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Hatodik kiadna
( m a g y a r nyelven h a r m a d i k ) .

A nCMIIi é le t

liíkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az ulóiiliiak óv- és gyógy-
módjaival. 157 ( 1 — 12)

Függelékkel a bujákon rngiílyzásrol
és I)r. li o d e t, lyoni orvos

ragályeüciii lefrltizlosb óv-
SZCI'ÍTŐI.

a ierii és női ivarszerek boncztani ábráival.
Ara: 1 ujforint.

Postíín megküldve 1» krral több;
utánvétellel 40 krral több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eíber V. I\
ÍVsten, .József-uteza C(i-ik számú

saját házában.

Dr. Paííison-féle

kffszvény-vatta
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény és csúzok
minden nemeit, n. m.:

arcst-, mell-, toruk- és fogfájás, — fej-,
kéz- és térdkAszrény. — tagszasgatits,
geriliez- s ;m yekl.i jd;ilin;iU;i(. Ára egy
egt;>/ e.-nniiigníik JO kr. íélesoniagé 40 kr.,
és k:i])lialó Pesten: a ..szent lélekhez" eziin-
zett gyógyszertárban, kiníly-uteza 7-ik sz.
alatt: Teniestártt : J'echer J. K. gvsz.:
Makón: Weil M., Budán: Piehler V. "udv.
gyógyszerész: Veszprémben: Ttiszkan M.;
ZiiinlMU'ban: Ileindlhofer K.; Kperje*en:
Sclnnidt K. gysz. ni'aknál. :;<„)(> ( 2 — 4 )

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Meidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

inal szórni szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az áUaiaitl készíteti Seidiifz-porok
minden egyes katulyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezeit védmárkk;>l varunk ellátva.

Ár« efjy bepecsételt eredeti kaiiiiyának t ff. 25 kr, — Használati nlasitás mindfii ÍIJCIVÍMI.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő-
húlairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, einésztéshiátiy és gyoniorhPMiél: továbbá: gör-
("-fik. vese- és ideges hajókban, szivdobngásnál. idegesség okozta főfájásnál, vértódulásiiál, esuzus fitidajdalomn.il. végül
hjsterlára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathiktis és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségüknek he'yreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elistneröiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá-
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

ÜP~ A főraktár léíezik: -^1
P í T ^ n P í r i V i ^ R Ö K JÓZSKF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt.
ML J L L ' O 1 J j i l l l JlTHL J Ó Z S E F ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvéglai Bergen városból \ aló valódi Dorscli-májliiilz^iriiliij
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

g
hal
hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen es azon állapotban van, mikcnt"az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — p̂  valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- és
tíidöbajókban, scrophnlus és rachitis, köszvény és esúz, idült bőrkiütés, szcmgyuladás, ideg- és több más bajokban
l k l t t i k % I I 1 1 B A gyógyszerész Bécsben,

262(47-50) ., i¥IAJ»tiI^ f l . 9 „zum StorchuTuchIauben.

j
alkalmaztatik.

Ileckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelen-
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

Terinészettani földrajz
különös tekintettel

a magyar birodalom természeti viszonyaira.
A művelt olvasó közönség számára

irta H 1. li li Ó I g 11 á C Z.
ELSŐ KÖTET.

A szövegbe nyomott számos ábrával s három füldabroszszal.
(8-rét. 193 lap). Fűzve 2 forint.

A csillagászati és természet! ani földrajz
rövid tankönyve.

Közép tanodák használatára
irta

SZABÓ IGNÁCZ.
Első kötet.

A szövegbe nyomott tiz ábrával s a tenger-áramlások abroszával.
(8-rét. 118 lap). Fűzve 60 krajezár.

Anyatejet pótló gyermektápszer!
Folyó évi február hó 7-éröl kelt, az „Orvosi hetilap" 6-dik számában közlött

czikfcet a pottápszerekről, fontosságánál fogva ajánljuk a t. ez. közönség figyelmébe,
laebig hírneves vegyész feltalálója az anya-tejet pótló gyermektápszer szörp és

„ ....»„- j .. «»o/,nuia LI U Lítöl tílS Vilii

mellekelve, a melyek szerint dr. Torday tudor ur ezen ezikkeket az orvosi sryiilésben
bemutatván, azok hasznos voltáról tagtársait meggyőzvén; dr. Bókay tanár ur Ma-
gyarország elsó gyermek-orvosa is ezen szereket mint kitűnőket ajánlá a gyakorló
orvos urak ngyelmebe. B

Ezen gyermektápszer fötulajdonsága az anyatej pótlás, mint tápszer gyenge
alakú, scroplllllosiis, valamint gyomor- és bélhurutban szenvedő gyermekeknek
hathatós szer.

Kapható W E R T I I E R és BRÁZAY ezégnél Pesten, ország-ut 26. szám és
Törflk József urnái király-uteza 7. sz. 454 (1)

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utrza

„YPSILAMT'-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemű

kész fclicriicimiek,nrak, hölgyek és gyermekek számára.
úgymint:

20,000 darabnál több férfi-ingek, runiburKÍ, hollandi vagy irlandi vászonból da-
rabja 2 ft, 50 kr., 3 ft., 3 "ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft, 50 kr.. ö'ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft
50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.

10,000 darabnál több s/.in<s férfi-ingek 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr 1 ft 80
kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.

Feliér madapolan férfi-ingek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft 50 kr 8 ft 3 ft
50 kr., 4 ft. _ '

Férli-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy frauezia mintára 1 ft 75 kr 9 ft
2 ft, 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3" ft. "' "

Női Ilinek vászonból, simák2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. hímezve
3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiezi és franczia mellmustrával
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. 6 ft,, 7 ft., 8 ft., 10 ft.

Női fiizö-vállak(I)amen-Mieder)l ft. 50 kr.,2ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50kr.,4 ft.,4 ft.öOkr.
Fiu ingek vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr.,2 ft. 40 kr., 6 éves 1 ft. 85 kr., 2 ft. 40 kr., 8 éves

2 ft., 2 ft. 45 kr., 10 éves 2 ft, 10 kr.,2 ft. 65 kr., 12 éves 2 ft. 40 kr., 2ft. 90 kr., 3ft. 50
kr., 14 éves 2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr.

Színes fiu-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves 1 ft. 25 kr., 1 ft. 40 kr., 8 éves
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 ft
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft, 75 kr., 2 ft. 20 kr. '*
Mindennemű féli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb (éli czikkek

férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Főraktára a legjobb amerikai krinoliunak mindenféle színben 2 ft., 2 ft. 25 kr 2 ft

50 kr., 3 ft. — 5 ftig.
Színes alsószoknyak 4 ft, 75 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 7 ft. — 10 ftig.

És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik. — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumbuigi, hollandi és irlandt
vásznakban, vége 27 ft., 28 ft., 30 ft., 32 ft., 35 ft., 40 ft. — 120 ftig.
Creaszvászon, vége. 12 ft., 12 ft. 50 kr., 13 ft., 14 ft., 15 ft., 16 ft., 18 ft., 20 ft. —25 ftig.
Vászonzsebkendök, tuczatja 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft.

9 ft., 10 ft. — 20 ftig. '
Törülközők, tuczatja 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft, 12 ft. — 20 ftig,
Sziuet. agyi kanavasz, vége 9 ft., 10 ft., 11 ft., 12 ft, 13—16 ftig.
Vászon asztalkendők, 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 nagysáj ' ' " "
letek 6, 12, 18 és 24 személyre.

i nagyságban hat személytől 24-ig; asztali kész-

választás ágyteritök, piquet- és tricot paplanokból, kávés és csemegeken-

dőkből.

U f ó n V í l G « 7 n n A r i \r£ar,\n\a\r bevásárlásánál fehérnemüek roppant halmaza
i f i e i i y d S S A U l i y i K e S ^ i e i e K következtében oly helyzetben vagyunk, hogy

legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.

& # Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján
azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghamarabb
elkészíttetnek. 388 (5—6)

Kollarits József és fiai.
Kiadó-tulajdonos lleckenast Gneztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, márczius 14-én 1869.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok egyött: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi U.jaág: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

minden igiatás után 30 krajezár.

A mult hó utolsó napján, február 28-án
hunyta be szemét az örök álomra Franczia-
ország egyik legnagyobb költője és irója,
egykor— bár rövid ideig — első államférfia:
Lamartine. „Megszűnt túlélni magát" — e
maró gúnynyal jelenté halálátGirardin lapja,
egész Francziaország gyásza közepeit. A ko-
porsóhoz roszul illett a gúny, habár igazság
rejlik is alatta. Lamartine túlélte magát, de
egykor nagy és ünnepelt vala, s mint az
1848-diki köztársasági kormány elnöke, egy
nagy nemzet élén állott. Mint költő, millió
és millió szívnek nyújta gyö-
nyört vagy vigaszt; s legna-
gyobb müvét: a Girondisták
történetét palotától kunyhóig
mindenütt elragadtatással ol-
vasták.

Neve nálunk is elég isme-
retes. S olvasóink bizonyosan jó
nevén veendik, ha halála alkal-
mából mi is felújítjuk emléke-
zetét.

De Prat Alfonz (a Lamar-
tine nevet, csak később örökölte
anyai családja fejétől) 1790.okt.
21-én született Maconban. Atyja
lovassági őrnagy volt s a forra-
dalom alatt börtönt szenvedett.
Kiszabadulván, falusi magányba
vonultak. A fiu 1809-ig Belley-
ben a jezsuiták iskolájában nö-
vekedett, 1810-ben Lyonban
végezte tanulmányait. Azután
Olaszországot látogatta meg s
onnan visszatérve Parisba ment.
De csakhamar súlyos beteg-
ségbe esett s orvosai szelídebb
égalj alá küldöttek. Nápolyban
meggyógyult, de az első na-
gyobb fájdalom itt érte szivét.
Szenvedélyesen szeretett ked-
vesét vesztette el, kiről egy szép
elegiában irta:

„Tizenhat éves volt! meg-
halni még kora!" Midőn vissza-
tért, Napóleon már meg volt bukva s XVIII.
Lajos ült a trónon. Lamartine rajongó legi-
timista létére a testörségbe állt. A 100 nap
leoldatá vele kardját, S később sem köté föl
azt ismét. Egy uj szerelem, a költeményeiben
oly ünnepelt Elvira iránt, visszatartá öt a

L a m a r t i n e .
(1790—1869.)

katonai pályától. Második kedvesét is a halál
ragadta el. De ö már kész költő volt, s „Me-
ditations poetiques" (Költői elmélkedések)
czimü gyűjteménye egyszerre megszerzé
neki a nemzet figyelmét. A kormány is kegy-
gyei fordult felé s a diplomatiai pályán adott
neki alkalmazást. Mint követségi titkár kül-
detett Florenczbe, majd Londonba. Itt egy
vagyonos angol növel ismerkedett meg, kit
nőül is vett. Nemsokára uj folyamát adta a
költői elmélkedéseknek. S Byron hires költe-
ményéhez „Childe Harold vándorlása" —

L A M A R T I N E .

egy utolsó éneket irt, melyben az olaszok
férfiatlansága ellen hevesen kikelvén, egy
olasz ezredessel párbajt kellé vivnia, mely-
ből nehéz sebbel s lassú gyógyulással mene-
kült meg.

Mint Chateaubriand, ö is bölcsészi s val-

lási költő volt egyszersmind; s utóbbi lyrai
gyűjteményei, a „Harmonies poétiques et
religieuses" (Költői és vallásos öszhangzatok)
a legnagyobb hatást tette, és őt Hugó Vik-
torral, a francziák egyik legnagyobb lyrai
költőjével csaknem egy rangba állította.
Föléjök csak Berangert lehet helyezni.

1830-ban az akadémia negyven halhatat-
lanjaközé vétetett föl. Épen Görögországba
volt. követi minőségben indulandó, midőn a
júliusi napok elűzték X. Károlyt s megvál-
toztatták a kormány egész rendszerét. Bár

az uj kormány is megkínálta őt
a neki már megígért állomás-
sal , ő meg akará tartani legiti-
mistái hűségét, s hő vágya da-
czára, Görögországba mehetni,
visszautasitá azt. A követek
kamrájába akart belépni — de
ismételve megbukott. S boszu-
ságában elhatározá: Keletre a
szent földre zarándokolni. Út-
jában nagy szerencsétlenség
érte: leánya az úton meghalt.
Müvei is aránylag csekély ha-
tást tettek. S ugy látszott, —
pályája be van fejezve.

Pedig csak ezután kezdődött
még politikai pályája. 1835-ben
végre a kamarába léphetett.
Eleinte egyik párthoz sem csat-
lakozott, s azért mindenik által
hevesen megtámadtatott. 1837-
ben szülővárosa Macon is meg-
választván, azóta folyvást ezt
képviselte a kamarában. Neve-
zetesb szereplése azonban 1843-
ban kezdődik. Ö nem annyira
a napi politika, mint inkább az
átalános érdekű politikai böl-
cselem terén mozgott. Beszédei
is ily kérdéseket tárgyaltak
leginkább, minők: a halálbün-
tetés és a i-abszolgaság eltör-
lése, lelencz-ügy, a munkás
osztály sorsának javítása, írói

jog stb. Ezek mellett küzdött a sajtóban
is, röpiratok, nyílt levelek által, melyekben
tartalék nélkül, merészen hirdette az igaz-
ságot, megtámadta a napi politikai irányo-
kat. Ez iratok roppant hatást tettek. A sza-
bad szó és vélemény, azon nemzedék előtt

11-ik szám.
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legalább, soha sem nyilvánult Franczia-
országbun ily mértékben. Befolyása nagyra
növekedett; s bár a kamrában a többség sza-
vazatait meg nem nyerheté, valahányszor
felszólalt, siri csendben hallgaták végig.
Szembe helyzé magát a júliusi dynastiával s
az általa képviselt kormányelvekkel, és már
1845-ben, a fölfegyverzési törvény tárgya-
lása alkalmával megjóslá annak közeli buká-
sát. 1847-ben a küzdelmet kivitte a parla-
ment sorompóiból s a divatba jött bankettek
leghatalmasb szónoka lön, ki a kormány nép-
szerütienitésére legtöbbet hatott. Ekkor adta
kiaGirondisták történetét is; mely bár a tör-
ténelmi mii nevének alig felel meg, legnép-
szerűbb munkája volt, s művészi előadása
által csaknem egy történeti irányregény ha-
tásával birt. E kitűnő müvet irodalmunk is
birja. Minden nyelven s száz meg száz kia-
dásban olvasta azt egész Európa. Történelmi
hiányai daczára is valóban rendkívüli mű ez.
Magas szellem lengi át s erkölcsi mély igaz-
ság az alapja. Igazolja a forradalmat, a köz-
társaságot, de megrója túlságait s a mellett
mindenütt fölkeresi a jellemek nemesb olda-
lait. E mű ige'n sokat tett a dynastia meg-
buktatására s egy uj forradalom és köztár-
saság lehetővé tételére.

1847 végén politikai programmot. adott
ki s határozottan kitűzte a zászlót, mely alatt
nemsokára a februári forradalom létesült.
1848 elején, a politikai bankettek betiltása
ügyében tartott beszéde roppant és mara-
dandó hatást idézett elő. A február 24-diki
döntő ülésben, melynek Lajos Fülöp futása
és az előbbi kormány s dynastia végbukása
lön következménye, az ö alakja magaslik ki
mint a legnemesebb és legméltóságosabb.
Minden párt. kívánta, hogy a forradalmi kor-
mányban részt vegyen. Személyében a kon-
zervativek a rend, — a szabadelvűek a sza-
badság biztositékát látták. Hogy a februári
forradalom vernéikül diadalmaskodott: neki
lehet köszönni. Midőn mindenki elveszte
vagy fejét vagy higgadtságát: ö állt a dolog
élére,szólt a néphez, szó és kiáltványok által;
proklamálta a szabadságot és a rendet. A
külföldi hatalmakkali érintkezés, benn a
féktelenség elleni küzdelem, — a legválságo-
sabbá tette azon köz-időt, melv a követi
kamara feloszlásától a nemzetgyűlés egybe- j
üléséig telt el. E szorongó időszakban a csend
és rend fenntartatott, s az érdem Lamarti-
ne-é: hogy e legnehezebb időszakban Fran-
cziaországot az anarchiától megmentette, j
Európa iránt sem kisebb érdeme: a fórra- |
dalmi kitöréseket s egy általános világháború i
fel lobbánását, külügyminiszteri minőségében
elhárította. A Rajna-vonal kérdésében ritka
mérséklettel gátolta meg a háborút. Jutalma j
a nemzet bizalma volt, mely legnagyobb fiát !
látta s ünnepelte benne. Á nemzetgyűlésbe
több kerület választván meg, negyedfél mil-
lió szavazattal lön beválasztva. Egy ideig
mint köztársasági elnök-jelöltet emlegették,
nagy lelkesedéssel.

A népszerűség azonban csak a Tarpéji
szirt volt neki, melyre fölvitték, hogy leta-
szítsák. A mily hosszasan s lassanként emel-
kedett, évtizedeken át, a népszerűségben és
befolyásban , oly hirtelen zuhant alá annak
meredélyén. — Egyetértése Ledru-Rollimial,
engedékenysége Louis-Blanc iránt, gyorsan
aláásták népszerűségét, s a júniusi zavarok
kitörésekor, egyszerre oly gyülöltté lett, mint
ünnepelt volt előbb. Hasztalan törekedett
igazolni magát „Három hónap a kormányon"
— és „Az 1848-ki forradalom története"
czimü müveiben, melyek önmaga dicsére-
tét s eljárásai apológiáját tartalmazzák. Az
1849-ki választásoknál egyetlen kerüiet, még
szülővárosáé sem választotta öt be a tör-
vényhozó gyűlésbe, kit 1848-ban tíz kerület

vetekedve választa meg. Napóleon állam-' s ugy vélekedett, hogy sokkal szebb lett
csinje (1851. decz. 2.) után egészen visszavo-' volna ennél Eliznek, első férje utáni bánatá-
nult a politikától. Kezdette túlélni magát.

Mértéktelen pazarlásai birtokai eladására,
emlékiratai kiadására, s — mert rendkívü-
lien díjazták — sok és elhamarkodott írásra
kényszeriték. Ez utóbbi müvei nem méltók
írói pályája kezdetéhez. Mesés összegeket
kapott érettök, de még sokkal mesésebbeket
költött el. Tömérdek adósságát ismételten
nemzeti adakozásokból fedezték, mi öt alig
látszott megalázni, oly kevély volt érde-
meire.

Néhány évvel ezelőtt agylágyulásba esett.
Értelmi erői megfogyatkoztak. Csak névleg
élt még, s február 28-kán teste is meghalt,
évek előtt elhalt szelleme után.

Lamartine, fényes pályája tetőpontján,
egyszer irántunk magyarok iránt is nemes
rokonszenvet nyilvánított. „Magyarországnak
annyi barátja van Francziaországban,ahány
franczia él határai között" — monda a pa-
risban mulató magyaroknak, kik a köztár-
saság ünnepén a magyar zászlót vitték neki,
üdvözlet s hódolat jeléül.

Költeményei egyikét mai számunk hozza,
mutatvánvául költői szellemének.

ban tört szívvel meghalni.
-Vájjon ha az én Johnom meghalna, el

feledni őt? — töprengett a meleg
asszonyság, s épen közepén volt

tudnám-e
szivü ki;
azon képzelődésnek, mily vigasztalhatlan
lenne ö John koporsója felett, midőn a tem-
plomajtó megfordult sarkában s a vőlegény
belépett rajta.

De mily vőlegény! — Denbigh Fülöp
máskor is sápadt volt, de az a Denbigh, ki
most a templomba lépett, nem hasonlított
jobban a tegaapi Denbighhez, mint a holt-
test hasonlít az élő testhez. Charterné asszony
valósággal megborzadt tőle.

— Én istenem, ez az ember megháboro-
dott ! — gondola magában. De egy pillanat
múlva elmosolyodott aggodalmán, látván,
hogy az orvos egészen tisztesé wesen viseli

Öszszel.
LAMARTINE-tól.

Erdő, melyen még egy kis zöldség megmaradt,
Ti hervatag páston sárguló levelek!
Utolsó szép napok! mosoly a gyász alatt!
Ti illetek búmhoz, — mélán tekintelek!

Lelkem ösvény, melyen mélán jár az ábránd;
Szeretek rád nézni egyszer, utoljára,
Árnyba vesző fény, mely síri lámpa gyanánt
Félvilágot vet az erdők homályára.

Oszszel a midőn a természet haldokol,
Fátyolozott arczán lelkem több bájt talál;
Baráti búcsú ez, egv utolsó mosoly,
Ajkról, mit örökre lezárand a halál.

így fordulo'í én is, eltem véghatárán,
Moly toljesületlen reményekbe veszett, .
Így fordulok vissza, irigy szemmel látván
Az örömöt, melyet szivem nem élvezett.

Föld, nap, völgyek, halmok, szelid jó természet!
Egy könynyel adózom nektek sirom révén.
Oly balzsamos a lég! minden egy igézet!
Oly ragyogó nap, a koporsó szélén!

Szeretném fenékig üritni, ha lehet,
K mézzei s üröminél szinig telt poharat;
E pohárnak, melyből ittam az életet,
Hátha a fenekén még egy csöpp méz maradt.

Hátha a sors még egy boldogságot tárta
Fönn nekem, bár minden remény füstbe nione,
Hátha a tömegben, tőlem eltakarva,
El valahol egy sziv, a mely megértene!

A virág, hulltában illatát kiadja,
Hogy az elröpüljön a lég szellőivel;
Az én lelkem, a mint a földet itt hagyja:
Mint egy méhi dallam, légbe ugy oszlik el!

Szász Károly.

A P a p t a v a.
(Angol beszély.)

Második fejezel.
(Folytatás.)

Hogy az esküvő minél nagyobb csendben
történhessék, kora reggelre tették azt. Alig
ütötte a kilencz órát, már Charterné asszony
— csaknem az egyedüli meghívott vendég
— a templomban ült a papszékben. Ködös,
hideg idő volt, hóhajtó csipös széllel. A lel-
készné vaczogott téli ruhájában, s kissé el is
volt érzékenyülve, mert a dolgok tisztes
rendének, s azonfelül a női méltóságnak sé-
relmét látta abban, a mi végbe volt menendö,

magát. Azonban az öreg Izott, ki fehérrel
díszített cseresnyeszin merino ruhájában nem
messze ült tőle, egy perczig sem tudta szemét
gazdájáról levenni. Esaztaz észrevételt tette
magában, hogy miközben egy imakönyv
leveleit forgatja, kezei ugy reszketnek, hogy
néha meg kell pihentetnie, és hogy míg meny-
asszonya megérkezett, folyvást harapdálta
alsó ajakát. Mindamellett is egész készséggel
állt az oltár elé, midőn Eliz násznagya, egy
nyájas öreg ur karján belépett. Az ara tisz-
tes özvegyi ruhát viselt, világos szürke se-
lyemből, mely széles redőkben omlott teste
körül a hosszú fehér köpeny alatt; néhány
zöld narancslevél könnyű fehér főkötöjében
mutatta, hogy nem gyászol. De nem választ-

| hatott volna jobb öltözetet azon világos
! czéllal sem, hogy leányszerü szépségét ki-
| emelje.
I — Igazán — jegyzé meg Charterné ma-
| gában, — Eliznek meg kell rettenni, ha e
vőlegény arczára tekint. — S aztán egy oly
gondolata támadt, minő évek óta nem fordult
meg elméjében : — De hiszen volna bár
arezotok piros mint a tüz, mégis jobban ha-
sonlítana az a halálhoz, mint a házassághoz.

De Eíiz semmit sem vett észre. Az egész
szertartás alatt egyszer sem emelte föl sze-
mét, hanem két ízben összerettent: midőn
Fülöp görcsösen megszoritá gyöngéd ujjait
forró kezével, és midőn a lelkész azon ünne-
pélyes szavainál: a mit isten összekötött,
ember azt szét ne válaszsza, Denbigh forró
keze egyszerre hideg lön mint a jég.

A szertartásnak vége lett. Az uj párnak
nem volt messze menni, Denbigh karjára
vette ifjú nejét, s átmentek a templom udva-
rán a kis házikóig, hogy Eliz a téli naphoz
alkalmasb uti ruhát vegyen fel. Azon tenger-
parti helység, hova utazandók voltak, valami
tíz angol mérföldnyire feküdt s a postakocsi
készen állt már az udvar előtt, mikor a tem-
plomból kijöttek. Annálfogva Denbighnének
nem tűnhetett fel, hogy férje sietségre un-
szolta az üdvözlésökre gyűlt tömeg köréből,
csupán a fölött fejezte ki aggodalmát, hogy
valószínűleg hózivatar éri őket utói útközben.

Midőn felöltözötten a nappali szobába át-
jött, férjét a kandalló mellett találta, kezeibe
csüggesztett fővel. Arcza annyi szenvedést
fejezett ki, hogy Eliz oda sietett hozzá s azt
kérdezte, hogy talán beteg?

— Beteg"? Nem! — felelt Denbigh, de
oly arczkifejezéssel, hogy Eliz önkénytelenül
felkiáltott:

— De igen, látom, én hogy ön roszul van.
Mi baja, Fülöp?

— Mámoros vagyok, vagy tán szerelmes,
— válaszolt az mosolyogva. — Készen vagy
az útra ?

— Egy perez alatt készen leszek. Hanem
nézze Fülöp ujjamat, nincs többé rajta más,

mint az ön jegygyűrűje. Múlt éjjel még erő-
sen bele Volt a másikba dugva s ma reggel
magától leesett. Nem különös ez?

Denbigh nem felelt, sőt ugy látszott,
mintha nem is hallgatna rá, annyira elfog-
lalta magát, hogy neje ruháin egyet-mást
igazgatott, s aztán újra siettető az indulást.

A kocsiban hátradőlt s ugy maradt mind-
addig, mig a bámészkodókkal tele utczából
ki nem értek. Eliz észrevette lábainak nyug-
talan mozgásáról, hogy valami baja van, de
azt hitte, hogy csak a falu népének faragat-
lan, szájtáti érdekeltsége untatja, s talán
épen ö miatta.

— Miattam ne boszankodjál, — monda
hozzá fordulva. — És a rávetett pillantástól
összeborzadt.

Mikor aztán a faluból a zajtalan, szabad
mezőre kiértek, Denbigh szenvedélyesen ma-
gához szorította nejét s felkiáltott:

— Valahára enyim vagy, nincs többé
sem égen, sem földön hatalom, mely egy-
mástól elszakaszszon.

— Nem tettem volna fel Denbigh úrról
— monda Charterné asszony este, férjével az
akkor napi esküvőről beszélgetvén, hogy oly
ideges legyen s oly különösen tudja magát
viselni. Soha sem találom öt szeretetreméltó-
nak, de ma épen meggyülöltem, midőn Elizt
szerenesekivánatink elöl megszöktette és
minden lelket eltávolított tőle, mintha a j
ránézéstől is féltené. Rútul viselte magát. '
Aztán meg látott ön valaha ily arezot ?
Igazán mondom, inkább hasonlított olyan
emberhez, kit akasztani visznek, mint vőle-
gényhez.

— A férfi mind bolond, egy kicsit ily al-
kalommal — jegyzé meg a lelkész. — —

A hó megeredvén, egész éjjel esett. Mi-
dőn másnap reggel Denbighné az ablaktáb-
lákat felnyitotta, ép oly fehér volt előtte a
világ, mint ara-fátyola. Ez igy tartott egész
héten át s Denbigh fenékig fagyott mély
havon hozta nejét haza.

Sötét volt, csupán a föld szomorú fehér-
sége terjesztett némi világot, midőn kocsijok
a falun keresztül azon szűk utczába ért, hol
Denbigh háza feküdt. Az érkezőket Izott fo-
gadta égő gyertyával s örömtől ragyogó
arczczal. A kis előszoba jól nézett ki, de
sokkal jobban még a lakószoba, melyben
kandalótüz^ és gyertya égett, finom fehér
kárpitra, kényelmes alacsony székekre, csinos
asztalkákra és temérdek kedves apróságra
sütvén, minőket nem mindennap találni egy
falusi orvosné szobájában. Eliznek alig volt
ideje a kellemes meglepetés egy hangját
ejteni, mert férje unszolá, hogy melegítse fel
tagjait, s csak midőn a kandalónál ült és uti
ruháit levetette, nézhetett szét és felkiáltott
örömében:

— Mily gyönyörű! Es ni! az én bútor-
kaim is mind itt vannak s ugy ide illenek,
mintha mindig itt lettek volna. Hát bűvész
ön, Fülöp ? Most értem már, miért nem lá-
togathatott meg az esküvő előtti nap. —
Hanem igazán szép!

— Valóban tetszik, Eliz ? Igazán- szépnek
találod?

— Hogy tetszik-e ? hogy ne tetszenék!
Mily csinos könyvgyűjtemény! — S térden
állva vizsgálta végig a kis könyvtárt, mely
a kandalótól nem messze egy thékában volt.
— Nemde, Fülöp, gyakran fogjuk ezeket ol-
vasgatni, s ön megtanít rá, hogy megértsem?
Itt meg ni! mily szép nagy zongora!

— Mindig vágytam arra, hogy neked
zongorát vehessek. Ülj le, Eliz, és dalolj
szép dalaid közül, melyeket én annyira sze-
retek.

Eliz ugy tön. Székében hátradőlve, dalt
dal után mondott. Férje figyelmesen hall-

gatta az édes hangokat, melyeket ő mindig
az éneklő hang tökélyének tekintett. Az ének-
nek Izott vetett véget, jelentvén, hogy kész
a vacsora, melynél kikötötte magának, hogy
egy lélek se szolgáljon fel rajta kívül e
napon.

— Ez a szoba természetesen az udvarra
nyílik — monda Denbighné asszony, mikor
vacsora után oda visszatértek. — Sok éve
múlt, hogy benne nem voltam. — Kinyitotta
az ablaktáblát és kinézett. — Mily kisérteti
ez a kert! a fák mint megannyi fehér lepedős
kisértet. S amott a Pap tava, ha nem csaló-
dom, mely körül azt mondják, hogy szelle-
mek járnak. Minő rémes hely !

Betette az ablaktáblát azon ürügy alatt,
hogy fázik, és csakugyan reszketett kissé,
midőn férje mellé ült.

— Te meghütötted magad, Eliz. Beteg
vagy, vagy tán félsz?

— Oh nem! egy kis borzongás az egész.
Izott azt mondaná rá, hogy a halál ugrott
rajtam keresztül.

— Ülj le — inté férje, közelebb téve egy
széket a kandalóhoz s orvosi komolysággal
hozzá tette: — Az ily borzongásoknak rósz
következménye lehet. Nem fázol már? Mu-
tasd kezedet.

— Már jobban érzem magam. Ugy tet-
szett, mintha a paptavi kisértetnek kedve
jött volna engem megijeszteni. Képzelheti:
mennyire megrezzentem egy pillanatra, mi-
dőn arra a szomorú helyre kitekintek!

— Valóban szomorú hely — hagyá helybe
Denbigh, neje ujjait melengetve. — Itt hagy-
juk nemsokára. Ugy tetszik, mintha fagyos
ujjacskáid valahára fölmelegednének.

A rajta erőt vett kellemetlen érzést elű-
zendő, egy asztalkához ült Eliz, mely meny-
asszonyi ajándékokkal s egyéb csecsebecsével
volt megrakva, s egy régi módi kosárkát
vi\n oi/i míOvTien vörös, kék és sárga papir-

Másnap reggel lágy idő lett. Csurgott és
I csepegett minden eresz, s annálfogva mikor*
Denbigh lóra ült, hogy szokott látogatásait
végezze, intette nejét, hogy ki ne lépjen a

! házból. Ez megígérte s délelőtt tele is volt
j minden keze dologgal, mert Izott folyvást
j nyakán ült, s megmutogatott neki minden
fiókot és szekrényt és pohárszéket, s megis-

volt m e g r a , gy g
vön elő, melyben vörös, kék és sárga papir
szeletek voltak.

— Mily kedves eszme ez az öreg Ducane
asszonyságtól! - szólt mosolyogva. — Lát-
tad ajándékát, Fülöp ? Egy csomó shakespea-
rei mondat. Húzok belőle, hadd lássam, hogy
rám ? Még talán nem késő az idő.

Nevetve húzott ki egy vörös papirt, de
elkomorodott, azt olvasván, és ugy nyújtotta
férjének.

Nézd, lehet ennél valami szomorúbb
és boszantóbb ?

Ama sorok álltak ott Harmadik Rik-
hárdból:

Tartsd messze magad tőle; óvd magad,
Arczán pokol, bűn és halál nyoma,
Azok zsoldjában ál l . . .

— Szakítsd szét, — kiáltott Denbigh. —
Tépd szét azt a papirt,

I) e akkor akár mind széttéphetem.
Pedig nézd mily szép rendben vannak.

._ Hát tépd szét mind. Szakítsd szét
rögtön.

Eliz nem volt ily parancsoló hanghoz
szokva és csodálkozott, hogy ránczolja össze
férje homlokát s hogy kiséri szemeivel enge-
delmes ujjait, ha vájjon eléggé apró dara-
bokra tépik-e a felnyitott papirt.

Ez megtörténvén, Denbigh előszedte a
többit a kosárból s figyelmesen átolvasta,
Eliz pedig halkan fölkelt s mialatt az uj
lakással és xíj életmóddal megismerkedni
igyekezett, látta, hogy amaz néha-néha rá-
függeszti szemét oly tekintettel, melyet az
ifjú nő megérteni nem tudott, s mely azon-
nal megszűnt, mihelyt az övével találkozott.
Elhatározta magában, hogy másnap reggel
elteszi szem elöl a bűnös papírokat s nem
érezte jól magát, míg csak férje az olvasást
félretéve ismét szokott modorában és szo-
kott hangján nem szólt hozzá.

nyakán ü , gg
fiókot és szekrényt és pohárszéket, s megis-
mertette azok tartalmát vele. Aztán elköl-

! tötte magános ebédjét s késő délutánig ren-
| dezett és jó tűzre várta férjét. Rendezés
| közben észrevette, hogy a virágcserép mind
J borzasztó állapotban van, s minthogy a nap
| szépen sütött, gyorsan feltette kalapját, sár-
I czipöt húzott, köpenyt vett magára és lement
a Pap tavához, virágkórónak valót szedni a
belehajló fáról.

I Vigyázva lépkedett a kert ösvényén ke-
j resztül, még jobban vigyázva a tó sikos part-
I ján, mindamellett is karjával egy bokorhoz
] érvén, hózápor borította el arról. Előre haj-
J lőtt, hogy azt fejéről és köpenyéről lerázza s
ime a fűben valamit látott lábainál csillogni.

| Felvette. Gyűrű volt az, különös alakú, ru-
binkövei.

A dolog nagyon meglepte. Epén ily gyü-
rüt örökölt anyjától s azt első férjének adta
szomorú elválásuk alkalmával. A véletlen
megdöbbentő volt s babonás félelemmel fe-
dezett fel több rendkívüli hasonlatot is:
ugyanazon alak és nagyság, a kőnek ugyan-
azon régi módi metszése, még egy kis repe-
dés is a kőben egészen olyan. Bajos lett volna
elhinni, hogy nem ugyanazon záloga ez a
szerelemnek, mely első férje ujján a tenger
mélyére szállt.

Elszomorodva ment Eliz haza és remegve
ült le a homályosodó hálószobában. Aztán
egyszerre felszökelt és lefutott félelmében a
lakszobába, hol már ekkor gyertya égett.
Ekkor érkezett Denbigh haza és a belépőnek
Eliz karjaiba omolt. Ez meglepő gyorsan át-
látta, hogy valaminek történni kellett és ke-
mény hangon, melyen csaknem kínos aggály
volt észrevehető, kiáltott:

— Mi az? mi történt?
Eliz elbeszélte a dolgot s azon természe-

tes kérdéssel végzé:
— Nem különös ez? Soha sem láttam

még az életben gyűrűt, mely az enyémhez
csak legkevésbbé is hasonlított volna, s ime
ez egészen ugyannak látszik.

Denbigh durván kikapta kezéből.
— Tüzbe vele! — kiáltá — ne érintsd

többé! el vele!
Eliz első pillanatban szokás szerint az en-

gedelmességre gondolt; de egy pillanat múlva
eszébe jutott, hogy annak a gyűrűnek gaz-
dája is, értéke is van. Utána nyúlt tehát, de
férje haragosan visszatartotta.

— Ne bíbelődjél örökké azzal a régi tör-
ténettel! Bármit láss, bármi csekélység for-
duljon elő, mindjárt tudsz bélöle olyasmit
összeszerkeszteni, a minek meg sem kéne
eszedben fordulni. Eliz, te engem bántasz
azzal, hogy minden pillanatban effélén töp-
T*G TI le PQ. Gl

Eliz rettenve bocsátotta el a gyűrűt, s fel-
húzta a ruhát karján, melyen Denbigh aczél
újjai bíbor nyomot hagytak. Elérzékenyülten
nézett oda, mint a gyermek, mely megütötte
magát és sírásra fakadt. De férjét nem csiti-
totta ez le, sőt folytonos boszusággal rivalt
az rá:

— Mi jutott megint eszedbe ? Mondd: mire
gondolsz?

— Mire gondolhatnék! Te ma érthetlen
vagy előttem, Fülöp. Végre is e gyűrűt va-
laki vesztette el, de mikor annyira hasonlít
ahoz, melyet... — Itt félbeszakította magát,
mert eszébe jutott Denbigh féltékenysége, és
folytatta sírását.

Denbigh néhány ízben fel s alá járt aszó-
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bábán, aztán megállt neje közelében a kan-
dalló mellett.

— Eliz, — monda — szűnjél meg sirni.
Ne sírjál, ha azt ekarod, hogy meg ne örül-
jek. Azért sirsz, hogy talán durván bántam
veled? hisz én ugy óhajtanám, hogy egyetlen
könyet se okozzak neked. Bocsáss meg, oh
bocsáss meg drága kedvesem.

Ls a könyök mosolyban olvadtak fel.
— Egy kicsit megrémitettél, édes férjem,

de most már semmi baj. Nem kellene oly ko-
moly oldalról tekintened a dolgokat.

— Légy elnéző irántam Eliz, mert hidd
el, hogy nem kisebb szeretetem irántad, mint
komolyságod. Szüntesd meg sírásodat, édes
kincsem, és ne gondoljunk többé e dologra.

— Nem veszed hát rósz néven, hogy
gyenge voltam? —kérdé Eliz újra boldogan
— ne is tedd azt. Nézd a gyűrűt! Epén most
esett a hamuba a rostélyon keresztül.

— Add ide azt a gyűrűt — viszonzá Den-

cmberek nem sokat lábatlankodnak neki, s igy sza-
badsága csaknem teljos. — Lehetne róla beszélni,
hogy mennyi igaz s mennyi nem, az ilyen ábrándos
gondolatokból; de annyi bizonyos igaz, hogy a
pásztor-emberek „életük sorjával" a legtöbbször
meg vannak elégedve. Ha akad is egy-két panasz-
kodó, a világ folyásával elégedetlen közöttük: az
többnyire olyan, a ki már annyira ment a szerez-
getésben, hogy maga gazdájává akart lenni, s
valami véletlen csapás attól elütötte. De mig a
gondja csak addig megy, hogy ő pásztoroskodjék,
s mindegy neki akárki jószágát őrzi is: addig való-
sággal a csöndes boldogság, nyugalmas megelége-
dés embere maradt a legtöbb.

Épen nem kivétel köztük a juhász sem, s ha
valaki azt hinné, hogy ez állítás nem talál, s az a
sok mindenféle kaland, csín, kikapás, a mit a pász-
toromberekről tudunk, jutna eszébe: akkor tévedne,
mert mindon kalandozásaiban s csaknem a hőskö-
désig menő vállalataiban is mindig van a pásztor-
ombernek valami egykedvüség, valami csöndes
komolyság, valami zavartalan nyugodalom. Vala-
melyik juhász lát egy szép nyájat, a melyből tán
lehetne „szerezni szép módjával" s inditványozza

sem lehet visszatartani, az is belerohan a többi
után jóba-roszba egyaránt, épen nem kerosvo,
mi vár ott reá. Az esteli „állás" — a hogy
a juhászok a pihonést nevezik a nyájra nézve
igazi csend és nyugalom, de a juhászoknak, a mi
mozgalmas van az életökben, leginkább ilyenkor
van; de a deleltetés egyformán nyugalmas juhra,
juhászra.

A szamár megáll, behunyja szemét, leko-
nyitja fülét s a birkák is megállnak s bégve las-
san ballagnak egymásközt idébb-odább,mig mind-
egyik helyre verődik ; pedig voltaképen egyiknek
sincs megszokott helye a tarlón, melyre tán akkor
léptek először, s úgy összeszorulnak, hogy vala-
melyik szélsőnek a középre, vagy valamelyik kö-
zépsőnek a szélre tolakodni valóságos képtelenség.
A juhászkutyának sincs ilyenkor semmi dolga,
lefekszik s horkol, vagy álldogál, s ha nagy a me-
lege, kiveti nyelvét, leheg s várja, mig a gazda
hámozza a kenyeret a pirításhoz s a kenyérhéjat
elköltve, tovább folytatja előbbi dolgát. A szom-
széd juhászok is átjőnek egy-egy szóra s a kanász
is bojtárjára bizza a szomszéd falu csürhéjét s egy
„adjon isten"-re oda tekint, ha hallana valamit.

bigh. — Majd kihirdetem az újságba. A Pap
tavát pedig elzárom a szoros utón levő forgó-
fánál.

— A gyürü^itt van. Ne félj nem tüzes.
— Miért mondod, hogy ne féljek?
— Mert úgy tetszett, mintha összerez-

zentél volna, mikor ujjadhoz ért.
Másnap megkérdezte "Eliz férjétől, hogy

tett-e lépést a kihirdetésre ? ez röviden azt
felelte, hogy elvégezte a dolgot, s Eliz enge-
dékeny és kíváncsiság nélküli természeténél
fogva teljesen megnyugodott a válaszban.

(Folyt, köv.)

Képek a hazai népéletből.
Juhász dilelo.

Beh szép az a pásztor-élet! Aligha van fiatal
ember, a ki, ha cgykissé költői kedélyü, ne ábrán-
dozott volna róla, hogy a csikós, gulyás, juhász s
más efféle életű ember a legboldogabb ember a
világon, mert mindig kinn van a természetben, az

Juhász-delelő, — (Frigyes rajza után Greguss János.)

a pajtásoknál: „jó hát, ha érdemos, elmegyünk" s
áll a dolog. Megbántja valaki korcsmában mulatva,
vagy szeretője körül a nyalka legényt, s kitűzi
pajtásainak a terminust, hogy ekkor s ekkor, itt s
itt a vásáron „lerójják rajta, a mivel ő adós neki,"
a kompánia áll a dolog mellett, hogy „hát számot
vetnek vele."

De azért az emberi szenvedély, mikor aztán
már a tettnél vannak, belőlük sem hiányzik ám,
sőt csaknem annál lobogóbb, minél csendesebb
volt előbb, mint az alvó s egyszorre fellobbanó tűz
a hogy hirtelen pusztít. — A juhásznak már még
a paripája is olyan csöndes, méla állat, mely nem
ragadja őt, vihar módjára, hanem poroszkál csön-
desen, s ha valamelyik pofacsontján a fokosnak
egy-egy irányadó koppanását érzi, fordul a másik
oldal felé, s nyugodtan megy tovább, mig ismét
más irányba nem téritik. Logfölebb ha szeretőjé-
hoz viszi az ifjú nyalka logényt, s az út sietős:
akkor kell a paripának ogy kissé kitenni magá-
ért. — Ilyen természetű maga a nyáj is. A birkák
türelme, ogyügyü ártatlansága az egész világ
minden népénél példabeszédes, a hol e csöndes
állatokat ismerik. Mennek a szamár után tüskön-
bokron, árkon-berken át, s ha veszélybe jutnak
is, ha fele már benne van, a másik felét erővel

Botjára támaszkodik, a pipát jól foga közé szoritja,
eregeti a füstöt s megkinálja a juhászokat, de nem
tagadja, hogy azon jó remény fejében, hogy ha
majd kos döglik, egy szép zacskóra számot tart.
Az egyik már épen gyújt rá, s a piritós-készitő
nagy karimáju kalapja alól oda fordítja szemét,
hogy jól serczeg-e a dohány; vagy a hamvas pa-
rázst birizgálva, nem keveri-e be a koma piritós
kenyerét. A bundás öreg, mig keze már magától
végzi a jól megtanult pipatöltést, végig néz a nyá-
jon, teszi a megjegyzésokot, a mit a többiek
számba se vesznek, mert nem is azért vannak
mondva, nem is olyan fontosak, hogy választ vár-
jon, csak jól esik neki fennhangon elmondani, a
mit épen gondol, mert ha más is hallja, még sem
esik olyan magával beszélgetés formán, mint mi-
kor egyedül van. Olyankor nem is beszél, ábrán-
dozik, tervezget, vagy számolgatja a napokat,
hogy a „szontmihályi lakozás"-ig (juhász - bál)
mennyi idő van még s nézegeti, hogy molyik bir-
kát adja el, hogy a költség meg legyen, s melyiket
vágja le a közös lakomához. Ha mindezeken végig
gondolt s a pipa kiégett, ajaka megint mintegy
magától összecsücsörödik s fütyöli azt a nótát, a
molyik lolki állapotát épen legjobban kifejezi;
akár azt a csendes morengőt, hogy „Elszegődtem

Tarnóczára bojtárnak", akár azt a szomorúbbat,
de mégis lendületesebbet, hogy „Hortobágyi pusz-
tán fuj a szél," akár valami másikat, a melyik vi-
lágfájdalmát, panaszát s önérzetét egyformán ki
fejezi:
Nagypénteken mossa holló a fiát,
Egész világ kigyót-békát rám kiált!
Mondja meg hát egész világ szemembe:
Kinek mit vétettem én életembe!

A furulya csak a fiatalabbaknál
s főképen esto szerepel, mikor a
szúnyogok száraz éjszakákon nem
háboritják a juhászt, mert ha e
zingő-zongó apróságok nagyon kö-
rülveszik, a pipa kerül a szájba,
hogy a füstje az alkalmatlan tola-
kodókat odább téritse.

A delelőn általában roppant
egyhangúsággal telik az idő, ki-
vált mikor a kanász is, a juhászok
is elmondták a nap eseményeit,
csaknem egészen hallgatnak s leg-
feljebb néha próbál egyik-másik
juhász egy-ogy elmés megjegyzést
tenni az unalmas kanászra, hogy
„mit lopja itt az időt, hisz a többi
már várja a kutnál a mocsárban",
a mire ő természetesen adós nem
marad a válaszszal, s a lassan f üs-
tölgető s hallgatag juhásznak föl-
veti a problémát: „próbálja meg
kend, tudna-e ugy állva aludni,
mint itt a hátam mögött ez a má-
sik", s még csak el sem mosolyod-
nak rajta. Szóval az egyhangúság
akkora, hogy ha valami költői ra-
jongó látná okot, a legunalmasabb
álmos táskáknak hinné a társaság
tagjait az egész világon. —Az igaz,
hogy az egész társaság ugy beleillik
a széles puszta méltóságos egyhan-
gúságába, mint akár az a felhő, mely
már roco-el óta mindig ugyanazt az árnyékot veti
a földre, vagy az a sziksós tó, melynek fenekén
még a pióczák is alusznak, s a melyet még a szellő
som fodorint meg, s melynek egész dolga csak az,
h°g v egy~egv héja-madár képét visszaadja, mely
szárnyát is alig lenditvo repül azok fölé a messze
tanyák felé, a hol a ház totején valami eledelt re-
ményi, mert a
libapásztorok
és gazdaasszo-
ny ok oda szok-
ták a döglött
libákat s csir-
kéket hajigál-

nak itélőszéke idézte maga elé, mint jelenleg ma-
gyarországi lakost, ép oly egyszerüleg és minden
különös eljárás nélkül, mint akármely közönséges
polgárt. Kihallgatása ép ugy folyt le, mint vádlott
társaié, a hozzá képest alárendelt állású Trifko-

Herczeg Karagyorgyevics Sándor.

vicsé és Stankovicsé. Annyiban volt megkülönböz-
tetve, hogy ülve adhatá feleleteit; de az sem a
herczegot, hanem az elaggott embert illető ked-
vezmény volt.

Védője, Funták ügyvéd, megkisérlé ugyan
valami különös, extra szabadalmazott jogelvet
alkalmazni védonezére, midőn azt bizonyitgatá,

ni. -r.—s.

Hg. Kara-
gyorgyevics

Sándor.
Akár no is

imánk ismer-
tetésül sem-
mit. Másfél év
óta, és főként
az utóbbi hó-
napban, olva-
sott oleget a
közönség Ka-
ragyorgyevics
horczegről.

Trónjától
megfosztott,

száműzött;.
uralkodó elég-
gé gyakori je-
lenség napja-
inkban; de egy
uralkodói férfi
a vádlottak

padján, közön-
séges, rendes

törvényszék
előtt, — ez
szokatlan mos-
tanig, és első eset Karagyorgyevics herczeg esote.

I. Károlyt és XVI. Lajost is törvényszék
elébe álliták nemzeteik; de rendkívüli volt mind-
két esetben a törvényszék, rendkívüliek az orszá-
gok viszonyai.

Karagyorgyevics herczeget, az egykori szerb
uralkodót, Magyarország egyik törvényhatóságá-

Sokol vára Szerbiában.

hogy elűzött fejedelmeknek mindig szabad trónjok
visszafoglalására működni; de a törvényszék nem
volt hajlandó ilyen szabadalmak elismerése által
közönséges bűnök elkövetését mentegetni; és ép
ugy elrendelte a rendes írásbeli port a herczeg,
mint alárendeltjei, Stankovics és Trifkovics ellen.

A „Polit. Újdonságok"-ban ismertetett vizs-

gálati eljárásból tudják olvasóink, hogy Kara-
gyorgyevics herczeg Mihály fejedelem megölésé-
nek bűnrészességével van vádolva: hogy ő szitotta
és pénzzel elősegítette az összeesküvést; hogy az
összeesküvőkkel egyenes összeköttetésbon állott.

E vádakat szimos körülmény
igazolja; és mentségül nincs sem-
mi, legfölebb a régi tévfogalom:
hogy az uralkodók tulajdonosai az
általuk kormányzott országoknak.

örvendetes jelenség, midőn 0
némely körökben még mindig gé-
delgetett nézet törvényszéki itélet
által tekintetik semmitérőnek.

Örömünk különben nem az agg
herczeg bukása fölötti káröröm. A
ki bűnre, törvény és emberiesség
elleni cselekvényre téved, az min-
dig szánalmunk tárgya. Kétszere-
sen szánjuk a herczeget, mert va-
lószinü, hogy ő maga, elavult fo-
galmainál fogva, jogosnak tartotta
eljárását.

Karagyorgyovics herczeg atyja
Kara György volt, egykor disznó-
kereskedő, utóbb Szerbia fejedelme,
nyers, tudatlan, vad, do vitéz em-
ber. Vitézsége trónra juttatá; ke-
gyetlenségéért moggyülölte népe és
megölte Milos, hasonlag szabadság-
hős, hasonlag fejedelom. A tavaly
megölt Mihály fejedelem Milos fia
volt, valóban szoretett és jeles
uralkodó.

Milos és Mihály közt, 1842-tól
1858-ig Sándor herczeg uralkodott,
mert a nép elűzte Milost és őt
emelé helyébo. 1858-ban őt űzték

í'"1- el Mihály végett.
A két család közt ennélfogva

természetes volt az ellenséges indu-
lat, s habár barátságot szinloltek

is: ha Karagyorgyevics Sándor szolgált is
Obrenovics Milos alatt; ha Obrenovics Mihály
meg is kérte Karagyorgyevics leányát: lehetett
gondolni, hogy Szerbiát még rázkódások érik a
két trónigénylő család miatt.

A minthogy Karagyorgyevics Sándor nem is
hagyott fel soha családja trónra emelésének szándo-

kával: a mint
pőrének átto-

- ^ ^ = - = = - kintése mutat-
ja. Maradéká-

; nak tanulsá-
: gos loczke ez,
1 hogy az egy-

kori uralkodót
is csakúgy ke-
reset alá von-
ják a közön-
séges bűnté-
nyokért, mint
más szegény
ember fiát.

Karagyor-
gyovics Sán-
dor hg 1806-

: ban született;
már apjáról

nagy vagyont
örökölt, me-
lyet növelt

még uralko-
dása alatt.

Fokvő birto-
kai Magyaror-
szágban és
Romániában

fekszenek, ha-
záján kivül.

A Mihály
ellen vitt fon-
dorkodás va-
gyonát is meg-
viselte, mint-
hogy a pénz-

költségok
több éven át

egvedül ránehezedtek; és az összeesküvők értot-
tek hozzá, hogyan kell kizsákmányolni a gazdag és
jóhiszemű öreg embert. Pöro bevégeztéig minden
vagyona zár alatt van. — A belgrádi törvényszék
elmarasztalta és 20 évi fogságra ítélte a távol levő
herczeget. Ez itélet természetesen nem emolkedhe-
JLJL \s *- \y *J \j c l v> v• ^ jt tj x l. \^ X.\j v LJ \*fX- X *» V^ O £j v*1 V "^ *-* v^ * * *-* *^ *^~ B

tik érvényre, miután Magyarország nem adta ki.
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Hogy nem menthetik föl, az valószínű poré- kor tűzbo jött, s kardját olyankor mindig baljába
nek állásából és azon körülményből is, miszerint fogta, jobbjával pedig gestikulált.
nem nyerte meg kezesség mellett som a kért sza- ! Ma belép s felváltja a másik őrt. Láttam, va-
badlábra helyezést. s.

Sokol vára Szerbiában.
Az 180G- és 7-ki szabadságharezokban a tö-

rökök teljesen kilizottek Szerbiából; a szerbek
minden vátat és erődöt visszafoglaltak. De a szorb
vezérek egymásközti villongásait fölhasználva s
a bukuresti békeszerződés pontjainak hamis értel-
mezésére támaszkodva, a porta 1813-ban Szerbia
minden erősségének visszaadását követelte. A
vonakodás természetesen újból háborút idézett
olő, a mely megint csak az ország leigázásával
végződött. A Milostól vezetett szerencsés fölkelés
véget vetett ugyan ez elnyomatásnak 1815-ben,
do a városok s illetőleg a várak vitás kérdése
sokáig megfejtetlenül maradott.

Belgrádon, Kladován és Orsován kivül So-
mendria, Ueicza , Sokol és Szabács lettek volna
azok a pontok, melyeket a török kormány minden
áron erősségekké akart vala tenni, s pedig az
utóbbi helyek közül egyetlen egy som volna képes
csak 3—4 napig tartó komolyabb ostromnak is
ollentállani. A magas porta ismerte is o körül-
ményt eléggé, mert mig Belgrádot, Kladovát s
Szerbia többi jelentékenyebb erősségeit féltéke-
nyen őrizteté, addig az utóbb emiitett helyeket
csak az ott lakó török népesség felügyeletére és
védelmére bízta és a mudir, a polgári előljáró,
volt egyszersmind az illető vár parancsnoka is.

Sokolt, mely a városok vitakérdésében jelen-
tékeny szerepet játszott, Kanitz, Szerbiáról nem
régen közzétett munkájában következőleg irja le:
„Két órai lovaglás után közelébe értünk azon
magas, kiszökollő sziklacsucsnak, melyről, bárha
ogy kissé távol feküdött is, Sokol városát és várát
egész terjedelmében kényelmesen megtekinthet-
tük. Tisztán kivehetőleg terült el az előttünk négy
tornyával s a szikla oldalához simuló, rendetlen
falaival, melyeknek közepéből az 5-dik, legmaga-
sabb torony emelkedett ég felé. Mindamellett is
jónak látom előrebocsátani, hogy tulajdonképeni
erősségről itt szó som lehet, mint pl. Belgrádnál,
Viddinnél stb., hanem csakis középkori kastélyok-
ról, váracsokról, melyek a tüzérség tökélyesbülése
óta pusztán csak holmi guerilla-csatározásokban
bírhatnak némi jelentőséggel.

„Felette sikamlós ösvényen, mely néhol egy

lamit akar. Baljába veszi kardját s benyúl nadrá-
gába , s minden szó nélkül ogy papirost nyujta
kezembe. Sulyovszky irja. Megkövet, ho<;y elárult
engem s magát: azt hitte, kiszabadul értő. Hallja,
hogy én víg vagyok, tánczolgatok, énekelek.Bizo-
nyosan jó híreim vannak. O éjjel-nappal sir. Kér,
küldjem át neki a direktor által Bécsből vett
levelet.

Nekem nem vala tintám; hogy papirosom
legyen, csokoládét hozattam s egy gombostő ma-
radván ruhámban, azzal irogatám a papirosra vor-
soimet, melyeket ott csináltam. Feleltem tehát
Sulyovszkynak, hogy nekom semmi híreim nincse-
nek. Azért vagyok víg, mert nem akarom, hogy
lelkem elcsüggedjen. Ha veszni kell, veszszünk
szépen.

Virum fortém páti et gaudere cum dignitate
oporUt. (Az erős férfiúnak, méltósággal kell mind
szenvedni, mind örülnie!)

Ezzel végzem el a két óráig irt ezédulát. A
tűvel ugy csináltam lyukakat a papiroson.

Május 31. Orvosom látván elgyengülésemet,
meghíigyá, hogy — bár bornemisza vagyok —
igyam meg mindennap egy meszely budai bort. Ez
nekem kétíves rendelvény vala, mórt ürügyem
lévén bort hoidatni, azzal jól tartam katonáimat, s
hogy enniök is adhassak, bővebben főzetek. Az
egyik sietve hajtá fel poharát s a vörös bor befes-
tette patrontása fehér szijját. líettegénk mind ő,
mind én; de a derék Novak parancsolá, hogy a
legényt ereszszék szabadon.

A borital nekem orrvérfolyást okozott s ma
egész napon folyt a vérem. Este 9 órakor egy soha
még addig nem látott legényt zártak hozzám.
„Magyar kend?" — kérdem. Nem feleié. „Ist Er
einDeutscher?" Nem felelt. „Slovák seze?" Hall-
gatott.

Három negyedet üte az óra s a legény meg-
szólala: „Mindig ugy foly az a vér?" — kérdé.
„S kend magyar és még sem akara szólani; bará-
tom, oz rút dolog; Hová való kend?" — „Dadára,
Szabolcsból." „En pedig Zemplénből, s igy szom-
szédok vagyunk." „Jaj uram, — viszonzá a legény
— tudná csak az ur, mint leselkednek utánam,
már egyszer kevésbe múlt, hogy meg nem vosz-
szőzének. En voltam a viczeispán kedves embere
s minden dolgát elvégeztem, csak egy Kassai Fe-
renezre nem tudok itt akadni, hogy annak is
elmondjam, a mit neki izent." Gyanitám, hogy az
izenet nekem szól, tudakozám: mit tud Kassai
Ferenczről s felelt: „Csak annyit, hogy az barna
hajú alacsony termetű fiatal ember; zöld mentéje
van s czékla szinű nadrágja." Előkerestem a kar-
mazsinszinű magyar nadrágot, megmutattam neki
s mondottam, hogy nevem Kazinczy Ferencz, nem
Kassai. „Kazinczy, Kazinczy! — uram" — monda
a katona. „Várjon az ur, ide jövök még az éjjel s
elmondom a mit kell." — De én tartván, hogy nem
találják ido ereszteni, kényszeritém az embert,
mondaná most mindjárt. „No, tehát csak ennyit:

várhoz csatlakoznak. A vár legmagasabb ! A z u r m e& n e m h a l ' kéri az urat, ha kiszabadul,
menjen Sopronba s vegye el az ő mátkáját. Nyu-
godtan fogna menni hóhér kard alá, ha tudná,
hogy az ő mátkáját az ur veszi el." — Ki kellő
valakinek lesni a gyanús embert, mórt soha többé
nem láttam őt.

lovag szamara sem
lefelé haladtunk azon

volt elég széles,
történeti

most mar
nevozetességü

pont mellett, honnan, a mint mondják, Laudon
1788-ban Sokolt Jöveté. Felette sajnáltam, hogy
ezen állítólagos ostromról hiteles adatokat fölfe-
deznem nem sikerült. Minden leirásnál jobban
meg fogja ismertetni az olvasót Sokol regényes
fekvésével a mellékelt kép (melyot mi is közlünk).

kes-Egy meredeken loboesátkozó mészkőszikla
kony ormán fekszik a város és a vár. A város
mintegy 300 apró házból áll, molyek hosszú pár-
huzamos sorban húzódnak tova egymás mellett s
végül — néhány oldalágat bocsátva ki magokból

harmadik s ugyanezt mondta; 9-kor a negyedik
szinte; 11-kor az ötödik, ez is azt mondta.

En az első szám alatt laktam, Verseghy a
2-dik alatt. Mindegyik azt monda, hogy a kövér
pap egy fiatal úrral együtt fog elveszni. S engem
fiatalnak nézhetének, mórt kis karcsú termetem
fiatalabbnak mutata, mint valék. Azt hittem, hogy
én halok meg.

Természeti halállal veszni is igen nehéz. Hát
hóhér pallos alatt s gonoszul ? De felélesztem lel-
komet; a rettegés nem segit a bajon s gyáván
veszni rut, nyugalomban szép, mondám magamnak.

Tizenkét órakor felhozák ebédemet. Pár pil-
lanat múlva ismét nyilék ajtóm s a főhadnagy el-
fordított képpel megszólal: „Ilerr v. Kazinczy,
kleidon Sie sich an, die Herren Hofriithe sind da,
ihnen die königliche Antwort zu verkündon." „Ka-
zinczy ur, öltözzék; az udvari tanácsos urak együtt
vannak , hogy önnek a királyi választ tudtul
adják."

Az clforditott bús ábrázat, az a „königlicho
Antwort" elijeszte. Öltözetlen valék, s vontam fel
ruháimat. Most, mint mindig máskor, midőn bi-
ráim elébe léptem, kék posztó nadrágomat, fehér
mellényemet s franczia kék mentémet vettem fol.
Csizmavonómat május 8-án el vették, — az is oly
eszköz lóvén, melylyol magamon kárt tehetnék. —
S minthogy orom véro mindig csorga s a csizma
nem vala bő, sokat küzködtem felhúzásával. A
főhadnagy mogint jött. „Moin Gott! und Sie sind
noch nicht fertig?" —monda nohezteléssel.„Uram,
mondám, nincs csizmavonóm s orrom vére foly."
Bevárt. „Menjünk tehát" — ugy mond.

Kilépvén szobámból megnyitá a Verseghy
ajtaját s vitte őt. En akkor látám, hogy fehér zseb-
kendőm véres. Visszatértem, hogy tiszta kendőt

I vegyek. A tiszt és Verseghy már a refectoriumban
j voltak.
I Végig menvén a folyosón s a * jegyhez érvén,.
| megláttam két sebészt a refoctorium ajtaja előtt,
'' kezökben vala az érvágó s a veres posztó, hogy ha
! valamelyikünk elájulna, eret nyithassanak. — Ez
| a rósz Németh még a jót is kegyetlenül tette; mert
; minek hát azt láttatni?

Midőn XVI-ik Lajost a guil-
lotine-hoz vitték, ő, — ki mindad-
dig azt hitte, hogy csak ijesztik—
ott felkiálta: „ Je suis perdu !" Meg-
pillantván én is a két sebészt, felki-
álték: „Je suis pordu!"(Elvesztem!)
— Bizonyosnak nézem vesztemet s
nem reménylék többé semmit.

.1

tornyáról a kilátás a városra s a közel fekvő gyö-
nyörű vidékre elbűvölő volt."

Végül megjegyezzük még, hogy „Sokol"
szerb nyelvon sólymot jelent. Általán vévo Szer-
biában a helyneveknek nem ritkán állat-s növény-
nevekkel összeköttetésben álló jelentése van. így
pl. Kragujevácz karvalyfészket, Jagodina epervöl-
gyet, Kossovo-poljo rigómezőt, Orlovácz sas-
hegyet stb. jelent. s. L.

Kazinczy Ferencz naplója
budai fogságában.

(Folytatót.)

Május 30. Szobámban g y a k r a n fordult meg
egy Kákics novü rácz közlegény. „ D e goszpode —
úgymond — mi dolog az, hogy te víg vagy, míg
mások mindig búslakodnak. Mit csináltál, hogy
ide h o z t a k ? " Mondám neki, minden vétkem az,
hogy leirtam valamit és hogy társa imat ol nem
árul tam. „Hiszen ugy hunezut volnál, hogy ha azt
cselekedted volna, — felőle — mi vétek van abban,
hogy valamit leírtál, ha magadnak i r t a d ? s csak
azért akarnak-e megölni?-' Szegény rácznak oz
nem fért a fejébe. E k k o r kardját át totte bal kezébe,
jobb lábát felemelte s fenyegetőzve emelo-etvén fel
j o b b kezét, ezt m o n d a : „ P r i d e bida i na n o m e z a ! "
.Neki szokása volt ezt a lábemelést tenni, valami-

Junius 1. Feledhetet len nap vala a t e g n a p i ;
mert hogy engemet Hajnóczy ohajta mátkájának
férjül, annak becsét ogész mértékében érzem s ke-
vélykedém vole; de felejthetetlen lesz a mai nap
is i r tóztató emlékűivel.

Két , három mosdómat töl töttem tele véremmel,
s végre elszunnyadtam. Akkor ébredek fel, midőn
reggel három órakor egy öreg katona eloltá gyer-
tyámat, mely a kemonezo párkányán ége. A szo-
bában igy azon kétes fény terjode el, melyot a ha-
lálos betegségben sinlődők magok körül látnak.

„ M a g y a r k e n d ? " kérdem. ,,Az vagyok u r a m "
— felele a legény, nem ugy rettegve, mint társai.
„ H á t mi ú j ság?" „ N e m jó, — úgymond — mert
ennek a kövér papnak la (Verseghy) és ogy fiatal
urnák holnapután olütik a fejét." „ D e hogy ütik,
— mondám — ha el akar ták volna ütni, akkor
ütöt ték volna el, mikor minap az ö t é t . "

„Nem ütik ? de ugy e l ü t i k . . . a feje lóikét,
mintha soha sem lett volna a két válla közt. A hó-
hér és két koporsó már amoda át van (a G á r d a
háznál;) nekünk pedig kiadák a parancsot, hogy
holnapután spáler t csinál junk."

Ó t órakor új őr j ö t t s ezt m o n d t a ; 7-kor a

' Az asztal mellett csak ketten ü l t e k : Somogyi
itélőmester, a nemeslelkü, és a mi vérszomjas K a -
raffánk (Némoth) . Somogyi bús képpel szemeit
papirosára függesztve ült, Németh a maga dicsős-
ségében, hideg kegyetlenséggel legeltetvén szemeit
Szentjóbi Szabó Lászlón és Verseghyn, losvén,
hogy azok mit gondolhatnak. Szontjóbi voitereus
nyavalyát vivő fogságába, s azt még orvosinak is
megvallani átallotta, nem merte, — az orvos igy
hibásan gyógyitá a szerencsétlent. K i vala aszva
egészen, szarvasbőr nadrága lötyögöt t lábszárain;
vállait egy csípejéig érő ujjasdolmány fedte; nem
lévén ereje ál lhatni, vállát a falnak vetette.

Verseghy csak térdig érő reverendájára (olőbb
paulinus, azután regement káplán vala) kaputot
öltő fel. Kezén, lábán vas volt. Világoskék bár-
sonynyal bélelt fekete bársony sapkáját két közé-
ben t a r t á s eo-ész testében reszkete, mint a nyár-
levél.,

E n nyugalomban lépek be s meghajtám ma-
gamat minden szó nélkül, szünetlen orrom előtt
ta r tván fehér kendőmet, mert vérom i t t is mindig
folyt.

E g y szálas, fekete hajú, kecskeszakálú fiatal
ember (Verhovszky), egy csaknem térd ig érő
tobákszinű kabátban, Szentjóbi Szabó László és
Verseghy Ferencz közt foga helyot. Csörge a
láncz megint ; visszatekintek s egy kis termotü,
kövérko ember, félig ősz korok szakállal, nyugal-
mas lélekkel, nyugalmas léptekkel j ö t t közel hoz-
zám, de valamivel há t rább mogállott. E z nem
reszkete, mint Verseghy. E z Szén Anta l volt.

Most egy veresos szakálú ifjú mene el mellet-
tem (Zemplénmegyoi U z a P á l , felosküdt ügyvéd.)

Ismét csörge a láncz. Fekete , gömbölyű sza-
kállal, nem két szemmel, hanem hárommal, felém
közeige egy ismeretlen kövér omber, foketo plun-
drában, striinflis czipőkben. H a r m a d i k szome ormok

a németnek egy holttetem vala jobb szome körül.
(Landeror könyvnyomtató.)

Csörge újra a láncz. D J ki számlálhatná el
mind őket?! — Somogyi olvasá: „Megtekintvén az
általatok felküldött 13 pert, s látván, hogy Oz Pál
és Szolárcsik Sándor maguk iránt a javulásnak
semmi reményét sem hagyák fel, ezek iránt a halá-
los Ítéletet végrehajtatni parancsoljuk; a többiek
tartassanak fogva addig, mig bünbánásuknnk ele-
gendő jelét nem adják." — A derék Somogyi a
parancsot még egyszer felolvasá, mert — úgymond
— az urak ily lelkizavarok közt talán először meg
sem értették jól.

Verhovszky egyet lépe olőre, meghajtá magát
s egy előre elkészített rithmusban köszönte meg a
királyi kegyelmet s kérte biráit , tántorodását
tulajdonítsák ifjúságának s Hajnóczyvali közel
rokonsáo-ának, de a kit tiszteletlenül nem emiitett.
Az ő anyja testvére volt Hajnóczynak. Köztünk
talán senki som félthette fejét annyira, mint ez és
Verseghy, kit csak az arra való tekintet tárta meg
életbea, hogy ugy két pap veszett volna.— Elcsen-
desülvén Verhovszky, Németh szólala meg,' ki-
nyújtván fonyegető jobbját felém: „Vigyázzon ma-
gára, vigyázzon magára! közel volt a halálhoz!"
Eno-em illet-éez? — kérdem magamban. — „Maga,
m a g a Szén!

Verseghy és én együt t jövénk ki a rofecto-
riumból. „ D e mondd el csak, — szólitám meg —
micsoda ember vala ez a Hajnóczy, hogy hozzá irt
leveleim közül nekem ket tőt inprocessuáltak? őtet
1794. aug. 16-kán fogták el, Martinovicsot l- jén;
miér t nom égeté el hát a leveleket? 1 ' — „ M i
gondom nekem azokra, — monda Verseghy, —
én csak annak örülök, hogy most már jóízűen
ehetem." — „ N e m hiában, hogy pap vagy, — fele-
lék csudálkozva — de a fogságban is hasad az
is tened."

Június 3. Szolárcsik — a szakáltalan — csi-
nosan öltözött fel utoljára s beszédet t á r t a a soka-
sághoz. — A dobosok készen állának, hogy ha
többot mondana, mint kell, pergessék a dobokat.

ö z igaz nyugalommal vésze, mint Hajnóczy;
nem kivánt parádézni. (v<?g« következik.)

A Tiszaszabályozás befolyása a
magyar talajra.

A napok, molyek a nemzetre az örök emlékű
40-cs években derültek, az újjászületés napjai vol-
tak. Nagy eszmék s nagy emberek szerencsés talál-
kozása volt e kor hazánkra nézve is. Az ifjú erő
talán hevesen, de oly nemes tűzzol lüktetett fol,
minővel már századok óta nom láttuk azt S az
élet ily pházisán ki ismerne akadályokat? — ily
korban lehotővé lesz a lehetotlen.

Ez évtized vivmányai a nemzet nagyszerű
művei, melyek talán ép oly döntő befolyásnak e
nemzet egész jövő életére, mint ifjú korunk egy
vagy más elhatározása. Azonban e kornak lolke-
sültség szülte tettei nem szoktak mindig a logmeg-
gondoltabbak is lenni.

E kor szülötte a Tiszaszabályozás, nagyságai-
val s tévedéseivel! A mű, melyet Lónyay és Ditz
méltó tanúbizonyságául hoz fel annak, hogy a nép,
mely a csavargós Tiszának partjain lakik, „elég
tetterővel bir nagy eszmék és vállalatok végrehajtá-
sára", magában tekintve, kétségkívül mindig
büszkeségünk lehet. Oly időben, midőn még a múlt
kornak á?kos szelleme, az össze nem tartás koránt-
sem volt ki halva megyéink közül, az ország har-
madát (22 külön törvényhatóságot) egy anyagi
vállalatra egyesíteni, — s o l v időkben, midőn
nemzeti existontiánk forgott a koczkán, e vállala-
tot létesíteni is, mindenesetre azok bámulatos buz-
galmát mutatja, kik az ügy körül fáradoztak.

E mű ugy, a mint tervezve volt, csaknem
egészen már is létesült, s a czélt, melyet a vállalat
maga elé tűzött, valóban ol is érte; és igy az ere-
deti nézpontból tekintve, róla csak méltánylattal
szólhatunk; s ha talán sokban kárhoztatólag hang-
zik felette az Ítélet, az onnan van, mert most két
évtized múlva oly magasabb látpontokrol te unt-
hetjük az egészet, melyeket ezelőtt 20 évvel még
el nem érhoténk.

A Tiszaszabályozás csak államgazdászati tekin-
tetből volt tervezve; arra hogy ez egy nagyphysikai
tényező is lehet a nemzőt életében, nem igon gon-
doltak, s még akkor talán nem is gondolhattak. No
feledjük, hogy 1846 nem azon év, midőn a geológia
és meteorológia azon eredményeivel rendelkezhet-
tünk mint most, s talán elfogulatlanabbul fogunk
«e nagy mű felett ítélni. Az Alföld földtani és ég-

hajlati viszonyai csak azon idő óta lettok, bármi
kevéssé is, felderítve, s a mint mi most meghajlunk
az okok előtt, bizonyosan e vállalat torvozői is azt
tették volna.

A Tiszaszabályozás általános hatását — elté-
rőlog a vizszabályozások szokott jó eredményeitől
— a magyarországi sajátságos viszonyok tették
azzá', a mivé lett.

A magyarországi felső és alsó medencze alanti
sik részei a geológiai képződmények azon két log-
ujabb osztályaiba tartoznak, melyeket tertiar vagy
hárma dlaginak és quaternár vagy negyedkorinak
nevez a tudomány.

A felső vagy u. n. pozsonyi medenezének tala-
ját nagy részint azon alsó, nagyobb szemű kavics
tölti ki, melyet az ausztriai és felsűbb németor-
szági hegyekből átömlő ár tovább magával nem
vihetve, itt hullatott el. Ezért, mint Ditz helyesen
megjegyzi, e 300 Q mfdnyi sik könnyen bocsátja
magán át a vizet, s hol épen e kavics van a felszí-
nén, nem igen termékeny.

Az alsó vagy pesti medencze, mely 1700 Q
mfdnyi területén Magyarország legkövérebb részét
foglalja magában, már csak azon finomabb kavics-
ból alakult meg szélein, melyet továbbra is elbírt
sodorni a viz, de beljebb a medenczo központja
felé csakis a homok vagy e fölé a lősz jutott el.
Hogy ezen anyagokból áll a magyar talaj s néhol
több 100 láb mélységig, — habár sok helyütt egy
általában vékony (alig 2 — 3 vagy 6 láb, s egyedül
a Bánátban 12 láb vastag) telovény réteg boritja,
— a felől minden mélyebb ásatásnak és folyóink
medreinek vizsgálása könnyen meggyőzhet ben-
nünket.

Az ily laza, áradati talajoknak átalános saját-
sága a nagy hajszálcsövesség; a magukba vett vi-
zet gyorsan tovavezetik, s egyes elzárt helyeket
benne, mint Európa több agyag talajú részein,
molyek a távolabbi vidékektől független viztarta-
lommal bírnának, találni nem lehet, a mint ezt az
utóbbi száraz évekbon a kutak vizének az Alföl-
dön mindenütt tapasztalt alábbszállása is bizo-
nyitja.

Ily adatok mellett a legkisebb hydrostatikai
ismeretek elegendők arra, hogy belássuk, miszerint
a Tisza kanyargásai miatt áradattá torlódván fel a
víztömeg, minél fentebbre hágott annak felszíne,
annál magasabb vizoszlop nyomása hajtotta az
alsó talnj kavics, homok és lősz rétegei közt a Ti-
szától távol vidékek felé is a föld alatti nedvessé-
get, s igy az árviz magasságával arányos távol-
ságban lőtt a csaknem mindenütt egyenlő magas-
ságú Alföld beitatva, melyet aztán o talaj haj-
szilcsövességénél fogva az ár elapadása után is
megtartott.

E talajnak, alkatrészeit tekintve, egyik fő-
sajátsága azon gazdag nátron — sziksótartalom,
melyet még azon időben, midőn 300 láb magas
tenger mosta a Kárpátok lábait — hozott az Al-
földre az ár a szomszéd vulkánikus hegyek trachyt
kőzeteiből. E gazdag nátron- s általában nagy só-
tartalmának köszönheti Magyarország kövér búza,
repezo és dohány terméseit — de csak akkor, ha
elegendő viz is járul hozzájuk. Mint a tharandi
újabb kísérletek is mutatják, csak nagy mennyi-
ségű vizben feloldva hatnak oz anyagok jótéko-
nyan a növény-tenyészetre, mig ellenbon, ha kevés
vizben sok van, mint forrázó lúg pusztitnak el
mindent. Továbbá e sók segélyével a talaj többi
részeinek újabb és újabb felbomlása, és igy a nö-
vénv általi felszívódásra alkalmassá változtatása
is csak bő nedvesség jelenléte mellett történhe-
tik meg.

Ily talajnak tohát már természeténél fogva
sokkal nagyobb viz-mennyiségre van szüksége,
mint a legtöbbi európai országok főidőinek, mo-
lyek legnagyobbrészt az u. n. primiir, secundar
vagy az első tertiar képződményekhoz tartozván,
geológiai tekintetben egészon egy vagy két kor-
szakkal régibbek, s a légboliek bontó hatásának
már annyi 100,000 évvel több idő óta vannak
kitévo.

E nagyobb viz-szükségletéről hazánknak úgy
látszik maga a természet gondoskodott, midőn
egyfelől oly bőven látta azt cl tavakkal és mocsá-
rokkal, hogy nemcsak a honfoglaláskor, hanem
még Mátyás idejében is nagy részét boriták a viz-
tömegok hazánknak.

A Tisz iszabályozás meginditása olőtt Magyar-
ország és Erdély összes területének ' , ,-ed részét
födte épen a legmelegebb idődben a 341LJ mfldnyi
viz-f'elszin, így kárpótolva lévén némileg a tenger-
tőli elzártságért, mivel a nem vizszegénynek is-
mert Poroszországban is az összes területnek csak
y56-od részét borítják tavak és folyók, a tengert
nem számítva.

Másfelől pedig a folyóknak a csekély esésű
Alföldön oly utat kellett venniök, melyen hossza-
san csavarogva, csak lassan haladhattak elő, mi
miatt aztán áradatukkor nem menekülhetvén tova
gyorsan az egymásra tolult hullámok, nagy meny-
nyiségü iszapot s vízkészletet voltak kénytelenek
hátrahagyni partjaik körül ép azon időre, midőn
az égetőn sütő napsugaraktól kiszáradt lég alatt
szükség van egy ily takaróra s e vizek páráira,
hogy a földnek minden nedvét ne szívja az ki,
szomját oltani.

Hogy e nagy terjedelmű víztömegeknek való-
ban ez, t. i. hazánk nagyobb vízszükségletéről
gondoskodni volt rendeltetése, a felől koserveson
meggyőződtünk azóta, mióta ezek eltávolíttatván
határainkról, mindinkább tapasztaljuk , hogy a
magas hegyekkel mély medenczeként körül zárt
magyar föld légköro, sohonnm sem kaphatván
tengerről jövő nedvességet, csak o modenezében

, fejlődött vizpárákkal rendelkezhetik; s mi még
esotermelés tekintetben is egyedül magunkra va-
gyunk szorítva. (Vége következik.)

E g y v e l e g .
+ (Lamart ne utolsó perczeirölj sokat irnak

a külföldi lapok. A nagy költő utolsó éveiben
egészen elvonulva élt, s még szobájának bútorzata
sem multa felül az egyszerű polgárét. Tetemes
adósságai miatt hitelezői szüntelen zaklaták, s a
„nemzőt koldusá"-nak sokat kellé nélkülöznie ama
kényelemből és fényből, melyet egykor, mint az
ideiglenes kormány elnöke élvezett. Szobája, mely
egy rozzant ház első emeletén a kertre nyílt, a
legnagyobb egyszerűséggel volt bebutorozva. A
tükörtől jobbra és balra két miniatűr kép függött:

| anyjának és szűz Máriának képe. Ez utóbbit Olasz-
• országból küldöttek. Az ablaknál elhalt nejének
j ágya fölött leányának arczképe áll, kit keleti útjá-

ban vosztett ol. E szobában halt meg fobr. 28-án
Limartine, épen azon a nevezetes napon, melyre
történelmi fontosságú föllépése esik, a franczia for-
radalom mindent szétszaggató árjában. Halála
előtti hétfőn meg egy sétát tett, de annyira elgyen-
gült, hogy unokahugának és barátjának Desplace-
nak kellett hazakisérni. Később azonban jobban
érezte magát, s Ilambutoau grófot meglátogatta.
A köztársaság kikiáltásának évfordulóján azonban
már oly roszul érezte magát, hogy barátjait sem
fogadhatta el. Szombaton reggel állapota annyira
aggasztóvá vált, hogy orvosai kijelentek unoka-
huga előtt, ki több hónapon keresztül szobájában
hált, miszerint felgyógyulásához többé nincs re-
mény. A halotti szentségekot barátjától, Daguerry
abbétól vette föl. Halotti ágyát rokonai, barátai
állták körül, s vasárnap este 10 és egy fél órakor
hunyt ol a nagy költő, unokahuga karjai között.
Halála csöndes volt, mint minden nagy leieké
Mellén egyszerű fekete fakeresztje pihent, melyet
mindig magával hordott s halotti ágyát virágok-
ból vetek meg. Temetése az állam költségén ment
véghez.

— (Különös végrendeletet) közöl egy német
lap. E szerint egy magyarországi születésű Poltz-
máry Szaniszló nevű egyén, ki közelebb 80 éves
korában, gyermekek nélkül hunyt ol, egy jegyzőt
következő feltétel mellett tett általános örökösévé:
„Vagyonomat Dr. L. jegyzőnek hagyom, ha a
nápolyi San Carlo, vagy milánói Se ila-szinházban
„Alvajáró" s „Othello" tenor szerepé^ olénekli.
Ez elhatározásra nem bizarr ötlet vezérlett. I>r.
L. négy év előtt egy estve gyönyörű hangon ene-

magát azzal a három millióval, melyet tőlem örö-
köl." Furcsa, ha igaz

0 (A vashajúk és az erdők.) Nem is említve
azt a számtalan sok előnyt, melylyel a vashajók a
fából készültek bírnak, már csak azt az egyet sem
lehet eléggé becsülni, mely ama járművek épitése
által az erdőkre háramlik. Epén jókor találták fel
a vashajók építését — irja egy kitűnő franczia
nemzotgazdász — arra, hogy földünkön az erdők
teljes kTpusztitása megakadályoztassék,most nvdőn
a vaspályák anélkül is oly roppant mennyiségű fát
fölemésztenek. Egy régibb szerkezetű, 74 ágyúval
ellátott és fából készült sorhajó 20 év alatt, ha
csak 80 db. százéves fát számítunk is egy holdra,
mégis 40 hold erdő fáját vette igénybe. Mekkora
lehetett hát az a famennyiség s mekkora darab
erdőt kellett kipusztitni, hogy annyi anyagot
szolgáltasson, a monnyi 1818-ig az ourópai tengeri
hatalmaknak hajóik épitésére szükséges vala! Mert
nem tulzunk, ha azt mondjuk, hogy a tengeri
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hatalmak ez ideig 3000 nagy sorhajót s több mint
400,000 közép nagyságú és kisebb tongeri járművet
építettek.

(Babonaság a khinaiaknál.) A khinaiak
minden fontosabb kérdésnél jóslathoz folyamodnak
s e czélra festett sorsjegyeik vannak, vagy pedig
apró és bűbájos alakokkal (betűkkel) beirt faleme-
zeket s más effélét használnak.Ezekenkivül mada-
rakkal és tekenős-békákkal is jósolnak, s kivált az
utóbbiak nagy tiszteletben és hirben állanak előt-
tök, mert hiodelmök szerint, azok hátán 28 égi
jegy látható és természetfeletti ismeretekkel bir-
nak. S ezért Khinában, főkép a nagyobb városok-
ban, számtalan efféle jós található, kiknek mester-
sége három század óta a legszebb virágzásnak
örvend. Ugyanis 300 évvel ezelőtt három tarto-
mányban zavargások törtek ki; egyik a másik
ellen harczolt és egy csan-keo (varázsló) büvésze-

tével a békét helyreállította s egy akkor dühöngött
ragadós betegséget megszüntetett. A Fo és Tao
papjai ez időtől fogva ezt a szokást fenntartották.
A varázs podig több betűnek egy feloldhatatlan
ogészszé való összekötésében áll. Ha pedig valaki
fel tudja oldani, akkor a varázs elveszti erejét. A
khinaiak babonaságai közé tartozik a többet kö-
zött az is, hogy naptáraikban az év szerencsétlen
napjait föl szokták jegyezni és meghatározni azon
foglalkozásokat, melyeket csak ezen vagy azon a
napon szabad folytatni. így például egyik napon
csak házasodni szabad, a másikon temetni, a har-
madikon ozt, a negyediken meg csak amazt vé-
gezni. A naptárban egy évre nem kevesebb, mint
150 ilyen végzetes nap van följegyezve.

** (Az orvosi táncz az indusoknál.) Indiában
a dob épen ellenkező czélra használtatik, mint ná-
lunk ; ugyanis betegségek olüzésére vagy meg-

nyugtatására, a haldoklók megmen tésére a haláltó
szóval mint lelki és testi gyógyszer. Minden egyéb
gyógymód kimerítésénél az utolsóhoz nyúlnak, a
dob varázserejéhez. A család összegyűl a haldokló
ágya körül: az atya, az anya, a nő vagy legidősb
gyermek, rendesen azonban egy a nőnemből elkezd
a dob lassú szomorú ütései alatt nyögve sóhajtani
és zokogni, mindinkább emeli hangját, és utóbb
sziv- és fülhasitó iszonyatos orditásba tör ki. A
dobon rögtön élénk tánezütenyt vernek, a jelen-
levők ünnepélyes kört képeznek, s míg a szo-
morgó személyek zokognak és jajveszékelnek,
addig a többi tánezol, mígnem a beteget pokoli
lármájukkal az öröklétbe segítik. Minél gyengébb
lesz a szerencsétlen, annál erősebben verik a dobot.
A lárma és zsibongás utóbb oly irtózatos lesz, hogy
a legvadabb vihart fölülmúlja. A benszülöttek o
szertartást orvosi táneznak nevezik.

m

A királyi pár zágrábi ni ja.
Az uralkodó pár zágrábi útja politikai jelen-

tőségű [tény. Az alkotmányosan megkoronázott
magyar király magyar miniszterolnöko kíséretében
látogatja meg Horvátországot, a magyar korona
alkotmányosan visszacsatolt részét, mely oddig
ellenségeként tekinté az anyaországot.

A horvát nemzet átértetto o látogatás fontos-
ságát és midőn kitörő lolkesedéssel üdvözli az al-
kotmányos uralkodót, az utóbbi időkben létesült
közjogi kiegyezés felett is megnyugvását nyil-
vánitja.

Érdekesnek és fontosnak tartjuk a lehetőleg
részletesen ismertetni ez utazást.

Ö Felségeik f. hó 8-kán reggel 7'', órakor
indultak el Budáról. A váratlanul beköszöntött
zord idő következtébon Mária Valéria főhgnő Bu-
dán maradt. 0 Felségeik csak egy különvonatot
vettek igénybe. A Zágrábban levő udvari személy-
zet összesen 140 ogyénből áll. Ő Felségeik kisé-
retébon voltak Andrássy Gyula gr. és Festetics
Gy. gr. miniszterek, Andrássy Gyuláné grófné, a
királyi főudvarmesternő, Nopcsa b., a királyné fő-
udvarmestere. A budai pályaudvarnál ő Felségei-
ket József és Albrecht főherczegek, Wenkheim B.
b. belügyminiszter és Zichy Foroncz gr., oz utóbbi
mint a déli vasúttársaság elnöke, fogadták. Ez
utóbbi rövid megszólítása után ő Felségeik helyet
foglaltak az udvari waggonban, mire a vonat meg-
indult a nagyszámú jeienvoltak éljenzései között.
A vonatot maga Bontoux ur, a déli vasúttársaság
forgalmi igazgatója vezette.

Székesfehérvárit nagyszámú népcsoport által
üdvözöltettek. Szógyényi főispán rövid üdvözlő
beszédet tartott, melyro ő Felsége a király kegy-
teljesen válaszolt s a felállított diszcsapat felett
szemlét tartott. — A vidék népe minden vasúti
állomásnál nemzeti lobogók s zenével jelont meg.
Mártonvásárott, hol a vonat 4 perczig megállt, ő
Felsége lelkes éljeneztetés közt kiszállt a vonatból.
Csontos szolgabiró üdvözlő beszédet tartott, melyre
ő Felsége néhány kegyes szóval válaszolt.

Nagy-Kanizsára 1 óra körül érkeztek ő Fel-
ségeik ; ott fél órára meg is pihentek reggelizés
végett. Kiszálláskor gr. Szapáry Géza főispán
üdvözlő beszédet tartott, mire király ő Felsége
igy válaszolt:

„Köszönöm a szívélyes fogadtatást, meg va-
gyok győződve, hogy a magyar mindenkor s
mindenütt szívesen látja fejedelmét, viszont én is
mindenkor s minden alkalommal azon vagyok,
hogy boldognak és elégedettnek lássam. Ez leg-
szebb örömem! Vigyék küldőiknek változhatlan
vonzalmamat!"

Ezután többekkel pár szót váltott a legszivé-
lyosobb nyájassággal ő Felsége, mely idő alatt
som lehetett a messze elnyúló néptömeget^lecsil-
lapitani a folytonos „Éljen a Király!" „Éljon a
Királyné" kiáltások miatt.

Pár perez múlva ő Felsége is bevonult az
étterembe, gr. Andrássy miniszterelnök, gr. Fes-
tetics és b. Bedekovics Kálmán miniszter, gr. Szá-
páry Géza főispán urakkal s katonai kitünőbb
főtisztekkel együtt. Ö Felsége a királyné mollett
már ekkor helyet foglaltak Thurn Taxis herczegnő
és gr. Andrássy Gyuláné.

ő Felsége a király huszár egyenruhában
volt, a királynő ő Felségo pedig egyszínű fekete
selyem ruhában, bársony felöltővel, kis magyar ka-
lappal, lehető egyszerűen volt öltözve.

A reggelizés alig tartott fél óráig, midőn ujo-
lag leirhatlan lelkesültség mollott az udvari disz-
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vaggonba szállottak ő Felségeik s szűnni nem
akaró éljenzés között a vonat lassan megindult.

A „Zalasomogyi Közlöny" irja, hogy ő Fel-
sége a királyné részére Letenyéről a miniszter-
elnök urnák édos anyja gyönyörű virágcsokort
küldött be, melyet gróf Andrássy Gyuláné ő Fel-
ségének kézbesített is, ki elmonetkor azt kezében
tartotta.

ö Felségeiket Horvátországban Zapresics
állomáson üdvözölték először küldöttségileg, még
pedig helybeli egyszerű földészek; a horvát hatá-
roktól fogva az egész vonal ünnepiosen ki volt
világítva; a számos rom és fellegvár vadregényes
látványt nyújtott a bengáli világításban.

A zágrábi indóháznál a bán, b. Rauch s báró
Gablenz várták a Felségekot. A váró-terembon a
polgármester üdvözlé a Felségeket, mire a király
igy felelt: „Orvendek, hogy hosszabb idő múlva
ismét megláthatom Zágráb hű városomat. Nekem s
a királynénak különös megelégedésünkre válik,
hogy loyalis érzelmeik kifejezését személyesen elfo-
gadhatjuk. Tudassák polgártársaikkal szívélyes
üdvözletünket." A bevonulás a közönség logzajosabb
zsiviói közt történt. Az utczák ünnepélyesen ki
voltak világítva és fellobogózva, örömtüzek égtek
a hegyeken s a Száva partjain, a lelkesedés min-
denütt igen nagy volt. Hosszú kocsisoron vonult
be az udvar, melynek élén főurak képezték a ban-
dériumot; a király nyitott, a királyné zárt kocsi-
ban ült. A báni épületnél másodszor üdvözölte a
bán a felséges párt. A királynén fekete bársony-
ruha és magyar kalap volt. A tömegek egész éjjel
hullámoztak az utczákon. Andrássy, Beust, Bede-
kovics és Festetics minisztereket az országgyűlés
küldöttségileg üdvözölte. Strossmayer püspök ia
Zágrábba sietett.

A zágrábi fogadtatás előzményeiről ezeket
irja az ottani újság: „Az utczák mindinkább élén-
külnek. Zászlók lobognak szerteszét a nyüzsgő
tömeg fölött. Minden ablakból szövet, s lomb-erdő
folyik alá. Most vannak az utolsó előkészületek
az ünnepélyre, mivel a délután az — örömé. Ne
omeljo ekkor egy munkás-kéz so munka-eszközét.
Hassa át az öröm hullámzása a legalsóbb rétege-
ket is! Itt egy guirlandot erősítenek meg, oda még
egy koszorút tűznek; de még néhány színes lámpát
alkalmaznak, ott rontja a szinvegyület öszhangjat
más: elviszik. Ezek a gondos, rendező kéz utolsó
igazításai. Mindenütt simit még egyet, rendbeszed,
áthelyez, kiigazít: azután rendben van minden.
Ott viff pórserog iő az Ilica felől, utánuk nejeik,
leányaik; minden arcz örömtől sugárzik. A nok
bámulják a sok ékességet, a férfiak vig dalt zen-
genek. Omnibuszok, bérkocsik robognaka tömeg
között, a zaj a tömeggel nőttön nő. Az idegenek
bámulnak a nyüzsgő sokaságon. Az Ilica-térről a
hosszú- és kép-utezán át hullámozva, a Mark-térre
ömlik a tömeg; majd egy ellen-áramlat a Jella-
csics-térre ragadja. Itt egy fényes fogatnak csinál-
nak utat a rendezők, s szájról-szájra megy egy-egy
ünnepeltobb egyéniség neve, ott tarka-barka cso-
port vig hangon cseveg a nap eseményeiről. Újsá-
got tud s beszél mindönki, száz és száz változásban
ugyanazt; ki mondja meg, melyik igazé változa-
tok közül s melyik a költemény? A felső Ilicánál
kevésbbé hemzseg a tömeg. Itt emelkedik az egyik
diadalív falkoronájával, ennek tetejéről köszönti
majd őFolségöket az első dörgő „zsivio!" Zászlók
lengnek rajta vig csattogással, ép, mint a közeli
Jellacsics-téren s a szomszédos pompás épületeken.
Az egész város szerte fény- és ékességbe öltözött;
de a tűzpontot mégis az alsó Ilica, a hosszu-uteza
és a Mark-tér képezi. A mészárszék-uteza szögle-

tén a Bothe-ház ragadja magára figyelmünket
majd a Pongrácz-féle ház, előkészületeivel fényes
kivilágításra. Zlatarovics, Milecsics házai virágfü-
zérokkel ékesitvék. Tovább haladva, a nagy dia-
dalívhez érünk, melynek dús szinvegyületo kelle-
mes látványt nyújt; majd a két obeliszk vonja
magára figyelmünket, czimereivel és lobogóival. A
város díszében azon szivélyesség rejlik, mely a
szivből ered; azon háboritlan hazafiui érzet, mely
omez egyszerű nyilatkozataiban többet mond, mint
a logékesszólóbb szavak mondhatnak."

Közleményünket a következő távirati tudósí-
tásokkal egészítjük ki:

Zágráb, márcz. 9. Király ő Felségo ma fo-
gadta az országgyűlés tagjait testületileg, és a
hatóságok küldöttjeit. Az országgyűlés üdvözle-
tére ő Felsége előbb horvát s később német nyel-
ven igy válaszolt:

„Örömmel fogadom önök hódolatáta királyné
nevében is. örülök rajta, hogy alkalmam van,
önöknek szóval is kifejezhetni teljes elismerésemet
ama hazafias készségért, molylyel a Magyarország-
gal való kiegyezés alkalmából atyai szándékaim
létesülését előmozditák. Meg vagyok róla győ-
ződve, hogy önök ezáltal a legbiztosabb alapot
nyerték meg, hónuk üdvös kifejlődése számára, s
hogy a két testvér-nép őszinte egyetértése mind-
kettő jóléte emelésére nézve a loghatályosb esz-
köznek fog bebizonyulni."

A helyhatóságok küldöttségének szónoklatára
O Felsége ezt válaszolá:

„Örömmel fogadom horvát-szlavón helyható-
ságaim üdvözletét. Bizton hiszek arra számithatni,
hogy önök a közigazgatás és törvénykezés czél-
szorü kezelése által atyai törekvéseiméit buzgón
támogatandják. Vigyék inog megbízóiknak az én
s a királyné szíves üdvözletét."

Márczius 9-én délután a király és királyné a
lakosság élénk és lelkesült éljenzései közt a város-
ban séta-kocsizást tettek.

A szinházi díszelőadás fényesen sikerült. —
Ő Felségeik dörgő „Zsiviók" és „Éljenek"-kel
fogadtattak. Gr. Andrássy, ki olébb/jelent meg
mint ő Felségeik, szintén hangos „Éljenek"- és
„Zsiviók"-kal fogadtatott. Beust gróf az előadás
folyamában jelent meg a színházban.

Zágráb, márcz. 10. Ö Felsége ma délelőtt
szemlét tartott az itteni helyőrség felett; oda- és
visszamonote alkalmával a nép nagy lelkesedéssel
üdvözölte. A szemle után magán kihallgatásokat
adott ő Felségo.

A királyné ma meglátogatta a szürke-néniké-
ket, a kisdod-óvodákat s más közintézetekot.

Királyné ő Felsége a fiumei küldöttséghez
igy szólt:

„Sajnálom, hogy Fiúmét ezúttal nom látogat-
hatom meg. Mindazáltal vigyék meg polgártár-
saiknak szíves üdvözletem mollett azon biztosítást
is, hogy önök városának jövője és jóléte iránt a
legmelegebb rokonszenvet táplálom."

Zágráb, márcz. 11. Gr. Andrássy miniszter-
elnök a horvát országgyűlés nála tisztelgő kül-
döttségének horvát nyelven felelt, mi a legzajo-
sabb zsivióval fogadtatott. A miniszterelnök a
horvát kiegyezésről szólt, mely — úgymond —
semmiben sem csökkenté Horvátország jogos óha-
jainak teljesítését. A kiegyezés omelé a korona
fényét, a két testvérnép jóllétét s a jövő fényesen
igazolni fogja a horvát országgyűlés eljárását.

Királyné ő Felsége 12-ikén indult vissza
Zágrábból Budára; a király előbb Fiúméba megy,
onnan 19-ikén érkezik vissza.
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Melléklet a Vasárnapi Ijság 11-ik számához 1869. márcz. 14.
Irodalom és művészet.

= (A szinházi képezde gyakorlati vizsgái)
közül a drámai márczius 10-kén délben folyt le a
nemzeti színpadon. A növendékek gondos készü-
lése, bátor és fesztelen modora a színpadon, to-
vábbá legtöbbször igen értelmes szavalása, valóban
dicséretet érdemel s a tanárok munkálkodásának
dicséretes eredménye. A hol a szerep épen talált
az előadók egyéniségéhez, már teljes élvezetet is
nyújtott játékuk egy-egy jelenetben. így pl. Rá-
kosi Szidónia k. a. a lowodi árva szerepébon, vagy
Helvey Laura k. a. a Göthe „Testvérek" czimü
darabjában a nagyon szépen, költőileg jellemzett
naiv leányka alakjában. — A férfiak közül is töb-
ben látszanak hivatással bíróknak, s kivált hang-
juk tisztasága és ércze nagyon jó hatást tett. A
közönség nagy megelégedéssel távozott s érdekkel
várja a vasárnap d. u. tartandó vígjátéki vizsgát.

** (Lamartine) négy kötetre terjedő emlék-
iratot hagyott hátra. Az egész tisztázat saját ke-
zétől. Dolgozott, míg keze bírta a tollat.

** (Dr. Ditz Henrik) „A magyar mezőgazda-
ság" czimü jeles munkájának magyar fordításából
a 2-ik füzet megjelent, Aigner és liautmannál. A
kiadók jelentik, hogy e füzet a nyomdák tulhal-
mozottsága miatt késett az ígért időn túl; a többi
füzot rövid időn megjelenik. Ditz munkáját mint
már emiitettük, Halász Gábor fordítja magyarra.
Egy-egy füzet ára 1 frt.

= (Gyárfás István,) kitől néhány jeles törté-
neti közlemény jelent meg a „Budapesti Szemlé"-
ben, „Századok"-ban stb., s ki már huzamosb idő
óta behatón foglalkozik a jászkunok történelmé-
vel, most előfizetést hirdet „A jászkunok története"
czimü három kötetes munkája első kötetére, mely
30 ivén a régi hún-seythák történetét tárgyalja a
legrégibb időtől az Árpád alatti honfoglalásig. Az
előfizetés 2 ft 50 kr. a szerzőhöz Halasra küldendő
apr. 15-kéig. Ajánljuk a történetkedvelő közönség
figyelmébe.

** (Az „ErdészetiLapok'1) szakközlöny nyol-
czadik évfolyamának II. füzete megjelent. Tartal-
ma : Fonóvessző-tenyésztés. Az orsz. erdészeti
egyesület közgyűlése Debreczenben. A magasabb
hegységekről és azok újra erdősitéséről stb.

** (Komócsy Józsefnek) a Kisfaludy-társaság
által kitüntetett szatírája : „A nyeglék" egy kis
füzetben megjelent Aignernél. Ára 30 kr.

** (Beküldettek szerkesztőségünkhöz:) 1. Ész-
revételek Kossuth Lajosnak „Együttes válasz so-
kaknak" czimű leveloire. Irta Bodnár István ügy-
véd, B.-Gyarmaton. Ára 20 kr. — 2. Beszéd,
melyet a pozsonyvárosi Deák-párt alakulásakor
1869. febr. 14-kén tartott Barta Béla. Nyomatott
Pozsonyban.

*'" (Jövő ápril elsejétől kezdve) német nyelvű
politikai ellenzéki lap fog megjelenni, a „Hon"
által képviselt politikai elvek szollemébon.

^ (A kolozsvári színpadon) nagy hatással
adtak közelebbről egy „Eglantine" czimü szín-
müvet Mauthner Edétől, Sáini Lajos munkatár-
sunk fordítása után. Szépné jutalmára került
színre és átalános elismerésben részesült.

= (Uj zenemüvek.) Táborszky és Parsch kia-
dásában ismét két uj zenemű jelent meg: „Czigány
vagyok, rest a nevom" csárdás zongorára, szorzé
Hedry Ferencz — és „Mannsfeld-Polka" zongo-
rára szerzé Körner A., ára az elsőnek 60 kr., az
utóbbinak 50 kr.

— (Mai számunkhoz) mellékelve küldetik
szét a „Nefelejts" szépirodalmi és divatlap előfize-
tési fölhívása a jövő évnegyedre.

Közintézetek, egyletek.
— (A magyar tudományos akadémia XXlX-ik

nagygyűlése) folyó évi april 10—17. napjaira,
következő rendben tűzetett ki: April 10. A meg-
jelenés. — 11. Osztályok értekezletei. 12. (Kendos
osztályülés 13—14. Nagygyűlés. 16. Igazgató ta-
nács ülése. 17. Ünnepélyes közülés.

** (A magyar tud. akadémia) f. hó 8-kán tar-

Petzval Ottó — általa" gőzdobnak nevezett szer-
kezetet mutatott bo rajzban, s azt körülményesen
leírván, az elméleti részletezésen kivül annak gya-
korlati oldalát is felmutatá, kiemelvén e téreni
jelentőségét. E szerkezet a gőzgépeket akarja re-
formálni; Petzval találmányának, állitása szerint,

fő előnye az erőkimélés. A felolvasás végeztével
többen ellene szólottak, azt állítván, hogy oz elmé-
letet régen ismerik, de kivihetotlen. Petzval nem
tartja annak. Eldöntés a gyakorlatra maradt. Tit-
kár jelenti, hogy a rimaszombati takarékpénztár
100 forintot küldött a fedél kiépitéséro.

** (A nemzeti színház igazgatósága) műuta-
zási tőkét készül alapitani, melynek kamataiból a
tehetségosb tagok a szünnapokban külföldi utakat
tennének, tanulmányozás végett.

** (Egy részvény társulat) Posten létesítendő
magyar operetté látványos szinház ügyében vasár-
nap, márcz. 14-én délelőtt 10 órakor, a nemzeti
kör nagy termében alakuló nagygyűlést fog tartani.
— Az ügy élén Szitányi Izidor, Wahrman Mór,
Ballássy Antal és Gelléri Szabó János urak állnak.

** (Az irói segélyegylet pénztárnoka) Szath-
mári Lajos, ki e tisztet eddig is szivességből teljo-
eité, — most halmozott teendői miatt lemondott
a pénztárnokságról. Az egylet pénztárnoka ezontul
a magyar földhitelintézet lesz.

** (A népbankok) lelkes pártolója Konossoy
Kálmán, írásban és tettben egyaránt buzgólkodik,
ez üdvös eszmének minél nagyobb mérvbeni való-
sítása körül. Fohérmogyében máris sikerült néhány,
szép sikerrel működő népbankot létrehoznia. E
napokban pedig küldöttségileg kérték fel, nyújtson
segédkezet egy Váczott fölállítandó ilynomü inté-
zet életbeléptetésére.

** (A maros-vásárhelyi takarékpénztár) a ma-
gyar királyi földmivelés-, ipar- és kereskedelmi
minisztérium által m. évi ápril 3-án 4261. sz. a.
megerősített alapszabályai alapján megalakulva,
működését folyó 1869. évi márczius hó l-jén mog-
kezdé.

** (Meghívás.) Az orsz. magyar gazdasszo-
nyok egyletének évos közgyűlése márcz. 20-kán
délelőtt 10 órakor a városi redout nagy éttermé-
ben fog megtartatni; nem tagoknak megjelenése
is szivosen fogadtatik. Pest, 1869. márczius 6-án
tartott választmányi ülésből. — Sztupa György,
jegyző.

** (A franczia-magyar bank) megalakult. A
bank alaptőkéje 32 millió, mely 200 frtos részvé-
nyekre van fölosztva. Elnökéül gr. Károlyi Edo
választatott meg.

© (Az „egyptomi magyar egylet") márczius
15-ón ünnepélyt készül tartani Kairóban. Évfor-
dulója o nap egyszersmind a kis számú, do lelkes
egylet megalakulásának is; ez egylet most segély-
egyletté alakul át. Alexandriából és vidékéről az
összes ott levő magyarság mog fog jelenni az ünno-
pélyro Kairóba. Á német, olasz, franczia, angol
munkás-egyleteket is moghivták.

Egyház és iskola.
** (A pesti egyetemhez) rendes tanárrá nevez-

tetett ki dr. Riedl Szende, a német nyelv és iroda-
lom tanszékére.

** (Pestvárosi ipar-tanoda) ünnepélyes meg-
nyitása márcz. 7-én délelőtt ment véghez a reál-
tanoda nagy teremében. — Az ipartanoda Pest-
városa által tartatik ugyan, fenn, azonban ahhoz
mintegy 1000 frtnyi segélylyel a kormány is járul.
A megnyitó-beszédet Havas Ignácz tartotta, mint
a város megbízottja, s ajánlá az intézetet mindön-
kinek és főként a kormánynak, mely különben is
teljesen méltányolja az intézet horderojót,— figyel-
mébe. Ezután Mészáros Ferencz vallás- és közok-
tatásügyi miniszteri osztálytanácsos, mint a mi-
niszter helyettese tartott beszédet.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
— (A napszámdrágaság okai.) A „Gazdasági

Lapok" közli az orsz. magyar gazdasági egyesü-
sületnok emlékiratát a napszámdrágaság ügyében.
Ezen emlékirat szerint a napszámdrágaság okai
következők: 1) A gyér népesség; 2) a népesség
aránytalan fölosztása; 3) a megváltozott gazdasági
viszonyok, különösen a magtormolés tulemelkedése,
átalában a gazdálkodás belterjességének fejlődése
s a földmüvelés területének nagyobbodása; 4) a
két utóbbi év jó, illetőleg kielégitő termése; 5) a
múlt évi tavaszszal a fővárosban megindult nagy-
mérvű építkezés; 6) az országos vállalatok moz-
galmai, nevezetesen a vasúti építkezések; 7) a
gyáripar emelkedése; 8) a cselédtartás és különösen
az aratók fölfogadása körüli visszásságok; 9) a,
különféle vallásfelekezetek nagyszámú ünnepei;
10) a megszaporodott pénzmennyiség; végre 11)

a munkásnép követeléseit s rendetlenségei hajla-
mát fokozta azon lelkiismeretlen izgatás, mely föl-
adatul tűzte ki, a fönálló rend és törvények iránti
tiszteletet a nép kebléből kiirtani.

** (Pestvárosa) nagy kölcsönénok egy része
300,000 frt, a közönség számára e hó 18., 19., és
20-dik napjain fog aláírásra kitétetni. 100 frt név-
leges értékre 93V2 frt befizetendő; a visszafizetés
33 év alatt történik, addig 6% kamatozással. A
kölcsön adómentes, félévenként kisorsoltatik s az
aláirt összeg öt részletben fizetendő be és pedig az
első f. é. ápril 1-én, az utolsó 1870 jul. l-jén.

** (A hamburgi vágóhidak) tanulmányozására
Pest városa által kiküldött"bizottmány f. hó 29-én
indul útnak; tagjai: Kammormayer Károly városi
tanácsos, Flór főorvos, Dioschor József építész,
Cserhalmay Ferencz városi főkönyv vivő, Virág A.
képviselő, ítiegler J. vásári felügyelő, és Vogler
József városi mérnök.

** (Transparens hirdetések.) Gira Ferencz
engedélyért folyamodott a városhoz, hogy több
élénkebb helyen öntött vasból készült nyolez-szegü
kioszkokat állíthasson fel, melyekon transparens
hirdetések és mindegyikén egy-egy tranparens óra
lennének alkalmazva.

"'* (A Gellérthegy keleti oldalán) kőbányát
fognak nyitni, mely után a vállalkozók évenkint
1000 frtot és 100 köbölnyi anyagot, ezenfelül
pedig minden köböl után 1 frtot adnak a vá-
rosnak.

** (A disznókereskedés Kőbányán) naponként
nagyobb terjedelmet nyervén, beállott egy disznó-
ölésre szánt épület szükségessége. E miatt a városi
tanács a Hamburgba küldött bizottmányt megbízta,
hogy különös figyelme tárgyáva tegye az ottani
nagy magán disznó ölotési helyeket, melyekben
naponként 500—600 disznó öletik le.

** (A legközelebbi marhavásár) Pesten a mar-
havész miatt nem fog megtartatni.

Közlekedés.
/ (A lánczhid megváltása) ügyében erélye-

son folynak az alkudozások. A leltár fel van véve
s a tárgyalás eredményét a f. hó 20-án tartandó
közgyűlés elé terjesztik. A kormány s a lánczhid-
társulat közötti alkudozás Károlyi György gr. és
Wodianor Albert báró urakra bizatott.

f (Dunai közlekedésünk) folyton növekvőfél-
ben van, legújabban az „Országos gőzhajó társa-
ság" életbelépése által. Áz aláírás f. hó 16. 17. és
18-án lesz a koresk. banknál; ugy látszik, hogy a
a vállalat jó kezekben van, miután a „Lloyd" sze-
rint a részvények máris 8—9 frt folülfizetéssel kel-
nek a börzén.

J< (A múlt heti viharok és hózivatarok) szá-
mos helyen megrongálták a távirdai sodronyokat.
Különösen Eszék és Vukovár, Eszék és Dárda
között százával hevertek a kitépett oszlopok, s a
sodrony összevissza volt szakgatva. Csak megfe-
szített fáradozással lehetett a közlekedést helyre-
állítani.

f (A kassa-oderbergi vasútnak) nem elég
fátuma, hogy sehogy sem tud épülni, de a már ki-
épült részben sincs köszönet. Múlt napokban ogy
hegyoldal szakadt le a sínekre, e hó 6-án pedig
Teschen mellett másfél öl magas töltésről losiklott
a vonat, a sinköz hiányos volta miatt. Emberhalal
nem történt; két mozdonyvezető, valamint a posta
kisérőjo azonban súlyosan megsérültek. A közlo-
kodés ennek folytán ismét beállittatott.

Mi ujság?
** (Pestmegye kisgyülése) _a_ választási rond-

fentartás tárgyában kiadott minisztori rendeletet,
az ápr. 12-iki közgyűlésre tetto at, s a mogyei
tisztviselőkot a szigorú rendfenntartásra utasitá. E
határozatra a minisztérium újabb rendeletet kül-
dött le Pestmegye alispánjához, hogy a föntebb
emiitett miniszteri rendeletet azonnal hirdesse ki.
A kisgyülés erre elhatározta, hogy a megyoi bi-
zottmány feloszlatásából és a hivatalnokok fel-
függesztéséből az egyes egyénekre hátrány ne há-
romoljék: a kisgyülés óvásának fentartásával a
miniszteri rendeletet kiadja a tisztviselőknek ki-
hirdetésre. Egyszorsmiud elrendolé a kisgyülés,
hogy a vesztegetés és csábítás tanyái, azon korcs-
mák, melyekben a bor ingyen méretik, va.gy a hol
vesztegető lakomák tartatnak, bezárassanak. To-
vábbá mogujittatik azon korábbi megyei határo-
zat, miszerint a korcsmák az egész megye terüle-
tén osti 9 órakor bezárandók.

ÍJ
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4 :̂ (Képviselőválasztások.) F. hó 12-ig a kö-
vetkező választásokról értesültünk : Komárom-
városban Ghyczy Kálmán; Pozsonyban Szlávy
József államtitkár és Lónyay Menyhért pénzügy-
miniszter; Erdélyben Széken Éber Nándor, Deák-

tpárti; Esztergammegyében Keményfi jobboldali és
Andrássy Gy. baloldali; Sárosmogye zborói kerü-
letében Dobrzánszky helyett gr. Szirmay Forencz,

fpDeákpárti; Pozsonymegyo szenczi kerületében ifj.
*gr. Zichy József, Felső-Csallóközbon Olgyay Zsig-
mond, jobboldaliak; Hontmegye némoti kerületé-
bon Ivánka Zsigmond, Deákpárti; Nagy-Váradon
Györffy Gyula baloldali; Sárosmegye girálti kerü-

iletében Bánó József, Eperjosen-Bw/anovtcs Sándor,
^jobboldaliak ; Xagy-Kőrösön Gubody Sándor, Gyu-

lán Beliczay István, baloldaliak; Aradon Aczél
~ er Deákpárti.

— (A természettudományi társulat) múlt havi
ülésein Dapsy László érdekes fölolvasásokat tar-

*tott a Tisza-szabályozás befolyásáról a magyar
talajra és éghajlatra. Ezeknek egyike a „Termé-
szettudományi Közlöny" f. havi füzetében meg-
jelent. A tárgy annyira közérdekű, hogy ez érte-

lmezést, a nevezett közlöny után, kivonatosan mi is
Ijjónak láttuk mai számunkban megismertetni olva-
dóinkkal.

= (Beniczky Lajos esetére) vonatkozólag az
,,E11." ugy értesül, hogy Postmegye hatósága új
nyomokat fedezett föl; ennélfogva a vizsgálat új-
ból megkezdetett.

-\f (Berlioz Hektor) nagyhírű franczia zene-
szerző és iró, ki a magyar nemzet előtt is örökre
emlékezetes a „Rákóczi-induló" átirata által, —
meghalt Parisban.

-j-j- (Az unitáriusok ős Buda várában köze-
lebbről istenitiszteletet tartottak.) Egymásután köz-
lik e hirt most a pesti napilapok. A dolog annyi-

fban érdekes , hogy közelebbről nem tartottak
istenitiszteletet ős Buda várában az unitáriusok;
hanem tartottak volt a múlt év karácsonában. Ak-
kor mi mogirtuk; valamelyik vidéki lap kiollózta
és közli most; és több pesti lap utána mondja. —
Ez pediglen világért sem első osot az újdonságok
ilyenszerü elavasodására.

** (Woroneczky herczegnek), kiről életiratot és
arczképet januárius folytán közölt lapunk, a pesti
ifjúság emlékszobrot szándékszik állítani; e vég-
5 bői bizottság alakult.

** (II. Endre aranybullája körül) Mircse Já-
hazánkfiának Velenczében tett felfodezései, a

magyar közjog e sarkalatos alapokmányát egé-
szen uj alakban mutatják fel. A codox, melyben
II . Endre bulláját találta „monumentorum collec-
tio" czim alatt 215 lapra terjed és semmi egyebet
nem tartalmaz, mint a X — X I I I . századokban ki-

í rályok és fejedelmek által kiadott azon nevezete-
sebb diplomákat, melyeken a közjogi viszonyok
rendeztettek. — Legrégibb I. Ottó császár diplo-
mája 962-ből. A magyar okmányokat kivéve, min-
den más nemzet okmányai már lomásoltattak és
kiadattak, a codox hitelessége kétségen kivül áll s
kiderül abból, hogy aranybullát Endre király
1233 előtt nem adott ki, s eddig ismert — külön-
ben is sokfélekép variáló szövegei nem egyeznok a
valódival minden pontban.

** (Választási nevetségesség.) Egerben egy
csoport asszony tüntetést rendezett Csiky Sándor
tiszteletére. Egy ottani levelező következőleg raj-
zolja a ritka s drastikus jelenetet: Tessék kép-
zelni egy 130 nőszomélyből álló, üvöltő s lár-
mázó csapatot, molyot leginkább parasztnők, gyü-

; mölcs- és zsomlyeáruló kofák, politizáló szolgálók,
•czigány- és polgárnők képeztek, mely utóbbiak,
I számra mintegy 8-an a menet élén lépdeltek nagy
'büszkén, előttük nagy fehér zászlóval, melyen e
felirás állott: „Igazság, egyenlőség, testvériség."
Közvetlen mindjárt haladott az „amazon lovasság",
utánok az üvöltő asszonytömeg a feneketlen egri
sárban czammogott nemzeti zászlókat lobogtatva.
A zür-zavaros tömeg közepén rongyos czigányok
nyeggették hegedűjüket s egy vén vadászkürtöt.

Tessék hozzáképzolni még a menethez a sok utcza-
kölyköt, kik annak szegélyét képezték, a részeg
paraszt suhancz sereget, s lehet fogalma bárkinek
is a szombati ,,asszonymenet"-ről, mely mindenki-
nek méltó boszankodására az utczákon átvonult
s végre Csiky háza előtt megállapodott, hogy a
nagy „népemboré"-nek ovacziót csináljanak. Csiky
megjelent; az átnyújtott lobogót elfogadta és egész
komolyan beszédet tartott. — Oh, szent szabadság,
minő komédiák történnek a te nevedben!

** (A városi kapitányság) jelentést tett a ta-
nácsnál, melyben kiemeli, hogy a kapitányság
helyiségei oly szűkek, miszerint nem csak a hiva-
talnokok vannak akadályozva munkájukban, de a
közönség is gyakran órákig kénytelen a folyosón
várakozni. Egyúttal a pénztár-osztály is jelentette,
hogy helyiségei az uj kölcsön kezelésére nem lesz-
nek elégségesek. A tanács ezeknél fogva az alpol-
gármestert és főkönyvivőt küldte ki, hogy a hiva-
talos helyiségek megnagyobbitását illetőleg javas-
latot tegyenek.

** (Négy új mérnöki állomás Pesten.) A bel-
ügyminisztérium engodélyezte a városi közgyűlés
azon határozatát, hogy a kövezési és csatornázási
munkálatok felügyelete és vezetésére Pesten négy
új mérnöki állomás szervoztessék 1000—1000 frt
évi fizetéssel.

** (Az évek előtt nagy zajt ütött) végrendelet
hamisitási perben (2 millió frt volt szóban) Buda-
városa törvényszéke kimondta az Ítéletet, mely
által gr. Almásy Albert 5 évi, Voda Antal 2 évi,
Klein József 3 havi fogságra Ítéltettek.

** (Sarolta császárné) 1000 frtot adományo-
zott a „Radetzky" nevű hajóval elveszettek hátra-
hagyott családai számára.

** (A bécsi arzenál) bérbeadásáról, annyiféle
hir után végre azt jelentik, hogy a bérleti pályázat
o napokban kihirdettotik; külföldiek kizáratnak.

** (Budafán, Zálamegyében) jelentékeny ter-
jedelmű kőszénmedenezét fedeztek fel. A kőszén
néhol alig van betakarva földdel; terjedelme 1500
holdnyi a Kanizsa-Pragerhof közötti vonalon.

** (Névváltoztatások.) Ungerleiter Adolf Ung-
vári-VA, Frieschauf Károly Üdényi-re, Popler Li-
pót Pálmai-ra,, Zezulka Vilmos Madarasi-ra,
Schmidt József Kovács-ra,, Ptacsek János Mada-
rasi-ra változtatták neveiket.

** (Halálozások.) Baján a napokban temette-
tott el Pilaszanovics Károly 47 éves korában. 84
éves atyja Pilaszanovics Péter és anyja Mária,
arany-menyegzős pár, szivreható fájdalommal ki-
sérték örök nyugalomra elhunyt fiukat. — Baiko-
vich Márk, Pestváros tvszéki tanácsnoka márczius
8-án 47 éves korában meghalt. — Vértessi Mór, Vér-
tessi Arnoldnak a „Magyarország és nagyvilág"
szerkesztőjének fivére Pesten meghalt.

— (Jelentés.) A „Szabadságharcz" nyolcza-
dik füzete már sajtó alatt van, melyet midőn ezen-
nel tudatok, egyszersmind kérem a tisztelt előfize-
tőket, miszerint legyenek egy kis türelemmel, ha
a sok bajjal és utánjárással járó munka kiállítása
nem haladhat oly gyorsan, mint egyelőre hittük.
A sajtó szabad s nagy számmal lévén előfizetőnk,
nincs mitől félni, hogy a vállalat talán nem lenne
befejezhető. Különben mihelyt egyes füzet elké-
szült, azonnal útnak indittatik rendeltotése helyére.
— Egyúttal jelentjük, hogy a munka Kolbenheyer
fordítása szerint, német nyelven is megjelenik s az
első füzet már sajtó alatt van.

Pest, márcz. 10. 1869. Vargyas Endre.

Nemzeti színház.
Péntek, márcz. 5. „Misantrop." Vígjáték 5 felv. Irta

Moliere; ford. Szász Károly.
Szombat, márcz. 6. „'Észak csillaga." Opera 3 felv. Ze-

néjét szerz. Meyevbeer.
Vasárnap," márcz. 7. „Trónkeretb'"Szomoruj&ték5 felv.

Irta Szigligeti.
Hétfő, márcz. 8. „Miaantrop." Vigj. 5 felv. Irta Moli-

ere; ford. Szász Károly.
Kedd, márcz. 9. „Lohengrin." Kegényes opera 3 felv.

Wagner Richárdtól.

Szerda, márcz. 10. „Házasság XV-ik Lajos alatt." Vigj.
5 felv. Irta Dumas; ford. . . .

Csütörtök, márcz. 11. „Sevillai borbély." Víg opera 2
felv. Zenéjét szerz. Rossini.

Szerkesztői mondanivaló.
— Pozsony. Sz. I. Az érdekes adatokat köszönettel

vettük, valamint a távirati sürgönyt is.
— Kisújszállás. H. L. Az előbbi nyiltposta nem

önnek, hanem egy hontmegyei H. L.-nek szólott. Közlemé-
nyét, melyre ön szavainkat balul értette, a jövő hóban meg-
kezdendjük. A P. U. kívánt számát megküldettük. Rendesen
fog járni a lap.

— M.-Vásárhely. M. A. A két románezban látszik némi
tehetség s érzék a költői tárgyalás iránt; de még a közöl-
hetés mértékét nem érik el. Később talán sikerültebbet
kaphatunk.

— Keresztár. K. K. A „Hajnal"-ra nem derülhet a
nyilvánosság napja. Nem méltó rá.

— Szerelem és pipadal. Volt már sokszor, sokkal
jobban. Társai sem érnek egy ütet taplót. E mutatványok
után Ítélve, nem kérünk a többiből.

— N.-Várad. St. A. Sajnáljuk, hogy kivánatát nem
teljesíthetjük. A szerkesztőség csak annyi példánynyal ren-
delkezik, mennyit — legszigorúbban kimérve, — rendes
munkatársai vesznek igénybe.

— Váczi Béla. A közleményt érdekkel olvastuk, s
közelebb adni fogjuk. Nem volna-e horvátországi utazásá-
ból még valami érdekes közleni való ?

— N.-Oroszi. R. 1. Levele e hétre már későn érke-
zett ; a jövő számban azonban adni fogjuk. Tudósítását a
választás eredményéről is elvárjuk.
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HIRDETÉSEK.

— T. vidéki tudósítóinkat s általában lapunk olva-
sóit és barátjait fölkérjük, hogy a képviselőválasztások
lefolytáról s eredményéről lehető röviden s részlethaj latla-
nul tudósítani sziveskedjenek.

SAKKJÁTÉK.
485-dik sz. f. — Blumenthal Oscártól

(Berlinben.)
Sfttét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

A 480-dik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól, t)

Világos. Sötét.
1. He2—f4 Kh4—g5:
2. Hf4-g6:f Kg5-f6
3. e4—e5 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Bennó. — Karczagon : Kacsó
Lajos.— Miskolczon: Czenthe József. — Csákváron: Kling
Iván. — Londonban: Georgias Viktor. — Debreczenben:
Parragh István. — Jászkiséren : Galambos István. — Gel-
sén: Glesinger Zsigmond. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Haraszti. Gr. F. B. A 482-dik fel-
adványt Gold Samutól nem_ mint 4 lépésest, hanem mint
3-ast közöltük. — A 483-dik Czenthe-féle feladványban
Vh3—d3-ra Bb5—61 az ellenhuzás. Ajánljuk becses figyel-
mébe.

Melléklet. Előfizetési felhívás a „Ne-
felejts" 1869. april—júniusi folyamára.

Hónapi- és
hetinap

14
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Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
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C 5 Fekete v.
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Helibert pk.
Gertrud, Patncz
Sándor, Kde
Fájdalmas szűz
Joakim patriar.

C a Jadica
Szondiké
Ábrahám
Földike
Sándor, Ede
József
Hubert

Hold változásai.
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4 Gerasim
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TARTALOM.
Lamartine (arczkép). — Őszszel. — A Pap tava (folyt.)

— Képek a hazai népéletből (képpel). — Herczeg Kara-
gyorgyevics Sándor (arczkép). — Sokol vára Szerbiában
(képpel). — Kazinczy Ferencz naplója budai fogságában
(folyt.). — A Tiszaszabályozás befolyása a magyar talajra.
— Egyveleg. — Tárház: A királyi pár zágrábi útja. —
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egy-
ház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés.
— Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. niagyar-uteza 21. sz.)

Tavaszi árjegyzék
Tftrsch F.-töl,

váczi-uteza 19-dik szám a „nagy Kristóf" mellett Pesten.
8^"* Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel mellett értetődnek, *9@

Függönyök és butor-védkendők.
Angol csipke-függöny, két szárnyos, egy ablakra, 5.75, 8,10, 12,14 forint

és feljebb.
Angol csipke butor-védkendók, drbja 30, 40, 50, 60, 80, kr. és feljebb.

Himzetek, csipke, fehérncmüek, meglepő szép s leg-
újabb divat szerinti tárgyak:

részint érkeztek, részint naponkint érkeznek, s a legolcsóbbtól a legfinomabbig lehető
legjutányosabb árakon kaphatók.

Gyász-czikkek Crepe-böl vagy csipkéből u. m. chemisette-ek, gallér és
kézelők, fátyolok, zuáv-ingek, fökötők, valamint

Csipkekendök, Botondé-ok s Köpenyek nagy választékban feltűnő
olcsó árakon.

Különösen finom czikkek:
Brüsseli aplicatió ruhák 400, 600,1000 forint és feljebb.
Aplicatió legyezők elkészitve 36, 40, 50, 60 forint és feljebb.
Aplicatid és Chantilli csipkék és fodrok minden szélességben.
Aplicatió zsebkendők, „Barbe"-ok, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 40 forint és feljebb.
Az elősorolkakon kivül szolgálhatok még minden a szakmámban tar-

tozó czikkekkel. 421 (1—3)

Ráth Mór legújabb kiadásai!
kaphatók saját könyvkereskedésében Pesten a „vastuskóhoz"

és minden könyvárusnál:

A magyar nemzet jelene és jövője.
Nagy feltűnést okozó politikai s történelmi tanulmány.

Ára 90 kr.

STATISTIKAI ELŐADÁSOK
melyek a közgazdászat! miniszter által szervezett statist. tanfolyamban tartattak:

1. füzet A statistika elmélete. Előadta dr. Kőnek Sándor. Ara 1 ít.
2. » A népszámlálás. Előadta Keleti Károly. Ara 40 kr.
3. » A népesedési mozgalom. Előadta dr. Barsi Jozs. Ara 40 kr.
4. » A mezőgazdasági termelés. Előadta Keleti K. Ara 50 kr.

(Minden füzet külön árultatik.)

Az 1868-úikí HONVÉDELMI TÖRVÉNYEK.
Kiegészítve a m. k. honvédelmi minisztérium végrehajtási es foganatositasi

és az önkénteseket illető legújabb rendeleteivel.
Ára 40 kr.

Az 1865—68-ki országgyűlés

ÖSSZES TÖRVÉNYCZIKKEI.
Díszes zsebkiadás.

Fűzve 2 ft. Igen praktikus szép kötésben. (A fontosabb törvények kivülről megjelölvék.)
Ára 2 ft. 80 kr.

A GAVALLÉR POLITIKUSOK.
A Kisfaludy-társaság által jutalmazott satira. Irta Szász Károly.

Ára 30 kr.

Magyarhon fénykora.
Történeti regény. Irta P. Szatlimáry Károly. 2-dik kiadás. 3-dik kötet.

Ára 2 ft. 70 kr.

EGY KmÁLYlFJUSÁGA.
P o n s o n d n T e r r a i l híres történeti regénye.

I. A szép ezüstmüvesnő. 2 kötet 1 ft. 80 kr.
II. A navarrai király kedvese. 2 kötet. 2 » — »

III. Nancy kalandjai. 2 kötet 1 » 80 »
IV. A vörös alsó kalandjai. 2 kötet 2 » — »

V. A szerelem hatalma. 2 kötet 2 » — »
VI. Szent Bertalan éjjé. 2 kötet 2 » — »

DEÁITFERENCZ.
L a v e l e y e u t á n f o r d í t o t t a , é s j e g y z e t e k k e l k i s é r t e S z á s z K á r o l y .

Ára 80 kr.

Horváth MÍÍiálylegujabb műve!
szabad egyház a szabad államban.

W i l l i a m s B o g e r é l e t r a j z a .
Á r a 84 kr . 467 (1)

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
Derottya-utcza 2. szám a „magyar király" czimü szállodával szemközt

a tavaszi idény
tekintetéből következő czikkek dús választékát ajánlják:

Tavaszi legyezők.
Közönséges gömbölyűek, papírból 12 kr.

» » kelméből 30 kr.
Finomabbak, kivonó előkészülettel, kelmé-

ből, selyemből stb. 1 frt 2ő krtól 3 frt
50 krig.

Falegyezők, különnemü kiállitásuak 25 kr.-
tól 7 frt 50 krig.

Fa ernyő-legyezők.
Egy egészen uj, igen díszes neme a tava"

szi ernyöcskéknek, melyek mint legye"
zők is használhatók, különböző fané"
mekből készülve, simák és festettek 1 fr*
60 krtól 6 frtig.

Napernyők.
Kis fére hajtható tavaszi ernyőcskék se"

lyemből, bélés nélkül 1 frt 80 krtól 2 frt,
50 krig.

Selyemből bélelve 2 frt 30 krtől 3 frtig.
Finomabb nemüek, moire antique és atlas-

ból, hímzésekkel diszitve stb. 3 frt
90 krtól 10 frtig.

Középnagyságú kézi-ernyők , változatos
kiállitásuak 2 frt 70 krtól 15 frtig.

En tout cas-ernyök, alpacca és selyemből
2 frt 80 krtól 8 frtig.

Napernyők urak számára.
Esernyők.

Alpacca szövetből 3 frt 75 kr., 4 frt 50 kr.
Tafota és selyemből 5 frt 60 kr.—11 frtig.
12 bordás angol selyemernyők 12 frt.
Angol ruganyernyők 10 frt.

Rugany eső-öltönyök és
köpenyek.

Ujas öltönyök fejfedővel 10 frt 75 krtól
19 frt 50 krig.

Kocsizó és lovagló köpönyegek ujakkal és
fejfedővel 15 frtól 19 frtig.

Igen elegáns fehér eső-öltönyök 17 frtól
20 frtig.

Plaid-szijjak.
Legjobb nemű angol 1 frt 15 kr., olcsók

80 kr.
Valiba akaszthatok 1 frt 50 kr., 1 frt 80 kr.
Gyermekek számára olcsók és finomabbak

40 krtól 80 krig.

Lovagló szerek.
Disznóbőr angol-nyergek 15 írttól kezdve

a legfinomabb nemüekig.
Angol kantárok 2 frt 65 krtól 10 frtig.

» kengyel vas szijjak 2 frt 50 krtól
3 frt 30 krig.

Nyereg és kötélterhelők 2 frt 40 kr.
Nyeregtakarók 3—5 frt.
Kengyelvasak, nyerges feszitő zabiák, s

minden egyéb aczél szükségletek leg-
jobb minőségben.

Felcsatoló, felsrófoló és gép-lovagló sar-
kantyúk 1 frt 40 kr., 1 frt 30 kr., 2 frt.

Lovagló ostorok, különnemüek 60 krtól
10 frtig.
Rugany labdák és ballonok

minden nagyságú szürkék 10 krtól 1 frt
20 krig.

kétszinüek 12 krtól 1 frt 40 krig.
festettek 25 krtól 2 frtig.
Kirándulásokhoz igen alkalmas, felfújható,

zsebbel! ballonok 60 krtól 1 frt 40 krig.
Virágkosár-asztalkák.

Az állvány természetes törzs-ágakból, a
kosár szép fonadékból, bronzirozott le-
velekkel diszitve.
kisebbek nagyobbak nagyok

darája 6 frt, 8 frt 50 kr., 11 frt.
Finomabb nemüek, dús választékban 25

forintig. 455 (2—6)
Kerti gyertya-tartók.

Gyertyákhoz valók ,üveg fedővel darabja
1 forint.

Petroleum lámpával, üveg fedővel s a lég-
vonat befolyását akadályozó készülettel
1 frt 70 kr.

Séta-botok.
Közönségesek, különféle fanemekből 25—

80 krig.
Befont és nád Boxer-botok 75 krtól

forintig.
Finomabb nemüek, különböző nemesfák-

ból, valódi nádból faragványokkal, ele-
fántcsont, valódi ezüst fogókkal stb.,
felette dús választékban 1 frtól 8 frtig.

Gyermekek és fiúk számára 15 krtól
50 krig.

Szíves figyelembe vételül
Levélbeli megbízásoknál különös feladatunk a belénk helyezett bizalmat a rendel-
mény pontos eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelítő árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy mindan meg nem

felelő czikket visszafogadunk.

Tek. Fáczányi Ármin
gyógyszerész urnák Pesten, 3 dob-uteza 44. sz. alatt.

Nőm több éveken át fogfájásban szenvedett és minden kigondolható hirdetett fog-
szert eredmény nélkül alkalmazott, végtére ön kitűnő fotópapírját használva, fogfájásá-
tól rögtön megmenekült, azonkivül adtam belőle több ismerőseimnek, a kik szinte
fogfájásban szenvedtek, és azok is hasonlókép fájdalmaiktól azonnal és végképen megsza-
badultak. — Fogadja tehát tek. ur saját és sok szenvedőnek nevében őszinte hálaköszöne-
temet azon biztositás mellett, hogy iparkodni fogok kitűnő gyógyhatású fogpapirját
mindazoknak a kik hasonló bajban szenvednek tiszta lelkiismerettel legjobban ajánlani.

Maradok egész tisztelettel r 461 (1)
Nagy-Jókán, (Pozsonymegye.) nemes B e r e c z k I g n á c z , s. k.

FISCHER GUSZTÁV,
színháztér, a kereskedelmi banképületében

Pesten,
ajánlja legnagyobb raktárát, mely áll mindennemű legújabb franczia ru-
hakelme-diszitményekböl minden évszakra; továbbá selyemrojtok-
ból és paszomány-árukból, selyem-, bársony s atlasz-szalagok,
érez-, üveg- s pasmantri gombokból, — varró-, szíjgyártó- s kötő-
czérnákból, kötő- s stikkölö-pamutbol, varró- és Irama-selyem-
ből valamint fehér és szines niousselmek, organtin, moul, batiz-
clair, perkál, shirting, croisé és halcsontokból; nagyszerű raktárt
tartok; továbbá mindennemű függöny tartók, tükörbojtok, csillár-
zsinórok, redőzetek, Iioni ezüst- s aranycsipkékből paszomány
és czafrangokból. Ajánlom továbbá bútor-, kocsi- s katonai pa-
szományáruk és selyemkelmékkel ellátott nagyszerű raktáromat,
mindennemű atlasz, lustrine, florentine, mazzline patent- és selyo"-
bársonyokkal egyetemben, a legjutányosb gyári árakon. 409 (4—10)
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SKRIVÁN VINCZE
magyar

selyem- és nemez-kalap gyári-raktára
PESTEN.

Főraktár: kigyó-tér.

465 (1—3)

Nagy választékú raktár, minden-
nemű selyem- és nemezkalapok-
ból, nrak, hölgyek és gyer-
mekek számára, saját és külföldi
gyártmányok , kelme-vadász-kala-
pok, házi- és vadász-sipkák, kucs-
mák, nyakkendők, utazási uemez-
topankák, úgyszintén hölgyi ne-
mcz-czipök börtalppal, papucsok
és egészségi nemeztalpak.

Az összes formíík az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrende-
léseknél a mellette álló számok pon-
tos kitétele mellett, még a kalapok
árát, színét és a fej nagyságát kérjük
megjelölni.

Kalapok, festés, tisztítás vagy
dívatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyor-
san elkészíttetnek. j | i

1. sz. vadász-kalapok, zöldek és szür-
kék, 3.50, 4, 5, 6 ftig.

2. » félkemények, feketék és szür-
kék, 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
félkemények és lágyak, fehér
és szürke 3, 3.50, 4, 4.50,5 ftig.

» félkemények és lágyak, fehér
és szürke selyem szegélylyel 3,
3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.

6. » kalapok főt. papok számára, si-
mák 4, 5 ft., selyem-nemez, fi-
nom 4, 5, 6 ftig.

*?. » félkemény és lágy, fekete és
szürke 3.50, 4.50, 5 ftig.

8. » félkemény és lágy, fekete és
szürke, selyem segélylyel 8.50,
4, 5, 5 ft. 50 krig.

9. » félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.

10. » félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.

11. » legújabb alakú félkemény 3.50,
4, 4.50, 5, 5.50 krig.

m.

5.

12. sz. legújabb alakú vizmentes,kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50
5 ftig.

13. » legújabb alakú félkemény és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.

14. » széles karimáju félkem. és lágy,
fekete és szürke 4, 4,50, 5 ftig.

15. » legújabb alakú vizm. kemény,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.

16. » kemény, fekete, sima, nemez és
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.

17. » egész lágy, fekete és szürke 3,
3.50, 4, 4.50, 5 ftig.

18. » inas- és kocsis-kalap, fekete
félkemény, 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.

19. » legújabb alakú félkemény és
lágy. fekete és szürke 3.50, 4,
4.50, ő ftig.

20. » legújabb alakú vízmentes kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4,50,
5 ftig.

21. » koesis-kalpag, kemény és lágy,
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.

32. » kucsmák 2 ft. 50 krajczárjával,
asztrakán 5 ftig, persa prém 5,
6, 7, 8 ftig.

23. » piros török sipka 1.80, 2 ftig.
24. » huszársipka, piros és különféle

színben 3.50 4, 5 ftig.
25 . » inas-kalap, fekete, fél és egész

kemény 3.50, 4, 4.50, 5, 6 ftig.
Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.

számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
3 ftig, 9. számúból fekete és szürke,
selyem- és bársonyszegélylyel 2.50
3 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.50, 3 ftig. Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 3
3.50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig.

Nagybani és darabonkinti eladás.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget

(nemi gyongoség.)
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórkázban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mezö-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 447 (2—12)

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnék, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
SW Dijazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kivánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

390 (7—12)
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Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 15 ft.

KésEflietek, melyek minden árnyékizékhe* alkalmazhatók, s mely által a lég-
vonal és bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.

Egészen teljes és díszes Angles-ek viztartőval, porczellán-caészével erős hor-
gany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lak-
helyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülő kádak a legerősebb

horganyérczből.
QZg* Moderateur és petróleum lámpák nagy választékban, valamint nagy

készlet » legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

353 (9-12)
Haktár: rózsatér ». 8«. a., a

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

varosháza mögött.

Az „Ország" biztosító-intézet
t. ez. részvényesei ezennel tisztelettel felkéretnek az első 30%-tóli

részletet vagyis rész vény enkint: o. é. harmincz forintot

folyó évi márczius hó 20-tól 31-ig
az intézet pénztárába (Erzsébet-tér 2-ik sz., 1-sö emelet) befizetni.

_5T" A részvényekre teljesített előfizetések az ideiglenes nyugta
visszatérítése mellett ezen részletfizetésbe be fognak számíttatni.

Pesten, márczius havában 1869.

466 (1) Az igazgatóság.

468 IEGKER KAROLT V. (1-6)

kész íeliémilia és rövidáru kereskedése
Pesten, fehérhajó-uteza 1. sz.

a „fehérhajóhoz" czimzett szállodába helyeztetett át,
(ezelőtt Servitatér 5. sz.)

Ajánlja magát mindennemű fehérruha és ágynemű készítési rendelések elfoga-
dására. A franczia módszer szerint testi mérték után gyakorolván a szabást, elvállalja
a hibás szabású ingeknek megigazitását. Ajánlja nagy választású készleteit hölgyek,
urak, leánykák és gyermekek számára, rumburgi, hollandi, irlandi s kreasz vászon- és
szines nyári ingekben, ugy szinte minden nagyságú gatyákban lépésben varrás nélküli
lovagló alsó nadrágokban, és különösen czélszerü egyvarrásu férfilábbeliekben. Nem-
különben nagy mennyiségben találtatnak készen a legújabb divatu női ingek, nadrá-
gok és háló-öltönyök. Egyszersmind ajánlja varró- s kötő-ezérna, kötő- és'hímző-
gyapot, varró-selyem, len- s gyapot-szalag, pólya, selyem- s gyapot-pertli, — gyapot,
ezérna- s selyeni'-fuzó — varró-, hímző-, kötő- s horgoló-tű — hajtű és gombostű, s
gyüszű szerelvényét, kötött s horgolt kis gyermek fejkötő s öltönyök, női és férfi
harisnya és minden ebbe vágó eszközük a lehető legjutányosabb áron kaphatók.

Raktára a cs. kir. kizár. szab. F0G-PAPIRMK
Faczányi II. gyógyszerésztől Pesten

rheumatikus fogfájás ellen.

Kiadó-tulajdonos lleckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egryfttt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásn&l 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppclik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

Most, midőn a fejedelmi látogatás öröm-
zaja el sem hangzott a testvér Horvátország
fővárosában, és a magyar államférfiakat lel-
kesült éljenzés fogadta ott, hol eddig a ma-
gyar nevet gyűlölni majdnem hivatalbeli
kötelesség volt : alkalomszerűnek látszik
ismét megemlékezni azon férfiakról, kik a
horvátok közül a kiegyezkedésnek elökészi-
töi, lelkesült szószólói voltak. Bemutattuk
volt e lapok hasábjain b. Rauch Lévint a
bánt, a kibékülési mü lelkét; be Vakano-
vich Antalt, ki mint a regnicolaris küldött-
ségnek elnöke, felénk, Magyarország felé
képviselte a kiegyezkedést; ugy
szintén Bogovicsot, Suhajt és Zu-
vicsot, a horvát országgyűlés ki-
tűnőségeit s az unió létrejötté-
nek nevezetes tényezőit. Most
Zlatarovics Róbert arczképét ve-
szik olvasóink, ki szintoly lelke-
sedéssel működött közre a nagy
czél elérésére és kiérdemelte
magának a magyar nemzet elis-
merését.

Zlatarovics Róbert 1818-ban
Zágrábban született; atyja föhar-
minczados volt és érdemei foly-
tán magyar nemességet nyert.
Róbert iskoláit szülővárosában
végezte kitűnő sikerrel, s miután
1837-ben jogi tanulmányait is
befejezte, két évi patvaria után
a báni táblánál köz-ügyvédi,
1841-ben pedig Pesten a váltó-
feltörvényszéknél váltó-ügyvédi
oklevelet nyert. Életpályájává
az ügyvédséget választván, már
1839-ben a zágrábi nagyprépost-
ság és vránai perjelség rendes
ügyészévé lett, egyúttal azonban
bele is sodortatott a pártharezba,
m ely akkor Horvátországban a
kedélyeket lázas forrongásba
hozta.

Zlatarovicsot is elkapták az
ülyrismus ábrándképei, mint
akkorában a horvát ifjúság legnagyobb ré-
szét. Hogy is habozhatott volna az ifjú kebel,
midőn az egyik oldalon a nemzeti nagyság,
eg/nagy délszláv-birodalom kecsegtető alak-
jai állottak; a másik rész pedig megnyug-
vást követelt azon biztos, szabad, de minden-
esetre kisszerű helyzetben, melyben akkor

Z l a t a r o v i c s R ó b e r t .
Horvátország Magyarországgal szemben ál-
lott ? Mint buzgó illyr, az 1842-diki zágráb-
megyei tisztujitásnál, pártja győzvén, megyei
első aljegyzővé választatott, és az maradt
1845-ig, midőn a magyar párt kerekedvén
felül, hivatalából kiesett és ismét az ügyvéd-
ségre adta magát. Ez idötájban irta horvát
és német nyelven úgynevezett „Kis kátéját
felnőtt emberek számára", melyben az illyris-
mus elveit, kérdésekben és feleletekben, nép-
szerű nyelven fejtegette és megkedveltetni
igyekezett.

1848-ban fellépett Jellacsics és a bécsi

ZLATAROVICS ROBÉRT.

kormány segítségével a magyar-illyr párt-
küzdelmet határozottan az illyrek javára
döntötte el. Zlatarovics nagy hévvel csatla-
kozott a zászlóhoz, melyet Jellacsics lobogta-
tott. Azonban mig a diadal még olyakat is
megtántoritott, kik azelőtt a magyar párt mel-
lett küzdöttek: Zlatarovics akkor lett magyar-

pártivá, midőn Magyarország a Bach-korszak-
ban elveszettnek látszott. Mint a költő Bogo-
vics, ö is át kezdé látni az absolutismus nap-
jaiban, hogy a miért mint ifjú küzdött, csak
ábrándkép volt, s az egész illyrismus, nagy-
szerű nemzeti újjászületés helyett csak eszközt
szolgáltatott a bécsi kormánynak, melylyel a
magyar és horvát szabadság sírját könnyeb-
ben megáshatta; átlátta, hogy Horvátország
szabad, nemzeti létre csak Magyarországgal
kapcsolatban juthat ismét.

Az 1861-ben újból megnyílt politikai élet
határozott unionistának találta; mikor pedig

az, kivált tisztviselőre nézve,
eléggé veszélyes dolog volt. Zá-
gráb városának egyik kerülete
által a tartománygyülésbe kép-
viselőül választatván, Bogovics-
csal s még néhány elvbaráttal
unio-programmot szerkesztett,
mely sokban hasonlít a tavaly
létrejött kiegyezkedéshez. A terv
megbukott , a magyar-ellenes
párt győzött, és nem mulasztá el
a hivatalnok Zlatarovicscsal sok-
féle faggatás és boszantás által
éreztetni neheztelését.

18 65-ben uj tartomány gyűlés
hivatott össze. Zlatarovics ismét
megválasztatott, bár az akkori
kormány mindent elkövetett,
hogy megbuktassa. Az unió-küz-
delmek azonban most is meddők
voltak, mig 1867 elején adualis-
mus Magyarországon győzött, és
Bécsből megszűntek szitani a
magyarellenes ellenzékeskedést.
A fordulat azonban oly váratlan
állott be, és a horvátok oly ke-
véssé bíztak a bécsi kormány
őszinteségében, hogy midőn Sok-
csevics bán — előbb az uniónak
határozott ellenzője — a tarto-
mánygyülés hivatalnok - tagjait
felszólitá, ne ellenezzék az uniót
és a dualismust: mindannyian

habozva, kitéröleg feleltek: ne kényszerítsék
őket a nemzet halálos ellenségének, a ma-
gyaroknak kezére dolgozni; csak Zlatarovics
— akkor a báni tábla titkára — jelenté ki,
hogy bizik a magyar nemzetben, és az unió
mellett fog szavazni, melyért eddig is küz-
dött. E bátor fellépés felbőszité ellene a

12-ik szám.

Pest, márczius 21-én 1869.


