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Lótulajdono^ok s gazdámok számára.

Olvadékony alakban

Liebig-féie tápanyag

Hangok aüwizda-féle állatgyógyászati készitmények felett.

Közhasznu. A „Frauendorfer Blatter" czimü igen elterjedt lap 16-ik számában Bajorországban, az oly sokszor említett korneuburgi niarhaporrdl, Fürst Ödön
szerkesztő urhoz a királji Bajor kertészeti társulat elnökéhez irt levelében a következőket olvassuk:
Tisztelt elnök ur! Inditatva érzem magamat, a nekem küldött korneuburgi
porról némelyeket önnel közölni. A tavaszkor, on szives barátságából emlitett porból egy csomaggal tisztelteiéin meg. Én a2t, több megzeigazdának felajánlván,
hogy tegyenek azzal marhabeteírségeknél kisérletet, de fájdalom azzal senki próbát
tenni nem akart. Itt is csakugy ment, mint. bárhol. Minden uj, nehezen vergődhet
lábra, ha mindgyárt előreláthatólag a legnagyobb elör.ynyel jár is az.
Kevés idő után meglátogat a engem egyik társam, kinek gazdaságában a
többiközt egy tecski je volt, mely enni nem akart, tejet nem adott, s egyátalában
minden jel oda mutatott, bogy HZ állat már nen> fog sokáig élni. Én társamnak
azon okból poit adtam, ho.?y azt, a kapott utasitás szerint használatba vegye, 9
vagy két hét utánra szt izenteté nekem, hogy a marhapor kitünő jó, s kecskéje
már nemcssik fris és élénk, h^ntm rendesen eszik s három annyi igen jó tejet szolgáltat, ő, a marhaport, ezután mindég készletben fogja tartani házánál
Egy itteni mezei^azda, kinek egy darab szarvasmarhája állott istállójában e
rendkivüli eredményrek tudomására jótt s felkért engem, hogy szerezze meg számára is a port, melyre én öntől egy második csomagot kértem, s mely aztán a legnagyobb eredménynyel használtatott.
Sokak altul sajnáltatik, hogy a por közelben nem kapható, az számtalanok
által vétetnék használatban, s nagy kelendőségnek örvendne.
Kraiadorf, Ebern mellett, Würzburg közelében.
Hammer C. József, tanitó.
A szerkesztőség megjegyzése. A kitünő eredmény,melyet a korneuburgi marhapor beteg háziállatoknál nyilvánit, valcban kétségen kivüli.
Mint háziszer, a korneuburgi marhí pornak egy gazdagságnál sem volna
szabad hiányoznia.
T i s z t e l t ur!
A közeli néhány helységben kiütött marhavész következtében marhapor
készletünkből tökéletesen kifogyván, s minthogy annak használata a legjobb eredményeket idézi eló, kérjük önt, küldjön nekünk rögtön gőzhajón 200 nagy s 300
kisebb csomagot a pénzösszeg utánvétele mellett.
tisztelettel
Pancsova.
Rauschan K á r o l y és fiai
Kwizda F. J. gyógyszeré.-z urnak Korneuburgban!
Tisztelettel kérem önt, a követkesö czim alatt: vAn fúrstlich Ysenburg'sche
Hof-Oekonomie-Insj eetion zu Budingen im Grossherzogthumö Hessen" küldjön
nekem a már löbb izben öntől kapott üditö-nedveból ujolag tizenkét üveggel
számadással együtt, mert az nuglepő sikerrel használtatott az itteni udvari istállókban. — Budingen.
tisztelettel
Bradrtick, kamarai tanácsos.
Valódi m i n ő s é g b e n k a p h a t ó : Pesten: TÖKÖK Jozsef gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. H ; Thallmnjer A. és társa; Halbauer testverek;
Glatz J-és Frflhwirth. Rakodczay A. Budán: az udvari gyógyszertárban.—
Magyarországon majd minden \aros és mezővárosban van rakhely, mi koronkint a
legolvasottabb lapokban köztudomásra hozetik.
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g'*± > # Hogy a t cz. közönséget a hamisitványok megvételétől meg\9 V í l S • óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
a valódiak.iEflyek a knrneilburglkerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magukon.
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lég űrben készitve

Liebe J. Pál gyógyszerész által Jrezáában.
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Egy evőkanállal ezen készítményből a rendelet szerint
láwymeleg tejben felolvasztva, szolgáltatja a hires Liebigféle levest, az asszonytej kettős sűrűségének megfelelőleg.
Jelentékeny egyéniségek által ajánlva, mint p ó t l é k az
a n y a t e j h e l y e t t , t á p s z e r v é r s z e g é n y e k n e k , gyom o r b a j b a n s z e n v e d ő k n e k és b e t e g e k n e k stb.
Egy eredeti üveg ára utasitással (•
' % r. f.) = 80 kr.
Főraktára Magyarországra nézve dr. Rothschnek V.
Emil gyógyszerésznél
250 (1—3)
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Debreczenben.

SSF"" Vidéki eladók illendő kedvezményben részesülnek,
kivált nagyobb mennyiségü vételnél, s kéretnek becses megrendeléseikkel egyenesen hozzám fordulni.
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l fin ingt'Uet vászonból:
6 éves 1 ft. 30 kr., 10 éves 1 ff.
i 60 kr., J 2 - N éves lft.80 kr.
/Színest k. 6 éves 1 lt. 10 kr., 10
/' éves 1 ft. 30 kr., 12 14 éves
' Í 1 ft. 40 kr.
llmlnpoliunbol: 6 éves I ft. ll)
k r , 10 éves t ft. 20 kr., 12-14
éves 1 lt. 40 kr.
Fiu lábra'nlok 6 éves 1 ft.,8éves
1 lt. 15 kr., 10 éves 1 ft. í.» kr..
13- 14 eves 1 lt. 40 kr.
y finomabbakat is.
Kb hid-uteza a ,,vastuskóhoz'1 czimzett házban.

A vadászat kedvelőinek.

KERfÉSZ és EISERT

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

Fegyver-raktárukat

Miután megszüntek azon nthézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig
összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki, ölcsó árak mellett tökéletesen biztos
és jó minőségü fegyvereket szállithatni, s igy ezen crikk megszerzését mindenkinek
lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:
Egycsóvfl fegyvereket 8 frt. 60 kitöl kezdve
Ketcsövü percnssioH vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
Kétcsővü Lefaiichenx vadászfegyvereket 50 formttól 100 ftig
Lefanchenx Revolvereket l l forintól 50 frt'g
fiigner és társa Union-Revolvereit, gyári árak mellett 20 frtól 28 frtig
Ejtycsővü ESfbpisztolyok párját 2 frt. 80 krtól 20 frtig
Kétcsóvfl zseb-pisztolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,
nemkülönben i'lobert-léle szoba-pisztolyokat és puskákat. Lefauchenx-töltényeket, mindennemü gyutacsokat, gyutacs-gépeket, vadász-tár-kakat, s a
vadászat minden egyéb és legu abb szükségleteit.
Irásbeli megrendelések gyorsan s kűlftnOs figyelemmé! teljesütetuek.
= Kimeritő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk.
191 (5—6)

(iililcroiii és Társa
látszerészek

a váczi-utezában Pesten,
ajánlják

legnagyobb választékban

legujabb

Biztos é« gyvra

megölése

patkányok 8 egereknek,

egy ta. kir kir. wab. patkány- és egér-irtó-szerrel
gyertya alakban.
E g f rtarpiH 4 r « 5 0 k r . a. é.
Valódilagkapható VvsU n: T Ö R O K JÓZSEF«,yóg>szerész urnál,király-utcza
7 -L „. __ Beszterczebányán: Oröllner U. — Brassóban: Gyertyánfíy ésfiai—
riaktornyán : Kárász A - KperjCHrn-. Zsembery J. - Eszéken: Deszáthy Istvín — GvórÖÜ: LehnerF. — Jiwwiwvab.iu: DedovitsJ. - Kassán: NovellyA.
— KeBíthelyen : Wünsch F
Su»3«is»arit: Wolf J. - Lugoson: Kronetter J.
— N Becskereken: Nedeikovús. - Orosházán: G^bovits Demeter. — I'ápán:
Bermüller — Poi>»!»tiyfcaii: Scbvrz ?ülcp. - Rtinaízcmbatbnn: Maleter S. és HamaliárC evsz — Soborsinban: Ftank«A. - Sopronban: Pachhofer L. - Seir e g .
várt- Teutsch J. B. T«Haw-Ujl«Uoii: Roth l g n . - Újvidéken: Schreiber F
— Va.asiion- Ör Halt.:r A. -- Vmócie.i : Bcaz J. K. uraknál. 225 (l_8)

Pest, oktober 4-én 1868.
Elöfizetési főitételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6ft.— Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
g
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba. háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brcsbrii: Opprlik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bclyeg-dij külön
minden igtat&s után 30 ujkrajezár.

Két jó házból való vidéki tanuló felvétetik teljes ellátásra, egy helybe^
művelt családhoz. Bővebb tudósitást nyerhetni Pesten, fehérhajó-uteza
4-dik szám alatt, I-ső emelet, 31-ik ajtó.
246 (3- 3)

ja „vőlegényhez,' ^

Tizenötödik évfolyam.

40-ik szám.

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

Kiadó-tnlajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott; saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pöltenberg

Ernő.

(1814-1849.)

A tizenhárom aradi vértanu egyikének, kőzetnél találkozunk vele. Debrőnél a vizen ! midőn Verpelét mellett a vasasok egy oszPöltenberg honvéd-tábornoknak sikerült kellett átkelnie, hogy a Tótfalunál előnyo- tályarohant lövegeinkre, a legénységet szabarczképét mutatjuk be ez alkalommal olva- muló ellenséget oldalba fogja. Pöltenberg ; dalni kezdé s egyetlen harczképesütegünkesóinknak. Arczképünk egyik elsö rangu tovább is a jobb szárnyon maradt s kivált a j is magával készült vinni, mint égből leszált
művészünk eredeti vázlata után készült, ki debrői erdőnél volt dolga, melyet a császá- lott cherub jelent meg Pöltenberg; látván
viszont a tábornokról természet után vette riak mindjárt eleinte megszállottak. A mint a veszélyt, rögtön négy század Sándor hule. Szabadságharczunk kiváló alakjai, leg- ezt észrevette, az I-ső honvéd-zászlóaljat küldé szárral vágtat be az ellenségre sjDessewffyönzetlenebb hősei között méltó megemlé- kiüzésökre. Miután azonban az ellenség nagy nek időközben ismét rendbeállott huszáraikeznünk e férfiúról is, ki bár születésre s számmal gyarapodott, ismét visszanyomta a tól s a még türhető rendben maradt 14-ik
nyelvre nézve idegen, magát szivében any- mieinket. Pöltenberg ezután még kétszer honvéd zászlóaljtól támogatva, a vasasokat
nyira azonosította nemzeti ügyünkkel, s „hív támadott, hogy az erdőt visszakerithesse; de Verpelétre üzi vissza.
volt ahoz a halálig, még pedig a keresztnek miután Colloredo egész dandára elfoglalta
A tavaszi táborozás további folyamában
haláláig."
ujra feltűnni látjuk a hőst a hatPöltenbergi Pölt Ernő szüvani nevezetes csata alkalmáletett Bécsben 1814-ben. Szülei
val, midőn Schlick tábornok a
jómódu, vagyonos emberek vol*
hatvani prépost lakában rendelt
tak, kik őt már korán hadi tanoestelinél kérkedve szólitá föl a
dába, s a folyam végeztével hadi
város elöljáróit, hogy néznék a
szolgálatba adták.
nyulászatot, melyet a magyar
Majdnem huszonnégy évig
táborban fog tartani.
szolgált hüségesen a 4. (Sándor)
Seregünk jobbról a Mátra,
huszár ezredben. Minden alkabalról a Zagyva s Csány, Bódog
lommal kimutatta ügyességét s
és Túra helységek közötti moképességót, de a fonák osztrák
csárok által volt védve. Ez előhadrendszer uralma alatt svadnyös helyzetéből óhajtotta őt az
ronyos kapitányságnál többre
ellenség kiűzni. De reményével
ö sem vihette.
kudarczot vallott; erős tüzérségére számitott, hanem a mieink
A kapitány nem volt dicssem maradtak adósok. A füstbe
vágyó ember; rajongó ábrándment ágyuzás után Schlick maga
ért, hiú álmokért sohsem hagyta
egy dragonyos osztálylyal távolna el a zászlót, melynek hüsémadást intézett a 9-dik huszár
get esküdött; de a szabadság- és
ezred négy százada ellen, mely
alkotmányért folyt jogos küzdeaztán tetemes veszteséggel nyolem őt is a védelem terére szómatott vissza a tulnyomó erő
litotta.
által; hanem 2 honvéd zászlóalj
Pöltenberg Ernő a deczemés
a Wisoczky lengyeléivel erőberi napokban már őrnagy volt;
södött
had újult erővel fogott
mint ilyen vett részt Görgei visza
győzelem
kivívásához.- Mig
szavonulásában, s elöször a moWisoczky
baloldalt
némitá el
sonyi összeütközésnél tüntette
az
ellenség
ágyuit
s
szuronyszeki magát.
gezve nyomult előre, addig PölMidőn Kazimir táján csapata
tenberg jobb oldalról a szőlőhekörülvétetett, személyes bátorgyeket ostromolta, be is vette
P Ö L T E N B E R G ERNÖ.
ságával szabaditámeg csüggedő
és bekerítéssel fenyegette az elembereit; tiszteivel előrohant s
magyar vezényszóval tört utat, holott kü- az erdőséget, meddő fáradozás volt minden lenséget. Az elsö összeütközés ily szerenlönben két szót sem tudott magyarul. Ez kisérlet. Sőt az ellenség egy oszlopa az éjcsés kimenetelének hire hamar elterjedt a
v
o l t a parendorf-köpcsényi csatában 1848. beálltával Verpelét felöl váratlanul a mieink táborban s annak erkölcsi erejét, lelkesedédecz. 16-án reggel, 15 foknyi hidegben, hol oldalába esett, mire Pöltenberg Kerecsend sét még inkább felbuzditá.
a
z ellenség kétszer annyi volt, mint a hon- felé vonult vissza. A másnapi, február 27-ik
Schlick tábornok soha meg nem bocsátütközetnél erősen gátolta Schlick csatlako- hatá Pöltenbergnek, hogy német létére
védség.
Másodszor a kápolnai szerencsétlen üt- zását a többi császári hadakhoz. Később, igy tönkre tette. „Csak nyelvem német, de
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szivem magyar, mely a szabadságért dobog!'
mondá a német ajku, de annál magyarabb
szivü hős, kinek nyilt, becsületes jelleme
sohsem rokonszenvezett az ármánykodásokkal, feladásokkal, melyek az osztrák táborban divatosak voltak. A dicsőséges tavaszi
hadjárat végén is ott látjuk Pöltenberget
Ó-Szönynél a Vilik hadtest két osztályával
s Buda bevételénél ugyan e hadtest három
osztályával.
Már ez utóbbi hadjárat alkalmával alezredessé s ezredessé emeltetett. Folytonosan
Görgei táborkarában müködött s junius 2-án
hadügyminiszter Görgei ellenjegyzése mellett tábornokká neveztetett ki.
Az orosz segélyhadak betörésével uj s
ezuttal kétségbeesett fordulata állott be a
magyar háborunak. De azok közt, kik a
kétségbeesést csak annál nagyobb eröfeszités
forrásául tekintették, e bátrak közt az elsö
rendben találjuk Pöltenberget is. Elöbb Haynau háromszorta nagyobb ereje ellen Győrnél és Ó-Szönynél, majd 24 huszárszázaddal
a közeledő oroszok ellen, mindannyiszor támadó rohamokban tüntette ki bátorságát.
Az egyenetlen harcz azonban sikert már
nem, csak dicsőséget adhatott. S nemsokára
a jelszó, mely addig „előre" szólt, a visszavonulás vezényszavával cseréltetett föl.
Pöltenberg tábornok mindvégig Görgei
táborkarában volt. Világos után Görgei
táborában őt is elfogták s október 6-kán a
többiekkel együtt felakasztották.
Pöltenberg kisember volt, vöröses hajfürtökkel, tüze9 szemekkel. Egy ügyes fővezér
parancsai kivitelére nem volt alkalmasabb ember nálánál. Katonái végtelenül szerették a szelid kedélyü tábornokot, ki csak a
csatazaj közepette lángolt föl s mutatta ki
lelke ritka erélyét. Nem volt dicsvágyó,
büszke ember; nem azért küzdött bátran,
rettenthetlenül, hogy érdemrendek diszitsék mellét, hanem azért disziték föl, mert
rajongva, egyedül a népért, a hazáért, a
szabadságért küzdött. A mily bátor volt a
harcz közepett, a sivitó golyózápor között,
ép oly higgadtan fogadta a halálos itéletet,
melyet előtte a hadbiró felolvasott. Mint
mondják, a bitófa alatt végig nézve társain,
igy szóla hozzájok: ,,Szép deputáczió megy
istenhez a magyarok ügyében repraesentálni !"
. Szépfaludi F.

A Frithiof-iuonda.
Nemrég az ős-germán költészet nagyszerü eposzát, a Nibelung-éneket ismertettük s adtunk mutatványt a most megjelenő
magyar fordításból. Közelebbről az északi
skandináv költészet egyik legjelesb müvének, Tegnér Ezsaiás Frithiof-mondájának
magyar forditásban, a Kisfaludy-társaság
pártoló illetményéül megjelenését jelentet
tük. Ezzel is, mint azzal, kétségtelen gyára
podást nyer irodalmunk. Mert bár az irodalmakat az eredeti remekmüvek teszik valóban
gazdaggá s emelik világ-jelentőségre, mindazáltal a szellemek birodalmának közösségében, minden irodalomnak, mely a színvonalon akar állani, birnia kell egyszersmind
a többiek remekeit is.
örömmel üdvözöltük azért a nálunk eddig csaknem egészen ismeretlen északi skandináv irodalmak egyik legszebb müdarabjának ily sikerült műfordítását, minőt Györy
Vilmos kezéböl nyujt a Kisfaludy-társaság.
S nem tartjuk feleslegesnek, egy mutatvány
közlése által szélesb körben hivni föl reá
a figyelmet, mint a minő, sajnos, jelenleg a
Kisfaludy-társaság „pártolói" köre.
Elöbb azonban rövid kivonatát adjuk az
elbeszélés egész cselekvényének, mely a
monda-világból meritve s népiesen és egyszersmind művészileg feldolgozva áll előt-
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tünk Tegnér püspök hires költeményében, i S egy ismeretlen agg lép most a küszöbön át,
— Hilding, egy bölcs agg, növeli a Bele | Visel tetőtől talp'g bozontos bőr-csuhát.
király leányát Jngeborgot, s az alacsony És bot van a kezében, s bár teste görnyetég,
Majd egy fejjel haladja a többit az öreg.
származásu, de a király elött kedvességben
álló s tanácsában ülő vitéz Thorsten fiát Az ajtónál leűle az ott levő padon
Frithiof-ot. A két fiatal, ez fenyő-, amaz ró- — Ez a szegények padja ma is, mint egykoron —
zsaszál, a gyermeki ártatlanság öntudatlan Az udvaroncz gunyosan mind összesúg s nevet
S ujjukkal is mutatják a medvebőröset.
szerelmére gyúlnak. Azonban a két apa, király s vitéze, elaggva, halálra készülnek, A jövevény szeméből haragvillám lö vei,
Bele király fölrendeli két fiát, a durva, ke- S egy udvaronczot egyik kezébe kapva fel:
vély llelge-t, s a jószivü, de puha, Halfdau-t, Forgatja nagy nyugodtan le-fel egymás után-,
Mind elhül erre; mink is elhültünk volna ám.
és velök Frithiof-ot is. Végrendelkezéseit adja ;
nekik s a három ifjut barátságra s együtt ,,Mi az? Király nyugalmát ki háboritja meg? *
Előbbre, jöszte tüstént, beszélj, felelj, öreg.
tartásra inti, apjaik példájaként.
Az öreg király s Thorsten meghalván, Ki vagy? Mi kell? Honnan jösz?" kiált föl a király
Frithiof megkéri Ingeborgot, bátyjaitdl. De Haraggal az öreghez, ki lent a zugban áll.
Helge, most király, kevélyen utasitja el, s
szemére veti paraszt származását. Dühösen
Frithiof, az apjától öröklött Angurvadel nevü
karddal elmegy. Ingeborgnak azonban más
kérője is akad, egy bölcs, derék, de agg király, Ring; Helge kevélyen elutasítja ezt is,
miért boszuból Ring hadat is üzen neki.
Bezzeg jó volna most a Frithiof karja, kardja.
Küld is érte a király, Hildinget, egykori nevelőjét, ki öt barátjával Björnnel sakkozva
leli, s szeszélyes és kitérő feleleteket kap
töle sürgetéseire. Majd késznek nyilatkozik
a harczra, feltételül Ingeborg kezét tűzvén
ki. Azonban találkozót ad egymásnak a két
szerelmes, s éj idején a templom szentélyében találkoznak. Ez nyilvánosságra jö , s
Frithiof-ot aTing (országgyülés) szentségtörőnek nyilvánitja és száműzi. Kegyelmet
igér azonban oly feltétel alatt, ha Angautür
fejedelemtől, ki az országnak adót fizetett,
de most azt megtagadta, erővel megveszi az
adót. Még egyszer találkoznak a szerelmesek; Frithiof hiába kéri kedvesét, hogy szökjék vele, azt szemérme visszatartja s az ifju
elkeseredetten maga indul veszélyes útjára.
Legyőzi az ellent és hozza töle az adót. De
mig odajárt, Ring király legyőzte Helgét s
kényszerité, hogy Ingeborgot nőül adja neki.
Frithiof dühösen vágja Helge szeme közé a
hozott pénzt, kifakad a hütlen Ingeborg ellen, s Balder isten szobráról letépi a kösöntyüt, melyet egykor szerelmi zálogul adott
volt Ingeborgnak. Tette uj szentségtörésnek
bélyegeztetik, s neki most már igazán bujdosnia kell. Mit is keresne még hazájában?
Gyors csolnakára Ellidára száll s barátjával
Björnnel, kalózhajósként a déli tengerekre
vitorláz. Majd szerelme ismét vissza hozza —
s álruhában jelenik meg Ring király udvarában. E jelenetet és a következőt, midőn
egy szánkázás alkalmával a jég alól menti
ki kedvesét, adjuk mutatványul, azért e szép
jeleneteknél nem is mulatunk hosszasabban.
Frithiof lelkét a kisértet szállja meg, megölni a gyönge Ring királyt, de győz a nemesebb érzés s megkíméli. Az agg király
ugyis meghal csakhamar s Ingeborg ismét
szabad. Helge szintén harczban esik el — s
most már semmi akadály, hogy a sokat hányatott szeretök egymáséi legyenek.
Ez a mese összeszoritott váilata. De a
költői és lélektani festések egész sora teszi
elevenné, megragadóvá s életteljessé e szikár vázlatot. Ingeborg bájos és nemes alakja,
Frithiof hősies, szenvedélyes jelleme, a mellék szereplők megannyi jellemzetes képe, a
gyönyörü leirások s festések kitünö becset
adnak e költeménynek.
S most lássuk a mutatványokat.
Frithiof Ring királyhoz jön.
A 7«Z-italt*) ürítni fen üle Ring király,
Mellette a királyné, a halvány rózsaszál.
Egymásnak oldalánál igy ülne ősz s tavasz:
A nő a fris tavasz volt, a híves ősz amaz.
*) Júl, a keresztyén karác?ónnal összeeső ünnep, Frej
istennek, az évi termés istenének szentelve. Jul-ital, az új
borból, ez ünnep egyik szertartása.

„Sokat kérdesz, királyom; de megfelelek én.
Hogy hí nak? azt ne várjad, a név csupán enyém.
Búbánatban neveltek; örökségem; Hiány.
Farkas-kománál háltam az elmult éjszakán.
Minap sárkányra ültem és nyargalék vigan:
Oly biztos utazás volt, hatalmas szárnya van.
De megfagyott s a parton most ott veszteglik ő,
Magam megöregedtem s vagyok sóágető.*)
Nagyhirü bölcseséged' kívántam látni én;
S im gúnynyal ilietének: már azt nem tűrhetem;
Megfogtam egy bolondot s megráztam egy kicsint.
Bocsásd meg, baj nem érte: nézd, talpra állt
megint."
„Nem roszul ejti ajkad — mond a király — szavát;
Tisztelni kell az aggkort; jer, ülj közénk tehát;
De vesd le álruhádat: lássuk ki vagy, mivel
Öröm kell itt s a vigság álöltönyt nem szivei."
S im a vendég fejéről a medvebőr levál,
S az agg helyett előttök szép, délczeg ifju áll;
Magasió homlokáról mint szinarany gomoly
Le széles vállaiglan világos fürt omol.
Bársony ruhája kék szin, diszitve gazdagon;
Ezüst az öv, tenyérnyi, s vadállatok azon;
S a mit kiverten abba müvészi kéz szőve,
Egész vadászatot hord a hős ezüst Öve.
Disziti szinaranyból besses karék a kart;
Bilincsre vert villámként függ oldalán a kard.
S mint csendesen körülnéz, ott a hol áll a tor:
Olyan szép volt mint Balder, s magas mint AzaThor.
A meglepett királyné szinében változék,
Mint hólepett mezőn ha éjszakfény pirja ég;
S mint egy pár vizi liljom ha vész kezd zajlani
Hullámzik a habokkal, ugy keble halmai.
Kürt zenge most s a termen mély siri csend hat át;
Ez eskil-őra, hozzák a Frejer vadkanát.**)
Megkoszorúzva válla, szájában alma áll,
Mind a négy térde hajtva 8 fehér ezüst a tál.
És Ring király felálla fehérlő fürtivei,
S igy esk, ujját a vadkan fejére téve fel:
„Én esküszöm, legyőzöm Frithiofot, bármi hős,
Frej 8 Oden úgy segéljen és Thor a nagy s
erős!"
Daczos kaczajjal erre az idegen feláll,
S arczára hős haragnak futó villáma száll;
Asztalra üt vasával, hogy hangzik a terem,
A tölgypadokrúl a hős de mind talpon terem.
,,Uram király, te is halld én esküvésemot;
Én ismerem Frithiofot, rokon gyanánt szeret:
Megvédem — és habár egy világ jön ellene,
Én Nornám úgy segéljen, s jó fegyverem vele!"
S szól a király kaczagva: „Merész nagyon szavad;
De a királyi lakban nálunk a szó szabad.
Legjobb borodbul, asszony, tölts néki egy kupát;
Vendégünk lesz, reménylem, ezen a télen át."
S tülköt vön a királyné, mely állt az asztalon:
Bölénynek szarva volt ez és drága kincs nagyon:
Fénylő ezüst a talpa, s a gyürü rajt arany,
S irással, régi képpel körül-czifrázva van.
Szemét a földre szögzé, hogy a bort átadá;
A kéz remegve reszkett, s a bor kiomle rá.
Mint liljomon piroslik az alkony bíbora,
Fehér kezén ugy égett kkvöppentett bora.
°) Sóégetéssel rendesen a legszegényebb emberek
szoktak foglalkozni az éjszaki tengerpartokon.
**) A jtí/-ünnep kiválólag Frejnek, az évi termés istenének volt szentelve, valamint az erdei vadak közül »
vadkan is. Szokás volt ez alkalommal évenkint bizonyos
fogadalmakat tenni, miket aztán be kellett váltani.

A nemes nő kezéből amaz vigan vévé:
Ma ezt a tülköt kettő ki nem ürítené;
De ő, az a hatalmas, a nőre ráköszöntt
S felhajtja egy húzómban nagy-könnyen az özönt
S hárfát ragad fel a skald, ki ott A körben ül,
És édes éneket zöng Éjszak szerelmirül;
Szép Szignoről s Hagbartról s ad oly bús hangokat
Hogy a kemény sziv olvad pánczélos mell alatt.
S az Einheri-k*) jutalmát Valhalla termiben,
A hős atyáknak tettét, a szárazon s vizen.
Nem egy kéz kardra csap most, a szem ragyog
örül,
A mély száru ugyancsak kering köröskörül.
Király lakában ottan keményen ittanak,
Tisztességes kis mámor jutott mindannyinak;
Aludni tértek aztán, feledve bajt 8 a bút,
— De bájos Ingeborgnál agg Ring király aludt.
Kirándulás a jégen.
Lakomára megyén Ring és neje,
Sima jégtükör a viz teteje.
,,Ne menj — szólt a jövevény — beszakad,
S hideg fürdő van a jég alatt!"
„Mi nem oly könnyen — amaz igy beszél —
Kerülje meg a vizet, a ki fél."
Komoly feddéssel az ifju néz
S lábán a korcsolya nyomba' kész.
Nagy hirtelen elrobog a fogat,
A mén dobog és fúj lángokat.
„Haj elé, paripám — szól Ring — haj elé!
Lássuk hogy szleipneri**) faj vagy-é?"
S szállnak, valamint vész szárnya száll,
S nem hallgat a nőre az agg király.
Fut a korcsolya is csak olyan hamar
S elsurran előttök a hányszor akar.
Ir éle a jégre nem egy rúnát,
Ingborg a saját nevén megy át.
Igy mennek a sima uton szaporán,
De ott les alattok a csalfa Rán.
Liéket vág im az ezüst fedelén
S a szánt már nyilt örvény fedi len.
Ingborg siri halvány lett szegény;
De vihar szeleként repül a jövevény.
Bevágja a jégbe a korcsolyát
S megkapja sörényen a paripát,
S nagy-könnyen, a mint keze egyet ránt,
A jégre teremti a mént s a szánt.
„ E fogásnak — szól Ring — tisztelet,
Derekabb Frithiofé sem lehet!"
Majd visszamenének a várba legott,
És a jövevény tavaszig maradott.

Waszilij Iwanowits, az orosz földesur.
Rajz. Gr. Sollogub „Tarantas"-ából.*»*)

Waszilij Iwanowits a mult század nyolczvanas éveiben született a kazáni kormányzóság
Mardas nevü falvacskájában, ugyanott,a hol apja
is meglátta és itt hagyta a világot ép ugy, mint a
hogy fiáról is el vala végezve, hogy élni, halni itt
fog. Az apai ház békés födele alatt háboritlanul
nőtt fel a gyermek, mint valami mezei csemete.
Zajosan tombolt az urasági lak tágas udvarán,
sebesen hajtotta maga előtt szijjostorával a pa•) Az üdvözült hősök "Valhallában. Ezekről azt tartá
a monda, hogy a kik a csatában bátran hullottak el, azokat
a Valkürök által Oden magához hozatá, s a mennyien
mind a világ végeig harcz és lakomázás között tölték új
életöket.
•*) Szleipner Oden paripája volt, minden lovak leggyorsabbika, s a monda nyolcz lábun.ik hirdeté.
*••) Sollogub gr. egyike. Oroszország elsö novellairóinak. És ezzel nem kevés van mondva oly irodalomban,
melynek bajnokai Gogol, Turgenjew, Marlinski, Kokolnik
és többen. Nevét ezelött vagy két évtizeddel a még akkor
igen fiatal iró „Tarantas" czimü leghiresebb munkája által
tette minden körben ismertté. Két ember utazásának leirása
ez; egy miveletlen, de jó szivü, öreg orosz földesur, és egy
külföldről akkorban hozáérkezett fiatal, fölületes reformer
utaznak egy „tarantas"-on. egy sajátságos járművön;,
Moszkvából egy kazáni faluba. Utjok közben eredetinél
eredetibb képeivel,jellemzetcsnéljellemzetesebb alakjaival
e"s jeleneteivel találkoznak az orosz életnek, melyeket mindegyik a maga szemüvegénnézi és birája. Ez életképek sorozata a könyv, melynek második feléből Tétetett a jelen köz•oény, az egyik utazó mesteri vonásokkal irt életrajza.
K. F.

raszt-gyerekeket, kiknek az urfi három fogatujáu kájuk nevelésére házi tanitót is fogadtak. Egy
kellett szolgálniuk, és érezhető módon figyelmez- kis-oroszországi elbocsátott altiszt volt ez é»
tette a lógóst, hogy miképen tartsa fejét féloldalt. Wuchtitsnak hitták; évi fizetése 60 rubel volt,
Különben a nemzeti gyermekmulatságok egyéb havonkint két pud*) lisztet kapott és ezenf ölül az
nemeivel is tölté idejét, mint csigával, gyűrűvel uraság viselt ruháit és csizmáit is neki adták. Minyillal, koczkával és tuskó-játékkal; de nevelés után azonban a szerződés utóbbi pontja nem volt
rendszerének főfŐ alapja mindazonáltal a galam ránézve valami különösen előnyös, mert Iwan
bászat volt. Ebben töltötte ő ifjusága legédesebb Fedotovits háló kabátban és papuosban szokott
pillanatait, elcsalogatván és elfogdosván paraszt járni: megengedtetett neki egy tehenet tartani ae
jaik legszebb galambjait, melyeknek tartása éí uraság költségére. A növendék igen kevés tisztetenyésztése felől a legkimeritőbb ismeretei voltak letet tanusitott nevelője iránt; hátán lovagolt,
Atyján, Iwan Fedotovitson, egyszer fiatal korá- nyelvét öltögette rá és nem egyszer vágta fejéhez
ban az a szerencsétlenség esett, hogy elrontotta
a könyvet. Ha ilyenkor a lomha természetü Wuchgyomrát. Miután orvos nem volt közeliben, eg) tits türelmének fonala elszakadt és egy lineát
szomszédja azt a tanácsot adta neki, hogy egész- ragadott kezébe, a gyerek kereket oldott és mintha
ségét másképen vissza nem nyeri, hacsak valam sarkantyuzták volna, ugy futott apjához, bepanaszeszes ital állandó használatához nem folyamo szolni a tanitót, ki őt megbotozta és rútul összedik. A beteg nemsokára oly nagy szenvedélyt ta szidta. A részeg apácska azután ugyancsak ráförnusitott e gyógymód iránt és az adagokat annyira medt a megrémült Wuchtitsra: „Te, te szürke
megnagyobbította, hogy a szomszédságban hirbe fejü, akasztófára való kutya te; én táplállak ea
jött iszákossága miatt, a mi különben Oroszor- ruházlak téged, te meg ilyen lármát csinálsz a
szágban nem ritka dolog. Idővel bizonyos rend- házban! Várj csak, várj, majd kidobatlak innen
hez szokott a földesúri szenvedély; naponként Még hogy a tehenének ma egy harapást sem
kilencz órakor már kapatos volt Iwan Fedotovits adtak! Lám, lám!" A fecsegők és tányérnyalók
és l l órakor alig birták a lábai. Miután azonban körülfogták és vigasztalták a szegény gyermeket:
a magános ivás unalmas volt neki, egy csomó „Oh te kedves kis gyermek, egyetlen vigasztaláférfi- és nőnemű udvari Dolonddal vette körül sunk, uracskánk te, hadd csókoljuk meg a kezemagát, kik unalmát elűzzék. Már alkuban állott d e t — Ne hallgass arra az átkozott nagy üstökü **)
egy törpe fölött is; de ez mégis kissé borsos volt kölyökre, mi aranyos babácskánk. Az a goromba
neki s egy petersburgi uraság kezére jutott. Nem paraszt csak olyan, mint mi; ugyan honnan tudná
maradt hát egyéb hátra a falusi földes urnak, ő, hogyan kellelőkelő emberekkel bánni?" Wuchminthogy púpos tökfilkókban és csodaszülöttek- tits pedigigygondolkodott: „Hisz a mi azt illeti,
ben gyönyörködjék, kiket paszományos ruhákba csak nem mehetek világgá!" — Az egész koméöltöztetett, melyek vörös alakokkal és hátul tarka diának az lett a vége, hogy Wuchtits urasága
foltokkal voltak diszitve, s szarvakkal, farkakkal egyik parasztjának a leányát elvette, jutalmul
és más effélékkel ékesített föl. Néha-néha azon kapott egy darab földet és Waszilij Iwanowits
mulatott, hogy e nyomorultakat éhséggel kinozta nevelése bevégzottnek tekintetett.
kutyákat uszított reájok, vizbe dobatta s több
Az igazat megvallva, Waszilij Iwanowits jóilyen gyönyörűségre használta. Ezekhez hasonló
indulatú
és csöndes természetü volt, minek legélvezetek közt teltek a régi világbeli ember napjai; mikor lefeküdt, egy részeg vénasszonynak nagyobb bizonyítékául az szolgál, hogy még a
kellett őt meséivel altatni, mig két ronda kozák nevelés sem ronthatta el. A mult századi orosz
asszony gyöngén dörzsölgette talpait és hajtotta nemesnek igen sajátságos jellemvonása volt az,
róla a legyeket; a bolond-hadnak pedig meg volt hogy bár nevét helyesen leirni ritkán tudta, de
tetteiben, cselekvésmódjában az akaratnak bizoparancsolva, hogy egyik vagy másik sarokban nyos határozottságát és rendithetetlen becsületesverekedjenek, de a világért meg nem engedve, séget tanusitott. Ezenkivül nem annyira gondolhogy nyugton legyen vagy elaludjék. Ott állott kodás utján szerzett meggyőződésből, mint inkább
köztük a kocsis, hogy ostorának suhogó intésével csak ösztönből erős előszeretettel viseltetett haverje ki az álmot szemükből vagy tegye élén- zájának minden intézménye iránt. A régi durvaság
kebbé a mulatságot.
eltünt ugyan idők folytán az orosz nemességnél,
Waszilij Iwanowits anyja, Arina Anikimowna de helyét határozatlanság és kétely foglalták el, —
szintén tartott egy bolondot; de sokkal tekinté- a miveltségnek sajnálandó eredményei, melyek
lyesebbet és magasabb állásut , mint férjéi. azonban lehet, hogy okvetlenül megkivántatnak
Maga-magának volt bolondja. Komoly és fösvény arra nézve, hogy tiszta igazsághoz juthasson az
asszony volt, kit nem mulattattak holmi bolond- ember.
ságok, ezek helyett inkább a munka után nézett.
Mikor Waszilij Iwanowits, a fiatal nemes,
Tudta jól, kinek kelljen ütleget, kinek pálinkát
tizenhatodik
évébe lépett, Kazánba ment, hogy
osztogatni; személyesen volt jelen a cséplésnél;
megtekintette a disznó-etetést, fölvigyázott a az államot szolgálja. Dolgozott is egy kis ideig
fonókra, jelenlétében vesszőztette meg az embe- a helytartósági irodában; de inkább csak — a
rek meztelen hátat és saját kezeivel ránczigálta hogy most a kormányzóságban mondani szokták.
össze-vissza az asszonyok üstökét. Magától érte- — pour le proform. A katonai szolgálat iránt
tődik, hogy urias orosz szokás szerint ő is egész kevés hajlama volt, mig a semmittevés tehetségeicsapat udvari cselédséget képezett ki: tányérnya- nek és szokásának legjobban megfelelt. Ez időben
lókat, fülbesugókat, fecsegőket, gyerek-dadákat ízlelte meg ő elsőben a világ gyönyörűségeit és
és más nőcselédeket, kik a kis fiucskának mind- kezdett szerepet játszani a bálokon; nevezetesen
hölgyek egyhangu kérésére gyakran kénytelen
nyájan kezeit csókolgatták, neki mézet és más
volt
eljárni a kozák tánczot, melyet a nézők részéédességet hordtak, szóval a jövendő reményében
ről
minden
alkalommal a leghangosabb tetszésőt tolok kitelhetőleg tömték.
nyilvánítások
kisértek. Egy ilyetén diadala hatáWaszilij Iwanowita különben is elkényezterozott
örökre
sorsa fölött. Egy névnapon a
ett, ritkán mosdatott, sohasem fésült, anyás
prokurátornál
ujolag
fölkérték őt, hogy járja el
gyerek volt s ezenfölül nagybélü, akaratos. Maga
a
kedvelt
tánczot
Krutskin,
nyugalmazott másodfelügyelet nélkül futkosott föl s alá és senki sem
őrnagy
leányával.
Hosszas,
szokásos vonogatás
gen gondolt vele. Nőtt csupán a természet törután
végre
beleegyezett
a
d
ologba
a leány, s szemeit
vényei szerint, mint a hogy a káposzta nő ; erkölcsi érzésének, eszének és szivének fejlesztésével lesütve, fülig pirulva tette csípőjére kezeit és oly
nem törődött senki, jámborságról és valódi isteni könnyü lábakkal kezdett jobbra-balra ugrándozni,
félelemről szó sem vala nála; azt hitték, ha ész logy az elragadtatott gavallér valami nyugtalannélkül megimádkoztatták és templomba küldték, ságot érzett -2ive körül és lábai majd megtao-adtak a szolgalatot. Azonban hirtelen megemberelte
mindent megtettek.
magát és oy dühös lelkesedéssel tette meg alegEletének tizennegyedik évében kezdte meg v a . d .?„, bakugrásokat és testmozdulatokat, hogy
Waszilij Iwanowits tanulói pályáját az egyházti a korulallók tomboló tetszésnyilatkozataitól harvezetése alatt, és legyőzhetetlen utálattal szóta- sogott a terem. Midőn a neki tüzesedett tánczos
golta két éven át az olvasásnak ama mindegyi- elegzethez jutott, oda rontott a szűzhöz, ki az
künk előtt emlékezetes elemeit: a-b ab, b-a-ba..., atalanos lelkesültségben egészen elszégyenlette
mire azután irásbeli gyakorlatait kezdte meg; de magát.
szépírásról és helyesírásról fogalma sem volt, a
— Ah, — mondá itt, — talán haragszik is
honnan későbbi leveleiben oly borzasztó vonások k e
gyed,
hogy . . .
és barbár szavak jöttek napvilágra, hogy az ember
A
szüz
oly piroa lett, mint egy főtt rák.
alig hitt szemeinek, mikor látta. Azután megpró— Oh kérem szépen '..•• — susogta alig
bálták szokratesi módszerrel, kérdések- és feleetekben verni fejébe a katechismust, majd az hallhatólag.
arithmetikát; de e téren midennemü kisérlet ha
E szavak és ez este neki — Waszilij Iwanozontalan volt, mert a tudományt egyátalában
*) Egy P u < 1 körülbelől 40 forint.
lem vette be a természete. A szerető szülők iga•*) A kis-oroszországiakat sajátságos
solására azonban meg kell említenünk, hogy fiacs- miatt „chocol" gúnynévvel szokták csúfolni. hajviseletük
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witsnak, — és neki — Awdotja Petrownának —
örökké feledhetetlenek maradtak. Amaz komolyan
szerelmes lett, hogy ez is az lett-e? az örök titok
fog maradni. Ha Waszilij Awdotját később,
mikor már férj és feleség voltak, kérdezte e felől,
ez egy sokat mondó mosoly kiséretében csak
annyit mondott neki, hogy: — „Ugyan ne bolondozzál már mindig."
Amaz emlékezetes kozák-menuett után elképzelte Waszilij Iwanowits a házasélet minden
báját, a pironkodó Awdotja Petrowna minden
igéző tulajdonságát,kifestve képzelmének legragyogóbb szineivel. Lelkében tanyát ütött a gyöngéd
érzelem és félelmet s elfogultságot levetkezve egy
napon Mardasba sietett, kikérni a szülői áldást.
De e kisérlet roszul ütött ki. Apja röviden és érthetőleg felelt neki:
— Nézze meg az ember, mit ki nem gondol
ebatta gyereke! Még tejfeles a szája és már fehér-

ságról, vagy épen szöktetésről, atyai átokról és
más efféle regényes dolgokról nem igen lehetett
hallani. Különben a szeretett leányzó a nevelés
példányképe volt az akkori fogalmak szerint;
egész nap otthonn, a szolgálóval csipkét hímzett,
gyöngyöt füzött föl, hallgatta a népdalokat és
máshova nem járt, csak a — templomba. Krusskin, a másodőrnagy pedig régen szolgáló nádpálczájával helyre tudta leánya nyugalmát állitani.
(Vege kBvetkezik.)

Kis

Farkas.

A debreczeni dalárüimepély.
Mikorra e sorok megjelennek, az alföld hires
városa elveszte pezsgő élénkségét, s ujra felöltötte
komoly, ünnepélyes arczulatán A magán- és nyilvános épületeket nem ékitik többé nemzeti-szin
lobogók, s a diszes dalárcsarnokra csupán egy

meg. Hatvan dalárda mintegy 850 taggal gyült
össze e napon (szept. 20.) a városház előtti téren,
hogy a megállapitott rendben sorakozva vonuljon
el a dalcsarnok helyiségéhez. A város ünnepi szint
öltött s az arczokon öröm ragyogott. Lélekemelő
látvány volt végig tekinteni ez ünnepélyes meneten, melynek hátterét és körzetét a vasárnapi
diszben fel s alá hullámzó roppant néptömeg képezte. Az egyes dalárdák ismertető jelvényeikkel
vidáman lengő lobogók alatt csoportosultak; a
katonai zenekar magyar indulókat játszott s a nap
fontosságát érezve komolyan haladt előre a dalárcsapat. A dalcsarnok előrészét izléses diadaliv
képezte, 8 a közreműködők számárakészitett félkör
alaku emelvény czimerekkel, faágakkal és nemzeti
lobogókkal gazdagon föl volt diszesitve. A dalcsarnokhoz érve az egyes egyletek zászlóikat két
oldalt sorba álliták, s a dalárok szép rendben
léptek fel a dalcsarnok padjaira, hogy ott négy

megjelenésükkel mindjárt kedvenczeivé lettek a közönségnek,
s az általános elégültség zajos
éljenekben és tapsban nyilvánult.
Az összelőadá8ok közül
nagy hatása volt a „Harczos
imtyá"-nak és Mosonyi ez alkalomra irt művének a „Szentelt
nantok"-nak. A dalversenyt Vörösmarty „Szózata" rekesztette
be, énekelve az összes dalegyletek, sőt a közönség nagy része
által is.
E pillanat feledhetlenül bevésődött a jelenvoltak emlékébe, s méltó arra, hogy megörökittessék.
Képünk e mozzanatot tünteti föl.
A dalárdák működő tagjai
8 a közönség verseny végével a
vasuti indóház közelében eső
faraktár helyiségeiben rendezett
diszebédre siettek, hogy poharat
emeljenek a minden szépért és
jóért buzgó derék város polgárainak egészségeért s a közös
szeretett haza fölvirágzásaért,
jólléteért.
=

A siami ikre
A csodaszülöttek a természetnek még mindig megfejthetlen tüneményei. Bámuljuk őket,
a phantastikus változatosságot,
melyben előjönnek, de képződésök okát megmondani nem
tudjuk.
Rendesen a természet szeszélyeinek tulajdonították őket,
azonban természet és szeszély!
hogy férhetne meg a kettő egymás mellett. A természetben minden törvények szerint történik,
csak az ember nem birta még e
törvények nagyrészét kitanulni.
A csoda-szülöttek közt átalában az ikrek költenek legna-

A siami ikrek.

Dalverseny a debreczeni dalárünnepélyen, szept. 20-án. — (Munkácsy Mihály rajza.)

népre gondol! Küldjétek bo csak az eszelős Ma- I puszta, szebb időkre váró tér emlékeztet. De a
!
dalárünnepély emléke nem mehet feledésbe; szeltroskát!
Matroska mezitláb; de aranynyal áttört ru- lemi kapocs marad az a rokon egyletek között, s
hában, piszoktól fénylő turbánban, tollakkal és a távol városok küldöttei még sokáig fogják emvirágokkal fölékeeitve, belépett. Visszataszító mo- legetni Debreczen tiszta szivből fakadó, igazán
solygással hajlongott, egy pár franczia kifejezést magyaros vendégszeretetét. A debreczeni dalártört, összevegyitve nagyon is nemzeti russicismu- ünnepély nem csupán a dalművészet képviselőit
egyesité nemes versenyre, de testvéri ünnepély is
sokkal.
— Itt van a te menyasszonyod! — kiáltott volt, minek a versenynél még nagyobb nemzeti
az elkeseredett öreg, azután kiüritett egy tele hordereje van.
Lapunk Munkácsy Mihály sikerült rajza után
pálinkás üveget s kocsira ült, hogy a szántóföldeaz ünnepély legfontosabb mozzanatát a tulajdonket megtekintse.
A szegény szerelmes anyjánál majdnem ha- képeni dalversenyt mutatja be közönségünknek.
sonló fogadtatásban részesült. Férje akarata tör- A dalcsarnok, melyet képünk előiüntet, a czeglédvény volt előtte. — Ha még olyan iszákos i 8 , _ utcza végén eső nagy térségen foglalt helyet, s
gondolta magában, — mégis csak ő az ur a háznál. fölépítésében legtöbb érdeme volt a város ritka
tevékenységű, áldozatkész polgárának Csanak JóIgy gondolkodtak hajdanában.
Abban az időben föltétlenül alávetették ma- zsefnek. Testvérlapunk a „Politikai Újdonságok"
iat a gyermekek a szülői akaratnak, a miért is részletes leirását hozta az egész ünnepélynek, itt
toriban boldogtalan szerelemről, titkos házas- tehát csak a vasárnapi dalversenyről emlékezünk

hang szerint osztályozva foglalják el helyeiket.
— A dalversenyt rézhangszerek kisérete mellett
Erkel hymnusa nyitotta meg. Az ősz maestrót
szünni nem akaró éljen fogadta, mely a hymnus
végével még viharosabban ismétlődött. Ezután az
egyes dalárdák verseny-előadásai következtek. A
versenyzésre jelentkezett 23 dalegylet közül a
csurgói és h.-m.-vásárhelyi visszaléptek. A többiek, mondhatni, mind kielégitőleg működtek, de
legtöbb hatása volt a később kitüntetett pécsi>
esztergomi és aradi dalegyletek által előadott
verseny-műveknek. Ezekben a kifejezés ereje é*
melegsége biztonsággal egyesült, s a hangnemek
váltakozásában mindenütt meg volt a kellő árnyalat. Zajos tapsot aratott a kecskeméti dalegylet 8
abban Gazdag Ambrus gyönyörü tenor-hangja*
mint szintén az aradi felgymnasiumi dalkör is>
melynek tagjai ifjui hévvel és lelkesedéssel adta*
elő versenydarabjukat. A derék ifjak zöld szalagos
csárdás kalapjukkal, mosolygó arczukkal, szerény

Japáni polgári család ebéde.

gyobb bám#latot, s ezek közt
mindenek felett azon három kettős, kiknek egyikét mutatjuk be
képünkön.
Századunk e három legnevezetesebb csodaszülöttei különös ellentétet képeznek egymással. Az egyiknél a testvérnek
teste nincs, csak feje van; a
másiknál feje nincs, csak teste
van;a harmadiknál teste is van,
feje is van. E mellé még mindhárman a földnek csaknem
ugyanazon részéről, a szomszédos India és China államokból
kerültek.
Köztök legidősebb volt azon
testvérpár, melynek egyike csak
egy fejből állott. Született 1783.
Bengaliában. Az csak egy fej
volt, ikertestvérével ép ellenkező
irányban indulva, de koponyáik
legcsucsánál össze nőve, a nélkül azonban hogy a csontok is
össze lettek volna forradva. Az
összeköttetés tehát csak bőr- és
izomzati volt.
Azonban, mint gondolhatni,
a két testvér nagy mérvben sympathirozott egymással. Ha az
alsó nevetett, a felsőnek is mosolyra vonultak ajkai, ha az sirt,
ennek is omlott a könye, s ha
evett, testvére szája is mozgásba jött. Mily látvány lehetett
ez! Két egymásra forditott fej,
az alsó eszik s felette még egy
üres száj mozog!
Ellenben ha a fiu aludt, a
felső fej szemei mindig nyitva
voltak, s ha ő valamerre tekintett, az néha ép az ellenkező
irányba nézett. Ez ellenkezésnek mintegy viszonzásául a fiu
meg — ha a felső fejet bántották, — azzal mitsem gondolt,
legalább nem látszott osztozni
annak fájdalmában, de annyival
inkább testvére az övében, mivel több inint 4 éves korukban
egy kigyóharapás következtében
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az ifjabbik elhalván, az ia relé hali, a mi természetesen kellett hog^jr következzék azon körülményből, mert külön életszervezettel, szivvel, tüdővel,
és vérkeringéssel nem birt. Csak vázukat s egy
modelt hagytak magukról a hires „Surgeon muzeumban" Londonban, hol e sorok irója is látta azt.
Mintegy egyenes ellentétül az előbbiekkel
látjuk a még most is élő A-ke-t fejetlen testvérjével derekához nőve. Született 1804-ben Cantonhoz közel. Testvére, kinek feje nincs, nyakánál
fogva van az A-ke köldökéhez nőve, s
l
többi része szabadon s épen van képződve,
letésükkor mindketten egyenlő nagyságúak
tak, de most A-ke már csaknem 5 láb magas, mi
testvére kis gyermek nagyságban maradt az ő
terheül. A-ke azonban most ugy bánik el vele,
hogy hol egyik, hol másik oldalra csavarva fejetlen öcscsét, dereka körül hordja.
A harmadik hasonlólag élő, s nem kevésbbé
érdekes tagja e dupla triumvirátusnak M. Chang
és Eng, — mint egytagú neveikről sejteni lehet,
ha nem épen chinaiak is, de szinte China közeléből Siamból valók, jelenleg pedig mindketten északamerikai polgárok, s gazdag földbirtokosok Carolinában. Születtek 1811-ben, most tehát 57évesek.
Már 7 éves korukban elhozta őket Bunker kapitány Európába, s bejárva az ó és uj világot, végre
ebben telepedtek le egy kis csendes „otium"-ot
élvezni a nagy munka, a magok mutogatása után,
melynek csinos vagyonukat köszönhetik.
Ök t. i. hátoknál fogva vannak összenőve,
de annyira szabadon, hogy azért egészen egymás mellé is fordulhatnak, — mint épen rajzunk
mutatja, melyhez csak annyit kell megjegyeznünk,
hogy bár mindeniknek csak egy karja látszik rajta,
ez csak azért van, mert szintén meglevő másik
karját hátra tette, a testöket összefoglaló kötelék
világosak kitüntetésére. E kötelék mintegy 10—
12 hüvelyknyi hosszúságú s nagyon életteljei
izom, mely a tüdő és sziv táján tartja össze a két
testet. Gyermek-korukban szorosabb volt köztük
e kötelék, de a folytonos erőlködés által lassanként sokat tágítottak rajta — annyira, hogy most
meg már egészen is meg akarják szüntetni, s ép
ezzel keltették föl ismét magokra a két világrész
figyelmét.
E végleges elválási veszélyes szándékra nem
a természeti kapocs kellemetlensége birta a két
testvért, — mert az nekik, mint az előbb emiitetteknek is , kevésbbé fájdalmas , mint gondolnók, sőt többször volt rá eset, hogy az egyik
testvér kiesett álmában az ágyból, s a köteléknél
fogva függött a másikon, a nélkül, hogy — mint
felébredésükkor álliták, — a legkisebb kellemetlenséget érezték volna.
Az elválási szándék oka tulajdonkép másutt
keresendő. A vagyonhoz ugyanis könnyü feleséget
kapni: két amerikai nővér megszánta a siami testvéreket, vagy tán megszerette a carolini birtokocskát, nőül ment hozzájok, ugy hogy most már
mindeniköknek 9 — 9, s igy összesen a két testvér
párnak 18 gyermeke van.
Külön birtok, külön feleség, s külön gyermekek, külön önálló életet is követelnek. Habár testök belseje az összenovésbeni üregen, mintegy
csatornán át, egymásba nyilik is, — egy idő
óta nagyon különbözöleg kezdenek gondolkozni.
Főképen a közel mult amerikai háborúkor tört ki
a két testvér közt a villongás, mivel az egyik ép
oly dühös 8eparatista volt, mint a másik unionista.
Annyira ment egy ily alkalommal egymás elleni
ingerültségök, hogy már tettlegességre került
volna köztök a dolog, ha a család közbe nem lép.
Ez idő óta elhatározták egymástól végképen
elválni, de az orvosok tiltakoztak a szándék ellen,
mignem a testvérek nyilatkozatára, hogy bármibe
kerüljön, nekik el kell válni, ujabban a hires párisi sebész dr. Nelaton válalkozott a műtéteire, s
már folyamatban is vannak az előkészületek, és
feszülten várjuk, hogy m i lesz eredménye az öszszenőtt ikrek testi és szellemi életére e régi
viszony kettémetszésének.
E.

A japánok társadalmi életéből.
Khina és Japán lakóinál az ünnepekre és
pihenő napokra nézve nincs meg az a szokás, a mi
Ázsia s mondhatnók az egész világ többi népeinél
divatban van. Nálok hiába keresnők azokat a
kedves nyugvó napokat, melyek a munka-napok
bizonyos száma után időnként megújulnak, a mikor
aztán a szegény munkás nép kipihenheti magát
hosszas fáradalmaitól. Ők csak havi ünnepeket
ismernek s védszentjeik névnapját szokták megiilni, hanem az ilyen ünnepnapokat a munkás-osz-

tály felette ritkán és kevés mértékben veheti
igénybe. De mégis van egy nagy ünnepök, mely
egy egész hétig tart, t. i. az év elsö hete, a mikor
minden munka fel van függesztve s a városok és
falvak lakói egészen átadják magokat mindazon
mulatságoknak, a melyeket magoknak megszerezni képesek.
Yedo polgársága s általán véve a japáni kézműves, gyáros és kereskedő, mielőtt az európaiak
oda behatoltak, a világ legkivételesebb gazdászati
viszonyai között élt. Nem dolgozván többet, mint
mennyi e minden tekintetben gazdag és terméország belszükségleteire elég volt, a japáni
árosztály századokon át szerény, gondat'an
élet kellemeit élvezé. De most már nem ugy van.
Nem régen végképen letüntek e boldog ártatlanság utolsó napjai, mikor még, egy-két nagykereskedőt kivéve, kiket a kincsszomj és nagyravágyás
nyugtalanabb életre ösztönzött, mindenki C3ak azért dolgozott, hogy megélhessen, s csak azért élt,
hogy az életet élvezhesse. Most már maga a munka
is a legtisztább és legóhajtottabb élvezetek sorába
lépett. A kézmüves szenvedélylyel folytatta mesterségét, s nemhogy az órákat, napokat és heteket
számította volna, melyeket annak szentelt, de sőt
inkább nehezen tudott attól megválni, mig végre
eljuttathatá azt, — nem bizonyos eladási értékig,
a melylyel a legkevésbbé törődött, — hanem a
tökélynek egy bizonyos, többé-kevésbé kielégitő
fokáig. Ha a fáradtság erőt vett rajta, elhagyta
műhelyét, hogy egész kényelemmel a nyugalomnak
adhassa át magát, akár szerény házának otthonias
falai között, akár barátai társaságában valamely
mulató helyen.
Az előkelőbb japáni polgárságnál nem lehetne egyetlen lakást sem találni, melynek meg
ne volna a maga csinos kis kertje, a kedves magánynak, a siestának, a mulattató olvasmányoknak, a horoggal való halászgatásnak és a pompás
theázásoknak e megbecsülhetetlen magánya.
Déltájban, a forró idény alatt, Yedó utczai
lassankint elcsöndesülnek, néptelenekké s pusztákká lesznek; a csatornák partjait üres csónakok
szegélyezik, melyek az apálytól viztelenül hagyott kavicsokra — ugy szólva egymás hátára
vannak össze-vissza halmozva. Semmi zaj, egyetlen hang sem emelkedik föl a rengeteg város
néma kebeléből. Ha észreveszünk is imitt-amott
egy-két elkésett utast, vagy egy pár zarándokot,
a mint sietnek déli tanyájokat fölkeresni, azok is
lehajtott fővel halkan lé.pdelnek s még szemeiket
is behunyják a kövezet vakitó fehér fénye előtt.
Az utczák és csatornák népsége a vendéglők vagy
saját édes otthonjok védő fedelei alá vonta meg
magát, a földszinti szobák homályos hűvös rejtekébe, hogy ott végezze ebédjét s aztán egypár
órácskára elszunyokálhasson.
Ha ilyenkor Yedó utczáin elindulnánk járkálni egyikből ki, a másikba be, a gondosan beernyőzött, beárnyalt járdákon le s fel, tekintetünk,
melyet a polgárházak félig nyitva hagyott ablaktáblái nem nagyon akadályoznának, egészen a
lak belsejébe hatolhatna és ott a férfiak, nők
és gyermekek festői csoportozata, a mint szerény
ebédjök körül egymás mellé telepednek, meglepő
látványnyal kedveskednék a szemlélőnek. Ilyen
érdekes csoportozatot ábrázol képünk is, melyen
egy ebédelő japáni polgárcsalád van bemutatva.
A fonott szalmából készült gyékény, mely az
asztalterítő helyét pótolja, a padozat deszkáira
van teritve. A középen egy nagy szekrényfajta
edény diszleg lakkirozott fából, melyben rizs van,
e nélkülözhetetlen étel, mely a japáni társadalom
minden osztályánál a táplálkozás alapját képezi.
Minden vendég neki esik a közös készletnek,
jóelőre annyit szedvén ki abból magának, hogy
nagy porczellán csészéjét csordultig, illetőleg tetézve megtöltse. Ezt a meglehetős porczió rizst
mindegyik olyan formán költi el, hogy csészéjét
ajkaihoz viszi a nélkül, hogy igénybe venné azokat az apró,pálczikókat, melyek nálok a villát
képviselik. Étkeiket erősen meg szokták fűszerezni. Lágyan vagy keményen főtt tojás, ízletes
zöldségek főve s végül fiatal bambusz-hajtások
besavanyítva, vagy pedig lotusz-hagymából készült saláta egészítik ki a japáni polgár szerény
ebédjét.
A saki és a thea természetesen mindig nélkülözhetetlen kisérője az ebédnek és e két italt
rendszerint forrón iszszák, a nélkül hogy valami
más folyadékot avagy czukrot vegyitenének belé.
Általán véve a japáni polgár csöndes, békés
természetü, mint étkei is eléggé mutatják, melyekből számüzve van mindenféle erősebb, izgatóbb
étel.
S. L.
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A csecsemők táplálása.
Néha az anya nem szoptathatja saját gyermekét. Talán nagyuri-tón, vagy valódi betegség,
a halál vagy a sötét börtön választja el a szülőt
magzatától, de az apának mindig megmarad a
fájó gondolat, hogy kicsinyöknek nem adhat egész
életet az, ki testet adott neki.
Ha igaz, hogy csak egészséges testben lehet
egészséges lélek, s ha igaz, hogy teltünk állapota
azon anyagoktól függ, melyekből fölépitettük azt,
sőt az épitésmodortól, — ép ugy igaz, hogy a szülőknek épen e korban kell legnagyobb gonddal
őrködni kicsinyeik felett, mert minél közelebb van
az alaphoz a kő, annál fontosabb az egész épületre,
s rosz anyagból, vagy hibás építéssel soha sem
lesz jó ház.
Szives bocsánatot remélünk tehát mindazon
szerencsés, vagy tán szerencsétlen olvasóitól e
lapoknak, kiknek nincs vagy nem is lesz ilynemü
fölvilágositásra szükségök, ha most e pár sort az
apró emberiség érdekeinek szenteljük, midőn
korunk legtekintélyesebb physiologjainak nézeteit
közöljük itt röviden e tárgyról.
A csecsemőnek — mindaddig mig fogai nem
jelentkeznek — egyedüli legtermészetesebb tápláléka az anyai tej. Már e tejnek az emlők alatt a
tejmirigyekben kifejlődése, illetőleg kifejlődési
fokozata mutatja, hogy valami szabályszerü összefüggés van a tej és a magzat között. Azonban
gyakran adják elő magokat oly körülmények,
hogy e legtermészetesebb tápláléktól meg kell
fosztatnia a kicsinynek, s ilyenkor azon kérdés
szokott fölmerülni : vajon melyik jobb: dajka
által, vagy mesterséges uton táplálni-e a gyermeket ?
Ha az anya nem teheti, akkor hacsak lehet,
mindenesetre inkább más anya szoptassa a gyermeket, semhogy állati tejre fogjuk, mert bár minden nő teje különbözik is a másikétól, mégis hasonlóbbak azok egymáshoz, mint az állaté az
emberéhez.
De a dajka választásnál több akadályra bukkanunk. Először is ritkán találni hamarjában oly
dajkát, kinek kicsinye ép oly idős volna, mint a
szoptatandó, s ez már magában is baj, mert mint
az alábbi rövidke táblázatból láthatjuk, — hol
például csak két közeli nap van felhozva, — a
szoptatás idejének különböző korszakaiban különböző szerkezetű az anyai tej: eleinte sürübb,
majd ritkul, és lassanként ismét sürűdik, a mi nem
czéltalanul van a természet által igy rendelve a
gyermekre nézve, s ha már most nem egyidejüek
a csecsemő s a dajka tejelése, lehet, hogy az sürübb vagy ritkább tejet kap, mint kellene. De
ezenkivül, mint említők, az anyák teje sem egyforma ám, s gyakran a szoptatóé táplálóbb vagy
gyengébb még ugyanazon időben is, mint az
anyáé volna. Hát még, hogy a különböző életkor
mily különbséget tesz, azt mutatják e számok:
— 1000 rész asszonyi tejben van
ha a dajka
a szülés után
4 — 12 nappal
20 éves 45 éves
29
35
= 32
8
75
42
33
= 28
73
41
31
= 36
1
2
1
= —
viz
879
905
836
=898
Végre a tej mindig a nő egész testi és lelki
állapotának terménye, 8 ki találna oly dajkát, kinek testi és lelki alkata épen egyenlő volna az
anyáéval?
Látható tehát, hogy ha még alkalmas dajkát
lehet is kapni, csak nagy okok birhatják rá az
anyát, hogy kicsinyét más emlőkre bizza, ő nemcsak emlőjét, hanem meleg keblét adja gyermekének, melyben anyai szive dobog, s szeretet lángol tekintetében, ha emlőjén függő kisdede boldog
megelégedéssel szemébe néz.
Mindez csak az előtt lehet jelentéktelen, ki
nem ismeri a test és lélek közti összefüggést.
A dajka mindezek helyett csak tejet adhat.
A természet soh' sem hagyja boszulatlanui
magát, ha törvényeit megsértjük. Az elnyomott
tej-kiválamodás az anya testében, az anyai szellem
hiánya pedig a csecsemőben veti meg későbbi
bajok alapját.
Ha pedig kifogástalan dajka nem kapható,
akkor csakugyan nincs más mód, mint mesterséges tápláláshoz, állati tejhez folyamodni.
Igen, de a használtatni szokott állati tejek
sajtany, vaj és fejérnyében általában gazdagabbak, tejezukorban pedig szegényebbek, mint az
asszonyi tej; ezért köztök még bajosabb alkalmas
táplálékot találni az emberi csecsemőnek, össze-

sajtany .
vaj . .
tejezukor
só. . .

illetőleg kitüntetésül adatott az illetőnek Bocskai forduló udvari külön szertartásokat az udvari
fejedelem által. A rajta olvasható nnndat: ,,dulce szertartásmester állapitja meg. — 2. A Józseftér
pro patria móri" (édes a hazáért meghalni), a ki- az ünnepély alkalmával elzáratik, és oda csak a
vont kardot tartó kéz s az 1605. évszám, ezt vi- hivatalos és külön meghivó jegyekkel ellátott
egyének bocsáttatnak be. Hatóságilag meghivatlágosan meghatározzák.
35
35?
55
55
69
sajtanyt . .
Ez évnek elején (1605. ápr. 14.) Bocskai nak : a) az elhunyt nádornak még élő gyermekei,
36
56
51
vajat . . . 26
18.5
38
36
39
50
tejezukort 48
Szerencsen Rákóczy Zsigmond várában gyülést b) a főhgek és az uralkodó család tagjai a minisz20
54
46
53
tojásfehéret 28
tartván, az ott nagy számmal megjelent rendek- terium utján, c) az országgyülés mindkét háza, d)
864
844
890
vizet. . . . 890
832. től Magyarország s Erdély fejedelmévé kikiálta- a magyar királyi miniszterium, e) a kir. curia, f) ,
Egy tekintet e táblázatra, mutatja, hogy az tott; 8 az itt elhatározott szabadságharczot Ru- Magyarország hg. prímása, g) a cs. kir. jkatonaáltalunk oly igaztalanul üldözött, béketürő szamár dolf császár ellen oly szerencsével folytatták hős
, h)_Pestvármegye közönsége, i) Jászkunketeje az, mely a teremtés remekeéhez leghason- vezérei, hogy rövid idő alatt az egész felső Maönsége, k) Buda város tövényhatósága
lóbb, habár kissé kevesebb benne a vaj és fejér- gyarországot meghódították, s a hires vitéz hajtud. akadémia, m) a magyar nemz.
nye, de ezt kipótolhatni a mennyiség növelése által. dúk már Ausztriában és Morvában is kalandoz' n) a magyar királyi tudomány-egyetem.
A szamártej hiányában legalkalmasabb a te- tak. E nevezetes esztendőben vezérei a többi
3. A szobor talapzata az ünnepély napján vörös,
héntej, csakhogy ebben már sokkal többek a szi- várak közt az e környékbeli Szatmár, Tokaj és fehér, zöld függönyökkel beborittatik oly módon,
1
lárd alkatrészek, tehát (i-a.á résznyi vizzel fel- Huszt várait is hosszabb, rövidebb ellentállás után hogy azok rögtön eltávolithatók legyenek. Maga
eresztve s kevés (6 — 8%-nyi) tejczukorral pótolva bevették . . .
a szobor fehér mousselin borítékot nyer. — 4. A
lehet csak használnunk, még pedig úgy, hogy
Kérdés már most csak az, ki volt légyen azon Józseftér zászlókkal és czimerekkel, árboczfákkal
eleinte csak kevesebb, s csak később, a szüle* hős, ki a Kerecsenyben most talált aranyéremmel és festonokkal diszittetik, az e téren létező házak
után 5—6 nappal, adva hozzá több vizet.
feldiszittetett? Az érem mellett talált ezüst kard- erkélyeinek és ablakainak feldiszitésére az illető
Még jobb ennél 2 rész szamártejet és 1 rész hüvelyre metszett K. G. betüt szem előtt tartva, háztulajdonosok fölhivatnak. —- 5. A szobor közetehéntejet vegyítve, lágymelegen adni. Ez meg- négy beregmegyei előkelő férfiura akadtam okmány lében egy diszes sátor ő Felsége és környezete
lehetősen hasonlit az asszonyi tejhez.
s adatgyűjteményemben, kiknek neveire azokat számára — egy másik sátor pedig a vallásos
Igy, h a j ó az összeállítás, a mesterséges táp- alkalmazni lehet; ezok Kerepeczy György, Kotn- szertartások megtartására állittatik fel. — 6. Az
lálásnak azon előnye van, hogy az állati tej nincs lósy György, Kürtösy György és Kisbégányi ünnepély délelőtt l l órakor veszi kezdetét — 7.
alávetve azon gyakori ingadozásoknak, mint az Gergely. 1574-től 1611-dik évig e négy egyén Ö Felségének és a legfelsőbb udvarnak megéranya vagy dajka teje, kiknél tudjuk, hogy sok- több izbsn előfordul az akkori időkben történt kezése előtt a meghivott vendégek, továbbá a
szor csekély kedélyváltozás nemcsak tejökre, jószágbeigtatásokról szóló okmányokban részint helybeli czéhek, testületek, tanuló ifjuság zászhanem a csecsemő egészségére is észrevehető mint királyi ember (homo regius,) részint mint a lóikkal együtt — előrekészitett terv szerint, az
hatással van.
beigtatáshoz meghivott érdekelt szomszéd birto- erre választott rendezők igazgatása alatt elheSokkal könnyebb a tápláló föladata, midőn a kos.
lyeztetnek. — 8. Ő Felségét a helyszinén a városi
fogak jelentkezései mutatják, hogy már kissé
Nevezetesen 1574-ben IL Miksa (Bécs, junius bizottmány hódolatteljesen fogadja és ezzel az
szilárdabb eledelt is megbir a kis organismus. A 18.), Guthi Ország Kristóf magtalan elhunyta ünnepély megkezdetik. Mindenekelőtt Magyarortapasztalás eléggé eltalálta itt a helyes utat, a mi után, a 20 ezer forintban a koronára visszaesett s szágig, prímása kis-misét mond. Ezután Pestvámellett csak azt szükséges még emlitenünk, hogy a munkácsi várhoz tartozó Atya, Kerecsent/, Adony, rosa főpolgármestere az ünnepélyre vonatkozó röaz első években a nagyon is nehezen emészthető Hetyen és Eszterjén pusztai részbirtokokat 5000 vid Ibeszédet^tart, melyre ő cs. és apóst. kir. Felsége
főzelék, burgonya, zsírban sültek, kövérhús s ftban Büdy Farkas és Mihálynak adományozván, kegyelmesen válaszol, és az udv. szertartásmesfűszeres ételektől és szeszes italoktól igen óvni e beigtatáshoz meghívottak közt előfordulnak ér- ternsk parancsot ad a szobor leleplezésére. Az
kell a gyermeket, mert ezek által nemcsak hogy dekelt birtokosokul: Ugrai, Bégányi, Sárvéghi, udv. szertartásmester a parancscsal az udvari sáaz emésztési készülékek erőitetődnek meg, hanem Mathuznay (máskép Kászonyi Matucsinay), Da- tor mellett helyet foglaló Halbig szobrászhoz forgyakran több szervek is oly korai fejlettségre róczy , Gégenyi, Buda, Dobó, Sóvágó, Kolos, dul, kinek intésére a szobor feletti boriték és
jutnak, melynek később nem szoktak elmaradni Borsvay, Lónyai, Károlyi Péter özvegye Krisz- függöny leesik és a szobor látható lesz. A leleplekáros következményei.
tina (Kerecsenyből,) Hetei, Nyakas, Kerepeczy zést azonnal trombitaharsogás, dobpergés, a városi összes harangok zugása, a szt.-Gellért és buAz alapjában jól inditott test könnyen fen- György stb.
tartja aztán maga az egyensulyt.
Dapsy L.
1579-ben Rudolf alatt Mágócsi Gáspár be- dai várhegyen ágyuk dörgése fogja jelezni, miregi és tornai főispánnak elzálogosittatván a mun- közben a Józseftéren felállított diszőrség fegyverkácsi uradalom, a leleszi konvent által esközölte- rel tiszteleg, a Szózat a pesti dalárdák által
tett átadási okmányban előfordul királyi emberül énekeltetik, Halbig szobrász ő Felségének bemuA tisza-kerecsenyi lelemény.
Kürtösy György, a megjelent s érdekelt megyei tattatik és díszesen felöltözött leánykák a szobor
Tisza-Kerecseny Beregmegyében azon külö- birtokosok közt pedig: Bégányi, Halabori,Nyilas, lépcsőzetére koszorukat raknak és ezzel a leleplenös állapotba jutott, hogy régi ősi helyéről elmoz- Ormányi, Fornosy, Gyrseny, Pósaházy, Nyri, zési ünnepély végét éri.
dulni kényszerült. Ugyanis a Tisza árjai évenkint Kigyósy, Pethus, Bilkei, Gallis, Telegdy, Keremindinkább szorongatván s partjait mindinkább peczy György stb. (Mennyi derék magyar család,
** (Pisztrángpor.) Nemrég azt hirdeté Fr. ur
mosván, nehogy az elnyelés veszélyének kitéve melynek ma már semmi nyoma hazánkban, annál
egy lapban, hogy végre sikerült neki hosszu
maradjon, elhatározá a derék magyar község, kevésbbé megyénkben, hol egykor fénylettek!)
tanulmányozás után oly természetü port találni
hogy tovább költözik 8 lakházait is elviszi. S ez
1600-ban Mágócsi Ferencz birtoklata idejé- fel, mely ha az általa kijelölendő mód szerint vizbe
valóban meg is történt: most a falu a töltésen be- ben a salánkiak és nagyberegiek a Szalva néven
öntetik, rövid idő mulva a legizletesebb pisztránlül biztosabb helyen nyugszik.
okmányilag előforduló erdő használata iránt vi- gok növekednek fel a vizben. Két Friedrichsdórért
A lakosok a régi templom köveit bontogat- szálkodván s Báthori István országbíró 1600 ápr. késznek nyilatkozott titkát másokkal is közölni.
ván s a czinteremben talált ablakfalakból is kisze- 23. a leleszi konventet vizsgálattételre kiküldvén Egy gourmand, ki szintén nem akara elszalasztani
degetvén a téglát s köveket, koronként apró tár- ez alkalommal királyi emberül ajánltatott a többiek a ked°vező alkalmat s megrendelt Fr. urnál nehány
gyakra és emberi csontokra akadtak. E nyáron közt Komlósy György is mint beregmegyei bir- addag pisztrángport, a következő levelet kapta Fr.
pedig a munkások egy beszakadt nagy sirboltféle tokos.
urtól két Friedrichsdor kiséretében: „Pénzének
düledékre akadván, abban tömérdek emberi cson1611-ben gr. Thurzó György nádor parancsa visszaküldése mellett jelenhetem uraságodnok,
tot s egy helyen következő értékes műtárgyakat mellett serkei Lorántfy Mihálynak Nagy és Kis- hogy a pisztrángporról szóló hirdetés csak tréfa
találtak: egy karcsonton két igen szép karpereczét Dbbrony, Szernye, Újfalu és Nagy-Muzsaj átadat- voft. Fogadtam barátommal, hogy nem lehet oly
aranyból, fejér és kékre zománezozva s veres, kö- ván, királyi emberül ajánltatott Kisbégányi Ger- ostobaságot hirdetni, mire ne találkoznék szamár,
vekkel diszitve. íly alaku 17 darab arany gom- gely.
ki elhigyje. Uraságod már a huszonhatodik. Egyébot, 3 ujj-gyűrűt. Ismét egy ezüst kardhüvely
Többen a K. G. betük alatt Kerecseny csa- biránt sat."
töredéket, melyre K. G. betük valának vésve, e ládbelit akarnak értetni; hogy azonban e nevü
** (Uj
sz'ól'óbetegség) A szőlőbirtokosok
mellett feküdt egy igen nagy tallér nagyságu, 12 család a XVI. század végén, különösen tehát
legnagyobb
rémületére
Francziaországban uj szőarany súlyú, füllel ellátott arany emlékpénz, mely- 1605. elején, már nem létezett, majdnem bizonyságlöbetegséget
konstatáltak,
mely nemcsak egy évre.
nek egyik oldalán Bocskai arczképe s e körirat: gal állithatni, okmányilag legalább ez időtől többé
de
örökre"
haszonvéhetlenné
teszi a tőkét. Fagy
>,Steph. Bochkay, D. G. Hung. Trans. Princeps. e tájon elő nem fordul, még ott sem, hol hajdani
vagy
szárasság
következményének
gondolták , de
et Siculorum Comes. 1605", másik oldalán pedig birtokai adományozásáról van szó.
végre rájöttek, hogy számtalan apró rovar teszi
egy kivont kardot tartó kéz s e felirat -.„dulce, pro
1447-ben élt Kerecseny András, ki Hetyen
patria móri." látható. —Ezekenkivül volt ott egy helység egy részét, az ott levő római katholikus tönkre a szőlőtőkéket. A Rhone balpartján kekis kopott arany, 1 belga s 1 lengyel arany azon egyház patronatusi jogával együtt, eladta Balogh letkezett e baj és oly szörnyü módon elterjedt
rövid két év alatt, hogy a franczia lapok ily jajkikorból (a XVI. századból), valamint 5 apró ezüst Lászlónénak. (Leleszi Konv.)
áltásban törnek ki! „ H
vetni
m
s ikerül gátot
pénz. Egy láb hosszu menteláncz rosz aranyból.
Tán sikerülni fog buzgó kutatás után megál- e rovarok terjedésének, aan eProvence
tiz
év
lefolyása
Vastag, ezüsttel átszőtt zöldszinü selyem nőiruha lapítanom, ki volt e nevezetes éremmel kitüntetett
foszlányok, melyeken arany csillagocskák ragyog- férfiu. A páratlan érdempénzt illetőleg pedig előtt nem terem egyetlen fürt szőlőt sem." Mentak. Egyéb apró vas tört tárgyak közt feltünt egy megjegyzem, hogy annak legméltóbb helye a tőszerek iránt még nincsenek tisztában; némileg
szerfelett parányi vas lópatkó is. Mindezen éksze- nemzeti muzeum lenne, melynek részére azt, ha enyhiti a bajt a causticus anyagok használata,
rek a kerecsenyi ref. egyház birtokába estek s máskép nem, nekünk beregmegyeieknek közada- milyen a hamu, porrá tört oltatlan mész, továbbá
használ a kén, mustármag-olaj s több efféle. Az
250—300 ftra becsültetnek.
kozás utján meg kellene vennünk.
erős trágyázás is használ már a baj ellen, mely
Lehoczky Tivadar.
E lelet, mely leginkább a XVI. századból
mindössze három év óta vétetett észre.
v
aló ékszereket tartalmaz, az akkori kor ilynemü
0 (A japáni kormány) a fŐváros Yedo népelőhaladt müvészetének kétségtelen tanúságául
iskolai
számára nem kevesebb pint 2o,000 kötet
szolgál; ránk nézve különösen azért bir érdékkei,
Egyveleg.
h
angol tankönyvet rendeltmegÉszak-Amerikában;
ogy abban a XVII. század történelmi neveze** (A József Nádor-szobor leleplezési ünne- a kormány az jij-yorki hires Putnam féle könyvtességü elejére (1605) vonatkozó oly műtárgypélyének
programmtervezete:) 1. Miután a lelep- kereskedéssel szerződött, mely az első szállítmányt,
gyal találkozunk, mely a maga nemében ritkítja
Párját, értem a nagy arany emlékérmet, mely két- lezési ünnepélynél ő cs. és Apostoli királyi Felsége mintegy 40 mázsát, közeiebbrőlutnakisinditotta.
8
égtelenül kitünő,hadi szolgálatok jutalmazásául személyesen jelen leend, az ez alkalommal elő-

hasonlítva az asszonyéval a legszokottabb állati
tejeket, ezek közül Valentin szerint 1000 részben
taría'maz:
az asszonyé a szamára a tehéné a kecskéé a juhé
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Irodalom és mŰYészet.
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Melléklet a fasárnapi Ujság 40-ik számához 1868.

T A R H A Z.

szülők pedig, ha egyesületi tagok, az évi tagdijt.
Ni ujság?
A tanszakok ugyanazok, melyek a lefolyt tanév** (Király ö Felsége) szept. 29-kén reggel 6
# f.A „Székely Közlöny") előfizetők hiányá- ben voltak. — A tan-előadások oktober 8-án kezés fél órakor főhadsegédével gr. Bellegardeval és
ban megszünt. Kétségtelen, hogy a leggondosab- detnek meg. — Ritter Sándor, egyleti titkár.
kis számu kíséretével a rendes személyszállitó
ban szerkesztett vidéki lapok közé tartozott, csakvonaton megérkezett, s nehány percznyi időzés
hogy nem birta elhatározni, hogy a székelyeknek
Egyház és iskola.
után tovább folytatta utját Gödöllő felé. Gödölvagy a székelyekről másoknak adjon ösmeretet.
** (A kath. autonomia kérdéséről) ezt jelenti lőről Budára jött, s hir szerint két hétig fog itt
Hir szerint uj-esztendőben ujból megindítják poa
,,E.
L.": „Oly férfiu vette e kérdésben is kezébe mulatni.
litikai tartalommal. Erre már épen nem tu.djuk,
** (Fiume öröme.) Radich Akós fiumei ormi szükség van, miután helyzeténél fogva csak a a szabadelvü kezdeményezés zászlaját, ki azt mintöbbi lap után kulloghat a politikában, eredeti den fontosabb hazai kérdésben épen annyi siker- szággyülési képviselőhöz következő távirat érkepedig mindaddig nem lehet, mig föl nem fedez- rel, mint dicsőséggel lobogtatja közel negyven év zett : Fiume, szept. 29-én este 6 óra 30 percz. A
nek valami speciális székely politikát. Amennyire óta — Deák Ferencz. O kimondotta, hogy a püs- képviselőház Fiume városa és kerületének halaszükségesnek tartjuk a helyi érdekü vidéki lapo- pöki munkálat, mely kath. egyházul most is csak dék nélküli közvetlen visszakebelezése iránt egy
kat, ép annyira elvétett lépés, szerintünk, egy a kath. „papságot" ismeri, meg nem állhat, sőt értelmüleg hozott határozatát az összes lakosság
tárgyalás alá sem vétethetik, mert a kath. egyház élénk öröm és lelkesedéssel üdvözölte, az egész
ollóval szerkesztett politikai lap.
is,
mint a protestáns s mint bármelyik: a hivek város nemzeti lobogókkal van földiszitve, a lakos** (Uj könyvek.) Ráth Mór kiadásából e
egyeteme.
S e definitióban benne foglaltatik nem- ság kivilágításhoz készül, a hangulat ünnepélyes,
héten több nagyérdekü művet vettünk. Örömmel
jelentjük mindenekelőtt kitünő történetírónk, csak azon munkálatnak s az egész ultramontanis- emelkedett. — Ugyan a kerület mai közgyülése
Horváth Mihály „Huszonöt év története." második musnak itélete, a mi csak negativ eredmény volna roppant lelkesedés között mély és hálás köszönekiadásának befejezését. Az első kiadásban két még, hanem a kath. autonomia egész rendszere, s tet szavazott a képviselőháznak, s erről a képvikötetes mü, mely megjelenésekor a tilalom da- azon egyháznak jövője, mely ezt kimondja és ma- selőház elnöksége táviratilag értesittetni rendeltetett.
czára is oly gyorsan elterjedt és közérdekeltség- gáévá teszi."
** (Az erdélyi unitáriusok) közelebbről ame** (Gyász-istenitiszteletet) rendez a biharmegel fogadtatott, most három kötetre bővülve,
számos részlettel gazdagítva, hiányaiban és egyes rikai hitsorsaiktól kaptakegy üdvözlőiratot.mely- gyei honvédegylet gr. Batthyány Lajos és a kitévedésekben helyreigazítva, sok részben ujra nek a háromszázadoj ünnepre kellett volna meg- végzett tábornokok emlékére Nagy-Váradon, okdolgozva jelenik meg. A bővülést és sok helyre- érkeznie; nyelve magyar s a legmelegebb részvét tober 6-kán.
zj^ (Belügyminiszteri utasitás) jelent meg a
igazítást, mint a szerző előszavában mondja, főleg hangján van tartva.
** (A statistikai tanfolyam) oktober közepén hivatalos lapban gr. Forgách Móriczhoz, mint
két, egyiránt illetékes forrásnak köszöni: Deák
Ferencz emlékezete gazdag tárházának, s Szö- fog elkezdődni; az előadások hetenkint háromszor Somogy- és Zalamegyék területére a rablóság elgyéni László akorbeli emlékiratainak és okmány- este 6 — 7 órakor tartatnak. Előadókul vállalkoz- fojtása végett kinevezett királyi biztoshoz. Két
gyűjteményének. Horváth e nagyszerü művének tak: Kőnek, Keleti Károly, Hunfalvy János, dr. század szabadságos katona fog beszólittatni és a
második kiadása igy még azokra nézve is érde- Barsi József, Tormay Károly, Beöthy Leo, dr. királyi biztos rendelkezése alá bocsáttatni; addig
Havas Ignácz és ha lehet Kautz Gyula is.
rendelkezhetik az emlitett megyék területén levö
kes, kik az első kiadást már birják.
** (A vallás és oktatásügyminiszter) az iskolai minden katonasággal és pandúrokkal.
A második mű : Toldy Ferencz összegyűjtött
^j: (Horváth Mihály,) Ipolyi Arnold és Gyulai
munkáinak két első kötete: az „Az államférfiak év közelgő megnyíltával a kath. kis-gymnasiumok
és irók", életrajzi emlékek-gyűjteménye. Az első számára tantervet állapított meg, melyben ez in- Erdélynek egy részében, Tordán, Enyeden, Fehérkötet, rövid előszó után, Forgách Ferencz, Brutus tézetek köre és czéljához képest utasitás is fog- váron át Vajda-Hunyadnak egy körutat tettek.
János Mihály a történetíró és egyik legfontosabb laltatik az egyes tantárgyak mikénti beosztása, Kitünő szivélyességgel fogadtattak mindenütt. Az
történelmi forrásunk, Décsy János a XVI. század előadása iránt, hogy jövőre még inkább megfelel- a szerencse is részökbe jutott, hogy erdélyi vasegyik legtöbb oldalú magyar irója és Eszterházy jenek feladatuknak. Egyebek közt a testgyakorlás uton utaztak, mely még nincs megnyitva, de
Miklós a nagynevü nádor, államférfi és iró élet- is felvétetvén a köteles órák közé, a fiatalságnak érettök elindított egy vonatot. A vajda-hunyadi
rajzait foglalja magában, főtekíntettel természe- annyira szükséges edzésére minden osztályban vár meglepte mindnyájukat mint nagyszerü műemlék.
tesen munkáikra, de teljes méltatásával államéle- hetenkint két óra szabatott ki.
** (A vallás és közoktatási miniszter) megen** (Beniczky holttesteföltaláltatott.) Steinberg
töknek is. A második kötetben Mikes Kelemen
(a törökországi levelek irója), Csokonai, Kis gedte, hogy a szatmári kath.főgymnasium épületé- Jakab gabnakereskedő tett jelentést, hogy julius
János, Reguly Antal és Széchenyi István élet- ben előfordult elhárithatlan akadályok miatt a be- hónapban a tököli határon egy hullát fogott ki
iratások 186%-ik tanévre ezen tanintézetnél csak nehány halász a Dunából, és ruháján, pénzén
rajzait találjuk. A két kötet ára 3 frt 60 kr.
A Nibelung- ének diszes illusztrált kiadásából f. évi október 12, 13, és 14-ik napjain történjenek, megosztozkodva, közel a parthoz el is temették. E
már a 7. 8. fűzet jelent meg, s igy egy pár hét az előadások pedig oct. 15-kén kezdessenek meg. jelentés következtében Kiss Miklós főbiró és dr.
Vári Szabó kiküldettek a hulla fölásatására. A
alatt a nagy mű teljesen a magyar olvasóközönség
kiküldöttek Szentgály István halász vezetése melkezeiben lesz.
Közlekedés.
lett, ki jelen volt a vizből kifogott hulla eltemeVégre röviden említjük még az 1867-ki I —
f (A pest-köb anyai lóvasúti pálya) ünnepé- tésénél julius utolsó hetében, a tököli határon
XVIII. és 1868-ki I—XXVI tczikkek csinos és
lyes megnyitás szept. 25-én délután történt meg. csakhamar ráakadtak az eltünt Beniczkyhez megolcsó zsebkiadását, a két füzet együtt 1 frt.
Lobogók- és virágokkal diszitett, csinosan öltö- lepően hasonló holttestre, s egy ládába légmente** (Hartlebenék kiadásában) „Válaszszuk-e a zött személyzet által vezényelt kocsik röpitették
törvénykezési tisztviselőket?" czim alatt röpirat a nagyobbára hatóság, sajtó és vállalat képvise- sen elzárván, azt Pestre szállitották. A hulla
jelent meg. E röpirat irója a kinevezés mellett lőiből álló társaságot a csinos kőbányai állomás- viaszszerü szikkadt, a koponya, nyak, mellkas
bőre meglehetős tiszta, halványpiros; a lábizületek
nyilatkozik.
helyre, melynek megválasztása igen szerencsés már és a balkar egészen szét van bomolva, de a jobb
** (Müvészeti hirek.) Klics Károly, a „Bors- annyiban is, hogy mind a pesti portól, mind a
szem Jankó" ügyes rajzolója, Arany „Toldi- kőbányai államvaspályai bűzös állomástól jó távol kar, kézfő és körmök meglehetős állapotban vannak. A holttest homloka kopasz és magas; a fogak
jának illustrálására vállalkozott. Klics csehországi és üde körzetű park közepén esik.
épek és tiszták — mint a Beniczkyéi voltak. A
származása daczára is élénk érzékkel bir a magy ar
J (Az arad-károlyfehérvári vonalt,) mely- kalauzoló halász által viselt attila, ing, nyakkendő,
élet sajátságai iránt, s igy reményünk lehet, hogy
képei méltók lesznek a szöveghez. — Munkácsy nek megnyitását annyiszor hirdették és elhalasz- nadrág és csizmák, melyek az elhalt tulajdonai vaMihály szép tehetségü fiatal festészünk Petőfi tották, most egy a kormány által kiküldött bizott- lának, szintén az ugyanazonosság mellett bizonyíéletéből akar jeleneteket rajzolni Petőfi illustrált ság járja be, hogy megtudja, mik azon akadályok, tanak. Az ing és kézelő arany gombjait, továbbá a
életrajzához. Munkácsy közelebb ismét 800 frt melyek miatt a társulat ennyire késik eleget tenni talált 4 ft 33 krt a halászok egymás között elosztották. Szemtanuk előadása szerint a hulla háttal
évi kormánysegélyt nyert további kiképeztetésére, kötelezettségének.
•f (Az arad-temesvári vasuti vonalra) vonat- lefelé uszott összezsugorodott lábakkal és kifors nehány nap mulva Düsseldorfba megy, hol
kozó engedélyezési szerződés, melyet az illető gatott zsebekkel. A behozott hullát a RókuskórKraues mellett folytatja tanulmányait.
szakminisztériumok, a Klapka Györgyből, a darm- házban bonczolták. Számos közönség járt folyvást
** (Uj magyar katonai lap.) Gróf Pongrácz stadti bankból és Kramer-Klett és társa czégből
szerkesztése alatt Rudnyánszky és Aranyosi kiadá- álló consortiumok megállapitották, ő Felsége megnézésére; mindenki, — rokonok, mint távoli
sában „Katonai és honvédelmi lapok" czimmel által szept. 19-én szentesittetett. Az erre vonatkozó ösmerősek, — rá ismert azonnal. Bonczolásnál sem
magyar katonai szaklap indul meg „A magyar al- tjavaslat a közelebbi napokban fog az országgyü- mérgezésnek, sem külső zúzásnak semmi nyoma.
Nincs kizárva azonban a megfojtatás lehetősége,
tiszt" melléklettel, mely azakczikkek mellett illus- lés elé terjesztetni.
minthogy annak nyomait a viz képes elenyésztetni.
trált mulattató közleményeket is fog tartalmazni.
A lap minden két hétben jelenik meg. Előfizetési
** (A temesvári fákérdésben) Lónyay miniszBalesetek, elemi csapások.
ára negyedévre 2 frt.
ter ur a Deákpárt értekezletén terjeszté elő a
** (Maros-Ludasról) kebelrázó eseményt fakérdésre vonatkozó okmányokat. Kijelenté egyregistrálnak.
A levél igy szól: Gr. Bethlen László, szersmind, hogy a kincstári erdők átlagos jöveKöziiitézetek, egyletek.
a csak ezelőtt 3 héttel elhalt gr. Bethlen József delme, mely holdanként az előbbi kormány alatt
_ (A Kisfaludy-társaság) szerdán tartotta fia f. hó 26-án édes anyja és testvére elibe jött 14% krt tett, az ő igazgatása alatt 57 krra emela szünet után első ülésesét, ez alkalommal Györy ide. Együtt költötték el az ebédet a viszontlátás kedett. A kérdéses bécsi vállalkozókkal kötött
Vilmos olvasta föl beköszöntéjét: érdekes ismer- örömei között, s 3 órakor az egyik vendéglőből szerződést is minden részleteiben megvilágítás
elindultak Nagy-Ikland fölé; az anya és testvér megjegyezvén azt is, hogy a szerződés nem ápril
tetést három jeles svéd költőről.
— (Ertesitvény.) A nemzeti zenede növen- külön kocsiban elől, a gróf maga négy lovával ko- 15-én, hanem csak 27-dikén köttetett meg. A midékeinek beiratása az 186%-ki tanévre okt. I-ső csissá és legénye kiséretében utánok alig haladott niszter ur utalt múltjára s előadását azzal végezé,
napjától kezdve bezárólag 7-ig, mindenkor d. u. pár száz lépésnyire, s lovai megragadták, ekkor a hogyha a párt eljárását akármily részletében in3—5 óra között megy végbe a zenede nagyobb gróf szekeréből kiugrott s oly szerencsétlenül, correctnek találná, kész tárczáját azonnal letennitermében (egyetem-tér 5. sz.). Ugyanakkor fizetik hogy kevés percz mulva megszünt élni. Ki Írhatja A házban is elmondotta ezeket okt. l-jén, mikor
be (miként eddig) a növendékek a beiratási dijt le a kettős csapás által sujtották kétségbeesését, az egész ülést ez a tárgy töltötte be. A ház zajosz
jelenetek után napirendretérést határozott, »
(4 forintot) s a tandijt (12 frt 60 kr), az illető mely az egész vidék részvétével találkozik.

Szombat, szept. 27. „Dinorah." Opera 3 felv. Zenéjét
okmányok előterjesztését sürgető inditványt el vendő golyók a román nemzet ellensége szivének
Tetvén. E határozat után Lónyay jószántából vannak szánva a Tiszáig, s ebből eleget érthe- szcrz. Meyerbeer. — Munzka, k. a. mint vendég.
Vasárnap, szept. 27. „/iánk bán." Szomorujáték 5 felv.
tünk, bővebb magyarázat nélkül is."
•ynjtá be az irományokat.
Irta Katona.
** (A Bécsben ülésezett nemzetközi távirdai
— (B. Kaas Ivor,) a balközép közlönyének,
Iletfb; szept. 28. „A társaságból." Színmü 4 felv. Irta
a „Hazánk"-nak jeles tollú munkatársa, Triesztbe értekezlet) határozatához képest már szervezik Bauernield; ford. Szerdahelyi.
Kedd, szept. 29. „Lucia di Lammermoov." Opera 3 febr.
utazott, a keletazsiai expeditióban részt venni, azon nemzetközi távirdai hivatalt, mely mindenszerz. Donizetti. — Murszka k. a mint vendég.
mint nemzetgazdasági tudósitó Magyarország nemü távirdai összeütközések , félreértések , hiá- Zenéjét
Szerda, szept. 80. „Kísértés." Színmű 5 felv. Irta
részéről. A magyar journalistika sokat vészit ez nyok stb. dolgában közvetítésre lesz hivatva. Feuillet, ford. Radnótfáy.
élee elmü és szép készültségű ifjúban; az iroda- Költségeit, 40,000 ftot, a szövetségbe lépett haCsütörtök, okt. 1. „Lohengrin." Opera 3 felv. Irta
lom veszteségét azonban gazdag kárpótlással talmak viselik, melynek elnöke a három első évre Wagner Richard. — Toperczer Ilka k. a. utolsó fellépte.
kecsegteti azon remény, hogy hazatérve annál a mi királyunk.
több ismerettel fog közügyeinkben a küzdhomokra
Szerkesztői mondanivaló.
** (Hamis ezeres.) A nagyváradi vásáron egy
állani.
Vári nevü vidéki, 22 éves fiatal uracs egy keres— T.-Szántó. A hymnus jobb az előbbieknél; van
•* (Thaisz pestvdrosi fUkapitdny perét) a kir kedőnél vásárolt a egy hamis ezerest nyujtott át. benne hangulat, énekelhető is volna. De távolról sem éri el
tábla eldöntette, 8 az elbő biróság itéletét (mely A kereskedőnek feltünő volt már az is, hogy ilyen azon magasságot, melyen állani kellene egy nemzeti éneksuhancznál ezres van, és megtekintvén azt, azonnal nek, minő a Szózat, Isten áldd meg, Talpra magyar, vagy
Thaiezra nézve kedvező) megerősitette.
az angol God Savé ég Rnle Britania, a franczia Marseillaise
•* (Ez évre a házbérbevallások) nyomán kö- hamisnak ismerte fel. Ugy tette magát, mintha stb. — Az utóbb küldött népdalokban is van itt-ott egy
vetkezö házbér-adó vettetett ki: a belvárosra nem tudna váltani, s azt mondá, hogy csak 700 eltalált hang, de egészben egyik sem sikerült. Nem
423,862 frt 10 kr, a Lipótvárosra 476,519 frt 70 forint apró bankója van, várjon egy kevéssé, mig ártana tán prózában próbálkozni meg, ugy sejtjük jobban
kr., a Terézvárosra 467,724 frt 8 6 Vi kr., a József- pénzért küld; a suhancz azt felelé, hogy meg- sikerülne.
— B. L. A ballada (Szigetvárnál) nagyon gyenge mü,
városra 159,134 frt 16 ésfélkr., a Ferenczvárosra elégszik ő avval a 700 forinttal, majd holnap eljő
épen
nem is ballada. A másikban (Előre) van egy pár csi75,298 frt 41 kr. összesen fizet Pestvárosa 1 mil- a többiért. A kereskedő megköszönvén a meg nem nos strófa,
mely azt mondatja velünk is: előre.
érdemlett
bizalmat,
visszautasitá
azt,
s
ügyesen
lió 601,539 frt 30 és fél kr házbéradót
— Mád. R. L. A küldött arczképet és életrajzot, bár
*• (Kolozsvár) a marhavész miatt marhák addig tartóztatá, mig megérkezett Gergely hajdu a megtisztelt kétségkivül tiszteletre méltó férfiu voh, még
egy pár ministráns hajdúval. A deliquens ki sem véljük közölhetőnek. Arczképcsarnokunkban oly
elől elzáratott.
egyéneket vár a közönség, kik iránt általános az érdekelt** (Spanyolországban), legujabb távirati tu- akarta magát vágni, megnevezvén valakit, kinek ség, kik a közélet, tudomány, művészet stb. terén nevezedósitáBok szerint, a forradalom teljesen győzedel- állitólag buzát adott el, melyért az ezrest kapta tesekké tették magokat. Jól tudjuk, hogy kis körben is
meskedett. A királynő angol hajón elhagyta or- volna, de szerencsétlenségére a nézők közt ott volt lehet valaki igen derék ember » teljesítheti emberi, hazafiui
az, kire hivatkozott, s azonnal meghazudtolta; stb. kötelességeit; de az elismerés és tisztelet jutalmát ez
szágát.
most meg azt állitotta, hogy tiz forintért vette esetben csak afcon kis körtől várhatja, mely őt ismeré.
** (Fogaras vidékének) f. hó. 26-án tartott valakitől; szóval, minél jobban akara magát tisz— T.-Bees. I. B. Kérdésünk alatt nem lappangott telközgyülésén Puskariu ügyvéd azon javaslatot tázni, annál inkább belebonyolult, ugy hogy szem- jességgel azon gondolat, mintha az on balladája utánzás
lett volna. Egyszerüen kérdeztük, olvasta-e ugyanazon
tette, hogy a balázsfalvi pronunciamentó miatt látomást kitünt, miszerint roszban járt.
tárgynak egy más lapban megjelent kidolgozását ?
elrendelt vizsgálat megszüntetése végett ő Fel— Balatonld-Kajar. N. Á. A reclamált képek iránt
**
(A
honvédalapból)
mult
hó
19-én
eszközölt
ségéhez kérvény nyujtassék be, mivel ama proszólottunk a „Honvéd" szerkesztőjével, a ki igérte, hogy ez
39-ik
utalványozás
alkalmával
összesen
67
egyén
nunciamento az egész román nép érzületének kifeügyben mielőbb intézkedni fog.
jezése; továbbá, hogy a román nép kérvényei, ha- közt 3780 ft — kr. osztatott ki, és pedig végkitározatai és manifestumai értelmében a Magyar- elégitéakép kapott 14 altiszt 1090 frtot, 34 közviée Erdélyország közötti viszony felbontása szor- téz 1690 frtot, 10 közvitéz özvegye 250 frtot- —
SAKKJÁTÉK.
galmaztaesék. Azonban a közgyülés többsége elve- Előlegképen 9 egyén 750 frtban részesült. Az
altisztek
és
közvitézeknek
már
előbb
kiszolgált
462-dik sz. f. — Gold Samu t é l
tette e javaslatot, s nem tartotta magát illetékesnek ily dologban határozni. Puskariu és elvtár- előlegek ez alkalommal levonattak.
(Kövágtí-Eörsön.)
** (A régi német szinházat) tavaszkor bérsai óvást emeltek ez eljárás ellen.
Sfttét.
•• (Rabló-humor.) Csanádmegye közönségé- házzá épiteni kezdvén: a boltbérlőknek már közelebb
fölmondanak.
Egy
darabig
nagy
aggodalhez posta utján levelet intéztek a jó madarak, hamat okozott nekik az, hogy hol kapnak most más
lasztassék el a kukoriczatörés, mert ez által ők áruhelyet, kivált ily jó helyen. Most e bajon semegfosztatnak biztos lakhelyeiktől. A végzésről gitve lesz. Nevezetesen egy társulat ideiglenes
nem értessitnek.
bazárt készül épiteni a szinháztér közepén a bol** (Egy nyíregyházi tanyán) szept. 24-kén tosok számára. Csak deszka-épület lesz ugyan,
keresztelő volt, a vendégek ketteje víg poharazás de csinos. A nagy bérház fölépitése után e bazár
közt összeveszett, mig végre ütlegekre került a a város tulajdonába megy, mely bizonyára le
dolow, a az egyik a másikat oly szerencsétlenül fogja bontatni.
találta pofonvágni, hogy halva összerogyott.
** (Halálozások.) Reviczky László, Biharme** (Szépné-Mátrai Laura asszony,) vidéki
gye
tábiabirája
f. hó 25-én elhunyt. A megboldoszínésznőink egyik legjelesbike közelebb Kalocsán vendégszerepelt. Mint tudósitónk irja, hét- gult atyja volt Reviczky Szevérnek, kinek elveszszeri föllépte alkalmával a közönség mindig tése sokat hányatott élete utóbbi éveiben kimondnagy tetszéssel fogadta a kedvelt müvésznőt, s hatlan csapás volt rá s csakhamar aláásta egészegy előkelő hölgy a szinpadon a közönség előtt ségét. Nyugodjanak békén porai! — Szabó János
igen diszes emlékkel lepte meg, melyben 10 darab szept. 13-kán Szódon 74 éves korában meghalt.
arany volt foglalva. Szépné a jövö téli idényre Nevezetes szerepe volt a 40-es években. Mint
ismét a kolozsvári nemzeti szinházhoz szerződött, főügyész a Wesselényi-ügyben actió alá került,
Balogh János védelmével őt bizta meg Barsmegye.
s szereplését ott legközelebb meg is kezdi.
Volt
főbiró, főjegyző, másod-, azután 1848-ban
*• (Huszárfogadás.)Tey\iczen folyó hó 25-én
a
h
c
d
e
f
g
J
első
alispán,
s 1849-ben orsz. képviselő. 1848 előtt
különös fogadás történt; ugyanis Waldstein
Világot*.
kétszer volt a kormány által perbe fogva, 1849.
László gróf huszárkadet -v duxi indóházból a harVilágos indul » a 3-ik lépésre mattot mond.
után pedig ő is érezte a Bach rendszer sulyát,
madik csengetésnél lóra pattanván, versenyt több hónapig internáltatván Pesten s azután is
futott a Teplitzbe induló vonattal, s oda három szemmel tartatván Szódon. 1861-ben alispánná
A 457-dik számu feladvány megfejtése.
másodperczczel előbb érkezett meg, mint a gőz- választotta a közbizalom, 24 évig volt a barsi ref.
mozdony. A fogadás 500 frtban történt.
(Berger Jánostól, Gráczban.)
gyházmegye segédgoudnoka, a a nevelés iránti
*• (BukurestUl) irják: „Most állitják ott fel buzgóságát bizonyitja egy 100 forintos alapítvány Világos.
Sötét.
Világos. A.)
Sdtél.
1
az uj lövöldét; homlokzatán le van pingálva uj szegény tanulók és egy 300 frtos tanitók részére. 1. Vc3-b8
1. Vg4-h3:
1. Vg4-gö
Románia, melynek határa ujjnyi vastagsággal
2. Hg6-ft:
2. Bfö-f4:
2. Hg6—f8
2. tetsz. sz.
3. Fel - f4: + mat.
3. J j ^ _ b y + maU
van oda vonva és ráirva: „Tisza" E lövöldét
Nemzeti szinház.
Helyesen rejtettek meg: Veszprémben .-Fülöp Jozsefmaga a herczeg fogja megnyitni ünnepélylyel. —
A magyarnemzetnek nem árt tudni,hogy abukuPéntek, szept. 25. ,,Tudtán nélkül kém.'' Vigjáték 2 Debreczenben: Zagyva Imre. - Pesten: Rakovszky Aladár.
— Jitskiséren: Galambos István. — Karczagon: Kacsó L»resti román lövölde czimere a közzépponton Ro- felv. Irta Mellesville —és „A fehér hajasai.4'Színmü 1 felv. jos
ios. — Sarkodon: Nnszbeck Sándor. — A pesti sakk-kör
mánia térképe a „Tiszáig," s hogy az ott kilö- Irta Feuillet,ford. Radnótfáy.

H
Hónapi- és
hetinap

Katholika* és protetttátm
naptar

Oktober

4 Vasár.
fi Hétl'6
fi Kedd
7 Szerda
8 Csőt
» Péntek
10 Szomb.

DlÜMMvaMiün.
Placidns vért.
Bruno hv., Emil
Justina
Brigitta özv.
Dénes, Földes (§.
Borg. Ferencz
Hűld

DU Sz. Fer.
Placzid
Emil
Juszti
Peiagia
Földes
Gedó

TARTALOM.

T i - N A P T A R.
G droK-orosz ! Izraeliták
naptar
| naptara

Szept, (ó) |Tisr.ő629

N Í

hoss/.a ; 1léi

f.

p- ó. P.
28 6 tí
28 6 8
27 6 9
26 6 to
25 6 l l
2ó 6
24 6 U

H ö Id

|

nyng. | hoas'/a
ó. P-

l

22 F 18 Phókás 18 Abdenag. 191
ö 32 41
23 János fogság. 19
192
a 30 04
24 Thekla
6 28 68
20 |ünnepe 193
194
6 26 81
2o Euphrosina 21 Pálmák
5 2ó 9i)
26 János ev.
22 Sat. ün. v. 195
27 KalÍBzt
ö 22 108
i23Ttirvény. 196
b 20 122
28 Kariton
24Sab. 3Voo 197
Jtolsó negyed 9-én 7 óra 9 perczkor reggel.

k él

ny

P- á. P- ó. P49 7 14 8 27
48 7 48 9 34
0 8 2ti 10 40
2V 9 12 l l 4 3
1 10 6 este
öl l l 9 1 40
2 30
M rej

Pőltenberg Ernő (arczkép). — A Fritbioi-monda
— Waszilij Iwanovits, az orosz földesur. — A debreczeni
dalárünníipély (képpel). — A siami ikrek (képpel) — A
japánok társadalmi életebői (képpel) — A csecsemők táplálása. - A tisza-kerecsenyi lelemény. — Egyveleg. —
T á r h á z : — Irodalom és müvészet. - Közintézetek, egyletek. - Egyház és iskola. - Közlekedés. -- Balesetek,
elemi csapások. — Mi ujság? - Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Waííy Miklo«. (L. magyar-utcza 21. ÍZ.)
*

fj.i

fr -4..Í

•-i-i-f*
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HIRDETÉSEK.
KERTÉSZ es EÍSERT

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

Fegyver-raktárukat.

Türsch F.-nél Pesten,

váczi-utcza „a nagy Kristóf" mellett.

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából • lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ü l ő k á d a k a legerősebb
horgán vércin 61.
C^F~ Moderateur és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
keailet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

268(1-6)

MIKSITS KAROLY,
bádogos-mester.

Haktar: rozsatér 2. sz. a., a varosháza mfitcött.

Pesten, József

Iigjsr oifasmánj kfdrelöi iiámára, ijíiln

Lauffer Tivadartól

1

Q 07

»s

#>

I

SKRIVÁN VINCZE

E2

| |
>x?

^ Pesten,

Váczi utcza
9. sz.

• — — ^ i

lovak számára.

(LINIMENTUM ANTI-RHEUMATICUM EOUI),

Használat előtt.
\ J U U l l i M m i I U1H fi i l 1 I " H U HU 111,1 1 I VU III lü\f U l).
Használat után.
Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak csúzos-rheumatikus gyuladásánál, marjulások, rándulások és bokacsuklásoknál, lapoczka s keresztbénaságnál, vagy a meghütés által előidézett
bárminő csúzos feszesség és merevédettség ellen, indaganatnál, idösb elgyengiilt vagy kiesigásott, kimerült és gyenge lovaknál alkálin azardó. és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Esen ir nemcsak magán bico-

ú

ny Ifvanyok átal, banem a pesti m. k aliatgyógylntezet által megvizsgáltatott s valóban gyogyerejüaek tapasstaltatott

s hivatalos bizonyítványok állal megerősittetett. — Miután ezen ir alkalmazásánál gyors és jó határa mellett, sem a szór színének
változásitól, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és tóbb évig is megtartja gyógyerejét, azért is ezen ir nemcsak Magyarhonban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült.
Kzen ir kapható, alulirt czimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kókorsókban a használati utasítással
együtt Ára egy kis korsónak 2 ft. 50 kr., nagynak 4 ft. 60 kr., az elmálházá? minden egyes korsótól 30 kr. Megrendelések csak az ir
és ulmálhazási értéknek posta-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 3 ft.,
a nagy 5 ft. Külföldön, az ottani lapok hirdetése szerint.
248 (2—8)

OTTOFI LIPÓT, okleveles állatorvos,

selyem- és nemez-kalap gyári-raktára

igen

dr. s prof. Herbert-féle

ujjáalkotási-labdacsok
(Regencrations-Pillen.)

a férfiasság helyreállitására,
1 doboz ára 2 ft. a. é.
Egyedül s kizárólag kapható:
az „istennek szerit anyjához*' czimzett gyógyszertárban Pesten, hol egy
Bzersmind magyar-, szerb- s rumaema
országok számára a főraktár létezik.

Heckenast Gusztávnál megjelent és kapható:

KOSSUTH ÉS PERCZEL.
Ajánlja a honvédegyletnek et* a magyar népnek
Á L D O R
IMRE.

Nagy-Kanizsa: Fesselhofer J ó Szathmár: Szőnyi F. s Weisz
zsef, k.
J., k.
Nagy-Iíároly: Jelinek Ign., gy. [Szegeden: Schlesinger H., k.
Nyíregyháza: Járossy G, k. _ Szentes: Krengel Imre, gy.
N.-Kun-Madarász: Bogsch Ág. S.-A.-Ujhely: Slépán Krist. k.
gyógyszerész.
Szolnok: Horánszky, gy.
N.igy-Enyed: Bisztricsányi Sán- Szabadka: Stoykovits D., k.
Tisza-TJilak: Royko Vic, gy.
dor, k.
Tata: Hennel L., k.
Oravicza: Bekér József, k.
Temesvár: Tedeschi J . és fiai
Orosháza: Sulyog Ede, k
Páris: Cléret M„ gy.
keresk.
Tapolcaa: Glázer Iván, gy.
Pozsony: Walkó Márton, k.
Ungvár: Pollák P., k.
Putnok : Fekete Nándor, gy.
llima-Ssombath: Hamaliár K Valpo: Deszáthy Sand., gy.
Vecsés: Glauber Samu, k.
gyógyszerész
Vasváron: Arady s Kossás, k.
Sopron: Mezey And., gy.
Sepsi Szt.-GyÖrgy: Bogdán A. Zombor: Gálié Emil, gy. és Popits Istv. kereskedő.
Istv., gv.
Zágráb: Mittelbach Zsigm., gy.
Sümeg: Thachoffer Ján., k.

norinbergaí-diszkereskedése
Kassán,
ajánlja fegyverek, revolverek, pisztolyok, ugyszinte porczellán raktá266 (1—3)

Legjobb rumbnrgi vászon
darabja: 28, 84, 40 - 100 ftig;

vászon- és batiszt-kendök
tuczatja: 3 ft 75 król 16 ftig.

Türsch F.-Hél Pesten,

váczi-utcza „a Bágy Kristóf" mellett.
Kése nAi vászon-készletek,
minden áron,
256 (1—4)

tankönyve.

Ára: 4 0 kr. A füzet bérmentve küldetik a megrendelőknek.
Perczel beszédének minden állitása történeti adatokkal van
Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.
itt megczáfolva, a függelék pedig Irányi Dániel roppant érdekü
Irta
fölleplezéseit hozza Kossuth és Perczel külföldi érintkezéseiről;
dr. WERER GYÖRGY.
továbbá a pesti közp. honv. bizottság nyilatkozatát a Perczel-féle
A tizedik bővített kiadás után.
vitás ügyben. A füzet különösen ajánlható a honvédeknek s mind- I. kötet. Az ó világ története. (501 lap)
2 ft. 40 kr.
azoknak, kik Perczellel tisztába jöni óhajtanak.
lI. kötet. A népvándorlás s az egyistenhivés megalapítása. A középkor. (400 lap)
2 ft. 40 kr.
Az olcsó ár a tömeges megrendelésnél még mérsékeltetik.

IM" Gyüjtők 8 példány uíán egy üsztcletpéldány.
ban részesülnek.
(3-3)

Titkos

BETEGSÉGEK

és sulyos utóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhirü Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker

biztositása mellett, rendel

S u g á r F. orvostudor.
Lakása Pesten,

váczi-utcza 15 ik szám alatt,

a korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint ll órától 1-ig^
283 (4-12)
Megkereshető levél által is.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivtalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

VILÁGTÖRTÉNET
III. kötet. Az ujkor története — a franczia forradalomig (379 lap) Z ft;
IV. kötet. Az uj és legujabb kor története a franczia forradalomtól a mi
időnkig (1865). (392 lap)
3 ft.

PESTEN.

238 (4-16)

Vidéki raktárak:

Kaposvár: Kohn Jak., k.
Kassa: Novelly Sándor, k.
Komárom: Ketské* József, k.
Kolozsvár: Wolff J , gy.
Kronstadt (Brassó) Jekellius F.,
gyógyszerész.
Kecskeméten: Mellhoífer J.,
gyógyszerész.
Karistitdr: Luksic A. M., k.
Losoncz: Busbak A. H. k.
C»ÚÍ: Pint ir Fer. gy.
London: SuhaftV P. F., k.
Debreczen: Raics Lajos, k.
Miskolcz Spuller Fer., k.
E'esd: Horváth Ferencz, gy.
M.-Szigeth: Försiu M , k.
Eger: Veszély J , gy.
Mező-Káazon: Sznitsák M., gy.
Esseg; Deszáthy L.'gy.
Frankfurt a/M: Luszmann J . Mohács: Auber jAnos, k.
Marczaly: Isztel Sándor, gy.
G., k
Gyöngyös: Kocianovioa M., gy. Monor: Herodek István, gy.
Nagy-Várad: Kis Samu és JariGyőr: Lehner Fer., k.
Hátszeg: Mátéfy Béla, gy.
ky Antal, k.
Arad: Schlesinger Vilmos kereskedő.
Álba: Wimmel Adolf, keresk.
Bécs: Wittmann Freyler, k. belv.
tükör-utcza.
B -Gyamath: Sipter testv. k.
Bonyhád: Kramolin Jó»8. gyógyszerész.
Bukarest: Eitel F r , gy.

l-l

elsö magyar

linden nemzet irodalmának legjelesebb
termékei 30 év <5ta rendszeresen összetéve.

rát, legjutányosabb áron.

pénzváltó üzletében

>

« •<.

Ouirsfeld Károly,

CSÚZ-ELLENES ÍRJA

ajánlatraméltók

251(1-4)

az

(ezelött Ottenreiter)

töke elhelyezésül

Menyasszonyi vászon készletek. Árjegyzék bermentve.

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

P e s t e n , Dorottya-utcza 3. szám, uj négyszög (azelőtt kis hid-utcza 3. szám) hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó
posta megjegyzése kéretik.

Egészen uj!

232(8-8)

melyek által a búz tökéletesen elzíratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű s finoman lakkozva 15 ft.
Készflietek, melyek minden árnyékezékhez 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-cseszével erós horganya érczböl szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékizékhez
könnyen alkalmazható, helyben általain fölállitva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

10 ftig.
Fokotok 80 krtól 6 ftig.

különös ügyeimébe ájáíilíaük

Haszonbérlet.

Sz. kir. Debreczen város közön- ége által,
az ingyen iskoláztatás költségeinek fedezésére, a helybeli ref. egyház haszonvételébe
átbocsátott ugynevezett „kisnyiUsi földek"ből, az „Ondód" ésbelsólegelő között fekvő
rét, mely né<ry táblában összesen 637 kat.
hold és 300 D ö'et teszen, az egyház tanácsteremében, f. évi oktober bó 8-án d. e.
9 órakor tartandó nyilvános árverelés utján,
külön táblánkint, vagy a körülményekbei
képest együttesen is, f. évi október hó I-ső
napjától számitandó 12 évre, haszonbérbe
fog adatni; melyre a bérleni kivánok, kelló
bánompénzzel ellátva, ezennel meghivatnak.
— Az árvenlási feltételek az egyház pénztári hivatalában, vagy a gazdasági szakbizottsági elnöke Komlóssy Imre urnál, addig
is megtekinthetők; hol a kitüzött időig,
zárt ajánlatok (offertek) is elfogadtatnak.
264(3-3)

Formágyi F.,

SZOBA-ÜtiSZÉKEK,

Gallérok rs kézelA 60 krtól 5 ftig.
Hímzett batisztkendok 2 ft. 50 krtól

tedvelői

Miután megszüntek azon nehézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig
összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos
és jó minőségü fegyvereket szállithatni,8 igy ezen ciikk megszerzését mindenkinek
lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:
Kgycsövfi fegyvereket 8 frt.ftOkrtól kezdve
KHCHÓVÜ percuftftios vadászfegyvereket 16 forinttól 60 frtig
KétcsövA Lefitncheux vadászfegyvereket 50 forinttól 100 ftig
Lefanchenx Revolvereket l l forintól 50 frtig
Eigner és társa Unlon-Revolvereit, gyári árak mellett 20 frtól 28 frtig
Esyrsövfl zsebpl»ztolyok párját 2 frt. 80 krtól 20 frtig
KéteHÖvü i«eb-pi«ztolyok párját 5 frt. 80 krtól 25 frtig,
nemkülönben Flobert-lele szoba-pisztolyokat éNpnskakat,Lefancheax-töltényeket. mindennemü nyutacsobat, gyatacx-Képeket, vada*z-ta*kákat, s a
vadászat minden egyéb és legu'abb szükségleteit.
- Irásbeli megrendelések gyorsan s kölönös figyelemmel teljesittetnfk.
^-r Kimeritó árjegyzékekkel kivínatru szolgálunk.
191 (6 — 9)

Biztos s előnyös

fehérnemü.

Viz által légzárolt

A vadászat kedvelőinek.

kitünö hathntósága vé&tif
ajanlatrainéltó

Hímzések, csipkék,

257 ( 2 - 2 )

Főraktár: kigyó-tér.
Nagy választéku raktár, mindennemü selyem- és nemezkalapokb ó l , n r a k , hölgyek és gyermekek számira, saját és külföldi
gyártmányok, kelme-vadasz-kaiapok, házi- és vadastsipkak, Unrsmak, nyakkendők, nta/.asi nemeztopánkák. ugyszintén hölgyi nemez-czipók bórtalppal, papucsok
és egészségi nemeztalpak.
Az összes formák az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mellette álló számok pontos kitétele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát kérjük
megjelölni.
Kalapok, festés, tisztítás vagy
divatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.
1. sz. vadász-kalapok, zöldek és szürkék, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
2. „ félkemények, feketék és szürkék, 3, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig
3. „ félkemények és lágyak, fehér
és szürke 3, 3.50,4. 4.50 6ftig.
4. félkemények és lágyak, febér
és szürke selyem szegélylyel 3
3, 350, 4,4.50. 5 ftig.
félkemény és lágy, fekete fs
5.
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
kalapok ft. papok számára, si6.
mák 4, 6 frt, selyem-nemez,
fin. 4, 5, 6, ftig.
félkemény és lágy, fekete ó»
7.
szürke 3.50, 4.50, 5 ftig.
félkemény és lágy, fekete és
8.
szürke, selyem szegélylyel 3.50,
4, 5, 5.50 ftig.
9. „ félkemény és lágy, fekete és
szürke 8, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig
félkemény és lágy, fekete és
10.
szürke 3, 3 5), 4, 4 50 5 ftig.
I I . „ legujabb alaku félkemény 3.50,
4, 4.50, 5, 5.50 ftig.

12. sz leguj abb alaku vízmentes, kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.
13. „ legujabb alaku félkemény és
szürke 8, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
14. „ széles karimáju félkem. és lágy,
fekete és szürke 4, 4.50, 5 ftig.
15. „ legujabb alaku vizm. kemény,
fekekete és szürke 3.50, 4,
.4.50, 5 ftig.
IS. „ kemény, fekete, sima nemez és
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.
17. „ egész lágy, fekete és szürke
8,3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
18. „ inas- és kocsis-kalap, fekete
félkemény, 8, 8.50, 4, 5, 6 ftig.
19. „ legujabb alaku félkemény és
lágy, fekete és szürke 3.50, 4,
4.50, 5 ftig.
ÍO. „ legujabb alaku vízmentes kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.
21. „ kocsis-kalpag,kemény és lágy,
fekete 3, 8.50, 4, 5, 6 ftig.
2 2 . , , kucsmák 2 ft 50 kr. krjával,
asztrakán 5 ftig, persa prém
5, 6, 7, 8 ftig.
23. „ Piros török sipka 1.80, 2 ftig.
24. „ Huszársipka,piros és különféle
színben 3 50, 4, 5 ftig.
25. „ inas-kalap, fekete, fél és egész
kemény 3 50, 4, 4 50, 5, 6 ftig.
Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.
számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
3 ftig, 9. tzámuból fekete és szürke,
selyem és bársonyszegélylyel 2 50,
3 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.50, 3 ftig Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 3
3 50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig

Nagybani é8 darabonkint eladás.

Elöfizetési felhívás

IZRAELITA KÖZLÖNY
hitfelekezeti érdekü hetilapra.

Elöfizetési feltételek:

Heckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem utcza 4. sz.) megjelentek és minden
könyvkereskedésben kaphatók:

Asbóth Lajos. Görgei. Czáfolat Assermann honvédezredes és miniszteri
titkár védiratára. függelék: Észrevételek Görgei: „Gazdátlan leveleire. (32 lap, n. 8-rét) fűzve
• • . . . , . . . .
40 kr.

A forradalom költészete. Költemények és közlemények az 1848—49-ik
szabadságharcz idejéből. Szerkeszti és kiadja Áldor Imre. (8-rét
358 lap.) Petőfi S. arczképével. Füzve 2 ft. Diszkötésben . • 3 ft.

P o s t á n k ü l d v e v a g y B u d a - P e s t e n házlioz h o r d v a :
Lajos orsiággyülési beszédei. Második kiadás. Kossuth
Évnegyedre (oktober —deczember) . . . .
1 ft. 5 0 kr. Kossuth
aczélmetszetü arczképével. 1867. (304 lap, nagy 8-rét) füzve
2 ft.
Félévre (julius deczember)
3 „ — »
BnagT" Rendes szétküldés eszközölhetése végett az előfizetések ide- Pap Dénes. Okmánytár Magyarország függetlenségi harciának törtenetéhez 184S-I849. Elaő kötet (424 lap, 8-rét) fűzve . . 3 ft.
M^^
jében beküldése kéret k. — Az előfizetési pénzek, bérmente(Második kötet sajtó alatt).
sítve az alulirt kiadó-hivatalhoz intézendők.
(3-8)

Az Izraelita Közlöny kiadóhivatala
Pest, egyetem-uteza 4. sz. a )

Réso Ensel Sándor. Az esküdtszék Magyarországon. Kézikönyv. (XVI.
212 lap, 8-rét) füzve
1ft.50 kr.

«*
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WALSER FERENCZ

Menyasszonyi készletek,

agynemfl, ingek, »xoknyak, fókftték, harUnyák, zsebkendők stb.

nagy kereszt-utcza 3-ik szám alatt

Uuiuburgi és hollandi

PESTEN.

vasion.
Tűrs F.-nél Pesteu,

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

váczi-utcza ,,a nagy Kristóf" mellett.

2ö6 (1-8)

Szabadalmazott raskalap legujabb
szerkezetű.

valamint a legujabb szerkezetű

A fak&lap yagr a régiebb sserktaetk

tüzi-fecskendők

Pezsgőbor

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb
gyáraiból, u. ra.
Uo et A Chandott a Kpttrnay crémant
rose
t ft. 5 0 kr.
Napoleon grand vin a Ay erűmant
rosé
S ft. 8 0 kr.
A fentebbi ujokbót Vt palaczkokban
1 ft. 50 kr
A. pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5 ' , engedtetik.
261 (45-60)

készítésére.

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

Pest, oktober 11-én 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai U.jdonsá«ok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Pel évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Pel évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a V«»«rn«pi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
ígtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, WoUzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külÖD
minden igtatás után 30 uj krajczár.

Alexander Floch,

Vakanovich

In Wien, Ober Döbling Nr. 28.

nak jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEK.

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

ajánlja li'KÍiltflnóbb, j ó e» oleaó órákkal gaedagon ellátott raktárát, t évi jotallai mellett a l alább következö arjescyiek szerint.

M.inden tőlem vásárolt óra, legyen ar függő, fekvő, vagy bármely
állapotban levő, — általam a logpomosabbnus u legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az órák, a napórák szerint igazíthatok, — tisttelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10 — 11 forint
„
arany-foglalvánnyal, rugóra
12—18 „
„
hdlgyek számára
14-16 „
,,
8 rubinra
14—16 „
kettós födéllel
15-16 .,
„
üristály-üveggel
. . .
15- -16 „
horgony-órák 16 rubinra
16—18 „
„
kettós födéllel
18, 20, 22 „
kristály-üveggel
„ angol
g horgony-órák
gy
y 19,
g 22j^ 26
„ horgony tábori órák kettős födéllel
2#, 24 „
„
valódi remontoir órák (kengyelénél felhuzundó)
. . . . 28—80 „
„ ugyanazok kettós födéllel
3(6-88
„
Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
30—82
„
„
„
arany-köpennyel
34—86 ,,
„
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
. . . . . . . .
25—28 „
„
„ hölgyeknek, zománcz e» gyémánttal
40—45
„
„
„
,.
kristály üveggel
42-46 „
„ ugyanazok kettős í ödéliel 8 rubinra
40-45
„
v,
„
tománcz és gyémánttal
őö—67 „
»
horgony-órák 15 rubinra
86—40 „
„ ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 46 —6l> M '
ii horgony-órak kettós födéllel
55-68 „
„ ugyanazok arany köpennyel
66, 70, 80, 90, 96 „
„
<,
kristály-üveg s arany köpennyel
60-75
„
„
horgony-órak hölgyeknek
86—40 .,
„
ugyanazok kristály-üveggel
48-62
„
„ horgony-órák hölgyeknek kettós födéllel •
50-65
„
„ remontoir-órák
70, 80, 90. 100 „
„ ugyanazok kettós födéllel
UO, ISO, 130, 150, 160
Inga-órák, hetenkint! felhúzásra
• • 16, 20, 22, 24 „
„ óra és félóránkinti ütőre
89 -42
,, óra és uegyedóránkinti ütőre
• • 48, 50, 55 „
Havi regulatorok
30—32
„
; . ; ..; ..• .
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Kzüst lánczok 4 lt. 00 kr., 5. 6, 6 ft. 60 kr. 7 ft-ig.
Legfinomabbak iramain modoru 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, lőftíg.
Hosszu nyaklánczok 7. 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.
g$F~ Vidéki megbiíások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, legpontosabban teljesittHtnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-Órak csomagolásáért 1 ft. 60 kr. számittatik.
196(8-12)
$ ^ " Javítások, óualkotta esiközok ea gépek segitségével 6 évi, Genf,
Brüssel és Páris legjobbhirü óiagjáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
tetszeuéuek. kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizonyítanak. Mint eddig, ugy ezután in oda foyoktörekedni, hogy javitásokat legjobban
véyMhes»ek ét csak jól sxabiílyzott óráhat aljak el; aiórt szives pártfogásért esd
K o h u

Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

Kiálló-tulajdonos

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

HÁTU MÓR kiadásában megjelentek:

i

Az 1865/8-ki eddig szentesített

j

éspedig:
186'/r-diki 18 törvényczikk. Zaebkiadás, ára . . . 4 0 k r .
1 8 6 8 - d i k i 2 6 t ö r v é n y c z i k k . Z s e b k i a d á s , á r a . . . . 6 0 .,

I összes országgyülési törvén) czikkek
Mindkettő nagy 8-réttt kiadásban együtt, ára 1 ft.

Országgyűlésünk jelen folyamában annyi életbevágó törvény — például az adótörvény — lett már alkotva, hogy azokat mindenkinek birnia kell. A többi szentesítendő törvények gyorsan fognak következni.
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Elöfizetési felhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1868.

évi oktober—deczemberi

folyamára.

Elöfizetési feltételek:

A Vasárnapi Ujság: és Politikai Újdonságok
(„Örssá>.gyülési

eljött.

Beszédtár"-ral)

postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre (oktober—deczember) . . . . 2 ft. 5 0 kr.
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Évnegyedre (oktober — deczember)

. . . .

1f t .5 0 k r ,

Csnpán a Politikai Újdonságokra.
(„Országgyülési Beszédtár1'-ral együtt):

Évnegyedre (oktober—deczember) . . . .

1 ft. 2 5 kr.

WK^E^ A két lap, öszhangzó tartalmánál fogva magában egyesit
w^^r
minden hasznos tudnivalót, s ölcsó áránál fogva minden osztálybeli olvasni szerető ember által könnyen megszerezhető; — minélfogva a
fentebbi előfizetési felhívás at.cz. olvasóközönség szivesfigyelmébeajánltatikW/StK^ Tiz előfizetett példányra rendes gyűjtőinknek s mindazoknak,
wK^^
kik lapjaink számára előfizetéseket gyűjteni szándékoznak —
tiszteletdíjul egy ingyen példánynyal kedveskedünk. srtF" A pénzeslevelek
bérmentes küldése kéretik.
PF* A csupán Vasárnapi Ujságból — folyó évi júliustól kezdve,
inéK néhány tcljesszáiuu példánynyal szolgálhatunk.
i Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdoiiságok kiadó-hivatala
(6 — 6)

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

Antal,

a horvát tótországi tartománygyülés elnöke.

minden honpolgárnak!!

KOHN PHILIPPE

(Pat«k, Philippe és társa genfi órasok tanitvauya-

tisztelettel

Tizenötödik évfolyam.

harangöntö,

minden áron.

BBT" Árjegyzék bérmentve.

MF* Hímzések, fehérnemű, csipkék.
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41-ik szám.

_

GntiEtáv. — Nyomatott saját nyomdájában Peaten 1868 (egyetem-uteza 4-<)ik SKÍIII alatt).
\

