616

51-ik szám.
Olcsóbban mint bárhol!

KOHN PHILÍPPE

(Patek. PhlHppe és tárna genfi órások tanítványának jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA

bámulatos* olcsó árakon kaphatók
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ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal pazdagon ellátott raktárát. 8 évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állapotban levő, — általam a iegponiosabbans a légi zorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban lentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10 — 11 forint
arany-foglalvánryal, rugóra
12 — 18
„
,'
httlüyek számara
14 — 15
„
„
8 rubinra
14 —15
„
.,
kettős födéllel
15—16
„
„
kristály-üveggel
. . .
15—16
„
horgony-órák 15 rubinra
16 — 18
„
„
kettős födéllel
18,20,22
„
angol horgony-órák kristáh-üveggel
19,22,26
.,
horgony tábori órák kettős födéllel
222, 24
„
valódi remontoir ór. k (kengyelénél felhúzandó)
88—80 ,,
ugyanazok kettős födéllel
35-88
„
Arány henger-órák (8 az.) 8 iubiura
30—82
„
,,
arany-köpennyi 1
24—86
„
n
„
órák hölgyek síámára 4 — 8 rubinra
,
^5—28 ,,
„
„ hölgyeknek, zománcz es gyémánttal
, 4O—45
,,
„
.,
v
kristály-üveggel
-2-45
„
„ ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
_ ^0—45
„
„
zománcz és gyémánttal
'
5—57
„
n
„
horgony-órák 15 rubinra
* $6—^0
„
« ugyanazok, finom arany-köpennyel
* 46—50
„ horgony-órák kettős födél el
5ő — 58
» ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 96
„
kristály-üveg a arany köpennyel
60 — 75
„ horgony-órák hölgyeknek
36 — 40
„ ugyanazok kristá'y-uveggel
48—52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50—55
"
remontóirórák
70,80, 90, 100
"
ugvanazok kettős födéllel
110, 120, 130, 150, 160
Inga-Órák, hetenkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24
„
óra és fólóránkinti ütőre
89—42
óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55
„
Havi regulatorok
80—82
„
Montre-Proletaire (munkás órák) a kei gyi Inéi balra felhúzva, lapos üveggel 14 ft.
Ébresztők órával 6 forint.
Ezüst lánezok 4 ft. 60 kr., 5. 6, 6 ft 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 16 ftig.
Hosszú nvaklánozok 7. 8 ft 60 kr. 9, 10. 15 ftig.
jJÍJF"" Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, legpontosabban telje-ittetutk Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomagolásaért 1 ft. 50 kr. szán ittatik.
314 (.r>-lü)
fPgT" Javítások, öna'kotta es«kö?ök és gépek segítségével 6 évi, Genf.
Brflssel és Pari* legjobbhirü óra;,} áraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek éí olcsín számittatnak. Órák, melyek nem
tetszenének, kicseréltetned. — Említendő, hogy Pesti<n való taitózkodáfom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a íolyton újuló megbízások bizo-'
nyitsnak. Mii.t eddig, ugy ezután is oda fo« ok törekedni, hogy javításokat legjobban
tisztelettel

és csak jól szabályzóit

órákut adjak

el; azért szíves p á r t f o g á s é r t e s d

Kohn Philippe, óra^j áros, Dorottya-utcza 2. sz.

(3-8)

porczelíán-Cóstészeti raktárában Pesten,
2 £z^r^csen-utcza 4. szám.

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar királyihoz czimzett
szállodával szemközt,

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

vászoiirHlia-gyárának-vezetösége
BÉCSBŐL.
(Karntnerstrasse Nro 27.) „zum Erzherzog Kari"

Tíiblt kitüntetések
tulfijdono a.

Ipar-miikiállítás.
1807.

s ajánlja, már is szépszámnak örvendő t. ez. nagybani és kisebb mennyiségbeni vásárlóinak, következő — s minden versenyzést kiálló — legolcsóbbra szabott fogyasztási áruezikkeir.
(a nyakterje!me megkivántatih), 2, 8, 4,5,
6 - 8 ftig a legjobbak.
s i m á k v ft

- 8 0 - 2 ft-;

es
belga vászonból

fincm h

g ,
2 ft. 50 kr., valamint svekzi formára, s leg| ujabb szabásuak, hímzéssel 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4, 5 ft.,legfinomabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és csipkével 6 — 8
ftig. (Fanfasie parisienne )
b 0
z ujjal 3 ft. 60 fcr., hímzettek

Női éji-ingek,

6

-6 f dg
x ft

- 50 k r > 2 f t '

2 ft

- 50 kr--

lovag szabásra, frarsezia és ma-

gyar formára.

Nfii-nadrágok, vászon, perkál vagy parketból 2 ft. 50 kr., 8 ftig, hímzés betéttel.
líói-pongyola vagy éji-corsetttk, perkail v^gy legfinomabb ptrketból 2 ft., 2 ft. 60
kr.; vásron vagy franczia batizból, himzéasel 3 ft f>0 kr., 5 — 6 ftig.
Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb parketból 4 ft., betételekkel 5 - ö ft. és 8 ft.
uízályiyal (legújabb divat).
Női-harisnyák vagy férfi-kapezák, 1 tuozat 5, 6, 8 —10 ftig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágot 2 ft., 8—4 ftig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, ínüveszesilt:g vart mellel (nyakterjelme megkivántatik), 6, 7,
8 - 1 0 ftig.
Flanell férfiinged minden szinben, 4 ft. öOfcr . 5 - 6 ftig (nyakterjelme megkivántatik).
Nyakgallérok, legújabb minta, 1 tuczat ára 2, 8

THEA
1 font Sansinsky (orosz családi then)
1 ,, Lansin (virág-thea)
1 „ Mandarin (igen erős thea)
Egyedüli raktár
. T
389(1 — 8)

•

1 tuezat ezérna batizvászon-zsebkendö hölgyek számára 5, 7, 9 - 12 ftig a legfinomabb.
1 tuczat asztal- vagy törülköxíi-kendő, ára most csak 6, 7, 8 — 10 ftig a erérnadamasz.
Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 6, 6, 8,
10 — 12 ftig a legfinomabb damaszból.

4 frt. — kr. |
4 ,, 5 0 ,,
5 „ — ,,
i i v ^ i '
••

Unschnld Edenel,

Pesten, váczi-uteza

4 ftig (a nyakterjelrae megkivánfatik).

1 tuczat rumburgi vásron zsebkendő 1 ft. 50 kr. 2 ftig a kisebbek; 2 ft. 50 kr., 3 ít. 50
kr., 4, 6, 6, 8—10 ftig a nagyobbak és finomabbak.

hires thca-kereskedéséből Bécsben,

.,a 1 é r é i h e z . "

Csipke-függönyök ára egy ablakra ö, 8, 10 — 12 ít'g.
80 róf színes agyi emüre valö 8. 9. 12

16 ftig a legjobb.

298 (6 -6)

30 róf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehdritetlen 8 ft. 5u kr., 9 ft. 50
kr., 11, 18, 15—18 ftig a legszebb.
1 vég */« széles 30 röfös rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22 -25

Fűzök

(Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár Magyarország és Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8 — 10 ftig a legújabbak varrás nélkül.

38 rőfös kreasz vagy gazdasági vászon, 14, 16, 18—20 ftig a legszebb minőségű.

Rolni gépgyár részvény-társulat
Bayenthalban Köln mellett a Rajna vidékén.

Ajánlja magát mindennemű legkitűnőbb szerkezetű gőzgépek s gőzkazánok szállítására minden megkivár, tató nagy:ágban; készit továbbá közlöirépeket
(Transmissioneu) s berendezé i alkatrészeket, K<|>IW . papír- és légszeszgyárak,
valamint vaspályák stb számára, Gyártmányai szilárdságaért gyárának hirneve s
nagyszerűsége eléggé kezeskedik.
J^F~ A megrendelések rendkívüli olcsó árakért s a lehető legrövidebb
idö alatt enzkOzAltetnek.
P V * Közelebbi tudósítást merhetni Pesten, Teréz-város, háromszivntcia 23-ik szám alatt, 11-dik ajtó.
285 (7—12)
Kiadó-tulajdonos HrrkmuBt

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
fP^"~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtat&sn&l csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. ét Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

tisztelettel jelenti, hogy gyári raktára mostantól fogva

Pesten, a váczi-uícza kezdetén Mocsonyi-féle 4. sz. a. luhlian létezik,

40 —42 róf kitűnő takács vászon, (finom ágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14, 15,18,
22-24 fiig a legjobb.
48 rófös belga takácsvászon 22, 26, 30—35 ftig; ingekre különösen aánlhat<5.
60—54 róiös hasonlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, S0, 35, 40, 50, 60,
80-100 ftig.

Levélbeli megrendelések

Inget, melyek a
testhesnem jól álInnak, \Í88SMVétetnek.

a pénzösszeg beküldése vasúti vagy posiai utánvét s teljes jótállás mellett mindenhová elküldeni készek vagyunk. A
leveleket kérjük ekkép czimesni :

P OG L E,

gyári raktárának Pesten,
4. szám alatt.

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

SO forint erejéig
vásárlóknak, ráadásul 6 db. asztalkendövrl kedveskedünk.

: t

i

arácsonyi és újévi ajándékok

P E S T É X.

végezhessek

Tizenötödik évfolyam .

József
Nemcsak az 1848-ki I. t. czikk betűi,
hanem minden magyar szív őrzi dicsőült
József főherczegnek, Magyarország ötven
éves nádorának kegyeletes emlékezetét. Félszázadon át, a legsúlyosabb és kétesebb
időkben volt ő a nemzet vezére; közbenjáró
a korona és az ország közt oly korszakban,
hol arra kétszeresen szükség volt, nem lévén
felelős kormány.
Kétségkivül József nádor érdemei nagyok
és tiszteletgerjesztök voltak. De talán azok
sem nyerték meg annyira a nemzet szivét
neki, mint az, hogy udvarában magyar
szellem uralkodott s mindenek fölött, hogy gyermekeit magyaroknak neveltette. Részint a budai
várpalotában,részintaz alcsúti uradalomban időzve,
a gyermekek ott növekedtek, s a derék öreg nádor
annyira magyar környezetet adott nekik, hogy ők
tulajdonkép a magyar
nyelvet tekinthették s tekintették is anyanyelvöknek. Neveltetésök, a mellett, hogy magyar, nagy
mértékben demokratikus
is volt. Nemcsak hogy el
nem zárták őket, mint
uralkodó családok sarjait
szokták, a nép gyermekeivel való érintkezéstől, sőt
arra bő alkalmat és módot
nyújtottak nekik. Az alcsúti parasztgyerekek, kikkel a kis István, később
meg József főherczegek
gyakran együtt labdáztak,
pitykéztek vagy szánkáztak, egyszerűen Palatinus
Pistának, meg Palatinus
Jóskának hittak a különben vezetéknévvel nem
biró föherezegeket. S a budai gyinnázium növendékei közül nem egy emlékgy
szik még m a i is,, hogy
gy
midőn a szabad bejáratú
nádori várkertbe játszani
mentek szerdán, szombatonvagy vasárnap délutá-

főherczeg.

nőnként, az élénk, vidor József főherczeg is ősz nádor meghalt, s mikor helyét a királyi
játszó csoportjaik közé vegyült s mint hoz- kegyelem és a nemzeti bizalom együttes
zájok mindenben egyenlő, vigan töltötte letéteményese István foglalta el! Azok szép
velők a szabad délutánt.
idők voltak, s nem térnek soha vissza többé,
Az öreg nádor s a lelkes és jószivü Do ha lelkesültség tekintetében tán, de az öröm
rottya főherczegasszony, nem egyszer gyö- naivságával soha. István sorsa tragikus lön.
nyörködve szemlélték, a budai nádori lak, A nemzeté is az. S húsz év eltemette, behevagy az alcsúti kastély ablakaiból, gyerme- gesztette a sebeket; el nem feledtetheté.
keiket összevegyülni a nép vagy a polgárok
Húsz év múlva a dicső honvéd nevezet
fiaival.
újra föltámad. S e név, a királyi tapintatosKi nem emlékszik a bánat s az azt felváltó ság ritka mértékűfinomságával,azon névvel
riadó öröm kitöréseire, melyek 1847-ben fel- hozatik kapcsolatba, mely a 20 év alatt sem
váltva tölték be az egész országot, mikor az vesztett fényéből s rokonszenvességéből
semmit: a József főherczeg
nevével. Kineveztetését a
leendő honvédség főparancsnokává, ha nem oly
zajos és riadó, de szintoly
meleg és mély örömmel s
rokonszenvvel fogadja a
nemzet, mint Istvánét egykor királyi helytartóvá.
Személyiségéhez s működéséhez a legőszintébb szeren csekivánatok s a legszebb remények vannak
kötve.
Midőn ez alkalmat fölhasználjuk, hogy a főherczegnek tökéletesen talált
arczképével diszesitsük lapunkat, s e magyaros, nemesen komoly, és boldogult atyjára oly élénken
emlékeztető arezvonásokat
bemutassuk olvasóinknak,
rövid vázlatát kell adnunk
azon élet eddigi folyamának is, mely ezentúl egészen a hazának lesz szentelve.
József föhg az 183336-iki fontos reform-országgyűlés tartama alatt s
annak színhelyén Pozsonyban született 1833. márczius 2-kán. Édes anyja
Mária Dorottya würtembergi királyi herczegnő
volt, kinek nemes jótékony
szive annyi hálakönyet s
annyi áldást idézett föl.
JÓZSEF FŐHERCZEG.
Édes
atyja a nádor politi(Természet után rajzolta Marastoni Jószef.)

619

618

kr.

kai, illetőleg diplomatiai pályára szánta e
fiát; mert az idők, az állandó béke s politikai fejlődés ama korszakában e pályát gyümölcsözőbbnek láttaták, mint a katonait. A
sors ezt is, mint annyi egyebet, máskép
akarta. Józsefből is katona lőn.
De nevelésének marékkor meg volt vetve
magyar és polgári alapja. Szive azon nemzethez vonzotta öt,melynek kebelében született,
s melyhez való rokonszenvét egy perczig
sem olthaták ki az idők gyászos fordulatai,
a nemzet meghasonlása az uralkodó családdal; sőt leveretése s súlyos szenvedései még
növelték szivében a részvétet e bukásában
is oly nemes és tiszteletet igénylő nemzet
iránt.
Midőn az ősz nádor 1845-ben íélszázados nádori jubileumát ünnepelte, a kis herczeg mint kadét lépett a nádor-huszárok
közé. Nevelése azonban 1848-ban sem volt
még bevégezve s attól kezdve, a viszonyok
fordulatai miatt, a hazán kivül, Bécsben és
Prágában folytattatott. De bármint igyekeztek is tanítói elfelejtetni vele magyar születését, s elforditni szivét a szerencsétlen hazától és nemzettől, a gyermekkori benyomások
kitörülhetlenek maradtak s parancsolólag
követelték jogukat. Távol a hazától is magyar maradt szive, s midőn katonai pályája
ide visszavezérlé, számtalan jelét adta annak,
hogy magyar maradt.
1853-ban örnagygyá neveztetett kiacsászár-dragonyosoknál s Olrnützben lakott;
majd Prágába tétetett át a herczeg Wása
nevét viselő magyar gyalog ezredhez. 1854ben alezredes lön s Bécsben és Morvaországban állomásozatt. 1855-ben a 37-ik magyar ezred tulajdonosává neveztetett ki.
1856-ban ezredessé lőn, sa következő évben
régi hő vágyát érte el, midőn a 8-dik dragonyos ezreddel Magyarországba tétetett
által. Előbb Sopronban állomásozott; majd
1859-ben a magyar alföld szivében Kecskeméten és Félegyházán, hol a főherczegi ezredes tiszta magyarsága, nemes szive és
népszerű magaviselete által minden >-zivet
megnyert. Jellemző adomák egész sora. kerengett róla a nép ajkán; az alsóbb osztályok iránti szívélyes leereszkedése, jótékonysága a szegénvekhez, magyaros feszteJensége
a miveltebbek között, közmondássá váltak
s az egész családját egykor környezett, szeretet és kegyelet nimbuszával vették öt
körül.
1860-ban tábornokká' léptetett elő. De
új minőségében távozni kellett ismét szülőföldéről, s ez sokat levont az előléptetés örö
méből. Olaszországba rondelteteft, hol egész
1864-ig állomásozott. Ez idő alatt vévé nőül
az angyali jóságu Klotildé szász-koburgkoháry herczegasszonyt, kibe azonnal átönté magyar érzelmeit, megtanitá öt magyarul s rokonszenvet költött benne nemzetiségünk és irodalmunk iránt. Mennyire
magyarnak tartja magát a föherczegnő is,
mutatja azon körülmény, hogy midőn 1867ben anyává vala leendő, Magyarországra
jött betegedni, hogy magyar szülöttet hozhasson világra. A kis Mária-Dorottya-Amália
föherczegnő Al-csúton született s nagyanyja,
az áldott emlékű nádorné nevét nyeré a keresztségben.
József föherczeg az 18(H!-i szerencsétlen
porosz háborúban mint dandárparancsnok
vett részt a IV. hadtestben ; előbb a schweinschedeli, majd a königgríitzi döntő ütközetben. S midőn itt Festetich gr. hadtest-parancsnok lábsebe folytán csata képtelenné
lőn, József vette át a hadtest-parancsnokságot, s oly hősi elszántsággal s ősi magyar
vitézséggel küzdött a legveszélyesebb pon
tokon, hogy alóla ez öldöklő csata folyta
alatt két lovat lőttek ki, másik kettőt mégse- j

besitettek, s maga is kéz-fején jelentékeny,
bár nem veszélyes sebet kapott.
A háború végeztével tényleg hadtestparancsnokká s altábornagygyá neveztetett
ki, s ily minőségben tétetett át Linczbe.
Az 1867-dik június 8-ki feledhetlen koronázás alkalmával magyar tábornoki díszben
láttuk öt királyi nagybátyja kíséretében,
kinek a magyar szellemű főherczeg, különös
királyi kegyével s rokoni szeretetével dicsekedhetik.
Ennek s a benne vetett legmagasb bizalomnak jele a felállítandó magyar honvédség főparancsnokává történt kineveztetése.
A nemzet törvényhozóinak legközelebbről
az országgyűlést bezáró trónbeszéd alkalmával volt módjuk e kinevezés fölötti országos örömet hangosan nyilvánitni azon szívélyes éljenzésben, raelylyel a királyné
kíséretében megjelent föherczeget kisérték,
s mely bizonyosan viszhangot költ az egész
hazában.
Végül még azt emiitjük, hogy József főherczeg lelkes és buzgó pártfogója nemzeti
törekvéseinknek, mivelődési mozgalmainknak s azok közt irodalmunknak. Többi közt
lapunk is szerencsés ö Fenségét évek óta előfizetői közé számítani.
József főherczeg most 35 éves. Az élet
férfiúi szakának küszöbén áll; deli, erőteljes, nemes magyar alak. Hazánk történetében kétségkívül nevezetes, s reméljük, áldásos szerep vár reá. Vajhakoszoruzzaötazon
siker, s kisérje egy hosszú pályán annyi áldás, mint dicső emlékezetű atyját, késő
sírjába!
á—r—

Falun.
Künn a kia ház előtt ülének
Az öregek a kis padon,
Árnyékán a ház ereszének
Csendes meleg vasárnapon.
Ott volt a kántor piros orral
S Péter a rokkant obsitos,
Ott a falucsősz nagy ostorral
S Venczel a vén cseh lakatos.
A fiatalság künn a réten
Dalolva játszott, mulatott:
Dala szétrepült a vidéken
S az öregekhez behatott.
,Hej mikor én is igy vigadtam',
Szólt Panni néni ssomorún,
,Beh más világ volt akkor itten,
Tudja kend apjuk, a búcsún?'
Biczczent az agg; de a bakkancsos
Átveszi a szót: „Meghiszem!
Hát mikor én prádéra jártam,
Eszem a lelkét kedvesem;
Csakúgy szédültek mind utánam
A sok szép herezeg-asszonyok,
Hanem én — — no de soh' se bánom,
Jobb tán, ha rá sem gondolok!"
S önérzettel körültekintett —
Mosolygott az egész csoport;
Jól ismerték legény korában:
Csúnya, pisze kis fiu volt.
.,,Mit ér ez mind — szól rá a kántor,
Haszontalan szó, fecsegés:
Asszony-hstykeség — lárifári!
Világ-bolondság az egész.
De mikor én a rókás mentét
Elvesztettem sógor veled,
Emlékezel-e „anno egyben"
Akkor volt ám a bő szüret;
Mikor három nap, három éjjel
Mulattunk ott a csap alatt,
A negyediken mentünk saéjjel
S az üres hordó ott maradt.'"
,,, Hej be igaz, hogy más világ volt,
Bizony más — mond a lakatos —
Akkor jöttem be Leitmericzból
S lettem e helyen áj lakos.
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Akkor nyájas volt „Katka" vélem
S mint egy kis galamb néze rám;
Ma dirmeg-dörmög, zsimbelődik
S csak azt se mondja: „Saczikám."
— Nem a világ folyása fordult —
Tréfál a csősz, a víg öreg,
Dehogy, dehogy! csak az a baj, hogy
Megöregedtünk, emberek!
S nagyot nevettek mind egy szálig
S rá töltve a kihűlt pipát,
Kiballagtak a kert aljáig
S az új dalokat hallgaták!
Szelestey Lásztó.

Vázlatok az 1852-iki befogatások történetéhez.
in.

A Tervvázlat egy kitörendő forradalom
előrajzát foglalta magában. De az egész mii
a rakonczátlan ábrándozás, a gyakorlatiatlan tapintatlanság s gyermekes alaptalanság
bélyegét horda magán. A külföldi viszonyokról ugy beszélt, mint a ki biztosan van
értesülve. Mazzini, Louis Blanc és Ledru
Rollin csak ugy hemzsegtek benne,— s valósággal egyetlen egy biztos adattal sem bírt.
Nagyon számított az itthoniak könnyen hivőségére s szándékosan színezte kedvezöleg
az európai nézetet és viszonyokat, s az egész
arra volt számítva, hogy csalhatlanságot
követelve, a kételynek még árnyát se tűrje:
holott az egész alapjában s következtetéseiben merőben hamis volt.
Ki készítette e körülbelöl egy nyomtatott ívre mehető iratot, arról nekem mai
napig sincs tudomásom. Fogságunk hosszú
évei alatt elkeseredésünk szomorú óráiban
sokszor az a gondolat is támadt bennünk,
hogy az osztrák agents-provocateurök müve
volt az egész.
A második fő-fő corpus delicti azon iromány volt, melynek neve : az „Evszaki
Rendszer." E? egy titkos társaság elörajza
volt; elméletileg ügyes munka, de ez is teljesen gyakorlatiatlan, a mint olvasóim azonnal meg fognak győződni róla.
Az egész titkos társaság élén egy láthatatlan kormány állott, melynek tagjait senki
sem ismerte; de a társaság legkisebb tagja
is erős esküvel volt kötve az engedelmességre a láthatatlan kormány iránt. Már
maga e körülmény, tekintve a titkos eljárások iránti nemzetiellenszeavünket, elég volt
arra, hogy dugába döntse az egész szervezetet.
E szervezet további részletei az idősza
kok és időrészek megnevezéséhez voltak
kötve.
A beosztási idönevek személyt és területet jelentettek. E szerint Szent István koronájának egész birodalma képezett egy esztendőt. Ez alatt értetett Magyarország s
értetett egyszersmind a legfőbb polgári és
katonai ^ ^rancsnok; — ki volt légyen ez a
terv szerint, Kossuth-e vagy más, nem tudom. Fogolytársaink egyrésze azt mondta,
hogy az auditorok Kossuthot értették; mások
Napóleon herczegről beszéltek, különösen a
kik európai rokonszenvekkel szerették magokat és másokat is ámitani.
Az esztendő 12 hónapra osztatván, ebből
nagy Magyarországra esett küencz hónap;
Erdélyre három hónap; az erdélyi három
hónap volt 1-ször a Székelyföld, 2 szór a
Maroson inneni és 3-szor a Maroson túli
hónap. E három hónapnak volt három polgári és három katonai főnöke, ha pedig e
két minőség egy személyben volna egyesíthető : az utasítások még czélszerübbnek
mondák az egy személyt.
A székelyföldi hónap eloszlott 4 hétre:
1. Marosszék, 2 Udvarhelyszék, 3. Három-

rabbi mintegy 300 volt jelen; másfajta zsidók
Erdély többi részének kormányáról mind- !I csak
szék, 4. Csikszék; mindenik hétnek megvolt
szintén igen nagy számmal.
A gyűlési tagok számára készült egyes sátosaját főnöke. A hetek eloszlottak napokra; ez ideig nem sokat tudok. Annyi bizonyos,
hogy
mindkét
hónapságra
nézve
két
főrangú
rokon
kivül volt még egy külön nagy sátor,
egy-egy hétben volt 5—6 vagy 7—8 nap a
hazánkfiát
emlegették;
egyik
gr.
H.
L.
lett
magának
a gyűlésnek tartására. E sátor keleti és
körülmények szerint. A napoknak voltak 10
nyugati oldalai szélesebbek valának, mint az
volua,
ki
nemrég
a
Siklósy
vizgvógy-intéze- - 1 2 óráik. Az órák körülbelöl századosi
északi és déli részek; ajtaja csak egy volt, mely
rangban állottak, ezeknek voltak perczeik 50 tében halt meg; a másik egy most is szereplő napkeletre nyilt. A sátor közepén volt egy kis
vagy 60, s a mint aztán a társaság szapo- kitűnő talentomu jeles" hazafi; hir szerint asztal, és a mellett egy szék az elnök számára,
rodott rnásodperczeik is, ezek lettek volna mindketten vissza is utasiták a kinevezést. A szemben az ajtóval, tehát ugy, hogy folyvást ketörvényszék vádjai szerint az említettek teen- letre tekintsen az elnök. Az elnök pedig ekkor Zakaa közemberek.
A kinevezéseknek ugy kellett történni, dője volt összeírni minden olyan bárminemű riás volt, egyetlenegy, vagy legalább legfőbb a Léviféle nemzetségből a jelenlévők között. Az elnöki
hogy az egész hálózat az esztendő kezében fegyvert, mely az osztrák rendőrség figyel- szék körül székek voltak nagy számmal, a gyűlés
mét
kikerülve
az
igaz
hazafiak
rendelkezése
legyen, de a tagok egymást ne ismerjék.
alatt állott; továbbá össze kellett irni a még tagjainak számára. Ezeken túl némi távolságra
Az esztendő kinevezte a hónapokat, ezek a
korlátok, melyek elzárták nemcsak az idegeneket,
létező 1848—49-iki Kossuth bankjegyeket; hanem mindazokat a zsidókat is, a kik ősi családi
heteket, ezek a napokat, s igy tovább; de a
ezenkívül fenn kellett tartani a nép remé- leszármazásukat megbizonyitani s a valódi zsidó
hónapok egymásról mitsem tudhattak, vanyét, nyugalmát s készíteni azt a tettek órá- nyelvet folyvást b ^ - ^ n i képesek nem valának.
lamint semmit se tudhattak egymásról a
Ilyenek legtöbben voltak a Oj:»nyol és olaszországjára.
hetek, napok, órák. Legalább igy volt meg
Hirszerint 1852. februárban a birodalom beliek között, mint a kik a nev. >tt országokban
írva a tervben.
különböző pontjain történt elfogatások egy csak lappangva tartózkodtak, s némelyek önként
Az alsóbb rangú saját főnökének tett je- nevezetes minisztertanács tárgyát is képez- megégették családi okmányaikat, tertué._-"ítesen
lentést, attól vette utasításait — de sem a ték — hol nem tekintve sem az egész Euró- világi érdekekért, el akarván titkolni csaláai- és
maga, sem főnöke társait és azok fölebbva- pában helyre állott csöndre, sem az elfoga- nemzeti leszármazásukat. Az ilyeneknek zsinagógájok, vagy más oly intézetök sem lehetett, a
Ióit nem ismerte. Csak azzal közlekedett, ki tások által újból felizgatott közvéleményre, melyben a héber nyelvet megtanulhatták vagy
őt bizalomra méltónak találta és csak azok- elhatároztatott a legkeményebb rendszabá- tökélyesithetták s gyakorolhatták volna.
kal lefelé, kiket ö maga talált felszólításra lyok alkalmazása; mindazáltal a részletekre
A gyűlés első napja október 12-dike vala. Ez
méltónak.
s épen az alkalmazásra nézve nagy vélemény- az első nap azonban csupa köszöntésekkel s bemuHárom ember együtt soha sem beszélhe- különbség volt a miniszterek közt. A minisz- tatásokkal telt el. Megvizsgáltattak a szükségelt
tett e tárgyról az utasítások parancsa sze- terelnök Schwarzenberg herczeg mindenkire bizonysági oklevelek, vagyis általában az illetékességi igazolványok. Ezen vizsgálat következmérint. A szabályok értelmében ez iratokat és kötél általi halált kivánt szabatni, kinek nye lett az, hogy csak háromszázan maradtak a
az egész ügyet csak a hónapok és hetek ol- csak tudomása is volt a dologról; mit, midőn gyűlés alkotó tagjai.
vashatták és tudhatták. A percznek és má- társai különösen Gyulai hadügyminiszter
A második napon, azaz; október 13-án kezdősodpercznek csak annyit kellett tudni, hogy elleneztek volna, heves kitörésekre engedte dött a gyűlés törvényes folyama, és az elnök felekkor és ekkor legyen készen, lándzsával, magát ragadtatni — végre elájult, s többé állván, előadta, hogy e nagyszerű egyetemes gyűkarddal, puskával vagy a mi fegyvere van; minisztertanácsban — nemsokára bekövet- lés czélja nem más, mint az, hogy eldöntessék:
vajon eljött-e már a Messiás vagy várni kell még
de néki a nagy tervekről, rendszerről stb. kezett halála miatt — részt sem vett.
őtet?!
semmit sem volt szabad tudni.
A gyűlés tagjai őszinte komolysággal hánySchwarzenberg Félix herczeg e szigoráSzükségesnek tartom fölemliteni a látval éles ellentétet képez unoka-öcscsének ták, vetették a kérdést, vitázva a felett, fel-felhatatlan kormány postáit és postamestereit.
Schwarzenberg Károly herczegnek akkor er- ütve és vizsgálva a szentirásokat.
Az emissáriusok rendesen nyugot felöl jötA többség nyilván kimondá, hogy nem jött
délyi kormányzónak, az erdélyi nép emléké- még el a Messiás; — de voftak néhányan, a kik
tek Hamburg, Bécs, Pest, Kolozsvár, M.ben ma is kegyeletesen őrzött eljárása. Mint határozottan állították, hogy el kellett már annak
Vásárhely, Brassó vonalán, aztán keleten
átalában az ország minden ügyeiben, ugy jőni, mert különben nem volna rajtok, oly sok
húzódtak ki Jászvásárra, Ploestbe, Bukukülönösen e szerencsétlen elfogottak és hozzá- idő óta az Istennek kemény Ítélete.
restbe vagy más oláhországi városba. A renEzután vizsgálták és vitatták azt, hogy mitartozóik irányában a legnemesebb és legdezés főmestere a beteges kedélyü, izgatott
képen,
mirnódon kell tehát a Messiásnak eljönnie ?
humánusabb eljárást követte, s számtalan
és fanatikus Mack Konstantinápolyban és
— Némelyek azt mondák, hogy a Messiásnak egy
esetben tette raagát szembe az auditorok- rendkívüli hatalmú és dicsőségü földi királyképen
Bukurestben tartózkodott.
és törvényszéki tagokkal, kik a szenvedést kell eljönnie, ki nagyobb lesz minden fejedelemIV.
apró bosszantásokkal is igyekeztek súlyos- nél, népét megszabadítja, és a templomot régi dicsőségében ismét helyre fogja állítani. Családi
A nép 1851 végén azt suttogta, hogy bítani.
Az akkori idők úgynevezett „igazság- eredetére nézve pedig a Messiásnak mindnyájan
1852. január l-jén egyszerre fog kitörni a
forradalom Parisban, Bécsben, Pesten, Ko- szolgáltatása" azonban csak ment a maga megegyeztek abban, hogy annak szegény sorsú
szűztől kellett vagy kell születnie. — Különösen
lozsvártt, Lembergben, Berlinben, az olasz utján s elvégezte dolgát. A foglyok egyre e ponton támadtak fel azonban némelyek, határovárosokban, szóval egész Európában; e híre- szaporodtak s a börtön-helyiségek uj és uj zottan állítván, hogy a Messiás valóban eljött már!
ket az álemissariusok és agents-provoca- vádlottakkal népesültek meg. A hosszú vizsAz elnök tehát, folytatólag, azt tűzte ki vita
teur-ök széliében hosszában beszélték, s utol- gálati fogságnak, titkos kihallgatásoknak stb. tárgyául, hogy azok, akik azt hiszik, hogy a Mesjára a jámbor székely nép is hitte; s bár, végre 1853 végén és 1854 elején egész sereg I siás eljött már, — mondják meg; hogy ki volt temint fentebb mondám, szabály szerint sen- szigorú ítélet és végrehajtás lett a követ- | hát az? Némelyek erre azt mondák, hogy nem
más, mint Ilyés, mert nagy hatalommal és dicsőkinek sem lett volna szabad a dologról be- kezése.
séggel lépett fel; levágta a bálványok papjait;
szélni, de azért minden látható ember, aszEzeknek részletesebb előadását, vizsgá- halálos üldöztetést szenvedett; csudálatos módon
szony, leány, gyermek a „láthatlan kormány"- lati s Ítéleti fogságunk szomorú krónikáját, az égbe ragadtatott, s tanainak folyvásti fenn- •
ról beszélt, mely már hatalmába kerített más alkalomra tartom fel. Eznttal búcsút tartásáról gondoskodott, — midőn EHzeust tanitványul hagyá. Ezt sem fogadták azonban el minmindent és csak idö kérdése, hogy nyiltan veszek — bár ideiglenesen az olvasótól.
denek.
és láthatólag is fellépjen.
Ez az egész história t. olvasó oly hiheEgyik napon estefelé, midőn az éj kezdett
A hadi törvényszék vádjai szerint: a szé- i tétlen fantomszerü , hogy ma csakugyan
borulni a tájékra, az is határozottan vita tárgyává
kely föld polgári hónapja m.-vásárhelyi ref. j semmi valószínűséggel sem látszik birni, s tétetett, hogy vajon mi volt, ki volt tehát ama
tanár Török János volt. A katonai hónapnak az ember hajlandó volna valami hóbortos Názárethbeli Jézus?
Földvári Károly-n&k a hires ezredesnek kel- álomnak képzelni, ha a végén ott nem állana
E nagyfontosságu kérdés megvitatását máslett volna lenni, ki akkor Marosszéken egész meztelenségében a gyászos bitófa és napra halaszták. Ekkor a farizeusok állottak elő,
s nagy erélylyel vitatták, hogy a Názárethbeli
Andrásfalván lakott; de ö a kinevezést soha a rideg börtön.
Deák Farkas.
Jézus, Messiás teljességgel nem lehetett, mert nasem kapta meg, és az auditorok minden ügyesgyon szegény volt, s a Mózes törvényeit többízsége sem bizonyithatá be, hogy Földvári
ben megsértette
Ezt azonban sokan nem hagyTörökkel valaha összeköttetésbe lépett volna.
A zsidók egy egyetemes gyűlése ták helyben, s különösen egy Ábrahám nevű rabbi
Részemről meg vagyok győződve, hogy
felállván monda, hogy a Jézus csudákat tett;
Magyarhonbaii, 1650-ben.
vakokat, sántákat, némákat stb. meggyógyított. —
Földváry nem is lett volna hajlandó ily reVaion magyar hazánk izraelita fiai, kik most Ah — mindez bűvészet, csalás volt — mondának
gényes színezetű titkostársaságba lépni, sem
farizeusok- ő ma "-a tette azokat előbb álnokokká
Töröktől vagy társaitól valami megbízást oly hatalmasan gyüléseznek Budapesten gondol- |i astb.
stb. De Ábrahám ezekkel meg nem elégedett,
iák-e, hogy az ő világszerte való őseik kozul soelfogadni, ő a nyilvános küzdelem és nyílt kan, egy, még hatalmasabb gyűlést tartanak egy- azt mondván hogy hát a kik vakon születtek és
harczok embere volt mindig s legkisebb haj- kor,' a türelmes magyar hazában?
pedig elébb a Jézusnál, - hogy foghatott ezeken
lammal sem birt a cselszövésre.
Az 1650-ik évben,—egy franczia jró szerint a bűvészet? Ördöggel való szövetkezés ordog!
Udvarhelyszék hete Gálffy Mihály volt, Buda körül, egy szemtanú angol szerint pedig mesterség volt tehát az e g é s z - mondának a
a vádak szerint. Háromszéké: Horváth Ká- (mert mi érdekes is történhetnék a világon, a hol szeletbe szorított farizeusok. Ekkor tortént az,
hosfy egy Zebedeus nevű farizeus, a legzabolátlaroly, s gyanú volt mint katonai hétre Cser- angol nem lenne jelen?) Nagy-Ida mellett több nabb indulattal iszonyú káromlásokat szólott a
százakra
menő
sátorok
közt
lengett
vagy
zúgott
nátoni Cseh Sándorra. Csikszék főnökségé^
! az őszi fuvalom. A világnak különböző részéből názárethbeli Jézus ellen.
vel páter Verest gyanúsították.
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Nem maradtak némán a jelen volt sadduceueok sem, e legalább a keresztyénség elleni gyűlöletben, megegyeztek a farizeusokkal.
Végre azt is vita tárgyává tették, hogy mi
tehát az a tan, az a törvény, a melyet az állítólagos Messiás, a Jézus hátrahagyott ? Természetesen az evangélium s általában az uj-szövetségi
szent-írások ! Ök azonban ezeket kiindulási pontul vagy alapokul teljességgel nem fogadták el,
8 épen ez által ténylegesen nyilvániták, hogy az
evangélium alapján álló protestántismussal és
protestánsokkal semmi közük nincs. De a római
pápával — ugy látszik — már előre érint!r<>zéeDe
tették magukat, mert az ez által hozzájok rendelt
papok közül behívtak a gyűlésekre két jezsuitát,
két augustiniánus és két franciskánus barátot.
Ámde ezek é r v t és javaslatát is ha!•'^zottan
visszautasitáka zsidók, — -ésnagy zenebonatámadt
elannyira,', bogy a vitatlf-'--ÍJ* tovább folytatni
lehetetlen vala. — Míg a következő — már nyolczadik — nap<- . is egybegyűltek azonban, de
csupán a végre, hogy a következő gyűlés helyét és

1848—49-ben jó idő járt a bajnokokra. Ugy
termettek láttatlanban, mint eső után a gomba, s
telerajzolták aranyos ákombákomokkal a nemzet
történetének lapjait. A világ nyelve egy óriási
harsona lett, mely nem szólt egyébről, csak a magyar dicsőségről, a magyar vitézségről.
Ki ne emlékeznék örömmel vissza e lelkesültségteli szép napokra; kí ne vágynék lapozgatni ez
aranyos könyvben, aki a magyar katonát, a magyar
huszárt csak solferinói meg königgratzi dicsősége
ut^.n ismeri?
Az ácsi szőlőhegyek alatt történt. Innen a
magyar huszárok veregették prüszkölő paripáik
Bzügyeit, — egy néhány dűlővel odább, az erdő
íjában pedig vasas németek számolgatták, hogy
ily nyakas ellenséggel szemközt, mint a magyar
huszir, vajon mennyi idS alatt lehet átmasirozni
abba a nyugodalmas szép világba, hol a jó tubákillat közé nem vegyül semmiféle kellemetlen puskaporszag, a hol szinig tejföl az aludttej, 8 a hol
a honvédnek nem lesz más kötelessége, mint szolgakép puczolgatni a cserepár bugyogóját, meg
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— Megállj gyerek, a ki apád lelke van, elkergetted előlünk az ellenséget!
Nem egy, nem száz, de ezer ilyen apró epizódot lehetne kikapni a krónikásnak a 48-iki
honvédhuszár életéből.
Vitézsége csakúgy határtalan volt, mint a
szive jósága.
A huszár a pákozdi ütközet után elfogott és
lefegyyerzett négy árva horvátot, kit gézengúz
vezetői elcsaltak az ekeszarv mellől és rávitték a
magyarra. Sirt utánok otthon egy csomó asszony
és két-akkora csapat gyerek, de már benne
voltak nyakig, nem volt menekülés. Büszkén hajtotta maga előtt a huszár mind a négyet és olyan
nyalkán trappolt végig a falun, mintha a világ
minden képzelhető dicsősége be lett volna varrva
dolmánya bélésébe.
Észrevette ezt a falu népsége, kaszára, kapára kapott és agyon akarta verni a gyámoltalanokat. Nagyon megboszankodott e kegyetlen
szándékon a huszár, kirántotta fényes kardját s
közéje csörditett széles lapjával a felbőszült nép-
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Magyar huszár és kozák foglyok. — (Beszédet Kálmán rajza.)

idejét meghatározzák. Ez Szíriába harmadik
évre tüzetett ki, — d e elmaradt.
^2 Mindezeket majdnem csupa regénynek tartana az ember, ha a külföldi és a hazai irók is
több ponton egész komolysággal nem emlegetnék
az előadottakat. — Hazánk izraelita fiai, kik irodalommal is oly kitűnő mértékben foglalkoznak,
bizonyosan nem fognak sajnálni néhány perczet,
hogy e kérdést, melynek méltó helye van hazai
históriánk mezején is, a történelmi forrás, kutatás
és kritika fáklyáival kellő világításba helyezzék.
E. I.

A jószivü haszár.
(Életkép.)

Régen volt, tán nem ia volt igaz.
Festő lerajzolja, régi dicsőségről álmodozó
költő egy édes bús pillanatában megénekli, a falu
leány népsége hosszú unalmas téli estéken pörgő
rokka mellott eldudolja. Hogy is volt csak? Emlékező tehetség segíts!

kamásliját. A közéjük csörditett] kartács ilyféle
gondolatokat érlelt meg fejükben.
— Kapitány uram — esdekelt eminnen a
huszár — legyen embersége, ne hagyja lődözni
azt a szegény népet. Ereszszen minket rá.
— Nem szabad — hangzik a kurta, katonás
felelet.
A huszár várt egy darabig — aztán nem
állhatta meg, hogy kérését újból ne ismételje.
— Kapitány uram, bizony szégyent vallunk
velük. Elszaladnak egy szálig, ha még sokáig lődöztetik a szegény párákat.
— Majd később! — hangzék újból a kérlelhetlen válasz.
Utoljára csakugyan megfordultak amazok
az ágyutűz elől és ugy elszaladtak* mintha sohse
tanultak volna életükben egyebet a futásnál.
— Nem meg mondtam — fakadt ki a huszár
nagyot pödörintve kacskaringós bajuszán — hogy
elmegy az ebugatta!
Es elkezdett messziről fenyegetni át a nekipirosodott tüzérekhez:

nek, tüskés baiusza alól egy jó adag káromkodás
közt eregetv . KÍ e szavakat:
— Megállj a ki lelke van a paraszt apádnak,
ne merj nyúlni az én jószágomhoz, fogj magadnak
horvátot, ha agyon akarod verni!
Hát mikor a muszkákkal gyűlt meg a baja.
Hej azok kurucz napok voltak; kánikula a csikorgó tél közepén. Olyan sorokat vertek egymáson, mint a netnezis, mikor nagyon jó kedve van ;
ha akkora ellenségei nem lettek volna egymásnak,
tán még meg is szánták volna egymást.
Úgyis annyi a légy ebben a szegény országban, hogy akaratlanul is kettőt üt agyon az ember
egy helyett, mit jön ide be a muszka szaporítani
a fölöslegest — gondolta magában a honvéd természetes egyszerű eszével — mit avatja be magát
fogadatlanul a mi dolgainkba, minek vállalkozik
rendet csinálni ott, a hol nem bizták rá az ország
dolgait?...
És szörnyen, de nagyon haragudott rá. ölte,
pusztította, fogdosta, a hol kezeügyébe esett,
eszébe juttatta az apja kinját, a hova elért kardja
hegye, megszorította, a hol szerét ejthette — volt

is oka rá — de sohsem volt kegyetlen a védtelenek irányában.
Kotyogó Gyurka hires legény volt annak
idején a maga falujában, melyet a véletlen- e, a
gondviselés-e, ki tudná megmondani, ott felejtett
az aranykalászos alföldön, kinyujtóztatva az egyik lábát egészen a
kanyargó Tiszáig s beszegélyezve
talpát fűz- és rekettyebokrokkal.
Apja, kit megsüvegelt az egész
falu, eljegyezte az ekklézsia számára, el is küldték a kecskeméti
kollégiumba, de nem nagy sikerrel.
Gyurka kitűnő harangozóvá nőtte
ki magát a kollégiumban töltött
három év alatt, czifrán be tudta
vágni a lágyfa padokba bicsakjával a nevét, de a tudományokban
nem nagy kárt tett. Egyszer valami csínyért ott fogták az iskolában
porzós csuszára, s az idő oly átkozottul lassan czammogott a mi
Gyurkánknak, mintha fél világ kinja
lett volna madzagolva a lábaira.
Unalmában kapta magát s faragott a praelegáló kathedra kellő
közepébe egy nagy lángoló szivet,
abba a maga nevét, alája ezt a
szót, hogy: Rózsi, s a két nevet
összefonva egy rozmaring koszo •
ruval, ott hagyta díszelegni a kathedra közepén.
A komoly tudományok tollazgatásában megkopaszodott proffessor ur másnap természetesen kurta
processust óhajtott csinálni a bicsakhőssel ; Gyurka pedig harmadnapra otthon volt atyja házánál és
kereken kimondta az öregnek, hogy
nincs akkora darab arany a világon, a mivel visszacsalogathatnák
a kecskeméti kollégiumba. Különben Rózsi mindennek az oka.
Mint efféle Írástudó ember, bekerült a számtartó melléjfélig írnoknak, félig botos ispánnak, s esténkint eljárt a biró háza elé megnézni, hogy kinyilt-e már Rózsiék
szegfűje ?
Sem a Tisza partja, sem az a
helység, melyben Kotyogó Gyurka
számitgatta ujjaia a lakzi napját, nem volt a világ
végén, semmi esetre pedig oly messze, hogy el ne
hatott volna odáig az a bűbájos nóta, mely igy végződik:
Ha még egyszer azt izeni,

a huszár-lóger és a falu tornya közt volt valami —
egy csapat szálláscsináló lovas kozák. Négyen
voltak — Kotyogó Gyuri pedig azt gondolta,
hogy früstökre való ez a négy kozák. Közéjök
keveredett, az egyiket szivén lőtte, a másikat le-

zsavizébe mártott toll kellene annak leírásához,
a mi ezután történt.
Hogy megnőtt! Milyen nyalka vitéz vált belőle! hogy megszépült, hogy megkomolyodott! —
sopánkodtak a szomszédok.
— Messzi útról jövök Rózsim,
egy kis bajom is akadt ezekkel a
^
.
fránya muszkákkal. Rózsi, kínálj
meg először egy csókkal, aztán
meg egy korty borral.
Rózsi kipirult, kis arczáját eltemette a huezárdolmányba, aztán
beugrott a kis szobába leakasztani
a csutorát.
Az agyonkinzott két muszka
csakúgy öltögettea nyelvét, és szorongatta a nyeldeklőjét.
A huszár szive megesett a két
istennyomorékján.
— Kínáld meg az istenadtákat
Rózsi — szólt a jószivü huszár kérges tenyerét a leányka vállán pihentetve, — hadd legyen ezeknek
is jó napjuk! — Bocsássa meg nekik
az isten, a mit ellenünk vétettek!

A szolnoki honvédemlék.
„Hazafias tisztelettel van sze<
rencsém a honvédelmi bizottmánynak jelenteni, hogy Szolnokot tegnap elfoglaltam s az ellenséget
futamlásra kényszeritettem. A megrémült ellenség szaladásában sok
hadi szerelvényeket, sőt a 2-ik
vasas ezred pénztárát is hátra
hagyta. Négy száznál több fogoly,
ezek közt törzs- és főtisztek, tizenegy darab hat- és tizenkét-fontos
ágyú, 20 lőszer- és társzekér, jelentékeny mennyiségű lőazer, fegyver s a fent emiitett pénztárban
7000 ezüst forint jutottak birtokunkba. Az ágyuk és társzekerek
lovastul foglaltattak el, melyeknek
száma száz darabra megyén. 1849.
márcz. 6. «—

Damjanics."

A dicső emlékű tábornok jeSzolnoki lionvédemlék.
:
:
lentését azzal egészítjük ki, hogy
.
az ellenséges sereg vesztesége emvágta, a hátramaradt kettőt pedig elkezdte befelé berekben 800 főre ment; részünkről két százra,
hajtani a falunak. A kardlappal dirigálta őket há- azok közt aránylag legtöbben a könnyű fövegü
tulról, mint a karnagy a bandát. A falu szélén lengyel dzsidások. A csata, márcz. 5-én, méltó
aztán az atyafiak gondoskodtak róla, hogy legyen volt Damjanics és elhíresült bátorságu serege hírgúzsaly, mivel összekötözni a két rimánkodó kvár- nevéhez. Volt része a számitásnak, cselnek, megMindnyájunknak el kell menni!
lepetésnek is: téveMeghallotta. Szolgezésül ágyuzott Vénoknál maga a táborcsey a Tisza hidjára,
nok tűzte föl mellére
mig Damjanics Tószeg
a rendjelet és avanzsi. felől közeledett óvaroztatta huszárőrmes.jy=-^C- = ~
tosan: de végül mégis
térnek. Elkövetkeztek
" " "a szurony, Damjanics
aztán a végtelen zaés honvédéi kedvencz
rándoklás napjai s a
fegyvere, döntött. —
látott és tapasztalt dolKertek és sóházi rakgok komoly barázdá.
tárak
által fedezett
kat szántottak a gondágyukból szórták tütalan fiatal homlok tazöket az ellenség
lajába. De jó a gondagyúi, fedezetlenül a
viselés ; nincs oly üstösikon közeledő serekös, bármi kanyargós
günkre. A heves veés hosszú legyen is az
zér nem pusztitá emútja, hogy vissza ne
berei lelkesedését és
térjen a kiinduló pontvérét hosszas álüngára. Vajon mi lett a
láaban;
rohamot vezébiróék Rózsijából?
nyelt azonnal: és kenem sírta-e agyon maresztben működő
gát a szegényke? nem
ágyukkal,
biztos heölte-e búbánatában
lyen 20 lépésről tüzelő
magát a Tiszába? nem
vadászokkal szemben,
pusztitották-e el a
szuronyt szegezve rocsöndes házikót az elhant a diadal-ittas
lenséges csordák? —
legénység diadalmas
gondolta magában —
vezére szavára.
és eszébe jutott a kecsE n«gy fontosságú
keméti kollégium kaütközetet határozotthedrájaba
faragott
tan a szurony dönszív.
tötte el.
Hiába a szív szív
Alcsúti uradalmi kastély. — (József fóherczeg birtoka.) — Rrajz. Keleti Gusztáv.
A csata után eltemarad a huszár dolmették a halottakat,
mány alatt is.
Egyszer hosszú idő folytán hazafelé vetődtek. télycsínáló kezeit. Oda terelték őket a helység külön sirba a mieinket, másba az ellenséget, —
Akkor már nagyon kuruczul állt az ország dolga, háza elé, lovaikat pedig kikötötték a kutágas mellé, tisztességes hadi diszszel utóbbiakat is.
A szolnoki temető egy jeltelen sírjában kéts a fránya muszka ugy pusztított itt benn a hazá- a szegény párák legalá )b jóllaktak a biró szénászáz hős testvérünk nyugszik. Azok emlékére
ban, mint a sáska. Kotyogó Gyuri sarkantyúba jából.
kapta paripáját s neki ment a falu tornyának. De
A viszontlátás édes örömébe, a szerelem ró- fognak díszes szobrot állítani 1869. márcz. 5-én,

622

3

liuszadik évfordulóján a szolnoki győzelemnek. E
szobor rajza* mai számunkban veszik olvasóink;
Gerenday készítette a legkeményebb sóskúti kőből.
Magassága 16 láb és 6 hüvelyk, az alsó része 10 láb
3 hüvelyk quadrátban. Tetején négy felé ugyanazon
katonai jelvények; legf ölül egyik oldalon Magyarország czimere, másfelől Külső-Szolnokmegyéé,
cserkoszorúval körítve. — A szobor tervét Borosnyai László, K.-Szolnokmegye honvédegyleténok
elnöke adta; kivitele Gerenday érdeme.
Föliratai a következők :
I. oldalon:
A haza szabadságáért,
a szolnoki hareztéren
márczius 5. 1849.
elesett honvédek emlékére, a bajtársak,
hálás honfiak és leányok.
MDCCCLXVHI.

II. oldalon:

Memóriáé heroum
pro libertate patriae
in Campo Szolnok
die 5. Mártii a. 18-Í9.
Caesorum
Consortes, patriotaeque grati
pos. a. 1868.

'A

III. oldalon:

Vad kényt, zsarnokparancsokat,
Lánczot nem tűrtenek,
S szabadság, te szép égi lény,
Érted vérzettének.

IV. oldalon:

Hol legtöbb honfivér lepé
A harczi síkokat,
A népszabadság ott tenyészt
Legszebb virágokat.

A szobor maga 1200 forintba került, mely
összeget Szolnokmegye polgárai, osztálykülönbség nélkül gyűjtöttek össze. Hangversenyeket,
műkedvelői színjátszásokat rendezett az ifjúság;
a szolnoki dalárda egy előadással 100 forintot
szerzett; gyüjtőivekkel fáradoztak némelyek, s a
megye községei közül néhány a büntetéspénzeket forditá e czélra. így kétszeres emlék: a megye közönségének kegyeletéé is.
Egyesek közül b. Wodianer Mór említendő
meg, mint ki az alaphoz 6000 darab téglát ajándékozott és szállított. — Erlich Mózes 100 frtot
adott. Az államvaspálya ingyen, a tiszai felettébb
csekély díjért szállitá a 275 mázsát nyomó szobrot.
A szobor alapja folyó évi november 21-én
tétetett le ünnepélyesen, nagy társaság jelenlétében, Blaskovich Miklósné, szül. Edelsbacher
Marianna úrhölgy által. Az alapba, kőbe vésett
czin ládába Horváth Mihálytól „Magyarország
függetlenségi harczának története" helyeztetett.
Ezeket tartottuk följegyzendőknek a kegyelet és nemzeti dicsőségünk ez emlékéről, melyben
ha része van az egész megyének, az intézésért és
a létrehozás körüli buzgalomért nagy részben
Borosnyai Lászlót, a megyei honvédegylet derék
elnökét illeti az elösmerés.
Nincs szebb, mint midőn az életben maradt
vitéz szeretettel emlékezik elhullott társaira, s a
béke áldását élvező polgár azokra, a kik éltöket
adták öveik jólléteért, szabadságáért.
Ilyen hősök még sokfelé nyugosznak hazánkban jeltelen domb 'alatt. Minden vidék követhetné Szolnokmegye példáját; saját nemesebb
érzelmei emlékét is fölemeli azzal.
Réthi L.
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Székea-Fehérmegye sok egyhangú tájéka
közepette a legkellemesebb benyomást teszi reáok
az úgynevezett „váli völgy", mely nem vadregényességével ragad el, hanem kedvessége által köt
le; mely nem a romok és bérezek komorságával,
hanem a csaknem egymástérő falvak idylli csendjével, a völgymedencze élénk virányával 8 a távolabb kékellő Vértes hegység korrajzaival hagy
hátra lelkűnkben maradandó képet.
De mégis elfeledjük ez egyszerű szépség utóhatását, i.ha Aljcsút kastélyát, angol-kertjét, európai hírű mintagazdaságát s ez utóbbinak
szebbnél szebb majorságait megnéztük. — Földi
paradicsomban1 képzeljük magunkat, midőn az
alcsúti határ egyes részeit bebarangoljuk, a hol
minden lépten-nyomon ölelkezik az emberi
szorgalom a természet termelő erejével.
Ha Székesfehérvár felől, tehát nyugati oldaláról, jövünk Alcsútra, távolról semmi feltűnőt
sem látunk, s csak midőn a gyönyörű palota tárul
fel szemeink előtt: akkor kiáltunk fel a meglepetés akaratlan hangján. S méltán. Mert Fehérmegyében sok szép úri lak van, de az alcsútihoz tá-

volról sem hasonlítható ceak egy is, s igy, a ki
azon oldalról jön, valóban meglepetve érezheti
magát. József nádor egy olyan épületet emelt
oda, mely megfelel mindazon igényeknek, a mikre
csak egy kormányfőnek országos gondoktól ment
óráiban szüksége van. A legpontosabb arány,
finom műizléssel egyeeitett csín, helyes beosztás a
tudomány, művészet és a nagyúri élvezetek számára s valami oly berendezés látszik e palotának
ugy külsőjén, mint belsőjén, hogy mestermű gyanánt tekinthető bárki által is. Szerette is e helyet
a boldogult nádor s szabad idejét legtöbbnyire
Alcsúton tölté. Kiment gyakran az egyszerű kis
helységbe, meglátogatta a ref. lelkészt és iskolát,
szóbaállott a legegyszerűbb földmivesekkel is,
bajaikban mindenkor meghallgatta őket, 8 nem
volt eset, midőn ne segített volna rajtuk. De nem
csak maga tett ilyeneket, hanem gyermekeit is
kibocsátotta felügyelő nélkül. Beszéltem Alcsúton
sok földmivessel, kik örömsugárzó arczczal mondták e), hogy együtt játszottak gyermekkorukban
a „Palatínus Pista"-val és „Palatínus JÓ8ká"-val
s hogy sokszor fölcserélték barna kenyerüket a
Pista vagy Jóska által kastélyukból hozott ,,fehér
kalács"-csal! Ki csodálkoznék aztán ily dolgok
hallatára a felett, hogy a lakosság ma is benső
meghatottsággal s eltitkolhatatlan szeretet érzésével emlékezik egykori földesurára?!...
Azonban tegyünk egy kis körsétát. A kastély környezetében egy angol kert van, melyben
a lehető teljességben feltalálható a forró égövnek
minden nálunk tenyészthető növénye. Akár a
kaktusz-házba, akár a narancs-és czitrom-kertbe,
akár a sajátképeni viruló növények közé lépjünk,
akár végre a külső, gyönyörűbbnél gyönyörűbb
platán és más fasorokat tekintsük : mindenütt új
szépségekre bukkanunk, melyek a legtöbb helyen
értékességük és sokaságuk által kötik le figyelmünket.
Ha tovább megyünk s nem restelünk felfáradni a magas s mára határban levő Messzelátóra:
gyönyörű kilátás jutalmaz meg bennünket. Erről
a fáczánoaon 4t a különböző helyeken fekvő majorok felé tartunk, melyekhez kiegyengetett platánsoros utak vezetnek, s melyeknek mindegyikében más gazdasági állat tenyésztetik. Egyikben
legnemesebb fajú juhok, másikban szarvasmarhák,
a harmadikban lovak stb. vannak. A tehenészetnél különösen érdekes megnézni, hogy miként
készítik márvány-medenezékben^a nagy mennyiségű sajtot, vajat és túrót.
Majorságai vagy pusztái a következők: Máriavölgy, Hatvan, Vérth-Szent-György, Kinza, Göböljárás, Bányavölgy. Mindegyiknél csinos, svájezi
modorban épült gazdasági épületek a a felügyelők
számára berendezett lakházak vannak Ezek körül
különböző fajú gyümölcsfa-, u. m. dió, cseresznye,
alma, körte stb. erdők Vannak.
Kimondhatjuk egyszóval, hogy Alcsúton a
szép össze van kötve a hasznossal és czélszerűvel.
Kastély, kert, külgazdaság s ennek fajai mind
erről tesznek tanúságot. S ez annyival inkább
bámulandó, mivel ez uradalom csak 1819-ben
jutott királyi adomány folytán József nádor birtokába, s az előtt elhanyagolt birtoka volt a
tanulmányi alapnak. 1819 előtt a jelenleg létező
dolgoknak még hire sem volt, sőt terméketlen
kopárság volt az ogész, de József nádor kifáradhatatlan buzgalma, munkakedve és akarata legyőzte
a nehézségeket, s ma a legszebb mintagazdaságok
egyike, daczára azon körülménynek, hogy 1848
óta — a viszonyok változása miatt — nem részesülhetett azon kiváló gondban, mint az előtt. De
most már újra föllelte Alcsút a maga Józsefét s
nem csal, ugy hiszem, a remény, hogy 20 év akaratlan mulasztásai sokszorosan helyre lesznek
pótolva.
E. L.
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(Vége.)

A török itteni uralkodásáról ez időből kevés
szóhagyomány maradt fenn. De az bizonyosnak
látszik, hogy a drégelyi és gyarmati törökök e
vidéken rizs-termeléosel foglalkoztak. Szécsénkén
egy száz-, az illési pusztán másfél ezer ölnyi, Szelesténynél még hosszabb gát mutatja, hogy a vizet
a rizsföld öntözésére ezzel fogták fel.
Visszakerülvén Drégely magyar kézbe, a
17-dik század országgyűlései, a végházak megerőditésénél Drégelyét majdnem soh'a sem mulaszták el. így 1602: 14. t. ez. Drégely-Palánk és Nógrád várához Zólyom; 1604: 13. ugyanoda NagyHontmegye közmunkája rendeltetik. 1605-ben
Drégely'vára őrsége Bocskainak önkényt hódol;
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1606-ban a zsitva-toroki béke, a több ipolyvidéki
várak közt Drégely-Palánkot is a magyar király
részére biztosítja. 1608: 15. ismét Trencsénmegye
közmunkáját rendeli Palánkhoz; 1613. 8. viszont
Nagy-Hontét; 1618: 49. Horvát György selmeczi
járása; 1622. 36. ismét azon járása Bori Ferencznek; 1635: 92. 14. §. Hontmegye egy — 1638:
70. 6. §. két járása; 1647: 153. 15. §. e megye
ismét egy járása rendeltetik ki Palánkhoz. Míg &
török bírta Drégelyt, nem sokat czeremóniázott,
ráírt laconice Hontmegye alispánjára: „te kutya
viczispán, holnap száz szekér legyen a vár alatt!"
1649-benDrégely-Palánk hiányzik az országgyűlés által megerősittetni rendelt végházak sorában, mert Ibrahim budai basa, hivatkozva gróf
Forgács és Zrinyi példájára, kik a török birtokot
háborgatják, Palánkot elfoglalá, de nem soká
tartá meg, mert már 1650-ben a megyei jegyzőkönyvből Pogrányi Ferenczet tudjuk Drégely
vára kapitányának. Az országos közmunkán kivül
Hontrnegye majdnem évenkint járult segitséggel
a palánknak karók s vesszőkkel megerősítéséhez
s a katonaságnak élelmezéséhez.
1655: 3. Palánkra 200 lovas és 200 gyalog
őrség, ezenfelül a 116. t. cz.-ben a vár kijavításához Trencsén alsó járása rendeltetik; a rendelet
az 1659: 130. t, ez. 9. §-ban ismételtetik. De már
az 1681: 5-ben, hol a végházak újból megerősítése
a törökség kiűzetése előtt utoljára rendeltetik, a
végházak sorába Drégely csak annyiban fordul
elő, hogy az 1655-ben ide szánt katonaság Korponára tétessék át. Miből az következik, hogy
Drégely rendes erőd lenni megszűnt.
Maga Drégely falu, a portyázó törökök és a
várbeli magyar katonák folytonos sarczolásai
miatt, a szomszéd Hidvég, Leklincz, Ipolykeszi
falukkal együtt 1630-ban lakosai által üresen hagyatott, mígnem 1646-ban Ibrahim budai basa
szétoszlott lakosait uj alku mellett visszaállitá.
Az eredeti szerződés törökül, magyar fordítással,
több év előtt elveszvén, másolata megvan a
parochia históriájában, melyet 1808-ban gróf Nádasdi Ferencz akkor itteni plébános, utóbb kalocsai érsek szerkesztett. „En Ibrahim Cselebi Budán, adom tudtára mindenkinek a kiknek illik,
kivált az hatalmas Császárnak igaz híveinek,
mivel az Drégelfalva nagy sok időktől fogvást
pusztaságban lóvén, most ismét újonnan épülni
kezdett, és hatalmas császárunk birodalma alá
hódoltattuk, hogy azért ők békeségben nyughassanak és épülhessenek, megalkudtam velők, adójok, személyök és szolgálatjok felől, ugy hogy
minden gazda sz. György és sz. Mihály adójára
fizessen 50—50 pénzt, egy-egy pint vajat. A gazda
azonkívül két forintot, a zsellér 25 pénzt, és dézmákkal, borral, búzával tartoznak; szarvasmarhától 3—3 pénzt fizetnek. Ebben fogadom emberséges hitemre, hogy őket megtartom, a mig jobban
épülhetnek. Melyről adtam ez pecsétemmel megerősített levelemet. Váczon die 15. mai. 1646.
Idem qui supra." — Ugyancsak a parochia históriájában másolatilagfeumaradtll. Rákóczi Ferencz
latin védlevele Esztergomból 1706-ról; Bercsényié magyarul, kelt Losonczon 1708. és Pálfié
németül, Budán 1712. A Rákóczi támadás alatt
Palánk ismét megerősittetett; Drégely vár kastélya azonban már akkor tetőtlen vala; jelen század
elején pedig, ugy a mint romjaiban szemlélhető,
gazdasági czélokra s a dejtári templom építésére
nagyrészt szétbontatott.
A 17-dik század első felétől kezdve máig, a
reformátusoknak egy esperessége — tractus —
máig Drégely-Palánkról neveztetik. A magyarországi reff-rnált ekklézsiáknak Ember Pál által
irt, Lamp /ridrik által 1728. Utrechtben kiadott
históriájában e tractushoz Hontban és Nógrádban
számos fiókon kivül 21 anyaegyház tartozott,
köztök Drégely, Gyarmat, Szécsén, Fülek várak,
Losoncz városa stb., melyekből a bekövetkezett
vallásüldözések a áttéritések folytán, mai nap csak
nyolez maradt fen. 1741-ben az érseki urodalom
protestáns embernek az itt lakást megtiltotta,
máig sem lakik egy se; de már néhány zsidó mégis
tartózkodik benne; sőt az egyesült Drégely-Palánk falu bírája évek óta egy becsületes rácz eredetű ember.— A drégely-palanki kath. paródiához, mely ogyike a legjövedelmezőbbeknek az
országban, tartoznak: Hont, Hidvég és Vecse
3300 kath! lélekkel, kikből Drégelyre 830, Palánkra 450 ember esik.
A várhegy oldalán egy öt G öl téren, az eső
gránát-köveket mos ki, melyek csiszolhatok, de
nagy keménységük miatt ki nem fúrhatok. A költői képzelem az itt elesett hősök kövült vércseppjeinek tartaná. —- Másik természeti nevezetesség
a várhegyhez félórányira, egyik hegyoldalon, az

u. n. óriáspad, ,melyen mintha egy óriás ember
ült volna; ülepének és a pad előtt 15 hüvelyk
nagyságú két lába nyomának kőbe nyomott helyi
fölismerhető. Miről a népvélemény azt tartja
hogy az itteni hegyek közt valaha óriások tanyáztak.— A múlt évtizedben egy drégelyi ember szántás közben két sugárágyu csövet talált; eladta
egy pesti harangöntőnek, most tehát ezek is
valamint a pesti ref. templom harangjai, a Navarinnál 1827-ben elsülyedt, trieszti kereskedők
által kiemelt, Pestre eladott ágyukból átöntve, uj
alakjokban más hangon beszélnek.
Höke Lajos

A disznótor.

nek úgy tetszett." Már ez is úgy szokás; estére
aztán az asztalon gőzöl a sok jó.
A disznótor abban különbözik a lakadalomtól, hogy itt monyasszony meg vőlegény nincs; a
násznagy azonban most Í3 az asztalfőn ül, csak
hogy itt „öreg gazda" a neve.
Kezdődik a „sor." Legények hordják föl az
ételt, s mint menyegzőkor a vőfély, ittegyfakturás
legény versekkel köszönt be:
Adjon az úr isten ez háznak jd estét,
lm itten hirdetjük mankánik eles'ét,
Föl is teszszük mindjárt asztalra az testét,
Jó apetitussal étkezésük essék.

Akkor aztán előre lép a szóvivő legény s tálával
megáll az ,,öreg gazda" előtt:

s mo3t a vendégszeretetnek nem igen van ilyen
értelme.
Jobb is úgy; még a példa szó is azt tartja :
több nap mintkolbász. Ma aztán a disznótor is csak
annyit tesz, hogy leöltük a hízót; lett két mázsa
szalonnája, meg kilenczven font húsa. Egy iteze
zsírunk 30 krajezárba van, s ennyi is jobb, mert
a piaczon 40-ért mérik.
Egygyel kevesebb régi „szokás" megint; de
új „erényt" vettünk az árán: a gazdálkodást.
Nekünk pedig van elég hézagunk, a mit gazdálkodással kell bekaparnunk.
Varga János.
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Gyönge malacz húsát paprikásnak főztük —
A nagy gyöngeségtul tűzzel alig győztük,
Czukros kásít evett, édes tejet ivott,
Mert rágni a szegény, régen már nem tudott.

Mennyit mondtunk a czimmel azoknak, a kik
** (A nevelésügy Amerikában) köztudomás
a Duna Tisza mentén, az alföldön vagy a macskaszerint mindent fölülmúl, amit az európai államoktalpú karezost termő bácskai buezkák felé születban e téren találunk. Közelebb a massachusetsi
tek, s milyen terra incognita ez azoknak, a kik a
iskolákról
egy jelentés jelent meg, melynek szertélen ködös, nyáron poros fővárosi légkörből még Erre az ajánlatra aztán jót nevet a társaság 8 a zője ez iskolákat ugy tünteti fel, mint a nevelés
Békás-Megyerig, vagy Promontórig se mertek gyönge malacz húsa jó kedvű megjegyzések s tré- eszményképét. — A massachusetsi állam — mondja
elgondolni. A fővárosi ember megneveti a Pestre fákkal fűszerezve lemegy a maga utján. Utána a a szerzi — kötelességének tartja, hogy a szegévetődött egyszerű szögedi atyafit, mikor lejövén töltött káposzta, s a véres és kásás hurka s a kol- nyeknek a lehető legjobb nevelést adja, és tana méltóságos ur második emeletéről — böcsület- bász tornyok egymás után pusztulnak, mint a pénzeket nem szed. Az iskolák költségét az összes
tudásból be akarja maga után tenni a — nagyka harmat. A töpörtyüs pogácsának már kínálás ia adózóknak kell fedezni. Az állam e czélra külön
put; hanem bezzeg megröstelkedhetnék a kaputos kell; a mit olyan nagyon jól ért az a fránya Meszes vagyonadót szed, melyhez minden birtokos egyenur, ha a jószivü polgár ember paszitára, csökbe, Jóska:
lően járul, akár van gyermeke, akár nincs. Egy-egy
Hoztam kelméteknek töpörtyűs pogácsát,
kállátóba (kárlátó) vagy disznótorba invitálná be,
gyermek nevelése körülbelül 4 font sterlingbe (40)
Tudom hat határban kereshetik mássát.
azt se tudná a jámbor, hogy merre kell belépti
frtba kerül. Ennek következménye, hogy egy maNem is azért hoztam, hogy C3upán meglássák,
jegyet váltani ezekhez a furcsaságokhoz.
gániskola
sem állhatja ki azzal a versenyt. Ezáltal
De a többi utján hogy ezt is elássák.
a gyermekekben az egyenlőség érzete költetik fel,
Ezekhez a furcsaságokhoz pedig belépti jegy
A töpörtyűs pogácsára aztán csúszik a kara magyar becsület, belépti díj a barátság, az elő- ezos; kezdődik a „czéczó," kirúg a jó kedv, s mert ugyanegy iskolába jár a leggazdagabb és
legszegényebb. Valóságos iskolai kényszer nincs
adási költségeket viseli a vendégszeretet.
,valamint a patak, minél messzebbre foly, annál ugyan, de a rendőrségnek joga van a munkátlanul
A disznótorokhoz igy tél kezdetén üt be az inkább dagad."
ácsorgó gyermekeket összefogni és szüleiket feleidő. A jó szivü gazda vérmes szemekkel látogatja
Valahonnét az ördög másfél czigáuyt is ide letre vonni, mért nem küldik gyermekeiket iskomeg naponkint a szomszédokkal a nap leendő hősét hozott; ha mír ide h:>zta, hát ne hozta hiába.
lába. A gyárbirtokosok büntetéssel Bujtatnak, ha
deszka palotájában, hol az hat hét óta napról napra Húzd rá Sárga, ki tudja meddig élünk.
iskolai bizonyitvány nélkül gyermekeket foglaljobban affeütálva, nagyúri étvágygyal turkál az
Legények,lányok tánezba keverednek, s nem kodtatnak. — E kényszerítő eszközök elégségeáztatott kukoricza szemek közt. „Elsaczczolgatis
keverednek
ki belőle reggelig.
seknek bizonyultak és a szegényebb emberek a legják" találgatják: milyen nehéz lehet s az örog
Tán
ez
végébsn
az
öregek
maguk
elé
állítják
nagyobb nélkülözéseket is szívesen tűrik, csakhogy
manka rátarti röfógéssel pislant a bámulok szemei
közé, mintha azt felelné nekik, hogy: ott leszek a barna gyerekeket 8 elhúzatják vele István bácsi gyermekeiket tisztességesen iskoláztathassák.
nótáját. A kik tudják, bele is danolják.
én akkor.
© (Hóesés Dél-Afrikában.) A havazás déli
Ej gor gor gor
Afrikában a legrendkivülibb természetű tüneméAz állatvilágnak két kiváltságos példánya
Igyunk sógor!
nyek közé tartozik. Egy foktartományi (Capland)
van, s mindakettőnek vesztére van a kitüntetés;
Gazda borral kínál,
holland
lap: „Het Volksblad" (Néplap) f. évi
egyik a márton-ludja, másik a hízóra fogott manka.
Jó bor kedvet csinál
júliusi száma roppant hózivatarokról hoz tudósíEj gor gor gor, igyunk sógor!
Az igaz, hogy nincs is aztán egyiknek se olyan
tást, melyeket különböző vidékeken észleltek. A
pompás temetése, mint épen e kettőnek.
A-á-sítás
Foktartomanyban általános azon hiedelem, hogy
Az előkészületek már hetekkel előbb megVan jó szállás
e ritka tüneményt nagy termékenység fogja köAsztalon a sodor
pendülnek; ángyom asszony csinálja a vérest,
vetni. Mennyire szokatlan ott a hóesés, kitűnik a
Mellé" egy akó bor
András bácsi ^kolbászt, öreg Tarhonyáné a kásást;
Ej gor gor gor, igyunk sógor!
nevezett lap következő megjegyzéseiből, melyekte főzöd a paprikást; Annus süti a töpörtyűs pogáAzután megint a táncz járja, a táncz után kel tudósítását kiséri: ,.Különösen meglepő volt
csát, Sári a bélest, kigyelmétek pedig hívást se
várjanak, hanem gyertyagyújtáskor mindnyájukat meg egy nóta s éjfél felé következik a „ház ál- az a változás, melyen mindéi keresztülment
körülöttünk. Házak, hegyek, halmok — egy szóa tál körül lássam, mert máskép összetörjük a dása."
Az „öreg gazdi" föláll az asztalfőn, kezébe val minden máskép nézett ki, mint azelőtt s minkalányost.
A kinek aztán kijut a snves szó, meg is be- fogja a bujdosó poharat s eképen adja meg a den oly idegenszerü szint öltött magára; alig
hitte volna az ember, hogy régi, megszokott
csüli azt, mert ha a meghittak közül egy ishiány- módját a dolognak:
lakhelyén van. Sőt nemcsak az emberek, hanem
zika,,ház áldásánál," hát ne is kerüljön a gazdaszEbben a hurkában a mennyi a kása,
még az állatok is csodálattal voltak eltelve ; alig
szony szemei elébe.
Annyiszor szálljon ránk az isten áldása.^
tudtak mozdulni az új helyzetben. A madarak
Elérkezik a „pörkölés" napja. Kényes legé— K'ilönben Meszes Antal majd el mondja tétovázva repkedtek ide s tova, mint éjjel a ganyek föltürt ingujjal sürögnek, forognak az udvalambok, öreg és ifjú hólabdák dobálásával mulatá
ron; egyik a koc3Í derekát rakja meg szalmával, a a többit.
Meszes Antal aztán átvette a megizlelt po- magát. E látvány már este is elég sajátságos
másik a villákat keresi elő, kést köszörülnek, kis
volt, hát még másnap reggel, mikor a nap felsüteknőt tisztítanak a vérnek; három-négy az ól-ajtót harat s szólott eképen :
tött a felhőtelen égen ! Az egész föld fehér lepelA hány szál nád vagyon ez ház födeléban,
nyitja, a min aztán szokott napi sétájára kiindul
Annyi áldás szálljon rá ez esztendőben.
lel volt fedve és a fákat csillogó kristály vonta
a hízó. Nem is megy oda többé vissza. Fülére
ugrik egy pár markos legény s a mankát úgy legyű— Szántó Mihály, mondja kend el a magáét. be a legkisebb ágig. És azán, mikor a nap rajok
rik négy lábáról, hogy mozdulni se igen bir.
Szántó Mihály aztán ki is kerekítette, olyan sütött! Oh nem; a fénysugarak megtörődé3e e
formán,
hogy az „öreg" gazda is majd elvakkan- kristályokon csodálatos vala és nagyszerű hatást
Van gyerek öröm; Savai Ferkó kitett magágyakorolt mindenkire" stb. Előttünk, a kik már
ért; manka szegény kettőt sikoltott, hármat rú- totta az illő komolyságot.
hozzá vagyunk a hóeséshez szokva, ez a leírás egy
gott, aztán beadta a kezét. Egy csöpp vére se
A hány vessző vagyon ez ház scivényébsn,
kissé naivnak tűnhetik fel, de egy dél-afrikaira
Annyi
része
legyen
isten
.
.
áldásiban
.
.
csordult a teknő mellé.
nézve, ki nem tudhatja, hogy milyen egy európai
Azután fölteszik a martyrt a kocsira. A falu
De már C3ak kimondta, ha össze nem pasz- tél, e „fehér tünemény" nagy nevezetesség és ritalatt van rendesen a pörzsölési helyiség.
szolt is; azután a hallgatóság nagy nevetése közt kaság lesz mindig.
Húsz-harmincz áldozat fekszik egy sorban odább adta a poharat — Mátyus Balázsnak . .
0 (Uj-York bűnügyi statisztikája.) Az „Ujszalmával behintve, s mikor a szalma lángot kap,
így ment ez a vendégseregen végig. Egyik- yorki Újság" f. évi aug. 29-iki száma következőcsak úgy serczeg a sörte. A hány gyerek a faluban nek elsült, a másiké csötörtököt mondott; az ilye- leg ír: „Városunk bűnügyi statisztikája az utóbbi
van, mind ott van azakkor; egy.e*gy félig porzsolt neken aztán nagy lett a nevetés. Azt a házat aztán 8 hét alatt azon borzasztó tényről tesz bizonysáfdlért, farkért ugy elhempergetik egymást a hóba, úgy össze-vissza áldották, talán még vakolat nél- got, hogy ez idő lefolytában 11 ember gyilkoltahogy — kettőért se hempergethetnék különben. kül se dűlne össze száz esztendeig.
tott meg ; 62 gyilkossági kísérlet és 20 öngyilkosA kipirult mankát aztán csak oly diadallal
Ezzel a^tán ki volt fizetve a vendégség.
ság történt, hogy a számtalan apróbb kihágásokat
v
'&zik haza — a bonczasztalra. Annyian dolo-ozS mikor másnap a mrtnka romjai közt kotorá- ne is említsük. — A revolver és gyüok megint
n a k
»-ajta, hogy némelyik csak fél kézzel fér holzá, szott a gazda, négy sódarnál, egy pár besózott főszerepet játszik a napi rendőrtudósitásokban. A
hanem e gy vágást mégis mindegyik csinál rajta' ldalasnál ritkán talált többet. Se baj, csak agazd- múlt vasárnap óta 11 sebesittSst jelentettek be,
hogy hiába ne koptassa a kanalat.
asszony zsíros bödőnje lagyen tele.
melyek pisztolylövések s tőrszurások által okozUgy s«ét szedik a szegény áldozatot, több
így volt valamikor a disznótor.
tattak s azonkiViil egy halálesetet, mely egy tárrészre, mint í? v a n benne, s a hány individuumból
Valamikor bizon : mert ma már jóformá,n saskocsiban késszurás következtében történt. A
áll, annyi felé hordják.
csak úgy mesében jő elő, mint ateárhány más pát- törvény tiltja a fegyverviselést — kivéve a lőfegyItt készül a véres, ott a kásás, amott a kol- riárkáiig népszokás, a miknek annakelőtte sohse vereket! Maholnap ola jutunk, hogy minden polbász, s reggeltől estig eltart a munka. Már annak 8zátnitotta senki a költségét.
gárnak vándorló fegyvertárrá vagy ágyunaszáddá
ugy kell lenni, mint a teremtésnek — „nem mint
Ma megfizetjük a darab húst, a mit meg- kell magát változtatnia, hogy a netaláui megtáha az isten azt egy nap alatt is meg nem teremt- szünk, ha a magunk kukoriczáját ette is a hizó.- madások készületlenül ne találják." Sajnos illusthette volna, hanem mert véghetetlen bölcseségé- A szükség gazdálkodóvá tette a pazarló magyart, racziója az ottani társadalmi viszonyoknak!
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A Nibelung-énekből.
Emiitettük már aNibelung-ének,e nagyszerű
ísnémet eposz fordításának teljes megjelentét,
Ráth Mór kiadásában. Olvasóink egyrésze azóta
kétségkivül látta már s gyönyörrel forgatta végig a gyönyörű kiállítású művet; a költemény
szellemével teljesen öeszehangzó geniális felfogású
rajzok s a magyar könyvészetben ritka szépségű albumszerü nyomdai kiállítás által bizonyosan kellemesen volt meglepetve.
A kiadó szívességéből a könyvet díszítő nagyobb rajzok közül egyet mutatunk ma be olvasóinknak, az eredeti kiadásból részünkre átengedett clictíéről.
Ez a kifejlés és végkatasztrófa jeleneteinek
egyikét, a Hágen vitéz foglyul estét ábrázolja.
A rettenetes harcz, a palotába szorult burgundi hősök
8 az őket ostromló hunok között jóformán már be volt fejezve. A felbőszült burgundiak
ellen a hún király egész hadeergeket küldözött egymás
után; Buda vitéz, a király testvéröcscse, ki a burgondok cselédségét a számokra rendelt
tanyán leölette, már előbb elesett; a hős dán Iríng hasonló
szomorú sorira jutott; a legbátrabb hún és szövetséges
vitézek egymás után kóstolták
meg a sanyarú halált; alig
volt már kihez fordulni segélyért Etelének és Krimhildnek;
még a jó öreg Rüdiger is elment a bechláriakkal B megölve egy csomót, ott veszett
maga is. A Detre vitézei ie,
az öreg Hildebránd kivételével, ki hátára kapva öblös
pajzsát, tisztességesen elszaladt, mind elestek. A burgundiak közül is csak ketten éltek
még. Gunther király és legjobb hőse, a trónjéi Hágen,
ennyi gyász tulajdonképi okozója, a Szigfrid gyilkosa. Ez
a kettő még most sem akarta
megadni magát.
A hős berni Detrét, részint
elkeseredettsége, ott veszett
jó vitézei miatt, részinta vágy,
hogy valahára véget vessen
az iszonyú öldöklésnek, sürgette: hogy menjen maga a
két burgundi ellenébe. 0 is
csak másodmagával ment a hű
öreg Hildebránddal.
Gunther és Hágen ki voltak már fáradva. Mégis, mikor fölszólította, hogy adják
meg magukat becsületre, hallani sem akartak arról. Hiába
fogadta, hogy nem lesz bántódásuk, igérte esküvel, hogy
maga, kézen fogva vezeti őket
hazájukba vissza, — a két hős
büszkébb volt, mintsem élő
embernek megadja magát.
Detre, kelletlenül bár,
kénytelen volt megküzdeni velök. Ifjú ereje teljében volt,
rettentő hatalmas, erős vitéz,
jól tudta, hogy bir velők
mindakettővel.
Hágent fogta előbb. Fegyverrel nem árthattak egymásnak eleinte. Végre megsebzé Hágent,
a ki már egészen ki volt merülve a küzdelemben.
Akkor gondolta Detre: „kifáradott nagyon!

Nem vál becsületemre, ha igy csapnom agyon.
Jobb lesz, ha megkísértem rabommal tenni még!"
De az is gondot ad ám, nem is volt semmiségi

TÁRHÁZ.

Ott megkötözte Hágent hós Detre fejdelem,
S Krimhild elébe vitte kelletlen-kénytelen.
Annak kezébe adta a legjobb bajnokot. . .

Azután ismét visszajött s hasonló módon bánt
el Gunther királylyal is.
A kimenetel, egy előbbi ismertetésünkből is
tudva van már olvasóink előtt. A bősz Krimhilda,
börtönbe vetteté mindkettőt; Hágentől a kincset
követelte, s ennek csalárd feleletére megölette
Gunther királyt. Utóbb, még sem kapván meg
kincsét, maga kezével s Szigfrid egykori kardjával ölte meg Hágent. De a boszu, melyet ő készite
elleneinek, elérte őt is.
A Nibelung-ének végkatasztrófja megrenditő
tragikai hatást tesz az olvasóra: talán a legszebb,
a legnagyobbszerü, mit az epikai irodalom felmutathat.

A Nibelung-énekből. Detre elfogja Hágent.

Ismételjük, mit már más alkalommal is mondánk, az egész mű átültetésével irodalmunk, s
annak ily diszes megjelenésével könyvészetünk
kétségtelenül nagyot nyert.

A szabadkőművesség múltjához.

Melléklet a Vasárnapi Újság 51-ik számához 1868.
is — miképen gondolkodott 1786-ban a szabadkőművesekről s mennyiben tartotta azon egyletet
összeférhetőnek az állam, a keresztyénség, jóság
és becsületesség fogalmával. Mindenesetre jellemző nyilatkozata azon kor művelt osztálya egy
részének!
Halász József dunántúli ref. superintendens
ugyanis igy ir egyik levelében*) id. báró Ráday
Gedeon egyházkerületi főgondnokhoz,a költőhöz:
„
A mi Száldobosi Uram **) dolgát
illeti: még eddig legkisebb jelét sem mutatja megalázódásának. Két Deputatus (kiküldött) Tiszt.
Prédikátoraink 23-a Julii Szomodra (Komárommegyében) mentek, midőn az isteni tisztelet tartattatott. Az elvégeződvén, kezdették olvasni a
Deliberatumot (egyházkerületi végzést), és azonnal Száldobosi Uram interrumpálta protestatiojával (félbeszakította ellenmondásával). Akkor lecsillapittatván, ismét kevés olvasás után
azt cselekedte, sőt az hallgatóit is megtámadta, hogy miért
nem protestálnak. Elolvasták
Tiszteletes Generális Nótárius
(főjegyző) Uramnak is a szomódiakhoz íratott gyönyörűséges szivreható levelét: de
annak is Száldobosi Uram
miatt semmi gyümölcse nem
lehetett. Tudjuk, hogy azólta Pesten is megfordult, és
visszajöttébenTiszteletes gyermeli Prédikátor Uramnak azt
referálta (mondotta), hogy
beszéllett a Felséges Császárral (II. József), a ki azt mondotta volna, hogy ha dolgát a
papok el nem tudják igazítani,
a secularisoknak (világiaknak)
kell belé tekinteni. De hogy
tehessük ezt fel egy Monarcha
felől, a ki a rendnek és subordinationak (engedelmességnek)
oly rigidus (szigorú) őrizője.
Ugyanazon Tiszt. Prédikátor
kérdvén: Mi az oka, hogy a
Papok tőle oly idegenek? Az
felelte: Egyedül azért üldözik,
hogy Freimaurer. (Szabadkőműves.) Holott bátorkodom
irni Nagyságodnak, hogy Genevában, az hol a Freimaurerség divatjában vagyon, meg
nem szenvedik, hogy a Prédikátorok abban a szerzetben
legyenek. Annyira még talán
mi nem jutottunk, hogy valaki
Freimaurerségével nyerjenPredikátori cathedrát? Én ugy
tapasztalom s talán mások is,
hogy Freimaurerségével egy
emberséges ember sem szokott
dicsekedni. Hogy pedig valaki azzal az ő enormitásainak
asylumot (rendetlenkedéseinek menhelyet) keressen, annak a szerzetnek szabályai ellen vagyon ezen kívül nagy
gyalázatjára is. Nem tudom,
mit kell itélni az olyan ember
felől, a ki az almási tiszt. Prédikátor ellen azért tartatott
kutatást, hogy a Freimaurereket nagyon meggyalázta,nem
is láthatom által, mit tartozik
az a jelen ügyre. Hogy a Felséges Consiliumhoz való
folyamodásra inteni méltóztatik, azt Nagyságodnak ugy nyilvánosan, mint magánosán kész vagyok
keze csókolásával is megköszönni. Én 24-a a«gküldöttem Száldobosi Uram eránt leveJet FŐtisztelendő Erdélyi Superintendens Uramnak: azért
Nagyságodnak bölcs tanácsát alázatosan kikérem,
ha mindenekelőtte valamihez kezdenénk, megvárjuk-é onnan a választ, a mely remény lem sokára
nem foo- haladni stb
Állhatatos tisztelettel
maradok Nagyságodnak Pápánn 7-a sept. 1786.
alázatos és hiven tisztelő szolgája :
Halász József mk. Superintendens."
Közli: E. L.

Ujabb időben gyakran olvashattunk hazai
lapjaink egynémelyikében a múlt századnak olyPajzsát alábocsátá, — roppant volt ereje
annyira elhíresült szabadkőmi{vesi intézményéről.
Karjában; a trónjéit körülkapá vele.
Mi is járulunk most egy részlettel, nem ugyan
A földre leteperte, de nagy munkával ám!
történetéhez, hanem azon felfogáshoz, melylyel
Gunther szivét keservvel tölté e látomány.
Magyarországon ezelőtt 70—80 évvel még a mű*) Eredetije a pesti ref. fótanoda levéltárában.
Gunther király, néhány lépcsövei felébb, se- veltek is fogadták ama titkos lepelbe burkolt té••) Száldobosi szomódi ref. pap — ugy látszik — paptéten dűlve pajzsára, az öreg Hildebránd vitéz nyező erőt; egy magánlevélből hozunk napfényre társai
által üldözött egyéniség volt. — E. h.
pedig egyenes kardra támaszkodva, nézik a nehéz egy adatot, mely azt tartalmazza, hogy egy magyar
protestáns
főpap
—
szabadelvüsége
mellett
küzdést.

Irodalom és művészei.
** (Laveleye Emil) franczia írónak Deák Ferenczről irt élet- és jellemrajza magyarul is megjelent Ráth Mór kiadásában, Szász Károly által
fordítva. Mindenesetre érdekes tudnunk, hogy a
dicsőség népének egy nagy miveltségü tagja hogyan vélekedik a nagy magyar államférfiról. Érdekesek még e könyvben a fordító ^helyreigazító
jegyzetei is, melyeket első forrás, maga Deák nyilatkozatai után közöl. Azokból közlünk néhányat.
A Deák-család birtokáról ezt irja fordító:
„Puszta-Szentlászló soha sem volt Deákbirtok, hanem Deák sógorának, Oszterhuber (most
Tarányi) Józsefnek tulajdona. S igy Deák ott
nem tarthatott fel mezei lakot magának, hanem a
nyarat sógora házánál szokta tölteni. Mi a Deákbirtokokat illeti, Deákék ketten voltak férfi-,
ketten nőtestvérek. Antal haláláig (1843) közösen
kezelték a birtokot, mely egész Kehidából, Söjtör
egy részéből s Kehida szomszédságában némely
kisebb részbirtokokból állott. 1843-tól, Deák Antal
halála után, Ferencz kezelte a birtokot, közös
haszonra. Az osztozáskor Söjtör Oszterhubernének, Kehida és a szomszédos kis birtokok Deáknak a a másik nővér-, Kisnének, illetőleg utódainak jutott. Oszterhuberné magtalanul halván el,
a söjtöri részt a testvérektől, illetőleg utódaiktól
Oszterhuber váltotta magához; Kehidát pedig
1854-ben (mikor a megosztozás is történt) adták
el gróf Széchenyi Istvánnak."
Deák ügyvédkedésére nézve Laveleye hibás
állítását igy igazítja helyre a forditó:
„Sem Győrött, sem máshol Deák magán ügyvédi gyakorlatot sohasem folytatott. Végezvén a
jogot Győrött, azonnal Pestre jött jurátusnak: s
miután itt az ügyvédi cenzúrát letette, haza ment
Zalába; ott a megyénél tiszteletbeli ügyész lett,
kinek kötelessége volt az úrbéresek ügyeit vinni.
Majd az árvaszék jegyzője s utóbb annak elnöke
lett, és Táblabiró; fizetéses megyei hivatalt ép oly
kevéssé viselt, mint magánosok pőréiben nem
ügyvédkedett."
író párbeszédet emleget Deák és Bach közt.
Forditó ezt jegyzi meg arra:
„Deák talán soha sem is látta Bachot; annyi
bizonyos, hogy vele soha sem beszélt, annál kevésbbé értekezett. Azonban némi érintkezés, egy
harmadik által s izengetésekkel, mégis voltközöttök. Midőn Bachnak azon kérdése ismételtetett
Deák előtt, hogy hát mit kellene most már csinálni, a kezdetre csak visszamenni a mindent
elején kezdeni nem lehet, — Deák azt mondta:
„Bizony, ha az ember a kabátját begombolta s
mikor be van, akkor veszi észre, hogy egy gombbal feljebb kezdte a gomblyukakat, nincs más mód
mint végig kigombolni s újra kezdeni az egészet."
Mikor Deák e mondását Bachnak megvitték, ő azt
felelte, — „na, wir werden die Knöpfe absehneiden" — s erre Deák: „Azzal nem lesz ám begombolva, Bőt ellenkezőleg!"
író azt állítja, hogy a 61-iki országgyűlés
feloszlása után Deák vidáman iddogálta a budait
s barátaival kuglizott a „szép juhásznénál." Forditó igy czáfolja:
„Biztosan mondhatjuk, hogy Deák sem akkor,
sem máskor nem iddogálta a budait, mert soha
ttm iszik sem bort, sem más szeszes italt. Mi a
kuglizást illeti, azt sem szokott; bár lehet, hogy
barátai kedveért hajitott egyet-kettőt. Nem fontos
dolgok; de nagy embereknek apró szokásait is
érdekes ismerni."
*• (Uj röpiratok.) 1. „Vissza van-e állitva
negyvennyolez? Tekintettel Kossuth Lajos némely nyilatkozataira." Irta Corvin (hir szerint
egy veterán tudósunk álneve). Kiadta Ráth Mór;
ára 60 kr. — 2. „Válasz a válaszra, Horváth Mihálynak." Kiadta Noseda; ára 1 fi-t.
**(A „Budapesti Szemle-') ez évi folyamának
VIII. és IX. füzete megjelent. Érdekes tartalma
a következő: 1. A magyar kir. kincstári uradalmak gazdasági kezelése Peterdy Gábortól
2. A
regény elmélete Szathmáry Károly tói. — 3. A
credit moi,^^ története Arany Lászlótól. — 4.
A felsőbb ottatás elmélete Renan után. — 5. Az
angol királynő könyve Szász Károlytól. — Jelentések az akademia és Kisfaludy-társaság üléseiről.
•* („Gazdászati Közlöny".) Wagner László
szerkesztése mellett s Heckenast Gusztáv kiadásában 1869. jan. 1-től kezdve, a hazai mezei gazdaság, állattenyésztés, gazdasági ipar, bor- és,
gyümölcstermesztés fejlesztésére irányzott „Gaz- ;

dászati Közlöny" jelenik meg. E közlöny ugy a
külföld haladásaira, minta hazai gazdasági viszonyokra, — ugy az elmélet vívmányaira, mint a
gyakorlat tapasztalatairagondosfigyelemmelleend.
Ajánljuk a közönség figyelmébe.
*• (A „Jó Barát") előfizetési fölhívása múlt
számunkkal küldetett szét. Nem bocsátkozunk
ajánlásába, minthogy szerkesztője belmunkatársaink közé tartozik; csak arra figyelmeztetjük a
közönséget, hogy uj-éventul hetenkint és részben
politikai tartalommal fog megjelenni.
*• (A „Pesti Hirnók" és „Idők Tanuja") í.hó
15-én megszűnt, s a két lap helyett másnap egy
uj kath. napi közlöny indult meg „Magyar Allamt(
czim alatt; szerkesztője b. Józsika Kálmán, lapvezérek : Török János és Lonkay.
1$. („Szamos") czim alatt hetilap indul meg
Szatmárit, Szatmármegye érdekeinek emelésére.
Politikával nem foglalkozik. Programmjában helyesen van kimutatva egy vidéki lap köre. Szerkesztője Bihari Péter; előfizetési ára egész évre 4 frt.
** (Berecz Antal) előfizetést hirdet „Természet" czimü népszerű természettudományi lapjára,
mely kétszer jelenik meg havonkint s előfizetési
ára egész évre csak 3 ft. Az előfizetési pénzek
Aigner és Rautmann könyvkereskedésébe intézendők.
*• (Várady Gábor) 300 forintot gyűjtött,
hogy Izsónak Egressy Gábort ábrázoló mellszobra
a múzeum számára megvásároltassák. Ez összeget
elküldé már a Németországon tartózkodó művésznek és folytatni fogja a gyűjtést, mig a szobor
ára (1000 frt) egészen tölgyül. Elösmeréssel és
követendőként jegyezzük föl Várady Gábor eljárását.
** (Aigner és Rautmann) könyvárusoknál
megjelent „Jegyzéke a jelesebb magyar könyveknek, az irodalom minden ágából," mely a lehető
teljességgel és szakszerű pontossággal foglalja magában ujabb irodalmunk csaknem minden termékét. Kapható Aigner és Rautmann könyvkereskedésében Pesten (váczi-uteza 18. nemzeti szálloda).
Megrendelésre bárkinek dijnélkül megküldik.
** (Magy. tud. akadémia.) A pályázni kivánók emlékeztetnek, hogy a gróf Teleki Józsefféle drámai pályamüvek beküldési határideje f. hó
31-én, a Gorove (történeti) pályamüveké pedig
(Mióta él nemzetünk mostani czimerével és szineivel. Voltak-e ezek előtt más jelvények, s ha igen,
melyek s mi okból és mely alkalommal cseréltettek fel azok a mostaniakkal?") jövő 1869. január
31-én jár le. — Pesten, 1868. decz. 16. Arany
János titoknok.

Közintezetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) philos. törvény
és történettudományi osztályának decz. 14-én
tartott ülésén b. Eötvös József elnökölt. Mielőtt
az ülés rendes tárgyai megkezdődtek, Jendrassik
Miksa levelező tag emlékezett meg egy rövid nekrológban azon vesztességről, mely a feledhetetlen
Balassa halála által az akadémiát is egy tiszteleti tagjától fosztá meg. —• Ezután Tóth Lőrincz
olvasott emlékbeszédet Zádor György fölött. A
sokoldalú jeles férfiút, ki ifjabb éveiben a költészettel, majd a mükritikával és történelemmel, s
végre kiválóan a jog művelésével foglalkozott,
különösen mint bírót igyekezett teljes nagyságában föltüntetni, minta gyanánt tűzve őt a birói
pályán haladók elé. Birói mély és tiszta belátását,
igazságszeretetét s jellemszilárdságát egy angol
iró következő szavaival jellemzéa fölolvasó: „száz
ügy közül, melynek tárgyalásában részt vett, 99
esetben neki volt igaza, o a századik esetben száz
vizsgáló közül 99 nem képes észrevenni, hogy
miért és miben nem volt igaza." Ez emlékbeszéd
után Ökrös Bálint lev. tag foglalt széket a „Törvénykezés reformja" czimü értekezésével. Azon
intézkedéseket veszi vizsgálat alá, melyek a törvénykezés és törvényes rend megóvására, a perek
számának kevesbitésére s az igazságsfcolgáltatásban tapasztalt sérelmek orvoslására legczélszerübbeknek bizonyultak.
** (A Kisfaludy társaság) e havi ülésében
Keleti Gusztáv fogja tartani székfoglalóját. Értekezésének czime és tárgya: „A közképtárak." —
Korszerű tárgy ép most, midőn az Eszterházyképtár fölött még mindig a bizonytalanság hajszálán függ a Damokles kardja. A jeles művész
közelebb huzamosban tanulmányozta Németor-

szag közképtárait, s bizonyára sok érdekes adatot
és nézetet fogunk hallani tőle.
** (Az országos iparegyesület) működésének
üdvös eredménye főként az ipariskolák felállításában is fog nyilatkozni. E napokban a Pesten felállítandó ipartanoda ügyében tanácskozmány tartatott a városházán több érdeklett által.
A kormány 1000, Pestvárosa 600 frt szavazott
meg e czélra. Az értekezlet folytatására jövő vízkereszt napja tüzetett ki.

Egyház és iskola.
** (Az izr. kongresszusnak) majdnem oly
szabályra lett volna szüksége, mint a képviselőháznak: hogy megalakulása ne függjön a kifogástalan választások számától. A verifikáczióknál
ugyanis több, mint 80 követ ellen van kifogás,
mégis azonban van annyi tiszta választás, hogy
a konstituálás véghez mehetett. Első tettök hálaküldöttség indítása ő Felségéhez; továbbá mind
a haladó, mind az orthodox párt 3—3 bizalmi
férfiút választ, kik a vallásügyi minisztert fogják
értesiteni a dolgok folyamáról.
** (A zsidó kongresszus) elnökéül dr. Hirschler,
alelnökül Popper Lipót és Wahrmann Mór választattak meg.
** (Gyulafehérvári érsek.) Vancsa Jánoa
számos-újvári görög katholikus püspököt gyulafehérvári, illetőleg balázsfalvi görög-katholikus
érsekké és metropolitává kinevezte ő Felsége.
^jf. (Somssich Pál és Gönczy Pál,) az első mint
elnöke, a második mint jegyzője a Türr István és
Deák Ferencz kezdeményezése folytán alakult
népoktatási központi kört alakitó bizottságnak —
fölhívást tesznek közzé ez egyletében való részvétel iránt. Tagul tekintetik mindenki, mihelyt
akármily csekély összeggel járul az egyesület vagyonához Az összes aláírók közgyűlése fogja megválasztani aközponti bizottságot, melynek teendője
lesz országszerte hasonló egyleteketjállitani. Az igy
alakulandó egyletek összeköttetésben fognak állani
és koronkint közgyűlést tartanak. A népoktatási
körök czélja: terjeszteni az östnereteket földmivelő, iparos és kereskedő honfitársaink között. Ez
egylet — mint látszik — ugyanazt a czélt tűzte
maga elébe, a mit b. Eötvös tervezett volt népnevelési egyleteivel. A czél kétségtelenül üdvös, csak
sikerüljön kivitele.
** (Győrött) befejeztetéséhez közéig a jogakadémia új épülete, Győrvárosának minden adózó
polgára — irja az ottani lap, büszkén tekinthet
arra, hogy ily hajlékot állított a közönség a tudományoknak ; legszebb részét képezi a nagy és világos rajzterem, mely bármily fővárosi tanintézetnek becsületére válnék ; a tantermek tágak és magasak, világosak, a berendezés egyszerű és izletes, a folyosó tág, az emeletbe vezető lépcső imposans, szóval az egész épület az épittető, valamint
az építőknek becsületére válik ; de a város díszét
és tekintélyét is nagyban emeli.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Aradon,) mely város az utóbbi időben
minden tekintetben dicséretes haladást tanusit,
200,000 frt alaptőkével iparbank alakult. Elnöke
Izsák István, alelnöke Vinkler Vilmos.
** (Gr. Széchenyi Ödön) két angolt mutatott
be a budai főpolgármesternek, (kik miután közelebb nagyszerű terveket szándékoznak a városi
hatóság elé terjeszteni, arra kértek engedélyt, hogy
technikai fölvételeket tehessenek. Az engedély
megadatott » a városi mérnöki hivatal •utasítást kapott, hogy e munkálatoknál segédkezet
nyújtson.
** (A Reiter-féle csatorna ügyben) a városi
tanácsnak de Ville Massot Eduárd, mint a párisi
„Societédu Credit generál" teljhatalmazottja egy
Írásbeli nyilatkozatot nyújtott be, mely szerint az
emiitett társulat, a Reiter-féle csatornaterv kivitelét minden állambiztositék nélkül magára vállalja.
** (A kereskedelmi minisztérium) tudatja "a
hatóságokkal, hogy a könyvekkel, zenemüvekkel,
naptárakkal és kopekkel való házalás csak azoknak lesz megengedve, kik erre engedélyt tudnak
felmutatni."
,
, , ,,
*• (Budán egy nagy posztógyár) van alakulóban, melyhez a szükséges munkaerőket a vállalkozók hallomás szerint Cseh- és Morvaországból
akarják megszerezni.
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MI qjság?

i nak, ki magyarul nyissa meg az ülést, miután az
— IV.-Károly. F. Ml. A. .,népmonda" nemcsak Szatmármegyében, hauem tán az egész világon ismeretes ; de
** (Az udvar) e napokban elhagyja főváro- öregek többnyire orthodoxok és németek. Egyéb- nemnépmonda, hanem csak adoma, s az is a ltjgelnyü'tebsunkat s Bécsbe visszatér, hova a palotaszemély- iránt az ifjabbak közt sok kedélyes tréfa esik meg bek közül való. A versek roszak.
— Pest. G. G. A dal bizony keveset ér.
zet egy része már el is utazott. Farsang folytán nyelv dolgában, Árpád nyelve soknál még nem
— Laczháza. K. T. K. A kívánt folyóirat menni fog.
hir szerint 14 napra lejő ismét az udvar, s több igen erős lábon állván. Többek közt vidéken egy
majd „küldöttet" küldünk, 'ha nem is épen
udvari tánczvigalom tartatik; ha ez valósul, ugy választásnál, mindent a legőseredetibb magyar Karácsonyra
„legátust."
tempók
szerint
óhajtván
elrendezni,
kortesdal
sem
a jogászoknak is lehet reményük, miután ugyanis
— Ó-Fala. B. J . Az előfizetést elintéztük. Az igért
ő Felsége azt felelte egy küldöttségüknek, mely hiányozhatott, s ki is faragták ilyeténképen:
czikket várjuk.
„Éljen
Pál
— Kolozsvár. T. N. I. Kegyed azt írja, hogy nem
a tartandó jogászbálra meghívta, hogy meg fog
A mi követünk;
látott székelyt egyedül indulni keresetre, hanem csak csojelenni, ha azon időben Pesten leend.
Ő majd kitalál
portosan. Erre csak az felelet: sajnáljuk, hogy kegyed
Mit követelünk."
•• (Király ö Felsége) f. hó 16-kán néhány
nem látott, de az illető czikk írója s mások is láttak. Nincs
napra Bécsbe utazott.
** (Megtorlás.) A „Szeg. Hir." irja: „Egy is semmi ok, miért nem láttak volna. Másik panasza
** (Királyné ö Felsége) meglátogatta az an- izraelita atyánkfia a múlt keddi közgyűlés után kegyednek, hogy a ozikkiró midőn a székelyföld egyes
vidékeit pár szóval általánosan jellemezte Csikót nem
gol kisasszonyok zárdáját b. Nopcsa főudvar- találkozván egy fehérpárti képviselővel, erős számította
a legtermékenyebbek közé. Ez általánosságban
me8ter és báró Eötvös Józsefné kiséretében. szemrehányás kiséretében fölhivta, hogy adná véve, ugy hiszszük, köztudomású dolog. Megengedjük
O Felsége, Kriogler főigazgató által vezetve, okát, miért szavazott az ellen, hogy a képviselő- hogy egyes részeiben a rozs jobban fizet, mint mi hittük s
megtekinté az intézet különféle helyiségeit, tet- testületbe zsidók fölvétessenek? Az atyafi pedig örülünk, ha ugy van; de a czikk feladata nem volt pontos
szését nyilvánitá a bemutatott rajzok, kézimüvek, indokolá szavazatát és válaszola ekkép: „Miért statistikai adatokkal, csak némi általános jellemzéssel szolúgyszintén a szavalatok és ének felett; s ugy a vennénk föl mi a képviselőtestületbe zsidókat, mi- gálni.
zárda lakói, valamint a künn egybegyült közönség kor ők sem választottak egy keresztényt sem a
meleg éljenzései közt távozott.
zt>idó-kongressusba!"
SAKKJÁTÉK.
** (Königsegg gróf,) eddig a királyné ő Fel** (Izabella), a volt spanyol királynő Paris
473-dik sz. f. — J. Miles Hilltöl.
sége főudvarmestere, e hivatala alól felmentetett, egy félreeső város részében egy villát vett meg
Sötét.
saját kérelmére, a mint a „W. Z."-ban megjelent 1.600,000 frankért, melyet néhány év előtt egy
legm. kézirat mondja. Helyébe b. Nopcsa lépett. gazdag orosz hg építtetett és szerelt fel roppant
** (A honvédség szervezése) bécsi hirek sze- költséggel..
rint megállapittatott. A honvédelmi minisztérium
** (Előfizetési fölhívások.) Közelebb ismét
élén ezután is gr. Andrássy marad. Melléje egy
több előfizetési fölhívás volt lapjainkhoz melléállamtitkár éí több honvédtiszt minisztertanákelve: így a „Nefelejts"-é, mely a jövő évre Ábrái
csosi, meg osztálytanácsosi ranggal adatik. A béK. ,.Magyarország 1848—49-ben" czimü regényét
csi „Presse" közli e hirt, mely még megerősíis igéri mellékletül; „Tarka világ és képesregélb'11
tésre vár.
czimü uj folyóiraté, mely a „Regélő"-ből alakul
** (József föherczegröl) az ,,Üstökös"-ben át, s jövőre képekkel illusztrálva, Aldor Imre
Jókai a következő érdekes adomákat közli: Az szerkesztése mellett jelenik meg; a „Honvéd" kaalcsuti tiszttartó a boldo^eoilékü Bachidöben tonai lapé stb.
egy levelet kapott, melynek a gazdasági utasítások
— (Igazítás.) A lapunk legutóbbi számában
után következő utóirata volt: „U. i. kérem tisztközölt
„Vázlatok az 1852-ki befogatások törtétartó ur, szíveskedjék nekem valahogy egy kis
jóféle magyar dohányt küldeni, mert ez a trafik netéhez" ez. czikk I I . szakaszában hibásan áll:
kiállhatatianul rósz illatú." B levél irója József „Az összeesküvések tulajdonképeni színhelye Erfőherczeg, a magyar király unokaöcscse volt. — dély volt" — e helyett : „színhelyének Bécsben
Schrecker pesti fényképész műtermében ez előtt Erdély tartatott"; valamint Horváth Károly neve
néhány évvel egy ur jelent meg levétetés végett. mellett „jogász." — e helyett „földbirtokos." KöA fényképész oda állította a gép elé, neki szögezte telességünknek tartjuk egyszersmind kijelenteni,
az üveg ágyút s elkezdte a fényképezést. ,,Kérem hogy e hibák ném a czikk írójától eredtek.
uram, — igy szólitá meg a mogorván maga elé
Világos indul 8 a 8-ik lápésre mattot mond.
Nemzeti színház.
néző vendéget — szíveskedjék valamivel vidámabban nézni, igynagyon szomorú arczképelesz."
Péntek, decz. 10. „Sheridan." Színmű 4 felv. Franc'ziáA 467-dik számú feladvány megfejtése.
„Ne kívánja azt tőlem - - felelt a vendég — elfe- ból ford. Csepregi.
ledtem én a vidám arezot még 1849-ben." Ez a
(Vész J . Á. tanártól, Pesten.)
Szombat, decz. 11. „A kísértet." Eredeti vigjáték 3
vendég József főherczeg, a magyar király unoka- felv. irta Szigeti József.
Világos.
Sötét.
Vasárnap, decz. 12. „A portirii néma. Opera 5 felv.
öcscse volt. Ezt a József főherczeget pedig most
1. Hh4—g6
Bb.6—g6:
Zenéjét szerz. Auber. — Botter k. a. föllépte.
nevezték ki a magyar honvédsereg főparancs2. Vhl—h7
tetsz. sz.
Hétfő, decz. 13. „Reggeli előtt." Vígjáték 1 felv. Len3. Fd7—c5 vagy Vh7-d3 fmatt,
nokává.
gyel nyelven irta gr. Fredro S. Németből ford. RadnótHelyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
** (Romániában nem nyugszanak.) Péchy fáy. Ezt követte először: ,.Egyetlen leány. ' Vigjáték 1
— Karczagon: Kacsó Lajos. — Gelsén: Glesinger Zsigerdélyi kir. biztos a következő köriratot bocsáj- feív. Lengyel nyelven irta gr. Fredro S. ford. Radnótfáy. mond.
— Csákváron: Kling Iván. —Jászkiséren: Galambos
A .,liegyeü eli'ttet" már a múlt évből ösineri közönsétotta ki: „Magán tudósítás szerint Romániából a —
günk. Ugyanazon szerző másik müvét „Az egyetlen leányt' István és Jezerniczky Dániel. — Tetécsén: Rády György.
napokban három egyén fog átjönni Erdélybe, sőt most adták először. E második tán még derültebb hangu- — Ilaraxztiban: Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
talán már benn is vannak, oly czélból, hogy ki- latot támasztott az elsőnél. Meséje azon fordul, hogy egy József. — A pesti sakk-kör.
szolgált román nemzetiségű katonákat átmenésre apa, kinek 5 leánya van, külön növelteti valamennyit,
szólítsanak fel Romániába. Felhivatnak ennélfogva hogy egymást ne is ösmerj ék. Egyetlen leányként könnyebb
A 488-dik számú feladvány megfejtése.
férjhez adnia őket? A komikun abból támad, hogy
az illető községek előjáróságai, hogy az illető lesz
valamennyien egyszerre érkeznek meg az apai házhoz.
(A nagyszombati remetétől.)
toborzókat szemmel tartsák s ellenökbe törvénye- Kerekedik zűrzavar, czivódás, a már elkelt leányok férjeiVilágos.
Sötét.
sen járjanak el. Egyszersmind ügyeljenek arra is, nek hüledezése. Végül csak összesimulnak, férjhez megy
l.Va3—a8
g5—g4f
hogy a kiszolgált katonák rendes tartózkodási mind az öt leány — és vége a darabnak. Azaz: hogy később
2. Kf3—f4
tetsz. ÍZ.
folytatása is lehet, mert az apa töredelmesen vallja be,
helyeikről el ne távozzanak s engein a történtek- hogy
újból megnősült. Ki tudja, mit ad isten? Ha ujabb öt
3. V a 8 - h l matt.
ről értesítsenek."
leánya lesz és azok történetéből ily élvezetes vígjátékot
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
** (Dr. Balassa János) végrendelete ezerint készitnek, akkor szerencsét kívánunk.
— Karczagon: Kacsó Lajos. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Petécsén: Rády György- — Jászkiséren: Galam10,000 frt alapítványt tett szegény tanulók öszKedd, decz. 14. „Zamp'a." Opera 3 felv. Zenéjét szerz.
bos István. — Csákváron: Klinglván. — Miskolczon: Czen
töndíj ázására, és a szent-lőrinczi gymnaziuinnak Herold.
the József. — A pesti sakk-kör.
Szerda,
decz.
15.
„Tűz
a
zárdában."
Vigjáték
1
felv.
1000 frtot hagyott.
Francziából
ford.
Feleki.
—
Ezt
követte:
„Egyetlen
leány."
Rövid értesítések. Würzburg. G. V. A beküldött
** (Kis kutya mint pártfogó.) Királyné ő Fel- Vigjáték 1 felv. Lengyel nyelven irta gr. Fredro S. Németfeladványokat nem használhatjuk, jobbat várunk. — Pest.
sége kedvencz kutyája nyakszoritójára valaki e na- ből ford. Radnótfáy.
P. Á. Nagyon könnyű; nem közölhető.
pokban egy papirdarabot kötött s erre egy család
Csütörtök, decz. 16. Először: „A boldogság első napja."
nevevoltirva. A királynő e papirkát észreve vén, el- Víg opera 3 felv. Irta Denerry és Cormon; ford. Szigligeti.
(£g ^ g y e l s . Mai szamunkhoz van mellékelve .*ath Mórk előfizetési felhívása az „Országolvasá a mi rajta irva volt, s rögtön küldött ama Zenéjét szerz. Auber.
gyűlési Tőrvépye hiteles kiadásaira" és a „Budacsaládhoz. Ez egykoron gazdag, s most elszegépesti szemle-' |869-dik évi folyamára.
Szerkesztői mondanivaló.
nyedett család volt, melyet a királynő azonnal
jelentékeny pénzaegélylyel látott el.
- Debreczcn. R. I. Fogadja legnagyobb köszöneW9T Melléklet: Előfizetési fölhívás az „Estilap,
** (Nagy fáradságba került,) mint beszélik, tünket a becses küldeményekért. Az életrajz a jövő év ele- ! 1869-ki jan. -decz. folyamára; — és Aiffner és Raut"
mann. jele* magyar könyvek árjegyzéke.
hogy az izr. kongressusnak oly korelnököt fogja- jén fog megjelenni.
a
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Hónapi- és Katholikus és protestáns I Görög-orosz
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2 0 Vasár. D 4 Theofil
D 4 Amon
268 54 7 46 4
8 F 2 Patapius 1 6
21 Hétfó Tamás apóst.
Tamás
fford. 269 55 7 47 4
9 B. Assz. fog. 7
22 Kedd
Zeno, Flávián^l Flávián
10 Hermes
8 Bojt, törv. 270 56 7 47 4
23 Szerda Victoria szűz
Győzőke
] 9 Böjt, Egy. 271 57 7 48 4
11 Dániel
24 Csőt.
Ádám és Éva t Ádám és Éva 12 Spiridion
110
[szab. 272 59 7 49 4
2 5 Pént. NagyKarácson M. Karácson 13 Eustrat
274 0 7 49 4
Ili
2K Szóm. István vértanú István vért. 14 Tbyrsus
112 S. Szem. 275 1 7 49 4
Hold változásai. S> Első negyed 22-én 5 óra 45 perczkor reggel.
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P- ö. V- ó. P4 11 35 10 32
52 este 11 35
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55 0 50 0 37
22 1 15 1 41
11 1 43 9, 45
54 23 2 21 3 53
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11 15
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József főherczeg (arczkép). — Falun. — Vázlaíok az
1852-iki befogatásak történetéhez. — A zsidók egy egyetemes gyűlése Magyarhonban, 1650-ben. — A. jószivű
huszár, (képpel). — A szolnoki honvédemlék (képpel). —
Álcsút. (képpel) — Drégely-Palánk (vége). — A disznótor. — Egyveleg. — T a r h á z : A Nibelung-énekből, (képpel). — A szabadkőművesség múltjához. — Irodalom és
művészet. — Közintézetek, egyl e t e k - - Egyház és iskola.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. - Mi újság? — Nemzetiszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: IVagy Miklós. (L. magyar-utcza21.gz.)

karácsonyi és ujé\i ajándokul

Farsangi árjegyzék

1 Credit-sorsj egy-igérvény,

Türscli F.-töl Pesten, váczi-uteza 19. szám.

(melynek húzása már a legközelebbi 1869. évi január 1-én fog megtörténni, s melynek
főnyereménye 150,000 ft.)

Ezennel bátorkodom a legújabb, meglepő szép

Párisi báli ruhák

ráadásul ingyért adatik,

a legnagyobb s évek hosszuaorán át mint legszilárdabbnak elismert

és egyéb általam Parisban személyesen választott farsangi czikkek árjegyzékét kézbe siteni. A ruhák egés£en különböznek a ta%aliaktó). Az árak készpénz fizetés vagy
utánvét mellett értetődnek. Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket „Centiméter"-rel mérve, vagy egy jól álló derekat és a ruhaalj előhosszát vagy netalám
egyéb megjegyzésekkel együtt, beküldeni. Különösen ajánlhatók több száz darab
legújabb párisi legyezők, a ficomabbak ezek közül brüsneli aplicátióval vannak
ékesítve, vagy himzéssel. műfestményekkel ellátva.
Becses rendelményeiert tisztelettel esadezem
TÜrsdl F.

..Marin Valéria föherczegnö"-hez
czimzett

Egy elegendő hosszú felső szoknya, diszitve dudorokkal, rüchekkel, szalaggal, virággal, v»^y ez idén igen divatozó Ceinturrel vagy rövid Tunique-el; egy
kész derék ujjakkal ékesen díszítve; a fejvirágok.
A ruhák egeszén fehér, világos vagy élénk rózsaszín, cerise, esti világoskék,
vörös, zöld, szalmaszin, aranysárga, naranersárga, lilla vagy vegyes színekben
készíttethetnek el.
Egy tárlatán kész ruha legújabb díszítéssel 28, 32, 36, 40, 45, 50 forint.
Egy tárlatán ruha mostan igen divatos selyem tuniquü-el vagy eeinturr e
35, 40, 45, 50—60 f%.
% y Slfnsi«> ruha, selyemmel, szalaggal, csipkével vagy virágokkal díszítve
65, 75,100 ftig.
Egy atlasz vagy más melyem ruha 80, 90, 100 forint és feljebb.
Egy Tunique hozzávaló "Bertne-el, ujakkal és övvel együtt 15, 18, 24, 30
forint és feljebb.
Egy pár báli kis ojjak 1, 1.50, 2.50, 4 ftig.
Egy mell-szél kivágott derékra 60 kr.. 1. 1.50, 3 ftig.
Bgy mell-szél ujjakkal eisyütt 2, 2.75. 3 50, 6 f.ig.
Egy kész Btrthé és uj;ak 2.50, 3 75, 4.50, 6 ftig.

vászon- s kész fehérruhanemuek
gyári raktára által

Pesten, (váczi-utcza Mocsonyi-féle házban),

s azon kedvező helyzetben van, hogy gyártmányainak nagyszerű kelendősége által
Magyarországban —árjegyzékét ismét jelentékenyen alábbszállithatja, s mini alább
következik közhírre tetethetik.
Midőn a magas uraságok s igen tisztelt közönségnek ezideig irántam tanúsított szíves részvéteért, és számtalan elismerő levelek általi kitüntetéseikért (melyek
váczi-utczai gyári raktáramban mindenkor megtekinthetők), ezennel hálás köszönetemet
nyilvánítani ezeretcsém volna, — tisztelettel kérem árjegyzékem szíves ügye| lenibe vett lei:
Eárfi \l\tyab
(& nyakterje^me megkivántatik), 2, 3, 4,5,
TG! U - l U g C a , 6 _ 8 f t j g a legjobbak.

LegyCZÖií festményekkel stb. 2.75, 3.75, 4.76, 6, 8, 10, 18, 24, 30 forint
"Ugyanazok brüsseli aplicátióval 12, 15, 20, 30, 36, 40, 50 forint és feljebb.
Vtrag-CJsrniture: ruhám való, ujjakra és fejre, összesen 12, 15, 18,24, 30
forint és feljebb.
Művirág Cejdiszuek (Coiffures), 2.50, 2, 4, 5 8 forint és feljebb.
Egyes bokréták 75, 90, 1.20, 1.50 forint és feljebb.
Egy báli organtin alsószoksiya, nszálybn vagy gömbölyűin vágva4, 5, 6ft.
Ugyanaz Shlrtingból, 5.50, 6 75 7.60 toriét.
ugyanaz Perbálból, 6.40. 7.50, 9, 12 forint, és feljebb.
Egv nerka! hossza aszály, 4 5, 6 forint.
Egy triuolin, uszály nélkül, 3.20, 3.40, 4 forint 50 kr.
Ugyanazon uszály ly«l, 6, 8 forint
_
Crinolin ,.double usage", 10, 12, 14 ftig. Eien crinolin az utczánés „hoirée ban használható és igen nagy tetszésben részesülEgy pár ajouf vagy bima fii d'Keosse harisnya. 90 kr., 1.20, 1.50,2, 2 forint 75 kiig.
Egy pár ajour selyem harisnya 4.50, 6. 8 ftijí.
Egy illusion Echaips báli estélyekre 2, 2.50, 3, 5 ftig.

ruha-ta
6

fennállásának rövid ideje alatt rendkívüli jutányossá^, szilárd és igazi szolgálata
folytán a tisztelt közönség által jónak ismert nagy

Dorottya-utczábaii
Wurm-udvar l-sö «m.

ajánlja dústartalmu választékban bel- és külfö'di stövetekböl legujabb szabás
-•"••'"* cshiosan én szilürdul készített ruháit

bámulatos olcsó árakon.

10—85 frt. Téli öltöny
18-60 frt.
10-25
Téli nadrág
66—12
I á
15-35
4- 8
Téli mellény
12-35
24-46
I Salon-öltöny
4 —l*<f
8-20
! Házi ét iroda-öliöiiy . .
10-30
13-40
I Pongyola-öltöny . . .
í»«pi öl'öny 1 8 - 4 0 ft.
Ajánlja továbbá uíftZÓ-banda- és luha-kölcsöa-intezetet a legelfogadhatóbb
föltételek mellett; e's minden vlst-lt rní,-a ujjal kicseréltetik.
P T Megrendelések vidéktkröl a beküldött mérték szerint gyorsan és gondosan vépheüviitétnek.
854 (8 — 6)

ÖSÍÍ felöltöny

Őszi jaqutit .
Őszi öltöny •
Bársony j a quet
Vadász öltöny
Uti köpeny

U

ri

belga vábosszú ujjal 3 ft. 50 ítr., hímzettek
5—6 ftig
(Nöi
éji-ingek,
szonból
1 ft, 1 ft. 50 k r , 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
gyár formára.

3 ftig; lovag szabásra, franczia és ma-

Női-nadrágok, vászon, perkáí vagy parketbril 2 ft. 50 kr., 3 ftig, hímzés betéttel.
Női-pongyola vagy éji-corsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 ft., 2 ft. 50
kr.; vászon vagy franezia batizból, hímzéssel 3 ft 50 kr., 5—6 ftig.
Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb parketból 4 ft., betételekkel 5—6 ft. és 8 ft.
uszálylyal (legújabb divat).
Női-harisnyák vagy férfi-kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8 -10 ftig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 ft., 3—4 ftig a legjobbak.

Báli szövetek.

Az első budapesti férfiruha-csarnok

«• -I

Wfti lTlú'pV s > m ák 1 ft- 80. 2 ft.; finom hurokvarrással
H U r i U g C J i , 2 f t _ 5 0 k r - i valamint sveiczi formára, s leg| ujabb szabásuak, hímzéssel 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4, 5 ft.,legfino/ mabb vászon és batiz-ingek himzéssel és csipkével 6—8
\ ftig. (Fantasie parisienne.)

6

1 vég 12 rőfös tárlatán V* ezéles 3.50, 4. 4.7 5, 5 forint 50 kr.
8
1 ,
«
i!
i)
i
„ 6 forint.
1 „ 20 „ franczia tárlatán % széles 6.50, 7.50, 10, 12, 14 forint.
Színes tárlatán valamivel többe jön.
Ulasio, szélesség szerint, rőfe 50, 60, 75 kr., 1 forint.
Tflll bobin, rőfje 1, 2.50, 2, 2 forint 75 kr.
Mefhlin lüll, 5 röf széles, rőfe 3 forint 75 kr.
Széles bröfcseli tfill, fehér, rőfe 1.50, 2, 3 forint.
Brü8í»eli tüll, rózsaszin, világoskék, vörös, narancs- és zöld színben, 2l/» rőf
széles, rőfe 90 kr , 1.40, 1 forint 80 kr.
CrSpe minden cinben, rőfe 60, 80 kr., 1 forint.
Organtin. egy vég 12 rőfös, 1 80, 2, 2 forint 20 kr.
364 (1—3)
Blond, Clnny csipkék és bttételek.
Blond-szövetí'k minden szélességben és árban.
M i n d e n s z í n b e n t a l á l h a t ó k : Illusio, Tüll Bobin, Tulle de Lyon, Aprés,
Crrpp, Tüll cristalle és Tárlatán.

első
dijakkal kitüntetett.

8 több
iparmükiállitáson

Egy kész báli ruha következőkből álf:

1

— HE
1 T I - N A k P T Á R.

Kik 70 forint erejéig áruezikkeket vásárolnak,

Fényüzési férfi-ingek, művésze ileg vart mellel (nyakterjelme
8—10 ftig.

I

megkivántatik), 6, 7,

Flanell férfi-ingek minden színben, 4 ft, 50 kr . 5 - 6 ftig (nyakterjelme megkivántatik).
Nyakgallérok, legujabb minta, 1 tuczat ára 2, 3 - 4 ftig (a nyakterjelme megkivántatik).
1 tuczat rumburgi vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr. 2 ftig a kisebbek; 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50
kr., 4, 5, 6, 8 —10 ftig a nagyobbak és finomabbak.
1 tuczat ezérna batizvászon-zsebkendő hölgyek számára 5, 7, 9 -12 ftig a legfinomabb.
1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára most csak 6, 7, 8—10 ftig a ezérnadamasz.
Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,
10 — 12 ftig a legfinomabb damaszbói.
Csipke-függönyök ára egy abiakia o, 8, 10— 12 It.ig.
30 rőf színes ágyoemüre való #. 9, 12 -16 ftig a legjobb.

362 (2 -6)

30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehéritetlen 8 ft. 50 kr., 9 ft. 50
kr., 11, 13, 15—18 ftig a legwebb.
1 vég V* szeles 30 rófös rumburgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 ftig.
(Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár Magyarország és Ausztriára názve 3, 4, 6, 8 — 10 ftig a legújabbak varrás nélkül.
38 rófös kreasz vagy gazdasági vászon, 14, 16, 1.8—20 ftig a legszebb minőségű.
40 -42 rőf kitűnő takács vászon, (finom ágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14, 15, 18,
22—24 f-ig a legjobb.
48 röföá belga tahácsvaszon 22, 25, 30—35 ftig; ingekre különösen ajánlható.
gü—54 rő;ös hasonlithatlau jó rumburgi vagy hollandi vászon üü, 25, ü0, 35, 40, 50, 60,
80-100 ftig.

Levélbe!! megrendeléseket
os

a pénzösszeg beküldése vasúti vagy P "
lai utánvéts teljes jótállás mellett minIngek, meíyek a
denhová elküldeni készek vagyunk. A
testbea nem jól álk-.velHki.-t kérjük ekkép czimezni:
lanak, vissznvétetnek.

FOCiL E.,

gyári raktárának Pesten,
4. szám alatt.

50 forint erejéig
v/iciarlóknak, ráaíia ul 6 db. asztalkendővel kedveskedünk.

Haszonbérbe kerestetik.

800 holdtól 2000 fco'
lóidig terirdó bir'ok Hevei, Borsod, Szabolcs, Pestmegyében vagy
egy vaspálya közeiélen
•lében; értesítések Farkas János ügyvédhez Rmombadba kttl345 (5 - 6)
dttdök.

mi—í

•••i-L;

fí£_
628

Varró gép ek-

629
FI;IU:\Í z

ajánlja ezennel a t. ez. közönség figyelmébe tiszta, szagnéiküli és vízmentes

Bör-zsir-készitményét,

árleszállitasa!

Kttlös tüzésü gépek, csinosan kiállítva, minden előkészülettel, s pedig

beszcgés, t lébe varrás, zsinórok bevarrása

sontaches felvarrás,

vnttázás, ránczszedés s ruhapor-

zsinórok felvarrására, más egyéb
a gépekhez tartozó alkatrészekkel

együtt, darabja 90 ff.

Továbbá gépeket <-zi fészek, nöi- és férli szabók stb. számára
Írásbeli jótállás és részletfizetés mellett tisztelettel ajánl

a Grover és Baeker-féle

varrógépek társulata Uj-York és Bostonban.

Fö-ügynökség

Pesten, a bécsi-utczában.

352(3—6)

i.i F

Perkail, shirting, moll,

brüsselí túli, blondfond. clönyszövet minden áron

Tursch F.-nél Pesten,

"i p

váczi-uteza „a nagy Kristóf" mellett.
£•£- Iliinzelt szélek,be<étek etb.
253 (5—6)
A leges-leghiresebn és hathatósb

patkány-, házi- és mezei egér-htó

labdacsok,
kaphatók a hatvani-utezában Rakodczay A.
K-nál . . . szám alatt és a király-utczában
Vághy Károlynál . . . szám alatt. — Alulirt
e kártékony állatok kipusztitását, egyes
házak-, gyárok-, gazdasági épületekben
szinten magára vállalja jótállás mellett évi
megbízás folytán, ha e végre megkerestetik.
Egy kis doboz ára 1 ft., nagyé 5 ft Az
összeg megküldésére ilyennemü fris szerrel
azonnal szolgál
Lázár A. N.,
Budán vizivárosi főutczabeli
861 (1)
54. sz. a.

mely kitűnően alkalmatos a következő czélokra:
1-ször. Mint bebiionyult jóságu szer, mely mindennemű bőrlábbelieket, még
a legfinomabb bölgyezipőt is, a ruganyozipőkkel vetélkedő módon, tökéletesen
vlzathatlnnna tesz, azokat ezenfelül puha és hajlékony állapotban tartja, 8 tartósságukat tetemesen növeli.
2-szor. Mint kitűnő, a tartósságot biztosító szer minden bőrnemüeknél, nevezetesen lőszerszámok-, géphajtó szijak-, kocsifedelek-, fúvók- és bőrtömlőknél,
melyek ezen bőr-zsir alkalmazása által nemcsak vizáthatlanokká, hanem legfőbb
mértékben hajlékonyakká és tartósakká válnak.
8-szor. Mint elismert hatású szer tyúkszemek és lábfagyások ellen.
Alkalmazása igen egyszerű, s minden egyes dobozhoz használati utasítás
mellékeltetik.
Kapható
V*
'/*
1 fontot tartalmazó pléh-ezelenczékben.
1 it 1 ft. 50 kr, és 3 forintjával.
348 (3—4)
Egy tyúkszem és lábfagyás elleni üvegcse 60 fer.

Főraktár Magyarország részére:

Kertész és Eisert uraknál Pesten, Dorottya-utcza 2. sz.

minden áron ajául

Türsch F.-nél Pesten,

váczi-uteza ,,a nagy Kristóf" mellett.
Árjegyzék i«érinentve.
35ü (2 -3)

55

éveukint

1 db. Genois
sorsjegy 42 fc.
sorsjegy 52 ft.
1 db. 39-ki
1854-ki . . . sorsjegy 250 ft.
Clary
1860-ki . .
,
100 fi.
„
42 ft.
Freyburgi
„
15 franc.
Schwéd . .
,
10 tallér.
Como-Renten
„
40 lira.
WindischgrHtz .
„
21 ft.
Mailaiidi
,
15 franc.
Mailaudi .
„
45 franc.
Pálffy . . . .
„
42 ft.
1864-ki. . .
50 ft.
Keglevich
„
10 ft.
Gróf Pappenheim
„
7 ez. ft.
Sózhajózási
,
100 ft.
Rudolf .
Ansbacbi .
„
7 ez. ft.
10 ft.
Budai . .
Augsburgi . .
7 ez. ft.
Triest városi
50 ft.
„
40 ft.
Waldstein
Salm
Hitel
100 ft.
42 ft.
21 ft.
húsz részletbeni havonkénti 5 frt. befizetéssel. — Ezen sorsjegyek évenkint 55 húzásra játszanak, tehát minden részvényes
hetenkint egyszer következő nyereményekre játszik, u. m. 250,000 frt. 220,000 frt. 200,000 frt. 100,000 frt. 80,000 frt.
60,000 frt. 50,000 frt. 40,000 frt. 30,000 frt. 20,000 frt. 10,00o frt. stb. s miután a havi fizetések csak 5 frt. tesznek, a
fenti nyereményekre alig jön 1 frt., de még ezen csekély összeg is a sorsjegy-társulat bezártávalaz akkori árfolyam szerint viszs/.aadatik, minthogy 20 hó eltelte után a sorsjegyek eladatván, a bejött pénz egyenlő részben felosztatik. — Nem tnrtom szükségesnek ezen sorsjegy-társulat előnyösségét bővebben részletezni s ajánlani, minthogy a fent elősoroltak eléggé kimutatják,
miként lehet betéttel nyereményekre játszani.
Az első betét bélyegilletékkel együtt 10 frtot teszen, melynek befizetése után minden részvényes az <5 saját részvényivét — melyen a sorsjegy-számok feljegyezve vannak — azonnal megkapja.

Csoport R.

Csoport S.

Ali tiz darab 1864 ki 50 ftos sorsjegyekből 12 havi
6 frt. részletfizetésekkel. Ezen sorsjegyek évenkint ötször és
ugyan márczius 1-én, ápril 15-én, jun. 1-én, szept. 1-én, okt.
15-én a következő főnyereményekre játszanak, u. m. 250,000
frt. — 220,000 frt. — 200,000 frt. — 250,000 frt.,
250.000 frt. stb., a legkisebb nyeremény 160—200 frt. —
Az első betét bélyegilletékkel együtt 10 frtot teszen, mely
összeg befizetésével minden részvényes az ő részvény-Ivét —
melyen a jegy- és sorszámok följegyezvék — azonnal megkapja, mely ívnek átvételével a játék is megkezdődik minden
nyereményre. — Az utolsó részlet befizetésével minden részvényes kap egy eredeti sorsjegyet

Minthogy ezen fentirt sorsjegy-társulat előnyössége, valamint az is, hogy csekély havi meggazdáikodással mily nagy nyeremények tétethetnek, általánosan elismerve létez, reménylem, hogv jelen társasjáték ép oly gyors keletnek fog örvendeni, mint az
általam már előbb aiakitottak. — Ki mind három csoportozatban egyszerre részt vészen, ajándékai egy 10 francos Mailandi sorsjegyet kap; mely évenkint négyszer következő főnyereményekre játszik, úgymint: 100,000 frt. 50,000 frt.
40,000 stb. Vidéki megrendelések posta utján azonnal eszközöltetnek,mely esetekben a posta-vevény egyszersmind nyugtául szolgál.
Tiszteletteljesen

K Ani g Z s i g m o n d

566(1-2)

Újonnan nyitott papirkereskedése
Pesten,

a hatvani ég magyar-uteza sarkán, íz orvosi kar épületének átellenében, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát

karácsonyi és aj évi ajándékokban

legjutányosabb árak mellett, és pedig:
Albumokat, Iro- és levéltárczaknt, táskákat, pénstárczákat, íróeszközöket ugyszinte mindennemű Iró- és bőrdiszmnnkát, nemkülönben mindenféle
és mindennemű levélpapírok a kivánt névjegygyei és donibornyomatban és
színben készülnek, ugyszinte minden fajta kónyomdai munkák gyorsan és olcsó
áron elkészíttetnek.
100 darab látogatójegy
ft. 90 kr.
100 „ 8-adrét levélpapír névvel vagy betűkkel — „ 50
100
73
finom
..
»
»
100
1 „ 20
100
1 „ 50
színes
. . . 100
..,
,. ,,
névjegygyei .
2„ n n A
minden 100 darabhoz egy díszes papírtok icgy e n adatik.
Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemű Iró-, posta- és
rajzpapirokban, valamint mindennemű Íré- és rajcszerekben — nagy raktárt
vonatozott kereskedelmi és üzleti könyvekben és irodai szerekben legjutányosb árakért.
fS5K~ Megrendelések a vidékről utánvét mellett legpontosabban
teljesittetnek.
ggj (3_g)

Győrött, febérvári-uteza.

Sajtó alatt vannak, és rövid idő múlva megjelennek :

Az 1865-68. ORSZÁGGYŰLÉS
összes törv^jyczikkef.

Zsebkiadás. Előfizetési ára 2 forint.
Nagy 8-r. kiadás. Előfizetési ára 2 ft.
Azok számára, kik az 1865—67., és 1868. 1—26. törvényczikkeit
már birják, külön kiadásokban lesznek kaphatók:

Az 1868-ki XXVII. és többi tőrvényezikkek.
Zsebkiadás. Előfizetési ára 1ft.20 kr.
Nagy kiadás. Előfizetési ára 1 ft. 20 kr.
Szinte külön kiadásban megjelent:

Az uj szentesített

polgári törvénykezési rendtartás,
kimerítő betűrendes tárgymutatóval.

Zsebkiadás 84 krajezár. Nagy 8-rét kiadás 84 krajezár.
(2_2)

RÁTH MÓR.

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint, szilárd puskamives-munka, %&&" saját késsEitmény, 4 N f finom
sodrony- és damast-csövekkel s csinos vesétekkel 65, 70,
80, 90, 100 egész 120 forintig, ajánlja

Unschuld Ede

Pesten, váczi-nteza a „levélhez."

legszilárdabb munkáért s a fegyverek szabatos lőképességeért jótállás vállaltatik, s
nem tetszés esetében, 14 nap leforgása alatt, kicseréltetnek.
Vidéki megbízások a leggyorsabban teljesittetnek.
272 (8 -8)

T i t k o s

betegségeket
nemi gyengeséget
katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J. gyak. orvos és szülész, az
itteni as. kir. garniaonfökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ngy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőintézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 2 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyÓ£ynzfirről is
gondoskodik.
317 (9 -24)

^

Lefaucheux-töltények,
(valódi franczia-gevelot)

a legjutányosb árért kaphatók u. m.:
1000 darab 16 kalib
1000
„ 12 „

16—30 ftig.
20-40 „

Unschuld Ede,

fegyverkészitö s kereskedőnél Pesten, váczi-uteza

a „levél"-hez.

váltóüzlete,

Ráth Mór üiteles törvénykiadásai I

VADÁSZFEGYVEREK

gyógyszerész Tokajban.

25 darab sorsjegy

20 résztvevő.

C s o p o r t P.

KURZ ALAJOS

a

Gyakran felmerült eseteknél alkalmam lévén sajnosán tapasztalni, miszerint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert kitiiDÖ hatású szeleteim üzérkedő csalók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasítás mellett terjesztetik; van szerencsém a | tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam készített giliszta csokoládénak csak azt ismerje el, melynél a mellékelt utasitáson
nevem nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláírva van, mint itt alább látható.
Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizományosoknál eszközölni. 215(8—12)
Kapható Pesten: Török József
és'Thallmayer és társ uraknál.

Minthogy eddigi sorsjegy-társulataim általános részvétre találtak, ismét a következő társulati-csoportozatot állítottam össze, úgymint

Adomák és jellemvonások

tárlatán, iilusion, csipke stb.

a szülék számára.

Szerencse-ajánlat karácsonyi és újévi ajándékul

Ali tiz darab hitel sorsjegyből tiz részvényre, 20 havi
Heckennst Gnsztav könyvkiadó-hivata- tíz forintos részfizetéssel. — Ezen sorsjegyek évenkint négylában megjelent és ott, valamint minden
szer, és ugyan január 1-én, ápril 1-én, július 1-én és október
hiteles könyvkereskedésben kapható:
j 1-én a következő főnyereményekre játszanak, u. m. 250,000
| frt. 200,000 frt. 250,000 frt. 200,000 frt. stb., a legkisebb
1 nyeremény 155—200 frt.
Az első betét bélyegilletékkel együtt 15 ft., mely összeg
a forradalom és honvéd-életből. j befizetésével minden részvényes megkapja részvóny-í vét, mely] ben a jegy- és sorszámok feljegyezve vannak, s melylyel egy(8-rét 192 iap) fűzve 80 krajezár.
í idejüleg a résznyeremények is megkezdődnek; az utolsó betét
lefietésével a társaság feloszlik, és minden részvényes egy
eredeti bitelsorsjegyet kap, minden további fizetés nélkül.

Báli-ruhák és legyezők,

Különös figyelmeztetés

Árverési hirdetmény.
1869. évi január hó 21-én délelőtti 9 órakor alólirt tisztség irodájában
megtartandó árverésen Zemplénmegye Kis-Tokaj helységében „Molnár
lak" elnevezés alatt ismert, kőből és vályogból szilárdan épült, zsindely
tetőzetü, 2 tágas szobát, 1 konyhát és 4 marhára való istállót tartalmazó,
tökéletesen lakható karban levő ház 1426 négyszeg ölnyi legjobb minőségű
beltelekkel örök áron fog eladatni.
g 5 5 (3^3)
Kikiáltási ár 1000 ft., bánatpénz 100 ft.
Ezen bánatpénzzel ellátott — bélyeg-jegyes — írásbeli ajánlatok a
szóbeli árverés megkezdéséig szinte elfogadtatnak.

Tokajban, 1868. decz. 6.

1. kir. uradalmi tiszíartósásr.

Előfizetési felhívás

SZABAD SAJTÓ
politikai és közgazdászat! napilapra,

mely naponkint kétszer, reggel és délben fog megjelenni.
Programmunk rövid, de világos: haladás s mi ennek előfeltétele:
reform minden irányban és téren.
Ehhez képest éber figyelemmel fogunk kisérni mindent, mi a hazában
vagy künn történik, majd indítványozás, majd ellenőrzéssel járulva a
közjó emeléséhez, amennyire erőnk és a hatáskörünk megengedi.
Főtörekvésünk: a társadalmi és közgazdászati állapotok és szükségletek megvitatása lévén, politikai pártszempontoktól független tárgyilagosság fogja vezetni tollúnkat mindig s azért, bár a közjogi kérdésekre
nézve határozott ellenzéket képezünk, a kormány is bátran számithat
méltányló támogatásunkra, valahányszor életrevaló s a nemzeti géniuszba
nem ütköző alkotás terére lép.
Lapunk beosztása egészen uj lesz, amennyiben a leggazdagabb
változatosság mindenben tájékozó részletességgel fog karöltve járni, a
igy elejétől végig érdekes és tanulságos olvasmányt kap a közönség.

Megjelenik naponta kétszer, reggel s délután egyenlő alakban.
Főmunkatárs

Felelős szerkesztő

Rctek-czukorkák.

Áldor Imre.

E g y k i s k a t n l y á n a k ára. . . . 3 0kr.
„ nagy
„
„ . . . . 4 0 ,,

A gyűjtőknek nyolez egyszerre beküldött előfizető után egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk.
Az előfizetési ívek bérmentve a „Szabad Sajtó" kiadóhivatalához
(Pest, megyeháztér 9. sz. a.) küldendők.

Egy évek óta hatásosnak ismert ezer köhögés és gyuladásos mellbajok ellen, ugy hogy 1—2 darab használata után közönséges köhögési roham rögtön megszűnik.

338(3-8)

Unschuld Ede,

Tévfllgyi

Tltos

Előfizetési feltételek:

Egészévre
Félévre
Negyedévre
Egy hóra

Pesten, váczi-uteza „a levélhez".
367 n _ 2 )

• . . 2 0ft.— k r . 10 » — »
6» — »
1 » 80 „

íodiáner F.

nyomdatulajdonoa és kiadó.

• • • 1 ,

'..»„:,/'

"V . . .

630

S^* Legszebb s legczélszerübb ünnepi ajándékok.

Szőnyegek a legnagyobb választékban
a lehető legolcsóbb gyári árakon.

Futópokróczok és szőnyegek:

Pamlag és salon-szőnyegek:

8V2, 9, H % 13%, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
70, 75, 80, 90, 100, 110, 130—160 ftig darabja.

Ágy-,

rőfszámra 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90 kr., 1, 1.10, 1.20, 1.30, 1.35,
3
1.50, 1.60, 1.80, 2, 2.10, 2.50, 2 % 3, 3'/ 2> 3 / 4 , 4 forintig.

Ágy-szőnyegek:

zongora- és tám-szőnyegek:

2, 8'/«, 2.60, 3, 3'/,, 4, 5, 5%, 6, 6»/4, 7'A.8%. 9. > 1 1 % , 1 2 % , - U ' / , 2, 2.25, 2.50, 2.60, 3, 4, 5, 6, 7.50, 8.50, 9.50, 10, 11.50, 12.50, 13.50,
14 forintig darabja.
forintig darabja.
Flanell, á»y- és utazó-paplanok kitünö szép rajzolatokkal és sziliekben 4, 5, 5.75,7,8, 9.50,10,11.50,12,13,14,15.50,18 ft. dbja.
10

\

i.

Lépcsb'-pokróczok, kocsi-szőnyegek, manilla,

bast- és coeos-futonyok, cocos-takarók, mindennemű

asztal- és ágyteritök a leggazdagabb

választékban.

Továbbá jelentékenyen megnagyobbított vászonáru-raktárukat " ^ i j j
•

ajánlják

369 (1—2)

Dorottya-ntcza 2. sz. az „ÉJSZAKCSILIiAtiHOZ."
Kimerítő árszabályok bérmentve megküldetnek, s a megrendelések pontosan teljesittetnek.
£~ Nagybani vásárlók különös kedvezményben részesülnek, s különösen figyelmeztetnek a nagy szőnyeg-raktárra.
v

356 (3—6)

Rövid- és szövött áruczikkekböl.
Férfi- és női selyemecharpek,
broch- és kásmirkendökböl.

ti

na
:O

selyemkendök,

Férfi- és női-glacé, angolposztó-, czérna- ésselyemkesztyükböl, továbbá kapható:
'33
g

O

a

©

nagyválasztékban ingvállok hölgyek
moul, kásrnir, alpacca és flanelból.

számára,

Nagy választékban fehér hímzések, u. m. kézfodrod, gallérok, betétek, barbettek, hímzett paszták és fátyolok.
Reczék, chignon, selyem és seniliából.
Jomonok, recze- és kelme-krinolinok.

eo :=>
•S * e a

bo
:o
N
UO

cs

N

l

Olcsóbb áron mint bárhol
angol és franezia vállfüzök nagy választékban,
melyhez a mérték — hogy a levélbeli megrendelések pontosan eszközöltethessenek a következő
mód szerint kívántatik meg:
t. A mell- és hát környülete a kar alatt mérve.
2. A derék környülete.
3. Az ágyék környülete.
4. Hossza a karonalul mérve le a derékig.
Vidékről jövő megrendelések
gyorsan és pontosan eszkö
zöltetnek.

Évnegyedenkint 1 forintért.
Előfizetési felhívás

JO B

czimü

politikai, ismeretterjesztő, szépirodalmi képes hetilapra.
A „Jó Barát"-ra előfizethetni:

Egész évre (január—. deczember)
4 forinttal.
Félévre (január—június)
<$ )f
Negyedévre (január—márczius)
1
„
Az előfizetési pénzek Heckemtst Gusztáv hirlap-kiadóhivatalába
(Pest, egyetem-utcza 4-ik sz.) küldendők.

£MF" GjCijtőknek a szokott tiszteletpéldányon kivül értékes ajándékkal
is kedveskedünk, ha tömegesebbet! kfildenek előfizetőket.

A „Jó Barát" kiadó-hivatala

(1—4)
368

Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám.

Stem János
^

,

*

jr

,

U-2)

erdélyi muzeutn-egyleti könyvárusnál Kolozsvárit megjelent s általa minden hazai könyvárusnál kapható:

Csemegék,

kisebb gyermekek számára; melyekkel családok, kisdedóvók és elemi tanítóknak kedveskedik Gáspár János, nagy-enyedi neveléstanár és képezdeigazgató.
Harmadik javitott, 9 beszély és 170 vers-csemegével bővitett kettős
kiadás; névszerint
egyik iróvelinre nyomott díezkiat Jt gyönyörű szinezett, 2 kőnyomatu
és 23 fametszetü képpel.
20% nyolezadrét ív, díszes boritéku keménykötésben
2 frt 60 kr.
másik szép fehér papiru, népies iskolai kiadás, 2 fekete kőnyo 1 atu
képpel.
20 nyolezadrét iv, fűzve
1 frt.
Képek a hazai tüiténcleiiihől.

Nógrádinegye polgári törvényszéke részéről ezennel közhírré tétetik,
miként néhai Szentiványi Vincze Bogomér hagyatékához tartozó s a szakali 76-ik szárnu telekjegyzőkönyvi íven jegyzett ingatlan birtok, még
pedig egy uri lak, a hozzá tartozó gazdasági épületekkel, 389/, s0o hold belsőtelek, — 85 6 7 / l í 0 0 hold tagositott állapotba levő szántóföld, — 56'4/,2„o
hold rét, H 9 / 1 ! ! 0 0 hold legelő, - . 176l7/i2On hold fenálló erdő, 1 hold és 1076
Ifjúság s z á m á r a szerkeszié T á n c z o s J á n o s . 8-rét fűzve . . . 50 k r .
D öl szőlő, — malom és korcsma illetőség, — melynek becsértéke 21,914
Diszkiadás, 6 g y ö n y ö r ű szinezett képpel, diszes boritéku k e m é n y
ft. 12' ., kr. tesz o. é. nyilvános árverés utján el fog adatni. Kikiáltási ár a k ö t é s b e n
'
1 frt 60 k r .
u
becsértóki összeg. Bánatpénzül annak 10 /0-tolija kivántatik.
Első árverési határnapul jövő 18(59. évi január hó 21-ik napja, — máKépek a természetből.
sik árverési határnapul pedig 1869-ik évi február hó 25-ik napjának délFelserdült növendékeknek W a g n e r A . után felmutatja Kovácsi Antal
előtti 10 órája B.-Gyarmaton a megyeház emeleti osztályában eső részének 1 0 k é p p e l . 8 - r é t . K ( ; p e s b o r i t é k u k e m é n y k ö t é s b e n . . . - • .
1 frt
3-ik Bzámu szobájába kitüzetik, — azon megjegyzéssel: hogy a jelzett fekvőségek első árverés alkalmával csak a becsáron vagy azonfölül, — a másik
Erdély építészeti emlékei.
árver4si határnapon pedig csak 20,000 fton felül adathatnak el.
Irta Kőváry László. „Erdély régiségei" második bővitett kiadása. 30
Az árverési feltételek az imént érintett helyen és helyiségben megte- fametszvénynyel 8-rét, fűzve
4 frt
kinthetők.
363 (2 - 3)
Magyar-német képes A. B. C.
B.-Gyarmat, 1868. november 2fi-án.
Színezett képekkel. Szine3 b^ritéku keuiénykötésben . . . 50 kr
Afógrádniegye polff. törvényszéke.

KERTÉSZ és EISEItT PESTEN,

Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" czimü
szállodával szemközt, ajánlják

karácsonyi és újévi ajándékoknak

Czikkeink mindegyikén a let?olcsóbí*ra szabott ár szemlélhető
legalkalmasabb legújabb Ízlésben borból, bronceból, nemes fákból, elefántcsont-, teknösbéka-héj-, alabástrom-, vasftntvény-, kristály-, porczellán-,
^ g " írásbeli megrendelések gyorsan s a legnagyobb figyelemmárvány-, agyag-, tajték- e egyéb anyagokból készült franezia, angol, német
mel eszközöltetnek, s hogy e tekintetben minden igényeknek megfelelés belföldi diszmü-czikkeinknek szintúgy, mint számtalan gyakorlati tárgyaknak
hessünk, a kivánt eiikkre szánandó árnak meghatározását a a
dÚ8 választékát:
A bel- és külföld legelső forrásainál személyesen eszközlött vásárlásaink
megbizásnak ide.jekoráni beküldését kérjük.
357 (2-3)
lehetségessé tevék, ez idén a rendkívül dús választékot, a lehető legjntányoí>b
Meg nem felelhető tárgyak visszavétetnek
árakkal összeköttetésbe hozni.
ft.kr ft.kr.
ft. kr. ft. kr.
ft.kr. ft.kr.
ft. kr. ft. kr.
Háztartási czikkek.
—.80 2. —.40 1.20Iskolatáskák
Látogatójegy- tárBáli bokréta-tartók —.80 10 — Vad-esalogatók
ft. kr. ft. kr.
1.50 8.— Bokréta-csoprocskák—.60 8.— Fegyver-táskák
4.75 8.— „ hátonhordhatók 2.20 8.—
csák
1.85 32.—
Perselyek
—.25 8.—
Thea-üstök
3.— 20.— Bonboniérek
1.40 8.—Állatfejek s egyéb
2.— 30.— Utazó-bőröndök
Samovarok
| Vadásifegyverek fiuk
2.80 1 5 . - Fa-legyezők
—.30 10.—
diszitészi czikkek a
Utazó-táskák
—.35 22.—
Thea-tálczák
számára
8 50 23.—
vadász-szobák réBáli legyezők papírból 1.50 25.—
1.— 40.— Berendezett útitásThea-szekrények
—.50 6.—
szére
—.90 2 5 - I Nagyító üvegek
18.— 75.— Necessairek zeneműkák
2.85 7.50 Berendezett utiszekThea-kannak
vei
Torna-golyók
- .60 4.— Meglepő büvészeti
2.50 7.
Tojásfőzók
készületek
—.30 5.—
rénykék
4.50 80 — Tű-párnácskák
—.30 5.—Rugany inerősitök
4—
Excellent kávégépek 3.60
Szoba-tüüijáték
— . 3 !.—
Uti eszköz-tekercsek 1.50 9.—Illatszer-pisztolyok —.— — 8 5 Disznóbőr angol
Czukormetszők
—.40
1.30 2.—
Uti evőeszközök
3.25 12.— Olló-tokok
.
4.— 6.30 nyergek
15. 30.— Varró-párnák
Czukor-szelenczék —.55
2.— 3.—
Utazó tükrök
—.40 6.t-Chatelainek
3.75 8.—Angol kantárok
2.65 10.— Varró-szekrénykék
Kenyérkosarak
—.25
Kötő-kosarkák
—.40 2.—
Uti theaszekrények
40.— Diszes lovagló ostoEgyéb
lovagló-eszÜvegtartók
—.45 18.— Angol plaidszijjak
közök
—.— —.— Dolgozó-kosárkák —.80 8.—
—.80 2.— rok
3.50 12.—
Kezeit és olajtartók —.40 20.— Kulacs-üvegek
Lovagló-ostorok
,,
necpssairek —.60 10.—
— .60 15.—
—.50 5.—
Franezia harisnyaAi.gol evőkészletek 5.— 10.—
3.— 12.— j Gyermek-kötények 1.15 2.—
1 . - 3.—Agarászó ostorok
Uti ivópoharak
—.30 1.80 kötök
Ezüst uzsonnakészl. 11.25 18.—
8.50 20.— Lómértékek
—.75 2.20
Dörzsölő-keztyük
—.50 1.—Keztyü-fuvótáskák
Asztali
„ párja 1.20 12.—
Rózsafa varrópárnák 6.— 7.— Istálló lámpások
1.90 3.50
Gyermekjátékok
Angol dörzsölő-keÁgas
„
„ 3.60 4 0 . —.50 4.—Szivar-tárczák
— .40 20.— legújabb nemüek, melyekből sok1.40 4.70Csont-apróságok
Fütókészletek
1.20 8.50 fék
— .40 6. Kártya-tokok
1.— 10.—Bronce és porcz. apr.—.50 12.— Cigarette-tárczák
féleségeiknél fogva, csak a köFakosarak és kőszén 2.20 15.—
Dohány-tokok
Franezia kosárkák
—.50 5.50
Kártya-szekrénykék
5.50
15.—
vetkezőket említhetjük meg:
Fuvők
—.75 3.—
Cigarette-gépek
—.15 1.15 Gyermek csörgők
virágokkal diszitve
15.—
'„
1.35 12.—
—.15 —.50
Fa asztalfedők
—.30 4.8 Játékbárcza
- . 8 5 1.80Keleti palaczk-pipák 2.40 8.75 Bohóczok
Kártyaprések
1.50 12.— Illatszer-szétfuvók
—.40 5.—
Vaj és sajt-tányérok 3.— 5.—
—.20 6.— Chinell-verők
Tartli-deszkácskák
—.75 Diszes keztyütágitók—.70 2.— Szivar-szipkák
—.65 2.—
Likőr-állványok
1.70 20.—
Diszes pénztárczák
2.— 12.— Dohányzó-készletek 2.75 15.— Rugany alakok
Finom
játszó-kártyák—.40
—.70
—.75 3.—
Viz-készületek
7.50 15.
Dohányzó-szekrényVarrótűk
díszes
toJátszó-bárczák száza 1.50 3.—
Állatok kerekeken —.40 6.—
Poharas üvegek
1.20 5.—
kék
4.50
12.—
1.— 2.—
Whist markok
—.45 1.50 kokban
Visító állatok
—.20 1.50
Tojás-készületek
7.— 10.—
6.— Zsebbeli gyufatart. —.30 4.— Húzó babák
Gyuíatartók
—.20 6.—Skót diszmü-czikkek
—.30 2.—
Angol vasalók
2.50 3.60 Látogatójegy-tálák
Angol szivartárak
3.30 —.— Szekerek
3.— 3 0 . - Illatszer-meglepeté —.40 6.—
Asztali csengők
—.25 10.—
sek
—.50 12.— Szivar-szekrénykék 5.— 41.—
„
állványok 3.— 40.—
Ostorok
—.15 1.—
r
Sodaviz-készítő g
Szivar-állványok
1.50
S
».—
Nád
kézi
kosárkák
—.70
3.—
Éjjeli mécsek
1.50 16.—
Trombiták
—.40 6.—
pek
11.— 16.—
1.20 45 —
., dolgozó „
—.85 6.—Dohány-köblbk
Óratartók
—.60 1 2 . Gépmü-játékok
1.50 6.—
Dió-törők
—.70 2
Dohány-szekrények
3.—
8.—
4.40 26.—
4.— 12.— Kulcs-szekrények
Csecsemő babák
—.30 6.—
6.— Olvasó-támaszok
Lábtisztitó kefék
Dohányvágó
gépek
—.—
9.80
Zsebbeli tükröcskék—.35 5.—
Díszes kézi gyertya„ elalvó szemekkel
Í2.—
1.30 8.—Dohány-szelenczék —.50 6.— „ papát-mamát hitartók
2.50 8.—Fiókos tükrök
A lakszobák díszítéséül,
Hamu-csészék
—.20 8.—
Hévmérők
2.20 10.— Kézi táskák, minden
vók
3.50 1 2 . Virág-asztalok
6.— 25.— Fénykép-keretek
Asztali gyufatartók —.2.r> 15.—
nagyságúak dús vá—. 5 2.—
Bábu testek
—.60 8.—
Papírkosarak
Pipa-állványok
3.60
15
—
4 — 10.— Asztali csengetyük —.25 16.—
lasztékban
1.80 20.—
1.— 12.—
Dolgozó-kosarak ál15.— 90.— Öltözött bábuk
3.7Ő 10.— Likör-szekrények
Feszületek
—.30 14.— övtáskák
Thea- és kávé-készleBurnót-szelenczék
—.15
9.—
ványon
9.— 26.— Kápolnácskák
3.50 15.— Ang. s francz. illat1.50 9.—
—.30 8.50 tek
Irdasztalkák
100.—300.— Szenteltvíz-tartók —.70 25.—
szerek
— .40 4 — Levéltárczák
„
—.80 5.—
—.5 12.— Bútor
Madár-kalitkák
1.80 8.—Dombormü sz. kéés számtalan, a kényelem czik- Iromány-tárczák
1.— 3.50
2.50 15.— Konyhák
Nagy ágas gyertyapek
—.20 15.— keinél már megemlített tárgyak. Bankjegy-tárczák
Konyha-eszközök
—.80 3.—
Részvéiy-tárczák
12.
24.—
tartó
8.40 120.— Kis szobrocskák
—.80 6.—
Fali-naptárak
—.40 15 — Kardok és pisztoly. —.50 8.
Függő hálószobaBokréta-csoprocskák — .50 8. —
Női ékszerek
1.20 3.—
9
50
36.
Szerszám-késecskék
2.20 8.—Fegyverek
lámpa
Ang. pénzszekrények
—.30 8.
a legválogatottabb
Ízlésben, Csizma-lehuíók
26.—120.—
— . - 2.60Ágyuk
Bronce csillárok
finom lakatokkal 4.— 12.—
—.30 2.50
aczél-, borostyánkő-, alumíni- Felköltők órával
5.— 90.— Meglepetési czikkek —.35 15.—
6.50 12.— Pái-isi dudák
Szobrok
Kocsik es lovak
—.50 10.—
um-, teknősbékahéj-, elefánt- Angol zsebbeli lám
Utánz. márvány oszTörülközők endő-tar—.10 —.80
csont-, carniol-, ónix-, hegyi
Gyermek-órák
9-— 1 8 . lopok
tók
1-20 4.— kristály-, gyöngyház-, hyalith-,
-.90 5.— Állatseregletek
pások
15.— 36.—
4.Kályha-ellenzők
Fogvájó-tartók
—.40 5.— kőszén-, caoutchone-, double Angol eserm ők
8 . - 12.— Frobel fogWk
9
—
Toilette-tukrök
1.80
.
16.—
Gyertyatartók
ellenAngol
plaidek
d'orból stb. készülve.
játékai
1.50 5 Angora lábszőnyegek 4.50 6.- . — 15.— Mulattató t-írs. játézővel
3-25 8.—Ékszer-készletek,
Vasúti takarók
Esernyő-állványok 3.80 12.— Zsebbeli fogvájók
.
—
6.—
—.10 1.— összhangzó ízlésű
Vasúti ágyak
—.50 6.—
kok
Buha-fogasok
1.80 3.50
3.80 12.—
Bot-állványok
—.75 1.80
melltűt és fülftigSzámító
játékok
Dombormüképek
4.— 15.— lulattató társasjátékok.
3.50 16.—
—.80 5.50
gőt tartalmazók
1.— 2 5 . - Távcsövek
Felállító játékok
Függő virágkosarak 1.80 5.—
Zsebbeli életmentők —.55 1.60 Epitő ládácskák
—.70 4.50 Melltűk
—.75 5.—
—.40 100 — Dominó-játékok
—.10 12.
Virágosoprok
Ruhatartók s egyéb
—.80 25.— Fülfüggők
Sakktáblák
- .80 2.50
3
.
25.—
.
2
0
Türelem játékok
Aranybal-tartók
hímzésekhez alkal5.30 8.50
Sakk-alakok
1.10 24.— Karpereezek
— 20 7.—
Polyorámák _
Látogatójegy - állvámas tárgyak
—.—
1.80 3.50
1.20 4.— Nyakékek
Laterna magica
—.70 3.50
nyok
4 . - 40.— Damtáblák
—.85 5.— Vasutak
,1.40 6.—
1.40 9.— Sohawltüző tűk
—.50 5.— Ingujj-gotabok
Aaztal-ékek
2-80 12.— Tombola-játékok
—.10
9.Büvészkészületek
—.20 3.— IngelŐ-gombok
Aquariumok
—•— 27.— Versenyfató-játékok 3.20 3.80 Gyürúk
Medaillonok
-.70
Lotto-játékok
—.75
2
Övcsattok
ő.—
Testgyakorlati játé—.30
Hírlap-tartók
7.50 32.—
Óralánczok
—.20
10
Roulette-j átékok
1 20 6.—
2.50 4
kok
Hajboglárok
—.15 6.—
— 20. 6.— Thomatrop
Ronlette játék-tervek:1.5c
1.5C s!— Konty-fésük
4.— —.A kényelem czikkei.
—.20 8.— Gyürük
- .20 4.— Számoló játékok
3.stb.
.25 3.— Schawl-tűk
Kézelő-gombok
Tökéletes íróasztali
1.15 2.80
Betü játékok
.15 1.50 Crayons mechaniChemisette-gombok
készletek
12.50 80.— Színházi látcsövek
ques
—-15 2.50 Himző-iskolák
1.— 4.
4.— 8.
—60. 6.—
Medaillonok
Toll-állványok
—.60 5.— közönségesek
Trinkometerek
—.35 —.60 Vár játékok
1.70 2.80
5.50
12.—
1.50
.80
Joujouk
Pecsételő gyertyabőrrel bevonva
játékok 1.— 3 80
tartó
—.40 8.— elefántcsontból 10.80 35.— Viaszgyöngyök, a vaí Leánykák. íiuk és gyer- Versenyfutó
Croqnetf
„
2.80
!
lódiakhoz hasonlók —.— 1 2 . Porzó-csészék
—.25 4.—
Kiválólag hölgyek ré1,_
Bethlehemek
mekek részére
Pecsétnyomök
.70 6.
9
szére.
16 —
Kiválólag: nrak részére. dús választékát az eddig felso- Melodion sipládák
Levélnyomók
—.50 12.—
2.90
Hamucsészék
—.25 8.—E téren hiába kisértenénk meg a | Kétcsövü fegyverek 15.50 50.—
rult czikkek oly ne meinefc, me- Zenélő szelenczék
Toll-törülök
—.60 3.— fáradatlanul haladó ipar sze- i Lefaucheux fegyver. 46.— 90.—
lyek kiállításukat és áraikat Mint felette érdekes újdonságot
ajánljuk még a
Papirkések
—.15 5.
illetve, ezen korszak számára
uzélyes találmányait tüzeteseb- Marok-fegyvei-'ék
"" " "
10.50 20.—
Irómappák
1.50 40.—
is igen ajánlhatók. Továbbá:
ben leírni, felkérjük tehát tisz- Lefaucheux revolveToll- és zsebkések
—.75 4.— telt vevőinket azoknak sok1.60 8.—
rek
1 7 . - 5 0 . - Korcsolyákat
Papirnyiró ollók
—.60 2.— féleségéről személyesen meg- Dnio-revolverek
iegujabb talál m anyu lát23.— 28.— Iskolai tentatartók —.25 3.—
Iromány-csípők
—. 4 3.
Berendezett tentagyőződni, s a sokak között Egycsövü zsebpisztatni készület, mely minden
Levél-mérlegek
—.80 5.40 röviden a következőket említtartók
1.50 4.— átláthatkn tárgyakat termétolyok
1-40 4 . Irószeterénykék
4.50 40.—
Iró-thékák
1.— 5.— szetes színeikben, legkitűnőbjük meg:
Kétcsövü zsebpisztoMuszkákmint írókész—.10 —.60
Szekrénykék, üresek
ben azonban fényképeket, az
2.70 10.— Számoló tábMk
lyok
letek
2.40 3.— és berendezettek,
—.10
annyira elterjedt viaitkártya9.— 14.— Rajzónok
Szoba-pisztolyok
Patent pénztárczák —.25 5.—
— .60
minden gondolhaformában egy átlátszó falra
1 1 . - 2 5 . - Pastellfestékek
Szoba-fegyverek
Keretes
„
—.60 12.—
—.25 1.50 vett, melyen az illető szeméható kiállításban
3.— 15.— Tollkések
Vadásztáskák
Fénykép.alb. 12 képre
—.20
—.25 1 50
és nagyságban
1.— 80.— Lőpor-tülkök
lyek majdnem természetes
—.75 ő.— Zsebkések
,.
„ 25 „ —.60 4.—Ékszer-szekrénykék 3.— 15.—
—. 3 _ J 1 0
nagyságban, s meglepő élet2.25 6.50 Tolltartók
Lőpor-tárak
„
" 50 „ --80 1 8 . - Illatszer
—.15 2!— hűen jelennek meg. Eaen ké„
2.80 20.— Sörét-tartók
3.— 5.— Tollszekrénykék
„hosszúkso , 1.20 10.— Keztyü
szület, mely könnyen kezel3 . - 8.— Tollszelenczék
„
2.— 25.— Vadász-kürtök
—.60 1
„
„ 100 „ 2.20 3 2 . - Varró-párnák
hető, igen sok érdekkel páro—.50 5.— íróeszköz-szekrények 1.30 3 —
1.30 8.—Vadászkulacsok
„V.rétüekiook 3.— 20.— Iillat-üvegcsék
9.50 12.— Rajzoló „
1.— 8.—Pinczetokok
„
i . _ 8 _'_ sult előadásokhoz alkalmas a
„
v
200,, 4 . _ 6 0 . - Munkának és piperé3.50 5 . - Rajz-eszközök
—.80 5.— családi körben szintúgy, mint
Vadász-székek
„ kabmet-képekn. g 15.—
nagyobb társaságokban.
1.— 5.— Festék-szekrénykék —.10 8-—
nek szánt necessaiVadász-kések
„1 zenedarabbal
10.50
Egy kamera, lámpával és széj—.60 3.— Földtekék minden
rek nagy változaKutya-ostorok
jelrakható fallal együtt 19.—
„2
,.
13-50 3 ö ! tosságban
1.50 25.— Fegy v ersaijj ak
—.80 2.—
nagyságban
—.60 15.—

i >--1
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Tizenötödik évfolyam.
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SÍR KÁN Y J. S.

diszmü és noriijbergi áruk tára
a váczfí-; JÍS Deák-utcza sarkán.

Ajánlja a nagyon tisztelt közönség becsesfigyelmébea közelgő Karácsony
é» njéví ünnepekre ezidén rendkívül nagy mennyiségben és leginkább több szép
meglepd újdonságokból válogatott ajándékok kiállítását.
Legújabb bronz, porczellan, fa és bördiszművek, több szép tárgyak
zenével u. m.: albumok, varrókészletek, irószekrenyek, szivar 69 ékszerládacskák, jutányos árak mellett.
A közelgő farsangi idényre, mint karácsonyi ajándékai igen ajánlható.
Legújabb divatu párisi báli legyezők 2 fttól 50 ftig.

BflF" Különösen figyelemre méltó. "^Hf

Raktára a vilanhirü herendi porczellan gyárnak, a mely mindamellett,
hogy honi és a londoci és párisi világkiállításon az első érmet nyerte, nálunk kevésbbé ismeretes, és csak egyes főrangú uraságok birtokában van, miután raktár
csak London, Paris és Bécsben létezett.
Több szép chinai, japáni, meisseni és sevres minta után asztali, thea és
kávé-servicék, virág-vázák és minden egyes tárgyak, A melyek afinomabbporczellan szakmához tartoznak.
SBT* Megrendelések különös kívánatra, minta után elfogadtatnak.
S^T* Levél általi megrendelések gyorsan és különös figyelemmel eszközöltetnek.
'
344 (S—8)

Haszonbérbe adatik,

a Herminamezőn Pest közelében, egy 9 holdból álló tagositott szántóföld. — Bővebben értekezhetni: Pest, egyetem-nteza 4. sz. alatt a hírlapkiadó-hivatalban.

KOHL\ PHILIPPE

(Patek. Phillppe és társa genfi órások tanítványának jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEN.

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

ajánlja legkitnnóbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát, t évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állapoőban levő, — általam a legpontosabban8 a legszorgalraasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani — kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerifit az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik
Ezüst henger-órák 4 rubinra
.
.
1 0 - 1 1 forint
arany-foglalvánnyal, rugóra
lz — lo ,,
"
"
hölgyek szamara
14 — 15 *•
"
"
8 rubinra
. . .
14-15 „
"
"5
kettős födéllel
15-16
"
"
kri«tály-üveggel
15—16
"
horgony-órák 15 rubinra
16 — 18^
"
„
kettős
födéllel
18, 20, 22
"
aneol'horgony-órák kristály-üveggel
19, 22, 26
"
horeony tábori órák kettős födéllel
222, 24
"
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
88-80
"
uevanazok kettős födéllel
35-88
Ar'any henger-órák (8 sz.) 8 .ubinra
30-32
arany-köpennyel
2*~3b
"
órák hölgyek siámára 4 - 8 rubinra
4 5—28
"
höleveknek, zománcz és gyémánttal
A>—45
"
"
,,
kristály-üveggel
42-45
"
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
0-45
6
"
zománcz és gyémánttal
3^~"*^ »
)t
#

52-ik szám

Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1869.

évi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti képpel illusztrálva, s rendkívüli mellékletekkel bővítve).

Előfizetési feltételek:

postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
(„Országgyűlési Beszédtár"-ral)

Egészévre (január—deczember)
Félévre (január-június)

. . . • 10 ft. — kr..
5„

Csupán a Vasárnapi Újságra:
Egészévre (január—deczember)
Félévre (január-június) . . .

.

.

.

.

O f t . - kr.
3 „ — „

Csupán a Politikai Újdonságokra,
(„Országgyűlési Beszédtár"-ral együtt):

Egészévre január—deczember)
Félévre (január-június)

5 ft. — ki\
2 „ 50 „

HB^HE^ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-pélW^B
dánj nyúl szolgálunk.— A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A múlt félévi czimszelvényekből egy-egy darab szivos
beküldését kérjük.
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatali.
Cl—6)

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

A legnagyobb vászonruha-raktárban

„YPSILANTI"-hoz Pesten
váczi-utcza

kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemű

kész fehérnemüek, urak, hölgyek és gyermekek száraára.

úgymint:
20,000 darabnál több férfi-ingek rnmbargi, hollandi vagy irlandi vászonból da
rabja 2 ft 60 kr., 8 ft., 3 ft. 50 kr,, 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft. 00 kr., 6 ft., 6 ft
50 kr.,7ft,8 ft., 10 ft, 12 ft.
! 10,000 darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr., 1 fi
!
80 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 8 ft.
I Fehér madapolan férfi-ingek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 8 ft., 8 í
!
50 kr., 4 ft.
; Férfi-gatynk vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft., _
'*
í
ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 8 ft.
Nói Ingek vászonból, «imák 2 ft. 25 kr., 2ft. 50kr , 8 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. himezv*
8 ft., 8 ft. 60 kr., * ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiezi és franczia mellmustrávuí
:
4 fc, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., lü ft.
Nöi füzo-vallak (Damen-Mieder) 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr., 4 ft..
4 ft. ön kr.
Fia-Ingek váttconból 4 éves 1 ft. 80 kr., 2 ft. 40 kr., 6 évesl ft. 85 kr., 2 ft. 40 kr.,8 év. s,
,"
horgony-órák 15 rubinra
_ A6~42
"
;
2 fr., 2ft.45kr,l0éves 2ft.lO kr.,2 ft.65kr., 12 éves 2 ft.40 kr., 2ft.9O kr.,8ft. fi'
ugyanazok, finom arany-köpennyel
45—50
„
!
kr.,14évea 2ft 65 kr., 8 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 8 ft. 50kr.,4 ft., 4 ft. 60 kr..
"
horgony-órák k e t t ő s ö d é i el
. • 65-58
„
Színes flu-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves l ft. 25 kr., 1 ft. 40 kr., 8 é .-,
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, »u, »u, »b
„
1 ft. 35 kr., 1 ft. 55 kr., 10 éves 1 ft. 60 kr., 1ft-75 kr., 12 éves 1 ft. 65 kr., 2 fi ..
"
kristály-üveg s arany köpennyel
60-75
„
n
'
14 éves 1 (t. 75 kr , 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2ft.20 kr.
" horgony-órák hölgyeknek
?|~t2 "
„ ugyanazok kristáiy-üveggel
48-W „
Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikki-k
„ horeony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50—55 „
férfiak és hölgyek számára n»~ álasztásban.
remontoir-órák
, • - 70, 80, 90, 100 „
Főraktára a l<gjobb amerikai ki.uolinnak mindenféle szinben 2ft.2 ft. 25 kr., 2 n
„ ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 130, 150, 160 „
I
50 kr., 8 ft. - 5 ftig.
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24 „
i Színes alsószoknyák 4 ft. 75 kr., 5ft.,5 «• 6<> kr., 6 ft., 7ft.— 10 ftig.
„
óra és félóránkinti ütőre
39-42
„
'
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kivánatra bérmenóra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55 „
tesen elküldetik. — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rambargi, hollandi és irlan<li
Havi regulatorok
30—82 „
vásznakban, vége 27ft.,28 ft., 30 f*, 3 2 ft., 35 ft., 40 ft. — 120 ftig.
Montre-Prollíta>fe (munkás órák) a ker gyeinél balra felhúzva, lapos üveggel 14 ft. Creaszvnszon.vége 12 ft., 12 ft. 50 kr., 18 ft., 14 ft., 16 ft, 16 ft, 18ft.,20ft — 2 5 ^ ;
Ébresztők órával 6 forint.
Vászonzsfbkendók, taczatja 3 ft., 3 ft 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 it.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft 50 kr. 7 ftig.
9 ft., 10 ft. — 20 ftig.
Legfinomabbak franeiia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15ftig.
Törülközők, tuczatja 6 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7ft.,8ft.,10 ft., 12ft.— z o ít'K
IIOSSÍU nyaklánczok 7, %ft.50 kr. 9, 10. 16 ftig.
Szines ányi kanavase, vége 9 ft., 10 ft., 11 ft., r* ft.. 13—16 ftig.
&jf
Vidéki megbitások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg- Vasion asztnlkendók, tuczatja 5 ft, 5 ft 50 kr., 6 ft 30 kr., 6 ft. 60 kr.. " ft. 50 kr„
pontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago8 ft — 1 2 ftig; abroszok minden nagyságban hat személytől 2*-'g; aszínü
lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik.
314 (6-1*)
készletek 6, i-ü, 18 és 24 személyre.
fj^"* Javítások, önalkotta eszköiök és gépek segítségével 6 évi, Genf.
Nagy választás ágy térítők, piquet- éatricot-paplanokból, kávés és csemegékenBrasnel és Párig legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
dőkböl.
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
JjlCnyBSSZOnyi KéSZletCK maza kö ve tkeztébenoly helyzetben vagyunk,
tetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo
'
hogy a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.
nyitanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javításokat legjobban
fp>T" Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján
W végezhessek ét ciak jól szabályzott órákat adjak el; azért szives pártfogásértesd
azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugys z i nte megrendelések leghama-

• tisztelettel

Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

Pest, deczember 27-én 1868.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt,

jrább«etnek.

Kollarit8 József é s ÍSaI.

KimlrS-tuUidono? Ihxkenast GuHZtáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pe»te.n 1868 (egyetom-uteza 4-dik saá.o «Utt).

Petőfi utolsó kőkeménye.
Szörnyű, idő, szörnyű idő!'
S a szörnyűség mindegyre nő.
Talán az ég
Megesküvék,
Hogy a magyart kiirtja.
Minden tagunkból vérezünk,
Hogy is ne? villog ellenünk
A fél világnak kardja.

Egy szálig elveszünk-e mi?
Vagy fog maradni valaki,
Leírni e
Vad fekete
Időket a világnak?
S ha lesz ember, ki megmarad,
El tudja e gyászdolgokat
Beszélni, mint valának?

És ott elől a háború
Csak a kisebb baj; szomorúbb,
Mi hátul áll, .
A döghalál.
Beh kijutott a részed
Isten csapásiból, oh hon,
Folyvást arat határidon
Két kézzel az enyészet.

S ha elbeszéli úgy, a mint
Megértük ezeket mi mind:
Akad-e majd,
Ki ennyi bajt
Higyjen, hogy ez történet?
És e beszédet nem veszi
Egy örült, rémülésteli,
Zavart ész meséjének ?
(Mezö-Berény, 1849.)
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