet, útvisszaborzadtam, ha magunk vagyunk, leborultam gyakorlati elvét) nem az élvezetben, hanem a levolna előtte, hogy minden bűnömet megvallva, az mondásban áll. S én nagyra becsülném az ön le- közben vitatkoztunk, még most sem ment ki az
eszéből," igyekeztem kibékiteni apánkat. „Hm!
ő angyalszive mentsen föl. Nagy szemeivel reám mondását."
nézett, lelkemben éreztem tekintete hatását, s e
Komolyabb lett. „Nyugodtan végig hallgat- hm!" zsémbelt, nem adva hitelt szavaimnak. ,,Oh
pillanat szelid fényében nem volt sem gyűlölet, sem tam önt," mondta végre, de ez ügybon Von Lanken fiuk, fiuk!" sóhajtott mama. De én az öreg gyönge
megvetés, inkább bánatos érzelem.
kisasszonyt illeti az első birósági itólet, s ő már oldalára tapintottam, s igy folytatám. „atyuskám,
Ha nem voltam körében, egy pár negyedóráig régóta meghozta a végzést." E szavaknál fölemel- midőn ma kilovagoltam Kerkering gróffal s Lafleur
báróval találkoztam. Ej, de szép hátasió! igy
ismét a régi tudtam lenni, a magamat megerőltetve, kedett üléséből.
szóltak."
„Bizony szép ló is az!" jegyzé meg atyám
Szegény botor! vagy nem értett meg", vagy
igy szóltam: „Ugyan, ugyan Elhard, mi jut eszedbe!
büszkén.
„Kívánságokra egyszer-kétszer föl s alá
Egy koldusleány' Mit mondanak majd Amster- nem akarta mogórteni. Én is fölugrottam, mit üzdamban . . . és a papa?" Okoskodásom nem segí- zem-füzzom órákig e tárgyat: „Tudja meg az ur, lovagoltam; aligha nem félvér! mondták." „Féltett semmit, hozzájárult még éhez az is, hogy men- hogy én gazdag vagyok, egypár ezer forint som ide, vér bizony," orősité apám, ,,ha valaki ki tudja
nélinkább jártam utána, annálinkább korült, soha sem oda . . . ötezer frtot most mindjárt készpénz- szemelni, én ki tudom." „Azután megmérték, megbecsülték, azt mondva, hogy a testvérek közt is
sem beszélhettem vele négyszem közt. Keveset ben, a másik öt
ettem, semmit som ittam, s visszautasítottam a
Nem volt benne annyi udtariasság, hogy végig megér nyolezvan koronás tallért."
vidor pajtások meghívását, kiknek roszul esett hallgatott volna, a másik ötezer frtot a torkomba !
„S nekem csak hetvenbe került. No lásd,
elmaradásom. — „Elhard," kérdezte jó anyám, szorította, s taszított az ajtó felé. Szerencsére feleségem, to mindig azzal vagy, hogy én ráhagyom
„mi bajod, nem tetszik neked itt, vagy tán adós- kopogtattak, egy ur nyitotta ki az ajtót, de ezen magamat szedni; Kerkering gróf hires lóesiszár,
ságod van?" Pirulva vallottam beelőtte szerelme- szavakkal:
» ™Ul7nl. „talán
tolón nom
nom jókor
inkor jövök,"
iiWnk " távozni
tnvrv/ni akart.
nlrart. ! hallod-e, mit mondott ?"
n n
met. Megrázta fejét, de tagadólag nem válaszolt. Ez esemény észrehozta a dühösködőt, s szabadon
örömében lecsusztatott még egy pár pohár
„Isten neki,fiam, ha boldogságod ettől függ, atyá- eresztett. „Kérem, kérem," kiáltottam az idegenre, bort, Piét pedig látszatból egy pár falatot tödat csak bizd reám. Mari nénéd nem élhet örökké, mialatt nyakkendőmet igazgattam, soha jobbkor mött szájába, s csaknem tele tányérját visszamajd onnan is öröklünk valamit, mihez atyádnak nem jöhetett. De vigyázzon, mert ezzel a dühös adta az inasnak. ,,Czilikém," szólt este apám,
szava sem lehet." (De még, mint tudod, a néniké őrülttel önnek is „meggyűlhet a baja." Midőn ez midőn már levetkőző félben volt, „azt hiszem,
jó sokáig huzta-halasztotta a másik világra való utolsó szavakat kiejtettem, már az ajtón kivül hogy ma este a fiuk nem voltak józan állapotban!"
utazást, s Piét nagybátyád a legkövérebb falatot voltam, nem vártam választ, gyorsan szöktem le a „Ugyan az istenért, mi jut eszedbe," viszonzá
halászta el előlem. A szemtelen örökséghajhász !) lépcsőn. A hajóval mentem vissza, hogy a szép anyánk, „hiszen Elhard nagyon is okosan társaiAz esteli theázás alkalmával beszéltem anyám- tájékon gyönyörrel legeltethessem szemeimet, de i gott veled." „Igaz," szólt az öreg ur gondolkozva,
..:..„+„,. mindnyájunkat
miniln\7».íiinWat leszorított.
loa^ni-ítntt Mikorára
lvr;ií-<-vváva „de csakugyan szép ló is ám az. De az a P i e t . . .
mal; másnap reggel gondosabban öltöztem föl, mint egy zivatar
rendesen s Elfridáékhoz mentem. A szerencse ked- haza értem, Lanken kisasszony anyjával együtt a ugy égett az arczuk.-'
Ilyen tréfás kalandunk néha szerencsésen
vezett. Messziről láttam a lugasban világoskék szomszédság nagy meglepetésére eltávozott, apám
és Piét öcsém az én nagy boszuságomra hosszabb végződött, de ne hidd ám, édes fiam, hogy ez a
ruháját, s egyedül találtam.
folytonos kicsapongás nekem gyönyört szerzett
„De korán, Lónk ur," mondta hidegen, éa időre lerándultak.
volna. Nem feledhettem még el egészen Mfndat.
fölállott „tán valami baj történt?"
ötödik fejezet.
Ha valami derék szoba-cziczussal enyelegtem, ugy
„Nem, drága kisasszony," viszonzám resEkotő
csak nagynehezen
folytathatja naplóját, tetszett, mintha ő nézne rám szemrehányó pillahangon, „do szeretnék megtudni valamit, . . azért
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„Ne is fáraszsza magát tovább, "szolt, „ereszDe én anis majd elmont az eszed, azaz: szemet vetettél egy i mintha a német költők éneket zengené.
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szegény leányra. Egy pár észrevételből s halvány I nál dühösebben ddoboltam
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ittam,
De a lugas előtt én állottam őrt. „Ki kell czélzásidból rögtön kivehettem mindent, gyors és ha- j pedig sem a dal, sem a bor nem esett jól.
önnek engem hallgatnia, ne féljen, nem tart soká. tározott cselekvésre szántaméi magamat. Szelidebb |
Volt kompániánkban egy orvos is, ki ha a
Nem vagyok méltó önre Elfrida, de mióta megis- érzelmű vagy mint én, mint engedelmes gyermek j szükség kívánta, segitett rajtunk. Ez egy izben
mertem/mintha kicseréltek volna; s ugy vettem j szót fogadtál, s ezért jutalmul nemsokára%gy jól | igy szólt hozzám: ,,Van Lónk, ha igy folytatod,
észre, hogy ön részvéttel viseltetik irányomban, a megtermett kisasszonyt vehetsz nőül. Igaz, hogy | egy évre üresen hagyod a csizmádat!" „Lehet,"
mit elkezdett, ne hagyja félben. Anyámnak kimond- külsőleg szebb is lehetne; négyszem közt mondva, j válaszoltam, „de azért még sem fogadok veled,
hatlan gyönyört szerez . . . Lankenné asszonyság- ha ránézek, ugy teszik, mintha ponty tyá változnék j mert még patkánymérget etetnél velem, csakhogy
nak is, . . . azután meg, lássa, nagyon gazdag által, vagy ha'akarod, hát nem bánom, olyan mint j megnyerd a fogadást." S hiszem is, hogy megtette
vagvok ám."
a nagyszájú aranyhal; igaz is, aranyhalacska a ; volna, dühös egy ficzkó volt, sem istent, sem ÖrdöOkaim vége felé, a mit pedig okos embernek te jegyesed, mert aranyat hoz magával; majd j göt nem hitt.
kerülnie kell, mindinkább gyöngültek, de érvelément ez egy pár hónapig. Atyám és
( Igy
sem gyöngeségeért az ő nagy szemeit vádolhatám. egymáshoz törődtök, elég ha te szép vagy, 3 !i
gyermekeid
majd
reád
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nem
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oly
öcsém
elutaztak;
apám haragosan, pedig adossaSáppadt volt, de mindamellett is nyugodt, leült
a padra, 3 csaknem szánakozva tekintett reám, igy mogadólag belenyugod ni a sors végzetébe, mint '• gomnak felét sem tudta meg. Az ón szabadsagom
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idejo is nemsokára letolt. Testileg csak megvoltam,
de lelkemben kimondhatlanul elkesoredtom. Fiatal
voltam még, édes Flóriánom, nom birtam önálló
üzlettel, benned sem gyönyörködhettem ; elgondoltam, hogy sok rohanhat meg, milyen unalmas lösz
az élet Amsterdamban, s átalában milyen unalmas
az roárn nézve mindenütt, — nem haboztam, elhatároztam, hogy öngyilkosság által kell megszabadulnom az unalom mérgétől.
(Folyt köv.)

S a s k u K á r o 1 y.
(•j-1869.jul. 22.)

Országszerte, de kivált a fővárosban igen
sokan ismerték Sasku Károlyt, külsőleg legalább, inert alaposan bizony kevesen ismerhetek ; minek két fő oka volt :|egyik e férfiú
túlszerénysége, másik a 20 év óta agyában megfészkelt rögeszme, melyet sirjába is magával vitt.
Azok, kik Sasku
Károlyt holdas-óráiban a rendőr-kémek
(Policzei-spiónok)
ellen hevesen szónokolni hallották,
méltán lehettek azon
hiedelemben, hogy
ez ember nagy lelki
rázkódtatás következtében, sötét rémekkel küzd, elmeháborodott. A min
csodálkozni épen
nem lehet, mert ily
heves szónoklata
órahosszakon át tartott; és pedig igen
sokszor utón s útfélen, a hol s a midön csak alkalom
volt reá.
Ellenben azok, a
kik közelebbi, tudományos érintkezésbe jöttek vele, mint
például a magyar
tud. akadémiai tisztviselők s a tagok
nagy része is, más
véleményben voltak
felöle; jól ismerték
bár kiirthatlan rögeszméjét, de ismerték egyszersmind
nem mindennapi tudományosságát ; s
érintett gyöngesége
daczára is, mint reális tudóst, s azonfelül ritka jellemü
ÍZ—
hazafit s embert becsülték.
E különcz férfiú élte vázlatát, kivel csaknem egy évtizeden át együtt hivataloskodtam, s kihez a legönzéstelenebb rokonszenv
csatolt, minél hűbben előadni megkisérlem.
Sasku Károly született Szatmármegyében Felsőbányán, a kezeim között levő iskolai bizonyitvány szerint 1807-ik évben; atyja
ottani bányabirtokos leven, szép reményekre
jogositott fiát a máramaros-szigeti s debreczeni ref. főiskolákban taníttatta, s papi pályára szánta, melyre, ugy látszott, hogy
komoly természeténél fogva, nagy hajlama
IS volt.
A theologiát a debreczeni kollégiumban
kitűnően végezte ugyan, de az akkori tanrendszerhez képest egyszersmind a jogot is
végezvén, jogi gyakorlatra ment s ügyvédi
oklevelet szerzett praeclarummal.

Az ügyködés azonban nem volt inye szerinti pálya, ezt is abban hagyta, s oly állás
után vágyódott, melyen ne legyen alkalma
ellenséget szerezni; elhatározá tehát, hogy
mérnökké lesz, különben is kedvencz tudo5
mánya lévén a számtan. E czélból 183 /6-ban
a pesti egyetemnél a mérnöki tanfolyamot
hallgatta s azt kitűnő eredménynyel be is
végezte.
A mérnöki tanfolyam bevégeztével a
budai országos épitészetnél találjuk öt, de
már 1842-ben a máramaros-szigeti ref. lyceumban mint a bölcsészet, mennyiségtan, történettan, természeti jogtan, országtan, országállapottan és neveléstan nyilvános tanára,
osztályfelügyelö és pártfogósági kiadó-jegyző
„általánosan elismert buzgósággal s lelkiis-

Sasku Károly. — (Jankó János eredeti rajza.)

méretesen működik," miként az ott nyert
gondnoki bizonyitvány tanúskodik.
Azonban, ugylátszik, e pálya sem volt
ínyére, mert már 1844-ben búcsút vett Szigettől , mint mérnök a Tisza-szabályozásnál
vállalt hivatalt, s már 1846-ban 1200 pírt
fizetése volt, s ugyanez évben Paleocapa
Péter, velenczei kir. épitészeti igazgató kiséretében, mütani munkálatok s tervek megvizsgálása végett a Tisza-völgy hivatalos
beutazására küldé öt gróf Szécfienyi István,
mint az akkori Tisza-szabályozás elnöke, kinél
Sasku nagy becsben állott; nem egyszer maga
mellé vévé öt a nagy hazafi körutazása alatt,
s adott véleményét mindannyiszor figyelemre méltatta.
1848/9-bena közlekedési minisztériumnál
volt alkalmazva, s midön Csányi vette át e

minisztérium tárczáját, Saskut kitűnő figyelemre méltatta, de saját óhajtása folytán
honvédszázadossá neveztetvén ki, nemsokára
egy guerilla csapat szervezése s vezérletével
bizatott meg.
önzéstelen hazafiságának
bizonysága,
hogy mint honvéd, századosi fizetését az országnak ajándékozta, és saját költségén
szolgált.
A harcztéren is hűn teljesité kötelességét,
tett a mit tehetett. Hadi szolgálata azonban
nem tartott sokáig, a katasztrófa bekövetkezett, a seregek és csapatok egymás után tették
le a fegyvert. Sasku csapatjára is reá került
a sor, mely az önkénynek szintén fejet hajtott, — egyedül Sasku akart ellenszegülni, s
kardját az oroszoknak nem akará átadni.
Azonban a dacz mit
sem használt, egy
csapat szuronyos
nmszka öt is lefegyverzé, s mint foglyot parancsnokához vivé, a ki öt bántatlanul elbocsátá.
A haza ügyének bukása egyszersmind Sasku életének is forduló pontját idézte elő.
Egyszerre
vagyon, hivatal s minden nélkül maradva, az ország középpontjába, Pestre
sietett. Itt azonban
látván a naponként
életbeléptetett uj
meg uj rendszabályokat , úgymint
Tendőr-, csendőrséget, bélyeget, monopolt, hozzá még a
számtalan befogatást s kivégeztetést:
semmi hivatal, vagy
bármi más szellemi
foglalkozás után
nem nézett, hanem
megvásárolt egy
fürészt, azt karjára
akasztván, házról
házra járt, s fafürészelönek ajánlkozott. — Természetes,
hogy mindenünnen
kiutasították, azon
megjegyzéssel, hogy
ilyen egyén valami
nemesebb szolgálatot is tehet a társadalomnak.
Sasku azonban következetes maradt
sokáig, mindaddig
tudnillik, mig csak egy fillérje s valami eladni valója volt. Pénzét ugy osztá be, hogy
naponkint egy ezüst hatosból kijöjjön. Rendesen burgonyát vett, azt megfőzte, s egy
hónapnál tovább tengődött ily módon.
Valószinüleg e szenvedés közepett tört
meg tántorithatlan honfi szive és hite, nagy
lelki rázkódtatásonkellett átmennie; nemzete
bukásának eszméjével sehogy sem tudott
kibékülni. Kiváltképeni ellenszenvét költötte
föl a rendőrigazgatóság (Policzei direktió) s
annak titkos bérenczei, a rendörkémek, kik
akkor csak ugy nyüzsögtek Pesten. Azok
elleni gyűlöletét képtelen volt elfojtani, ellenszenve uton-utfélen kitört, s nyiltan piszkolta
és szidta őket, egyszersmind mindenkit figyelmeztetett, hogy óvakodjék a rendörkémektöl
(a policzei-spiónoktól).

„Álmába beszélni kényszeritik az embert, s
,,Az ételbe, italba, szivarba mérges gázokat
Ez soká nem maradhatott titokban.
ekként csalják ki magánosak titkait.
fúnak, sőt még a levegőt is megmérgezik.
Egy este, midön Sasku vacsorájáról haza
„Betegség nom létezik, minden látszólagos
„Az ember gondolatait lophotographirozzák."
ballagott, a nemz. múzeum kerítése mellől kör oka a policzei-spion mérges fuvása; ha valaki
Ugy látszik, ez volt a legtulzottabb, a
egy csapat rend- és csendőr szuronyt szegezve meghal, azt a policzoi-spionok ölik meg, senki sem
legfelfokozottabb képzelödése.
rohanta meg öt, s a rendőri
Ezen s még ezekhez sok hahivatalba vivé, a hol egy bérsonló
dolgokat jegyzett ő fel a
kocsin, száj át betömve, a Rókuszi---""-'
i
policzei-spionokról,
kik ellen
kórházba, még pedig egyenesen
mindennap
több
izben
dühösen
az őrültek osztályába hurczolkikelt,
s
olykor
midőn
munkaták, s midőn először agybafőbe
közepett
el
volt
mélyedve,
felfélholtra verték volna, egy pricsfelugrott,
fogta
a
csákányát
s
re féloldalt fekvő helyzetben
futott
fel
a
második
emeletbe,
a
kegyetlenül leszijazták, s 14
hol a kályhalyukakat mind átálló napig szakadatlanul, mint
kutatta, a policzei-spionokat keőrültet kínozták. Az orvosok taresvén azokban, s ha ott sem tanácsára azonban, mint nem velált reájok(mi igen természetes),
szélyes s nem is örült, legfölebb
akkor a házmesternek ki kellett
csak rögeszmével vesződő egyén,
nyitni a padlást s ott tartott reás a mellett tudományosan képjuk vadászatot. Azután kimezett ember, 14 nap múlva szarültén tért vissza, színéből kibadon bocsáttatott.
kelve s zúgolódott, hogy a házEme kegyetlen bánás volt
mester megszöktette őket.
kétségkívül, ami szegénySaskuLeginkább akkor volt eleban örökre kiirhatatlanná tette
J-.
mében, midőn hetivásár alkalama rögeszmét, melynek akkor,
.;
mával a vidékiek Pestre jöttek.
fájdalom elég alapja volt; de
Sasku ilyenkor korán kelt fel, a
melytől aztán ö később sem szapiaczra sietett, maga köré gyüjté
badulhatott meg, s mely benne
a falusi pórnépet, s a policzeinéha valódi őrültségig is foko:
spionokról szónokolt nekik órazódott.
hosszakon át. Olyankor mindig
Élete végéig nem szűnt meg
későn
jött a hivatalba, de ez
gyűlölni a rendőr-kémeket s
már
fel
sem tűnt.
rólok túlzott képzeleteit minA
ki
azt merte állitni, hogy
denkivel közölni. E sokszor igen
a
policzei
- spionok korántsem
sajátságos képzeleteket, egy pár
oly
veszélyesek,
annak szemébe
száz pontban foglalva, le is irta,
megmondta,
hogy
a ki a társas mindig magánál hordozta. Ez
dalom
eme
gyilkosait
védelmezi
irat némely érdekesb pontjai a
és mentegeti, az maga is czinkövetkezők:
Puerta del Sol Toledoban.
kosuk. A ki tehát ismerte, rá„A policzei-spionok, orvosok-,
hagyta
a
mit
beszélt.
hal
meg
természetes
halállal,
mórt
nálunk
Magyartudósoknak, ügyvédek-, kézművesek-, művészeknek stb. adják ki magokat, s legfőbb feladatuk az,
hogy Pesten minden házban szállást fogadjanak;
ha pedig ez nem sikerül: a lakókat egymás között
összeveszitik, igy azután valamelyik kihurczolóskodván,az üres
lakhelyiséget a
policzei-spion
veszi ki, ekkor
felmegy a padlásra s a falakat ekként furkálja át, hogy
abba a Dionysius csövet beleillesztvén,
minden lakónak beszédjét
kihallgassa. —
Pesten tehát
minden ház
meg van furkálva s mindenütt
hallgatódznak apoliczoi-spionok.
„Továbbá a
policzei-spionok egyik padlásról a másikra egymásnak
Dionysius csöveken telegraphiroznak, miután az egész
városban minden padláson
tartózkodnak,
a honnan az
utczákon járókelőkre Lathroll - csövekből
kén-, szén-,
egérkő-, fokhagyma- stb. gőzt és gázt fúnak, a népet mérgezvén ; sőt nem egyszer villanygép segélyével le
is dobbantják az embereket. A lovakat megszilajitják, hogy a kocsit elragadván, az embereket
összetiporják.

országon, a 45—47-ig fok alatt, a lég oly egészE szerencsétlen rögeszmén kivül nem
séges, hogy az embereknek egytől egyig száz éven
volt
benne semmi más őrültség, mert midön
fölül kellene élni.
(Midőn beszélni hallotta, hogy valaki szél- ' a legdühösebben szidta s fokosával fenye-

gette a po----- -___
liczei-spiono-~_=-_
^ - v ^ '--_ :~-l£'_f^
kat,ugyanab:
=- " -r -~ - _ - - "_- "Ü ban a percz_-" " - = —- .—Jl-~_ ben bármily
^
tudományos
kérdést is lehetett hozzá
intézni, s ö a
legnagyobb
komolysággal s figyelemmel válaszolt. Azonban
tagadhatlan, hogy
az egész emberben soksajátságos különczség volt.
Alakja és
öltözetje sajátságos volt.
Mindig magyar öltönyt
viselt, több
éven át veres nadrágot,
hosszuszáru
magyar csizmát, melyre
pakfongból
gombos kis
Veszprém.!
sarkantyú
volt
ütve,
télen-nyáron
piros
prémes
kucshüdés- vagy guttaütésbon múlt ki, azt állitá, hogy
mát,
mely
viselet
mindig
egész
simára
kia policzoi-spionok villanygéppel ütötték agyon.)
borotvált
arczával
nagy
ellentétet
'képe>,Oly mérges gázokat fúnak az ember koponyájára, hogy az ember agyveleje feledékenységbe .zett. De mind e gyöngéi, különezségei, rögeszméi valódi értékéből mitsem vonhatsülyod.
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akkor látja ezeket, midőn Veszprém széléhez ért
a várost szidni pedig akkor fogja , midőn egy kis
körutat tett a természet által már rég megalkotott,
de emberkéz által nem igen háborgatott kövezetén, rendetlen utczáiu, s a sziklahogy oldaláról
lenézegető házak között.
De nekünk most nem feladatunk uti rajzot
irni, csak röviden akarjuk ismertetni e régi városunkat.
A Puerta dei Sol Toledoban.
Veszprém nevét sokfélekép származtatják. A
,A vaspálya Madridtól kezdve Toledoig siva- hagyomány Gizella királyné „Vessz el prém" szatag és telette szomorú hangulatú vidékon visz vától, a legtöbb történész a német Weisbrunntól;
keresztül, melyet mindenfelől kopár hegylánczok de legvalószínűbb vélemény Fejér Györgyé, ki
öveznek. De mikor végre három órai menet után azt vitatja, hogy Bratizlaw Bezprém, Keczil herToledo közelébo értünk és a sziklafokot, mely a czeg fiától kapta nevét, mint a ki a honfoglalás
várost a közeledő utasok szemei elől eddig rejtve ideje táján o vidék ura volt. Annyi kétségtelen
tartá, megkerültük, az élénkbe tárult látvány lel- bizonyosságu , hogy már a római uralom korában
künkre oly festői és oly vadregénycs hatást gya- volt ott ogy város, s hogy I. István már i()08-ban
korol, melyet még a legmerészebb képzelem sem Veszprém néven nevezi.
képes kellőleg kiszínezni.
István már királysága 8-dik évében (1008.)
A város fekvése királyi, büszke, páratlan. A püspökséget alapított Veszprémben, majd a veszTajón, mely Tolodo alatt vadul tajtékzó és zúgó prémvölgyi opáczáknak adott görög nyelven
hullámait egy szűk hegyszorosan hömpölygeti okmányt. Ezek zárdájából ma is vannak fenn még
keresztül, két hid vezet át: a Szt.-Márton és Al- némi maradványok a város nyugoti oldalán fekvő
cantara-hidja. A regényes folyam sárgásszinü egyik elrejtett szép völgyben.
hullámai sajátságos üszhangzatot képeznek a körKésőbb mint vár, s a róla nevezett vármegye
nyoző, gyéren benőtt, vastartalmú hegyek vöröses székvárosa volt ismeretes, de legnevezetesebbé
alapszinezetével és a háttérben sötéten borongó tette mégis hajdani egyeteme, melynek jog- és
romokkal. Miért nem siet minden festő, mindon | hittudósai az akkor leghirosebb párisi egyetem
költő Toledoba? A benyomások oly ujak, oly meg- ! tudósaival is vetekedtek. S daczára e tekintélyes
lepők, oly annyira „festeni valók", hogy a leirás- j állásnak, mégsem igen tudunk arról egyebet,
nak erőtlenül, megszégyenülve kell visszavonulnia. | minthogy IV. Lá zló javadalmakkal látta el.
Első tekintetre Toledo látképe oly nagyszerű, oly
A török hódolások idejében mint végvár, sok
megragadó, hogy mikor az ódon kapuboltozaton
zaklatásnak
volt kitéve ugy a török, mint a közeli
át a hidra léptünk, minden perezben mintegy lebűosztrák
hatalom
részéről, mignem a Rákóczi-felvölvo állunk meg egy-egy uj kilátás előtt, habozva
és töprenkedve, hogy melyik tündérios részletet kelés tart? ma alatt vára lerontatott, s püspökei
elkezdették mai alakjába önteni.
bámuljuk meg előbb.
Vallási viszály is gyakran háborgatta lakosait.
Ha Spanyolország e majdnem legrégibb vá- Hatalmas főpapok ültek a gazdag püspökség szérosának mindenfele nevezetességét lo akarnók irni, kén, a kik, mint p. o. az éleseszü, de rendkívül
A tudomány minden ágaira kiterjedő kötetek telnének be azokkal. Ez alkalommal tehát türelmetlen Biró Márton a múlt század közepén,
ismereteinek az akadémiánál viselt javitnoki csak azt az ősrégi kaput mutatjuk be olvasóink- a protestáns mozgalmaknak tűzzel-vassal ellenébe
állása is sok táplálékot adott. Ez hozta öt nak, mely a város felé közeledőnek leghamarabb állottak, noha a megye és város lakosságának naszomébo tűnik. E nagyszerű tömör épület a Puössze hazánk számos elsőrangú tudósaival is, erta del Sol napkapu. A városok napkeleti oldalán gyobb része a prot. egyházhoz tartozott.
kik sokoldalú ismereteiért, lankadhatlan épült kapuknak e képletes elnevezése annyira el
De mind e viszontagságot kiállotta, s épen
tudományszomjáért, ritka emlékezö-tehetsé- van terjedve Spanyolországban, hogy az majd napjainkban jutott azon helyzetbe, hogy sokszorogeért nagyra becsülték az egyszerű férfiút. mindenik nagyobb városban előfordul. Madridban san kedvező helyzetét felhasználhatja. A múlt év
Mindezt azonban felülmulta önzéstelen is van egy Puerta del Sóinak nevezett hely, de ott őszén nyerte meg egy Veszprém felé vezetendő
vasútvonal engedélyét, a mely egy veszprémi
nemeslelküsége. Ö örült, boldognak érezte már a kapunak többé nyoma sem látható, noha emlékirat szavai szerint, legrövidebben köti össze
magát, ha bárkinek is szolgálatot tehetett, s bizonyos, hogy egykor ott js állott egy ily nevű Parist Pesttel, s igy világkereskedelmi vonal, s
hatalmas kapu: ennek helyét most a spanyol főbármire is szólították, kérték őt fel, azt soha város legszebb dísztere foglalja el.
egyszersmind értékesítő útja a gabonadus Mezőföldnek, a fa-, kőszén-, porczellán- és kőgazdng
sem tagadta meg, hanem egész napokon s
A tolcdoi Puerta del Sol csakugyan kapu,
8 éjeken át dolgozott s munkálódott a leg- még pedig massiv, maur ízlésben épült kapu, mely Bakonyságnak, s a város különböző gyári készítnagyobb készséggel másoknak, de dijt és ju- az Alcantara hid közelében emelkedik fel roppant ményeinek. — De még egyéb tekintetben is szerencsés fekvése van. Közel van hozzá a Balaton,
talmat soha el nem fogadott.
nagy, mogorva tömegével. E nagyszerű arab épít- és a folyvást emelkedő balatonfüredi fürdő, mi
Mértékletes életmódja egyszerűségét csak mény, mely igazán megérdemli, hogy oly nevezetes Veszprémre néz\ e azért fontos", mivel Füred köaz athenei Diogenesével hasonlíthatni össze. városnak szolgáljon bemenetül, mint Toledo, egé- zelében ez a legnagyobb város.
szen színpadias kinézessél bir, s bátran lehetne a
Reggel, este egy pohár hideg tejet ivott
Ezenkivül a dunántúli honvéd-kerületnek is
legpompásabb diszitményül alkalmazni valami
meg, délebédje legfelebb 24 krajczárból ke- középkori, romantikus hősies darabhoz, a nélkül, székvárosa, miután azon egész területnek ez
rült ki, bort, szeszes italt soha nem ivott, hogy rajta bár a legkisebb részletet is változtatni legtermészetesebb központja, s mint ilyennek is
kilátásai vannak az emelkedésre. Ezekből kitűnik,
mindig korán- lefeküdt.
kellene.
hogy
Veszprémnek szép jövője van, s ha országos Jövedelmének nagyobb részén könyveket
Hanem annyiban ma már a Puerta del Sol befolyása nem lesz is valami rendkívüli, de Dunánnyomatott, s azokkal az ország valamennyi sem érdemli a,,kapu" nevet, a mennyiben a városba túl városai között tekintélyes — ha nem a legtetanintézeteit elárasztotta. A mi felesleg vezető ut mellette vonul el, és a kaput jobb felől kintélyesebb — hely van kijelelve számára, épen
pénze megmaradt, azt a szegények között hagyja.
helyi körülményeinél fogva.
Toledo egykor Spanyolország legnépesebb,
osztá ki.
S napjainkban már irodalmilag is ébred. —
Jellemző volt benne, hogy bankjegyet legiparüzőbb és leggazdagabb városa volt, mielőtt Egyidőben néhány évig o tekintetben is hires,,
II. Fülöp király székhelyét Madridba nem tetto
senkitől el nem fogadott, fizetését mindig át. Vele minden élet, mindon fény az uj fővárosba hogy ne mondjam: ,,hírhedt" volt, amennyiben itt
ezüst pénzben kívánta, s maga is ezüsttel költözött, s Toledo élőhalott múzeuma lőn a spa- tanyázott az ósdiság Mondolatos tábora, de a
nyelvújítási viták lezajlása (1825.) után egész
fizetett.
nyol birodalom egykori nagyságának. Most valami 1866-ig — kivéve 1820—1824-ig a róni. kath.
/
Történt egypárszor, hogy az utczán bank- komor, gyászoló hangulat ömlik el az egész város „Egyházi Értekezések"-et
— nem igen adott életfelett,
és
e
sötét
vonás
még
föltünőbbé
válik
az
jegyet talált, egyszer a többi között öt forinjelt magáról. Ekkor azonban alapítottak ott egy
tosat; megállott s rátette fokosa nyelét és által, hogy Toledoban a papság sokkal inkább „Veszprém" czimü lapot, mely 1866. s 1867. utolsó
várt, míg egy szegény napszámos jött, ekkor j előtérben áll, mint az ország bármelyik mai váro- felében járt is, s mint vidéki közlöny megállotta
sában.
S. L.
helyét, 1868-ban szünetelt, mignem ez évben újra
odaintette s szelíden kérdé: „van-e magának '
meginditottak egy„Veszprém vm. Közlöny"czimü
szüksége erre az izére?" Képzelhetni a szehetilapot, de ez is kevés ideig állott fönn.
gény napszámos örömét, ki az öt forintot
Veszprém.
Művelődési közegei közül megemlítjük jól
mohón felkapván, hálálkodva elsietett.
Ha az utas Pest felől Székesfehérváron és berendezett róm. kath. papnöveldéjét és gymna-.
Még csak élete utolsó szakáról pár szót. Palotán át, a szép Bakonyalján közeledik Vesz- siumát. valamint az angol kisasszonyok kezébon
Midőn már súlyos betegen feküdt, hazánk prémhez, távolról egy kellemes sikság közepéből levő nőnevelő-intézetét; van ezenkivül még Veszegyik legkitűnőbb orvosa dr. Kovács Sebes- hiszi kiemelkedni a várost, melynek a „vár'--ban prémben e század eleje óta egy árvaház, melyet
tyén Endre kétszer látogatá öt meg, ápoló- levő kiválóbb épületei messze ellátszanak. Azon- Zsolnai Dávid kanonok alapitott, s egy jól felszenőjének pénzt adott, leikére kötvén, hogy ban csalódik, mert maga a város egy különösen relt nyomda.
Megjegyzünk még annyit, hogy képünk az
a beteget tan ápolja; s midőn már meghalt, ! hegyes, sziklás környezetű völgyfenékbe van
építve, s csakis a közepén kiemelkedő béreztető úgynevezett „vár-ut észak-nyugati oldaláról tünöt tiszteségesen saját költségén eltemettetni
templomai, püspöki, káptalani és megyei épületei
E. L.
ajárdkozék; err.il azonban az akadémia el- tűnnek fel messziről, de az összezsúfolt, majd- teti föl
V
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nöke, b. Ei">tv'.'- József nagylelkűié" gondosnem egymás tetejére épített, s többnyire földkodott.
szinti lakházak el vannak fedve szem elől. Csak
tak le. Tekintsük azért öt erről az oldalárúi is.
Sasku Károly okleveles ügyvéd és mérnök volt, a theologiát végezte, az orvosi
tanfolyamat hallgatta, tehát a természettudományokban is, különösen a füvészetben
jártas volt, valamint a csillagászatban is,
annvira, hogy egy álló helyből elmondta
mind az északi, mind u déli égöv csillagcsoportozatait, ismerte az egyes csillagokat s
hogy mily távol esnek földünktől. Legkedvesebb tárgyai a bölcsészet, mennyiségtan
és a nyelvészet voltak
A magasabb számtanban szakadatlanul
búvárkodott, nem egyszer egész éjeken át
küzdött egy-egy mathematikai föladattal, s
megfejtéseit nemcsak magyarban adta ki,
hanem latin nyelvre is leforditván, a külföldi
tudományos társulatokkal is közölte ; egy
ízben a londoni akadémiától dicséretet is
nyert, úgyszintén több mások is elismerésre
méltatták. Sok történeti ismerete volt, ugy
hogy képes volt minden nevezetesb esemény
évszámát megmondani. Nyelvismerete sem
csekély volt: anyai nyelvén kivül a német,
latin, görög, héber, franczia, angol, olasz,
spanyol és portugall nyelvekben szép jártasággal birt; különösen a görög- és héberben.
Mint irónak már régóta ismert a neve.
Harmincz kisebb-nagyobb munkánál többet tett közzé. Az egykori „Tudományos
Gyüjtemény"-ben számos czikke jelent meg;
erkölcstana s illemtana közönségesen ismeretesek; továbbá irt neveléstant, bölcsészeti
és számos mennyiségtani munkát.

Sasku Károly mint nőtlen halt meg;
Felső-Bányán még két testvére él.
Ritka tünemény volt mind különczségére, mind ismeretei sokoldalúságára nézve.
Egervári Ödön.

Két levél Szemére Bertalan
Naplójából
i.
Gróf Teleki László levele Haynauhoz.
Egy bjlga lapban jelont meg a következő
közlemény:
„Gróf Teleki László, a magyar forradalom
volt követe Parisban, a következő sorokat intézi
hozzánk:
•
„Szerkesztő u r !
Önnek ügyünk iránt mindig tanúsított részvéte remélnem engedi, hogy nem tagadja meg
tőlem a következő levél közrebocsátását, melyet
én Haynau tábornokhoz intéztem, s melyet ő válasz nélkül hagyott.
Sokan azon véleményben lesznek tán, hogy
ily levelet intézni oly fajta emberhez, igen nagy
becsület-adás neki; magam sem tudnék e nézetnek
ellenmondani. Ugy kell lenni magának Haynau
urnák is ez n. véleménye, ez magyarázza meg hallgatását.
Hallgatásához nem kell kommentár.
Ha volt egy nap, midőn méltó haragom ellene,
fölülmúlta méltó megvetésemet iránta, ha volt egy
nap, melyen eszembe jutott, hogy e gyilkos, ez
asszony-korbácsoltató, e közvélemény pellengérére
kiszögzett ember mégis osztrák tábornoki egyenruhát visel, ha végre volt egy nap, melyen a borzalom maga, melylyel e gonosztevő eltölté lelkemet, arra birt, hogy igen nagy becsületet adjak
neki,— ugy hiszem, ez csak szerencse volt rá nézve,
s mily aljasság és sülyedés kivántatik arra, hogy
nem élt e jó szerencsével?
Oly ember, ki ama bűnöket követte ol, miket
Haynau, s kivel ugy bántak mindenütt mint vele,
oly ember, kit insultáltak, megsöprüztek, sárral
dobáltak, leköptek, s minden gyalázattal halmoztak — és mégis képes visszautasítani az elégtételt,
a mit én ajánltam neki, — az nem érdemel mást,
mint a mit én adok neki a távolból -— levelem
közrebocsátása által.
Fogadja, szerk. ur stb. 1852-ben szept. l-jén.

kimondanom, hogy épen oly megvetést, mint iszonyt
érzek ön iránt, s hogy Ön ép oly alávaló és silány
és gyáva szemeimben, a mily gonosz és vérengező.
Ezt a pofot kényszeritne ön, adnom a távolból, ha
mielőbb nem válaszolna, legfölebb 12 nap alatt. S
lesz rá gondom, higyje el, e pofot arczára verni,
nyilvánosan, a világ szeme láttára, jelen levelem
közlésével.
Tekintve életkorunk különbségét és az ügy
súlyos voltát: mi engem e lépésre birt, más fegyvert nem fogadhatok el, mint pisztolyt
Szíveskedjék válaszát Londonba, 22.Pickering
Terace, Paddington, Kiss Miklós ezredes ur kezeihez intézni.
1852-ben, augusztus 20-án.
Gr. Tdeki László."
II.
Lukács Móricz gr. Teleki László haláláról
Gróf Károlyi Györgyné asszonynak. Pest,
május 14. 1861.

Méltóságos gróf'né!
Azon borzasztó eseményt, mely a hazát megfosztotta leghívebb fiától, a grófnét legőszintébb
tisztelőjétől s engemet legrégibb, talán legjobb
barátomtól, bizonyosan élénk fájdalommal vette
Méltóságod a hirlapok utján. Engomet lesújtott e
halál és annak körülményei, de meg nem lepett,
mert az előzmények után, ismervén jellemét, lelki
küzdelmeit, mást nem vártam, nem várhattam
annál, a mi történt. Előre jósoltam e gyászos katastrophát már hónapok előtt Méltóságodhoz és
Jósika Miklóshoz irt leveleimbon. S akkor is,
midőn a nemzetnek ünnepelt, sőt bálványozott
kedvencze volt, midőn minden megjelenése közhelyen uj ovatio volt, a legszerencsétlenebb embernek
érezte és mondta magát előttem; meghasonlásban
volt önmagával; még néhány nappal halála előtt
ismételte, mit már azelőtt is többször mondott,
hogy helyzete tarthatlan, kiállhatlan, hogy élete
terhére van, s annak véget fog vetni. Halálának
indoka ha mások előtt rejtély, előttem nem az, s
ugy hiszem a mélt. grófné előtt sem. Isten bocsásson meg azoknak, kik gyanúsításaikkal e nemes
szivet megtörték, ha akaratlanul vagy tévedésből
„Tábornok!
tették; csak azt kívánom, hogy visszariadva eljáíme levelem, melyet két éve intéztem önhöz rásuk ezen szivrenditő következésétől, térjenek
Aachenbe, mihelyt önnek Londonból hirteleni el- magukba, ne vádolják hazafiatlansággal, gyávautazását megtudtam.
sággal, vagy épen árulással a leghívebb hazafiakat,
„Tábornok! én önt ugy tekintem, mint egyik ha velők mindenben egyet nem értenek, s nem
gyilkosát az ön parancsából Aradon kivégzett 13 ugy jártak el a haza ügyeibon mint ők a távolból
tábornoknak, Batthyány Lajos grófnak, Joszenák nézve jónak vélik, ne akarjanak zsarnokoskodni a
János és Perényi Zsigmond bárónak, Csányi meggyőződések felett, s ne hozzanak romlást a
Lászlónak és Szacsvay Imrének, kik Pesten az ön hazára s annak leghivobb fiaira. (Ez Kossuthra
rendeletére végeztettek ki, valamint egy sereg vonatkozik, ki, igaz, Telekit csaknem honárulásmás áldozatoknak, kiknek vére boszuért kiált. A sal vádolta, hirdetvén, hogy szándékosan fogatta
tábornokok, kiket ön megöletett, függetlenségi i el magát. Ezt hallván Teleki, elég gyönge volt
harezunk hősei s Magyarország jogának védői magát egy hosszú levélbon igazolni, melyet báró
voltak. Jeszenák báró rokonom volt s benső bará- Jósika Miklósnak küldött ki, hogy azt Kossuthtom, valamint báró Perényi és Csányi is barátaim. tal közölje, — ennél olvasta azt Vukovics, kitől
Batthyány Lajos gróf, e halhatlan emlékű ezt tudom. E napló előző lapjain el van mondva
nagy lélek, Magyarország egyik diszo, büszkesége, Kossuth mit irt Telekiről Gilpin Aldermannak:
legjobb barátom vala.
„he is morally dead stb.")
Ön átláthatja, tábornok, minő elégtétellel
Szegény Laczi barátunk áldozata lett sértett
tartozik nekem.
becsület-érzetének és lelkiismeretességének. Hogy
Csaknem egy évo hordom szivemben a halált, tettel bebizonyítsa az ellene terjesztett gyanúsíde tűrtem mostanig.
tások alaptalanságát, mintha elveihez és múltjához
ítélje meg: mit szenvedtem!
hűtelenné lett, elfogatása és szabadon bocsátása
De az elégtétellel, melylyel ön adósom, mog előre kicsinált terv szerint történt, vagy pedig a
kolle várnom, mig ön a magánéletbe vonul vissza. kegyelmet félénkségből fogadta volna el, nem
S most bizonyos vagyok, hogy ön ezon elégtételt engedte, hogy bárki által e hazában tulszárnyaltőlem meg nem tagadja; mert most nem találhat tassék, sőt oda akarta vinni a dolgot, hogy őt a
arra semmi ürügyet, s mert mind azon czimekhez, kormány újra elfogassa. De ő csak magát akarta
melyeket eddig nyert, nem akarhatja még a gyáva compromittálni, nem kivánta, hogy másokat is maczimot is toldani!
gával rántson a veszélybe, hogy Deák (ennek igy
Határozzon találkozásunkra helyet és időt, nincs értelme; itt a másolatból, melynek oz viszont
lehetőleg közel Parishoz, s oly országban, a hova másolata, valami kimaradt) szavaival csak magát,
mennem szabad, erre kérőm!
de másokat nem akart koczkáztatni, s legkovésbbé
Felesleges mondanom, hogy Németországba a hazát, melyet mindonekfelott szeretett. De a
nem mehetek.
többség vakon utána indult, mert fellépését ugy
Két tanúm leend.
magyarázta, hogy ő a külföldi hatalmasságok,
Montmorency, 1850-ben szeptember 11-én.
Napóleon, Cavour, Palmerston utasitásai szerint
Gr. Teleki László." cselekszik, hogy ezeknek^ tettleges támogatására
biztosan számolhat. Politikájának győzelme a
E levolet ön, tábornok, válasz nélkül hagyta, házban bizonyos volt, de a diadal előestéjén megámbár kezéhez ment. Türelemmel vártam mostanig, íjodt a győzelem lehető, sőt valószinü következmivel ön odahagyta Aachent s Ausztriába és Ma- ményeitől a hazára és párthiveire nézve, az erkölgyarországba utazott, a hol mostanig maradt is. csi felelősségtől, mely lelkét, nevét és emlékét
Most, midőn önt Ostendében tudom, sietek e soro- terhelné, ha politikája miatt balfordulatot venkat intézni önhöz, hogy biztosítsam önt, miszerint nének a haza ügyei. Néhány nappal halála előtt
véleményem s érzelmeim ön irányába nem változ- azt mondotta nekem, hogy oly impasseban találja
tak, s ismételjem kérésemet.
magát, melyből csak halál által szabadulhat ki.
Megtagadná-e? Tovább is hallgatna? Nem Éhez járulván még ideges ingerültsége, kétségbe
tehetek föl ily gyalázatosságot, ily gyávaságot.
esve azt képzelte, hogy csak önkénytes halála
Ez esetben nem maradna fönn ogyéb, mint

mentheti meg a hazát s t;gyszersmind becsületét..
Bocsánatot e fejtegetésekért, melyekre fájdalmam
elragadott, de lelkem csordultig megtelt kinos és
keserű érzésekkel, s nem állhattam, hogy azokat
kiszenvedett barátom legjobb baratnéja előtt ki ne
öntsem, noha tudom, hogy fájdalmait e részletek
még nevelni fogják. De ő megérdemelte, hogy
barátai sirassák, s hogy ismerjék e nemes sziv
gyötrelmeit, melyek halálát megelőzték és okozták.
Magamat a méltós. grófné kegyeibe, stb.
*
Lukács Móricz.

Kehánv statisztikai adat ülasvar•
.
*— •
országról.

Uj népszámlálás küszöbén állunk. 1870. jan.
l-jén eme nagy horderejű tény kezdetét veszi,
melynek eredménye leend, hogy emberileg tökéletes képét fogjuk ismerni nemzetünk összes munkásságának és létszámának. Mindkettőt számok
fogják kifejezni, a melyek tisztábban és ékesebben
szólanak haladásunk- vagy elmaradottságunkról,
mint a legszebb szónoklatok, mert kimutatják
mindazok számát, a kik tanitással, irodalommal,
művészettel, földműveléssel, iparral, kereskedelemmel, igazságszolgáltatással, s az életmódok
bármelyik ágával foglalkoznak, s e számok egymáshoz való viszonyítása, aránya állapítja meg
azon pontot, a melyen jelenleg áll nemzetünk, —
kivált miután nemcsak az egyénekről fog ez kimutatást adni, hanem mindarról is, a mi nemzetünk
közéletének bármelyik mozzanatában—• közgazdászati és műveltségi eszköz gyanánt, mint tárgy
— létezik, a mit csakis ily utón lehet kitudni és
közösmerot elé tárni.
Az utolsó népszámlálás Bach idejében szándékosan lett hamis adatokkal fűszerezve, s ez által
értéken kivülivé téve. Som azelőtt, sem azóta pedig
nem volt még ily pontos népösszeirás som, miért
is ma már ennek keresztülvitele legégetőbb szükségeink ogyike. Egyaránt követeli ezta tudomány,
államgazdászatunk és a haladás.
S midőn azon időpont elérkezett, hogy tényleg megfeleljen kormányunk e kötelességének,
nem lösz tán érdektelen, ha némi összehasonlitást
teszünk a múlt néhány adatával, már a mennyiben
ezeket, s a most létező ismereteinket hiteleseknek
lehet tekinteni.
II. József császár igen sok életrevaló intézkedése között kitűnő helyet foglal el a népszámlálás.
Bárminő indok vezérelte is ennek keresztülvitelében: hatása és hordereje nom maradt el.
Ez összeírás alapján , s Horváth Mihálynak
1802-ben megjelent latin statisztikája nyomán,
közölhetjük, hogy József 1785-i összeírása szerint
Magyarországnak és részeinek — Erdély kivételével— 7.008,574, az 1786-i szerint pedig 7.044,462
lakosa volt. E lakosság 1786-ban 49 királyi, 606
mezővárosban, 10768faluban s 1339 pusztán lakott,
mig 1787-ben a városok száma egygyel kovosült, a
falvaké 34-gyol öregbedott, s a puszták száma
1305 lett.
Mostani adataink szorint a magyar korona —
Erdély beleértésével — összes alattvalói 15.002,955
lélekszámot tesznek, és igy kétannyit, mint ezelőtt
70—80 évvel. Ezen lakosság 115 város, 845 mezőváros és 14,951 faluban tartózkodik, a mi szintén
jóval tetemesb amaz összegnél.
1791-ben vallásra nézve volt római és egyesült g. katholikus
4.135,952,
jelenleg van
7.468,541.
Nemegyesült gör. kath. • • 1.800,000,
jelenlek . . . .
1.858,369.
Helvét hitvallású volt
1.500,000,
jelenleg
1.823,769.
Ágostai hitvallású volt . . . 800,000,
jefenleg
992,676.
Zsidó volt
75,128,
jelenleg
412,298.
A múlt század végén a róm. kath. klérus tagjainak összes száma 4767 főre rúgott, a szerzeteseké
3621-ro, az apáczáké 390-re, összesen 8418 főre;
az egyesült görög katholikusoké 944, a nem egy.
görögöké 2342-re, s végre a két prot. felekezeté
1822-re, mig most 6 érsekség, 31 püspökség, 10
szuperintendentia, 11,741 lelkészi állomás, 1485
helyi káplánság, 12,863 világi lelkészség, 2628
barát és 767 apácza van Magyarországon° Akkor
az egyh. személyek összes száma 13,526 volt, most
pedig 29,491, tehát kétszerte magasabb összegre
emelkedott számuk.
A múlt század utófolében tanitással foglalkozó
egyén volt 6343, kereskedő, művész, kézműves stb.
38,811, földműves 1.298,816. - 1786-ban házas
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náit, valóságos vlrágoső hull alá, melyet aztán a
fehér habok m.igukkal tova ragadnak.
A hosszú szálú inda s a fehér vereses és sárj gás virágú solandra grandi florn, — a palmita,
zamumeira, ezédrus és a 100—110'magas figueira
csoportozatok ágaira kapaszkodva, az erdőt valóságos virág-mennyezettel vonja be; míg a fák roppant terjedelmű törzsei közt a szurós smilaceák, a
cucurbitaceák mossziről fénylő narancs-piros virágaikkal, a gyönyörű biborszinű ardisiák s a magas
és sűrű liliombokrok nagy kék virágai mosolyognak a szemlélő felé, a tömött sötétzöld szinü, széles
majd sima, majd reezés paraj levelű tropicus dudva
fajok, s a másfél öles fű között.
Itt-ott a nedves helyeken az ernyő levelű,
mérges nodvű s orős illatú aroidák gyöngéd rószaszinben játszó virága látszik, a nagy fejes torzsa
alakú és csomagos virágú árum, colocnsia, a
gyógy-gyökerü kálinos (acorus), ambrosiana smás
kontyvirágok társaságában.
A fák és virágok közt kis fajta zöldes és voreses méhek, szebbnél szebb lepek és pillangók, a
kékes Menelaus, Laertes s Adonis szálldosnak ideoda, majd egy kis felhőhöz hasonló mosquidó raj
üti képek Brazíliából.
emelkodik fel a folyam partján, majd egy pár
Szendrői Geöcze Istvántól.
Hesperia száll valamely fának oldalára, csupán
(Folytatás.)
két felső szárnyát emelve fel, majd szivárvány
2. Az őserdőben.
szinben játszó deliezék zúgnak a napfényes légÓhajtván még az esős évszak beállta előtt ben a legközelebbi virág körül. Egy-két delegalább oly kis darabka erdőt kiirtani, mely a liczére veréb göbecscsel lőttem is, azonban lehelegszükségesebb
házi
veteménynek és néhány
kávéfácskának elültetésére elegendő, — a doktortól két embert kértem, kik a vidéket jól
ismerik. Ezoket néhány
hétre azonnal szolgálatomba is fogadtam.
Elindulásunk előtt a
szükséges bevásárlásokat megtettem; lőkészletet, vadászkést, pár
erős bakancsot, pokróezot, főző vasedényeket
s ogyéb legszükségesebb
házi eszközöket, valamint az erdőirtáshoz
szükséges szerszámokat.
Mindezt és pár hónapra való szárított húst,
mandioca lisztet, sót, pimentit, szalonnát, ezukrot, kávét, theát, cachast
(rum helyett) egy erős
lóra felrakva, dél tájban
mogindultunk az Itajahy
folyam jobb partján felfelé vezető utón, mely
előbb térosobb helyeken
és sűrűbb ültetvények
közt,később pedig mindinkább hegyes vidékeken vezetett.
Az őserdőben.
A ló a sok mindenféle
málhával igen meg levén terhelve, csak lassan haladhatánk. Az éjét egy tétlen volt e piczi madarat a kaktuszok közt megútba eső gyarmattanyán töltöttük, s csak is más- találni.
nap déltájban értük el a Rio Benedictót. E folyó
A folyamon szakadozott töltés gyanánt kenéhol átgázolható, a fő átjárás pedig, hova a szé- resztül húzódó sziklapárkányon, csak nagy ügyles gyaloguton mentünk, egy vízesésnél van, mely- gyel-bajjal bírtuk átvezetni tehervivő lovunkat,
nek tompa zugását az erdő sűrűjén keresztül már jobbról-balról mellette menve, nehogy a sikamlós
messziről hallottuk.
szikla-lejtőn a medenezébe essék, vagy épen a
Megérkezve e festői ponthoz, a természet csoda vízesésbe sodortassék. A párkány majdnem mindenütt kilátszik a vizből, de sok helyütt szuszépsége bűv álomkép gyanánt lepett meg.
A gyémánt tisztaságú alig 6—8 ölyi széles rós, gödrös és repedéses, ugyancsak résen kellett tehát állnunk, mikor a ló párszor megsikfolyó, itt egy szikla-medenczébe terjed el, melyben
lott, azonban mégis szerencsésen a tulpatra érfolyása majdnem észrevohetlen. A medoncze alsó keztünk.
párkánya 3—4 lépés széles, s természetes hid gyaItt már a vidék mindinkább a hegyes és sziknánt vonul keresztül a folyón.
lás
tájék
jellegét ölti magára, s mindinkább a braEz átjárás hosszában, mint a folyamon kezíliai
kifejezéssel
úgynevezett, „tnatto carrasco"
resztül fölállított neptuni őrök, a vízből fekete kup
és tört oszlop alakú sziklák omelkednok ki, s kö- vagyis az őserdők legsűrűbbjének részeibe érkezzöttük az esés által fehér tajtékká váló vitömegek tünk. *)
A vízeséstől nyugat felé az Itajahy folyam
az egy öllel lejobb fekvő modenezébe rohannak.
Némoly kiálló nagyobb sziklán a mirtus örök jobb partján a széles gyalogút, hegyen, völgyön és
patakokon átvonulva, egész a gyarmat végső hazöldje mosolyog a habok moraja felett.
táráig vezet az erdőségen keresztül.
A két hegy közt levő vízesést minden oldalról
A lovat és málhát egyelőre egy a gyalogút
óriás facsoportozatok veszik körül, ez elrejtett hely
mellett
lakó gyarmatosnál hagytuk azon megbizásandalító bájait majdnem egész nap árnyékban
tartva. A fák terebély-koronái a lágy szellő fuval- sal, hogy a lovat küldje vissza Blumenauba, s a
latában ogymásfelé hajlongnak, s a sötétzöld lom- málhát csak később hozza utánunk, válaszbozat leveléig rezgő susogással játszanak a magas*) A brazíliaiak az őserdőt általában szúz-erdónek
ról lecsÜDgő inda kis caengetyű alakú virágaival. (,.matto
virgem") nevezik. A „matto carrasco" szorul szóra:
Mikor a szél erősebbon hajlongtatja a fák koro- „hóhér erdő"
volt 1.398,705, nőtlen és özvegy 2.113,784, sezentul a gyermekek stb. Ezek közül csak a jelenlegi
tanitószemélyzetot emiitjük meg, a mely a közművelődés leghatalmasabb tényezője, s a mely most
egészen más összeget mutat fel, mint 1780 körül,
a mennyiben hitoktató, tanár és tanító magynr
területen ezidőszerint 27,227 van, a mit ha 6343hoz arányitunk: kedvező eredményt látunk, noha
nem lehet tagadni, hogy tanitószemélyzetünk még
ma sem kielégítő.
#
E kis összehasonlítás is bebizonyítja, a mit
egyébiránt kétségbe sem lehet vonni, hogy a statisztika, a mi pedig a népszámlálás adatain alapszik,
egy nemzet haladásának vagy retrograd lépéseinek
legbiztosabb mérlege, s hogy a történelomnek is
ez egyik legfontosabb segédeszköze, mi nélkül az
ujabb kornak különösen míívoltségtörténetébon egy
lépést sem lehot haladni. — Csak üdvözölhetjük
tehát a kormányt azon lépéseért, hogy e sürgős
szükségen segíteni, s a népszámlálás foganatosítását
létesíteni minden erejével igyekszik. Bodó Lajos.

tandó tanyákra; mi pedig a sziklás gyaloguton tovább mentünk.
Vadászattal nem akartuk az időt tölteni, mert
sietnünk kellett, hogy még az nap no csak a mivelcndő földöt kiválaszthassuk, de éji tanyánkat is
berendezhessük.
(Vége köv.)

Egyveleg.
— (Az erdélyi szerzetesek száma.) Az Erdélyben jelenleg fennálló szerzetesek és szerzetházak
statisztikája a következő: Kegyesrendü kolostor 2
van Erdélyben (a boszterezoi s a kolozsvári), kegyesrendü szerzetes 19; szentferenezrendü kolostor
23 (Nagy-Szebenben, Károlyfehérvártt, Kolozsvárit, Brassóban, Csiksomlyón, Deésen, Esztelneken, Fogarason, Hátszegen, Maros-Vásárhelytt,
Medgyosen, Mikházán, Kőhalmon, Szász-Sebesen,
Segesvárit, Szamosujvártt, Szárhegyen, Szászvároson, Széken, Tordán, Toroczkó-Szt.-Györgyön,
Udvarhely tt, Vajda-Hunyadon), ferenezrendü szerzetes van 129; a minoriták öt rendházat bírnak
(Beszterczén, Kolozsvárit, Kantán, Maros-Vásárhelytt, Nagy-Enyedon), a minoriták száma 26; a
kapistrán-barátoknak 3 szerzetházuk van, az egyének száma 7, (szerzetházak: Alvinczen, Déván,
Körösbányán); a mechitaristák szerzotháza Erzsébetvároson van, számuk 2;az Orsolya-apáczáknak
egy zárdaházuk van, a nagy-szebeni; az egyének
száma 26; az irgalmasapáczáknak egy zárdájukban, a károlyfehérvári, számuk 6; ferenczrendi zárda egy van: a
nagy-szebeni, tagja 7.E
szerint az erdélyi férfiszerzetesek száma: 183,
a női szerzeteseké: 39.
összesen 222.
** (Szabolcsmegye
lakossága) egy hitelesnek mondott kimutatása szerint 254,852 főro
megy. A megyében levő
147 község közt legnagyobb Nyíregyháza
20,931 lakossal, aztán
következnek: Balkány
3700, Nyírbátor 4800,
Csego 3000, Egyek
3200, üjfehértó 8175,
Földes 5000, Nagykálló
6510, T.-Lök 3287,
Püspökladány 10,000,
Nádudvar 9000, Polgár
7560, Szováth 3800,
Sz.-Mihály 6191, B.Ujváros 12,000, Kisvárda4119 lakossal.
** (A kávékészités-

ben) reformról beszélnek, melyet Orobe nevű
ember hoz be, ki Hannoverben oly módszert talált fel, melylyel a kávébabot a perzselés előtt a salakos részektől megtisztítván, az ital sokkal jobb illattal bir. A bécsi,
párisi, londoni udvaroknál már alkalmazásba is
vették e módszert, sőt a vegytan tanárok is kedvezően nyilatkoznak felőle.
** (Alvó csuda) Északamerika Hickman városában egy 26 éves Godsey Karolin nevű nő halt
meg legközelebb, ki 26 évéből életének az utolsó
14-et egyfolytában átaludta. Az emberek átalában
„alvó csodának" nevezték el s az orvosok rendkívül
sokat foglalkoztak velő. Tizenkét éves korában
meghűlt, s ebből származott álombetogsége.Eleintén minden 24 órában felébredt kétszer, később
többször is. Ébren volt néhány perczig s aztán
újból mély álomba merült, melyből semmi hatalom
föl nem rázhatta. Rázhatták, üthették, szurkálhatták, a hogy tetszett. Ébrenlétekor azonban görcsöket érzett. Egyszer aztán elaludt mindörökre.
— (A lelkiismeret mértéke.) A bowsteeti bíró
elébe egy hatalmas fekete szakálu vagabundus
vezettetett. Miután a bíró az aktákat végig nézte,
a vádlott felé fordult s monda: „Ezekből itélvo
önnek lelkiismerete is ép oly fekete lehet, mint
szakála." — „Meglőhet," — monda a vádlott — „a
azon esetben, ha a lelkiismeretet a szakái nyomán
lehet megmérlegolni, önnok uram egy mákszomnyi
sincs," lóvén ugyan is a bírónak igen simára loborotválva a szakála.
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Balesetek, elemi csapások.
** (Privigye szabadalmazott mezőváros) közönsége f. hó 21-kén iskoláit községieknek nyilvá^(Balesetek a Dunán.) Egy csolnak a lánczhid
= (Dr. Suhajda János,) jeles jogtudósunk, a nitotta s az iskolai tanácsot is azonnal megvá- alatt elsülyedt. 29 m. búza és 3 ember volt rajta. Az
legfőbb itélőszék birája, s m. akadémiai tag „A lasztotta.
emberekot megmentek, de a búza elveszett. Szegény
magyar polgári törvénykezési rendtartás" czimü
** (Az eg*rvárosi képviselőtestület) f. aug. hó parasztoké volt Nyitrából, kik most nem tudnak
munkája megjelent. Dr. Suhajda jogi munkái a 22-én tartott közgyűlésében iskoláit községieknek haza menni pénz nélkül. A budai városkapitánylegkeresettebbek közé tartoznak, s jelesen a magyar nyilvánitá 46 szavazattal 21 ellenében.
ság kész könyöradományokat elfogadni. —Ugyanpolgári törvénykezést tárgyazó munkája 1861. óta
** (A debreczeni ref. egyháztanács,) az ingyen csak Budán a provianttér mellett, két fiu a Dunába
négy kiadásban teljesen elfogyott. Az 1868. LVI.
esett a mint halászgattak. Az egyik megmentetett
törvényezikk törvénykezési rendszerünket lénye- iskoláztatás életbeléptetése végett kivetett egyházi Waltor Mihály napszámos által, a másik azonban
s
nevelési
pótadó
ellen
beadott
óvást,
mit
több
gesen megváltoztatván , e legújabb könyvében az
uj intézményeket, — bizonyos rendben, a törvény aláírással ellátva nyújtottak be hozzá, közgyűlésé- belefult.
** (Mayer István) pesti rézöntő-mester, a főés az arra vonatkozó rendeletek szövegének hű ben visszautasította, s kimondta, hogy miután a
követése mellett, — egyrészről tanulságosan, más- kérdéses adó kivetését a nevelésnek városukban városban közbecsülésben álló polgár, az „Egyonrészről a gyakorlati élet szükségleteire is kiváló virágzóbb állapotba helyezése végett rendelte lőségi kör" igazgatója, ki családjával a fürdői
figyelemmel, tekintettel az előbbi, még érvényben el; és mint népképviseleti alapon létrejött testü- idényt Ostendeben tölté, mint egy szomorú hir
hagyott eljárásra, különösen a csődeljárásra, vala- let, önkormányzati jogának és mogbizatásának jelonti, ott fürdés közbon a tengerbe fűlt.
** (Vizbefulás.) Közelebb ismét egy szegény
mint régi törvénykezésünkre is, állította egybe. teljes öntudatában cselekedett, végzéséhez szilárKétségkívül hasznos kézikönyv ugy a tanulók, dul ragaszkodik, és azt tőle kitelhető erővel végro nő a budai rudasfürdő melletti talpakról beleesett
mint a gyakorlati téren működők számára. A 20 is fogja hajtani. Az ingyen-iskolázás haszna abból a vizbe. Egy másik nő megragadta ruhájánál
nagy ivre terjedő könyvet Eggenberger akad. is kitetszik, hogy az idén 907 gyermekkel több fogva, de ez elszakadt s a szerencsétlen menthetkönyvkereskedése (Hoffmann éa Molnár) adta ki, s adatott fel Debreczenben az iskolába, mint múlt lenül eltűnt a hullámok között.
évben.
** (Akaratlan testvérölés.) Nagybecskeroken
ára 2 írt 40 kr.
**
(A
kolozsmonostori
országos
gazdasági
néhány
nap előtt két fiu a Béga partján foglal** (Szana Tamás) „Nagy szellemek" czim
alatt kiadott munkája megjelent. Életrajzi és szép- tanintézet) f. é. november l-jén fog megnyittatni, kozván, egy ott elvonuló hajó kötele a kisebbiket
tani ismertetés van benne hat idegon költőről, s mint az „Erdélyi Gazda" biztos tudomás után a vizbe taszitá. A nagyobbik, kinek épen kés volt
ezek: Leopardi olasz költő, a szabadságnak sokat irja. Ez intézetben az egész tanfolyam 3 évre van kezében, öcscsének megmentésére sietett, de ugyan
szenvedett bajnoka; Poe Edgár amerikai költő, a szabva, melyek közül az elsőben a belépő ifjak e kötél őt is elüté s a késsel együtt fivérére esett,
hires „Holló" szerzője; Burns a földmives skót főleg a gyakorlati ismeretek megszerzésére vezet- kinek a kés mellébe furódván, rögtön szörnyet halt.
** (Tűzvész) Vasmegyében Csákon f. h. 17-én
költő; Tegnér a svéd Frithiof'-monda szerzője, s tetnek, s o mellett a mutatkozó ismeretbeli hiányok
Heine é&Lenau. Mindegyiktől mutatványok vannak pótoltatván ki, alkalmasakká tétetnek a további 13 ház elégett. Pesten pedig 24-ére virradóra egy
közölve. Aigner Lajos adta ki, s a könyvnyomdai évfolyamokban előadandó elméleti tárgyak könnyű üvegraktár égett el a Terézvárosi rózsa-utezán.
A kár 2000 frt.
részvénytársaságnak becsületére válik a szép kiál- és teljes elsajátítására.
**(A m. k. egyetemnél) megürült észjogi, bünlitás. Ára 1 frt 50 kr.
Mi njság?
** (Beküldettek:) 1. Egyházi beszéd, melyet tetőjogi és jogtud, encyklopaediai tanszékre hirdoSz.-István ünnepén Budán 1869. a Nagy-Boldog- tott pályázat a hivatalos lapban visszavonatik. Hir
** (A király) f. hó 24-ón Pestre érkezvén*
asszony templomában mondott Zádori János hit- szerint o tárgyakra két külön tanári széket állímásnap
hadi szemlét tartott a honvédcsapatok fetanár az esztergomi papnöveldében. — 2. Az esz- tanak.
lett
Andrássy
minisztorelnök és az összes táborkar
** (Ertesités.) A sárospataki helv. hitvallású
tergomi Sz.-Benedek-rondi gymnasium önképzőkiséretében.
Gyakorlatok
után egy század honvéd
egylotónek év-könyvéböl az I. évfolyam, mely a képezdében a tanév szeptember elsőjén kezdődik:
rendeltetett
zászlajával
együtt
a palotaőrizetre s
társaság működését versekben és széptani törté- s a beirási idő szeptember 8-káig tart. — Az igazegy
honvédszázados
vette
át
a
király
körüli szolnei mi s más fejtegesésekben mutatja be.
gatóság.
gálatot. Délután tábori szemle volt a vérmezőn a
** (A Wagner Károly és Divald Adolf) által
** (A pesti ág. hitv. gymnasiumban) és elemi az esti vonattal egyenesen a brucki táborba utaszerkesztett „Erdészeti Lapok" ez évi (nyolezadik) iskolában nyilvános tanulók beiratása az 1869/70. zott a király, hogy jelen legyen a megkezdendő
évfolyamából a VIII. és IX. kettős füzet meg- tanévre szeptember 1. 2. és 3-ik napjain történik;
nagy hadgyakorlatokon.
jelent. Van benne egy javaslat gazdasági f. tan- a javitó és felvételi vizsgák szeptember 4. és 5-én
** (A honvédek katonai szemléje) után ő Felintézeteink ügyében, egy levél a vadászati tör- tartatnak meg.
sége a következő sorokat intézte József főhghez :
vényjavaslat tárgyában, s más érdekes és tanulsá— (Uj kisdedóvoda Pesten.) Özv. Markovits
Kedves unokaöcsém, József főherczeg ur!
gos közlemények.
Jolianna engedélyt nyert, hogy kisdedovodát nyitKülönös megelégedésemre szolgált, hogy a
** (A „Gazdászati Közlöny",) a Wagner hasson a Józsefvárosban futó-utcza 28. sz. alatt.
mai alkalommal a honvéd-főtanosztályoknak katoLászló műegyetemi tanár által szerkesztett szak- Markovitsné asszony, kinek férje 20 évig pesti
nai kiképoztetésükbeni előmenetelről meggyőződfolyóirat legújabb, 8-ik füzete szintén érdekes és olomi főtanitó volt, már 7 éven keresztül férjével
tem ; minek folytán kellemesen indítva érzem
tanulságos tartalommal jelent meg. Tartalmából közösen vezetett egy kisdodóvodát, s igy már sok
Magamat, azon fáradhatlan buzgalomért, mely
elég lesz megemlítenünk az ujabb szerkezetű ló- jártasággal bir e téren. Az intézetbe vallásküaránylag oly rövid idő alatt egyedül volt képea
jármüvek és boronák ábrákkal illustrált ismerte- lömbség nélkül fölvétetnek a harmadfél és a 6 év
sikert eredményozni, a törzs- és főtiszt uraknak,
tését, Lakner J. debreczeni gazd. tanár értekezé- közt levő fiu s leány gyermekek. Czélja ez intévalamint az altiszteknek és közlegénységnek, főkép
sét a víz jelentőségéről a mezőgazdasági terme- zetnek : a reá bizott gyormekekot a tanulmányok
pedig ezen osztályok derék parancsnokainak teljes
lésre nézve, két nevozetes csehországi urodalom minden szakmájába játszva vezetni be, valamint a
elismerésemet nyilvánítani.
ismertetését. E folyóirat Heekenast G. kiadásában magyar s német nyelvbon annyira kiképezni, —
Meg vagyok győződve, hogy ezen most szétjelenik meg, s ára félévre 3 frt.
hogy kiléptükkor, az első elemi osztályba léphesoszlandó első Lonvéd-tanosztályok tagjai az eddig
senek.
Az
intézet
működését
már
megkezdte.
** (Uj zenemüvek.) Beküldottek szerkesztősétanúsított katonai jó szellemet továbbra is fengünkhöz: „Anetta és Ersilia" polka-mazur, és
tartandják; főleg pedig azt a honvédkerülotekben,
Közlekedés.
„Antoinotte" iranczia polka, mindkettőt zongorára
valamint a zászlóalji járásokban kifejtendő műköalkalmazta Klepsch H., kiadta Táborszky ésParsch
désük alkalmával az újonnan alakulandó osztá*
(A
Pesten
lévő
vasúti
igazgatóságok)
hivaműkereskedése; áruk 50—50 kr.
talos helyiségei:államvaspálya: Erzsébet-tér l.sz. lyokra is át fogják származtatni.
Kelt Budán, 1869. évi augusztus 25-én.
I emelet; déli: Rudolf-rakpart I. szám (volt KloEgyház és iskola.
pfinger ház), erdélyi: Steinház, a lánczhid mellett;
Ferencz József, s. k.
** (Tanügyi statisztika.) A csongrád-csanád- arad-temesvári: Buda, Massjon-ház, a hídon felül;
** (A honvéd parancsnokok) részéről bekülmegyei iskolai tanfelügyelőhöz beérkezett népne- keleti: Erzsébet-tér, a biztosító társaság házában; dött jelentésok szerint az ujonczállitás mindenhol
velési statisztikai táblázatok meglehetős szomorú nvuq'ati: (sz.-fehérvár-gráozi) Buda, Klusemann- kielégitőleg foly, ugy hogy a honvédséghez ez
képét nyújtják a népnevelésnek az alföldön. Sze- ház a hid mellett; északi: (hatvan miskolezi) évben 80,000 ember fog jutni.
geden ugyanis — a kimutatás szerint — 6-tól kerepesi-ut68. szám; kassá-oderbergi: Kristóf-tér
** (Királyné ö Felsége) szeptember végén,
12-ig, s illetőleg 15 évesekig tanköteles gyermek 5 sz. • északkeleti: Rudolfrakpart 10 sz. Heinrich- hir szerint, Gödöllőre megy. Rudolf koronahervan: 10,91)4; ebből iskolába járt csak 5528, s igy ház Tegyük hozzá, hogy a tiszai társulat helyi- czeg és Gizella főherczegnő szintén meglátogatják
a tanköteleseknek majdnem folo (számszerint 5376) ségé is a Rudolf-rakparton van.
őszszel Gödöllőt. Beszélik, hogy király ő Felsége
oktatás nélkül maradt. A tanítás 34 nyilvános
** (ÁUamvasut.) F. hó 19-től megnyittatván a jövő őszszel meg fogja látogatni a határőrvidéket.
iskolában és 6 magánintézetben történt. A lakos- Vecséstől Irsáig az államvasut második sinvonala
** (Báró Wenkheim Béla belügyminiszter)
ság 70—75 ezer. Mindszent község táblázata is, ez idő szerint a tiszai vaspályától Pestig, ille- egészségi állapotáról ismét aggasztó hirok érkezszerint, van itt 1841 tanköteles (6-tól 15 évesig), tőleg Palotáig, majd 11 mfld hosszúságban kész, nek. Dr. Kovács S. Endrét táviratilag hivták
ebből oktatásban részesült 887, s igy felénél itt is s leo-közolebb Váczig kész leend a kottős sinut. — hozzá Hietzingbe.
jóval több a nélkül maradt. A tanonezok közül Némi haladás ez ugyan kereskedelmi forgalmunk
** (A bécsi sz. Istvánnap) ünnepélyes isteni
553 fiu, 334 leány volt; ezek 9 iskolában taníttat- könnyobbitésébon; de kielégítő csak akkor leend, tisztelete vasárnap volt a kapuczinusok templotak. A lakosság száma 9600.
ha a Bécscsel közvetlen összeköttetésbe hozott ál- mában. A templomban a magyar testőrség képe** (O-Buda izraelita hitközsége) a közelebbi lamvaspályán Marchoggig lesz vive a kettős sin. zett sorfalat diszegyenruhában. A bécsi magyarok
gyűlésen kimondotta, hogy saját iskoláját meg** (A tiszavidéki vaspálya részvényeit) egy közül számosan jelentok meg, valamint az ott időző
szünteti, illetőleg a községibe olvasztja, s igy ez
idő
óta
annyira keresik külföldön tőkebefektetésül, főurak is nemzeti diszöltönyben, továbbá adologáaz első zsidoközség, mely e tekintetben határozottusok. A miniszterek közül ott voltak: gróf
tan a haladás terére lépett, utat mutatva még a hogy a frankfurti tőzsde néhány nap óta hivata- Andrássy, Lónyay és gróf Festotich; továbbá gr.
losan jegyzi az árfolyamot.
fővárosi hitrokonoknak is.
Irodalom és művészet.
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Kedd, aug. 2 l. „Lalla-Soukh. Kegényes op«ra 2 felr.
Haller testőrkapitány. Az isteni tiszteletet Hege**(A természetvizsgálók Fiúméban) szeptemb.
dűs apát végzé számos segédlettel; a magyar egy- 3-tól 8-ig tartandó gyűlésére eddig közel 1300 Zenéjét szerz. Dávid.
Szerda, aug. 25. „Tudós nVk." Vígjáték 5 felv. Irt*
házi beszédet pedig Kovách Pál váczi kanonok tag részvéte van bejelentve; naponként 1300 teri- Moliére;
ford. Arany László.
tékü bankett rendeztetik, a Sacher bécsi vendégtartotta.
Csütörtök, aug. 26. „Fidelió." Opera 2 felv. Zenéjét
** (A népszámlálás ügyében) — mint a „P. lős már intézkedett az élelmiszerek, kiszolgálat szerz. Beethoven.
Ll." irja — Biharmegye szép példával jár elő. A stb. iránt. Minden bankettre 600 üveg champagnei
közelebbről tartott közgyűlésen az illető kormány- bor van rendelve; bucsulakomát pedig Scarpa
Szerkesztői mondanivaló.
kibocsátvány tárgyalása alkalmával, határozatké- lovag éd 1400 terítékkel.
—
Mező-Tar.
Gy. K. Ha jól emlékszünk, a kérdése*
pen kifejeztotett a megye hazafias készsége a ren** (Henszlmann Imre) egy czíkket közölt a
czikkról
már
egyszer
nyilatkoztunk, hogy ily modorú elmédelet lelkiismeretes keresztülvitelére, és azonnal kalocsai ásatásokról. E szerint a másfél heti mun- leti fejtegetések közlését
lapunkban czéltalannak tartjuk.
egy népszámlálási bizottság alakittatott, elnökéül kának igen szép sikere van: fölfedeztek egy a
— Csermely. Valóban költeményén több igyekezet,
Csengery Imre választatván. Azonfolül a tisztvi- román stylü építészetben nálunk eddig még isme- mint költői tehetség látszik. Nem rósz, nem is jó. S tudja,
selői testületet utasitották, hogy a bizottságot lehe- retlen idomzatot, (typust,) a kápolna koszorús mit mond a jó öreg Horácz a középszerűségről a költészettőleg támogassa, és egyúttal intézkedés történt az szentélyt, mely a franczia építészeti iskolából való. ben. Persze a középszerűségnek is különböző fokozatai
vannak; fájdalom, hogy aa öné ezek közt sem a legmagasalsóbb néposztályok kellő felvilágosítására a nép- Régi sirt négyet találtak, csontvázakkal s egy kis bikon
áll. Költeménye e szerint a közölhetés mértékét nem
számlálás üdvös czéljáról.
réz kehelylyel.
üti meg.
— Gyula. K. Gy. Gyakorlatlan kéz kísérletei. Nem
** (A szegedi rablóügyek) tárgyalására Pest— (A „Typographia,") a pestbudai nyomdáközölhetők.
megye
részéről
a
következők
mennek
le.
Szilassy
szok önképző-egyletének közlönye irja: Heckonast
— Körösbanya. N. Ö A kivel az ujabban küldött
Gusztáv, ki egyletünk könyvtárát már több izben István másodalispán, Somogyi Forencz, Szili Bar- képek iránt értekeznünk kell, jelenleg nincs Pesten, s így
nabás
és
Gánóczy
Flóris
tvszéki
birák,
Muraközy
nagyszámú és értékes kötetekkel szaporitá, és
csak később fogunk határozottan nyilatkozhatni. A régebbi
egyike azon kevés főnököknok, kik a nyomdászok László főügyész, Illés Károly és Tóth Mór al- képhez küldött szöveget nemsokára felhasználjuk.
— Szeged. H. I. A küldött vers nemcsak „remekíróanyagi és szellemi fejlődése iránt mindig érdeklőd- ügyészek és Halász Bálint jegyző. — A tárgyanagybecsü munkáit" meg nem közelíti, de még a legnek, e napokban nyomdászi működésének 25 éves lások kétségkívül igen hosszú ideig tartanak, mert ink
szerényebb igények színvonalától is nagyon messze marad.
emlékére, szomélyzeto által egy igen díszes és érté- a delinquensek száma 200 körűi jár , — némelyek
— Pécs. Sz. A. Köszönettel vettük az igen érdekes
4 hónapot emlegetnek.
kes albummal lepetett meg.
küldeményeket, s csak azt sajnáljuk, hogy nem egy pár
** (Eibáry és Thaisz kapitány) rendőri tapasz- héttel előbb, mikor még mód lett volna az illető alkalomra
** (A „Szökött katona'1 századik előadása)
talások
végett tott utjokból haza érkeztek. Tanul- elkészülni a képekkel. Érdekét azonban így sem fogja
alkalmából, Szigligeti Ede tiszteletére diszlakoveszteni, s ha a még ígértet is megkaphatjuk, rövid időn,
mát rendeznok kedden aug. 31-én d. u. 1 órakor a mányozták az angol franczia és belga rendőri mind együtt fogjuk adni. Addig is szives üdvözletünket!
viszonyokat
s
utjokról
ogy
érdekes
és
tanulságos
Frohnor szállodában. A rendezők Gyulai Pál,
— Vinga. I). L. Az emiitett levelet nem kaptuk meg.
Vadnay Károly, Szigeti József. Az aláirási ivén omlékiratot is szándékoznak készíteni.
** (Eltűntek.) Éberling István 26 éves munszép számmal van már az irodalom és művészet
kás a Ganz-féle vasgyárban; Giovanni Sidoli, egy
képviselve.
SAKKÜÁTÉK.
** (A horvát bán beigtatási ünnepélyére) 13 éves fiu, ki egy majmot mutogatott és Veit
509-dik sz. f. — Gold Samutól
nagyszerű előkészületeket tesznek. Hatvan 12—16 András 6 évesfiae napokban nyomtalanuk eltűnéves kisasszony fehér ruhában fog a báni székhely tek a budai határról.
(Kővágó-Eörsön.)
** (Debreczen közelében Sámsonban) Weisz
főbejárata előtt sorfalat képezni, s mindenik leány
fehér virágcsokrot fog kezében tartani. Bevonu- Iczik nevű izraelita halt meg a múlt héten, ki 98
láskor egyik leányka a bánnak fehér kaméliákból évet élt; még ezelőtt néhány héttel elevenen járt,
álló csokrot nyújt át, mely széles fehér szalaggal kelt, sürgött-forgott, sőt a Sámsontól Debreczenig
lesz körülkötve. A szalag egyik végén „Hrvatske terjedő másfél mértföldnyi utat nemegyszer gyadievojke", másik végén „Svomu banu 1869" sza- log is megtette, pedig szép vagyonnal birt.
** (Egy kórházi halottas kamra és bonezterem)
vak lesznek arany betűkkel hímezve.
építését
végre csakugyan elhatározta a város.
** (A horvát bán zászlaja) valódi remekmű;
Kecsegtető
példa a halogatásra, hogy most két éve
nohány napra ki van tévő közszemlére a bécsi
14,000
frtba
korült volna, míg ma 36,000 ftot kell
múzeumban. Egyik oldalán a bán czimere van
hímezve, másik oldalán pedig a magyar korona, a fizetni érte.
** (A „jó hirnév megóvása.") Pestvárosa fehorvát háromegy királyság czimerei s arany babérnyitő
törvényszéke előtt egy tolvaj ügyo fordult
levelekkel körülvéve.
** (A honvédelmi minisztérium) rendelete meg, kinél mint szabadságos katonánál az erről
értelmében minden ujonczozásnál egy honvédtörzs- szóló okmány is megtaláltatván, az Ítélet a szabadvagy főtiszt s egy honvédorvos is jelen leend. — ságlovéllel együtt a katonai hatóság kívánságára
A honvédelmi minisztérium Andrássy századost ehhez átküldetott, s ime kisült, hogy az, ki az
Bécsbe fogja küldeni, hogy az öt honvédkorület emiitett okmányban nevezve van, Pozsonyban él s
számára rendelt fegyverekot s lőkészletet átvegye. tőle kabátjával együtt szabadságolási oklevele is
ellopatott. Az elítélt kérdőre vonatván, bevallotta
** (A hadseregbeli katonák) hir szerint leg- igazi nevét, s azt hozta fel, hogy az idegen neyőt
közelebb szolgálati időjüket kitüntető jelvényekkel csak saját „jó hírneve" megóvása végett használta.
a
V) c
d e
fognak elláttatni. Három évi szolgálat után jobb
— (Felhívás.) Csengery Pál nemz. színházi
Világos
karján ogy vörös szalagot, hat évi után kettőt,
kiloncz évi után három vörös szalagot fog minden tag fölhivja a vidéki operetté-énekeseket, énekesVilágos indul s a 8-dik lépésre mattot mond.
nőket, kardaluokokat, kardalnoknőket és tánezoskatona viselni.
** (A Karagyorgyevics-féle) fejedelmi gyil- nőket, a kik bizottmány által kezelt biztos (fixum)
Az 504-ik számú feladvány megfejtése.
kossági pör tárgyalása a legfőbb törvényszéknél fizetésre óhajtanának a téli színi idényre szer(Bayer Konrádtól, Olmützben.)
ződni,
hogy
bérmontos
leveleikben
igényeiket
és
megkezdetett. A tárgyalás nohány napot fog
repertoirjukat
szeptember
hó
15-dikéig
vele
tuVilágos.
Sötét.
igénybe venni; eredményéről annak idejében fogdatni
sziveskedjenek.
1.
Fa7—c5f
Kb4—cö
juk értesíteni olvasóinkat.
** (Halálozások.) Szoboszlai Tóth György
2. Vh7—e4
Hd6—e4:
** (Esküdtszéki tárgyalás) volt 25-én délolőtt. meghalt Gyula-fehérvárott július 19 ikén 76 éves
3. Bd8-d4
Kc5-d4:
Dr. Heinrich, a ráczfdrdő tulajdonosa pörölte volt korában. Ismerősei roppant emlékező tehetségét
4. Haö—b3 matt.
be Fuchs Simont a „Reichsgelse" czimü élezlap dicsérik; azt mondják valódi élő krónika volt. —
Helyesen {ejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
szerkesztőjét, mivel ez azt irta felőle, hogy a für- Perez Antal jász fényszarvi elemi tanitó és 184%- — Miskolczon: Czenthe József. — Harasztiban: Gr. Festedőszobában nyilasokat csináltatott, melyeken át a diki főhadnagy élte 41-dik évében f. hó 19-dikén tics Benno. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — DunaVecsén: Deutsch József. — Csákváron: Kling Iván. — A
íürdő-nőket meglesi. s a látottakat botrányos mo- meghalt.
pesti sakk-kör.
dorban ismerőseinek olmondja. Vádlót Füzosséry
Géza, vádlottat Fnnták védte. Az esküdtek bűNemzeti színház.
nösnek Ítélték rágalmazás miatt a vádlott zugirót,
Péntek, aug. 20. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
a ki aztán egyhavi börtönre és 50 ft. birságra Gounod.
(A pesti gyermekkórház és színházi segélypénztár
ítéltetett.
javára.)
Különösen figyelmeztetjük a közönséget Por** (Csernátony Lajos) a szegyénygyermekSzombat, aug. 21. „Afrikai no." Nagy opera 5 felv. ges Lajosnak „Koczkáztatás nélkül is nyerkórháznak 100 frtot ajándékozott, melyért az Zenéjét szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, aug. 22. „Csikós." Népszínmű 3 felv. Irta hetünk" czimü hirdetésére, lapunk mai számában.
igazgatóság köszönetét nyilvánítja.
Szigligeti. — (Tamdssi vidéki színész föllépteül.)
** (Óriási czápa.) Fiume mellett egy 16 láb
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvéHétfő, aug. 23. Először: „Békebontó.'1 Vigjáték 4 felv.
hosszú, 50 mázsás czápát fogtak.
nyek irányában vállal felelősséget a
Szerit.
Irta Benedix; ford. Havi Mihály.

Nyílt tér.*)

TARTALOM

H ETI-NAPTÁR.
Hónapi-és
hetinap
29
30
31
1
2
o

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.

4 Szóm.

Katholikns és protestáns
naptár

Augusztus

Cl5Orangy.ü. C 14 Sabina
Linia Róza <S, Róza
Rajmund hitv. Paulin
Egyed apát
Egyed', Izab.
István, Kai.
Efraim, Zeno
Mansvét
Szerafina
Rozália szúz
Rózal.Ida
Hold változásai.

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Auguszt. (ó) ElulRos.

Ni
hossza
f.

'P
kél

Ho ld
nyűg.

P- ó. P- ó. P-

156 5 5 17 6 44
17 E 10 Miron 22
23
157 3 5 19 6 42
18 FlóJus
24
158 1 5 20 6 40
19 Endre
25
158 59 5 22 6 38
20 Samu
26
159 57 5 23 6 36
21 Tádé
27
160 55 5 24 6 34
22 Agathon
23 Lupus
28 S.lVizal. 161 53 5 25 6 33
£. Utolsó negyed 30-án 9 óra 14 perczkor délután.

hossza
f.
55
68
81
93
107
122
133

P54
16
11
47
59
3
26

kél

nyűg.

ó. P- ó. p.
10 25 11 58
11 2 este
11 47 2 4
regg. 3 1
0 42 4 2
1 48 4 52
3 2 5 36

Szigligeti (arczkép.) — Bozzay Pál hátrahagyott költeményeiből. — Egy gazdag ember életnézetei (folyt.). —
Sasku Károly (arczkép) — A Puerta de Sol Toledoba*
(képpel). — Veszprém (képpel). — Két levél Szemere Bertalan naplójából. — Néhány statisztikai adat Magyarországról. — üti képek Braziliából (folyt., képpel). —
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Egyház és
iskola. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi
újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Nyílt tér. — Heti-naptár.
Felelős szerkeszti: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21 sí.)

HIRDETÉSEK.

MOSSMER JÓZSEF

rumburgi vászon-raktára
a „menyasszonyhoz"

Pesten, uri- és zsibárus-uteza szögletén 10. sz. a. báró Orczy György-féle lukban,
ajánlja legnagyobb s jól rendezett legjobb minőségű áruraktárát u. m.:

rumburgi-, hollandi-. kreas-? sziléziai- 8 fonalvásznak,
8

4,9i4,10!4 széles ágylepedövásznak s készfehérnemüek;
továbbá:

30 röfös asztalnemű k, 6, 12,18 és 24 személyre való asztalteritékek, t&rűlkőzökendök, asztalabroszok minden megkivántató nagyságban; asztal- s kávéskendök,fehér és színes vászonzsebkendők)
valódi angol és franczia batisztkendök, ágyneműre való fehér és színes vászoncsinvat, butorosinvatok és perkálok, nanking, színes perkálinok, gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelmék, asztal- s
ágyteritők; ugyszinto mindennemű fehér áruezikkek, fehér perkálok, batisztok, clair, moul, nyári
pikéí, niadapolán, angol shirting, női pikét és zsinór-parkét; valamint szinos parketok, pikétszoknyák és teritők minden nagyságban, flanéiteritők, talajposztók sfüggönyök mindennemben; ezenkívül
angol pamutbársony, orlean ésliister-szövetek, wattmoul, láma- s ruháknak való gyapjúszövetek,
amerikai bőr s viaszos vásznakat s több itt meg nem nevezett áruezikkeket a legjutányosb áron.
Vidéki megrendelések feladat szerint gyorsan, pontosan s a legjobban teljesittetnek, s
kívánatra, logjutányosbra szabott árjegyzékek is küldetnek.
595 (2—3)

Csak alapos gyógyítás biztosit atóbajok ellen.
Titkos

betegségeket
s tehetetlenséget

(férfi gyengeség.)
katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyitja
Weiss 3. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. Karnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
597 (2—12)

<D

Nyári idény 1869.

Homburgi fürdő
r1.

Frankfurt mellett.

A homburgi források gyógyereje mindazon betegségekben érvényesíti nagyszerű hatását, melyek a
forintisr.
. 10-11
gyomor és altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakorolnak s a megrongált czir- Ezüst henger órák 4 rubinra
arany foglalv. rugóra 12—13
kulácziót tevékenynyé teszik, s az emésztő képességet rendezik; mirigy s altesti idült bajokban különösen a máj és
*
•
»
kettős födéllel » 15—16
lép, sárgaság s köszvényre nézve csoda&zerü hatást gyakorolnak, s olynemü betegségekben is, melyek az ideg»
» kristalüreggel » 15, 16—17
rendszer túlfeszített izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással bírnak.
» horgonyórák 15 rubinra » 15,16—3 7
»
»
15 » kettős födéllel 19
A fürdöházban nemcsak egyszerű édesfürdők, hanem orosz-gőzfürdők, valamint sós- és tűfenyü-fürdők,
20—22
anyalúg, korpa, kén- és fúrdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül — szolgáltatnak.
»
angol
horgonyórák
kristaliivéggel
19,
Idült börbajok ellen, néhány év óta kitűnő oredménynyel szappannal vegyitett ásványkátrány-fürdők
20—22—24
is alkalmaztatnak.
» ugyanazok kettős födéllel . 24—26
» val. remontoir kengyelnél felh. 28—32
A már évek hosszusorán át fenálló hidogviz-gyógyintézet, (a pünkösdi kutnál) a t. ez. közönség számára
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—45
ugy mint ezelőtt, ugy most is nyitva áll. Ezenkívül oly botegek, kik a hidegvíz gyógymódot rendesen használni
Arany órák 3. sz. horg.15 rub.36,40,45—50
akarják, azok dr. Hitzel úrral, ki kizárólag a hidegvíz-gyógyintézet vezetésével van megbízva, — mint az intézetben,
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—80
mint saját lakásán naponként értekezhetnek.
» valódi remontoir kengyelnél
felhúz
70,80,90-100
' Savó, a svájezi Alpensennen-ből, (Apponzell kantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készíttetik, s
» valódi remontoir kettős födélreggel a forrásoknál a szükséglethez képest vagy magában, vagy vogyitvo különnomü ásványvizekkel — szolgáltatik.
lel .
. 100,110,120, 130-200
A nagyszerű társalgási ház, egész éven át nyitva áll; magában foglal pompásan díszített helyiségeket,
Arany hölgyórák (3. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25, 28—32
ezek közt ogy nagyszerű bál- s hangverseny-terem, egy étkező- s kitűnő szellőzetü billiárd-terem, több izletosen
»
» 8 rab. kett. födél. . 38, 42—45
díszített játszó-termek, kávé és dohányzó szoba.
»
horgonyórák
15 rub. kettős föA nagyszerű olvasó-kabinét a t. ez. közönség számára minden díj nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a
déllel
50,55-60
legolvasottabb német, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás
» val. remontoir kett. födéllel 70,80—100
» h. órák zom. gyem- • 60, 70, 80—100
étterem, melyben étlap szerint lehet étkezni, a gyógykert szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hírneves
Chevot-re van bizva Parisból. A gyógy-zenekar, mely 40 kitűnő tagot számlál, naponként háromszor u. m. reggel Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
órai és félórai ütéssel . . . 30—32
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s este a bálterembon játszik.
óra és negyedóránkénti ütéssel . 48
Augusztils 7-től szeptember végéig az idő, ismét a kedvelt olasz opora által fog betöltetni a hírneves Orsini
50—55
30—32
karmester vezetése alatt, melyre az ünnepelt primadonna Patti Adeline van ujolag megnyerve, hasonlókép Nicolini, Havi regulatorok
Ébresztő óra . . . .
•. . . . 6
Agnesi, Verger stb. kitűnő énekesek.
Ezüstlánczok4ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 50 kr.,
A t. ez. közönség mindezeken kivül, ogy, itt még soha nem létezett mulatsággal fog meglepetni; -—ugyanis a 7 ftig;
legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
párisi palais-royal színház, szükséggé vált javítások miatt rögtön bezáratván, e színház tagjai ogyidőro szabadságoltat- 8ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánczok
tak, mi közbon a gyógyintézet igazgatása nem mulasztá ol o kitűnő és 38 személyből álló társaságot megnyerni és 7 ft., 8ft.50 kr., 9,10, 15 ftig.
"Vidéki megrendelések a pénzösszeg eló10 előadásra — mely július 3-tól augusztus 3-ig tart — szerződtetni. E művészek előadásai, mint tudva van, igen
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyorszeszélyesok s kedélyesek, s mit sem fognak mulasztani, hogy a t. ez. közönség tetszésnyilvánításait, kiérdemeljék. san
és pontosan teljesittetnek.
A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasúthálózat bevégzett építésével, Európa kellő közepén fekszik.
Egy inga-óra pakolásáért 1ft.50 kr.
órák cserében is elfogadtatnak.
Bécsből 24, Berlinből 15, Parisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 óra alatt érünk oda, (közvetlen
W*T Nem tetsző árn kicseréltetik.
vasúti összeköttetés lévén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (ido s oda) a
legpontosabban és jutányos árért
közlekedést, — utolsó menet 11 órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállítja, moly által alkalom nyujtatik Javítások
teljesítetnek.
598(1-12)
Frankfurt nevezetességeit, színház, hangverseny s más egyéb esti mulatságokat meglátogatni.
544 (10—10)

Heckenaszt Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten,(egyetem-utcza4.sz.), megjelentés ott,valamint minden könyvárusnál kaphatók:

Tódor németül kiadott. Magyarra fordítva s függelékkel megtoldva id. Mándy
Carey Heinrik. A társadalmi tudomány kézikönyve. Szerző „principles of social
Pétar által. (VIII, 112 1., 8-rét) fűzve
. . . . 80 kr
science" czimü munkájának átdolgozata. Angolból fordította Halász Imre. (XVI,
576 lap, nagy 8-rét) fűzve
4ft.60 kr. Kogler N J Általános vagy elméleti államtan. (VIII, 232 lap, Nyolczadrét)
fűzve
lft. 60kr.
Hoffmann Pál, közönséges és magyar részszerü katholikns egyházjog alapvonalai. Második kiadás. (268 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 20 kr. Ribáry Ferencz. Magyarország oknyomozó történelme. A lyceumok és W p
„,>ri,íW
fdaAhb osztályai
osztálvai számára.
számára. (IV
Í I V és
és 432
4.89 lap,
U™ 8-rét)
a .^*\ fűzve
f,-,.»p . . . 1 ft.80 kr.
nodák felsőbb
Kant Immánuel paedagogiája vagy nevelésről írott könyve, melyet dr. Hink Fridrik
*«
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Kockáztatás nélkül is nyerhetünk.

Az eddig legelőnyösebb, s egyszersmind koczkáztatás nélkül a legnagyobb
legbiztosabb töke-elhelyezés érhető el a

.* Tizenhatodik évfolyam.

30-ik szám.

nyereséget nyújtó, s a

22 negyedévenként 5 fi, vagy 36 havonkénti 3 ft. lefizetése mellett. Ugyanis
évenként 3 8 húzásra

játszhatunk az Ausztriában létező valamennyi állam- és magán-sorsjegyen, és pedig:
1 Salm
1 darab 250 ftos 1854-ki sorsjegy.
sorsjegy.
1 Clary
1
»
hitelsorsjegy.
1 Genois
»
1
» 100 ftos 1860-ki sorsjegy.
1 Pálfiy
»
1
» 100 » 1864-ki
»
1 budai
»
Vi rész 1839-ki (Rothschild sorsjegy.)
1 Waldstein »
1 Como jövedék-jegy.
1 Keglevich »
1 Rudolf sorsjegy.
1 "VVindischgratz sorsjegy és
1 darab 100 ftos trieszti sorsjegy.
1 badeni 35 ftos sorsjegy.
1
» 50 »
»
»
1 gőzhajózási
»
Minden vevő részt vesz a küszöbön álló, következő hozásokon:

Badeni sorsjegyek, húzás auguszt. 31-kén, főnyeremény 40,000 frt. ezüstben,
200,000 „
1864-ki
„
„ szept. 1-én,
„
40.000 „
Pálffy
„
„
„
15-én,
„
200,000 „
Hitel
„
„ október 1-én,
„

Pest, szeptember 5-én 1869.

s a bekövetkező nyeremények azonnal készpénzben fizettetnek ki.
A társaság 20 részvevőből áll, kik közül az első részlet lefizetésénél mindenki egy részjegyet fog kapni, melyen
valamennyi sorsjegy meg van jelölve, melyek kihúzása után az őt megillető részt azonnal meg fogja kapni.
A 22 negyedévi 5 ft. vagy 36 hónapos 3 ftos részlet lefizetése ntán megszűnik a társasbirtoklás, a sorsjegyek a napi árfolyam szerint eladatnak, a bevett összeg 20 egyenlő részletben fog felosztatni.
Mindenki magánosán léphet a társaságba, s a többiekkel nincs mit törődnie.
SW $ ) V ülinden nyerés tudatva lesz. ' ^ H ~Vtl
590 (1—3)
Bélyegdij fejében minden résztvevő 94 krt. fizet le egyszer mindenkorra.
Legnagyobb előleg kapható mindenféle állam- és magán-papirokra.
" 1864. sorsjegy-ígérvények húzás szept. 1-én, főnyeremény 200,000 ft., 2 ft. 50 kr. és 50 kr. bélyegdij.

IMIIK.FA LAJOS váltó-üzlete

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politibai 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 Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott 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 Haasenstein éa Vogler Wollzeils Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.),megjelent és minden hazai könyvkereskedésben
kaphatók:

E s z t h e r.

Pesten, Dorottya-utcza 12. sz. a Lloyd épület közelében.

Regény.

ina b. Jósika Miklós.

Második kiadás. Két kötet (az olcsó kiadás
25—26. kötete) fűzve 1 ft.

20-ad részvényjegyek,

1869.

szeptember l-jén

nyereményhuzasa

érvényes minden húzásra egész 1918-dik évig,

1804-diki

9 darab
egész részletjegyek 12 hóra érvényesek darabja

.

.

fél r é s z l e t j e g y e k 1 2 h ó r a é r v é n y e s e k d a r a b j a

.

.

cs. kir.

osztrák sorsjegyeknek.

Ő9l (4—4)

Regény.

irta b. Jósika Miklós.

8 forint

darabja

20 darab

az

A rom titkai.

.

10

„

155

„

Második kiadás. — Két kötet (az olcsó
kiadás 27—28. kötete), fűzve 1 ft.

14 „
7

A hat Uderszki leány.

„

Rothschild <$c Comp.
Wien, Postgasse, Nr. 14.

Az angol eredeti kiadásból már 200 ezer példány kelt el és
eddlgelé 8 nyelvre van fordítva.
A szerző gaját kiadásában megjelent és Pesten az EGGENBKROEKféle könyvkereskedésben, valamint minden más könyvárusnál is kapható :

A nemzőképesség

Heckt'iiast Gusztáv könyvkiadóhivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4-ik
szám) megjelontek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Gról Cziráby Antal.

A magyar közjog alapvonalai.
Szerzd nyomán irta

és időelőtti csökkenésének okai

Hegedil s La j os.
Második bővített kiadás. 1869. (8-rét. 400 lap.) Fűzve 2 forint.

valamint oktatások annak

tökéletes visszaállítására.

Minduokntk ajánlva, kik mértéktelen kiesapong&s, titkos bűnök és ragály kövttkezményeitan sienvednek.
Azonkívül O k t a t á s o k a h á z a s s á g c o l j a i r ó l és kötelességeiről,

valamint gyógyeljárás a közösülést képtelenség és terméketlenség körül.

Irta CURTIS J. L., gynkorló orvos Londonban.

Néhány
ábrával.
Ára Tászonba kötre 1 fc. Postán bérmentesen bűidre 1 ft 10 kr.
Curtis könyvét „ A n e m z ő k é p e s s é g , " öregnek és fiatalnak kel- 1
lene birnia. Ez egy kitűnően irt orvosi munkn, mely azon szotcoru beteg- "'
Bégek gyógykezel séről azól, melyek már annyi számos életboldogságot tettek tönkre.
Heekenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak
adomákban.
Összegyfljte egy Bach-huszar.

Regény.
Irta J ó s i k a
M i k l ó s .
Második kiadás.
(Jósika regényei 29—32) 4 kötet 16-rét 250»
242, 244, 247 lap), fűzve 2 ft.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 8 0 krajezár.

f
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Liebig tanár

hús-kivonata Dél-Amerikából (Fray Bentos).
Licbig-féle hús-kivonat-társaság Londonban.

Nagy

megtakarítás

háztartások

számára.

Erőteljes húslevesek azonnali előállítása.
Készítése s megjobbitása a levesek, martalék s vékony étkeknek stb.
Erősítő anyag gyengék s betegek számára.
Aranyéremmel kitüntettetett az 1867 iki
kiállításon.

párisi-,

1868-iki havre-i

A hús-kivonat csak akkor valódi, hogyha a tégelyek mindegyike báró Liebig
tanár és dr. Pettenkofer M. aláirással ellátva vannak.
Részletes árak egész Magyarországra nézve tégely számra:
1 angol font
% angol font
'/4 angol font
'/s angol font

5 frt. 80 kr.,

3 frt.,

1frt.70 kr.,

92 kr.

$MF~ Kapható: minden előkelő kereskedések s gyógyszertárakban.
Nagybani raktár, a társaság levelező tagjánál Thalhnayer és társánál Pesten.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Fiume.
lii napokban a közfigyelem ismét s kivá- szentesitett békés kiegyezésben is eldöntet- küldöttségeknek, sőt a korona közvetítési
lólag Fiume felé fordul hazánkban, s „Kár- lenül hagyatott. S a megoldásnak azóta, kisérleteinek sem sikerült eszközölni, azt a
pátoktól Adriáig" minden szem Adria felé, immár a jelen országgyűlés folyama alatt, a valósulás felé legalább egy hatalmas lendüannak magyar tengerparti pontjára néz. három érdekelt fél küldöttségei közt történt lettel közelebb viendi azon társadalmi érintEzúttal nem a közjogi helyzet költi föl a kisérlete is még eddig sikertelenül maradt, kezés, melynek a közelebbi napokban Fiume
figyelmet, hanem tudományos, egyesületi, sőt némely baljóslatú hirek szerint távolabb tanuja s színhelye leend, hol Magyarország
vagy tulajdonképen társadalmi érdekek; de állana a sikertől, mint előbb. Pedig kimond- értelmiségének nagyszámú képviselői között
nem lehet tagadni, hogy ez érdekeknek is hatjuk, hogy e kérdés szerencsés, kielégitő s kétségkívül Horvátország fiai sem fognak
épen a közjogi szempontok kölcsönöznek állandó megnyugvást eszközlendö megoldása hiányzani.
kiváló fontosságot, s másfelől nem lehetetlen, Magyarországra nézve a legnagyobb fontosFiume és Magyarország közt ugyan oly
hogy az egyemértéke van
sületi s társaa rokonszenvdalmi érintnek és kölcsökezés nyomós,
nös ragaszkoés remélhetődásnak, melyleg szerencsés
nek a fokobefolyast gyazásra semmi
koroljonaközszüksége
jogi megolnincs. Fiume
dásra.
annyi jelét adA „magyar
ta, kilenczven
orvosok és teresztendő óta
mészetvizsgámár, s a leglók" ez évi
utóbbi idők(XlV-ik) vánben folyvást,
dor-nagygyüMagyarorlésöket Fiúszághoz való
méban tartragaszkodásáják. Maga ..e
nak, hogy ez
tény nem fonnemcsak öntosság nélkümaga ellenpoli. Midőn Fiulitikátlan, de
me az egyesüFiume iránt
letet e gyűvalóban kelésnek kebelégyetlen és
ben tartására
szívtelen tetmeghivta, s
tet követne el,
midőn az e
ha a felé csakmeghivást elnem esdve
fogadta,mindnyújtott kezet
hidegen melkettö azon
lőzné vagy
közjogi nézetépen visszanek adott kilökné. „Nagy
fejezést, hogy
érv rejlik" —
Fiume közvetmondja Bottlenül, s nem a
ka Tivadar tuFiume emlékajándéka Szalay Lászlónak. — (Az eredeti olajfestmény után rajz. Haslce.)
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azon nagybecsü jogtörténeti értekezésében,
Ez pedig azon egyetlen, még megoldat- De, ismételjük, társadalmi utón, nem egyszer melyet a Budapesti Szemle jelen évi folyalanul fenmaradt közjogi vitás kérdés, mely már a világtörténelemben, jöttek létre főfon- mában „A fiumei kérdés utolsó stádiumáa Magyar- és Horvát-Szlavonországok közt tosságu közjogi eredmények; reméljük hát, ban" czim alatt közre bocsátott, átalában az
1868-ban létrejött s a XXX. t. czikkben hogy a mit még eddig országgyűlések- és annexiók s különösen Fiúménak Magyaror-/jy

