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SAR KÁN Y J. S.
diszmü és norinbergi áruk tára

a vácz;Kj;s Deák-utcza sarkán.
Ajánlja a nagyon tisztelt közönség becses figyelmébe a közelgő Karácsony

é» ujévi ünnepekre ezidén rendkivül nagy mennyiségben és leginkább több szép
meglepd újdonságokból válogatott ajándékok kiállítását.

Legujabb bronz, porczellán, fa és bördiszmúvek. több szép tárgyak
zenével u. m.: albumok, varrókészletek, irószekrenyek, szivar 69 ékszer-
ládacskák, jutányos árak mellett.

A közelgő farsangi idényre, mint karácsonyi ajándékai igen ajánlható.
Legujabb divatu párisi báli legyezők 2 fttól 50 ftig.

M F " Különösen figyelemre méltó. "^Hf
Raktára a világhirü herendi porczellán gyárnak, a mely mindamellett,

hogy honi és a londoci és párisi világkiállitáson az első érmet nyerte, nálunk ke-
vésbbé ismeretes, és csak egyes főrangu uraságok birtokában van, miután raktár
csak London, Páris 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 a finomabb por-
czellán szakmához tartoznak.

SBT* Megrendelések különös kívánatra, minta után elfogadtatnak.
S^T* Levél általi megrendelések gyorsan és különös figyelemmel eszkö-

zöltetnek. ' 344 (S—8)

Haszonbérbe adatik,
a Herminamezőn Pest közelében, egy 9 holdból álló tago-
sitott szántóföld. — Bövebben értekezhetni: Pest, egye-
tem-nteza 4. sz. alatt a hírlapkiadó-hivatalban.

KOHN PHILIPPE
(Patek. Philippe és társa genfi órások tanitványa-

nak jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTÉ!,,

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

forint

ajánlja legkitűnőbb, jó en olcsó órákkal gazdagon ellátott raktá-
rát, t évi jótállás mellett az alább kővetkező 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 leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani — kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10-U

arany-foglalvánnyal, rugóra lz — lo
'' ;,' hölgyek szamara H - 1 5
" 8 rubinra 14—15
" "5 kettős födéllel 15-16
" " kriatály-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 24—3o

" órák hölgyek siámára 4 - 8 rubinra 45—28
" höleveknek, zománcz és gyémánttal A>—45
" " ,, kristály-üveggel 4 2 - 4 5
" ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 6 0 - 4 5
" ) t zománcz és gyémánttal # 3^~"*^ »
," horgony-órák 15 rubinra _ A

6 ~ 4 2 "
ugyanazok, finom arany-köpennyel 45—50 „

" horgony-órák kettő 8 födél el . . • 6 5 - 5 8 „
ugyanazok arany köpennyel 65, 70, »u, »u, »b „

" n kristály-üveg s arany köpennyel 60-75 „
" horgony-órák hölgyeknek ?|~t2 "
„ ugyanazok kristáiy-üveggel 48-W „
„ horeony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50—55 „

remontoir-órák , • - 70, 80, 90, 100 „
„ ugyanazok kettős födéllel 110, 120, 130, 150, 160 „

Inga-órák, hetenkint felhúzásra 16, 20, 22, 24 „
„ óra és félóránkinti ütőre 39-42 „

óra és negyedóránkinti ütőre 48, 50, 55 „
Havi regulatorok 30—82 „
Montre-Prollíta>fe (munkás órák) a ker gyeinél balra felhuzva, lapos üveggel 14 ft.
Ébresztők órával 6 forint.
Ezüat lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modoru 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15ftig.
Hosszu nyaklánczok 7, % ft. 50 kr. 9, 10. 16 ftig.

&jf Vidéki megbitáSok az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg-
pontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago-
lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik. 314 (6-1*)

fj^"* Javítások, önatkotta eszköiök és gépek segitségével 6 évi, Genf.
Brasnel és Páris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek cs olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
tetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo
nyitanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javitásokat legjobban

W végezhessek ét ciak jól szabályzott órákat adjak el; azért szives pártfogásértesd
• tisztelettel Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1869. évi folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos eredeti képpel illusz-

trálva, s rendkivüli mellékletekkel bővítve).

Előfizetési feltételek:
postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt,
(„Országgyülési Beszédtár"-ral)

Egészévre (január—deczember) . . . • 10 ft.
Félévre (január—junius) 5 „

Csupán a Vasárnapi Újságra:
E g é s z é v r e ( j a n u á r — d e c z e m b e r ) O f t .

F é l é v r e ( j a n u á r — j u n i u s ) . . . . . . . 3 „ — „

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

Egészévre január—deczember) 5 ft. — ki\
Félévre (január—junius) 2 „ 50 „

HB^HE^ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-pél-
W^B dánj nyul szolgálunk.— A pénzes levelek bérmentes kül-

dése kéretik. — A mult félévi czimszelvényekből egy-egy darab szivos
beküldését kérjük.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatali.
Cl—6) (Pest, egyetem-utcza 4-ik Siam alatt).

— kr..

- kr.

„
A legnagyobb vászonruha-raktárban

váczi-utcza

YPSILANTI"-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemü

kész fehérnemüek, urak, hölgyek és gyermekek száraára.
ugymint:

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 szine* 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 vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr., 2 ft. 40 kr., 6 évesl ft. 85 kr., 2 ft. 40 kr.,8 év. s,

; 2 fr., 2ft. 45 kr, 10 éves 2ft.lO kr.,2 ft.65kr., 12 éves 2 ft.40 kr., 2ft.9O kr.,8ft. fi'
! kr.,14évea 2ft 65 kr., 8 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 8 ft. 50 kr.,4 ft., 4 ft. 60 kr..
Szines flu-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves l ft. 25 kr., 1 ft. 40 kr., 8 é .-,

1 ft. 35 kr., 1 ft. 55 kr., 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft- 75 kr., 12 éves 1 ft. 65 kr., 2 fi ..
' 14 éves 1 (t. 75 kr , 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek

férfiak és hölgyek számára n»~ álasztásban.
Föraktára a l<gjobb amerikai ki.uolinnak mindenféle szinben 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 n

I 50 kr., 8 ft. - 5 ftig.
i Szines alsószoknyák 4 ft. 75 kr., 5 ft., 5 «• 6<> kr., 6 ft., 7 ft. — 10 ftig.
' És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kivánatra bérmen-
tesen elküldetik. — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumbargi, hollandi és irlan<IS
vásznakban, vége 27 ft., 28 ft., 30 f* - 3 2 ft., 35 ft., 40 ft. — 120 ftig.
CreaszvR»zon,vége 12 ft., 12 ft. 50 kr., 18 ft., 14 ft., 16 ft, 16 ft, 18ft.,20ft — 2 5 ^ ;
Vászonzsfbkendók, taczatja 3 ft., 3 ft 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 lt.

9 ft., 10 ft. — 20 ftig.
Törülközők, tuczatja 6 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft. — z o ít'K
Szines ányi kanavase, vége 9 ft., 10 ft., l l ft., r* ft.. 13—16 ftig.
Vasion asztnlkendók, tuczatja 5 ft, 5 ft 50 kr., 6 ft 30 kr., 6 ft. 60 kr.. 7 ft. 50 kr.,

8 ft —12 ftig; abroszok minden nagyságban hat személytől 2*-'g; asztnü
készletek 6, i-2, 18 és 24 személyre.

Nagy választás ágy teritők, piquet- és tricot-paplanokból, kávés és csemegéken-
dőkböl.

JjlCnyBSSZOnyi KéSZletCK mazakövetkeztében oly helyzetben vagyunk,
' hogy a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.

fp>T" Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján
azonnal elküldünk és csomagolást nem számitunk, ugyszinte megrendelések leghama-

jrább«etnek. Kollarits József és ÍSaI.

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

52-ik szám Tizenötödik évfolyam.

Pest, deczember 27-én 1868.

Petőfi utolsó költeménye.

Szörnyü idő, szörnyü idö!'

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.

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.

Egy szálig elveszünk-e mi?

Vagy fog maradni valaki,

Leirni e

Vad fekete

Időket a világnak?

S ha lesz ember, ki megmarad,

El tudja e gyászdolgokat

Beszélni, mint valának?

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.)

Midőn Petőfi jelen művét a korán elhunyt
Eddig ugyanis Petőfi utolsó versinek az L

rá néfcye is oly gyászos kimenetelü segesvári csata elő
Petőfi egykori nejének nemrég bekövetkez

ben összest költemények legutolsó fogása is.
Nehány, szintén még sehol meg nem jele

Íratása helye, a. költő saját kezével: Pest. Mielőtt t. i,
Itt a próba után még csak egy költeményt találunk
utban már Erdély felé.

Bízvást állithatjuk tehát, hogy ez a költi
napvilágra hozhatta.

t nagy költő utolsó költeményének nevezzük, ezt az eddigi
Itt apróba... kezdetü költemény tartatott, melyről azt hí

lőtt irta. , . , . . . . ,M, . ..
ezett halálakor hátrahagyott irománya! közt megtaláltatott

lent költemény után következik az Itt a próba kezdetü i.
i Petőfi beindult volna az oroszok betörésekor Erdélybe,

k' bejegyezve, s az épen az itt közlött Szörnyü idő . . . , a

[tőnek utolsó fennmaradt műve. S lapunk szerencsésnek VÍ

i közhit ellenében igazolnunk kell.
hittük, hogy Erdélyben, talán kevéssel a

;t a Petőfí Sándor saját kezével, idő rend-

ismeretes költemény, s alájegyezve, mint

'ZoLó csatáira, megfordult Pesten «. Az

i t t a íratása helye, Mező-Berény, tehát

.állja magát, hogy e ritka becsü ereklyét
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Karácson ünnepe.
Boldog ünnepe a szeretetnek; várva várt

ünnepe azoknak, a kik örömmel tekinthetnek
hátra; várva várt ünnepe azoknak, a kik
szép reménynyel tekinthetnek előre; boldo-
gítója boldogoknak, vigasztalója szomorúak-
nak, ünnepe az egész világnak, a merre csak
szeretet lakik. Milyen sok szépet lehet mon-
dani rólad onnan kezdve, a mikor a szeretet
apostolát, az Isten fiát adtad a világnak. A
legáldottabb napja vagy te a haladó eszten-
dőnek.

A világ öt részében, a merre a keresztet
ismerik, a karácson napja mindenütt egyfor-
mán szeretett ünnep; hisz a boldogság min-
denütt örömmel látott vendég. S karácson
napja a boldogság napja.

Palotákban, kunyhóban ismerik; ott is,
itt is örömmjl várják; a szívnek selyem
alatt, durócz alatt is csak sziv marad a neve.

Gazdag, szegény megünnepli; gazdag is,
szegény is a maga módja szerint.

Az a sok szép szokás, mely mai napig
fönntartotta magát, vajjon mikor kezdődött
és vajjon mikor végződik; lesz-e idő, mikor
a szeretet szép ünnepe nem lesz többé ünnep
az emberek között? Talán akkor, ha a sze-
retet is kihal; mikor aztán leesik az égbol-
tozatról az a csillag, mely a pásztoroknak
elöször tudtára adta, hogy született a szere-
tet. Ha csillag nem lesz az égen, akkor elhi-
hetjük, hogy szeretet sincs a földön.

Minden népnek megvan a maga jellemző
szokása a karácsom ünnepekre; jelenleg mi
csak a magyar népszokásokról emlékezhe-
tünk. A „karácsonfa" minden nemzeté, erröl
a mennyi szépet lehet mondani, oly fölösle-
ges lenne; mindenütt egyforma, mindenütt
ismerős. Százgyertyás zöldfácska, mely alatt
édes mezőben czukor-báránykák legelész-
nek. Again a sok áldás, aranyos dió, czukor
bábacskák, arany alma; oldalához támasz-
kodva szilva-kéményseprő, láng-nyelvü lán-
czos ördög; körülötte képes könyvek, igaz-
hajú bábuk, költemények, albumok, himzett
tárcza, óra-párna, mind, mind olyan apró
kedvességek, mikkel azok szokták meglepni
egymást, a kik egymást szeretik. Aztán ezt
a sok szépet mind a „ Jézuska" hozza jó kis
és nagy fiúknak, leánykáknak — olyan látat-
lanul, hogy senki se tud róla semmit. Csak
mikor esti harangszóra kinyilik a nagy terem
ajtaja, akkor látják meg a sok szép minden-
félét a karácsonfa körül, mely száz apró
gyertyácskájával ott ragyog az asztal kö-
zepén.

Van öröm aztán; csak ugy repesnek a
szivek belől, hogy kinek mit hozott a jó
„Krisztkindli." Még nagyobb a boldogság,
mikor mindegyik megtalálja a magáét, mert
a Krisztkindli olyan figyelmes, hogy minde-
nik apróságra rá irja, hogy melyik kié?

Ma már a karácsonfának a családi körön
kivül is jutott szerep. Jótékony emberbará-
tok, áldásos működésű gazdasszony-egyletek
is állitanak karácsonfákat szegény fiúknak,
árva gyermekeknek, hogy a kikről nincs
már kinek gondoskodni, gyöngéd szívek
azoknak is szerezzenek örömet, boldogságot;
a kiknek egyetlen jutalmuk az az egypár
őszinte örömköny, a mit ártatlan gyermek-
szívekből a váratlan boldogság kicsal.

Hadd legyenek boldogok e napon, a kik-
hez a baráti kéz elérhet; hányan vannak
ugyis, a kiket a jótétemény akarva se talál-
hat föl . . .

A karácsonfát a köznép nem ismeri, csak
a czukrász kirakatokból, a hol esténként a
fényes kivilágítás mellett órahosszat elbá-
mulják a sok szépet s jót, s ha a nevét nem
tudnák is, annyit szó nélkül is gondolnak,
hogy az a sok jóság csak „uraknak való."

Ennyit is csak a városiak mondhatnak, a fa-
lubelieknek tán még meséjökben se for-
dul elö.

Az ő „Jézuskájok" nem fára aggatja a
sok jót, a mit engedelmes gyerekeknek hoz;
ott osztogatja el látatlan áldott kis keze az
ajándékokat a kis „szakajtódból, amit szál
mával megrakva minden háznál le szoktak
tenni az asztal alá, hogy ott a látogató kis
Jézus puha, pihenő helyet találjon. Jó kis
fiuk fényes csizmája, kis leányok czipője oda
van lerakva a szakajtó mellé, s mikor az éj-
féli harangszó fölkelti öket édes álmukból,
már akkor a kis Jézus mind tele rakta a
csizmákat mézeskalácscsal, karácsoni kis
báránynyal, a miknek vattagyapjában való-
ságos aranyszálak teremnek; még a kis öl-
bevaló Erzsikének is jutott egy csörgő olyan
szép fényes rézből, hogy akár igazi arany-
nak .is beillenék.

A kis szakajtóban a szalma alá kukori-
czát is szoktak rakni, hogy az „ökör, szamár"
találjon a „jászolban" enni valót, s a mi a
szakajtóban megmarad, attól úgy meg hízik
az aprójószág, akár csak úgy fújnák őket.

Átalában karácsonkor minden apróság
bizonyos titkos eröt kap s a köznépnek na-
gyon sok házi orvossága datálódik a kara-
esoni vacsorától.

A karácson esti vacsora mindenütt ha-
sonló étlap szerint készül. Igaz, hogy mint
mindenben, úgy ebben is „a hány ház, annyi
szokás," de mégis a főbb ételekben egész
környékek karácsoni vacsorája megegyez.
Az étlap mindenütt nagyon egyszerü, kez-
dődik a bab- vagy borsó-levesen, a tehe-
tősbek paprikás hallal folytatják, másutt
mindjárt a mézes mákos-csík (metélt) s
utána a főtt aszalt-meggy és szilva követ-
kezik; a vége dió vagy fokhagyma mézbe
mártogatva.

A ki legalább egy gerezd diót vagy fok-
hagymát meg nem eszik, annak fogfájása
lesz; szintén fogfájós lesz, a ki rosz diót
talál feltörni.

A vacsora morzsaléka ott marad az asz-
talon, egy szemecskének sein szabad leesni,
s három napig, néhol három hét három va-
sárnapján ugyanazon abrosz azon morzsásan
kerül az asztalra, s az így össszegyült mor-
zsát gondosan elteszik zacskóba. Jó a kará-
csoni morzsa sok mindenféle bajról, füstö-
lőül fejfájósoknak, fürdőül köszvények, tag-
zsugorodások ellen.

Fél dióhéjba kiki a családtagok közül
vizet önt s a kié reggelre kiszárad, az nem
él sokáig.

Vacsora alatt a ki a szakajtót föl találja
dönteni, az meghal abban az esztendőben;
van is félsz a vihanczoló gyerek-sereg közt,
a világért dehogy moczczanna egyik is egyet,
pedig Jóska gyerek máskor meg nem állná,
hogy egy titkos rúgást ne adna Jancsinak,
a miért a mézes mákoscsíkból többet kapott
vagy három szállal mint ö.

Szóval a karácson estén minden lépésnek
meg van a maga ómené.

Vacsora után, leányos házaknál többen
összejönnek; legények, lányok kártyázgatnak
dióra „czapárét", mesélgetnek, beszélgetnek,
csintalankodnak; elokvetetlenkedik az időt
éjféli miséig.

Tiz óra tájban jönnek a betlehemesek.
Kinn a konyhában emberséggel megállnak;
az „angyalok" egy kurta verset csöngetnek
s a „pásztorok" unisonó elmondják a pro-
lógust, mely áll a következendökböl:

„Fénylő csillag fényeskedjék, Jézus neve
dicsértessék. Jézus szülelése legyen lel-
künk üdvössége. Szabad-e bejönni a „betle-
hemmel"?

— Jézus születésében, lelkünk üdvössé-
gében legyen minekünk is részünk — hal-

latszik belülről, s erre a két fehérbe öltözött
aranyos képü és homlokú angyal behozza a
„Bethlehemet" az asztalra. Egyik-másik
angyalnak már a kamasz pihe is veri a szája
környékét, a mi nagyon jól áll az aranyos
ábrázathoz; a két angyal aztán megáll két-
felől a szép kis templom mellett, melyben
karácsoni báránykák legelésznek — fűrész-
port; a háttérben van a bethlehemi istálló,
a jászolban a kis Jézus „ökör, szamár reája
lehelvén" s az istálló előtt egypár pásztor
a földre borulva, a szent jászol körül még a
szűz anya és József.

Az angyalok rendesen hagynak annyi
időt, hogy a kik akarják, megnézhessék be-
lölről a sok szépet a bethlehamben s csak
azután csöngetnek, hogy a pásztorok bejö-
hetnek. A pásztorok aztán bejönnek; rende-
sen három: egy fiatal, egy öregebb és egy
vén fehérhaju, fehér szakállu pásztor és ott
leheverednek a bethlehem előtt olyan for-
mán, hogy egyik-másik bámulói le is ütik a
lábáról; már ez olyan pásztor-viccz, a mit
aztán egy kis csendes nevetés követ. Ott
aztán alig marad idejök elaludni, mert ime
a két angyal jó magas hangon el énekli a
magáét.

„Glórija, glórija, in ekczelczicz dejóó!" s
egyik egy csuklyóra készült egyszerü kis
gépecskével magasra fölugratja a fényes
aranyos „csillagot", a mire fölüti a fejét a
kis bojtár és mondja:

— Hallod pajtás : gomolya.
— Mi az, szól a másik, vén gója?
— Tarka borjú az annyát ríjja, — felel

az öreg, mire tovább alusznak.
Az angyalok azonban megint „Glóriját"

énekelnek s fölserkentik a pásztorokat.
,.Kelj etek föl pásztorok, pásztorok
Örömet hirdetek,
Ma született Bethlehemben
A te üdvösségtek."

Erre aztán mind a három pásztor fölug-
rál és hosszadalmasan előadják, hogy ki mit
álmodott. Ez álom-elbeszélések, mind gyönge
humorral füszerezve, a pásztor-élet napi
viszontagságairól szólnak s mindegyik el-
mondja, mit tett épen álmában, mikor „egy
fényes csillagot látott, a mire a báránykák
is fölugráltak, és szép angyali éneket hal-
lott, a melyre a kecskéi mind tánczra kere-
kedtek."

Énekelnek aztán együtt az angyalokkal,
pásztordalokat és szent énekeket.Végre aztán
az öreg sürgeti öket, hogy menjenek vele
Bethlehembe, a Jézus jászolához. A mire az
egyik igy felel:

„Azt se tudjuk gazda, merre menjünk,
Mégis csak sürget kend, hogy siessünk."

Mire az öreg felel:
„Angyal szavából ugy értettem,
Születéshelye hogy Bethlehem."

Erre aztán elszámolja mindegyik, hogy
ki mit T;~yen. a kis Jézusnak ajándékba,
egyik „uáránykát," másik „turócskát," a har-
madik „vajacskát," „kivel dicsérjük a Jézus-
kát." Akkor aztán oda mennek a bethlehem
elé és ott leborulva szent énekek közt dicsé-
rik a Megváltót.

Mikor aztán elmennek a bethlehemesek,
a magokra maradt háziak folytatják a kedé-
lyes mulatságot egész beharangozásig, akkor
aztán összeszedelözködnek és mennek mind
együtt — éjféli misére.

Szép nézni ilyenkor az utczát, a mfnt min-
denfelülről csak ugy özönlenek a templomba
menők mind egyféle, kezökben nagy üveg-
lámpásokkal; szerencsés a ki jókor oda ér,
mert a ki be nem fér a szentegyházba, az
aztán hallgathatja az ájtatosságot hóban,
fagyban.

A naiv öröm, mely a nép szivét ez ünne-

pen melegíti, régebben csintalan legények-
nél sokszor a végletekbe csapott.

A mi hunczfutságot ki birtak gondolni,
azt az éjféli misén mind produkálták. Van
alkalom rá a nagy tolongásban. Tintát ön-
töttek a szentelt víztartóba, a mitől az ájta-
tos hívek homloka mulatságos fekete baráz-
dát kapott; összekötötték két egymás mellett
álló „nagy leánynak" hajfonatát; összevar-
ták két öreg asszonynak tisztességes roko-
lyáját, hogy azok, mikor mise után elbúcsúz-
tak egymástól, csak ugy jó szívvel voltak
kénytelenek boszankodni a „rosz csontok"
munkája fölött. A ki karácson éjszakáján
haragszik, azt megnyomja a boszorkány s
attól a nénémasszonyék mód nélkül tartot-
tak. — Egy-két legény fölment a kórusra s
egypár kendő diót leöntöttek az alant állók
fejére s több efféle bolond tréfákat mivdtek.

Söt a templomon kivül se nyugodtak;
némelyik babonás nénémasszony útjába egy
kis maradék babot öntöttek s kikerültették
az öregasszonyt a térdig érő hóba, mert az
egy világért bele nem lépne a „rontás"-ba.
Ugyancsak a karácsoni babonák közé tar-
tozik, hogy az idö alatt egy diót föl nem
venne senki a földről, mert az mind „rontás."

Hanem e dévaj szokások ma már nem
igen jönnek elő; a babonák kora is lejár
apródonként; nem félünk a boszorkányok-
tól és azok megrontásától; de a karácsoni
ártatlan szép szokások azért napjainkban
is mind megvannak; — a bethlehemesek
ma is járnak „Fénylő csillag fényességét,
Jézus Krisztus születését" tudtul adni a
jámbor embereknek. A kis „szakajtó" most
is lenn van az asztal alatt, a mibe puha
szalma-ágyat talál a belátogató kis „Jé-
zuska," a ki megáldja a házat és ártatlan jó
fiúknak karácsoni aranyos báránykát, ara-
nyos diót, arany-almát rak a kifényesített
csizmába, hogy ha a hajnali harangszó föl-
ébreszti őket, mosolygás legyen elsö pillan-
tásuk, imádság legyen első szavuk, bol-
dogság legyen elsö szivdobbanásuk, hogy
majd ha az élet terhe meggörnyeszti vállai-
kat, akkor is gyermek-örömmel gondoljanak
vissza a gj^ermekvilág ünnepére, a szeretet
ünnepére, szép karácson ünnepére.

Varga János.

Péczeli József és Kazinczy Ferencz
kiadatlan levelei.

A nagy emberek s főként a nagy irók leve-
lezéseit minden nemzet és kor kiváló figyelmére
szokta méltatni, miután leveleiben mindenki saját
egyénisége hálókabátjában vagyis keresetlen pon-
gyolaságában jelenik meg; azokban az iró belyi-
lága egész átlátszóságában tárul fel ; fejlődése
nyomról nyomra követhető, s ugy szólva kicsi-
nyeskedései, rokon- vagy ellenszenvi nyilatkoza-
tai között lepjük meg. Iűejárul még azon, a tör-
ténelemre és irodalomra nézve nagy nyereség,
hogy a magánlevelek igen gyakran felvilágosita-
nak oly tényekről, a miket a magok idejében nem
lehetett egy vagy más ok miatt nyilvánosságra
hozni, a viszont a kortársakjellemzéséhez is ezek-
ből meríthetni a legbiztosabb, mert legőszintébb,
adatokat.

Nálunk, a levelek ily nagy fontossága daczára
is, e részben még nagyon kevés volt lenditve.
Mátyás király, Verantius, Eszterházy Miklós,
Mikes Kelemen, Kazinczy, Dessewffy, Kölcsey,
Gruzmics s még nehány irónk levelei töredékesen
s még igy sem teljesen kiadattak ugyan már, de
ez oly csekély számot tesz, hogy valóban pirul-
nunk kell önmagunk eiőtt, midőn levélirodalmun-
kat 10—12 kötetben kimerülve látjuk.

De nem akarok itt epistolographia irodal-
munk hézagairól értekezni, azonban eszembe
ötlött e sajnos körülmény akkor, midőn Péczeli
Józsefnek, a mult század egyik igen tehetséges
és szorgalmas magya r költőjének és Kazinczy
Ferencznek közlöm egy-egy, mindeddig ösmeret-
len, levelét.

Péczeli levele az eredeti helyesirás szerint a
következő tartalmu:

„Méltóságos Báró ')
kegyes Drága Jó Uram!

Nagy örömünkre esett, hogy Nagyságod
helybe hagyja a mi Mindenes Gyűjteményünkets)
melynek inditója nem egyéb, hanem Hazánk s
kedves nyelvünk szeretete. — Minthogy sok Pos-
tákon az Ujságokért fel küldött pénz el szokott
olvadni, a mint Szatsvay Ür 3) panaszkodik,
méltóztassék Nagyságod ezen Levelemet meg adó
N. Darányi József Ur kezéhez adni vagy más bi-
zonyos alkalmatosságtól fel küldeni. — Magamat
s Músánkat Nagyságod kegyes szeretetébe ajánl-
ván vagyok R.-Kom. 4. Dec. —788.

Méltóságos Báró Nagyságodnak
alázatos szolgája

Péczeli József mk.
Kazinczy levele, — melyet azért közlök a

föntebbi vei együtt, mivel ugyanazon személyhez
s hasonlókép folyóirat dolgában kelt, s mivel együtt
találtam meg mindegyiket — igy hangzik :

„Nagy Méltóságú Gróf,4)
* érdemem felett való Jó Uram!

Minden posta napon vártam az ifju Gróf-
tól 5) a tudósitást a Magyar Theatrum tavalyi
meg-nyitása felől; és azt annál bizodalmasabban
mertem reményleni, mivel nem a magam ^evében,
hanem az Orpheus 6), és igy a Haza nevében,
kértem. Imé a Nyomtató nyolcz nap alatt hozzá
fog az Octóber havára esendő Heft nyomtatásá-
hoz. Esedezem azért a Mlsgos Gróf előtt, ha az
ifju Gróf kérésemet tellyesíteni továbbá is kése-
delmeskedik, méltóztassék nékem eggy Nyomtatott
Comoediai tzédulát meg-küldeni, és ha a Játszó sze-
mélyek közzül senkisem volna Pesten, akinékem
különös tudósításokat küldhessen, Gants Uram-
nak parantsolni eránta, hogy azt, a mit az Igaz-
házi ') játszása felől az Orpheusban való eiő-
hozásra érdemesnek itél, nékem irja meg. A Stylu-
son ne akadjon fel soha az Iró; én azt rendbe
szedem; tsak Informatio az, a mit venni óhajtok :
mert sem alkalmatosabb helyt nem látok az Octo-
beri játszás felől szólani az Oktober havára esendő
Heftnél; sem semmit szükségesebbet, mint a kö-
vetkező időnek fel-jegyezni, hogy a fel-ébredtt
Patriotismus és Nyelv-szeretés epochájában ezen
szükséges tárgy el-érhetése felől gondoskodtunk,
ha bár szerencsétlen elő-menetellel is.

A második kötet utolsó negyede, az az a
nyóltzadik hónapra eső Heft most van sajtó alatt.
A 7-dik darabba belé ment a Mápes Verse és
Apológiája, A Kudolphi Carolina Violája, a Tele-
machusból való Próbák, és a Virgilius kezdete.
Ugy a Látzai tántzos medvéje is. — A Méltósá-
gos Gróf egyéb Versei kezében vagynak a Betü-
rakónak. Reája biztam egészen a darabok válasz-
tását a rendre nézve: mert abban semmi elsőség
nincs, ha valakinek versei elől tétetnek is; vala-
mint azt nem lehet meg-vetésre magyarázni, hogy
némellyike hátúi esik. Remény lem, hogy a 8-dik
darabból a Mlsgos Grófnak eggy verse sem marad
el, és ezen okból bátorkodom esedezni a megigértt
Magyar Irók Laistromáért.

Gróf Telekynek 8) minapi deák Oratioját
bé-tétetem az eggyik Heftbe, mert a deákság olly
igen szép, a millyet még a Diaetalis Consessusok
falai sohasem hallottak. Ditsőségére vagyon az az
egész Nemzetnek.

Esedezem a Mélt. Gróf előtt a Magyar Irók
Laistromáért és ujabb Versekért is, de még inkább
a Theatrális tudósitások sürgetéséért, minthogy
ezt az Octóberi Heftnél továbbra halasztani nem
szeretném, s kegyességeibe ajánlva maradok Kas-
sán ápril 2-dikán 1791.

Mlsgos Gróf Nagysádnak alázatos szolgája
Kazinczy mk."

Péczeli leveléből közlekedésügyünk múltjára
nézve tanulhatunk annyit, hogy 80 évvel ezelőtt

') E levél Ráday Gedeonhoz, a költőhöz ( t 1792.)
szólt. - E. L.

2) A „Mindenes Gyüjtemény" vegyes tartalmu folyó-
irat volt, melyet Révkomáromban irt és adott ki 6 kötet-
ben Péczeli, Mindszenti Sámuel és Perlaky Dávid.— ÍJ. L.

3 ) A bécsi „Magyar Kurir" szerkesztője Szacsvay
Sándor. — E. L.

4) Ráday már ekkor gróf volt, miután I I . Leopold
1790-ben grófi czimmel és ranggal megajándékozta — E.L

b) Ifjabb gr. Ráday Gedeon — E. L.
s ) Orpheus alatt értetik Kazinczynak Széphalmy

Vincze álnév alatt Kassán 1790 -91-ben kiadott, 8 füzetre
terjedő folyóirata. - E. L.

7) Simay Kristóf szerzetesnek ily czimü színmüvét
ért i — E. L.

8 ) Gr Teleki József ugocsai főispán és költő. Megje-
lent a beszéd mauyarulOrpheus. I I . köt. 1 6 - 3 6 1. —E.L.

i a postai felelősség még csak irott malaszt és
meddőkivánság volt.Megjegyzemitt, hogy Péczeli
sorai Rádaynak egy olyan levelére lehettek vála-
szul irva, melyet a három szerkesztő aláirásával
(Komáromban 6-ik novemb. 1788.) kibocsátott
előfizetési fé*lhivásraküldöttRáday; mely felhivás-
ban az a nevezetes irodalomtörténeti adat van fen-
hagyva,hogy már 1786 ban szándékozott megindí-

| tani ily folyóiratot Pozsonyban bizonyos Manigay
nevü egyén, mely tehát legelső lett volna, azon-
ban „ez a nemes szándék, melyet előre való fize-
téssel sokan megellettek, tökéletességre nem me-
hetett." Irodalmunk történetében ez adat mind-
máig ösmeretlen volt.

Kazinczy levelére csak annyit mondhatok,
hogy az oly igazi hévvel kért szinházi tudósitás
és magyar irók laistroma az „Orpheus-"ban nem
jelent meg, sőt ezekre vonatkozólag nincs semmi
ama folyóiratban.

A versek közül Virgil Aeneisének kezdete,
Mápes korcsmai dala, Mápes mentsége N. Y. be-
tük, a többi Gróf id. Ráday Gedeon név alatt
jelent meg. „Látzai tánczos medvéje" alatt Láczai
József pápai tanárnak Gellért után forditott
„Tánczos medve" czimü meséje értendő, melyet
Ráday küldött be ujra, miután a „Magyar Musá"-
ban már egyszer megjelent. Az „egyéb versek"
Fabulákat, szép Rósit Virgil után, és Viz, Szél,
Betsület czimü mesét tartalmaznak Rádaytól.

> Eötvös Lajos.

Báro Jeszenák János.
(1800-1849.)

Az 1848/9 diki szabadságharcz egyik ki-
váló tevékenységű férfia s utóbb vértanuja,
királyfiai báró Jeszenák János, kinek nemes
lelket s kedélyt visszatükröző arczvonásait
ma mutatjuk föl olvasóink elött, 1800. jan.
22-kén Pozsonyban született. Tudományo-
san müvelt édes atyjától, szintén Jánostól,
nyerte elsö neveltetését s az ösztönt: nem
elégedni meg az ismeretek felületes elsajá-
tításával, hanem alaposan tanulmányozni
mindazt, mit jövö életpályájára kiválón szük-
ségesnek ismert föl.

Iskoláit Pozsonyban 1818-ban befejezvén,
politikai ismeretei bővítése végett Európa
nyugati országaiban két évi utazást tett, s
mindinkább azon meggyőződésre jutott,
hogy lángolón szeretett hazájának jövője
csak a józan haladás és tiszta szabadelvüség
zászlója alatt vívható ki.

Visszaérkezvén utazásából, atyja a Nyit-
ramegyében fekvő szeniczi családi birtokot
adta át kezére; itt telepedett le , szer-
zett gazdasági ismereteit alkalmazva, jobbá-
gyaival, elveihez híven, a legpatriarchali-
sabb viszonyban. 1829. augusztus 30-dikán
Forgách Aloizia grófnövel lépett házasságra,
kivel élete végeig a legboldogabb családi
viszonyban élt.

Az 1832/6-°cüki nevezetes országgyülés
felsőházába, mint született törvényhozó be-
lépvén, egyike volt ott azon keveseknek, kik
a legjogosultabb ellenzék nézeteit nemcsak

I nyilván vallották, hanem azok mellett fér-
' fiasan küzdeni is kötelességüknek ismerték.
Egyike volt azoknak, kik már akkor az alsó-
ház szabadelvü férfiaival egyetértőleg a föld
szabaddá tételét tüzték ki czélul. S az erre
következett 1840., 1844., 1847 diki ország-
gyüléseken folytonosan az ellenzék soraiban
találjuk őt.

Pozsony és Nyitra megyék már 1830 óta,
midőn a megyei gyülések vitatkozásaiban
résztvenni kezdett, szeretve, tisztelve számí-
tották tagjaik sorába a fitogtatás nélkül sza-
badelvü, mindig igazságos, egyenes, nyilt-
szivü főrendi férfiut, ki a negyvenes évek
mozgalmaiban minden téren tevékeny részt
vett, s kit a véd-egylet, gazdasági-egylet,
ipar-eoyesület alapítóik, az akkoriban meg-
indult" hazafias részvénytársulatok mind-
annyia részvényesei közé számítottak.

A politikai, társadalmi és egyesületi té-
ren kivül, mint buzgó protestáns az egyházi
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téren is kitüntette magát s
megnyerte hitsorsosai bi-
zalmát és tiszteletét. Már
1841-ben a dunáninneni ág.
hitv. egyházkerület felügye-
lőjévé (világi elnökévé) vá-
lasztotta őt. E minőségé-
ben különösen a nevelésügy
emelésére forditá főgondját
s ez irányban a legáldásdú-
sabb emléket hagyta maga
után.

Az 1848-diki márczius
őt a főrendek háza ellenzéki
férfiai közt találta; mi volt
természetesebb, minthogy a
szabadelvü pártból alakí-
tott elsö független felelős
miniszterium öt az ország
egyik veszélyeztetett me-
gyéje, Nyitra vezérletére
hivta fel. — Nem kereste
ez állást, de hazája iránti
kötelességének ismerte oda
állni a gátra s az elfoglalt
téren minden idejét, leg-
nagyobb kitartással s felál-
dozó tevékenységgel a haza
védelmére forditván, el nem
hagyni azt a végső pilla-
natig.

Az országos ügyek egy-
re veszélyesb alakot öltvén,
rendkivüli eszközökre volt
szükség a külmegtámadás
ellenében. Jeszenák, mint
teljhatalmu kormánybiztos
működött e legveszélyesebb
ponton. Lelkének szelidsége
igazságossága a vészbíró-
ságok ítéleteiben is kifejezést nyert, inkább
akarván megnyerő, mint elrettentő eszkö-
zökkel hatni.

Mint kormánybiztos és főispánnak sike-

BÁRÓ JESZENÁK JÁNOS.

rült megyéjéből a termés feleslegét Komá-(

romba szállittatni s Leopold-várát — daczára
a várparancsnok osztrák érzelmeinek — a
magyar ügy részén megtartani, miért a hon-

védelmi bizottmánytól nyil-
vános köszönetre érdeme-
sittetett. Ügyességének s
eszélyes körültekintésének
sikerült sok veszélyt elhárí-
tani; s több gondja levén
másokra, mint önmagára,
még az alája rendelt tiszt-
viselőket s közegeket is rá-
ért biztosságba helyezni
akkor, midőn a magyar
fegyverek szerencséje ha-
nyatlani kezdett s véderönk
a vezérletére bizott megyé-
ből visszavonulni kénytele-
nitetett.

1849. tavaszán, egy Ko-
máromban töltött sanyaru
tél után — a dicsőséges elö-
nyomulás idején, az elöcsa-
pat élén látjuk Ny itramegye
főispánját megyéjébe bevo-
nulni, s lehető gyorsan ren-
dezvén a megye hatóságait,
teljes erélylyel keresztül-
vinni az ujonczozást megye-
szerte.

A magyar hadak vissza-
vonulásakor az utócsapattal
hagyta el megyéjét ujra,—
örökre; s nem keresve biz-
tosságot magának a komá-
romi vár falai mögött, a
Görgei vezérlete alatt állt
hadsereghez csatlakozott.

Aradon, készebb Csányi-
val a bizonyos halál elé,
mint a hontalanság keserü
ösvényére lépni, — a du-

, nai hadsereggel együtt ma-
gát feltétlenül megadta.

A fegyverletétel utáni szomorú napok
alatt három hétig Arad várának, azután
Pesten az új-épületnek volt kénytelen lakója,
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s 1849 október 10-én Csáayival egyszerre
Pesten felakasztatott.

Jellemzi öt mint honfit, hogy habár egyik
fiát épen 1848 ápril 5-én veszté el, legidösb
fiát a 18 éves Jánost maga vitte a hazába
visszaindulási jjpancsot vett nádor-huszárok
közé. Fájdalom három nappal utóbb, a
prágai forradalom kitörése következtében
ez ezred visszaindulási parancsa visszavona-
tott, s igy czélját téveszté. — Második fiát,
a 17 éves Sándort pedig 1849 junius 21-én
akkor soroztatta a Miklós huszárok közé,
midőn az orosz invasio már tény s ügyünk
hanyatlása előre látható volt.

Mint ember szelid, egyenes lelkü, igaz-
ságszerető; mint családfő házias, gyermekei
nevelését szivén viselő, gazdálkodó; mint
honfi szabadelvü, önzetlen, a fényt, kitünést
nem óhajtó, szerény, de tántorithatlan kitar-
tásu'volt a halálig.

Draskóczy Gyuláné, és Gizella, most gr.'
Eszterházy Istvánnénak.

A kivégzett vértanu hamvai 18 évig a
pesti helvét hitv. egyház alatti sírboltban
voltak elhelyezve, s 1867. évi deczemb. 2 an
szállíttattak fel a család sírboltjába Po-
zsonyba, ösei mellé, végső nyughelyére,
nyitra- és pozsonymegyei nagyszámu tiszte-
lői részvéte mellett.

Hogy mily kiváló tisztelet és szeretet
tárgya volt Jeszenák Nyitramegyében, tanú-
sítja az, hogy 1861-ben a megyék alakulá-
sakor, egykori politikai ellenfele az 1861-ben
kinevezett s megyéje hangulatát igen jól
ismerő főispán gr. Károlyi Lajos az alakuló
közgyülés viharos éljenzése közt őt tüze ki
székfoglalójában követendő példájául. Nyit-
ramegye közönsége 1861-ben közlelkesedés-
sel elhatározá olajba festett arczképének
megszerzését, 1867-ben pedig nagy ünnepé

Sehol sem tolád fel magad' s hol veszély van,
A gyáva menekvés utját Te nem lested.
S mentél bátran, — utad végén nyilt a nagy sir
S befekvél nyugodtan, halma reád borult.
Ráborul háznéped, vérkönyüt nyögve sir
S reá egy hon, s egy nép tesz örök koszorút.

T é l i t á j .
Ha végig mentünk egy szép |tájon, mikor a

tavasz virulatában vagy a nyár gazdagságában
állott, s rajta minden életet lehelt, és ugyanazt
ismét téli elhagyottságában s némaságában látjuk
viszont, valami.sajátságos érzés szállja meg ke-
délyünket. Mintha az ifjut, kit egészségesen s az
életnek örülve ismertünk volt, a halotti ágyon
látnók ujra s feltakarva a reá boritott szemfedőt,
kiaszott vonásaiban, beesett arczán s fénytelen
szemeiben keresnők és nem találnók az egykori
életet. Hova lett ? kérdezzük elborulva, a feleletet
egy sóhajban találunk: elment a minden élőknek
útján!

„Szeget szeggel."Petőfi költeményében. —(Munkácsy Mihály rajza.)

Téli tájkép. — (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

Jellemzik az öt lelki vigaszszal ellátó
lelkészhez intézett utolsó szavai, melyeket
az papirra tett: „mondja meg azoknak, a
kiket illet, hogy én azt a mit tettem, halálom
óráján sem bántam meg; hogy egyet sem ta-
gadtam meg azon elvek kőzül, mélyekért
nemzetem annyi áldozattal és vérontással
küzdött Egyébiránt azon hitben halok meg,
hogy a haza sorsa jobbra fordul. Minden
forradalom áldozatokat kiván, én egy vagyok
azok közül; örülök, hogy életemmel sokak
életét megmenthetem s áldozatul esem mások-
ért. Isten áldja meg a magyar hazát. Meg-
bocsátok ellenségeimnek."

Fiai egymásután követték őt a sirba:
Sándor 1853., Béla 1854., János 1859-dik
években, uj-uj sebeket ütve a bánatos, de
erős lelkü özvegy s anya szivén. Elkobzott
javai csak 1859. októberben adattak vissza
életben maradt két leányának : Aloizia

lyességgel helyezte azt el közgyülési termé-
ben a megye legérdemesebbjeinek arczképei
közé.

Képünknek az özvegy kezénél levő igen
sikerült eredetijét Barabás festette olajba
néhány előbbi miniatűr és daguerrotyp
arczképek s a családtagok útmutatásai után.
— Emlékkövének elkészítése Alexy Károly
hazánkfia müvészi kezeire van bizva,

1858-ban gr. Teleki László, a boldogult-
nak a hontalanság kenyerén bujdosó egyik
tisztelőjétől következő jellemző verset kül-
dott az özvegy kezéhez:

Báró Jeszenák János.
Csendes hiv polgára a drága hazának
Arczod szeliden néz ránk mint az esti hold.
Voltak, kik tettekben fentebb ragyogának;
De senki náladnál hűbb hazafi nem volt.
Szerény nemes valál házadban, hazádban,
Itt és ott nem a fényt, de a jót kerested.

A földi dolgok változandóságáról s az elmú-
lás örök törvényéről sok szép elmélkedést, vagy
épen predikácziót lehetne irni. Azok alaphangjá-
ból valami rezdül át szivünkön e szép téli tájkép
megpillantásakor is, melyet a művész oly hiven, a
mily gyöngéden állitott elébünk. Csakhogy a le-
tarolt emberi élet ifjusága nem tér vissza többé,
a téli tájról pedig tudjuk, hogy fája megint kihajt,
bokrai új daloktól zendülnek meg, s a hó fehér és
néma takaróját az iraton fü tarka pázsit-szőnyege
váltja fól mihamar, melyen ujra megnépesednek
a zsongó bogarak s a lepkék hada és a rovarok
százezrei vigan lebbenek sziszegő szárnyakon fű-
szálról fűszálra, virágról virágra ismét.

Oly meghatóan szép, bár bús, e téli táj. A
szállongó hó izürke ködbe vonta az eget a a verő-
fény és déli sugár egy pontocskán sem csillog át
annak fátyolán. A fák lombyesztetten állnak, s
zörgő száraz ágaikat a szél rázza, mintha koldus
zörgő csontjait verdesne össze. A tél setét ma-
darai, a falánk varjak, melyek a hó alól is kika-
parják az eleségét, mint a hiéna a sir rögei alól,
csoportosan lepnek el fákat és mezőt, s baljóslata
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károgással röpkednekfölebb-alább. Fekete ruhájok
oly élesen elüt a fehér hótól, a mint reá szállanak.

A domb tetején a kápolna áll. Olyan bús, a
milyen szent hely. Hallgatva emelkedik, avult,
századokra emlékeztető barnult falaival, melyek
mögött tán megtört szivek reménykednek a kö-
nyörülő Istenhez, s egy-egy zsolozsma kenetea
hangjai zendülnek meg időközönként. Most a J
hozzávezető ösvényt is beeste a hó, s a lent hall-
gató falu ájtatos hivei nyomokat sem találnak
hozzá. Azok a megrakott terhes szekerek is, me-
lyek az aljban bukdácsolnak, nyom nélkül törtet-
nek a frissen esett hóban előbb és előbb. A gazda
is leszállt s lovai előtt megy, hogy a félénken meg-
meghorkanó állatnak egy kis bátorságot kölcsö-
nözzön. Alig vannak még egy jó hajtásnyira a
falutól, 8 mégis azt gondolják magokban : mikor
érünk még oda?

Szeget szeggel.
Ki ne ismerné Petőfi ily czimü humoros köl-

teményét! A falusi suhancz gyerek panaszát, ki
körtét lopni a szomszéd bácsi kertébe tévedt; ho-
gyan állhatott volna ellene a csábnak? — de a
szomszéd bácsi rajta kapta, s irgalom nélkül elpá-
holta szegényt.

A kis történet falun gyakran megeshetik.
De a fordulat, melyet neki a költő adni tudott,
érdekesebbé teszi a furcsa kis mesét.

A megveretés keserves panaszai után a kis
szomszéd szivében a visszatorlás vágya ébred.
Hiszen, van neki is módja, rajta kapni a bácsikát,

„ön is rak a tüzre rosz fát,
Bácsikám!

Ablakunkhoz esténkint mért
Sompolvog ?
Vettem észre, hányadán van
A dolog . . .

A deákné vászonánál
Ö se jobb :
Engem dönget a lopátért
S szinte lop;
Lopni jár ö, csókot lopni
Nénihez —
Mig anyánk a bibliában
Levelez.''

Rajzolónk a költeményből e mozzanatot ra-
gadta meg. A ceóklopás színhelyét az ablak alul-
ról betette a szobába, a kályha mellé, hol a félho-
mályban az öreg mama háta megett, ki elmerülve
levelez a bibliában, a bácsika ugyancsak fog-
lalatoskodik a csóklopásban, mig a megvert, bo-
szús fiú durczásan samialit át a hátmegett történő
jelenetre s felteszi magában, hogy „hadd el,
hadd!"

Azt hiszszük, ily önmagát magyarázó kom-
positióhoz, milyent itt Munkácsi jeles fiatal mű-
vészünk ad, bővebb kommentár nem is kell.

Olvasóink úgy [fogják találni kétség kivül,
hogy a művész egészen behatolt1 Petőfi költemé-r
nyének szellemébe s annak fennebb jelzett fordu-
latához a legsikerültebb illustrácziót adta.
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A kőszén.
,,Nyakunkon a tél, s nincs fűteni valónk!" —

sóhajt talán sok szegény család e széles hazában,
melynek pedig egyharmad részét erdő boritja.

A sok jó és rosz idő megszoktatta már a
magyart, egyaránt tűrni hideget, meleget; de a
mit tűrünk, az csak kény telenségből esik, s a kény-
telenség nem azon bölcső, melyben gyorsan és
egészségesen fejlödik a te«t> mint a kényén nőtt
gyermek.

Mekünk pedig ép erre van szükségünk. Egy
számban s erőben megfogyott nemzetnek sebes
gyarapodás kell, hogy régi társait utól érhesse.

S a fűtő-szer nem csekély tényező e tekin-
tetben.

A szegény irlamli, a nyomoruság napjaiban,
midőn az egyetlen burgonya elromlása miatt az
éhhalál látogatja az országot, — naphoszszant
hever ágyában éhen, hogy a hideg szobában ne
vesztegesse azt, mit vissza nem adhat testénok, a
meleget, ha t. i. nincs mit ennie, a belmeleg fön-
tartására; megforditva — tudjuk hogy, ha meleget
adunk kivülről testünknek, annyival kevesebb ele-
delre van annak szüksége.

Ezért mondják, hogy a ,,kőszén- mezők a
XIX. század gabonaföldei," sőt még többek is :
a polgárosult élet derék forrásai. ,,A mennyi a
kőszén, annyi a polgárosultság" — mondja, hajói
emlékszem, egy amerikai iró — s valóban mig

Angliának s a kis Belgiumnak oly sok a kőszene,
a nagy orosz birodalomban ez is igen kevés van.

Es még hozzá minő mezők ezek!
Aratni, hol nem vetettünk, régi kivánsága

már az embernek, — s ime előttünk a termés,
melyet azon időben vetettek, midőn még ember
sem volt a földön!

A kőszén a magas hajdankornak — a föld
ifjúkori éltének gyümölcse. A még vékony föld-
kéreg fölött csaknem mindenütt a végtelen ten-
ger terült el, melynek partjain a vízinövények
ezrei hintáztak, s sülyedtek búja éltök után az
iszap alá, mint most a holt-tónak poshadó vizében
a hinár. Egyes ligetkék csak elvétve zárták a lát-
határt, melyeken a száz láb magas kákák, harasz-
tok és füvek versenyzettek a sudár pálmákkal
még északon is. A mostaninál sokkal sűrűbb légen
csak vékonyán szűrődtek át a nap sugarai, de
ezek hiányát bőven pótolták a növényzetre nézve
a valószinüleg sokkal gyakoribb nagy terjedelmü
viharok.

Különben ha ezek hallgattak, az egész földön
irtóztató csend uralkodott.

„A hullám a száraz felé tart,
Titkát fú-fával közli a part,
— S énekli a madár!" —

mondja most a költő, de akkor még nem, ez utób-
biról még a képzelet sem álmodhatott akkor ilye-
neket — csak a lassu csigák és néma halak népe-
siték még akkor azon most kőszéndús tájakat, hol
ma Francziaország szépeinek picziny lábai s be-
szédes ajkai zavarják a csendet.

Igen! a hullám fől-fölfortyant olykor, smesz-
szire hallszott locscsanása a parti sziklákon, de
ha ez megszünt, csak a habok egyhangu moraj-
lása, s a mind nagyobb és nagyobbá levő erdők
zúgása volt az egyetlen életjel a földön.

Sokáig, százezredekig, millió évekig tartott
ez igy. Egyik erdő-generatio a másikat érte, a
nélkül, hogy volt volna ember, ki elhordja őket —
akasztófát épitni belőlök; s midőn olykor-olykor
a hosszu ezredek után talán megunta a föld tar
tani hátán nagy terhét, s lesülyedt alatta, alámerült
vele az erdő is, a mikor aztán eljöttek temetésére
a szomszéd habok, a szemfödőül betakarták ho-
mok-lepleikkel.

De mint a mesebeli gonosz, kit fel-felvet a
föld, — újra megjelent a felszinen a régen elte-
metett, s hamvaiból új nemzedék nőtt, mignem
idő teltével az is újra a hullám-sirba szállt.

Igy folyt ez többször, tízszer, százszor - -
Angliában 135-ször, — mignem az iszap és ho-
mok-rétegektől annyira kitelt a sirgödör, hogy a
felszínig ért, s igy maradt aztán egéífe napjainkig,
mig felette legalább is 9 —10 miliió év suhant el.

Hazánkban is folyt a természet e nagyszerü
temetkezése, s nekünk is kijutott részünk a ked-
ves halottból. Azon tájakon, hol régen az ős ten-
gerjpartja volt, ott a magasb hegységek alacsonyabb
lábainál, ott vannak eltemetve Krassó, Baranya,
Esztergom, Soprony és Borsodban, s még több
hegyaljai megyéinkben e drága kincsek, melyek
hazánk még mindig bölcsőben fekvő iparának talán
nemsokára már gazdag életforrásaivá lesznek.

Van Magyarországnak kőszene jó és oly
finom, mint Anglia-, China- és Keletindiának. A
krassói és baranyai fekete kőszenek kevés, — alig
4—5% köneny s 6 - 1 0 % éleny mellett 83—87%
szénenyt tartalmaznak, s e mellé csekély kén és
gyanta tartalmuknál fogva a legfinomabb tüze-
lésre is alkalmasok. Kevésbbé mondhatjuk már
ezt a soproni, esztergomi, s többi kőszeneinkről,
de mégis átalában oly minőségűek a legtöbb he-
lyen ezek, hogy egy fátlan, s utakban szegény
országra nézve nagy áldásnak tekinthetjük még a
gyengébbeket is.

Hazánk az időjárás ban is a szélsőségek hazája.
Forró nyarunk déli Spanyolország, Nápoly és
Észak-Afrika hőségével versenyez, mig a tél
viszont Skandinávia és Szent-Pétervár dermesztő
hidegével egyenlő. E mellé, bár néha tél közepén
is oly lágy idők járnak, mint épen most, máskor
még késő tavaszszal is reánk csap a fagy, 8 átalá-
ban oly hirtelen esik egyik szélsőségből a másikba,
mint talán Európa egy részében sem.

Mindezek miatt az utolsó tavaszi fagytól,
májusban, az első őszi hidegig, szeptemberben,
alig 3 hónap marad a növényeknek szakadatlan
fejlődésére, s ez áfáknak nem elég. E szük tenyész-
idő egyik főoka annak, hogy Magyarország köze-
pében, az alföldön nem könnyen bir a fatenyész-
téa meghonosodni, habár az egész évi közép me-
legség néha annyi e vidéken, hogy e mellett a
tropikus erdők is virágozhatnának.

Fájdalom! az ujabb időben, kivált az utóbbi

20 év alatt a vizek elpusztulásával érezhetőleg
növekedett a magyar klímának e kicsapongási
hajlama, mely mellett az erdők még ott is, hol már
megvannak, ujra pusztulásnak indulnak, hacsak
több gondot nem forditunk reájok.

Igaz! van Magyarországnak elegendő fája,
mivel a magyar korona területéből 1534 Q mfld,
tehát 31% az erdő, de ezek nem megoszolva,
hanem nagy tömegekben összeszorulva fordulnak
elő, s gyakran oly távol a szükséglet helyeitől,
hogy belőlök a szállitás nem érdemes.

A tüzelőszer podig csak olcsó szállitás mel-
lett értékesíthető. Ilyenre azonban még jó utak
mellett is csak az oly anyagoknak lehet reményök,
melyek kis tömeg mellett nagyobb melegítő erő-
vel birnak, — s ilyen a kőszén. Ezért a tapasztalás
azt mutatta, hogy még oly helyeken is, hol ele-
gendő fa van, mint Észak-Amerikában, a gyár-
ipar gyors fejlődést csak a kőszén használása
mellett nyerhet.

Nagy szerencse rejlik tehát hazánkra nézve
abban, hogy épen a fátlan alföldek szélein 8 na-
gyobb folyóink mentében oly tüzelőszer-készle-
tünk áll még mindig a jövőre fölhalmozva, mely
csaknem 13-szorla annyi melegítő erőt tartalmaz
magában, mint ugyanoly tömegű jó bikkfa, ugy
hogy egy öl bikkfának a baranyai szenekből 13.3
mázsa, akrassóiakbóll4.2, az esztergomiakból 20.9
mázsa felel meg Nendtvich politechnicumi tanár
ur kísérletei szerint; a midőn még azon esetben
is, ha a bikkfának ára 19 frt, mint itt Pesten
volt a mult esztendőben, még oly magas szálli-
tási árakat is megbirna a kőszén, ha e miatt a
baranyainak mázsáját nem lehetne alább adni
1 frt 38 kr., a krassoinak 1 frt 33 kr., az eszter-
gominak pedig 90krnál, mert — a kezelési kelle-
metlenséget nem számitva — még ily árakon véve
is jutányosabban kapunk ugyanoly mennyiségü
meleget a kőszénben, mint a fában.

Nem kevésbbé szerencsés állapot az alföld
épen azon vidékeire nézve, hol a nád és szalmán
kivül csaknem teljességgel minden tüzelő-szert
meg látszott tagadni a természet, — az oly helye-
ken mint a Sárrét nagy mennyiségben felhalmozva
levő turfa vagy tőzeg, mely sokszor alig nehány
hüvelykre fekvén a fölszín alatt, könnyen felás-
hatÓ, s csak nehány helység szövetkezése által is
oly tőkévé alakitható, mely sokkal jobban jöve-
delmez, mint azon ingoványos föld, mely ez uton,
igaz, az eddigi használattól elvétetik. — Mig áta-
lános hazai állat- és növény-tenyésztésünk szem-
pontjából, sőt saját magunk egészségi érdekeiből
is tekintve, nem lehet elég aggodalommal lát-
nunk erdőségeink napról napra pusztulását,—
másfelől mégis vigasztalhat a gondolat, hogy mint
a föld annyi más pontjain, hazánkban is a termé-
szet gondoskodott arról a tüzelőszerről, a mi a
magasabb társadalmi fejlettség egyik fő tényező-
jének, az iparnak a XIX. században „conditio
sine qua non"-ja. Dapsy L.

Eredeti levél Mexikóból.
Mexikó, novemb. 26. 1868.

Még szeretett hazám földén azon gondolat
lelkesített, hogy e sajátságos ország történelmi
nevezetességü pontjait a hely szinen tanulmányoz-
va, nemzeti muzeumunk részére a lezajlott chi-
chinek, tőitek és azték korszakok még található
régészeti műemlékeit tán sikerülend némi részben
megszerezhetnem; e tervem azonban, fájdalom,
tökéletes hajótörést szenvedett az e szerencsétlen
országot elborít-* „.dvész duló vihara miatt. Az
expeditióval itt székelt franczia archeológiái bi-
zottmány sem mutathat fel jobb sikert, daczára
ezerek föláldozásának; tudtommal a San-Juan de
Teotihuacani tőitek időszakipyramidek terve rész-
letes fölvétele, s némi kis mérvű áeatási eredmé-
nyeken kivül, mi érdekest sem hozott napvilágra.

Az idegen befolyásoktól emanczipált jelen-
legi kormány sem nem kezdeményez, sem nem
pártfogol ilynemü, az ókor történelmi titkait fel-
lebbenteni szándékló vállalatokat, s e tekintetben
a nemzet maga sem jobb, mint kormánya: közö-
nyös minden magasabb eszme iránt, a mi közvet-
len hasznot nem nyújt, s csak az önzés, kincslesés
és érdek hajhászatában van elmerülve. E nép, 8
kormánya és képviselőtestülete, a helyett, hogy a
szomszéd Egyesült-Államok óriási haladását venné
példányképül, s az ipar, kereskedés, bányászat, s
átalában a mivelődés pályáján azzal bár némileg
lépé t tartani igyekeznék, — megmarad csökö-
nyösségében s a tehetetlenség bélyegét nyomva
minden intézményei homlokára, az ország eíszige-
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telesére működik. Hogy ennek következménye az
átalános hátramaradás, mondanom sem kell.

A munkás osztály nem találván ez általános
pangás miatt kellő alkalmazást, kihágásra vete-
medik ; csalás, lopás, utonállás, zsarolás, csaknem
napirenden vannak, a különben is sülyedt nem-
zeti erkölcs feslett tettekben tör ki, s ha a kor-
mány erélyes rendszabályokhoz nem nyúl, e cro-
nicus baj könnyen veszélyes jeüeművé válhatik.

Smig a képviselő-testület üléseinek több mint
felét társadalmi elméletek ürea vitatásával tölti,
addig a rablók éi gyilkosok bitófa helyett a nép-
nél még bizonyos tiszteletben részesülnek.

Domingo Benitez, egy foglalkozás nélküli
aaztalo) legény januárban Orizabából Mexikóba
érkezvén, fájdalommal érzé erszénye üres létét,
Colonnier franczia ékszerárus értékes tárgyaitól
elcsábitva, sikerült este ennek boltjába bejuthatnia,
zsákmányterhelten épen az azoteán (alacsony
házfedél) hágott lefelé, midőn egy nőtől megpil-
lantva, futásnak eredt, s önvédelmében tőrével
két éjjeli őrt, a egy franczia hentest szúrt le, s
bizonyosan elugrik, ha egy ezredes revolvert nem
szegez mellének s lenem fegyverzi, — ezen rabló-
gyilkos Benitez nemcsak hogy jó egészségnek
örvend, sőt a mexikói alkotmány különös oltal-
mát élvezi. íly tényekre nem csoda tehát, ha a
közönség felkiált: „az alkotmány védi a rablókat
és gyilkosokat a társadalom ellenében; de viszont
ki védi a polgárságot a rablók és gyilkosok el-
len?" A felelet erre aligha lehet más, mint a
stereotyp: Quien sabé!

Forditsuk el szemeinket a társadalmi árny-
képek e sötét rémeitől, pillantsunk a kifürkész-
hetlen természet nagyszerü háztartásába, hol
rombolás, újraalkotás, alakváltozás, és tenyészet
szoros összeköttetésben állanak. — Mexikó na-
gyobbrésze vulkáni képződésü lévén, a földren-
gések itt épen nem tartoznak a ritkaságok közé,
annál gyérebbek azonban a kitörések, kivált a
megszokott természetes rendtől eltérve , _ sűrű
éreznemü folyadék helyett, forró viz alakjában
történők; a mult nyáron az emlékezet óta kiholt-
nak ismert Ixtaccihuatl (Isztakszinatl, fehér asz
szony) hegykúp ily érdekes tünemény színhelye
volt, miért is czélszerünek látom, az erre vonat-
kozó spanyol hivatalos jelentést fordításban ide
igtatni:

„A Huejotjingoi politikai hatóság a többi ko-
zott 'ezeket közli: Nopopoalco helység polgár-
birája julius 21-én jelenti, hogy az_ előtte valo
nap reggeli 10-órája körül erős moraj hallatszott
az úgynevezett Ixtaccihuatl hegységben; aehány
perczre azután az emelkedés növekedtével, a dél-
folé hajló keleti rész legmagasabb részén, mit a
a Torreozilla felettrCab.illete"-nek neveznek, egy
nagy repedés volt észlelhető, miro közvetlenül
sok és erős lég illant el, megkezdvén azonnal
nagy szikladarabok kilökését, melyek lefelé hen-
gergésökben az utjokban állott nagy élő fákat leso-
dorták, s azok legkisebbiké azon helyről, hová legör-
gött, 200 ember által sem mozdittathatott el.Ugyan-
azon időben kénes büzű, sötétszinü, s oly mennyi-
aéo-ü forró víztömeg rohant ki, mi legalább 120
köt)lábra tehető másod perczenként; az Ix-
taccihuatl déli része irányában rohanva, hogy
a fentnevezett Nopopoalco helység vizgátjával
egyesüljön, az ennek megfelelő vizvezeték azon-
nal le volt rombolva, s a meleg viz egészen
az alant levő Alcececa folyó egyesüléséig futott.
21-én embereket küldtem ki ezen helyek kémlelé-
sére, s úgy találták, hogy a repedésből kifolyó viz
kevesbedett, 22-dikén pedig már épen semmi sem
folyt. Több egyén, kik a hegyoldalban jeget vág-
tak, a földalatti moraj hallatára futásnak eredt;
hárman közülök, kik mentségükről kétségkivül
későn gondoskodtak, az ár által elsodortattak, s
egész mai napig nincs tudomásom e szerencsétle-
nek holléte felől, kik, a mint feljelentetett, San
Mater Oaoleo helység szülöttei, Cholula kerület,
Calpari hatóságában." g z t magasabb rendelet kö-
vetkeztében önnek tudomására juttatom, hogy a
közlekedési miniszterium közvetitése által a magas
kormánynak adja tudtára, hogy az a további teen-
dők felől rendelkezzék. — Függetlenség és sza-
badság. Puebla de Zaragota. Augusztus 6-dikán
1868. C Baez.— A közlekedés és nyilvános okta-
*4s polgár-titoknokának Helyben."

Minő természetü s minőségü e vulkánból ki-
özönlő forró viz, arról különböző nézetek lehetnek,
s vannak is a több izben történt vizsgálatok 8
vegy-elernzések nyomán. Több ilynemü forró viz
források is vannak. Ezek közül a Penon de los
Banos-i forró kénviz forrást Humboldt e század
elején ittlétekor analyzálta; mint hallom, Mexikó
egyik legjelesebb vegyésze ezt ujra bonczolás alá

veendi, hogy mennyiségileg és minőségileg, az 50
évi hév- és létrész növekedésből, a mult és jövő
tüneményeire lehessen okadatolt következtetést
tenni.

Hasonló vulkáni eredetü és természetü lehet
a következő jelenség is:

A Chalco város melletti Tuyalmalc) indus
helység lakosai, egy községüket AmecamecávalÖsz-
szekötő ut anyaga kutatása alkalmával mely az ugy-
nevezett Mal Paison vonul keresztül (mely nevezet
alatt a láva és tuff lerakodását értik), esetlegesen
egy eltemetett régi indus helység romjaira akad-
tak, melyről sem a történelem, sem a hagyomány
nem bir mi tudomással sem; azért is annak virág-
zási korát jóval Tenochtitlan alapitása előttre
teszik. Az eltemetés anyaga sajátlagos jellegü, s
nem egyéb puszta hamunál, oly természetü tehát,
mint azon kitörés tömege, mi az azték korban
Cholulát pusztitotta el. A benszülöttek által tett
további ásatások, több mumia-szerü aszott alakot
hoztak napvilágra, ülő, álló, guggoló, hanyatt és
oldalt fekvő helyzetekben, számos cserépedényt
is találtak, valamint egy metátét, mely fontos
házieszköz csalhatlaná teszi, az ős lakosok a jeleni-
ekéhez hasonló táplálkozásmódját, metáte t. i. az
indus háztartásban nélkülözhetlen azon gránit-,
porphirból faragott négyszögü konyhaeszköz, me-
lyen, egy kősulyok segélyével a megpuhitott és
meszes vizzel héjától megfosztott tengerit szokták
mai nap is tésztává gyúrni, hogy abból tenyéren
lapítva a kimaradhatatlan tortillát készítsék. —
Ebből tehát csalhatlanul kitünik, hogy az aztekek
előtti indus faj is, mint a jelenkoriak, tortillával
táplálkozott. A régészet roppant kárára azonban
az összes lelrnények irgalom nélkül szétzuzattak
a tudatlan indusok vandal kezei által.

Javaslatban van egy bizottságnak a helyszi
nére kiküldetése, a egy felállítandó mexikói mu-
zeum részére az ásatások megkezdetése, azonban
a munkát erélyesen megkezdeni annyit tenne
mint az ó embert levetkezve, a jó régi mexikó
természetet tagadni meg, a mit bizony alig lehet
remélni.

S most még nehány szót az itt élő magva-
rokról! &y

Az annyi honfivérbe került alkotmányosság
rendes kerékvágásába térve, szeretett hazánk min
den külföldön tartózkodó igaz magyar sietett ,,i.
szabad haza" delejes szózatának engedve, szülő-
földje hantjait ölelhetni. Mi, kiket a sors mosto-
hasága ideiglenesen ellenditett e szent iránytól
csak messze távolból örvendhetünk a haza boldog
ságán; nemzetünk becsületére legyen azonbar
mondva, minden Mexicóban maradt magyar szór
galom, iparkodás, becsületesség és felvilágosodot
nézete által, csak is tiszteletet és fényt szerez Í
magyar névnek. Vitézségünk és rettenthetlensé
günk a mexikóiak eszményképe, ezredéves alkot
mányunk előtt tisztelettel veszik le fóvegöket, a
magyar becsületszó többetér,mint bármely stetn
plis kötvény.

Hazánkfiai közül dr. Magyar és Hamvay min
orvosok Oaxacaés San-Luis-Potosiban működnek
— E fővárosban Thomla Simon, a jónevü Gran
Sociedad kávéház tulajdonosa, Jajczay Józse*
volt honvédtiszt, kardját szegre akasztva, min1

gépész működik. A tekintélyesebb mexikói körök
ben is ismert és becsült Breyer József állatorvoi
hazánkfia. Mint sokan közülünk, ő is igen szűk
körre levén szoritva, 1864. előtt a hazában: te-
vékenysége, szorgalma s törekvése számára sza-
badabb röptét nyitandó, Mexikóba költözött
mint az osztrák önkénytes csapat fő állatorvosa:
szakismeretei s szívélyes bánásmódja által, úgy
tiszttársai, mint a mexikóiak tiszteletét és becsü-
letét kiérdemelve, magának valóban irigylésre
méltó állást vivott ki: a császárságot védő végcsa-
patok kivonulása után Veracruzban telepedett meg,
holszakfoglalkozásán kivül, hazánk fő kereskedelmi
czikkének, borainknak megismertetését tüzte ki
feladatául. Boraink itt átalános elismerést vivtak
ki; egyhangulag azon hibát fedezték azonban fel
bennök, hogy minél többet iszik belőlök valaki,
annál szomjasabb lesz utána. Sarlay Pál.

E g y v e l e g .
0 (A londoni tűzvészek statistikája.) A;

égések száma Londonban minden évvel szaporo
dik. Hogy csak egy nem nagyon régi példát hoz-
zunk fel, 1864-ben 83-mal több égés volt, mint az
azelőtti évben, s ha egy átlagos számitájt csiná-
lunk e szomoru esetekről, kitünik, hogy az utóbb-'
31 év alatt a növekvés 646. — Schaw kapitány <
körülményből azt a következtetést voná ki, hogy

;űzvészek nem állanak egyenlő arányban a házak
dzámának és a népességnek növekedésével. Mert
például az utóbbi 25 év alatt London lakossága
55, a házak száma 47 százalékkal növekedett, mig
ellenben a tűzesetek évenkénti száma ez idő alatt
majdnem megkétszereződött. Ez bizony nem valami
kellemes eredmény, hanem némi vigasztalást mégis
nyujthat az a körülmény, hogy ugy látszik, mintha
már a növekvési arány elérte volna legszélső ha-
tárait. Ugyanis eddig a londoni tűzvészek száma
minden 18 évben rendszerint megkétszereződött,
de már 1840 óta 22 év vala szükséges arra, hogy
az emlitett növekvés mutatkozzék, s ugy látszik,
— mondja Schaw kapitány — „hogy e ponton
meg is állapodott."

** (A statisztika legujabb számításai) szerint
a vasut naponta 27 millió mázsa málhát és 3 mil-
lió személyt szállit; a telegraf-sürgonyök száma
58,000, a levélhordók naponként 4 millió levelet
hordanak ki; a világ összes pályái 8 millió frtot
vesznek be, 40,000 lokoniotivval, 1.200,000 kocsi-
val birnak és naponként 1 millió embert foglalkoz-
tatnak. A telegraP-huzalok hossza elégséges
volna arra, hogy a fold és hold közt kettős össze-
köttetés létesittessék.

** (Vasuti szerencsétlenségek.) Poroszország-
ban 11.500,000 vasuti utazóra esik egy haláleset,
Belgiumban 5 millióra, Ausztriában 2.400,000-re,
Francziaországban 1,760,000-re, Angliában 1 mii.
660,000-re, Oroszországban 116,541 utasra. E
képen Poroszországban l l millió utasra egy,
nálunk 9 haláleset jő.

— (Levélforgalom az európai államokban.)
Érdekes azon összeállítás, mely az Európában
évenkint forgalomba jövő 1700 millió levél elosz-
tását az európai államokra, kimutatja. Jut pedig
majdnem fele, t. i. 720 millió Angliára, egy ötöd-
rész Francziaországra 333 millió, Németországra
227 mii., a magyar-ausztriai birodalomra 123 mii.,
Olaszországra 96, Spanyolországra 70, Svájczra
39, Belgiumra 34, Alföldre 23, Oroszországra 16,
Svédországra l l , Dániára 6'/2, Norvégiára 3,
Törökországra 2, Portugallra 2, Görögországra
3/4 millió.

— (A lotteria századik forduló éve.) 1768-ban
volt, midőn Mária-Terézia a lutrit „Lottó di Ge-
nova" név alatt behozta. Kezdetben gróf Cataldi
birta bérben 6000 forintért, mivel azonban a nép
csakhamar megkedvelte a veszedelmes játékot, a
kormány azt később saját kezére vette át. József
császár el akarta törülni, azonban pénzügyi tekin-
tetek következtében nem valósíthatta szándékát,
és igy fönmaradt az a mai napig.

— (Az erdők befolyása az éghajlatra.) Az
egyptomi éghajlat annyira száraz, hogy Feiső-
Egyptomban soha nincs eső, 9 hogy a Deltán
korábbi időkben soha nem számítottak évenként
többet öt hat esőnapnál. De Mehemet Ali alkirály
20 millió fát ültetett a Deltára. E fák néhány év
óta felnőttek, s az esős napok száma 5 — 6-ról
40-re emelkedett.

— (Abissziniai ibolyák.) Az abisszini hadjá-
rata nővilágnak kellemes ajándékot hozott Euró-
pába. Ezek nagy éi igen kedves illatú kék virá-
gok, hosszu, vékony és puha levelekkel. A nárcis
fajhoz tartoznak s mondva sem lehetne hajba
alkalmasb virágot késziteni, mint ezek, melyek
szép, tömött alakban nyilnak, s leveleik puhán és
hosszan csüngnek le körülöttök. Egy londoni ker-
tész most tesz kisérletet meghonositásukra, és
reményű, hogy a nemesítés is sikerülni fog.

** (A suezi csatorna) Lesseps úr műve végé-
hez közeledik. Már csak 22 millió köbmetre föld-
hányás van hátra, mely pár hónap alatt be lesz
fejezve, s mely tekintve az eddig megtett óriási
munkálatokat, csekélységnek tűnhetik fel.

© (Regényírók Japánban ) Japán regényírói
és novellistái között Kioyte Bakin a legkedvel-
tebb. Egyik elbeszélése valami 106 kötetre terjed
— hanem aztán megírásához is meglehetős szép
kis időcske volt szükséo-es *• *• 38 év.

0 (A carrarai hires márványbányákból)
1863-tól 1865-ig nem kevesebb mint 126 928
tonna (1 tonna = 20 mázsa) márványt adtak el,
kürülbelől 270,000 tallérnyi értékben. A kőbá-
nyákban 1867 ben átlagosan véve 2238 ember
dolgozott. A_volterrai alabástrom-bányák éven-
kint 500 tonna alabástromot adnak.

** (Normandy nevü angol) oly gépet talált
fel, mely által a tengeri vizet ivó vizzé lehet át-
változtatni. Jelenleg már két íly gép van alkalma-
zásban, az egyik Málta szigetén naponként 68,000,
a másik Adenben naponként 130,000 litre tengeri
vizből tökéletesen használható ivó vizet állit elő,
olyat a minőt csak folyamok vagy források szolgál-
tathatnak.

tíi
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Mill ,
Irodalom cs művészei.

:£}: (Napi lapokról.) Az új politikai lapok kö-
zül megjelentek már a „Magyar Állam" és az
„Autonomia"; külsőleg mindakettő elég diszes.
Az első — mint tudatik — az „Idők Tanujá"-ból
és a ,,Pesti Hirnökl>-ből olvadott össze, a második
a „Független Lapok" folytatása. Amazt b. Jósika
Kálmán szerkeszti, de Török János és Lonkay a
tulajdonosok és felügyelők; az „Autonomiá"-nak
szerkesztője Zoványi. Eddigelé abban tünt ki e
két új lap, hogy egymást irgalmatlanul tépászsza.
— A „Szabad Sajtó", Tóvölgyi és Áldor lapja
még nem jelent meg; nem is érezzük semmi hiá-
nyát. — „Kis Ujság" czimen Dr. Zilahy Pál (né-
metből magyarosított név) fog új évtől kezdve
olcsó napi lapot szerkeszteni. Ez ur a párisi „Le
petit journal"-nak még czimét is leforditotta. —
Ha ezeket csupán statistikai érdekből emiitjük
föl, őszintén ajánljuk jóravaló programmja után a
„Die Neue Zeit" czimü német hetilapot, mely
Heckenastnál fog megjelenni, határozottan sza-
badelvü lesz és nem köti magát pártálláshoz:
sem Deákhoz, sem Ghyczyhez, — semTóvölgyihez,
sem dr. Zilahyhoz. — Á „Századunk" díszesebb
külsővel jelenik meg azóta, mióta a Klapka-féle
társulat nyomdája működni kezdett. De jó volna,
ha a nyomdák fejlődésével egyenlő lépésben fej-
lődnék irodalmunk belbecse is!

** (Az „Uj világ") Benedek Aladár lapjának
mutatvány-száma is a közönség előtt van. Mutat-
vány-szám után általában kevéssé lehet itélni, de
hogy sok és sokféle közlemény van benne, az
minden esetre azt mutatja, hogy a lap inkább
eleven, sokoldalú és könnyed olvasmányokból fog
állni, mint nehezebb, komolyabb és tudományos
közleményekből. — Költemény három is van
benne : eredeti Dalmadytúl, Heine-forditás Szász
Károlytól, s a tárczában egy polemikus hangu
Benedek Aladártól. Az értekezések széptaniak,
a szerkesztő „Élet és társadalom" czimü körül-
tekintésén kivül, 8 az egészet „A nők vilá-
gából" czim alatt divatközlemények és divattudó-
sitás zárja be Karlovszky M. Ida tollából.

** (Az „Egészségi Tanácsadó") folyóirat új
folyamának mutatvány-száma megjelentPeteZsig-
mond szerkesztése mellett. Midőn mult évben
megszünt, sokan sajnálták, mint valóban köz-
hasznu házi tanácsadót — ezeknek tehát ajánljuk
figyelmébe. — Előfizetési ára egy évre 4 frt.

** (Megjelent:) Előadások Magyarország tör-
ténelméből. Kereskedelmi s ipariskolák számára
és magánolvasmányul, irta Maár Péter Pál tanár,
a pesti kereskedelmi akadémiánál. I. fűzet;ára 80
kr. Kiadja Heckenast G.

** (Megjelent) közelebbről, s minden könyv-
árusnál kapható: „A heidelbergi káté, s a ma-
gyar- és erdélyországi protestáns autonomia a
18-ik században." A m. tud. akadémiában felol-
vasta novemb. 16-án 1868-ban Szilágyi Ferencz
Pest, 1868. 8-ad rét. Ára 30 kr.

** (Hamari Dániel) Koma rommegye t. főor-
vosa egy nagyobb munkát végzett be és bocsá-
tott sajtó alá, melynek czime : „Komáromi napok
1849-ben."

** (Érdekes képek) jelentek meg az Eggen-
berger-féle (most Hoffman és Molnár) akadémiai
könvkereskedés kiadásában. A nevezett czég
ugyanis kisérletképen Lotz Károly hazai festész-
nek két fölötte kedves pusztai életképét Maras-
toni József ismert kőrajzoló művészünk által
olajszinnyomatban másoltatá, mely szinnyomat-
másolatokban oly tökélylyel utánozvák az eredeti
művek rajz és szivbeli előnyei, hogy már az első
próbanyomatok is nagy mérvben fölkelték a
művészek és szakértők érdekeltségét. E képecs-
kék humoros tartalmuk és jeles művészi kivitelük
által lakszobáinknak ép oly kedélyes, mint ritka
műbeceü diszitniényeiül kínálkoznak, mely czélra
olcsó áruknál fogva is (párja 6 frt) igen alkalma-
sak. Marastoni e jelesen sikerült kisérlet által
új oldalról mutatja be tehetségét: de másrészt
teljes elismerésünkre és biztatásunkra érdemesek
e vállalat megindítói is, a mennyiben a jó izlés
és a valódi nemzeti művészet népszerűsítése terén
üdvözölhetjük kezdeményüket. Óhajtandó, hogy
e szép művek minél szélesebb körben terjedjenek
el, hogy igy egyszersmind a vállalatnak hasonló
irányban való folytatására buzdításul szolgáljanak.
Egyik kép „a betyár lovát" ábrázolja a mint a
korcsma ajtajához kötve van, mig az asztalon fe-
ledt borospalaczk és guzsalj sejteti, hogy két lény-
nek valami mondani valójuk van odabenn. A másik

T Á R H Á Z .
,,a fölhasznált alkalom'' egy jókedvü szamarat
mutat, mely a pásztor távollétében annak puha
bundáján egy nagyot hentereg.

** (Barabás,) a pesti takarékpénztár meg-
bizása folytán Fáy András, Simoncsics és Hajós
József életnagyságu arczképein dolgozik. — Ma-
darász Victor, a Párisból haza érkezett festesz a
városerdei sétányon fogja műtermét megnyitni.

** (Uj zenemüvek.) Táborszííy és Parsch nem-
zeti zeneműkereskedésében megjelentek: „Sziv-
dobogó csárdás" és „B.-csabai pengető nóta";
mindkettőt zongorára szerzé Herdy Ferencz, az
első magyar daltársulat karnagya; az elsőnek
ára 60 kr., az utóbbinak 40 kr. Ugyancsak Herdy
Ferencztől énekre zongorakisérettel megjelent:
„1848-iki honvédek harczemléke", gr. Andrássy
Gyula honvédelmi miniszternek ajánlva, a czimla-
pon Budavár 1849. máj. 21-ki bevételének rajzá-
val; ára 80 kr.Továbbá: „Honvédsóhaj," eredeti
magyar ábránd, zongorára szerz. Mihályi Ignácz,
ára 60 kr. és „Grasde Mazurka" zongorára szerz.
Morawetz, ára 50 kr.

Köziutézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) f. hó 21-én

tartott nyelv és széptudományi ülésében b. Eötvös
József elnökölt. Toldi értekezett Magyarország
elmaradásáról, az exact tudományok terén : végig
futotta a históriát, és tele látja háboruval, forra-
dalommal, ősvallási és nemzeti reakczióval. Föl-
vetve a kérdést, hogy mért nem látjuk ezek hason
hatását a többi európai nemzeteknél is, a hol szin-
tén nem hiányoztak, ugy találja, hogy volt ott sok,
a mi nálunk nem volt és hathatott akadály nélkül.
Először ama villongások is rövidebbek voltak; mi
még a 30 éves háboru is a mi 200 éves török küzdel-
meinkhez? Aztán Olasz- és Németországban soha
sem érték az egészet, mig nálunk minden egyes küz-
delem elsodorta az egész műveltségi állapotokat.
Ott volt tömérdek tudomány- pártoló udvar, nálunk
kétszáz év alatt egyedül az erdélyi, ott is csak
egy fejedelem volt irodalompártoló. A többi a
viszonyoknál fogva teljes figyelmét inkább csak
a reformaczióra forditotta. Amaz országokban volt
tömérdek egyetem, volt tenger és gyarmat, nálunk
nem. A tanügygyei nem gondoltunk, azt teljesen
az egyháznak engedvén át; csak Mária Terézia
kezdette változtatni. Aztán jöttek a nagy küzdel-
mek az államiság megvédésére, melyek napjainkba
is belenyúlnak. Valóban, ha ezen idő alatt a ma-
gyar irók is uj találmányokra vetik magukat, meg-
lehet, hogy sikert aratnak, de elvesz nemzetisé-
günk. Hogy pedig most a nemzet él, hogy irodalma
által él: bizonyitja nemcsak az akadémia, hanem
az Európa előtt álló magyar állam. — Áttérve az
akadémiára, kiemeli, hogy ennek czélja egyszerüen
igy van meghatározva: „a tudomány és szépiro-
dalom-mivelése és terjesztése s egyszersmind a
magyar nyelvnek egész gonddal csincsbitása és
gazdagítása." Hasztalan törekvés volna többet
erőszakolni. Elégedjünk meg ennyivel, s töltsük
be a szerény feladatot. — Aztán Fogarassy ad
mutatványokat mongol tanulmányaiból. Érdekes
előadását azzal végzi, hogy 3 évre 100 aranyat
ajánl fel egy tudós számára, a ki ily nemü tanul-
mányokra szánja magát hazánkban. A lelkes buz-
galom éljenekben nyerte elismerését. Végre Télfy
ismertetett egy görög művet az új görög művelt-
ség történelméről. Folyó tárgyak kerülvén sző-
nyegre, a titkár jelenti, hogy a finn irodalmi tár-
sasság felszólítja a m. akadémiát, hogy kiadvá-
nyait illetőleg vele csereviszonyba lépjen. A
kivánat teljesittetni fog. Végül titkos ülés tarta-
tott az Akin-féle ügyben. Ugy értesülünk, hogy
kötelességévé tették az illető elnököknek, máskor
jobban megtartatni a házszabályokat.

— (A nemzeti muzeum képtárából) valahára
műlajstromot készitnek. Ligeti ugyanis nemcsak
a képtár új rendezésével foglalkozik, hanem egy-
szersmind kimeritő műlajstromot készit, melyben
a kép tartalmának ismertetése, s egyszersmind
az illető művész életrajza és művészetének rövid
jellemzése is benne foglaltatik. A muzeum kép-
tárának átvizsgálása alkalmával több jeles műre
akadtak, melyek a hibás rendezés miatt eddig is-
meretlenek és élvezhetlenek valának.

Egyház és iskola.
** (A kendi-lónai román hitközség) azon ké-

relemmel fordult a szamos-ujvári püspökséghez,
hogy az ötvenes évek alatt rájuk erőszakolt s a

magyar nyelvet teljességgel nem értő iskolamester
helyett küldjön nekik egy másikat, a ki a fiatalsá-
got magyar nyelven képes legyen oktatni. E lé-
pés mindenesetre megérdemli, hogy örömmel em-
lítsük föl.

#. (Izraelita kongresszus.) A decz. 22-kén
tartott ülésben Grün Izrael inditványt nyujt be
az iránt, hogy a jelen kongresszus semmi egyébbel
se foglalkozzék, mint a jövő kongresszusra egy
uj választási rendet dolgozzék ki, mivel a jelen
kongresszus oktroyált választási szabályzaton
alapul. Az elnök nem tűzte ki tárgyalásra ez in-
ditványt, mert meggyőződése szerint annak semmi
egyéb czélja nincs, mint megakasztani a tanács-
kozást. Az orthodoxok megnyugtatására szivesen
tesz minden lehetőt; de a tanácskozást nem lehe-
tetleniti. Fordult elő még egy jelentékeny indit-
vány, Rokonsteiné, mely szerint a horvát-szlavón
országbeli képviselők azonnal meghívandók, s
mig megérkeznének is, a kongresszus határozatai
addig is kötelezik ama tartományok izraelita
lakóit. Ez inditvány helyett a következő indokolt
napirendre térés fogadtatott el, Steinhardt rabbi
inditványára: „Azon biztos reményben, hogy a
horvát-szlavón országgyülés mielőbb megragadja
az alkalmat, hogy horvát-szlavón testvéreinket
egyenjogositani fogja; az egyetemes gyülés kife-
jezvén őszinte részvétét horvát-szlavón testvérei és
készségét az iránt, hogy őket befogadja, mihelyt
a horvát-szlavón törvényhozás egyenjogúsítást
megadandotta és ebbeli kivánatukat kijelenteni
fogja,— dr. Rokenstein Lipót indítványának mel-
lőzésévél napirendre tér." A kongresszus négy na-
pig szünetelni fog.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A kőszén-kérdéshez.) Azon bizottmány,

mely két héttel ezelőtt iparosaink és gyárosaink
által kineveztetett, jelentést tett eddigi működé-
séről. Miután a Pesthez közel fekvő kőszéntele-
pek a helybeli szükségletet ki nem elégíthetik,
külföldről fognak próbára kőszént hozatni.

= (A pénzügyminiszterium) a dohányültetéa
és kezelés alapos tanulmányozása végett ez év
folytán néhány szakembert küldött a külföldre,
kik egyszersmind azon okokat is kipuhatolnák,
melyek dohányiparunk hanyatlását maguk után
vonták. A kiküldött szakemberek által a külföl-
dön gyüjtött dohánygyártmányokból kiállitást
rendeznek a köztelken. A rendezéssel Mandisch,
pénzügyi tanácsos bízatott meg.

** (A m. kir. keresked. miniszterium) a diplo-
mácziai összeköttetések megszakitása folytán a
porta és Görögország között, köriratot intézett a
kereskedelmi- és iparkamarákhoz, figyelmeztetvén
azokat, hogy miután a görög alattvalók 14 nap
alatt az egész török birodalomból kiutasittatnak,
esetleg azon magyar kereskedő-házak érdekei is
veszélynek lehetnek kitéve, melyek Törökország-
ban görög alattvalók által képviselvék. A keres-
kedelmi kamarák tegyék figyelmessé az illető
házakat e veszélyre, felszólítván őket, hogy ösz-
szeköttetéseik és képviseletük kellő fenntartásáról
saját érdekükben idején intézkedjenek.

Közlekedés.
f (B. Wenkheim Béla) belügyminiszter kü-

lön rendeletet bocsátott ki Pest- és Csongrádme-
gyék, a Jászkun kerület és Szeged s Kecskemét
sz. kir. városok közönségeihez a rablók által ve-
szélyezett postaközlekedés dolgában. Addig is,
mig a tettesek k<5s'ekeritése által a baj gyökeres-
sen elhárítva L_ne, egyetértőleg a kereskedelmi
miniszterrel a a budai főhadparancsnoksággal, in-
tézkedés tétetett, hogy a veszélyes vonalokon jö-
vőre a posta hetenkint háromszor katonai fedezet
alatt menjen. A fedezel rendesen egy altiszt ea
4 közlegényből álló lovasság lesz, kedvezőtlen
időben ugyanoly számu katonaság kocsin, mely
esetben előfogatok állitandók ki. A vasut bizton-
ságának megóvása végett Czegléd és Szeged közt
éjjel nappal katonai őrjáratok fognak czirkálni a
vonalon. A szükséges katonaság kirendelése irá"*
a hadparancsnokság már intézkedett.

/ (Szávai csatorna.) Altmann J. bécsi ke-
reskedő a közös hadügyi miniszterium1^' enge-
délyt kapott egy csatornára, melynek a Szávát a
Dunával össze kellene kötni. A csatorna a Szávából
Pródnál indulna ki s Vukovárnál egyesülne a
Dunával. Ecsatorna különösen hajózási és kereske-
delmi szempontból bir nagy fontosaággal, azonban
természetesen csak akkor, ha a Száva folyó Szi-
szekig folytonosan hajózható állapotban tartatnék.

[elléklet a
Üti ujság?

**(József főherczeg )k\séretéve\ együttBécsbe
ment és onnan majd jan. 15-én tér ismét Budára
vissza, hol a télen át a kir. várlakban fog lakni.
Az még bizonytalan, vajon neje is Budán fogja-e
tölteni a telet.

** (József főherczegről) igy ir Várady Uabor,
ki deczemb. 10-én, az udvari estélyen találkozott
vele: „Ez estélyen beszéltem József főherczeggel
is. Itren érdekes beszélgetésünkből csak két pontot
emefek ki. Midőn magyar kiejtésének tisztasága
és a kifejezések szabatosaága feletti csodálkozáso-
mat fejeztem ki, főleg miután 20 év óta alig volt
hazánkban, a többek között azt mondta: „Ha sze-
reti az ember nyelvét, nem könnyen felejti azt el."
Midőn a magyar katona sajátságairól beszélge-
ténk, egyik válaszomban a keleti jellemet hang-
súlyozva, ezeket mondottam: „Jól tudja Fenséged,
hogy nem könnyen melegszik fel népünk s nem
minden szóra indul meg," — ekkor hirtelen és
nevetve így egészitette ki a mondatot: „de ha
egyszer megindult, oly tűzzel rohan, hogy mun-
kába kerül visszatartani." E férfi tetőtől talpig
magyar. A honvédségnek méltó parancsnoka le-
end."

** (Ő Felsége a királyné) az elhunyt Balassa
minden fényképének egy-egy példányát megren-
delte. „

** (0 Felsége a királyné) gróf Széchenyiné,
szül. gróf Zichy-Ferraris KaroJina; gróf Stern-
bergné, született herczeg Hohenlohe-Bartenstein-
Jaxtberg Karolina, és gróf Wickenburgné, szül.
gróf Hunyady Zsófia úrhölgyeket palotahölgyeivé
nevezte ki.

** (A képvisilőválasztáshoz) szükséges elő-
munkálatok megtételére kormányrendelet intéz-
tetett decz. 23-án a hatóságokhoz.

** (Az elsö erdélyi vasut) decz. 22-én meg-
nyittatott. Károly-Fehérvártt nagy tömeg üdvö-
zölte érkeztét.

** (Román Ferencz) az elhunyt munkácsi
ügy véd hőn szeretett hazájáról végső napjainak
gyengélkedése közben sem feledkezett meg : mert
végrendelete szerint munkácsi terjedelmes birto-
kát", m e l y egy szép házból s értékes földekből áll,
a magyar tudományos akadémiának hagyomá-
nyozta , könyvtárát a helybeli gymnasiuniEak
hagyta s azonkivül is több rendű jótékony alapít-
ványokat tett!

** (Az alcsuthi kastélyban) történt lopás na-
gyobbszerü, mint eleinte gyanították. Ugy látszik,
bogy a tolvajoknak elég idejök volt a termekben
gazdálkodniuk, mert a sok értékes holmin kivül
még a fehérnemüt is mind kikutatták és elvitték,
s a°társalgó termekben az asztalokon heverő albu-
mokról mind leszakgatták a csattokat, azt vélvén,
hoo-y azok aranyból vagy ezüstből vannak. Az al-
bumokat ott hagyták.

** (Öngyilkosság.) Egy általánosan ismert
budai vendéglős D . . . ur ismeretlen indokokból
felakasztotta magát nadrágazijjával a cisászár-
fürdőben. A fürdő-szolga, kinek osztályán volt,
a szokásos óra elteltével, gyanakodással bement
és rr.ég elég korán vágta el a szíjat. A szerencsét-
lent ájulásából felélesztek és az irgalmasok koró-
dájára azálliták, hol veszélyen kivül van már.

** (Gyilkos és öngyilkos-) Püspök-Ladányon
egy K. B. nevezetü ottani lakos, kin régibb idő
óta már az elmeháborodás némi jelei mutatkoztak,
nejével bizonyos vagyon eladhatása miatt meg-
hasonlásban levén, a f. hó 18-dikán éjjeli l l óra-
kor a dühöngése elől háza padlására menekült
neje s 5 kiskoru gyermekére házát felgyujtotta,
mely borzasztó tette után torkába kaszát ütött s
midőn igy kimúlni nem reményiét, a várostól
csaknem 3/, mfldre fekvő ugynevezett ,,Kunlaposi

vasuti kaszárnya" kútjába ölte magát, hol másnap
találtatott fel. A tűzoltásra Összesereglett népnek
sikerült a szerencsétlen nőt s gyermekeit a már
csaknem összeomlott nádas ház padjáról kiszaba-
ditani.

** (Érdekes felfedezés.) Kis-Zombor és Sző-
reg közt a mult nyáron a postakocsiról, egy
11,300 frtos levél eltünt; midőn t. i. a kocsi Sző-
regre érkezett, a láda nyitva találtatott s a pénz-
nek hült helye volt. A ládán az erőszak semmi
nyoma sem látszott, s igy természetesen az akkori
szőregi póstakezelő esett gyanuba, sőt vizsgálat
alatt is volt. E napokban azonban a valódi tettes
az ottani lakatosban felfedeztetett; ez t. i. a lá-
dához egyszzer egy uj pléhet s kulcsot készitett,
de mindjárt magának is készitett egyet, hogy ked-

! vező alkalommal a gonosztettet végrehajthassa.
1 A büntett kiderült s a pénznek fele a tettesnél

még megtaláltatott.
** (Tewplombeomlás.) Fritzlarban (Morvaor-

szág) f. hó 7-én a dom déli tornya a mise alatt
összeomlott, s a hajó födelét több helyen bezúzta.
A telt templom romokkal telt meg; 16 egyén rög-
tön meghalt s többen megsebesültek.

** (Halálozások.) Kövesligeti Román Ferencz,
a bere^megyei ellenzék vezére, rendithetlen hazafi,
kit Haynau kötélre itélt, de a szerencsés véletlen
megszabadított, Beregmegyének egykori főjegy-
zője s 1848-ban képviselője elhunyt f. hö 16-án
Munkácson, élete 67-ik évében. Béke poraira! —
Molnárfy Ferencz, gr. Batthyányi Gusztáv volt
uradalmi igazgatója, élete 66-ik évében e hö 7-én
Puszta-Lipótfalván meghalt. — A fehéregyházi
kastély urnője, Haller Eliz grófnö pár nap előtt
meghalt. Sok szegény és árva fogja áldani el-
hunyt jótevője emlékét.

Nemzeti szinház.
Péntek, decz. 18. „A boldogság elsö napja.'1 Vig opera

3 felv. Irták D' Ennery és Cormon, ford. Szigligeti. Zené-
jét szerz. Auber.

Szombat, decz. 19. „Gizella" Ballet 2 felv. Zenéjét
szerz. Ádám, — és „Egyetlen leány." Vigj. 1 felv. Lengyel
nyelven irta gr. Fredro S. Németből ford. Kadnótf'áy.

Vasárnap, decz. 20. „A király házasodik.'1 Vigjáték 3
felv. Irta Toth Kálmán.

Jlelfö, decz. 21. „A bajusz." Eredeti vigjáték 3 felv
Irta Szigligeti.

Kedd, decz. 22. „A fekete dominó." Vig opera 3 felv
Zenéjét szeri. Auber.

Decz. 23 —25-ig a szinház zárva van.

Szerkesztői mondanivaló.
— T. munkatársainknak azév végén együt-

tesen s összefoglalva mondunk legszivesebb kö-
szönetet közreműködésökért. Kérjük azttovábbra
is. Az ország minden vidékéről annyijeíesnek közre-
müködése tette eddig s teszi ezentul is egyedül
lehetővé, hogy táralapjaink, t. olvasóink széles köre
minden igényeinek megfeleljenek. A szerkesztő-
ség ezentúl is el fog követni, legjobb^tehetsége
szerint mindent, hogy mind munkatársai bizalmát,
mind olvasói részvétét megtartsa a meg is érde-
melje. — ~

^ z ftreanek." Az elöfizetési pénzt átadtuk a
kiadó-hivatalnak. Meg nem állhatjuk, hogy a mellé tett
üdvözlő verset olvasóinknak is legalább itt be ne mu-
tassuk : r

Elöfizetési pénz melle.
Felhivás özöne boritja asztalom;
Hát mennyit, kihordtam immár a zsebemben!
Hogy fogsz megállani „Vasárnapi Ujság"
Ez árverelés közt, e verseny-ózönben?
Nem vagy „lególcsóbb" sem, nem vagy „legnagyobb" sem!
„Egyetlen," „páratlan" mind másoknak maradt;
Nem Ígérsz rá'dásul sorsjegyet, nem könyvtárt;
Le«szabadelvübbnek sem hirdeted magad.
Nem nyomták szózatod rózsaszin papirra;
Nincá nagy piros mondat betűidnek közte,

Egyszerüen szdlasz: „Érdemes közönség!
Itt vagyok ; szólitlak ; hogyha tetszik, jöszte!"
Ünnepelt közönség, kit ugy simogatnak;
Kinek ugy csókolják kezét, lábát, talpát,
Könnyen elfelejthet, észre sein vesz talán
A minő magad vagy, oly egyszerü fajtát! s

Szörnyü zsibaja közt a sok nagy hűhónak
Majd hogy megijedtem jövő sorsod felöl:
Pedig ha tekintem nyugodtabb eszemmel,
Vigasztaló szó is, valamicske kerül.
Hát régi cselédet, ki hű volt szünetlen,
Hát régi órát, ki pontosan járt mindig,
Eldobnak-e újért, kétes hitelűért? _
El régi barátot, hajon czitra vendég?
Már én legalább nem; im itt a bizonyság :
Tizes számu bankó előfizetésül!
Fogadd el a mellé jó öri'g barátom,
„Vasárnapi Ujság", versem üdvözlésül.

Az öreg
— B.-Főkajár. L. T. Legyen meggyőződve, hogy az

on által megtámadott czikk irója épen nem kezdő, sót mind
a történelmi, mind a hittani dolgokban nagyon jártas tudós
s országosan elismert tekintély. S mivel ön egyetlen tényt
sem hoz föl benn«, hanem csak az ö kezdő Íróságára élezel,
természetes, hogy czáfolatát nem adhatjuk.

— II. D. Hugom születésnapjára. Vannak benne egyes
csinos versszakok; d« nincs az emelkedés fokozatossága,
melyet ily refraines versektől kívánnánk; sa végső szakasz
tán a leggyengébb. Ezért nem is közölhetjük. De a formai
csin s az érzés egyszerűsége és őszintesége reményekre
jogosit.

— Zsámboki. Mind a kettőben van némi eszme s
hangulat is; a közölhetőség szinvonalat azonban még sem
éri el. Bátori Klárát elő fogjuk keresni.

— Debreczen. P. G. A kapaezitális megjárja fonóban ;
de lapunkba mégis gyönge egykissé.

SAKKJÁTÉK.
474-dik sz. f. — Czenthe Józsetől

(Ivánfy Lajosnak ajánlva.)
Sötét.

Világos indul s a 4-ik lépésre mattot mond.

A 469-dik számu feladvány megfejtése."
(Kling I.-tól, Londonban.)

Világos. Sfitét.
1. Vhl-h2 Be2—h2:
2. Heő—d3 c4—d3:
S. Bc8—c4 Kd5—c4:
4. Hg4—au matt.

Helyesen lejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
Miskolczon : Czenthe József. — Debrecze,nuen: Zagyva

Imre. — Karczagon : Kacsó Lajos. — Csákváron : Kling
Iván. — Gelsén : Glesinger Zsigmond. — Londonban: Gor-
gias Viktor. - - Harasztiban: gr. Festetics Benno. — A
pesti sakk-kör.

Rövid értesítések. Haraszti. Gr. F. B. A kivánt
számmal a kiadó-hivatal már nem szolgálhat. — Miskolcz
Cz. I. Becses közremüködését örömmel fogadjuk. A lapot
megrendeltük.

H E T i - N A P T A R .
Katholikus ős proíentans

nnptnr
f -orosi

nnptar

t i
28
29
30
31

1
2

Va»a«-,
Hétiö
Kedd
Szerda
Csőt
Pént.
Szomb.

Deczembtr
J) 5 János evan.
Apró szentek
Tamás püsp. ©
David király
S/ilveszter pápa
Kis Kxracbon
Makár, Abel

D János ev.
Aprószentek
Jonatán
Dávid
Szilveszter

Decemb. (ó)
15 F 3 K l e h
16 Aggeus
17 Daniel
18 Sebestyén
19 Bonifácz

Izraeliták
naptára

Tebeth
13
14
15 Habakuk
16
í 7 HebronUjév napja J20 Decemb. 1868.: 18 Teb. 6629

Ábel, Béla i 21 Juliánná. i':19S. Vajéra

N a p H o l d
hossza 1 kél |nyug.|| ho3sz» | kél | nyüg.

f.
276
277
278
279
280
281
282

p. ó. p.jó. p.
2 7 49:4 14!

3 ! 7 49:4 15:
4|7 49J4 16

49l4 17!
49 4 18;

5:7
7 i 7
8 7 52'4 16,
9,7 52!4 17:

Ilold változásai. © Hokitoké 29-éu 3 óra 1 perczkor délután

f. p.

68 0
81 59
95 22

110 55
126 38
140 18
154 57

6.6. p.
2 54
3 39!
4 3-tl
5 38!
6 51
este
9 39 10 T 9

p
5 37
6 -il
7 45
8 53
9 6

TARTALOM.
Szörnyü idö (képpel). — Karácson ünuepe — Péczeli

József és Kazinczy Ferencz kiadatlan levelei. — Báró
Jeszenák Jánoa (arczkép.) — Téli táj (képpel). — Szeget
szeggel (képpel)' " A kőszén. — Eredeti levél Mexikó-
ból. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. —
Közintézetek, egyletek. - Egyház és iskola. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nem-
zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték
Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21.sz )

^̂
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HIRDETÉSEK.
KOHN PHILIPPE

(Patck. Philippe és tár*a genfi órások tanítványá-
nak jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEN.

Dorottya-utcza 1. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

ajánlja legkitünőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktá-
rát. % évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.

adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra

Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely |
, . , , . . . „ . „ . e v 0 — általam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
ísebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani-kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint^ órak, a napórák szerint igazithatók, - tisztelt vevö.mnek ingyen

10 — 11 forint
arany-foglalvánnyal, rugóra 12 — 13 „

" " hölgyek szamara 14-15
" " 8 rubinra 14-15

kettős födéllel 15-16
;; ;; kristály-üveggel 16-16

horgony-órák 16 rubinra ",o ^Too
" g ' kettős födéllel 18, 20, 22
" angofhorgony-órák kristály-üveggel 19, 22, 26
" hőreony tábori órák kettős födéllel 22,24
" valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) 28-80
" ugyanazok kettős födéllel 35-38

Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra S0-32
arany-köpennyel . d ! f

„ órák hölgyek számára 4-8 rubinra í n í *
hölgyeknek, zománcz és gyémánttal 40-4&

kristály-üveggel 42-45
" ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40-45
" zománcz és gyémánttal 55-57
" horgöny-órák 15 rubinra • • • f ^~ 4 0
„ ugyanazok, finom arany-köpennyel t * l a

horgony-órák kettős födéllel Ö 6 „ !
" „ffvanaiok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96
" BJ kristály-üveg s arany köpennyel 60 — 76
" horgony-órák hölgyeknek »«Z£
" 6 kristály-üveggel " ?

á k h ö l g y e k n e k k e t t ő s f ö d é l l e l . . . . • ̂  { ^ j j *

u g , o _ . Lttós fódénei: : : : : . . " O ^ Í V * 1 "
W-órák, hetenkint! felhúzásra *6, \lllt

,, óra ea félóránkinti ütőre ,/L
„ óra és negyedóránkinti ütőre 30-82

S T n ^ p / o S r e ' (munkád órák) a kengyeinéi balra felhuzva, íapos üveggel 14 ft.
Ébrewtök órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 6 6, 6 ft. 60 kr 7 ft,g
Legfinomabbak franczia modoru 8, 8 ft 60 kr 9, 10, löftig. _

KURZ ALAJOS
ujonnan nyitott papirkereskedése

Pesten,
a hatvani és magyar-uteza sarkán, íz orvosi kar épületének átellené-

ben, ajánlja gazdagon felszerelt raktárát

karácsonyi és ujévi ajándékokban
a legjutányosabb árak mellett, és pedig:

Albumokat. Iro- és levéltárczakat. táskákat, péaztárczákat, íróesz-
közöket ugyszinte mindennemü iró- és bdrdiszmnnkát, nemkülönben mindenféle
(is mindennemü levélpapírok a kivánt névjeíjtysyel és dombornyomatban és
v/.inben készülnek, ugyszinte minden fajta köuyomdai munkák gyorsan éj olcsó
áron elkészittetnek.

100 darab látogatójegy — ft. 90 kr.
100
100
100
100
100

C i / O " 1 1 1 1

8-adrét levélpapir névvel vagy betükkel —
finom ,, „ —

„ névjegygyei 1
„ sz;nes 1

50
73
20
50

szines névjegygyei . . S
minden 100 darab'ioz egy diszes papirtok ingyen adatik.

Ajánlja továbbá legjobban berendezett raktárát mindennemü iró-, posta- és
rajzpapirokban, valamint mindennemü iró- és rajiszerekben — nagy raktárt
vonalozott kereskedelmi és üzleti könyvekben és irodai szerekben legjutá-
nyosb árakért.

íSű£" Megrendelések a vidékről utánvét mellett legpontosabban
teljesittetnek. 351 (5—6)

A legalkalmasabb

karácsoni és ujévi ajándékok,
a legnagyobb választékban, ajánlja

^ ^ S ^ ^ ^ í & l d * . vagy utánvételét, leg-
pontosabban teljesittetnek. órák cserében is elfogadtatnak. Inga-orak^csomago-

^^^fjTSf^S eszközök és gépek segitségével^
RrflKftéí és Páris legio'bbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján
FótÍuáfmellett a leg%bbanvégeztetnek é, olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
S f n S kicseréltetnek - Említendő, hogy Pesten valo tartózkodásom

; ? v ? d ? d í ; e i ^
nyilnak Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogyJavitásokat legjohban
Végezhessek és csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szives pártfogásért esd

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

tisztelettel

Pesten,
váczi-utcza, a „Vörös csillaghoz," Calderoni látszerész

1 LószórsioknyaU, Toarnlereí CS Pouferinek, kész
| A v»r»« c t i u g h o i , Gonponok, angol, amerikai és szftvet-criaollnok,

váczi-utcza. , pa m utbéllé»fl és szövött alsószoknyák.
j A vörös csillaghoz, t'apichonok, szinházi shawlok, horgolt derékkőtök,

váczi-utcza. j valamint mindennemü szövött-árok.

Calderoni mellett.

| A vörös csillaghoz,
váczi-utcza.

Calderoni mellett.

| A vörös csillaghoz,
váczi-utcza.

Calderoni mellett.

I A vörös csillaghoz,
váczi-utcza.

Calderoni mellett.

j A vörös csillaghoz,
váczi-nteza.

1; ! A vörös csillaghoz,
váczi-utcza.

Calderoni mellett.

Lefaucheux-töltények,
(valódi franczia-gevelot)

a legjutányosb árért kaphatók u. m.:
1000 darab 16 kalib 1 6 - 3 0 ftig.
1000 „ 12 „ 20-40 „

334 (6-8)

Unschuld Ede,
fegyverkészitő s kereskedőnél Pesten, váczi-utcza

a „Icvél"-hez.

THEA
hires thea-kereskedéséből Bécsben,

1 font Sansinsky (orosz családi thea) 4 frt. — kr
1 „ Lansin (virág-thea) 4 ,, 50 ,,
1 „ Mandarin (igen erős thea) 5 „ — ,,

svaiul r.k,ir unschnld Edénél,
889(3 — 8) P e s t e n , v á c z i - u t c z a ,,a l e v é l h e z . "

g A vörös csillaghoz,
váczi-utcza.

A vörös csillaghoz,
váczi-utcza.

Calderoni mellett.

A vörös csillaghoz,
váczi-utcza.

Calderon! mellett.

üiixi, Castor, flanell és cashmir ingek férfiak és nök
számára.

Utaíó-Plaidek utaió sbawlok és gyapju-kendók fér-
fiak szamára.

Seíyiin-foulsrd és selyem-cashmtr kendők férfiak
szamara.

Selyem-echarpeok, férfiak és nök számára.

Gallérok és kézelők, férfiak és nök számára.

9ía$cy választék ingvál és fehérnemű himzésekböl,
nök szamára.

Jól rendezett raktár rövidárukból, é» minden e
szakra vágó czikkekböl.

Glace, zerge és szarvasbőr, ugyszintén posztó és se-
lyem-kesztyük, férfiak és nők s«ám»ra.

Nagy választék a legujabb Chignonokból, selyem és
chenillia-hálókból.

Olcsóbban mint bárhol Is, alódi angol és franczia füződerék, oly
cagv választékban, a minőben ritkán található.

Levélnél! szives megrendeléseknél, hogy átok pontosan teljesíthetők
legyenek, szükséges a következő mértékek beküldése u. m.:

1. A mell és hát szélessége a hónalj alatt. 2. A derék körmérete. 3.
A csipftk körmérete. 4. A hosszaság a hónalj alól a derékig. - Vidéki
megrendelések pontosan teljesittetnek. 356(5—6)

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

Ajánlja magát mindennemü legkitünőbb szerkezetű gőzgépek 8 gőzkazá-
nok szállítására minden megkivántató nagyságban; készít továbbá közlögépeket
(Transmissioneii) s berendezési alkatrészeket, gépek-,papir-és légszesz-gyárak,
valamint vaspályák stb. számára. Gyártmányai szilárdságait gyárának hírneve s
nagyszerűsége eléggé kezeskedik.

£«F" A megrendelések rendkivüli olcsó árakért s a lehető legrövidebb
idö alatt eszközöltetnek.

„ m r Közelebbi tudósitást nyerhetni Pesten, Terézváros, háromsziv-
Jf utcza 23-ik szám alatt, 11-dik ajtó. 285 (9—12)
U
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Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" czimü X
szállodával szemközt, ajánljákKERTÉSZ és EISERT PESTEN,

karácsonyi és ujévi ajándékoknak
legalkalmasabb, legujabb ízlésben bőrből, bronceból, nemes fákból, elefánt-
csont-, teknősbéka-héj . alabástrom-, vasöntvény-, kristály-, porczellán-,
márvány-, agyag-, tajték- s egyéb anyagokból készült franczia, angol, német
és belföldi diszmü-ozikkeinknek szintugy, mint számtalan gyakorlati tárgyaknak
dús választékát:

A bel- és külföld legelső forrásainál fzemélyesen eszközlött vásárlásaink
lehetségessé tevék, ez idén a rendkivül dús választékot, a lehető legjutányosb
árakkal összeköttetésbe hozni.

ft.kr. ft.kr. | ft.kr. ft.kr.
Báli bokréta-tartók —.80 10 —

1.50 8.— Bokréta-csoprocskák—.60
3.— 20.— Bonboniérek 1.40
2.80 15.— Fa-legyezők —.30 10.—

Báli legyezők papírból 1.50 25.—

Czikkeink mindegyikén a legolcsóbhra szabott ár szemlélhető

H3ST Irásbeli megrendelések gyorsan s a legnagyobb figyelem-
mel eszközöltetnek, s hogy e tekintetben minden igényeknek megfelel-
hessünk, a kivánt czikkre szánandó árnak meghatározását s a
megbizásnak idejekoráni beküldését kérjük. 357 (3-3)

Meg nem felelhető tárgyak visszavétetnek

Háztartási czikkek.
ft. kr. ft. kr.
1.85 32.—
2.— 30.—

—.35 22.—
1.— 40.—
2.85 7.50
2.50
3.60

—.40
— .55

Thea-ustök
Samovarok
Thea-tálczák
Thea-szekrények
Thea-kannak
Tojásfözők
Excellent kávégépek
Czukormetszök
Czukor-szelenczék

gé-

7.50
1.20
7.—
2.50

—.25

l l —
—.70

iZlté!
6 . -
4.—

15.-
5 . -

10.—
3.60

10.—

16.—
2.—
6.—

seül.
25.-
10.—

7 . -
9.50
2.50
7.—

Kenyérkosarak —.25 4.50
Üvegtartók —-45 18.—
Eczet és olajtartók —.40 20.—
Angol evökészletek 5.— 10.—
Ezüst uzsonnakészl. 11.25 18.—
Asztali „ párja 120 12.—
Ágas „ „ 3.6) 4 0 . -
Fütőkészletek 1-20 8.50
Fakosarak és kőszén 2.2) 15.—
Fúvók —.76 3.—
Fa asztalfedők —.30 4.80
Vaj és sajt-tányérok 3.— 5.—
Likőr-állványok 1.70 20.—
Víz-készületek
Poharas üvegek
Tojás-készületek
Angol vasalók
Asztali csengők
Sodaviz-készitő

pek
Dió-törők
Lábtisztitó kefék

A lakszobák dí
Virág-asztalok
Papírkosarak
Dolgozó-kosarak ál-

ványon 9-— 26.—
Irtíasztalkák 100.—300.—
Madár-kalitkák 1.80 8.—
Nagy ágas gyertya-

tartó
Függő hálószoba-

lámpa
Bronce csillárok
Szobrok
Utánz. márvány osz-

lopok
Kályha-ellenzők
Toilette-tükrök
Angora lábszőnyegek 4.50
Esernyő-állványok
Ruha-fogasok
Domborműképek
Függő virágkosarak
Virágcsoprok
Aranyhal-tartók
Látogatójegy - állvá-

nyok 4.— 40.—
Asztal-ékek 2.80 12.—
Aquariumok — . — 27.—
Hírlap-tartók 7.50 32.—

A kényelem czikkei.
Tökéletes íróasztali

készletek 12.50 80.—
Toll-állványok
Pecsételő gyertya-

tartó
Porzó-csészék
Pecsétnyomók
Levélnyomók
Hamucsészék
Toll-törülők
Papirkések
Irómappák
Toll- és zsebkések
Papirnyiró ollók
Iromány-csípők
Levél-mérlegek
Irószekrénykék
Muszkák mint írókész-

letek 2.40 3.—
Patent pénztárczák —.25 5.
Keretes „ —.60 12.—
Fénykép-alb. 12 képre —.20

„ 25 „ - .60 4 . -
„ 50 „ -.80 18.-

hosszúköO „ 1.20 10.—
„ 100 „ 2.20 32.—

V.rétüeklOOk. 3.— 20.—
„ 200,, 4 . - 6 0 . -

kabinet-képekn. 5.— 15.—
„ 1 zenedarabbal 10.50
„2 „ 13 50 3 5 . -

8.40

950
2 6 . -

5 . -

9.—
15.—
1.80

s4.50
3.80
1.80
4.—
1.80

—.40

120.-

36.-
120.—

9 0 . -

1 8 . -
36.—

9.—
6 . -

12.—
3.50

15.—
5.—

100—
25.—

—.60 5.—

—.40
-.25
-.70
-.50
-.25
-.60
—.15

1.50
—.75
—.60
— . 4
—.80
4.50

8.—
4.—
6.—

1 2 . -
O

3.'-
5 . -

4 0 . -
4 . -
2.—
3.—
5.40

4 0 —

Látogatójegy-tár-
czák

Utazó-bőröndök
Utazó-táskák
Berendezett utitás-

18.— 75.—

4.50 80 —
1.50 9.—
3.25 12.—

—.40 6.—
40.—

2.—
5.—
1.80
1.—

—.80
-.50
—.30
—.50

1.40 • 4.70
1.— 1 0 . -
5.50 15.—
1.35 12.—
1.50 12.—

—.75

kák
Berendezett utiszek-

rénykék
Uti eszköz-tekercsek
Uti evőeszközök
Utazó tükrök
Uti theaszekrények
Angol plaidszijjak
Kulacs-üvegek
Uti ivópoharak
Dörzsölő-keztyük
Angol dörzsölő-ke-

fék
Kártya-tokok
Kárty a-sze krénykék
Játékbárcza „
Kártyaprések
Tartli-deszkácskák
Finom játszó-kártyák—.40 —.70
Játszó-bárczák száza 1.50 3.—
Whist markok —.45 1.50
Gyufatartók —.20 6.—
Látogatójegy-tálák 3.— 30.—

„ állványok 3.— 40.—
Éjjeli mécsek 1.50 16.—
Óratartók
Olvasó-támaszok
Diszes kézi gyertya1

tartók
Hévmérők
Fénykép-keretek
Asztali csengetyük
Feszületek
Kápolnácskák
Szenteltviz-tartók
Dombormü sz. ké-

pek — 20 15.—
Kis szobrocskák —.80 6.—
Bokréta-csoprocskák—.50 8.—
Ang. pénzszekrények

finom lakatokkal 4.— 12.—
Meglepetési czikkek —.35 15.—
Törülközők endő-tar-

tók 1.20 4.—
Fogvájó-tartók —.40 5.—
Gyertyatartók ellen-

zővel 3.25 8.—
Zsebbeli fogvájók —.10 1.—

Mulattató társasjátékok.

—.60
4.—

12.
12.—

2.50
2.20

— . 5
—.25

8.—
1 0 . -

2.—
16.—

—.30 14.—
3.50 15.—

— .70 25.—

Dominó-játékok
Sakktáblák
Sakk-alakok
Damtáblák
Tombola-j átékok
Versenyfutó-játékok
Lotto-játékok
Roulette-játékok

—.70 4.50
—.80 25.—
1.10 24.—
1.20
1.40
3.20

-.75
2.50

Ronlette játék-tervek 1.5C
stb.

Szinházi látcsövek
közönségesek
bőrrel bevonva
elefántcsontból

4.—
9.—
3.80
2
4.—
3.—

4.— 8.
5.50 12.—

10.80 35.—

Kiválólag hölgyek ré-
szére.

E téren hiába kisértenénk meg a
fáradatlanul haladó ipar sze-
szélyes találmányait tüzeteseb-
ben leirni, felkérjük tehát tisz-
telt vevőinket azoknak sok-
féleségéről személyesen meg-
győződni, s a sokak között
röviden a következőket említ-
jük meg:

Szekrénykék, üresek
és berendezettek,
minden gondolha-
ható kiállításban
és nagyságban

Ékszer-szekrénykék
Illatszer
Keztyü
Varró-párnák
Iillat-Uvegcsék
Munkának és piperé-

nek szánt necessai-
rek nagy változa-
tosságban

Necessairek zenemű-
vel 35.—

Tü-párnáeskák —.30 5.—
Illatszer-pisztolyok — . — —-85
Olló-tokok 4.— 6.30
Chatelainek 3.75 8.—
Diszes lovagló osto-

rok 3.50 12.—
Franczia harisnya-

kötök
Keztyü-fuvótáskák

1 . - 3 . -
8.50 20.—

Rózsafa varrópárnák 6.— 7.—
Csont-apróságok —.50 4.—
Bronce és porcz. ápr.—.50 12.—
Franczia kosárkák

virágokkal diszitve 15.—
Illatszer-szétfuvók - .85 1.80
Diszes keztyütágitók—.70 2.—
Diszes pénztárczák 2.— 12.—
Varrótűk diszes to-

kokban 1.— 2.—
Skót diszmü-czikkek 6.—
Illatszer-meglepeté-

sek —.50 12.—
Nád kézi kosárkák —.70 3.—

., dolgozó „ —.85 5.—
Kulcs-szekrények 4.40 26.—
Zsebbeli tükröcskék—.35 5.—
Fiókos tükrök 1.30 8.—
Kézi táskák, minden

nagyságúak dús vá-
lasztékban 1.80 20.—

Övtáskák 3.75 10.—
Ang. s francz. illat-

szerek —.40 4 —
és számtalan, a kényelem czik-
keinél már megemlített tárgyak.

Női ékszerek
a legválogatottabb Ízlésben,

aczél-, borostyánkő-, alumíni-
um-, teknősbékahéj-, elefánt-
csont-, carniol-, ónix-, hegyi
kristály-, gyöngyház-, hyalith-,
kőszén-, caoutchone-, double
d'orból stb. készülve.

Ékazer-készletek,
összhangzó izlésü
melltüt és fülfüg-
gőt tartalmazók 1.— 25.—

Melltűk
Fülfüggők
Karpereczek
Nyakékek
Schawltüző tűk
Gyűrűk
Övcsattok
Hajboglárok
Konty-fésük
Kézelő-gombok
Chemisette-gombok
Medaillonok
Joujouk
Viaszgyöngyök, a va-

lódiakhoz hasonlók

—.10
—.20
— .20
—.70
- .50
—.20
— 30
-.15
- . 2 0
—.25
—.15
— 60.
—.80

^ t

12.—
8.—
7.—
3.50
5.—
3.—
5.—
6.—
8.—
8.—
1.50
6.—
1.50

12.—

Kiválólag arak részére.
KétcsövU fegyverek 15.50 50.—
Lefaucheux fegyver. 46.— 90.—
Marok-fegyverek 10.50 20.—
Lefaucheux revolve-

rek 17.— 50.—
Dnio-revolverek 23.— 28.—
Egycsövü zsebpisz-

tolyok 1.40 4.—
Kétcsövü zsebpiszto-

1 . - 8 0 . -
3 . - 15.—
2.80 20.—
2._ 25.—
1.30 8 . -
1.— 8 . -

1.50 25.—

lyok
Szoba-pisztolyok
Szoba-tegyverek
Vadásztáskák
Lőpor-tülkök
Lőpor-tárak
Sörét-tartók
Vadász-kürtök
Vadászkulacsok
Pinczetokok
Vadász-székek
Vadász-kések
Kutya-ostorok
Fegyverszijjak

2.70 10.—
9.— 14.—

25.—
15.—
5.—

1 1 . -

- .75
2.25
3.—
3.—

-.50
9.50
3.50
1 —

—.60
—.80

6.50

6.—
12.—
5.—
5.—
8.—
2.—

ft.kr. ft.kr.
Vad-csalogatók —.40 1.20
Fegyver-táskák 4.75 8.—
Állatfejek s egyéb

diszitészi czikkek a
vadász-szobák ré-
szére —.90 25 —

Torna-golyók - .60 4.—
Rugany inerősitők 4.—
Disznóbőr angol

nyergek 15. - 30.—
Angol kantárok 2.65 10.—
Egyéb lovagló-esz-

közök — . — — . —
-.60 1 5 . -

3 . - 12.—
—.75 2.20

1.90 3.50
— .40 2 0 . -
- .40 6. --
—.50
—.15

Lovagló-ostorok
Agarászó ostorok
Lómértékek
Is'álló lámpások
Szivar-tárczák
Cigarette-tárczák
Dohány-tokok
Cigarette-gépek
Keletipalaczk-pipák 2.40
Szivar-szipkák —.20
Dohányzó-készletek 2.75
Dohányzó- szekrény-

5.50
1.15
8.75
6.—

15.—

kék 4.50 12.—
Zsebbeli gyufatart. —.30 4.—
Angol sziyartárak 3.30 — . —
Szivar-szekrénykék 5.— 40.—
Szivar-állványok 1.50 30.—
Dohány-köblök 1.20 45.—
Dohány-szekrények 3.— 8.—
Dohányvágó gépek — . — 9.80
Dohány szelenczék —.50 6.—
Hamu-csészék —.20 8.—
Asztali gyufatartók —.25 15.—
Pipa-állványok 8.60 lő —
JLikör-szekréíiyek 15.— 90.—
Burnót-szelenczék —.15 9.—
Levéltárczák —.30 8.50
Iromány-tárczák —.5 12.—
Bankjegy-tárczák 2.50 15.—
Részvény-tárczák 12. 24.—
Fali-naptárak —.40 15 —
Szerszám-késecskék 2.20 8.—
Csizma-lehuzók — . — 2.60
Felköltők órával 6.50 12.—
Anf>ol zsebbeli lám-

pások —.90 5.—
Angol esernyők 8.— 12.—
Angol plaidek —.— 16.—
Vasuti takarók — . — 15.—
Vasuti ásfyak — . — 6.—
Bot-állványok 3.80 12.—
Távcsövek 3.50 16.—
Zsebbeli életmentők —.55 1.60
Ruhatartók s egyéb

hímzésekhez alkal-
mas tárgyak — . — — . —

Ingujj-gombok —.85 5.—
Ingeid-gombok —.10 8.—
Medaillonok —.70 5.—
Óralánczok —.20 10.—
Gyűrűk —20. 6.—
Schawl-tűk _ —.20 4.—
Crayons mechani-

ques
Trinkometerek

— .15 2.50
—.85 —.60

Leánykák, fink és gyer-
mekek részére .

das választékát az eddig felso-
rolt czikkek oly nemeinek, me-
lyek kiállításukat és áraikat
illetve, ezen korszak számára
is igen ajánlhatók. Továbbá :

Korcsolyákat 1.60 8.—
Iskolai tentat^rtók —.25 3.—
Berendezett'"tenta-

tartók
Iró-thékák
Számoló táblák
Rajzónok
Pastellfestékek
Tollkések
Zsebkések
Tolltartók
Tollszekrénykék
Tollszelenczék
íróeszköz-szekrények 1.30
Rajzoló „ „ 1.—
Rajz-eszközök —.80
Festék-szekrénykék —.10
Földtekék minden

nagyságban —.69

1.50
1.—

-.10

—.25
—.25

O

—.15
— .60

4 . -
5.—

—.60
-.10
- .60

1.50
1.50

-.10
2.—
1.—
3.—
3 . -
5.—
8.—

1 5 . -

—.50 6.—

—.30
—. 3
1.30
2.—

—.40
—.80
—.60

1.15

5 . -
1.—
2.—
8.—
2.—
O

10.—
2.—

ft.kr ft.kr
Iskolatáskák —.8) 2.—

hátonhordhatók 2.20 8.—
Perselyek —.25 3.—
Vadásífegyverek fiuk

számára 8 50 23.—
Nagyitó üvegek
Meglepő büvészeti

készületek
Szoba-tüzijáték
Varró-párnák
Varró-szekrénykék
Kötő-kosarkák
Dolgozó-kosárkák

„ necessairek
Gyermek-kötények

Gyermekjátékok
legujabb nemüek, melyekből sok-

féleségeiknél fogva, csak a kö-
vetkezőket említhetjük meg:

Gyermek csörgők —.15 —.50
Bohóczok —.40 5.—
Chinell-verők —.65 2.—
Rugany alakok —.75 3.—
Állatok kerekeken —.40 6.—
Visitó állatok —.20 1.50
Húzó babák —.30 2.—
Szekerek —.40 6.—
Ostorok —.15 1.—
Trombiták —.40 6.—
Gépmű-játékok 1.50 6.—
Csecsemő babák —.30 6.—

1 2 . -elalvó szemekkel
papát-mamát hi-
vők 3.50 12.—

Bábu testek —60 8.—
Öltözött bábuk !•— 12.—
Thea- és kávé-készle-

tek 1.50 9.—
Bútor „ —.80 5.—
Konyhák 1.— 3.50
Konyha-eszközök —.80 3.—
Kardok és pisztoly. —.50 8.—
Fegyverek 1.20 3.—
Ágyuk —.30 8.—
Párisi dudák —.30 2.50
Kocsik és lovak —.50 10.—
Gyermek-órák —.10 —.80
Állatseregletek
Frobel foglalkodtató

játékai 1.50
Mulattató társ. játé-

kok —.50
Számitó játékok —.75
Felállító játékok —.80
Épitő ládácskák —.75
Türelem játékok - .80
Polyorámák 5.30
Laterna magica 1.80
Vasutak 1.40
Büvészkészületek
Testgyakorlati játé-

kok
Thomatrop
Számoló játékok
Betű játékok
Himző-iskolák
Vár játékok
Versenyiutó játékok
Croquetf „
Bethlenéinek
Melodion sipládák
Zenélő szelenczék

1.20
4.—

4.—

ö.

6 . -
1.80
5.50
5.—
2.60
8.50
3.50
6.—
9.—

6.—

1.15
1.—
1.70
1.—

2.80
A

2.80
3.80

2.80 10.—
1 . - 10.—
9.— 16.—
2.90 — . —

Mint felette érdekes ujdonságot
ajánljuk még a

hüvkanierá-t,
legujabbtalá lmányu lát-
tatni készület, mely minden
átlátbatlan tárgyakat termé-
szetes színeikben, legkitűnőb-
ben azonban fényképeket, az
annyira elterjedt visitkártya-
formában egy átlátszó falra
vett, melyen az illető szemé-
lyek majdnem természetes
nagyságban, s meglepő élet-
hűen jelennek meg. Ezen ké-
szület, mely könnyen kezel-
hető, igen sok érdekkel páro-
sult előadásokhoz alkalmas a
családi körben szintugy, mint
nagyobb társaságokban.

Egy kamera, lámpával és széj-
jelrakható fallal együtt 19.-
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Szerencse-ajánlat karácsonyi és ujévi ajándékai.
Minthogy eddigi sorsjegy-társulataim általános részvétre találtak, ismét a következő társulati-csoportozatot állítottam össze, ugymint

55 huzás évenkint

1 db. 1854-ki

20 résztvevő. 25 darab sorsjegy

C s o p o r t P.
1860-ki
Schwéd . .
Mailat di
1864-ki. .
Gözhajózasi
Triest városi
Salm . .

1 db. Genois
Clary . .
Como-Renten
Mailandi .
Keglevich
Rudolf .
Budai . .
Waldstein

sorsjegy 42 ft.
„ 42 ft.
„ 40 lira.
„ 45 franc.
„ 10 ft.
„ 10 ft.
„ 40 ft.

21 ft.

1 db. 39-ki
Freyburgi
Windischgratz
Pálfly . . .
Gróf Pappenheim
Ansbachi . .
Augsburgi .
Hitel . . .

sorsjegy 52 ft.
„ 15 franc. |
„ 21 ft.
„ 42 ft.

7 ez. ft.
7 ez. ft. ]
7 ez. ft. S

100 ft.

sorsjegy 250 ft.
„ 100 fc.
„ 10 tallér.
„ 15 franc.
„ 50 ft.
„ 100 ft.

50 ft.
42 ft. . . .. .

husz részletbeni havonkénti 5 frt. befizetéssel. — Ezen sorsjegyek évenkint 55 húzásra játszanak, tehát minden részvfnyes
hetenkint egyszer következö nyereményekre játszik, u. m. 250,000 frt. 220,000 frt. 200,000 frt. 100,000 frt. 80,000 frt.
60,000 frt. 50,<i00 frt. 40,000 frt. 30,000 frt. 20.000 frt. 10,000 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 visjt-1
szaadatik, minthogy 20 hó eltelte után a sorsjegyek eladatván, a bejött pénz egyenlő részben felosztatik. — Nem tartom szük-1
ségesnek ezen sorsjegy-társulat előnyösségét bővebben részletezni s ajánlani, minthogy a fent elősoroltak eléggé kimutatják, I

miként lehet betéttel nyereményekre játszani.
Az első betét bélyegilletékkel együtt 10 frtot teszen, melynek befizetése után minden részvényes az ő saját részvény-1

ívét — melyen a sorsjegy-számok feljegyezve vannak — azonnal megkapja.

Menyasszonyi készletek,
ascyneniíi. Ingek, szoknyák, fökd-
tők, har isnyak, zsebkendők stb.

minden áron.
EB" Árjegyzék bérmentve. *9®

Ruiuburgi és hollandi
vászon.

Tflrs F.-nrl Pesten,
vá.:zi-utcza ,,a nagy Kristóf" mellett.

Hímzések, fehérnemü, csip-
kék. 255 (6—8)

Csoport R.
Áll tiz darab hitel sorsjegyből tiz részvényre, 20 havi!

tiz forintos részfizetéssel. — Ezen sorsjegyek évenkint négy-1
szer, és ugyan január 1-én, ápril 1-ín, julius 1-én és októberi
1-én a következő főnyereményekre játszanak, u. m. 250,4)00 f
frt. 200,000 frt. 250,000 frt. 200,000 frt. stb., a legkisebb
nyeremény 155—200 frt.

Az elsö betét bélyegilletékkel együtt 15 ft., mely összeg)
befizetésével minden részvényes megkapja részvény-ívét, mely-j
ben a jegy- és sorszámok feljegyezve vannak, s melylyel egy-j
idejüleg a résznyeremények is megkezdődnek ; az utolsó betét I
lefietésével a társaság feloszlik, és minden részvényes egy]
eredeti hitelsorxjegyet kap, minden további fizetés nélkül.

Csoport S.
Ali tiz darab 1864-ki 50 ff os sorsjegyekbAl 12 bavii

6 frt. részletfizetésekkel. Ezen sorsjegyek évenkint ötsíör és I
ugyan márczius 1-én, ápril 15-én, jún. 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-ívét — f
melyen a jegy- és sorszámok fóljegyezvék — azonnal meg-
kapja, mely ívnek átvételével a játék is megkezdődik minden
nyereményre. — Az utolsó részlet befizetésével minden rész-1
vényes kap egy eredeti sorsjegyet.

Minthogy ezen fentirt sorsjegy-társulat előnyössége, valamint az is, hogy csekély havi meggazdálkodással mily nagy nye-
remények tétethetnek, általánosan elismerve létez, reménylem, hogy jelen társasjáték áp oly gyors keletnek fog örvendeni, mint az
általam már elöbb alakítottak. — Ki mind három csoportozatban egyszerre részt vészen, ajándékul egy 10 francon Mai-
landi sorsjficyet k a p ; mely évenkint négyszer következő főnyereményekre játszik, ugymint: 100,000 frt. 50,000 frt
40,000 stb. Vidéki megrendelések pogta^uüán azonnal eszközöltetnek,mely esetekben a posta-vevény egyszersmind nyugtául sz-olgál.

Tiszteletteljesen

K O n i g Z s i g m o n d v á l t ó ü z i e t e ,
366(2-2) v^>' Győrött, fehérvári-utcza.

THEA és RUM
Anisette,

Guracao, Benedictin,
és egyébb

finom Liqueureket,
nemkülönben:

Franczia pezsgők raktárát
mint:

Veuve cliquot nagy és kis
üveg.

Moet et Choudon.
Jaequesson et IHs.
Napoleon grand vieux.

Továbbá:

S0F~ Villányi és erdélyi bo-
rok főraktárát ajánlja

Hollóssy Gyula,
Wurtn-utcza Vogl háa.

Elöbb 14 éven át Dorottya-utcza
Wurmudvar. 287(10-10)

Elöfizetési íelliivás

VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1869. évi folyamára.

Elöfizetési feltételek:
p'ostai szétküldéssel, vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Félévre (január—juniusra):
A Vasárnapi lTjsá$ cs Pólit, Ujdons. együtt 5 ft. — kr.
Csupán a Vasárnapi Újságra 3 „ — „
Csnpán a Politikai Újdonságokra 2 „ 50 „

B ^ ^ P " Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-pél-
w^& dánynyal szolgálunk.— A pénzes levelek bérmentes kül-

dése kéretik. — A mult félévi czimszel vényekből egy-egy darab szives
beküldését kérjük.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(1 — 6) (Pest, egyetem-utcza 4-ik s»ám alatt).

Titkos 308 (8 -12)

betegségeket
még makacs és Üdült bajokut ia ugy
koródában, mint magán gyakorUt foly-
tán tftbb cser betegen 'egjobbnak
bizonyult mcd szerint, sokszor a néi-
kfll, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, bistosnn és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcia 'll. sz. MedetK-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7 9-ij;,

délután 1—4 óráig
SST* Díjazott levelekre a

YálaKüoltatik, s kívánatra a K
•eerek I* megkflliietnek.

Bőrbajok
valamint

titkos betegségek
és sulyos utóhajal ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhirü Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszeré után, siker

biztositása mellett, íendel:

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

váczi-utcza 15-ik szám alatt,
a korona kávéhá? mellett.

Elfogad naponkint li órá-
tól l-ig. 840(3-12)

{PJT" Megkereshető levél által is.

Varrógépek-
árleszállítása!

Kettős tüzésii gépek, csinosan ki-
állítva, minden előkészülettel, s pedig
beszegés, t lébe varrás, zsinó-

^ rok. bevarrása sontaches felvarrás,
J/v«ttázás, ránezszedés s ruhapor-
"" zsinórok felvarrására, más egyéb

a gépekhez tartozó alkatrészekkel
együtt, darabja 90 ft.

Továbbá gépeket czipészek, női- és férli szabók stb. számára
irásbeli jótállás és részletfizetés mellett tisztelettel ajánl

a Grover és Backer-féle
varrógépek társulata Uj-York es Bostonban.

Fö-ügynökség
352(4—6) Pesten, a bécsi-utezában.

Az elsö budapesti férfiruha-csarnok
fennállásának rövid ideje alatt rendkivüli jutányossá^, szilárd é s igazi szolgálata

folytán a tisztelt közönség által jónak ismert n a gy

ruha-tára
6 Dorottya-otczálf»n

_ Wurni-üdvar I-ső ™
liánlja dústartalmu választékban bel- és külföldi szövetekből legujabb szabás

szerint csinosan és szilárdul készitett ruháit

bámulatos ölcsó árakon.
Öszi felöltöny 10-85 frt.
Őszi jaquet 10~~os
Öszi öltöny 1 o l o =
Bársony jaquet a
Vadász öltöny 8 -20
Uti köpeny . . . . . • l á - 4 0

Téli öltöny 18-60 frt.
Téli nadrág 6—12 „
Téli mellény 4— 8 „
Salon-öltöny . . . . . . 24—46 ,.
Házi és iroda öltöny . . . ^~~Vi "
Pongyola-öltöny . . • • 10 - 8 0 «

Papi öltöny 18-40 ft.
Aiánlja továbbá nt«zó-bunda- é» rnha-kölcsftn-intézetét a legelfogadhatóbb

föltételek mellett; és minden vIsHt ruha ujjal kicserélteti*-
P T " Megrendelések vidékekről a beküldött mérték szerint g y 0 ^ * n | l | ?

dosan véghezvittétnek.

Kiadó-tulajdonos Ilf€ki'n«1*t Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (e^yetem-uteza 4-dik »<*m

•I


