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Vetőmagok.

A gazdászathoz tartozó mindennemű magok, úgymint lóhere-, IŰ-, takarmányrépa-, s más közhasznú növény-nm^ok, valódi hollandi és franczía kerti és
főzelék-magok, fa- és bokor magok, több száz különnemü virág-magok, vala
mint a leggyönyörűbb Georginák stb. igen olcsón és csalbatlan niiRóségfiek
kapható,:
magkereskedésében Pesten, a „verőemberhez." Dunasor a kis hid uteza szögletes
az „angol királynő"-hez czimzett vendéglő épületében.

P T Árjegyzékek és minták az illetők kívánatéra bériuenteseu
megküldetnek.
49(3—3)

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

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

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

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

ü
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MIKS1TS KAROLY,

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

A tavaszi idényre.

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

Rngany (Gummi) öltönyöket és köpenyeseket, 11 ft. 85 kr., 12 ft. 75 kr.,
13 ft. 50 kr. és 15 ftjával.
Sétabotokat, legújabb nemüeket 25,30,
40, 50, 60, 80 kr., 1 fttól 12 ftig, ezek
között mint ,,idei ujdonság" Jciemelendök az „aczél nád botocskák.
Angol lovagló-nyergeket, legjobb nemüeket 15 fttól kezdve a legfinomabbakig.
Angol kantárokat, 2 ft. 65 krtól 10 ftig,
kengyelvasszijakat 2 ft. 50 krtól 3 ft.
30 krig, ugrószijakat, hajtóostorokat, kengyelvassakat, zabiákat, nyeregtakarókat, lovaglóoatorokat s minden más lovaglószereket.
Angol plaid szíjakat, gyermekeknek
45 és 80 kr., nagyokat 90 kr. és l ft
20 kr., válbaakasztbatókat 2ft.25 kr.
Gummi-Iabdákat és ballonokat, szürkéket és színeseket, minden nagyságuakat 10 krtól kezdve dús választékban ajánlanak

Kertész és Eísert Pesten,

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

írásbeli megrendelések gyorsan éa pontossággal teljesittetnek.
Búsan ellátott raktárunk kimerítő czikksorozatát kívánatra bérmentve
köldjtik át.
(25) -64

A kertkedvelök és erdészek figyelmére.

A gyakorlati kertész-társulat, melynek czélja a kerti ipar és honi magtermelés előmozdítása, ügynökségében kapható: mindenfaj konyhakerti virág, erdei és tölevelü-fa, a legállandóbb és legjelesebb
dinnye éa dohány-mag, legtöbbnyire már a t. ez. társulat tagjai
termelése.
Mindenfaj: tűlevelű ea erdei-facsenute, díszfa és dfszbokor, az
angolkert és fasor ellátásra.
Gyümölcs-fa minden fajból, erőteljes és dúsgyökeres 3—6 éves
darabja
30—60 krig.
Közönséges és virág-kürös, amerikai jávor, beszterczei szilva,
szedcrfa-ültetiiiények 4—7 láb magas, száza 10—20 frt.
Akácz és szeder, 2 éves ültetmények, ezre
8 frt.
A híres takarniány-füniag Bromus Schraderi fontja . . . 70 kr.
Canagana arborea a legszebb és legállandóbb sövénynek fontja
47 (4—6)

Marc FereUCZ, kigyó-uteza 6. sz. a.

13-ik szám

Előfizetési felhívás

> Tizenötödik évfolyam.

A N E P ZÁS Z L 0 JA
Jbzimü

Vegyes tarfcilnm politikai képes lapra.

£

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

Madarász József,

Áldor Imre,

lapvezér.

felelős szerkesztő.

Kiadói

8zo!

A „Nép Zászló" előfizetési ára a régi marad:
Ilároinnegyedévre: (april—deczemberig)

3 forint.

F é l é v r e : (áprilistól—októberig)
% „
N e g y e d é v r e : (áprilistól—júliusig)
1 „
Tíz példány után egy tiszteletpéldány jár. Ki húszat gyűjt: az „Arany furulya"
czimü forradalmi versgyűjtemény; ki ötvenet gyűjt: Kossuth falra függeszthető gyönyörű nagy arczképét vagy „A forradalom költészete" czimü nagy becsü, diszes kiállítása
könyvet kapja.
A pénz mielőbbi beküldése kéretik, hogy a példányok szétküldésében zavar és
hátramaradás ne történjék. - Pest, 1868. márczius 11-én.

Heckeiíast Gusztáv,

A „Nép Zászló" kiadó-hivatala,

kptulajdonos.

egyetem-uteza 4-dik szám.

A SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.

Hosszú időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztabetegségnek, mely a gyermekek sorából oly tömérdek áldozatot ad a sírnak, az általam feltalált
„Giliszta-csokoládémban" tökéletes gyógyszert állitni elő. Használati módja a szeletek göngyölén olvasható.
Kapható Pesten: Törők József gyógytára és A. Thallmayer és társa kereskedésében, s ezer kívül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományosimnál. Ára egy dbnak 20 kr., nálam helyben 6 db. egy ft. — Megrendelhető postautánvétellel az egész birodalomban. | £ r ö c z e P Á g O S t S. k. gyógysz. Tokajban.

Nyilatkozat.
Alulirt cs. kir. birodalmi-vegyész, támaszkodva a találmány pontos gyógyszerészeti bonczolásának eredményére. Véleményét ezennel kinyilatkoztatja miszerint Kröczer
Ágoston tokai gyógyszerész ur által „Giliszía-csokoládé" név alatt feltalált és készített giliszta ellenes szeletek Prős hatásuk daczára is, az azt használók egészségére nézve
a meghatározott adagon belől — hosszabb használat mellett is, minden tekintetben
teljesen ártalmatlanok. — Bécs, márez. hó 15. 1867.
Kletzinsky V. s. k.,
2255 (12—12)
. e s - k i r - birodalmi vegyes*.

Előfizetési felhívás

FALUSI GAZDA

gazdasági és kertészeti hetilap 8-ik évfolyamára (1868.)

Előfizetési feltételek:

Egész évre (január—deczemberre) . .
6ft.— kr.
Félévre (január—júniusra) . . .
3„ — „
50
Negyedévre (január— márcziuera)
^_ Teljesszáma példányokkal jannártól kezdve még folyvást szolgálhatunk^- A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
(1 — 3)

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
'

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

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

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

Schodelné

szobra.

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

mét visszatért s megint első énekesnője lett
színházunknak.
Schodelnéban nagy mértékben egyesültek azon előnyök, melyek az énekmüvésznő! nek diadalokat szoktak biztosítani a szinpa| don. Külseje valóban királynői volt, s e
tekintetben az opera Jókainéjának mondhatjuk : deli, erőteljes termet, jelentős arcz,
lángoló fényű szemek, szabályos szép metszetü vonások. ízléssel s fénynyel
tudott öltözni, s megjelenése a színpadon, mielőtt egy hangja megcsendült volna, már megnyerte s
lekötötte a nézőt. Ehhez járult a
legterjedelmesb, legerőteljesebb s
legiskolázottabb hangok egyike,
melyek valaha a mi színpadunkon
zengettek.Ritka csengésű s belterjü
hangjából csak valamivel több hajlékonyság hiányzott; de szerepköre
oly természetű volt, hogy ez némileg nélkülözhetövé tette: t. i. a hősnői szerepkör, ő e kört tökéletesen
betöltötte, s azért a színpadon még
azok is megtapsolták, kiknek a színfalak mögött, vagy uralkodási hajlama által nem egyszer okozott
boszuságot vagy keserűséget.
Pályája vége egybetalálkozott
Hollósy Kornélia föltünése időszakával. Operánk szálló és kelő hajnalcsillaga egy ideig együtt ragyogott.
S ragyoghatott volna még egyideig; de Schodelné nehezen tűrhette az emelkedő pályatársnő folyvást nevekedő népszerűségét, s bár
még maga is ereje teljében —
végbúcsut mondott egykori osztatlan diadalai színhelyének, s 1848
nyarán, Normában lépett föl utoljára. Utolsó fölléptei ismét diadalok voltak. A közönség, daczára
Hollósy annyira megérdemelt népszerűségének, fájlalta egyik kedvencze elvesztését, — s méltán. A
két énekesnő szerepköre egészen
különböző volt: Schodelnével a drámai s tragikai szerepek: Borgia
Lukréczia, Beatrice di Tenda, Norma, Lady
Macbeth, Báthori Mária, Szilágyi Erzsébet
léptek le a színpadról; Hollósyval a lyrai
szerepek: Lammermoori Lucia, Alvajáró, Rosina (a Szevillai borbélyban), Márta stb. lép-
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— Mit kerestek, uram? — kérdé süve- j az lehetlen, hogy teljesen sükertelen lenne,
gét megemelve s szavait a csapat vezetőjé- s jobbnak vélte látszólag belenyugodni változtathatatlan sorsába. Hanem azért azon
hez intézve — mi járatban vagytok ?
— Hová tetted a szentmiklósi basa falu- pillanattól kezdve, midőn utjok közben zaját, kutya? — rivalt rá zordonan a csausz jorigó lelke némileg ismét visszanyerte csendességét, gondolat gondolatot űzött agyában,
— a szökevényeket keressük !
— Én, uram? — viszonzá a megszólított mindmegannyi szabadulását tervező. Arra
nézve tisztában volt magával, hogy bár a
tettetést színlelve — nem értelek.
— Nem értesz, hazug eb? De ha végig pokol minden kinját alkalmaznák is ellene,
vágok rajtad ezzel a korbáescsal, akkor meg- sem a menekvöket, sem az ö szemeiben oly
fenségesnek látszó szándékát, egyetlen hangértesz tudom.
Mátra tündérei.
gal sem fogja elárulni.
—
Azt
ne
cselekedd,
arra
nem
adtam
Barangoltam a hegyek közt,
A csausz által említett szent-miklósi várokot.
8 rám borúit az éjnek árnya;
De a vallató nem tágított. Ugy lát szék, ról tudta, hogy az legalább is két napi járóÉs a füves Óvár-réten
Nyugodtam le éjszakára.
igen jól volt értesülve mindenekről s tudta, föld távolságra van tőlük. A törökök lovain
hogy itt ámitás van a dologban. György észrevette, hogy idejöttükben nagy hajtást
Lent a völgyben csermely csörgött,
pedig
makacsul tagadott mindent. Tagadta tettek s jóformán kifáradtak; a már-már
Néha csillant ezüst fodra,
Midőn a fent fénylő holdból
a szemére lobbantottéji találkozást, a harczra nyugat felé hajló őszi nap pedig, a nemsoEgy-egy Bugárt el-elsodra.
való felszólitást, tagadott mindent, a mi pe- kára beálló est közeledtét hirdeté. Ugy sejté,
dig megtörtént, s a mit a csausz a legutolsó hogy éjszakára bizonynyal meg fognak hálni
Szemközt Ágasvárnak bércze
valami utjok közben eső faluban, mert a
pontig felszáralált előtte.
Fölér egész a kék égig;
Mig behorpadt oldalában
Végre a heves keletit, hatalma érzetében török, habár fegyverviselő is, a kényelemnek
A barlangszáj lent sötétlik.
elragadta indulata, fölemelte korbácsát s barátja és sem magát, sem lovát nem öröCsillagocakák ragyogtak fent;
embertelen módon súlyos ütést mért a ma- mest teszi ki a hűvös őszi éj zordonságának.
Azt hivém, hogy mind rám néznek;
gyar pórnak arczára. A csapás oly erős volt, Talán akkor nyílik valamely út a szabaduS én éreztem érintését
hogy a korbács nyomán vastag vérszalag lásra. Hiszen karjai szabadok. Belátta, hogy
Egy láthatlan, égi kéznek.
serkent ki emennek arczán s egy pillanat minél nagyobb türelmetlenséget tanúsít,
Álom nem jött a szememre,
alatt az egész sötét képet piros vér bo- helyzete annál súlyosabbá lesz, mert poroszlói örködésüket akkor bizonyára meg
S talán mégse' voltam ébren — —
ritá el.
Múlt időknek daliái
Irtózatos lelki tusát küzdhetett az a fér- fognák kettőztetni; ellenkező esetben, sorJelentek meg diszben, fényben.
fiú, a megsértett, ebben a pillanatban. Ökle sába való belenyugvása, csendes magaviseErcz-sisakos, szép leventék
összeszorult, karja félig felemelkedett, melle lete talán képes lesz őket elámitani.
Vonultak a magas várba;
Ezek valának tusakodó lelkének legelső
hullámzott s orrlyukai kitágultak. De egy
Pikkely-keztyüs kezeikben
gondolatai.
Azonban ezek hamar átröppengondolat még ezen a felinduláson is erőt tuCsillogott a hosszú dárda.
tek
agyában,
de nyomukban ujak támadádott venni. Azt tudta, hogy csak egy mozEgyszerre csak csodás, édes
nak,
kínosak,
keservesek, — még rabságánál
dulata, egy ütése és a csausz meghalt, — de
Zene zendült meg utánok,
is
gyötrelmesebbek.
nem feledé, hogy körötte ennyi kard és ennyi
És a bokrok rejtekéből
György — mint alacsonyabb sorsú embefelvont íjj neki is végvesztét okozná bizo
Kiléptek a tündér lyányok.
nyara. Pedig neki nem szabad még meg- rek általában — nem volt ment a gyanakoMind megannyi szőke fürtü,
dástó!. Szive mélyében meg volt győződve
halnia.
Fehér, hideg hó kebellel;
a felöl,'hogy rabságának senki más, hanem
És
a
diadal
ezé
a
gondolaté
lön
a
lelki
Arczom fölött ott lebegtek,
tusában. Ütésre emelt karját, lassúbb moz- csupán Mihály lett oka. Rokonának amaz
Ott játszódtak életemmel!
dulattal a-czához, homlokához emelé, s öltö- éjszaki leselkedése, akkor kiejtett roszaló
Mind szivemre tódult vérem,
nye durva szövetével letörlé sajgó seb- szavai mindmegannyi súlyos nehezékek gyaSötét kinom mint kövület;
nánt hullottak a gondolkodás mérlegébe,
helyét.
S hűlt remények, forró vágyak,
Nem szólt egyetlen hangot sem, csak egy melyben sorsa szomorú fordulatát s ennek
Mik soha sem teljesülnek! . . .
hirtelen, egy futó tekintetet villantott a indokát mérlegeié. A gyanú csakhamar telVölgy-fenéken, koronásán
durva
bántalm#zóra, hanem e tekintet maga jes váddá nőtte ki magát, s mellette sötét
Kigyó-király csak ugy leste
elegendő
volt arra, hogy az minden indula- árny gyanánt nyomban egy másik gondolat
Kéjvágyó, tűz szemeivel:
tossága daczára, távolabbra szöktesse lovát ] támadt: a boszunak gondolata.
Milyen szép egy tündér teste!
-- Megígértem neki, hogy meghal, h:i
mellőle.
Játszadozott, rengett a fény
árulómmá
lesz — monda magában — számon
— Fog'^ftok a kutyát soraitok közé! —
S lett sok szinü, szép szivárvány;
kérem
még
tőle cselekedetét!
parancsolá fegyvereseinek — s előre, haza
A tündöklő szinlépcsőkön
Ilyen
eszmékkel
foglalkozva, lépdelt tova
Bala-Szent-Miklós felé. Ott majd jobban kiTündér lyányok le- s feljárván.
az utón, a fegyveres kiséret által környevallja, a mjt itt eltagad.
Oh! mint vágytam fel közéjök!
zetten.
A
törökök
sorakoztak.
De
mielőtt
rendbe
A magasba, végtelenbe . . .!
Fel sem tekintett, körül sem nézett a ki
állottak volna, György hitvese, legkisebb
Az örökös ifjúságra,
gyermekével, sírva, zokogva akart férje vál- arczát vizsgálta volna, könnyen kitalálhatá,
Az örökös szerelemre!
lára borulni. A férfi hidegen taszitá el ma- hogy nem az érdekli, a mi kivülötte vagy
A szivárvány rózsa-színe
körötte van, hanem az foglalja el egészen, a
gától.
összeolvadt a hajnallal;
mi
alant szive mélyén forr.
—
Elárultatok!
—
sugá
az
elfojtott
kePuszta minden . . . csak a csermely
Csak egyetlen, váratlan, csodálatos eseCseng a hajnali haranggal.
serűség hangján — te az első, bátyád a mámény
adta elő magát még a teljesen beálsodik.
Isten
úgy
áldjon
meg
benneteket!
Még láttam a túlvilágot,
lott
alkonyat
előtt, a mely oly rendkívüli
Azzal
gyermeke
homlokát
megcsókolva,
Eltűnésén buslakodva —
|
hatással
volt
reá,
hogy a mi majdnem hihetde
nejét,
a
csodálkozásában,
fájdalmában
Midőn arczom megérinté
j
len,
még
gyanújában,
még boszutervében is
Hűs szellőnek szelid csókja,
mintegy köszoborrá merevült szenvedőt csak
i
megrendité
s
megingatá.
egyetlen pillantásra sem méltatva, önként
S nem hittem, hogy ébren vagyok
Valami másfél vagy két órányira lehetoda állt a lovasok elé, s ö volt az első, a ki |
Midőn szemem fölvetettem . . .
j tek már ekkor a falucskától. A vidék síkabbá
megindult.
Kperszedő szép palócz lyány
Imádkozék ott mellettem.
Pásztói.
A fegyveresek körülvették s már a jövő ! vált, s a halmosabb részről alákanyaruló út,
perczben útban voltak a csausz által meg most egyenes, fakószinű mezőn vezetett. Nem
nagy távolságban az út mellett, gulya- s
nevezett távoli török vár felé.
A fekete
ember.
Annaegyideig kétségbeesésében, mozdu- ménes itató kút állott, izmos ágosán fagyöTörténeti elbeszélés.
latlanul nézett utánok, azután mihelyt ma- kérkolonczos gémjével s hosszú, lánczon
gához
jött, sietve, majdnem futva eredt út- csüggö ostorfájával. Széles vállujához, két
GYÖRY VILMOS-tóI.
ellenkező irányból épen akkor tereltek oda
nak a falucskába befelé . . .
III.
. . . György nemcsak ismerte, hanem itatásra két ménest. Feltűnő lehetett az avaAzon ösvény, a melyről nem lehet többé
némileg talán túl is becsülte csodálatos és ' tott szemeknek, hogy az aránylag nem nagy
visszatérni.
rendkívüli testi erejét, Mindazáltal sokkal , számú lovak mellett sokkal több a csikós és
(Folytítái.)
józanabb gondolkozásu volt, semhogy az őti bojtár, mint különben lenni szokott.
— Hová törekesztek, földi ? — kérdé az
György, a legnagyobb erömegfeszitéssel környező ily nagy számú erő- s fegyverha- |
nyugodtságot, sőt alázatosságot színlelve, talom ellenében menekvést vagy épen táma- j egyik falka csikósa harsány, kiáltó hangon
kilépett a lovasok elé.
dást mert volna megkísérlem. Belátta, hogy a másiktól.

tek előtérbe. — Schodelné erős elhatározással, örökös búcsút mondott a színpadnak.
Hangját nem hallottuk többé. A magánéletbe lépett vissza s néhány év múlva az
ismeretlen országba költözött, honnan egy
utazó sem tért vissza még. Sírját, a kerepesi
temetőben, a barátság és tisztelet díszes sírkövei jelölte meg.
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György, a fogoly, figyelt e hangra. Olyan mécset állíttatott, hogy emezek figyelemmel nesztelenül felbomlott, utána a másikat felismerősnek látszék e lőtte.
kisérjék amannak minden mozdulatát, — s bontani sokkal könnyebb volt már. A har— Még ez este Nagy-Bánya alatt szeret- ezután e négy szóból álló komoly parancsot madik mintegy magától engedett. Karjai
nék meghálni — viszonzá a másik még har- adá ki nekik: — Ha megmozdul, löjjétek szabadok voltak!
sányabban s hozzá tévé némi nyegle paj- agyon.
György mélyen felsóhajtott. Nagy imádkossággal — olyan igaz, minthogy csikós
Azzal otthagyta a három embert a nyir- ság repült e sóhajban a menny felé.
vagyok.
kos kamrában, — mögöttük bezárta a keÓvatosan, mint préda-leső hiuz, emelte
A török csapat sokkal közelebb ment el mény tölgyfa ajtót, s kulcsát magához vette.
fel
kissé
fejét, s körültekintett.
a kút mellett, semhogy a fogoly e szavakat Kivül a gádorban még két őrt állított fel,
E pillanatban szokatlan nesz üté meg
meg ne hallhatta s meg ne érthette volna. fegyvereikkel — ha netalán szükség lenne
Csodálatos hatást gyakoroltak ezek reá. — a bent levőket segíteni, vagy a többi fülét,
Gyengén, majd alig hallhatólag, nagy
Felismeré hangjáról a szólót, — ő az, ő va- társaknak hírt adni.
messze távolból furulyahang reszketett át
lóban, sógora Mihály.
Ilyen módon elintézvén mindeneket, az az éji levegőn.
Mihály! Ugyanaz az ember, oly közel ö érdemes csausznak a lovakra, utánuk pedig
— Ez Mihály! — suttogá a fogoly mahozzá s élve, kit ö messze távolban hitt, ta- azok gazdáira volt fő gondja, A körül álló
lán épen áruiási Judás-diját számolgatva házakban szállásolt el mindeneket, keskeny gában s érzé, hogy szive most hangosabban
csillogó szemekkel, s kinek ő haláláról gon- gyűrűben, négyesével egy csoportban, hogy kezd dobogni.
dolkozott. De mit keres itt ez, s mit ilyen szükség esetében mind valamennyien ujoNagy csendesen lenyúlt a lábait nyügzö
alakban ? Mit jelentettek nem igazat mondó lag eg>ütt lehessenek.
lánczhoz. Megtapogatta ujjaival, s mintha
szavai? Hiszen Mihály nem csikós többé,
Már ekkor eljött az éj, s földön, égen valakihez szólana, szemével intett.
nem az, a kinek magát vallotta. Nagy-Bánya átvette birodalmát teljesen.
— Ennél, én erősebb vagyok.
alatt még ez éjjel, oly igaz minthogy ö csiBenn, a rögtönzött fogházban szomoDe nem kisérlé meg széttépni. Tudta,
kós?! Hátha épen ellenkezőt akart mondani? rúan serczeget a mécs, gyéren hintve maga hogy az megcsörren s akkor árulója lehet.
Hátha?!... Irgalmas Isten, egeknek Istene, körül világosságát.
Felvonta az eléggé hosszú lánczot balha ő csalódott, ha ez az ember most az ö
György egy ideig nyugodtan ült a sa- jával feszesre, hogy annak semmi nesze sem
szabaditására jött volna!
rokban, a hová helyezték. A két őr szinte a hangozhaték, s igy térden csúszva, zajtala— Tyüh, a ki keserűsége van! — kiálta földre települt, karabélyaikat térdükre nyug- nul közelite szunyadó őreihez.
fel Mihály ismét, hatalmasat csörditve kari- tatva s a fogoly arczárói csak egy pillanaA furulya hangja tovább reszketett a
kásával s hátaslovát kiugratva a többiek tig is le nem véve tekintetüket.
néma éjszakában. Majd elhalva, majd hallsorából, egy fekete szörü csikóhoz szöktetett
Végre György bókolni kezde, mint a hatóbban. Mintha közelíteni.
— ez a fekete ugyancsak bele keverte ma- hogy az olyan ember tenni szokott, kinek
— Oh csak most, csak most, Istenem!
gát a békóba. Megállj, sógor, ne félj no, hó, fáradt szempilláin erőt vesz az álom.
(Folytatása következik.)
hahó, hiszen én ki akarlak szabadítani, vi— Elalszik! — sugá egyik őr a mágyázz !
siknak.
Mintha a lóhoz beszélt volna. De György
A fogoly bókolt, hajladozott. Végre
Wandorf.
setét arczán az örömnek egy fényes sugara feje féloldalt hanyatlók a börtön falához, s
Sopron városától észak-nyugatra, a kőszénvillant keresztül. Már most bizonyosan lélekzése csakugyan alvásáról tanúskodott.
bányairól
hire3 Brennberg alatt elhaladva, féltudá, hogy ez adott jel, a mely öt illeti.
— Mit őrizzük tovább ? — monda sut- órányi kies séta után egy árnyékos tölgy-erdőn
Tudta, hogy soha esze ágába se j u t a csikós- togva az előbb szóló — odarnegyek, lelö- keresztül egy, három oldalról negyektől környenak akkor verni békót lova lábára, mikor vöm; azt mondjuk hogy ki akart törni. Leg- zett völgybe juthatni, melynek ölében fekazik
ittatásra hajtja, Hátha még sem Mihály volt alább mi is megszabadulunk e nyomorult Wandorf kis német helység. Magyarul Bánfalvának, vendül Undrovácznak nevezik. A helység
az áruló ? Ha javunkról van szó, szivünk helytől.
Sopron sz. kir. város birtoka. Oklevelek tanúsága
talán épen olyan hamar remél, mint a mily
Azzal felkelt, odalépett halk csendesen szerint (Hazai Okmánytár I I . 21., 24., 30.) a
, kész veszedelmünkben a gyanakodásra.
a szunyadóhoz, s karabélya végét oly közel XIII. században még Zuan-na,k Íratott és mint
Mihály leszökött lováról, s a fekete helyezé a fogoly fejéhez, hogy a fegyver előbb a soproni vár tartozékát még IV. László
csikó nyomába haladt.
hideg csöve majdnem megérinté annak a király adományozta Sopron városának, mely adományt 1291-ben I I I . András, 1317-ben pedig I.
— Hahó te, utánad megyek, kiásnálak homlokát.
Károly
király is megerősített. Hogy, mint a hamég a föld alól is, — hahó, megszabadulsz,
György meg sem moczezant. Szive nem társzélhez közel fekvő helység, kivált a Hunyadiak
csak a szavamra hallgass! Hahó!
vert hangosabban, lélekzete el nem állott. korában sok viszontagságon ment át, azt egy 1477.
A szineskedés olyan természethiven, oly
— De már csakugyan alszik — monda évi oklevél is sejteti. (Hazai Okm. III. 432.) —
ámitólag volt keresztül vive, hogy a csausz, az őr visszatérve előbbi helyére, s most már Mint képünkön is látható, a falu fölött egy magasbárha a nyelvet, melyen e szavak kiejtettek, a fal mellé támasztva fegyverét — csak ki laton zárda- szerű épület áll, hajdan ama legmagyarabb szerzetnek, a paulinusoknak kolostora; melmeglehetősen érté is, meg sem álmodá azok- akartam próbálni, igaz-e vagy tettetés?
lette az építészeti tekintetben nevezetes templom
nak valóságos értelmét.
Ugy látszik az volt nemes szándéka, emelkedik, melynek alapjai valószínűleg a XV.
A foglyot kísérő menet elvonult. György hogy saját becses személyének nyugodalmát századnál is régiebbek, miután azt hiteles adat
szerint Sopron városa a pálosok számára 1481-ben
már csak néhány szakadozott szót hallá fel- biztosítsa.
hangzani az itatok felől, azután a karikás
S csakugyan, mihelyt meggyőződött a alapitá. (Annales Eremit. ord. s, Pauli. Vol. I . p.
pattogását, azután gyors lódobogást s azzal fogoly álmának valósága felöl: a mennyi 248.) A kolostor azonban ujabb épitmény, mely a
pálosok története szerint 1643-ben keletkezett.
minden egyéb nesznek vége lett, kivéve a kényelmet a nyirkos föld nyújthatott, a Fekvése
kellemes és regényes. Délről gyümölcsös
kísérők fegyvereinek csörgését s az utat ta- derék har^zos mindazt igénybe vette s nem- környezi, mely az erdőséggel ölelkezik, mig északposó paripáik zaját
sokára valóban oly jó izüen el is szenderült, nyugatnak nyiltabb láthatárral a kies vidékre
Az őszi est, setét, nyirkos homályával mint az szokott, a kinek rendén van a szé- gyönyörű kilátást enged. Azonban I I . József
beállott nemsokára. Szinte szemmel látható nája. Társa is, megkivánta-e a másik két császár alatt a pálosok is eltörültetvén, e kolostor
is a hozzá tartozó birtokkal az országos vallásvolt az éjszakának közeledte. Mintha éjszak alvótól a nyugalmat, vagy csak épen azon alap tulajdona lön, és jelenleg katonai kórházul,
felöl valami láthatatlan kéz, sürü fekete okból, hogy ő se legyen jobb őrködő bajtár- majd a bányatisztek lakául szolgál. A kolostor
fátyolt borított volna a természetre. A szél sánál, hasonlóképeri követte példáját, s nem- átellenében egy vendégfogadó van, melyet a pálohűvösebben süvöltőtt keresztül a fák leve- sokára olyan szépen bókolgatott, majd jobbra, sok építettek a soproniak nem csekély botráletlen ágai között, s nemsokára vékony, de majd balra, hogyha a vitéz csausz e pilla- nyára, most serfözőházúl használtatik. — Mindátható s fagyasztó ködszerü eső bocsátkozott natban meg találja vala látni, lehetetlen ezeknél azonban műrégiség tekintetében sokkal
nevezetesebb ama kápolna, mely a kolostor felett
hogy szivbeli gyönyörködését, kardja lapjá- emelkedő
alá mindig sűrűbben suhogva.
dombnak tetején gesztenyefákkal környezve daczol az idő emésztő hatalmával, és melyA csausz megállást parancsolt a legelső val ne jegyezte volna hátára.
nek csúcsíves ablakai a tornyon és bejárati csarS pedig a fogoly nem aludt.
faluban. Kiválasztották a legerősebb épületet a fogoly számára börtönül. Kőház volt
A török csalni akart s csalódott. György nokon történhetett foldozások és igazitások melaz, eléggé alkalmas, zárható kamrával. A sejté, hogy a közönséges harezos nern lehet lett is az előbb emiitett templomnál sokkal régibb
eredetre mutatnak, érdekes anyagot szolgáltatva
fogoly lábaira lánczot vertek, karjait kötél- oly vakmerő, hogy minden ok nélkül életét műrégészeti vizsgálatokra, a mire nézve azt ezenlel szoriták össze hátul, ugy hogy könyökei vegye. Látta ennek minden mozdulatát, de nel is az illetők figyelmébe ajánljuk.
majd egymást érték s ilyen állapotban beve- mindenre kész, elhatározott lelke ,^ hiven
Wandorf, —• melynek mintegy 800 lakosa
zették a zárható kamrába. Nehogy azonban megtartá szinlettszenderét.Láttaaztis, hogy van , a soproniaknak kedves mulatóhelyül szolkedve támadjon a megszökésre gondolni, a őrei fölött erőt vett az álom, s midőn erről gál, különösen húsvét második napját hagyománycsausz beparancsolá a fogoly mellé két leg- teljesen meggyőződött, lassan, óvatosan rop- szerűié^ oda kirándulással szokták megünnepelni.
jobb karabélyosát és töltött fegyverekkel, j pant karja csoda.erejével tágitani kezdé köN—n.
közéjük s a fogoly közé valami serczegő i telékeit. S a kötél engedett. Egyik csomója
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Képek a Volga vidékéről.
1. Halászat a Volgán.

óriási horgas halászhálót, melynek minden egyes
horga 15—18 lábnyi hosszú halat is képes megraí gadni s erősen tartani. E halfogó szerkezetet a
i halászok gyakran megtekintik s többnyire néhány
száz darab hallal térnek vissza, melyek közül né! melyek oly koloszszális termetüek, hogy elszállításukra két-három csónak is szükségeltetik.
Lássuk már most, hogy mit mivelnek e folyami szörnyeteggel. Nagy erőlködéssel bevonszolják
egy térés terembe, mely húsvágó székekkel és

szat a Volgán és Uralon mesés összegeket hoz be
némely életrevaló vállalkozónak. Tiflisben egy
pompás palota van, mely könnyen kiállaná a versenyt az „Ezer egy éj" bármelyik csodaépitményével; tulajdonosa egy volgai halásztelep bérlője, ki néhány év alatt milliókat halmozott össze
jól fizető üzletéből.

A Volga, földrészünk e leghatalmasabb
folyója, még nem érte el s nem is tudjuk mikor
f O gj a elérni azt a rendeltetést, melyre korunkban
a közlekedés és forgalom tekintetében minden haII. A kalmükök.
józható folyam hivatva volna. Utjának legnagyobb
A
Volga
mellékén
számos nomád néptörzs él,
és leghasználhatóbb része, ha nem is épen puszta,
melyek mind az úgynevezett
terméketlen, de mindenesetre
mongol vagy töröktatár népnéptelen vidékeken vezet kecsaládhoz tartoznak. Ezek közt
resztül, melyek ipar és kereske_^A U^P
leghatalmasabbak, legvitézebdelem hiányában kevés táp~=E
bek és legfüggetlenebbek a
lálékot nyújthatnának egy nakalmükök. Mi, Európa czivigyobbszerű forgalomnak.Majd
lizáltabb gyermekei, rendszekésőbb talán, ha az orosz kor,_ rint sajnálkozni szoktunk a
mány a helyett, hogy birodalszegény nomád népeken, kik
mát szüntelenül nagyobbitsa
a polgárosultság áldásait nélegy-egy néptelen, műveletlen
külözni kénytelenek; — pedig
tartomány elfoglalásával, inkérdés: van-e a világon boldokább arra fog törekedni, hogy
gabb nemzet a kalmukoknál?
a már birtokában levő lakatJóllehet orosz területen laklan vidékeket népesítse be és
nak, függetlenségöket mégis
országát inkább a műipar, kemegtudták őrizni. Az a könyreskedelem- és műveltségszülte
müség, melylyel egyik helyközjóllét áldásai által tegye
ről a másikra költözhetnek és
boldoggá és hatalmassá, —
az a kevés szükség, melylyel
akkor talán a Volga is az lesz,
naponkint beérik, képesekké
a mivé lennie kell, t. i. az Euteszi őket arra, hogy oly kis
rópa és Ázsia közt nagyban,
darab földdel is meg vannak
élénken folyó kereskedés főelégedve, mely minden más
ere, addig pedig meg kell
nemzet számára elégtelen volelégednie ama kisszerű forgana. Ök szeretik, birják és gyalommal és nagyszerű halászatkorolják is a szabadságot.
tal, mely rajta évenkint végbe
szokott menni.
Oroszország tudja számo3
Wandorfi
kápolna
(Sopronmegyíbjn)
—
Keleti
Gusztáv
eredeti
rajza
tapasztalatból,hogyhaleigázná
Valóban e halászat nagyőket, azonnal Középázsia sivaszerű és megérdemli a fáradságot, hogy egy ilyen halász telepet a Volga eszközökkel van ellátva Ott miután egy fejsze- tagjaiba száguldanának vissza; tehát megelégszik
torkolata közelében a szives olvasó velünk együtt csapással fejét ketté hasították, hasát fölvágják tőlök egy csekély adóval s gondja van rá, hogy a
egészen a farkáig; azután kiszedik belőle egymás- kalmük fejdelmeket minden módon magához édesmeglátogasson.
E halásztelep terjedelmes épületeket foglal után a halikrát, beleket, a halhólyagot, s végre a gesse. Diszjelekkel, vállrojtokkal és paszománmagában; a halászok s egyébféle munkások lakai hátgerincz velőjét, melyet vesigának neveznek : tokkal halmozza el őket, de bárha közülök már
egy egész kis falut alkotnak. A part mellett tá- ezzel az oroszok pástétomot készitnek,mely nálok többnek van állandó lakhelye, egészen még sem
sikerült leszoktatni őket arról, hogy kibitkájok
gas épületek állanak, melyeknek nagyobb része igen kedvelt nyalánkság.
Mind e mészárlás egy negyedóráig tart; mi- (sátraik) alatt éljenek, mintha mindig utrakészen
czövokekre van épitve; széles lépcsők vezetnek le
onnan a viz széléig, hogy a kifogott halakat azon- előtt az állat, mely telve van galvanikus élettel, állanának a legkisebb kényszerítés miatt is.
A kalmükök, mint minden nomád nép, kirángatózva mozogni meiínzünt volna, már a halnal könnyen elszállíthassák.
tűnő lovasok; a bölA volgai halászok
csőből egyenesen a
csak ugy fitymálva beló hátára ülnek. Mikor
szélnek a kisebb fajú
a fejedelem egy-egy
halakról, melyeket beelőkelő vendége tiszsóznak és a birodalom
teletére lovagjátékot
belsejébe széthordarendez, bámulatosabb
nak : becsülésöket a
mutatványoknak lehet
nagyobbak pl. a köa néző szemtanuja,
zönséges *fecsege és a
mint bármilyen hires
belonga (egy volgai
lovartársulat produkhalnem) számára tartczióin. De hisz az nem
ják fönn. Minden hais csoda! A kalmük
lásztelep különböző
gyermek, mikor már
terjedelmű
hajókkal
a földön mászkálni
van ellátva, melyekkel
tud, mihelyt szerét ejtsok evező nélkül is
heti, egy juhra vagy
könnyen hajózhatnak.
kutyára ül; mikor háMihelyt a halat megrom éves, idősebb testfogták, rögtön a hajóra
véreivel vagy barátaiviszik: ott felhasitják
val nyeregben gyakés kit sztitják. Hatok
ran kilovagol; nyolcz
mögött a szárazon
éves korában kész loépületek emelkednek,
vag s tizenkét éves
melyeknek raktárszerü
korában már a vad
térés belsejében egyik
lovakat is megfékezi.
nagy teknyő a másiLegmeglepőbb látkat éri. Ott erős, sós
ványt nyújtanak a
vizet csinálnak, kiteszelídített, félvad és
rítik a halakat a jól
tökéletesen vad lovak,
megsózva
rétegenmikor a kalmükök a
ként egymásra rakják
Volgán keresztül úszés jégdarabokkal kötatják azokat. Néhárülveszik, hogy frisen
nyan hosszú kötelek,
megmaradjanak.
kel vannak fölfegyWandorl
(Sopronmegyében).
—
Keleti
Gusztáv
eredeti
rajza.
A halászatok taverkezve, melyeknek
vaszszal, őszszel és téa
végére
valami
súlyos
tárgy:
ón, vas vagy
len történnek; az ősziek legjobb hírben állanak, ikra el van készítve. A hal húsát azon nigy rakmert legtöbb halikrát szolgáltatnak a kaviár-ké- tárak egyikébe szállítják, melyeket bátran nevez- erős bök van kötve. Ez az eszköz épen olyan,
ezitésre.
hetnénk jégvermeknek. Itt aztán sós vízben tart- mint a dél-amerikai gauchók lasso-ja, és arra
A hálón kivül még egy másféle roppant nagy ják tizenkét óráig s akkor besózzák, és hajón szolgál, hogy a fékezhetetlen vad lovak után
dobva, a tovarepülni akaró súly a kötelet a
készületet is használnak, mely több száz lábnyi Oroszország belsejébe szállítják.
hosszú, vastag kötelekből van összeállítva, mely
E halászatok évenkint borzasztó mennyiségű lovak nyaka vagy lábai körül tekeri, és azokat
utóbbiakhoz ismét apróbb horgokkal ellátott kö- haltól fosztják meg a Volgát; a mint a halászok megállani vagy elbukni kényszeríti. Ekkor aztán
telek vannak erősítve. E kötélmű horgonyokkal a beszélik: 43,000 darab kecsegét, 650,000 drb sev- egy bátor kalmük a ló hátára kapaszkodik és a
folyam fenekéhez van kötve, a másik végét pedig riongát és 23,000 belongát hordanak szét minden végtelen homoksivatagon a folyam felé száguld. A
megfékezett, nekidühült ló mindenkép szabadulni
nagy gerendák a folyam felszinén tartják: tehát évben.
igyekszik szokatlan terhétől, földre veti magát,
az egész műszerkezetet ugy tekinthetjük, mint
Nem csoda tehát, ha ez a jövedelmező halá-

ágaskodik, neki vágtat a pusztaságnak — mind a parancsoló indulatos sikoly. A csecsemő valódi
E gondolatokat bennem egy pár, a börtönben
hiába! a kalmük erősen tartja magát rajta. Né- kényur.
született csecsemővel való találkozásom ébreszhány negyedórai nyargalás után félénken hagyja
Nem méltatja figyelemre sem az egyént, sem tette föl, kik megvetve minden parancsot, legyőzmagát a folyam felé vezettetni, s nyolcz-kilencz a helyet, sem a tárgyat. Mire szüksége van, azt hetlen akaratuk erejével uralkodtak környezeilyen vezető után az
tökön.
egész nagy ménes a
Szigorú törvény
Volgába rohan. Egy
némely börtönben, a
darabig hosszú sorban
- .
többek között, a mély
gázolnak egymás után
hallgatás; de mit gons csak akkor válnak
dol e törvénynyel egy
szét, mikor lábaik
hat hónapos csecsemő?
többé nem érik a fo— A nagy fekete tábla
lyó fenekét. Tiz perez
alatt, melyre széles
múlva a másik partra
fehér betűkkel ez van
jutnak: elől vezetők,
irva: „Mindenki csönhátul üldözők, — s igy
dességben legyen" —
kénytelen az egész
kénye-kedve szerint
csorda a ráerőszakolt
kiáltoz.
vizi utat megtenni.
Sovány tápszer a
Képünk ilyen lófoglyok osztályrésze,
usztatást ábrázol. Az
de a csecsemőt ebben
úszó, félénk lófejek
sem szabad korlátozjókora területen elleni. Mihelyt az éhség
pik a Volga felületét.
• beköszönt, rögtön tu— E tarka vegyületü
datja azt, s csak aklátvány érdekes lehet
kor hallgat el, ha vámég olyanok előtt is,
gyai teljesitvék.
a kik nem kedvelik
gg A zordon börtönőr,
annyira a lovakat,
s felügyelő megreszmint a lóháton szülekettetik a gonosztetett centaur kalmüvők szivét, a mint az
kök.
S. L.
egyik naponként, a
másik havonként börtönről börtönre jár;
de a csecsemőre semBőrtönhen születeti
mi
befolyást nem gyacsecsemők.
korolnak; tekintélyökA csecsemő és a fenek legkisebb fogaKecsege-halászat a Volgán.
jedelem egyenlő előnatja sincs. Föl sem
jogot nyertek a gondvéve jelenlétöket, nyá
viseléstől. — Nem igen van uralkodó, a ki a cse birnia is kell. A királynőnek is helyet kell en- jas vagy zsémbes, vagy pedig álmos.
csemőt fölülhaladná a zsarnokságban.
gedni, ha a csecsemő magára akarja vonni a figyelMég az sem inditja föl, ha emberbarátok
A teljes gyámoltalanság helyettesíti ez eset met. Sem a legmagasb rang, sem a legszűkebb látogatják meg a fogházat, s reátekintve a csecseben a korlátlan önkényt.
helyzet nem elégitik ki igényeit. — Bizonyos per- mőre, felsohajtanak, s szánakozásukat fejezik ki

A Volgán átúszó lovak.
A világra jött kisded hatalmas sikoltásával
azt adja tudtul, hogy neki joga van követelni e
külső világtól szükségleteinek kielégítését; hogy
a külvilág függetlensége eltűnik az ember jelenlétére, — szolgai megalázódássá törpül. Innen az

ezekben nincs nála kegyelem, félredob megvetőleg minden segédeszközt. Kastély vagy kunyhó,
palota vagy börtön, ránézve közönyös; a környezet nincs befolyással arra, ki már olykorán valósitja,
hogyő a teremtés remeke, a világnak egy polgára.

a szerencsétlen körülmények miatt, melyek a gyalázat fészkét jelölték ki a csecsemő bölcsőjéül.
Hiában tekintenek előre a messze jövőbe; fejőket
rázva, hiába mondják levert hangon: „szörnyűség, szörnyűség, vájjon minő érzelemmel gondol

lói
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majd vissza gyalázatára?' — Hiában rázkódnak
jneg, a mint az alig tizenhét éves anyára téved
pillanatuk, hiában vizsgálják börtönrongyait: a
kicsinyke a helyzet ura marad. Most még nincs
semmi baja; jövőjével nem törődik. — Az anya
bűne nem teszi keserűvé anniik csókjait. Szennyes
ruhácskája mások előtt az elhanyagolt bánásmódról tanúskodik, neki mindegy akár csipkébe, akár
krajczáros rongyba takarják, mit néhány nő könyörületből rakott rá. A csecsemő mindenütt a
helyzet ura. Sikit, kiáltoz, jajgat, mikor arra
kedve jő; s kegyesen mosolyog, ha nincs kivánni
valója.
S roszul bánnak-e a börtönben született csecsemővel? Korántsem. A gyermek csodás büvereje környezetét önkénytelenül is szívességre
kényszeriti. — Első kiáltását is orvos kÖJ elében
hallatja. — A börtönőr, a szülésznő rendelkezésére
ellátja a szükséges tápszerekkel s iuházattal. A
lelkész sincs messze, hogy szükség esetén hitből
származott könyörgést rebegjen el fölötte, s a keresz tel megjegyezze, annak jeléül, hogy ha innen
elébb elhivatnék, mielőtt az Ur egyházának tagjául avattatnék föl: ne nélkülözze az uj szövetség
pecsétjét. Egy a foglyok közül kiválasztott ápolónő
gyöngéden bánik a kicsinynyel; sőt magában a
szolgálattevő személyzetben is bizonyos anyai
ösztön van, mely nem engedi a szivtelenséget a
börtönbe férkőzni; elkövetnek mindent, hogy enyhítsék az anyagondjait, s egyhangú életöknek kedélyes változatosságot nyújt a kisded ringatása s
dédelgetése.
S igazán kedves kis fiucska volt az a börtön
szülöttje, kiről most irok. Képe mindig előttem van.
Egy hosszú folyosó közepén a kőpadozaira
volt téve egy puha vánkos. Ezen feküdt a kis
emberke arczczal lefelé, törhetlen erélylyel lógázván izmos lábait, hangja erősen visszhangzóit a
hosszú folyosón. Egy fekete macska hevert mellette, vad, nyugtalan mogorva tekintettel; a börtönbe még ez sem hozta magával a cziczák játékos modorát; mi által mintegy azt tüntette ki,
hocy a macskafaj sokkal alantabb áll annál, melyet
a kicsiny gyermek képviselt.— Magamhoz öleltem
a kis gyermeket, azonban eljárásommal nem volt
megelégedve, fölkiáltott.Egy őr ki akarta békiteni,
de csak akkor szelídült meg, mikor visszatettük a
párnára, melynek puhasága, vagy bölcsőjének
ringása oly kedvező hatással volt reá, hogy egy
időre háborítatlanul kívánt maradni.
S másik kis fiúnk, a harmadféléves kicsinyke?
Ez nem a börtönben született, de körülbelől két
évet töltött el ott. Anyjának elitéltetésekor még
nem választották el, s a törvény nem engedi meg,
hogy a szopós gyermek elkülönítessék anyjától.
Széles vállú kis gyerkőcz, izmos tagokkal,
nagy kézzel; szőke haja göndör fürtökben hul'ámzott nyakáig, arany kalászokra emlékeztetve az
embert.
Ugy látszik, hogy ő is azon meggyőződéstől
van áthatva, hogy a fold és annak minden teremtményei egyedül csak az ő kedveért vannak alkotva,
hogy az, a mit ő akar, s a mint akarja, a világegyetem törvénye. — Kora reggel kezdi meg a
harczot. Gyűlöli a hideg vizet, a mosdás kezdetén
már kész a küzdelem. Sem hizelgés, sem pirongatás nem tudja lefegyverezni. Az erőszak előtt
meghajolni kénytelen. De hogy ezt nem jó kedvéből teszi, bizonyitja azon tény, miszerint csatáját
minden reggel megújítja. Ezután hajáért kezd el
czivódni, melyet, nem törődve daczosságával,
egyszer-másszor rendbe hoznak. — Ha már egyszer szépen föl van öltöztetve, ő a világ legelső
ura. A két kis ember közül emez a kiválasztott
kegyencz. Közlékeny természetű, sok mondanivalója van, pedig oly kevés szóval rendelkezhetik,
föl s alá sétál a hosszú folyosón, belekapaszkodva
annak kabátjába, kit kisérő társul elfogadni méltóztatik; azt hinné az ember, hogy még a lába is
fáj gondolatainak nyilvánítására tett erőlködések
és kísérletek alatt, melyek bizonynyal fontosabbak, mint ő maga.
Ezen gyermekkel anyja nem sokat törődik;
csak nagyon ritkán gondoskodik szükségeiről; a
tisztnek kell megparancsolnia, hogy gyermekének
nézzen utána. Az ő számára azonban oly gyönyörűségek is vannak, melyekről idősebb társai nem
is álmodhatnak. Ha a nap süt, szabad idejét az
udvaron futkosással tölti el. Ha havaz, vagy kellemetlen időjárás van, külön ruhát kap, orrát s
kezeit fölmelegitheti a szakácsné konyháján.
Mikor én e gyermeket láttam, épen a szakácsné mellett sürgött-forgott, fontos arezot öliött s egyet-mást beszélgetett.

,,Hová akarsz most menni kis fiam?'' kérdeztem.
„De jó lesz, de jó lesz!" válaszolá s előrebigyesztgette ajkait.
A tiszt magyarázta meg, hogy kávét fog
kapni, mert jól viselte magát, sőt befőttet is adnak neki.
Eddig van az életből híven merített vázlat.
Ha az olvasó látta volna e gyermekeket, azt
hiszem, rokonszenve e kicsinyek irányában ép
ugy fölébredett volna, mint az enyém. Két kicsinykét láttunk itt, kik már születésűk körülményei által nyomorult és bűnös életre kárhoztatvák.
Az ártatlanság hatalma lassanként elveszíti a
csatát a rósz szokások ereje ellen.
A társadalom előreláthatja e két gyermek
jövőjét. Az alig 17 éves anya, jóllehet későbben
jobbult is valamit, kevéssel értelmesebb s az anyai
érzületet illetőleg jóval alantabb áll az oktalan
állatoknál. E«jy izben lázas rohamában nem irtózott gyermekét a padlatra dobni, s oly kevés
hitele van anyai szeretetének, hogy jónak látták,
mellé folytonosan őrizőt rendelni, hahogy szenvedélyességből gyermekét meg akarná gyilkolni.
A másik anya rég levetkezte az erényt, s
emberileg szólva, régóta javithatlan.
A tapasztalat igazolja, hogy legtöbb esetben
az alma nem esik messze fájától, a gyermek olyan
lesz, minő nevelője. Lelke, értelme, érzülete „sima
puha tábla," melyre a nevelő ugy az erény, mint
a vétek betűit Írhatja; tükör, mely a környező
tárgyakat borzadalmas hűséggel sugározza vissza.
Nem a társadalom mételyeivó válnak-e idővel a
börtön gyermekei? Több mint valészinü, hogy
börtönéletök egyetlen napsugara marad egész
pályájoknak. Xem ismerhetik meg 3oha a földi
anya gondoskodását, nem az anyai szeretetnek
nemesítő befolyását. Anyáik ezen szóval jellemezhetők: ..természeti rendellenességek."
Találkoznak néha oly anyák is ezek között,
kik gyermekeik számára a magok életénél jobb
jövőt óhajtanak, de ezen vágyat is a kényszerűség ébreszti keblökben ; mert ha elvégre is bérelhetnek egy szobát s nyomorult életöket házalással
tengetik: a véginség borzasztó árnyéka mindig
előttök lebeg, s ösztönözve érzik magokat, gyermekeiket oly kenyérkeresetre alkalmazni, hol
élelmöket igy vagy amúgy csak beszerezhetik s a
szerzett pénzt a közös jövedelemhez teszik. S a
hol még ez sem történik meg, caak a jó Isten
tudja, hogy miképen élik le gyermekkoruk napjait. — Az utezagyerkőezök sorsa egy a börtön
fiaiéval. Nappali dolguk tolvajlás és szitkozódás;
éjjelre többen jőnek össze valami elhagyott piszkos udvarban vagy a házak ereszei alatt. Nem
öleli őket soha körül édes anyai kar, — testileg is
el vannak hanyagolva, a hetek óta reájok szállt
por és sár betegséget támaszt szervezetökben; a
mjly sovány táplálék jut osztályrészükül! Szellemileg még inkább be vannak szennyezve; a tisztaság, a lélek létezéséről nincsen fogalmuk, a
halál és a megsemmisülés szerintök egy s ugyanaz.
Még a hű rajzolástól is visszaborzadunk, „oly
siralmas állapotjok van ezen gyermekeknek. Nem
lehet ezt semmivel meggátolni? Megengedjük,
hogy bűnben növelkedjenek föl s tanulják meg a
káromlást, hazugságot s lopást? Átadjuk-e felelősség; terhe nélkül ezeket a társadalom azon osztályának, mely mindent elkövet, hogy a jóra hajlandó kebelből kiirtson minden szépet, nemest
és jót?
Sokat tehetünk; nagy kár, hogy többet nem
akarunk tenni. Igazán elszomorító, hogy ezen
gyermekeket el nem szakithatjuk anyáiktól, hogy
azoktól távol alkalmat nyerjenek a társadalom becsületes polgáraivá válni. Sokan azt vetik ez
ellen, hogy ez eljárás által a bűn jutalmaztatik
meg, de nincs érv, mely ez ellenvetést támogathatná. Ha a nemzet vagy egyesek arra törekesznek, hogy a gyermekeket megóvják a bűn mételyétől, ez által nem terjesztik a vétek uralmát;
vagy még ha ugy volna is, magát a bűnöst kellene elfogatás által büntetni, az ártatlan gyermeket pedig köteles volna a törvény szabadságba
helyezni. — Az élet ajándéka sokkal szentebb, hogysem azt ily közönynyel engedjük korlátoltatni.
De ki vállal ezért magára felelősséget? A közös
bajjal senki sem gondol igazában. Bizony, nagy
baj az, mondhatják sokan, de nem lehet rajta segiteni, minek fedezgessük föl a társadalom rejtett
sebeit? Jobb lenne ezeket a nyilvánosság elől
titokban tartani. Az ily tárgyakkal nem igen
foglalkoznak az érdekhajhászó emberek; legfölebb
egy pár rajongó vési szivébe az elhangzott szavakat. Én is azt remélem. Azokban bízunk, kiket a
világ rajongóknak gúnyol s bizalmunkat a tapasz-

talatra alapitjuk. Sokat kísérlettek meg az ilyen
rajongók, s mit nem létesítettek már? Az ilyenek
:
tek nthetők a föld savaiul.
Azon meggyőződéstől áthatva, hogy minden
egyén köteles annyi jót tenni, mennyi tehetségében áll s felelős minden hasznos cselekedetért,
melyet végrehajtani képesitve van , elvállalva a
netán reánk alkalmazandó „rajongó" czimet, fölkérjük olvasóinkat, hogy nyújtsanak segédkezet
egy oly terv létesítésére, melynélfogva hazánk
elhagyott kicsinyei kivonassanak a bűn iskolájából. — Csak a kísérletre hívjuk föl, nem szabad
elfelednünk, hogy a vállalat és siker közt még
nagy a távolság. Használjunk föl minden lehetséges eszközt, s munkánktól ne rettentsen azon
gondolat, hogy azt nem birjuk el. Csalódásokon
épültek a m i már legszilárdabb lábon álló vállalatok. Ha nem látjuk is küzdelmeink eredményeit,
ha mások számára van fenntartva a tőlünk megtagadott siker, elég jutalom lesz azon öntudat,
hogy mi törtük az utat. Hazánk gyermekeiért
harczolunk a gonosz hatalma ellen, nem kell
félrevonulnunk. Csak az tudja, hogy mire képes,
a ki kisérletet tesz magán. A bennünk rejlő jó
indulatok hatalmát gyakran magunk sem ismerjük
föl; fegyvereink rozsdásodnak, mert nem akarjuk
azokat forgatni. Vajha fölébredne bennünk a kötelességérzet, s ne felednők el vagy hallgatnék
meg annak ösztönzését: a vállalat nagysága nem
rettentene vissza a küzdelem első lépésein.
Ha nemzeti s egyéni törekvés egyesülne :
száz meg száz gyermek vétetnék ki évenkint a
bűn karjai közül s a társadalom hasznos polgárokkal gyarapodnék !

A t á n c z-k ó r.
Régen nem élvezett hazánk ifjúsága oly villára
farsangot, mint az idén. Mulatság mulatságot
ért, s tánczoltak estétől reggelig. Miért Is ne?
Hiazen a táncz a legkedvesebb mulatságok egyike,
s nem csudáljuk, hogy lehetnek s vannak szenvedélyes tánezosok.
Itt van a bojt. Egy kevés időre szünetünk lehet. Nem azért, hogy a táncztól valakit elriasztani akarnánk, vagy hogy a tánezosok kedvét
szegjük meg, hanem egyedül ismertetési ezélból
emiitjük föl, hogy volt idő, midőn a. táncz-kedv
valóságos kórrá, betegséggé fajult. Különös vágy
nehezedett a kedélyekre, elhomályoeitá az értelmet, sötét babona varázskörébe szoritván azt.
Két századnál tovább tartott ez a lelket s testet
egyaránt öldöklő táncz-kór, azután nyomtalanul
eltűnt, hogy soha többé vissza ne kerüljön.
Az 1374-ki évben Aachen városába egy férfiakból s nőkből álló csapat jelent meg, mely a
templomokban és utozákon rendkívüli látványt
nyújtott a népnek. — Sorakoztak, s elkezdtek
táiiczolni, 3 tánczoltak órákhosszant vad dühösséggel, mig csak kimerülve le nem rogytak. Ekkor elkezdtek jajgatni, mintha haldokolnának.
Némelyiket rugdosással s öklözéssel hozták eszméletre, hogy tovább folytassák a tánozot. Mások
szerint a tánczkórban szenvedőkön nyavalyatörési
jelenségek mutatkoztak, szájok tajtékzott, a mint
a földön hevertek Hn-telen felugrottak, s a táncz
elkezdődött, Ugrálások közben sem nem hallottak,
sem nem láttak semmit, a mi körültök történt;
némelyik azt hitte, hogy vérfolyamban gázol,
ugrék, hogy onnan kimenekülhessen. Mások az
elragadtatásban látták megnyilni az egeket; ott az
üdvözítőt és Máriát. Szüntelenül a szentek neveit
kiáltozták.
Hihetőleg azért nevezték el e kórt a szent
Vitus tánczának. Nem szorítkozott csak egy
községre. Kevés idő múlva elterjedt ez a szomszédos Németalföldön is. Lüttichben, Utrechtben
s több városban koszoruzott homlokkal jelentek
meg a tánczkórosok. A szenvedők növekedő tömege nemcsak aggodalmat, hanem a mi ennél
veszélyesebb volt, tiszteletet s kegyeletet ébresztett. Mindenütt legelőször is az istenházába tolakodtak be, ünnepélyes körmenetet tartottak.
A papok miséztek, énekeltek érettök, mert mindenki azon meggyőződésben élt, hogy ezen betegséget az ördög idézte elő. Lüttichben a papok
ördögüzéssel akarták a szerencsétleneket megmenteni, mert már nagyon aggódtak, miután a
csapatonkint kóborló tánezosok igen gyakran átkot szórtak a papok ellen, sőt azokat halállal is
fenyegették. — Annyira féltek ezen ördöngösöktői, hogy a hatóságok az ő kívánságukra eltiltotta
a hegyesorru czipők viseletét, mert ezen divattal
nem voltak megelégedve, de még jobban ingerelte

őket a vörös szín látása; némelyek iszonyú dühbe mives kiknek nevei még most is föl vannak jegyez- egyik birtokosának, neje Francziska, nem veretett
jöttek, ha valaki előttök sirni mert.
ve, az Í3teni tisz'eletet azzal zavarták, hogy a meg bottal, hanem hátára vesszővel. Ezen borA papok annyival is inkább siettek az ördög- szomszédos temetőben tánczoltak. A pap megát- zasztó parancs Haynautól jött és Gröger vadász
üzéssel, mert a szerencsétlenek azt jövendölték, kozta őket, hogy egy éven át folyvást tánczolniok kapitány felügyelete alatt vitetett végbe. Nem
hogy ha egy pár hét alatt belőlök az ördögöt ki kell. A krónika szerint az átok szóról szóra tel- Kmettynek szökése volt e veretesnek oka. Igaz,
nem űzik, ez a főrangúak s herczegek testébe jesült.
hogy egyáltalában azzal vádolták Maderspachnét
költözik, s ezek által az összes papság megsemmiAzon hiedelem kapott lábra, hogy az erkölcs- hogy Bem, Guyon, Stein és Kmettynek távozását
sittetik. Mert eleinte ez a tánczkór C3ak a szegé- telen papok által véghez vitt, isten előtt érvényte- Törökhonba elősegítette, de az executió azon alapnyeket támadta meg. Akadt ugyan köztök olykor- len keresztelés a tánczkór oka. Ez a hiedelem talan és hazug fővádra támasztatott, hogy Madersolykor jobbmódu ember is, sőt látható volt egy nagyban csökkentette a papság tekintélyét; jólle- pachné egy fa alá, mely a szabadság dicsőítésére
néhány barát, de ez csak kivétel gyanánt tekinte- het helyre igyekeztek ezt állítani az ördögüzés emeltetett, egy rongyokból készített figurát, a kitett. Nagyobb baj volt, hogy a tánezosok jóslatai- által, de a gyanút nem irthaták ki a nép szivéből. rályt ábrázolva, saját kezűleg eltemetett. Ezen
nak a nép a legnagyobb hitelt adta; szájról-szájra
A 15-dik század második felében már nagyon egész vád alaptalan, undorító hazugság vala. Sokhordták e fenyegetésekkel egybekapcsolt átkos sokat veszített erejéből e kór, s már nem találkoz- szor folyamodott Maderspachné, hogy ezen ügy
jövendöléseket. — Nem usryan a papok által al- tak vándorcsapatok; egyesek még a 17-ik század megvizsgáltassák, ártatlansága helyreállitassék,
kalmazott ördögüzés, hanem inkább a szükségkép elején is zarándokoltak a Vitus kápolnához, ott de minden e czólbeli lépései visszautasittattak mai
bekövetkezett kimerülés következménye lőn, hogy kitánczolták magokat, néhányan meggyógyultak, napig. Midőn az osztrák csapat bevonult Ruszkaegy év múlva a belga városokban nem mutatko- némelyeknél a kór tovább is tartott, ugy ho<*y bányára, erővel szakasztottak el Maderspachnét
zott több vitustánezos.
20-or, harminezszor is fölkereste a szent helyet. A férje a gyermekeitől; a nőt, a még most élő tanúDe még ezzel nem volt vége a bajnak. Egy harmincüéves háború, mely oly sok babonát oszla- val, Vuchetich F. pappal szekérbe ültették, elvit' hóval később, mint Aachenben, kitört a tánezdüh tott el, lassankint megszüntette a tánczkórt is.
ték a fentnevezett szabadság-fáig és ott megveszKölnben, hol a tánezosok száma meghaladta az
íme egy kis böjti tanítás a tánczkórról. Ha- szőzték, azután a gyenge nő Karánsebesre hur\ 500-at; ugyanakkor Metzben is, hol 1100-an ugbár ma ez a betegség nem fordul is elő, hány száz czoltatott és bezáratott. Midőn Maderspach
ráltak eszeveszetten az utczán. — Földtnivesek
ifjú találkozik, ki magát mérsékelni nem tudja Károly a nején történt irtózatos eljárást hallotta, a
rozsdásodni hagyták az ekét, kézművesek bezárvagy nem akarja, e könnyelmű gondolatlanságá- Kalváriahegyre ment, és fegyver hiányában, egy
ták műhelyeiket, a gazdasszonyok odahaxyták
nak gyakran életével adja meg igen drága árát. mozsárral, melyet maga a tetőre hurczolt, fejbe
tűzhelyeiket, hogy a vad csoporthoz csatlakozzaMinden, a mi túlságos, kártékony hatással van ugy lőtte magát. Maderspachnét erre szabadon bocsának. Henye koldusok mint könnyű életmódot üdtották, mert az egész munkás nép egy emberig föl
a test, mint a lélek jóllétére.
Könyves T. K,
vözölték az uj betegséget. Ifjak s leányok szökkelt. Történt ez 1849. aug. 23-án.
döstek el szülei háztól, először azon czéíból, hogy
— (Emlékek a múltból.) Várady Gábornak a
nézelődjenek, de e látvány, mint édes méreg ha„Máramaros"-ban megjelent bécsi leveléből áttott reájok. A nézők önkénytelenül is a tánezosok
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Egész Németországban elterjedt e kór, s ápolta
gyufakészitésre. Villany (phosphor) elfogyasztatik szekrényekben.'A hősök fehér márvány-szobrai
ezt a 14 és 15-ik század korszelleme; még a 16 és körülbelől 420,000 font. Ez iparágban körülbelől között ott látjuk a Zrínyi Miklósét is. A múzeum
17-ik században is találnak nyomára.
30,000 ember talál foglalkozást. — A gyufát mellett sorba fölállított s különböző időkbeli
,
Strassburgban 1418-ban tört ki a tánezdüh. 1832-ben találták föl; s e találmány magyar em- ágyuk sorában ott nyúlnak el II. Rákóczi Ferencz
Éjjel-nappal kóboroltak a utczán föl s alá, ki- bertől eredt.
ágyúi is R. F. jegygyei és „Ultima ratio regis,"
sérve a du lások s kíváncsi nézők által, kik közül
továbbá
„Pro patria et glória" felírásokkal. —
** (Borzasztó történet.) Párisi lapok egy boridőnként egynéhány közéjök is vegyült. A csaGyászos
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33,800. Elfogattak
felelős felügyelője volt, hogy ne bántalmaztassanak, másfelől azért, hogy a köztök olykor-olykor génység a nagy sajkán és egy kis csónakon meg- 1468. Szibériába deportáltatott 18,682. Az uráli
menekült. Lehetetlen volt a nevezett szigeten katonaság közé soroztatott 33,780. Európai Oroszkitörő dühösséget fékezzék.
kikötni; igy a hajótör ést szenvedettek elhatározák, országba transportáltatott 12,566. Az orosz hadGyalog és kocsin zarándokoltak az ördöngöhogy Madagaskárbaeveznek. Egy éjjel a kis csónak seregbe soroztatott 2416. Fogva tartatott 31,500
sök a szent Vitus kápolnáihoz. Az istenitisztelet
elmerült, s másnap a kapitány meghalt, minek összesen 184,212.
berekesztése után ünnepélyes menetben járultak
következtében a főkormányos vette át a parancs** (Egy angol lap számítása szerint) az euróa tánczkórosok az oltárhoz. A szent helyen i
nokságot. Az élelmiszerek csakhamar elfogytak s pai hatalmak hadilábon álló hadserege 7,500,000
tánezdüh nem ujait meg, s a hitnek sokra nézve
kilencz napi szenvedés után a főkormányos kije- főre megy. Ha már most egy katona, beleszámítva
csakugyan gyógyulás lett jótékony eredménye.
lenté, hogy nincs egyéb hátra, mint a vizbe fojtani a ruházatot, fegyvert, lakást, egyéb feszerelést,
A szent Vitus kápolnáihoz való zarándokomagukat. Azonban egy matróz azt indítványozd, erődöket stb. évenkint csak 470 ftba kerül: is aklás nagyfontosságú volt. Ez a Diokletián alatt kihogy vessenek sorsot, ki szolgáljon a többinek kor ezen had3ereg fentartására fordított költség
tört üldözés alkalmával 303-ban vértanúi halált
táp'álékul? E] borzasztó inditvány elfogadtatott. naponkint 9,600,000 ft, havonkint 288. m., évenszenvedett, későbben hulláját St.-Denisbe, azA sors egy utasra esett, ki Francziaországba volt kint 3 milliárd 456 millió forint.
után 826-ban Corveybe vitték, hol az állitólag,
visszatérendő. Valamennyien éhségtől gyötörteivé
— (Az angol-indiai tdvirda.) Angolország
csudák által sokat tett a keresztyénség elterjedéreá rohantak; azonban a főkormányos még néhány indiai birtokához távsodrony készittetését tervezsére. Oltárai szaporodtak, s a nép könnyenhivő
percznyi várakozást parancsolt. A szegény utas geti, mely távirdai vonalnak még az 1869-diki év
bizalommal sereglett temploma körül. A veszett eb
ez időt imádságra forditá, azután minden ellent nyaráig kellene elkészülnie. A sodrony útja követmarásai ellen itt találtak biztos gyógyirt, s mindenállás nélkül átengedé magát sorsának; mindnyá- kező volna: Kezdődnék a német tenger Nordeney
féle ördöngös betegségnek ez volt legbiztosb orjan mélyen megvoltak indulva, s éhségök daczára nevű szigetén, a porosz tengerparton, átfutna
vosa. Azért lett aztán a tánczkórosok védszentegyikök sem merte az első csapást megtenni. Hamburg, Berlin és Kern városán, folytattacnék
jévé Vitus.
Ismét sorsolni kellett, ki ölje meg az áldozatot? A
A tánczkórosoknak nagy előnyére vált, hogy sors az ácsra esett, ki fejszét ragadva, a szeren- a porosz-orosz határon; Varsón keresztül átfutná
vé.lszentet választottak. A szent nevében kizsák- csétlen nyakára egy vágást intézett. A mi most Oroszországot, Odessza, Kertsch és Potin át
mányolhaták a közrészvétet; mint a szentirásbeli következett, az iszonyú volt. A matrózok a holt- Tiflisig és innen Persiából Teheránba. Teheránördöngösöket, ugy ezeket is az ördög uralma alá testre rohantak, s miután első éhségöket csillapí- ban a tervezett vonal összeköttetésbe helyeztetheigázott szerencsétleneknek tartották, s a hol csak tották, a tetemet darabokra vágták s a napon meg- tik a persiai Öböl kabeljével. A társaság, mely a
lehetett, mindenütt pártolták. Egészen máskép száritva, minden röggel egy részt osztottak ki a távirdai vonal létesítését czélba vette, a porosz
bántak el a másféle őrültekkel, mert ezeket kimé- legénység közt. Végre tizenharmadik napon a ha- kormánytól megkapta már az engedélyt, hogy a
német tengerpart msllett elhelyezhesse a kábelt.
letlen kegyetlenséggel üldözték.
jótörést szenvedettek elértek Madagaskárba, — A társulat alaptőkéje 450,000 font sterling és
Egyébiránt az 1374-iki tánczkór nem valami a tetemnek negyedrésze még megvolt. A törést
uj jelenség. A mint a réj?i erfurti krónikában fen szenvedettek fáligholt állapotban voltak; a ben- egy telegramra ára Indiából Angolországba 3
van hagyva, 1237-ben több száz gyermeket lepett szülottek fólruházták őket, ellátták táplálékkal s sterling 10 shilingre van tervezve.
meg e borzasztó betegség. Tánazolva ugráltak el Tamatavába vitték, hol a szultán védelme alá he** (Hirlapirodalmi statistika.) Az osztrák 8
Arnstadtig. Itt kimerültén rogytak a földre, s lyeztettek. Az egész esetről jelentést tettek a ten- magyar államokban 1868 évben megjelenik 177
többen ott a helyszinén mindjárt meghaltak, a gerészeti minisztériumnál.
politikai, és 493 nem politikai hirlap s folyóirat.
többiek haláluk napjáig rezgettek. Az i s Írja az
Ebből esik a magyar korona orsz igáira 205 lap; és
utrechti krónika, hogy 1278-ban ott egy hid a
** (Jelenet 1849-böl.) A „Honvéd"-ben valaki pedig 53 politikai, 152 nem politikai tartalmú ; t.
tánezosok alatt leszakadt, s 200-anfultak a vízbe. azt állitá, hogy Kmetty polgári öltönyben Maders- i- 111 magyar, 53 német, 2 cseh, 10szerb, ^ h o r A tánezosok megesküdtek, hogy addig tdne ólnak pach asszony segélyével Törökországba menekült, vát, 4 olasz, 5 tót, 1 illyr, 1 orosz, 6 román és 2
szakadatlanul, míg egy pap az ur testét egy beteg- s a derék uríhölgyet azért egy O3ztrák kapitány héber nyelven. -— A ,,M. P. K." után közöljük
nek föl nem adja. Mindnyájan a hullámokban ta- megbotoztatá. E közlemény alkalmával Maderspach ez adatokat; a hazai hírlapirodalom jelen állásálálták sirjokat.
Leo a „Honvéd' egyik számában elbeszéli az ról közelebbről részletes kimutatást fogunk adni.
Hasonló eset történt volna a kolbigi zárda egész borzasztó esetet, mely a következő: „Matemplomában 1021-ben. Karácson estéjén 18 föld- derspach Károlynak mint aruszka-bányai vasgyár
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én remélem, s a tek. akadémia óhajtása bizonyo- ton et Sons angol ház (Sheat et Spring Works,
san találkozni fog e reményeimmel, hogy azok ko- Sheffield), Simonyi Ernő hazánkfia közbenjárása
rjL }tPesti Hetilap" tárczájában) Torkos rántsem lesznek még az utolsók." — Az akadé- folytán, a műegyetemnek azon angol szerszámokLászló az ifjabb költői nemzedékről kritika-félé- mia ez óhajtáshoz járulását szíves éljenzésekkel ból és mozdony-waggonrugókból, melyek a párisi
ket közölvén, Zilahy Imre korán elhunyt tehetsé- fejezte ki, melyek a felolvasás végeztével ismét világ- ipartárlaton kiállítva voltak, gyönyörű
ges fiatal költőnkről többi közt ily Ítéletet ejt: megujultak. Maga a három költemény némileg egy gyűjteményt ajándékozott.
„Azt kell gondolnunk, hogy Zilahy kedélye álta- összefüggő egészet alkot. Az I. számúban az ősztől
p- (Pest-lipótvárosi plébánossá) Simon F e lában búskomorságra hajló s túlságos élvezetek búcsúzik a beteg költő, melynek közeledtét min- rencz, eddig nagy-bajcsi lelkész választatott meg.
következtében lehangolt, elfásult volt, mihez még dig megérezte s üdvözölte, melyet annyiszor megszertelen, örökké nyugtalanító dicsvágya és hiú- énekelt, melynek ,,hű lovagja s dalnoka" volt;
Ipar, gazdaság, kereskedés.
sága is járulván, — mindezek együtt nem enged- kéri, legyen most is jó iránta s altassa el szelider.
^ (A só ára szabályozása) ügyében egy maték, hogy lelke ifjúhoz inkább illő boldog ábrán- Elválása nyugodt, annyi szenvedés után; könnyen
dokba ringassa magát, s szemében a könyeket mo- válik el mindentől, egy van csupán, mit szive nehe- gyar pénzügyminiszteri hivatalnok időzik most
soly is váltsa fel, mint esőt a derült napfény." — zen visel: „Elhagyni öt is, ah még öt is el!" — A Bécsben. Igen örülünk, ha lendületet tapasztalunk
Ez Ítélet a mily gyöngédtelen, kivált egy halott- II-ban a fonnyadó, de még most is magasra tö- azon ügyek körül, a melyek közvetlenül érdeklik
ról mondva, ép oly alaptalan s igaztalan is. A kik rekvő repkényben saját sorsa képét festi, rendkí- országunk adózó népét.
** (Budán a pálinka-adót) april hó l-jétől
Zilahy Imrét ismerték, mint nekünk alkalmunk vül szépen és költőileg. A III-ban végre kis fiához
volt egész közelről ismerni, jól tudják, hogy ő készül feküdni a sirba, s csak az a gondolat fáj, kezdve akónkint 70 krral állapította meg a köznem az élvezetekben, hanem a munkában „sietett hogy a nő s anya „hogy marad itt fönn, egyedül." ségtanács. Eddig az a pálinka fokai szerint hatáélni" — mint kevesen a hasonkoruak közül. Ele- A költemények hatása mély és valódi volt; s való- roztatott meg.
** (A marhavész) újból kiütött: Csikszékben,
tén a rettentő kórt, mely előtte két testvérét ban azok nem mutatnak egy hanyatló költőre;
vitte a sirba, érezvén rágni: hogy mégis tehessen gondolat, kifejezés, forma, minden a legteljesebb Kászonfelviz, Delne, Szépviz és Jenőfalva, — Kővalamit az irodalomban, melyért hő lángolással s költői erejében levő Tompát állítja élőnkbe.— Még halomszékben Katrendorf helységekben.
a legnemesebb dicsvágygyal égett, megfeszítette Ballagi Mór és Hunfalvi Pál olvastak: amaz egy
** (A losonczi gyapjú- és posztó-gyár) prominden erejét, tanúit, dolgozott, míg a siető ár- jeles ifjú nyelvész Goldzieher értekezését a sémi grammjából kiemeljük, miszerint e vállalat a posznyékok el nem borítják, s „munkálkodott, mig el gyökökről; emez a f öldirati és helynevekről.
tógyártás minden nemeire ki fog terjedni. 4 telnem jő az éj, melyben többé senki sem munkál** (A nemzeti múzeumnál) ürességben levő factor, 30 erőműtani szövőszék és egy 30 lóerejü
kodhatik. Ez, s nem túlságos élvezetek, sietteté képtárőri állomás betöltését illetőleg a „Pesti gőzgép leend alkalmazva, ugy hogy e gyár évenhalálát; tudta, hogy az enyészet eljegyzettje 8 Napló" és „Hazánk" szólalnak föl, nyomatékosan. kint legalább 90,000 4 / 8 szélességű finom posztót
annál jobban akará használni a neki engedett ke- Átveszszük észrevételeiket, miután magunk is tel- fog előállítani; a részvénytőke 200 ftos 1500 névre
vés időt. Részünkről kötelességünknek érezzük, jesen osztjuk kifejezett nézetűket: A nemzeti mú- szóló részvény által hozatik össze, e részvények
az emlékére szórt igaztalan gyanúsítást határo- zeumnál , Kiss Bálint halála által megüresült egy harmadát az alapítók vették át, a többi nyilzottan visszautasítani.
képtárőri állomásra első rangú festészeink közül vános aláírás alá fog bocsátatni.
** (Vámbéry Ármin) „Sketches of Central is többen jelentkeztek. Művészeti viszonyaink
** (Vásár-engedély.) Bács-Bodrogmegyébe
Asia," (Vázlatok közép-Ázsiából) czimű munkája, olyanok, hogy magában véve csekély, de biztosí- kebelezett Moholy községnek évenkint két:május
mely két hónappal ezelőtt Londonban megjelen- tott jövedelem is nevezetes sulylyal bír, mert mó- 30 án és szeptember 30-án tartandó országos vávén, Európában és Amerikában nagy figyelmet dot nyújt, a napi szükség födözésén túl, önállóbb sárra engedély adatván, az ezennel közhíré t é ébresztett, e napokban magyar nyelven is megje- s nagyobb művek előállithatására. Alkalmat ve- tetik.
lent Ráth Mór kiadásában. Sok érdekes adatot szünk magunknak e tárgyban egy pár eszmét
Mi újság?
tartalmaz részint utazónk személyes éleményei, vagy szempontot megjelölni. Hogy a szóban forgó
részint pedig az Oxusj melléki országok népisme- állomást jeles művészeink valamelyike nyerje el,
** (Ő Felsége a király^hétfőn reggel Gödölreti, társadalmi s politikai viszonyai köréből.
azt mindenekfölött óhajtjuk; kontár kézre semmi- lőre utazott szalonkavadászatra: az estebédre azoni£ („Az iskola társadalmi jelentőségében") esetre sem lehet még oly képtárt is bízni, minő a ban már ismét a budai várba visszajött; a nápolyi
czimű könyv jelent meg Környei Jánostól, a múzeumi. De nem tartózkodunk kimondani azon királyné pedig, kinek kiséretében San Antónia
„Néptanítók Lapja" szerkesztőjétől. Kiadta Kug- nézetünket sem, hogy a múzeumi képtárőri állo- herczegnő és San Cásaria herczeg van, aznap d.
ler Adolf. Ara (?) Környei sok jelét adta már is, máson épen történeti festészeink valamelyikét u. az Eszterházi képtárt szemléte meg s azután a
hogy érdeklődéssel foglalkozik az iskola-ügy gyei. óhajtanok látni. A történeti festészet, mint génre, királyi lovardában több óra hosszat lovagolt.
Elég fontos ügy, hogy a közönséget is érdekelje. magában is a legmagasabban áll a többi közt; a
— (Castellane gr.,) mint a bécsi lapoknak
— (Uj térkép.) Kugler Adolf pesti könyv- történeti festésznek egyesitnie kell magában, bi- Parisból távirják, franczia konzulnak neveztetett
árusnál megjelent: „A magyar birodalom vasúti, zonyos fokig legalább, a többi nemek elméleti s ki Pestre.
gőzhajózási, postai és távirati térképe", a terve- gyakorlati értését i s ; ő tájfestő is, arezfestő is,
— (A delegácziók) befejezték munkálkodásuzett és engedélyezett rasutak átalánoshálózatával; alak- s csoportozat-festő is, néha genre-festő is. kat. Az utolsó ülést kedden, márcz. 24-kén este
a legújabb mozzanatok szerint szerkesztve. Készí- Azt hiszszük továbbá, hogy múzeumi képtárunk- tartották. A magyar delegátusok már mind visztette Fényes Elek. Ára keménytáblás borítékba ban egy valódi nemzeti történeti képcsarnok be- szatértek Bécsből.
összehajtva 1 ft 20 kr., vászonra felhúzva 1 frt állitása a közóhajtások s az általánosan érzett
-\~f (A polgári házasság iránt) a mi országművészeti szükségek közé tartozik; egy törté- gyűlésünkön is fognak törvényjavaslatot előter50 kr.
** (Színi felhívás.) Tisztelettel felhivom ezen- nelmi festő, itt a maga helyén, rövid idő alatt jeszteni.
nel a vidéki színészet mindkét nemű dráma-, nép- megvethetné alapját egy ily képcsarnoknak. Azt
** (Az eddig Német- Ürb'g'ón) tartatni szokott
szinmű- és operetté első rendütagjait, úgyszintén hiszszük tehát, hogy midőn a történelmi festészet- képviselőválasztás helyét Baranyában, a márcziua
a kar-személyzetet — kik társulatomhoz a nyári nek előnyét hangsúlyozzuk, a múzeumi képtárőri 19-én tartott rendkivüli közgyűlés Szalánta közidényre Balaton-Füredre, télire p'edig a győri állásnak egy történeti festővel való betöltését ségbe rendelte áttenni. Az uj képviselőválasztásra
színházhoz szerződni óhajtanának, szíveskedjenek méltán megvárhatjuk; annál is inkább, mert e te- határidőül pedig jövő april hó 6-kának reggeli 11
feltételeiket bérmentes levelekben hozzám — vi- kintetben oly jelességekkel dicsekedhetünk, minő óráját tűzték ki.
rágvasárnapig Komáromba — virágvasárnapon tul Székely Bertalan, Thán MÓT stb. Szükségtelen is
** (B. Perényi Zsigmond) hamvai májusban
a füredi saison kezdetéig Győrbe intézni. — Erdélyi talán azon óhajunknak kifejezést adni, hogy a vitetnek haza Nagy-Szőlősre, a családi sírboltba
képtárőri állás betöltésénél hazai művészetünk
Sándor, igazgató.
leendő elhelyezés végett. — Ugocsamegye szobhelyesen felfogott érdeke s nem egyeseknek szerot emeltet e férfiú emlékének, melynek javára
mélyes befolyása legyen irányadó.
ugyancsak májusban, a megyeház termében, sorsKöziutézetek, egyletek.
** (A „magyar általános kiviteli társulat és játékkal egybekötött fényes tánczvigalmat rendez.
— (A magyar tud. akadémiában) márczius gazdasági hitelbank") élén Klapka, Horn és Téréi
4£ (Szathmármegyében)
ugy szándékoznak
23-kán a nyelv- és széptudományi osztálynak volt hazánkfiai és Dussart, a párisi élelmezési bank
egyenlősltni
a
katonatartás
terheit,
hogy minden
havi ülése. A hir, hogy Tompa Mihálynak uj s is- igazgatója állanak. E társulat czélja: Magyarormeretlen költeményei fognak felolvastatni, nagy szág nyers terményeinek, iparczikkeinek kivitelét adóforint után 1 krajezárt rónak ki e czélból.
** (Orosz emisszárius.) Trencsénmegyében a
számú hallgatóságot hívott össze. Kubinyi Ágos- előmozdítani, ezekre kölcsönt adni, a termelés
ton t. t. az ülést megnyitván, Szász Károly lépett fokozására számított vállalatokat segíteni hitel- driktomai lelkésznél orosz emisszáriust fogtak el.
Maga a lelkész tudósította e felől a „Krajánt."
az emelvényre, a körülbelül így szólt: „Tompa nyújtás által stb.
Mihály koszorús költőnk megbízásából lesz sze** (Király 6 Felsége) azon alkalomból, hogy E szerint a küldött mint felaő-tarnowi ruthén pap
rencsém, három uj költeményét mutatni be a tek. az országos evangélikus árva-egylet javára f. hó mutatta be magát és vendégszeretettel fogadtatott.
akadémiának. Tompa, még 1858-ban választva 24. és 25-én a pestvárosi vigadó-teremben Strauss Másnap, vasárnap misét mondott, s egyszerre zaj
akadémiánk tagjául, székét itt tulajdonkép nem testvérpár által két hangverseny tartatott, — a támad a faluban. Két hajdú az istenitisztelet véfoglalhatta el. A. tek. akadémia kegyessége ugyan, jótékony czél előmozditására 400 forintot ajándé- geztével a papot elfogja s reverendástól bekíséri
Trencsénbe. Levelező értesülése szerint Lemberg1859-ben a Kazinczy-ünnepélyen felolvasott pá- kozott.
ből táviratozták a hatóságnak, hogy egy orosz
lyanyertes költeményét némileg székfoglalóul
^ (Az orsz. lelenczügyi társulat) ez évi köztekintette; de ő az akadémia iránti tiszteletét s gyűlését, tárgyhalmaz miatt, ma, márcz. 29-kén küldött utazik Nyitrára, hogy itt tót papok segékötelességét, más művel, talán egy nagyobb köl- d. e. 10 órakor Pestvárosa tanácstermében tovább lyével egy orosz metropolitát alakítson. A rögtön
teménynyel óhajtotta volna leróni. Azóta azonban folytatandja, miről a tagok — szíves megjelenés eszközölt kutatásnál 50,000 papiros-rubelt és sok
más iratot találtak az utazónál.
legtöbbnyire súlyos, majd veszélyessé vált beteg- végett — hivatalosan értesittetnok.
ség gátolta őt e szándokában. Most betegségét
** (N.-Budméron) folyó hó 15-kén egy ottani
még súlyosabbnak érezvén, hogy tiszteletét az
polgárasszony férjével tettleg veszekedvén oly
Egyház|és iskola.
akadémia iránt mégis kifejezhesse, kéri általam a
szerencsétlenül esett el vagy lett földhöz vágva,
tek. akadémiát, méltóztassék e három lyrai költe;
hogy
azonnal halva maradt. Ugyanezen nőnek
** (A budai József-műegyetem) gépészeti és
ményt szivesen fogadni a beteg tagtárstól. O iparműtani szertárai külföldről egy nagybecsü egyetlen leánya ezelőtt 2 évvel egy volt szeretője
maga „Utolsó költeményei"-nek nevezi ezeket, de ajándékban részesültek. Ugyanis a Thomas Tur- által menyegzője napján gyilkoltatott meg.
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44^ (Manin Dániel) holttestét Francziaországból haza szállították és f. hó 22-ikén nagy
ünnepélyességgel temették el Velenczében. Manin
Olaszország fölszabadulásának egyik legtiszteltebb bajnoka volt: 1848-ban Velencze diktátora,
a hogy az osztrákok újból uralomra jutottak,
száműzött Parisban, ott is halt meg ezelőtt 10
évvel. Az osztrák uralom alatt nem volt szabad
haza szállítani földi maradványait; most ebbéli
vágyát és kötelességét töltötte be Velencze népe.
Egész Olaszországból számosan gyűltek egybe a
végtisztesség megadására.
— (Az „Extincteur")
nevű uj találmányu
tüzoltószerf. hó 18-án mutattatott be, a szegények
háza előtt a nagy számmal egybegyült közönségnek. A téren felállított két máglya, melyek egyike
lágy, másika kemény fából volt összerakva, szurokkal leöntetett és meggyujtatott. Azonban amaz
iszonyú lángot, mely most keletkezett, az oltó
anyaggal ellátott vizsugár egy perez alatt eloltá,
meggyőzve mindenkit, hogy e szer a tudomány
egyik jelentékeny vívmánya, mely ugy a fát, mint
a szurok, gyanta s más égékeny anyagokat perez
alatt eloltja; sőt az újból gyuladás is gátolva van,
mivel az oltószer sajátos só-oldatot hagy maga
után. Az „Extincteur" nagy mérvben alkalmazva
igen czélszerü lehet és reméljük, elterjedésnek
fog örvendeni, mert az oltószer ára igen csekély,
s a folyadék, ha évekig áll is az edényben, nem
romlik el. E szer angol találmány.
** (Az első magyar átalános vizgyógyintézet
Budán) ugy van fölszerelve, hogy bejáró betegek
is használhassák. El lesz látva ásványvizekkel,
savóval, tejjel, később szőlővel. Már szép fekvése
ie segiti a gyógyulást. Ajánljuk figyelembe.
** (Chorini Zsigmond) az „Ung. Fremdenblatt" tulajdonosa ellen indított perben, melyre
okot a biztosíték letételének elmulasztása adott
— a városi törvényszéknél a napokban történt meg a tárgyalás. A hatóság ugyanis Chorini
lapját politikai lapnak nyilvánította, ő azonban
nem tekinté azt politikai lapnak. Chorini egy havi
fogságra és 100 ftnyi pénzbirságra ítéltetett.
** (Pest város) a vízvezeték létesítésére a
pesti takarékpénztártól vesz föl kölcsönt. A takarékpénztár 400,000 frtot ad kölcsön 35 évi tartamra. Az első 5 évben csak 6°/0 kamat és %° „
irásdij fizetendő, továbbá 10 évig 2%, ismétli)
évig 3°/0, végre az utolsó 10 évig 5 % tőketörlesztésre fizetendő. — A kölcsön tehát 5 évig csak
a 6
'/2%> a következő 10 évig 8" 0 , ezután 10 évben 7'/ s , s végre az utolsó 10 évben 7% az ogész
400,000 frtnyi után számított annuitásképen esik.
A kölcsön kétszeres értékű becsben a városi kültelkekből kijelölendő biztosítékra fog betábláztatni s a törlesztéshez képest időnkénti kitáblázások köttetnek ki. Mivel az egész 400,000 frt egyszerre nem lesz szükséges, a takarékpénztár arra
is reá áll, hogy a város azt igényeihez képest
50,000 frtként, részletekben felvehesse s a kamatok csak is az időszerinti kiszolgáltatás idejétől
lesznek fizetendők.
** (A selmeczi kir. bányászati akadémián)
ez évben összesen 91 rendes-4 rendkivüli hallgató
és 2 vendég van; ezek közül 47 a magyar birodalomból, 48 az osztrák tartományokból és 2 a külföldről való. A selmeczi m. k. erdészeti akadémián
van jelenleg 3 éves tanfolyamban összesen 32 rendes
3 rendkivüli hallgató és 2 vendég; ezek közül 36
a magyar birodalomból és 8 az osztrák tratornányokból való. — A magyar-óvári felsőbb gazdasági tanintézetben van az idén a kétéves tanfolyamban összesen 132 hallgató; ezek közt 48 a
magyar birodalomból, 75 az osztrák tartományokból és 9 a külföldről való.
** (Halálozások.) Bakos Mihály, udvari ref.
lelkész meghalt 72 éves korában.

** (Azon consortium,) mely egy Budán léte- lőjének fiát, b. Henaus-F. Ferdinánd szolgálaton
sítendő közúti vaspályára vállalkozott, Promon- kívüli osztrák kapitányt. A báró körülbelől 120
torra is lóvonatu vaspályát akar vinni, s — mint különböző tárgyat nyújtott át a császárnak,melyek
értesültünk — folyamodványát e czélból már be I. Napóleon fiáé voltak.
is nyújtotta.
Nemzeti színház.
** (Az első erdélyi vasúttársaság) közhirré
Péntek, márcz. 20. „Benoiton. család." Vígjáték 5 felv
teszi, hogy az elsőbbségi kötvényeinek apr 1-én lejáró kamatszelvénye e naptól kezdve Bécs, Berlin, Irta Sardou ; ford. Csepreghy.
Szombat, márcz. 21. „Don Carlox" Opera 5 felv. ZenéFrankfurt, Stuttgart és München városokban jét szerzetté
Verdi.
kifizettetik.
Vasárnap, márcz.22. Először: „Thurzó János.'1 Dráma
** (Névváltoztások ) Hoschke Istv. Gyulai-v-A, 5 felv. Irta Potemkin Ödön.
Hetfö, ugyanaz másodszor.
Löwenstein Vilmos Pápai-ra., Dőr Antal Döri-re,
Kedd, márcz. 24. „Hunyadi László." Eredeti opera 5
Jetzinger Mihály Jenei-re, Zoller Ferencz Fizessifelv. Zenéjét szerz. Erkel.
re, Friedmann Miksa Békei-re, Fischer Gyula
Szerda, márcz. 25. A nemzeti színházi nyugdij-intézet
Halassy-ra, Steiner Károly Kó'vesi-re változtat- és a nemz. színházi segélypénztár javára-.„Fekete dominó."
ták neveiket.
Vig opera 3 felv. Zenéjét szerz. Auber.
Csütörtök, márcz. 26. „Falusiak." Vígjáték 3 felv. Irta
** (Zágrábot távirják,) hogy Karageorgievics
herczeg Bécsből intést kapott, hogy politikai Szigethi József.
okokból, egyelőre hagyjon fel azon szándékával
Szerkesztői mondanivaló.
hogy Horvátországban vegyen földbirtokot. Ellen— Beszterczebánya. A nemzeti nyelv iránt tanúsíben György hannoverai király 2 millió forintig tott ragaszkodás dicséretre méltó s óhajtjuk, hogy soha ki
alkudozik horvátországi uradalmakra.^
ne aludjék keblükből. A költemények azonban nem ütik
% (Gyilkosság.) Szegszárdról irják, hogy ott meg a közölhetés mértékét, valamint az elbeszélés sem, a
beküldött részletből ítélve.
f. hó 16-án esti 8 — 10 óra közt ismeretlen tettes
— A szenvedő fa allegóriának is igen gyönge, versegy embert meggyilkolt, s a vámház melletti fo- nek pedig még roszabb.
lyóba lökött. A meggyilkolt: Vági Ferencz 21
— Kassa. D. V. A szegény öreg, igen kevés simításéves s reformált vallásu. A közhír szerint szere- sal kijöhet.
— K. B. A két alkalmi vers nem érdemes a nyomdalemféltő vetélytárs oltá ki ifjú életét.
festékre.
** (Nagy-Enyéden) egy kertben több mint
— Pányova. H. I. A közlekedési minisztérium, annak
1400 db ezüst pénzt s ékszert találtak legközelebb, idejében bizonyosan részletesebben fogja közölni a feltétemelyek elásásának idejét az 1658-ki tatárdulás leket. Mi az ügyről nem tudunk többet, mint. a mennyi
ama rövid hirlapi hírben volt. Egyébiránt nem ártana egyeidejével teszik össze.
** (Orgyilkosság) Szt.-Jánoson f. hó 3-dikán nesen benyújtania folyamodványt az illető minisztériumhoz
— S. M. A költeményt, a levéllel együtt, óhajtása szeestve 7 és fél órakor, a legfényesebb holdvilágos rint elküldöttük a kijelölt helyre.
estén, egy 67 éves öreg gazda ember, a mint saját
— D. T. A lapok hirdetései közt látjuk, hogy a korszobájában vacsorájához ült, az utczáranéző abla- neuburgi marhapor kürtölésében nincs hiány. De azt soha
kok egyikén szivén találva keresztül lövetett s sem vettük észre, hogy a szenvedő emberiség javára hirdetrögtön meghalt. A fegyver hangjára, és a szeren- nék, hanem igenis szenvedő lovak és szarvasmarhák
javára.
csétlennek utolsó kiáltására, a másik szobából berohanó családja már csak egy élettelen testet
talált. A tettesnek nem jöttek nyomába.
SAKKJÁTÉK.
435-dik sz. f. — Meyer H e n r i k t ő l ,
** (Gyermekülés.) Egerben F. Ferencz lövődéi eljárónak hajadonieánya múlt héten egy gyer(Londonban).
meket szült, és azt eltitkolta. Ismerősei ezt észreSötét.
vevén, bejelentették a rendőrségnek, s a kiküldött
városi hadnagy az árnyékszékben találd a gyermeket az anya saját útmutatására. A hivatalos
bonczolássi jegyzőkönyv szerint a gyermek egy
tökéletesen kifejlett fiu volt, testén több jelével
az erőszakos sértésnek és egy 6 fontos kődarab
feküdt rajta, mely jelek azt bizonyítják, hogy a
gyermeknek csakugyan nem a véletlen okozta
halálát, habár az anya ezt állítja is.
** (A katonai aerarium) azokat az ökröket,
melyek Königgratznél a futás alkalmával elszaladtak, még folyton keresi Csehországban. A községek elöljárói még folyton kapják a katonai aerarium átiratait, melyekben kérdik: ha nincsenek-e
községükben cs. k. marhák?
** (A jezsuiták Ausztriában.) A jezsuiták
eddig a feldkirchi és ragusai gymnáziumokat bírták Ausztriában. A bécsi minisztérium azonban
legközelebb elhatározta, hogy mindkét gymnáziumot kiveszi a t. atyák kezéből. A bécsi lapok
a
b
c
d
e
f
g
h
mind megdicsérik a minisztériumot.
Világos.
** (Dickens,) a nagy angol iró, New-Yorkban
Világos indul és 2-ik lépésre matot mond.
ünnepelte 65-ik születés napját. A közönség virágkoszorúkkal árasztotta el az ősz férfiút, mikor
megjelent. Tiszta jövedelme Washingtonban négy 83-dik szárnu játszma. — Játszatott NewYorkban.
előadás után 10,000 dollár. Philadelfiában nyolez
Sötét.
után 19,000 dollár. Nem kevés még egy angol Világos.
Világos.
Sötét,
írónak sem.
(Mackenzie)
(Perrin) (Mackenzie)
(Perrin)
Ve7—d8
e7—eö
4^ (A Vezuvról) azt irják, hogy a szokottnál 1. e2—e4
7. Hc3-d5
Hg8- e7
d7-d6
8. c2—c3
erősebb hánykódásban van; nagyobbszerü kitö- 2. Hgl—f3
Hc6—eö:
f7-f6
3. d2—d4
9. d4—eö:
réstől tartanak.
Fg4-dl:
4. Ffl-c4
Vd8-e7
10. Hf3—e5:
** (Napóleon) franczia császár néhány nap 6. 0 - 0
Hb8—c6 11. Hdö—f6:f
g 7-f6:
előtt fogadta a reichstadti herczeg egykori neve- 6. Hbi—c3
Fc8-g4 12. Fc4—f7+mat.

TARTALOM.

H E T I - N A PTÁR.
Hónapi- és
hetinap
29 Vasár.
30 Hétfő
31 Kedd
1 Szerda
2 Csőt.
3 Péntek
4 Szóm.

Katholikas és protestáns
naptar

Márczius

D 5 Fekete vas.
Angyela szúz
Kornélia
Hugó püsp.
Paulai Ferencz
Fájdalmas szűz
Izidor, Ambrus
Hold

Görög-orosz
Izraeliták
naptar
naptára
Márczius (ó) Nizán R.
D 5 Judica 17 F 8 V. böjt. 6
18 Cyril
Angyalka
7
19 Chrysanth
Kornélia
8
20 Joh. Ser.
Hugó
9 Metuzal.
Paul Ferenc 21 Jakab ap
10
Richárd
22 Vazul
11 Manassz.
Ambrus
23 Artem
12S,Hagad,
változásai. "J) Első negyed 31-én, 11 óra őö

hossza

r Íl P
tfl

P- 6. P. ó. P9 2 fi 45 6 "ifi
10 1 6 49, fi
11 1 fi 40 fi '-'8
12 0 5 38 6 30
12 59 fi 3fi 6 31
13 58 fi 34 fi 32
14 57 5 31 6 34
jerczkoi• délelőtt.
i.

Ho ld
hossza | kél

nyi

6. P8 56 regg.
9 42 0 7
10 38 1 8
11 40 regg.
este 2 52
2 1 3 35
147 11 3 16 4 10
f.

P-

72 12
86 4
100 4
114 14
128 27
142 49

6. P-

Schodelné (szobra). — Mátra tündérei. — A fekete
ember (folyt.). — Wandorf (két képpel). — Képek a Volga
vidékéről (két képpel). — Börtönben született csecsemők.
— A tánoz-kór. — Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság kereskedés. — Mi újság?
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
*
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HIRDETÉSEK.

TÜZFOJTO

•

Legolcsóbb finom női-vászon készletek:

Ingek 4, 5, 6, 8, 10 forintig; lepedők és vánkosok minden áron: éjjeli köntösök (Corset) 2 ft.,
2 ft. 75 ki\, 4, 6, 10 ftig: alsó szoknyák 4 ft. 50 kr., 6, 8, 10, 14 ftig; zsebkendők és harisnyák
minden áron:

összeállított menyasszonyi készletek 400,600,1000,3000 ftig. ~*i
Rnmburgi. hollandi, creas vászon minden áron.

Pesten, váczi-utcza v u r s e i i L J F - a nagy Kristóf mellett,
IMF* Részletes árjegyzéket bérmentve küldöm. ^ W

40(2-6)

Pezsgóbor

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Oiainpajtne leghir'.evesb
gyáraiból, u ra.
Moét At/handon n Eprrnay cvémant
ro?é
í í l . 50 kr.
Napóleon grandi vin a Ay c•••<• -tant
rosé
2ft50 kr.
A fentebbi fajokbó' " J palaczkokban
1ft.50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelheti.
A pakolás ingyen. 20 p-üacsk vdt.el.
nél 5° , engedfetik.
'.i289 (21-50)

Alexander Floch,

in Wien, OberDöbling Nr. 28.

Vadászfegyverek és revolvereket
FÜGGÖNYÖK

egy ablakra 5, 6. fi.10, 14 ftig. |
Vas7.niintini), hiinzék, csipkék. £
Pesten, TÜrSCIl \ . váczi-utcia. |
ÜHF"* Összes üzleti árjegyzék f
bérmentve -TpQ
43 (2 -7) \
•* *<WWWW**< * * * * * * * * * * *

fegyverkereskedése Pesten, Táczi-utcza a ..levélhez"
a következő igen jutányos árakon, u. ni.:
j Egy szimpla fegyver vascsővel
I Egy duplafegyver vascsővel és patcntcsavarral keményen forrasztva
I Egy duplafegyver drótcsővel (Kubán)
•
í Egy duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcsővekkel

8 fttól
15 ,,
25 „
33 ,,

10 ftig.
18 ,,
27 „
60 „

Lefaucheux-féle kettőscsövü és hátaitöltő vadász-fegyverek,
a legfinomabb puskaniüves munkák, saját készítményeim,

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek
8 nap alatt
minőségre nézve
m

48 óra alatt

•'ggyof.'yif tatnak

dr. FLX J.

26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgathatnék.
Rendel : d u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: király.utcssa, 83. ez. a. 1-eő
emelet. 2380 (9 -12)

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 70, 80, 100
és 120 ftjával:
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franrzia Lefaucheux-fegyverek a leghíresebb fegyvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ftjával.
A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányosabb áron kaphahatók.

STEEVOLVEREK-W

(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.
P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsöviiek 8 fttól fölfelé.
SW Minden fegyver löképességeért kezeskedem. "Wi
PH*"" Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal telj rsittetnek.
Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik.
79 (2-35)

Előfizetési felhívás

Jtöszvény-vászon

FALUSI GAZDA

Jnaindenféle köszveny, csuz (Rheuma),
inszaKKatiiB. incll-*. uerinczfájdalinak. kerr»zteson(r» j«s (Hex8nschu.«s),
__
IrtbkÖNivony s t b, ellen.
M ^ Egy cgomag ára 1ft.5 kr., kettős erejű 2 ft.

Dr. BÚRON

28(6 6)

Párisi általános sebtapasza

gazdasági és kertészeti hetilap 8-ik évfolyamára (1868).

Előfizetési feltételek:

Egész évre (január—deczemberre)
6 ft. — kr.
Félévre
(január—júniusra)
..
.
.
.
.
3
„ — „
A
mindenfele sebek, genyedégek és daganatok ellen. — Egy köcsög ára a használati módszerrel együtt in kr., kisebb köcsög 35 kr. Postán küldve lís krral több.
Negyedévre (január—márcziusra)
. '. . . . . • • • 1 „ 50 „
Valódian Pesten egyedül kaphatni o«ak TÖRÖK JÓZSEF ur gyógyszerpgp Teljesszamu példányokkal januártól kezdve még folyvást szolgáltárában, király-utcza 7. sz.. Sárkány urnái a váczi-utezában. —- Debrerzvnben:
hatunk. — A pénzes levelek bérmentcs küldése kéretik.
Rothschneck ur gyógyszertárában. — SzombatbelyeR: Pillich Prfrpncn ur gyógyszertárában. — Mohácson: Kögl. A. ur sorszámszedésében. —Kolozsvárit: WoííF
gyógyszerész. — Miskolrzon: Spuller A. — Temesvár: Kvaul, Becher uraknál.
(2—3)
(Pest, egyetem ateza 4. sz. a.)

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala

[(nem orvosi vagy ingerszer).

Fontos mindazokra nézve,

Ikik

(Extincfeur).

A biztosított tárgyaknál előfordulható tűzkárok
Könnyen kezelhető, s a veszély helyére gyorsan
gyászos következéseit lehetőleg enyhíteni fő törek- elszállítható, miután az egész gépet egy ember hátára
,
~ ~ . egy
vésünk lévén: csak örömmel üdvözülhettük a tüzveheti.
fojtó (egy hordozható oltógép) feltalálását, melyEgy egész évig eltartó folyadékkal előre megnek czélja a tüzet csirájában elfojtani.
Ez egy olyangol találmány, melynek biztos töltetvén, ha tüz üti ki magát, rögtön és időveszteség
nélkül alkalmazható, mi a tüz gyors elfojtására meg"
sikere Angol- és Francziaországokban, valamint Belbecsülhetlen előny.
giumban és Hollandiában is legveszélyesebb tüzesetek
Működése a tüzfojtónak Jbámulatot gerjeszt.
alkalmával fényesen bebizonyult.
Légnyomás követketében 40 lábnyi vizsugárt iszonyú
Ez uj oltógép figyelmünket annyival inkább rohammal lövelvén ki, a vegyészi elmekkel kevert víz
magára vonta, mert hazánkban, hol a helységek lagna- a tüzet rögtön elfojtja.
gyobb része csupán nádas és szalmás házakat mutatKülönösen megjegyzendő előnye pedig az, hooy
hat fel, s ennélfogva a tüz sebes terjedését nagyon még a szurkot, kátrányt, fénymázt is, melyek különlehetségessé teszi, egy ily gép, mely a lángokat csirá- ben vizzel nem olthatok, szintén eloltja.
Ijában elfojtja, kétszeresen jótékony, sőt nélkülözhetlen
Csekély teriméjénél fogva, kksiny helyen IS
] találmánynak mondható.
elfér és akármely helyre kényelmesen elhelyeztő.
Hogy ily jótékony találmány nálunk is el nem
Az elősorolt előnyöknél fogva tehát kivánatos,
terjedt, ennek oka a gép szerfelett magas árában rej- hogy e tüzfojtót a községek nagyságukhoz képest
lett. De miután Pellenz és Rculeaux urak Ehrenfelben több példányban megszerezzék; de a gyárak, színhá(Köln mellett) létező hires gépgyárukban már nagy- zak, középületek, raktárak, indóházak, kastélyok,
ban gyártatik, sőt ugyanott a gép szerkezetében hajók részére is nélkülözhetlen oltógép leend.ez; sőt
nevezetes javítás is történt, sietünk a tisztelt kö- az egyes házbirtokosok vagyonuk biztosítása végett
zönséget értesíteni, hogy fennevezett gyár tulajdo- ez oltószer megszerzésére szükséges csekély költséget
nosai jutányos ár mellett ez oltógép árulási jogát hasonlóul nem fogják sajnálni.
mind a magyar birodalom,
Hogy a tüzfojtó előnyeiről a tisztelt közönség
mind az ausztriai örökös tartományok
maga meggyőződjék, vele a napokban nyilvános próba
terűiére kirekesztőié^ intézetünkre ruházták át.
fog tétetni, melynek helyét és idejét a nagy közönElőnyei a kérdésben forgó tüzfojtónak számosak ségnek annak idejében tudtul adni, netn mulasztandés az eddigi tüzoltószerek felett, messze magasan áll. jukel.
Az egész gép 3 láb magas, ruganyos (guttaperBővebb utasítással és a gép használatának megcha) tömlővel ellátott, s czinnel bélelt aczéllemezből magyarázásával készséggel szolgálunk.
készült hengert képez
Pesten, 1868. márczius havában.
Wj * _ ~
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Az országos központi iroda biztositások közvetítése és
jogképviselése érdekében. (Feldnnasor 9. sz.)

78 (1)

nagy választékban ajánl

!

Erö- s anyagszer

76

Ráth Mórnál

(1)

vázlatai Közép-Ázsiából.
Ujabb adalékok az

Ára 1 forint 20 krajezár.

Reform

1868. folyam, 1-ső füzet.
Előfizetési ára egy évre 10ft.,félévre 5 ft.

A

m a g y a r

felelős minisztérium

Irta B. Eötvös József.
S-ik kiadás. Ára 2 ft.

A népszerűség törvénykezési rendeleteinek
(Satira.)
I r t a Gyulai Pál.
Ára 25 kr.

°

gyűjteménye.

1867.teljes folyam. Tárgymnfaíóval.
Ara 3 forint.

1865/7. orszásrgyiilési

BEIMÖ JÓZSEF
TÖRVÉNYCZIKKEK élete és munkai.

(I-XVIII.)
Tartalmazza ar ö'sszes eddig szentesitett
törvényeket. Ára 40 kr.

Magyarország családai

czimerekkel
és leszármazási táblákkal.
Irta NAGY IVÁN.
Pótlék kfitet. Ára 5 forint.

Irta

grófMIKÓ IMRE.
Benkó József arczképével. Ára 1 ft.

A szép aranymivesné.
Történeti regény.
Ponson <lu Terrail után franciából. |
2 kötet. Ára 1 ff,. 80 kr.

férfiasság- a nyagja*)

használati utasítással együtt:
I üvegcsékben 1 ső fokú 2 forint, a. é.
"
2-ik » 3 » »
.
"
3-ik » 4 » »
növények s ásványokból nyert kivonat,
mely rendszeresen a nemigyengeséget
legyőzi, az elvesztett erőket okvetlen
helyrepótolja, s már néhányheti haszInálatutánaz önieTtőztetés, kiosaponIgás s altestibajok borzasztó kóvetkezI menyeit eltávolítja s gátolja.
*) A mi a hires Liebit; vegyész
(tápszere (mesterséges pótléka az
I anyatejnek), gyermekek, gyenge szeImélyek s üdöírtk számára; ugyanaz a
Idr. Koch férfiasság-anyaga is mesIterséges pótléka a nemzési erőnek),
I gyengeség, tehetlenség g bujakórban
Iszenvedőknek; (időiteknek nem- s
Ikór kfilőnWg nélkül.
60(4—4)
|
ISIT Megrendelhető levél által e
jezim alatt: Dr. W. Koch, Fabrik
jchemiscW-Praeparate; Belle AlianceIStrasse Nr. 4. Berlin.

Dr. GROSSMANN,

szem- és fülorvos

PESTEN,
József-tér 11-ik szám alatt, Groszféle
hasban.
ÍP& " Rendel hétköznapokon délelőtti 11 — 12 és délután 2 - 4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 70 (2 — 12)

kolompér-, tengeri- s répamag-vető-gépe
egyszerű, czélirányos g szilárd szerkezetű.

WF*Bővebb tudósítást ad gyártója: Hácsek Mór, szabadalom-tulajdonos, irodája: Pesten, nádor-uteza, 19. sz. 50 (4-4)

Első cs. kir» szaft, dnnagftzhajtizási társaság.

Ára 2ft.80 kr.

Curtins Ernő után Pír.

Dr. Kocii

kir. kizár, szabadalm.

Otusmelléki országok
népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz.

Athén Pericles korában. Budapesti Szemle

szenvednek:

KLEMM ISTVÁN

ujabban megjelentek és saját könyvkereskedésében, valamint minden más könyvárusnál kapható:

VÁMBÉRY ÁRMIN

nemigyengeségben

Hirdetés.

Alulirt igazgatóság ezennel köztudomásul adja, hogy

a gyorshajózás.

Bécs, Pest, Házias. Giurgevo, Braila, Galacz és Konstantinápoly
között 18U8. óvi april 5-én fog megnyittatni, és további rendelkezésig
következő rendben tartatni:

Lefelé:

I. Bécsből vasárnap 6% órakor reggel (első menet april 5-én).
Pestről hétfőn 7 órakor reggel (első menet april 6-án).
Háziasról kedden 9 órakor reggel (első menet april 7-én).
Érkezés: Galaczba csütörtökön reggel.
Konstantinápolyba csütörtökön délben.
II. líaziásról szombaton 9 órakor reggel (első menet april 11-én).
Érkezés: Galaczba hétfőn reggel.
„
Konstantinápolyim hétfőn délben.

Fölfelé;
I. Galaczról pénteken 4 órakor délután (első menet april 10-én).
Konstantinápolyból pénteken 4 órakor délután (első menet april 10-én).
Érkezés: Háziasra hétfőn 4 órakor délután.
„
Pestre szerdán reggel.
II. Galaczról kedden 4 órakor délután (első menet april 14-én).
Konstantinápolyból kedden 4 órakor délután (első menet april 14-én).
Érkezés: Háziasra pénteken 4 órakor délután.
WKTMegjegyzés. Az összeköttetés Odessával többé csak a vasárnap
Bécsből, hétfőn Pestről induló gyorshajó mellécsatlása mellett Galaczon
át történik. — Pest, 1868. márczius 22-én.
77(1)

A forgalmi igazgatóság Magyarországon
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14-ik szám.

•.

Tizenötödik évfolyam.

PHILIPPE KOHN

(Patek, Phülppe és tárna hírneves óragyárosok tanítványa Genfben)

dicséretesen ismert

ÓRA-ÜZLETE
PESTEN,

Érczkoporsók

sírboltokba és niindru Közönséges sírba valók,

mind szilárdságra, mind Ízletes kiállitásra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; kaphatók

Beschorner A.ffl.és Társa

k. szab. érczkopor só gyáruk-raktárában Pesten,
kis hid-utcza, a „Vadászkürt" szálloda mellett.
BS3sT Megrendelések vidékekről azonnal teJjeeittetnek, és pedig
az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vasúti állomásokra is megérkezik.
78 (1—17)

ügyvédi ügynöki iroda.

Vidéki ügyvédtársaimtól, egyletek, társulatok, községek és magánzóktól stb.
elfogadok minden megbízásokat, n.elyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyekben a Buda-Pesten székelő ki>\ minisztériumok, kir. Curia, váltó- és városi törvéayszékek, társulatok és egyletekLél közbenjárást, megszorgalmazáat, értesítéseket
stb. igényelnek.
Czélja ügynöki irodámnak a vidéki tigyesbajosokat a jövésmenési, utánjárási,
időtöltési terhes költségektől megmenteni, gyors, kimerítő alapos tudósításokkal
szolgálni, és hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.
A dijak legmérsékeltebben számíttatnak fel, így egy félnapi időnél többet nem
igénylő eljárásért 1 — 8 forint.

SHT Irodám helye Pest, Itívesz-utcza 8-ik száin.

Résö Ensel Sándor,
köas- és váitó-tigyvéd.

57 (3-8)

Előfizetési (elhívás

VASÁRNAPI IJJSÁG

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

ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát, 2 évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.
SBT Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármelyállásban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírtra van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszeiint az orak, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyért
adatik.
Ezüst henger-órák i rubinra
10 — 11 forint
arany-foglalvánnyal, rugóra
12-13 „
hölgyek nzamara
13-16 „
8 rubinra
14—15 „
kettős
födéllel
15—16 „
kristály-üveggel
- 15 — 16 „
horgony-órák 15 rubinra
16, 17, 18 „
kettős födéllel
18, 20, 22, 24 „
angol horgony-órák kristály-üveggel
19, 520, 22, 24 „
horgony tábori órák kettős födéllel
22, 24 „
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. . . . 28—80
ugyanazok kettős födéllel
85-38
Arany henger-órák (3 sz.) 8 íubinra
30—32
henger-órák arany-köpennyel .
34—36
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
25—28
„ hölgyeknek arany-köpennyel
32-88
„ hölgyeknek, zománez és gyémánttal
40—45
„ hölgyeknek kristály-üveggel
42—45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
ugyanaiok zománca és gyémánttal
55 — 57
horgany-órák 16 rubinra
86—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel
• 45—60
horgony-órák kettős födéléi
55—58
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 96
„
kristály-üveg s arany köpennyel . . . . . 60 - 76
horgony-órák hölgyeknek
36—40
ugyanazok kristáiy-üveggel
48 — 52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50-55
remontoir-órák
70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 180, 150, 160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24
„ óra és félóránkinti ütőre
30 — 32
,
óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55
Havi regulatorok
• 80—32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia alakú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 16 ftig.
Hosszú nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.
g y Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan teljenittetnek.
§ 9 " Órák cserében is elfogadtatnak.
P P Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segítségével, Genf,
Brfissel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek a olcsóért számittatnak.
•"-— Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
35 (9 — 12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.

és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

A selmecz- m. kir. bánya- és erdóakadémia füvészkertjeiben a kertéssi állomás
850 ft, ötévi megfelelő szolgálat után pedig 400 ft. évi fizetéssel és szabad lakással,
egy próbaév kikötése mellett betöltendő.
A kertész kötelességei közé tartozik a kerteknek nemcsak felügyelete, hanem tett1868-ik évi april-júniusi folyamára.
leges ápolása is, továbbá a növénygyűjtemények, a szertár és a tantermek rendbentar(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. Az egyik eredeti képekkel dúsan tása. Az ezen állomásért folyamodók sajátkeziileg írott kérvényeiket, melyben a
illusztrálva; a másik „Orsasássyülési Beszédtár"-ral s más rendkívüli kertészet minden ágában való képzettségüket, eddigi szolgálataikat, életkorukat, munmellékletekkel bővítve.)
kaképességüket, erkölcsi magaviseletüket, nös vagy nőtlen állapotukat, valamint a
magyar- és német nyelvben való jártasságukat hitelesen kimutatják, legkésőbb f. é.
április hó 20-ig a m. kir. bánya- é.-s erdóakadémia igazgatóságához Selmeczre intézzék.
Selmeczen, 1868. évi márcz. 17.
™ (1)
Április elejétől kezdve előfizethetni, postán káldve vagy Buda-Pesten
A in. k. bányászati és erdészeti akadémia igazgatóságától.
házhoz hordva:

Előfizetési

feltételek:

A két lapra együtt:

Évnegyedre (april—június)
2 ft.
Félévre (april — szeptember)
5 „
Csnpán a Vasárnapi Újságra;
Évnegyedre (april—június)
1 ft.
Félévre (april—szeptember)
3 „

5 0 kr.
— „
5 0 kr.
— „

Csupán a Politikai UJdonságokra:
Évnegyedre (april—június)
1 ft. 2 5 kr.
Félévre (april—szeptember)
2 „ 50 „
StT" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal
gzolgálunk. — A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik. — A múlt félévi czimszelvényekből egy-egy darab szives beküldését kérjük.
(2—8)

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala

A VASÁRNAPI UJSAG

tuárczius 15-diki számából kiadó-hivatalunkban még néhány
példány külön is kapható.
E szám tartalma a következő: Táncsics Mihály és Vasvári
Pál arczképe; A szabadsajtó elsb' termékeinek kiadatása Pesten
1848. márcz. 15-én, és egyik legjelesebb hazai művészünk által
készített díszes allegorikus kép márcz. 15-ke huszadik évfordulójára; továbbá Táncsics Mihály élet- és jellemrajza, az 1848.
márczius 15-ki nap eseményeinek részletes leírása, az 1888.
márczius IS—17-ki budapesti árvíz leírása, stb.
Egy példány ára 2 0 krajezár.
V Vasáru. Újság és Poiit. Újdonságok kiadó-hivatala.

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

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

Pest, április 5-én 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ö ft.
Csopán 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 IJNag és Politikai (.'jrionságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brrsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és" Hitnstristein és Voglor, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dii külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.
'

Utolsó

verseim.

(Fölolvastatott a m. tud. akadémia márcz. 23-diki ülésében.)

I.
Szerettelek . . . . most is hiven fogadlak
Halvány képeddel csendes, tiszta ősz!
Bús kéje van érzésnek, gondolatnak,
A mely szivemben kisér s megelőz.
Ez érzés tán még bölcsőmben fakadt:
„Öszszel születtem, hervadt lomb alatt!"
Alig volt még az ég ködös, borongós,
Még sok virág fény- s harmatért epedt:
Már, mint a titkos ihletet kapott jós,
Ugy érezém szorongni keblemet,
Csudás vegyület: bánat és öröm
Fogott el mindig oh ősz, jöttödön!
S mint látja a beteg képén a hű szem
A lassan terjedő halványodást:
Felösmerém mezőn g lombfedte bérczen
A még alig tetsző baljós vonást,
Mely a dal-, fény- s mosolygó képletékből
Csendet, homályt s bús hervadást jövendöl.
Aztán, hogy már hullt a fa lombja sárgán,
A himzet, — mit tündérek keze szőtt —
Színvesztve állt; — s a nap, nyájas sugarán
Még búsabbnak tárt fel völgyet, mezőt,
Midőn nem haliam a madár dalát
S minden álomba tért, halálra vált:
Völgyben, halmon midőn mélán bolyongék
S leültem a lombejtő fák alá,
— A holtaknál csak a patakcsa folyt még
A sirató tisztét elvállalá —
Abból, mit a tavasz, nyár szül a felápol,
Komnál egyéb nem volt közel se távol.
Énekkel ajkamon, lanttal kezemben
Virasztám a haló természetet,
Kedvesimnek a virágtól üzentem,
Mely a kimúlás keblén reszketett.
Mosolygva sirtam — kéj s bú meghatott —
„Életre kél egykor, ki most halott!"
A szellőben, mely a bús tájon fújt át
— Sok hervadt lomb- és szirmot tova vitt ~
Tolmácsolám az elválók búcsúját,
Közöltem a haldoklók csókjait.

Osz! most végül is rólad szólva még:
Én hű lovagod, dalnokod valék!
Légy hát te is jó, légy hálás irántam,
Ki már vagyok hervadt, hulló haraszt;
Jöttödre tán nem is hiába vártam,
Mely életem1 fájáról leszakaszt.
Az én időm is talán letelik,
Hisz' haldoklásom tartott évekig!
Égő szemem' behunyom mindörökre,
Es elenyészik érzés, gondolat,
Midőn a sír nyugalmas, néma gödre
Feledésre s álomra, befogad.
Oh ősz, én oly keményen hányatom! . . .
Elaltatsz-e kész, puha ágyadon?!
Itt hagyni bírom a roppant világot,
Természetet s csudái halmazát,
— Lelkem néhány barátja légyen áldott! —
S mindazt, miért imám az égbe szállt;
Csak egy, mit bús lelkem kínnal visel:
Elhagyni Ót is, ah még Ót is el!!

II.
Ablakomban a borostyán
A meleg s az élet fogytán
Búsan hervad, csüggedez;
Szegény sárga-zöld levélke
Félig halva, félig élve
Hajol bús testvérihez.
A nagy éj jön nem sokára . . .
Téli napszállat sugara
Ömlik át az üvegen;
S reezket fényesen, vidámon
A virágtalan virágon,
Mely lenn fonnyad, s üde fenn.
Léteért küzd a folyondár . . .
Hol tavaszszal fúvalom jár,
S a derült menny tündököl:
Folyásával arra fordul,
Vágyván a szűk hézagon túl
A magasba jutni föl.

Esti sugár szép, enyelgő . . .
— Éled szegény csalódott tő,
Hogy csókjával illeti —
Izzó szikrát ontva néha,
Majd elsápad és helyét a
Gyors homálynak engedi.
Kórágyamban fekve, némán
Merengek az est játékán,
Mely lefoly repkényemen;
S magamat ugy nézve, mint ezt,
Bús a kép, mit rám is illeszt
A borongó képzelem.
Pályánk nem tart már sokáig,
A nap gyorsan éjre válik,
A nyár téllé zordonúlt . . .
Mig futottunk s fentire törtünk:
Minmagunknak nem növeltünk
Csak halotti koszorút!
Haraszt, kóró ki nem zöldül . . .
Szomju föld a tört cserépbűi
Új erőt nem önt belé . . .
Mit keresnél . • • mért mulatnál
Oh én-lelkem e romoknál?
— Fölfelé . • • csak fölfelé!!
III.
Gyakran sírod hantját, virágit
öntözve, kedves kis fiam!
Vagy ülve bús szivvel fölötte
Az est késő óráiban,
Elgondolám: mint játszadoztál
Egykor zajongva térdemen,
Elgondolám: mily rósz magadnak
A bús üregben odalenn.
Várj! . . . nem soká ketten leszünk ott,
Sirod' választom nyughelyül,
De ah, akkor szegény anyácskád
Hogy' marad ittfenn egyedül ? •'
Hanva, 1868.

Tompa Mihály.

