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Calderon! és Társa
látszerészek

a váczi-utczában Pesten,
ajánlják

legnagyobb választékban

legujabb

látcsöiket,
Facons Duchesse, Allamande, Russe, Marquise, Elliptique, Poire és
Demi poire; bőr, elefántcsont, békateknő, gyöngyház, zománcz és Alu-
minum keretben 6—8 és 12 üveggel, tiszta szinvevők (Achromatisch)
a legolcsóbb árakért 5 fttól 60 ftig. — Kettős tábori-látcsőket, porosz
katonai látcsők különös élességgel, tengerészi látcsők, távcsők nagy
távolatokra, finom szemüvegek, orrcsiptetők és védszemüvegek, Schaf-
fer és Budenberg-féle gőzfeszmérők gyári áron, hőmérők, érez légsuly-
rnérők, borszeszmérők és ezukormérők, sveiezi rajzeszközök, górcsők,
vizszinmérők, hüvelykmérők, aczél és vászon szalagmértékek a legjobb
minőségben, a legolcsóbb szabott árakért. 259 (3—8)

3sT Javitások legpontosabban eszközöltetnek.
íK* Használt látcsők cserébe elfogadtatnak.

Vidéki megbízásokra a legnagyobb gond fordittatik.

A vadászat kedvelőinek.

KERTÉSZ és EISERT
Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. (a „magyar király" szálloda átellenében)

ajánlják ujonnan berendezett

Fegyver-raktárukat.
Miután megszüntek azon nehézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig

összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki,ölcsó árak mellett tökéletesen biztos
és jó minőségü fegyvereket szállithatni, s igy ezen czikk megszerzését mindenkinek
lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:

Egycsóvü fegyvereket 8 frt. 60 krtól kezdve
Kétcsövíí percasNioH vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
Kétcttovfi Lefauchenx vadászfegyvereket 50 forinttól 100 ftig
Lefaucheux Revolvereket l l forintól 50 frtig
Etgner és társa Union-Revolvereit, gyári árak mellett 20 frtdl 28 frtig
Eltyrsövfi zsebpisztolyok párját 2 frt. 80 krtrtl 20 frtig
Kétcsóvu íseb-pt«ztolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,

nemkülönben Flobert-léle szoba-pisztolyokat és puskákat, Lefanchenx-tolté-
nyeket, mindennemü gyutacsokat, gyutacs-gépeket, vada^z-tahkakat, s a
vadászat minden egyéb és legujabb szükségleteit.

;•= irásbeli megrendelések gyorsan 3 különös figyelemmel tel-
jesittetnek.

= Kimeritő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk. 191 (7-9)

Érczkoporsók
sírboltokba és minden közönséges sirba valók,

mind szilárdságra, mind Ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsók-
nál; ugymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig

kaphatók

Beschorner A. lI. és Társa
k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,

kis hid-nteza, a „Vadászkürt" szálloda mellett.
_f- Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig

az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön tál nem eső gőzhajózási- vagy vas-
uti állomásokra is megérkezik. 78 (28-34)

Magyarország t. cz. közönségéhez.

legnagyobb s évek hosszusorán át mint legszilárdabbnak ismert

vászonniha-gyáráiiak-vezetősége
BÉCSBÖL,

(Kiirtitnerstrasse Nro 27.) „zutn Erzherzog Karl"

Ipai'-iniiki-
állitá*.

1867.

Több kitün-
tetések

tulajdonosa.
tisztelettel jelenti, hogy gyári raktára mostantól fogva

Pesten, a váczi-utcza kezdetén Mocsonyi-féle 4. sz. a. házhan létezik,
8 ajánlja, már is szépszámnak örvendő t. cz. nagybani és kisebb mennyi-
ségbeni vásárlóinak, következő — s minden versenyzést kiálló — legol-

csóbbra szabott fogyasztási áruezikkeit.

í Férfi-ingek,
Rmnbiii

v r

és
belga vá-
szonból

1 VT

(a nyakterjelme megkivántatik), 2, 3, 4, .5,
6-8 ftig a legjobbak.

simák 1 ft. 80, 2 ft.; finom hurokvarrással
» sj » 2 ft. 50 kr., valamint sveiezi formára, s leg-
lujabb szabásuak, hímzéssel 3 ft., 3 ft. 60 kr., 4, 5 ft., legfino-
mabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és csipkével 6 — 8
ftig. (Fantasie Parisienne.)
Wnl óíi \ntra]r hosszu ujjai 3 ft. 50 kr., hímzettekl l ÚÍ CJ1 JllgCa, 5 _ g ftjg

1 ft, 1 ft. 50 kr, 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
1 3 ftig; lovag szabásra, fracezia és ma-

gyar formára.

Női-nadrágok, vászon, perkál vagy parketból 2 ft. 50 kr., 8 ftig, himzés betéttel.
Női-pongyola vagy éji-corsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 ft., 2 ft. 50

kr.; vásron vagy franczia batizból, hímzéssel 8 ft ftO kr., 5—6 ftig.
Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb parketból 4 ft., betételekkel 5—6 ft. és 8 ft

uszálylyal (legujabb divat.)
Női-harisnyák vagy férfi-kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8 — 10 ftig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 ft., 3—4 ftig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, müvészeiileg vart mellel (nyakterjelme megkivántatik), 6, 7,

8—10 ftig.
Flanell férfiingek minden színben, 4 ft, 50 kr., 6 -6 ftig (nyakterjelme megkivántatik.)
Nyakgallérok, legujabb minta, 1 tuczat ára 2, 3 4 ftig (a nyakterjelme megkivántatik.)
1 tuczat rumburgi vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr. 2 ftig a kisebbek; 2 ft. 50 kr., 8 ft. 50

kr., 4, 5, 6, 8 — 10 ftig a nagyobbak és finomabbak.
1 tuczat ezérna batizvászon-zsebkendő hölgyek számára 5, 7, 9 -12 ftig a legfinomabb.
1 tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára most csak 6, 7, 8 — 10 ftig a ezérnadamasz.
Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,

10 — 12 ftig a legfinomabb damaszból.
Csipke-függönyök ára egy ablakra ö, 8, 10 — 12 ftig.

30 rőf szines ágyremiire való 8. 9 12 - 16 ftig a legjobb. 212 (2-6 )
30 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehéritetlen 8 ft. 50 kr., 9 ft. 50

kr., l l . 13, 15 — 18 ftig a legszebb.
1 vég */« széles 30 rófös rutnourgi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 ftig.

(Damenmieder) (a derék terjelme megkivántatik); párisi főraktár Magyaror-
S!!ág ^ Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8—10 ftig a legújabbak varrás nélkül.

38 rófös kreasz vagy gazdasági vászon, 14, 16, 18—20 ftig a legszebb minőségü .
40—42 rőf kitünő takács váazon, (finom ágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14, 15, 18,

22-24 ftig a legjobb.
48 rőfós belga takácsvászo-i 22, -25, 30—35 ftig; ingekre különösen ajánlható.
50—54 röíös hasonlithatlan jó tumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, SO, 35, 40, 50, 60,

80—100 ftig.

Levélbeli megrendelések
Ingek, melyek a

testhez nem jol ál-
lanak, visszavé-

tetnek.

a pénzösszeg beküldése vasuti vagy pos-
'ai utánvét s teljes jótállás mellett min-
denhová elküldeni készek vagyunk. A

leveleket kérjük ekkép czimezni :

FOGL E.,
gyári raktárának Pesten, váczi-utcza

4. szaui alatt.

50 forint erejéig
vásárlóknak, rá-
adásul 6 db. asz-
talkendővel ked-

veskedünk.

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
*A; egy <». kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerrel

gyertya alakban.
Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza
7-iksz. — Beszterczebányán: Gröllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai —
Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J — Eszéken : Deszáthy Ist-
ván. — Győrött: LehnerF. — Jassenovában: DedovitaJ. - Kassán: NovellyA.
— Keszthelyen : Wünsch F. - Kolozsvártt: Wolf J. — Lugoson: Kronetter J.
— N.-Becskereken: Nedeikovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Papán:
Bermüller. —Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Rimaszombatban: Maleter S. és Ha-
maliár C.gysz. — Soborsinban: Franke A. — Sopronban: Pachhofer L. Seges-
várt: Teutsch J. B. Tisza-Újlakon: Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber F.
— Varaadon: Dr. Halter A. -- Verőcéén : Bész .1. K. uraknál 225 (1-8)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1863 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - C s u p á n politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési diiak a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy W
i g t a t é J K l 7t ; D a szSatik^^1 3-hiVaLunk .z^ara hirdetményeket elfogad B.c.h.n: Opp.lik A.ajos, WoHzeile Nro. 22. U Haasens.ein és V.,l«, Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg
minden igtatás ntán 30 ujkrajezár. _ _ _ ^ _ _

Az átalános szélcsöndben, mely talán
csak egy kitörendő vihar előjele, egész Európa
figyelmét néhány hét óta a spanyol forrada-
lom veszi igénybe. Ritka összemüködésével
a legellenkezőbb pártoknak, melyek egyben,
a fenálló dynastia megbuktatására intézett
törekvésben egyesültek, már siker is koro-
názta e forradalmat, s a pyrenei félsziget is
megszabadult a Bourbon-ház uralmától, mely

k l h l b b lt t

P r i m t á b o r n o k .
1843 májusában szülővárosában Reusban
kitüzte a lázadás zászlóját és a körébegyült
csapatokkal hatalmába ejté Barcellonát. —
Ezalatt kormányra jutott szövetségese az
ügyében szerzett érdemekért tábornokká,
reus-i gróffá és Madrid kormányzójává tette.

Ugyanazon év őszén Barcellonába kül-
detett közbenjáróul az ott forrongó progres-
sisták és a kormány közt; de békés úton

dá ét h i lét 1844egykor a leghatalmasabb volt nyugaton, s , nem tudván egyességet hozni létre, az 1844-gy g
mely most utolsó trónját is el
vesztette. E forradalomban azon
férfiu viszi a főszerepek egyikét,
kinek arczképét jelen számunk-
kal mutatjuk be olvasóinknak.

Prim János, reusi gróf, de
los Castillejos marquis, spanyol
tábornagy s jelenleg hadügymi-
niszter, 1814-ben született Cata-
lonia Reus nevü városában, hol
atyja mint katonatiszt lakott.
Azóta oly fényessé vált közpá-

. lyáját a fiatal Prim 1834-ben
kezdé, midőn jogászból felcsa-
pott Krisztina királynő katoná-
jának. A polgárháború a király-
nő hivei és a carlisták közt ez
időtájt javában folyt s hősünk-
nek is elég alkalmat nyujtott a
harczi kitüntetésre. Ez alkalmat
nem is szalasztottá el, s rövid
időn ezredességig vitte föl. A
katonai dicsőséggel meg nem
elégedve, a politikai pártok közt
is csakhamar állást foglalt. Leg-
először a progressisták (a ha-
tározott szabadelvüek) részére
állott és tagja volt az Éspartero
kormánya ellen támadt ellen-
zéknek. Midőn 1842. november-
ben Barcellonában lázadás tört
ki, mint annak szítója ő is gya-
nuba vétetett, s csak franczia
földre menekülés által kerülte
ki a börtönt. Közben Barcellona
részéről a cortesbe követnek
választák és az ezen állással
egybekapcsolt mentelmi jog ol-
talma alatt csakhamar visszatért szülőföl-
dére.

A következő évben Prim NarvaezzeJ, a
moderadók („fontolva haladók") vezéré-
vel szövetkezett Éspartero megbuktatására,

PRÍM TÁBORNOK.

ben támadt lázadást fegyveres erőszakkal
nyomta el. Uj pártczimboráival azonban
nemsokára meghasonlott, odahagyta a szol-
gálatot és a Narvaez minisztériuma ellen tá-
madt ellenzék tagjául szegődött. Narvaez

ekkor elfogatta s mint bujtogatót s össze-
esküvés vádja alatt állót haditörvényszék
elé állittatta. Ez azonban a bizonyitékok
hiányos voltánál fogva csak hat évi fogságra
itélte. Alig egy évig sujtá ez itélet, midőn
Narvaez öt édes anyja könyörgésére szaba-
don bocsáttatá.

Prim ellenségének e nagylelkűségén any-
nyira megilletődött, hogy lelkes levélben
ajánlá föl neki megint szolgálatát, mit az

el is fogadott, kinevezvén a
reus-i grófot PuertaRico sziget.
főkapitányává. E jövedelmes ál-
lásban Prim megmaradt egész
1848-ig, de ekkor e tisztétől fel-
függesztetvén, visszatért Spa-
nyolországba és megint a pro-
gressistákhoz csatlakozott. Mint-
hogy ezekkel egyetemben a
kormány ellen a kamarán kivül,
a nép között is bujtogatott, a
királynő franczia földre szám-
űzte öt. 1853-ban, a krimi há-
boru kitörésekor a szövetsége-
sek seregével ö is részt vett
az aldunai hadjáratban. Ekkor
kezdett ismeretessé válni a kül-
föld előtt is, melynek figyelme
ezentul követte szülőföldére is,
hova 1858 táján ujolag vissza-
tért.

A királynő ismét kegyébe
fogadván, kinevezé a senatus
tagjává. Mint ilyen a kormány
mellett kardoskodott és ezért
1860-ban a marokkói háboru
kitörésekor egy hadosztály pa-
rancsnokává tették, melynek
élén ugyanazon év január l-jén
Los-Castillejos alatt diadalmas
ütközetet vivott. Ez alkalommal
szerzett hadi érdemeiért a ki-
rálynő által de Los-Castillejos
marquis-vá neveztetett.

1861-ben, midőn a spanyol
kormány Angol- és Francziaor-
szággal Mexikó ellen közös ex-
pedlczióra szövetkezett Prím

lett a spanyol csapatok fővezére. 1862.jan.
elején hadaival partra is szállt Vera-Cruz
alatt, de csakhamar átlátván a franczia csá-
szár hóditási terveit s azokat előmozdítani
nem akarván, saját felelősségére még ugyan-

42-ik szám. Tizenötödik évfolyam.

Pest, oktober 18-án 1868.
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A patak mellett.
Cseregj, cseregj te kis patak,
Cseregj, cseregj a völgyön át;
Fodros habod hűs partjain
Zöldeü a fű, nyit a virág.

Cseregj, cseregj! — s ki itt ülök
Fölötted, tépve, véresen:
Tanits meg engem, oh! taníts
Könyezni, sirni csöndesen.

Izzó napok, forró napok
Fölégeték reményimet,
S szívem mélységes mélyire
Fojták le minden könyemet. . .

A mélyből jösz te is, talán
— Mint szivem _ érez sziklák alól?
Tanits meg oh! hogy törted át,
Mi nem törik s meg nem hajol ?

Fölöttem a lég mily üde!
Mi zöld e pázsit idelenn!
Most érzem csak, itt érzem ah!
Mi zord a lét — reménytelen.

azon év tavaszán visszatért Spanyolországba.
Eljárását a senatusban három napon át foly-
tátott beszéddé! igazolta, s tettét a cortes
(törvényhozó testület) és kormány jóváha-
gyák.

A Rómából sugalmazott kamarilla eköz-
ben hatalmasabban iité fel fejét az udvarnál
és az országban veszélyes elégedetlenséget j
szült. A katonaság is nyiltan zúgolódott s j
Prim is részt vevén 1864-ben a pártiitésben,
Oviedóba száműzetett. Ü azonban nem ma-
radt meg belebbezési helyén, hanem kül-
földre távozott, honnan 1865.junius 10-kén,
a királynő különös meghagyásából, ujból
visszatért Madridba. Ugyanez év október
29-énaprogressisták gyülésén elnökölt, kik
nyiltan a miniszterium ellenségeiül vallák
magukat és buzditásukra Prim jelt adott a
forradalom kitörésére. Több ezred melléje
állt és Barcellona is fölkelt mellette, de
Zabala kormánypárti tábornok megverte és
futni kényszeritette.

Prim ekkor ötven egynehány tiszt és
vagy 700 közkatona kiséretében Portugal-
liába, s innen kiutasittatván, Angliába me-
nekült.

E számkivetésében veté meg alapját ama
rendkivüli népszerűségnek, melyre öt nem-
zete méltatja. A vele menekült katonák
ugyanis országról országra üldöztetve, éhen
vesztek volna, ha Prim öket nem segíti saját
jövedelmeiből, melyeket a nejével kapott
ezüstbányákból húzott. Nyájassága s meg-
nyerő bánásmódja még inkább, mint jóté-
konysága, megszerzék neki katonái s átalá-
ban honfitársai ragaszkodását. S midőn
1867 ben rövid időre hazájába visszatért,
bár az általa kezdett forradalom sikerre
akkor nem vezetett, s ismét bujdosnia kellé,
már sokkal népszerübb volt a spanyo-
lok közt, mint a katonai forradalmak vezérei
a népnél rendesen lenni szoktak. Bármeny-
nyiszer változtatta is politikai pártállását:
de az ultramontán és jezsuita udvari párttal
soha sem szövetkezett s e körülmény fő sze-
repet biztositott neki a mostani forradalom-
ban, melyben minden párt épen ez egy ellen
egyesült.

Legujabb szereplését a közelebbi hetek
hirlapi tudósításaiból ismerik olvasóink.
Tehetsége s rendkivüli erélye, katonai, po
litikai és szónoki képessége, a spanyol át-
alakulás további küzdelmeiben nagy szere
pet és befolyást biztosítanak számára. Hogy
tetteit nem egyedül önzés vezeti, arra lát-
szik mutatni az is, hogy az ö személyes vá-
gyainak talán nagyobb tért nyitó köztársa-
sági intézmény helyett, az alkotmányos mo-
narchiát igyekszik nemzetével megkedvel-
tetni. • Komáromi Iván.
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Cseregj, cseregj te kis patak,
S tanits egy könyet ejteni,
Egy könyet, mert ki sírni tud,
Csak az tud oh! reményleni!

' Fejes István.

K ö d b o r u l t .
Köd borult az őszi tájra,
Búsan hallgat a madárka;
S mely ott virul messze, távol,
Álmodik egy szebb hazáról.

Almaiban már amott száll,
Tengeren túl, délpartoknál;
Hol új tavasz lombja várja,
Uj pataknak csörge árja.

Uj szerelem, új boldogság,
Hajnal keltén üde rózsák ;
Uj reménynek édes álma,
Édes álom dallá válva.

S annyi más, meg annyi szebb még
Mult tavaszról boldog emlék . . .
Mi tartja, hogy még se szálljon?
Hervadó lomb — hideg tájon . . . .

Lám a madár még se repül —
Száraz ágon hallgatva ül!
Azt a kicsiny fészket — vagy mi —
Nem tudja csak ugy elhagyni.

Darmay Viktor.

Házasodhatnám.
Tizennyolcztól húsz éves koromig min-

den pillanatban kész lettem volna nősülni.
Az a pár égő szem, az a kedves mosoly, az
a nyájas tekintet s gyöngéd kézszoritás el-
hitette szivemmel, hogy nincs több angyal
a földön, csak Ida, ki ha enyém nem lesz,
vége boldogságomnak, s megölöm magamat.

Azonban Ida férjhez ment egy ifjuhoz,
kit négy pompás, de hitelben vett lováról
gazdagabbnak nézett, mint engem két lo-
vammal, miket leendő menyasszonyom alá
magam neveltem, s ki viszont Idát gazda-
gabbnak hitte, mint én tudtam. Fél év mulva
a négyes fogatot, hintót elvitték a hitelezők,
s a biílviszály állandó lakást vett a háznál.
Nem öltem meg magamat ; de Ida azóta cl-
sirta a szép szernek gyöngyeit. Sajnálom
szegényt.

öt évvel lettem korosabbá, mialatt még
egy pár csalódáson estem át, s tiz évvel
lettem okosabbá. Most 29 éves vagyok.
Most már nem csupán szemem és szivem —
hanem eszem is követeli a maga jogát. Meg-
hallgatom az én jó öreg urambátyám taná-
csát, ki szüntelen arra int, hogy őtet ne kö-
vessem a rideg nőtlenségben. Nagy megelé-
gedésére kedves nagynénémnek, áhitattal
hallgatom, mikor újra mondja, mit már
számtalanszor ismételt, s mit még nagy-
atyjától tanult, hogy: hadverés, házasság
Isten dolga. Mely örök igazság mellett még-
is azt akarja velem elhitetni, hogy csak az-
zal a leánynyal leszek boldog, kit ö taná-
csol, azaz: komendál. Ez a Lotti mennyire
mivelt, mily olvasott, mily finom izlésü, öl-
tözékben, magatartásban, mily gyöngéd
szivü, mily szépen beszél németül, francziául,
mily pompásan zongoráz! Hát még a tán-
cza?! Közelebb is ö volt a bál királynéja.
A szép termethez s arczhoz az a mesterké-
letlen leereszkedő szivélyesség hány ifjunak
nem zavarta már meg fejét. Ugyan hogy le-
hetsz te mégis irányában olyan fajankó ?
Aztán vagyonos. Édes jó anyja, szegény ba-
rátném, mindig figyelemmel kisért téged,
örült mikor hallotta, hogy iskoláidat jól vé-
gezted, s mikor lát ta, hogy ügyes gazda vagy.
Hányszor sugta nekem: igyekszemLottimat

öcséd számára jól nevelni.
Mind jó, mind szép, kedves néném; de

mindazon előszámlált kitünö tulajdonoknak
mostani eszemmel nem sok hasznát látom.

Ott van Nelli hugom, ő is tündöklőit szép-
séggel, csinossággal, most felöltözni is rest;
ha férje erre serkenti, kész a felelet: van is
kiért? O is volt bál-királyné, most csak tö-
vis-koronája a háznak. A hajdani nyájas,
szelid angyalt, mint asszonyt egy cseléd sem
állhatja örökös zsérnbje miatt. Zongorája
fedelén tejes fazekak állanak, s a rajta üle-
pült poron .azoknak helyei láthatók sürü
karikákban. Olvasni nem olvas; de annál
többször idéz a német és franczia írókból,
mit szegény férje keservesen fütyörészve
hallgat. El van az is kedvetlenülve minden-
től, s vagyona annyira elpusztult, hogy ma-
holnap nem lesz fejőket hol lehajtani, ha-
nemha kedves nagynéném hajlékában.

Azt mondja kedves nagynéném, hogy
fejemet csak a regények szédítették el, ott
valahol olvashattam valami ideált leirva s
most azzal a mértékkel mérem a leányokat.
Nem mondhatnám! Ott van Tószeginé,
kell-e annál kedvesebb, okosabb nő. Tekint-
sen be annak házába, ott mindenütt rend és
csin lakozik. Soha sem láttam oly csendes
udvart, inégis a cselédek, mintha egy láthat-
lan erő által vezettetnének, kimért pontos-
sággal teljesitik kötelességeiket. Bezzeg nem
sarkalja ő férjét szüntelen: most menjünk a
bálba, majd fürdőbe, van költség reá vagy
nincs, mert a kiadást a bevételhez tudja
arányosítani. Nem vonja ugyan vissza magát
a vidám társasköröktől, — de nem is haj-
hászsza annak örömeit. Azt mondja, kedves
néném, hogy nincs ám olyan szép mint Lotti,
aztán a már asszony; de hiszen leány korá-
ban is olyan volt az, mint most asszonynak.
Azonban az meglehet, hogy nincs oly szép,
— de egészséges, ép, vidám, eleven, egy
kissé pajzán is, a mi igen jól áll neki.
A kitünő szépség különben is könnyen és
hamar hervadó virág. Nem lenne tán a bá-
lokban bálkirályné, de koronája ám házának
s erényei, szép tulajdonai széppé teszik min-
denek felett. Avagy hol kell háziasabb nőt
keresnünk? S midőn jól s gondosan rende-
zett kertjébe bemegyen, hol a kedves illatú
virágok mellett a hasznos konyhai növények
sincsenek elfeledve, — királyné ö, virágai
s a kert királynéja. Kedves nagynéném, az
ilyen nőt nagyobb szerencsének tartom én
annál, mint a kinek szép vagyona van
ugyan, de annak becsét nem imeri, s azt
gyarapítani sem ügyessége, sein kedve nin-
csen. Hanem annál több szabadságot köve-
tel épen vagyoni állásánál fogva arra, hogy
kedve szerint költsön, s férjét örökös aggo-
dalomban tartsa oly kiadások miatt, melyek
vég-elszegényedésre juttatnak sok családot.

Az ily beszédek után persze haragba jö
az én jó nagynéném s azt mondja, vegyem
el hát Tószeginének a lányát, — pedig jól
tudja, hogy csak egy fia van, s az is csak
két éves.

Házasodnám; de ha elgondolom, hogy a
leendő asszony, két szobalánynyal, szakács-
csal, inassal s igy ötöd magával, több terhet
mint kényelmet hozhat házamhoz, — meg-
hűl bennem az érzelem.

Házasodnám: de megvallom, hogy a
mily nagy volt eddig ahoz a kedv, épen oly
nagy most a tartózkodó félelem. Gondolko-
zom és gyötröm magainat, mitévő legyek?
Oh háladatos pipám, jer velem, menjünk az
én jó nagybátyámhoz. Űzzük el a gondot,
mely homlokomra ült . . .

Bizony nagy róka az én kedves nagy-
bátyám, mintha arezomra volna irva, miről
gondolkozom, — pajkos kedvvel élőmbe áll
s azt mondja:

Bár mogházasodjál vagy maradj nőtelen,
Megbánod idővel mindkettőt szertelen.
Oh bár csak Lla többre nézte volna az

én lovaimat. Vagy én lettem volna akkor
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Öregebb; vagy most volnék fiatalabb; vagy
Lotti volna okosabb; vagy Netti lett volna
egy kicsit jobb; vagy a mamák lennének
bölcsebbek, — vagy... azt sem tudom már
hogy volna jobb. Oh az a házasság!! az a
házasság! Kdes Vincze.

A told kora.
Alig lehet az emberre nézve valami fönsége-

sebb foglalkozás, mint a homályos multba vissza-
vagy a kétes jövőbe előrehatolni, hogy a világ- és
fajunk sorsa felől minél inkább tájékozva lehes-
sünk. Igaz, hogy az ily temérdek munkába és
költségbe kerülő kutatások nem jövedelmeznek
közvetlenül százezreket, mint a gyáripar vagy a
kereskedés, de az is igaz, hogy az ilyenek nélkül
nem is sokkal fognánk különbözni azoktól, a mik-
kel kereskedünk. Fajunkat ép e nemes törekvések
hozták ős állapotából ennyire; ezek nélkül az
egyes ép ugy, mint az állani hasonló a testhez,
melyben nincsen lélek.

Emelkedő kebellel fogadjuk azért mindig,
midőn egyes jelesebbjeinknek nehéz, kitartó fá-
radság után sikerül egy-egy lépéssel továbbra
hatolni az emberi ismeret eiőtt még zárt mező-
kön, 8 föl-föllebbenteni a mostani lét kezdetéről,
a mult rejtélyeiről a fátyolt.

Ezek közé tartoznak Lyell, Croll, Bischoff,
Thomson és több mások munkálatai a föld kora
és eredete körül.

Hogy a föld korántsem annyi idős, mint az a
mózesi teremtés-történelemben állittatik, hogy
nem egyszerre, rögtön teremtetett ugy meg, a
mint most előttünk áll: azt már Pythagoras (570.
Krisztus előtt), Aristoteles és Strabo emlegették;
de a régi kor szükelmüsége inquisitioval üldözte
az ily nézetet, s már egészen kihalt az, midőn
mintegy gunyjául a mult kor minden erőködései-
nek, e század elején ujra felkelt az, az uj-kor
büszkesége — az ifju geológia szárnyain, 8 mind
gyorsabban terjed napjainkig.

Csak azon egyszerü tényt elismertetni, hogy
a mint alakulnak most a folyók partjain az iszap-
rétegek, ép ugy alakultak ezelőtt annyi milliókkal
a föld kérgét alkotó nagy terjedelmű telepek is, a
a mint a földrengések fölforgatják, a vulkánok
uj lávatömegekkel boritják e vizhordta fölszint,
ép igy volt ez a föld előbbi korában is, — csak
ennyit is, mondom, nem könnyü volt az emberek-
kel elhitetni. Az ellen pedig, hogy egy régibb
korban elefántok s tigrisek lakták a vidéket, me-
lyen most csak medvék tanyáznak, s szőlőket ér-
lelt a hegyoldal, melyet most örök jég borit,
hogy e magas hegytető egykor mély tengerfenék
volt, melyben sárkányszerü vizi szörnyek éltek,
de a melyekről a mózesi teremtés-történelem egy
szót se szól, — készebbek voltak aztfelhozni, hogy:
,,az Alpeseken talált mammuth-fogak a bukott
angyalok zápfogai voltak" (Wilson), s hogy a he-
gyekben talált csiga és más kövületek csak az
özönvízkor odaveszett gonosz emberek kipárolgá-
sai, semhogy elhitték volna, miszerint az ember
megjelenése elött is, régen ép ugy volt már élet a
földön, mint lenni fog azéH, ha majd mi egykor el
tűntünk is arról.

Ennyi előítélet mellett még a 19-dik század
elején is, természetes, hogy csak nehezen halad-
hatott az ifju tudomány, e temérdek munkábs
került csak az egyes rétegeknek vastagságából, r
a benne levő állat- és növény-maradványokbó
azoknak fejlődési idejét, egymáshozi arányát és
viszonylagos korát is meghatározni; arra pedig,
hogy ezeknek absolut korát is megmondhassuk,
azaz: hogy számokkal kifejezhessük, hogy ez s ez
réteg keletkezése alatt és az óta hányszor fordult
meg földünk napja körül, vagyis hány évvel ez-
előtt élhettek azon állatok, melyeknek kövült
maradványai vannak ez egész korszakok óriási
sirjába temetve — gondolni is alig mertünk. S
ime! hála az ernyedetlen szorgalomnak, már né-
hány év után is közelebb állunk vágyaink czéljá-
hoz, mint remélhettük.

Ugyanis a jelenkor több jeles geologjai kül-
földön azon képződményt vették részletes tanul-
mányozás alá, melyben az ember megjelenésének
legelső nyomait találjuk, és kitünt, hogy ez az
u. n. jegeskorszakra esik. Volt t. i. földünk életé-
ben egy oly időszak, midőn ennek legnagyobb
részét jég és hó boritá csaknem az egyenlitőig, a
mely után azonban ismét melegebb korszak kö-
vetkezve, az olvadás közben a hegyek kőzül a
tengerek felé csúszó jégtömegek mély barázdákat
metszettek az időközben beléjök fagyott sziklada- I

rabokkal a hegyek oldalain, melyek közt lefelé
zsurlódtak.

Ez óriá3 barázdák, melyeket Erdélyben a
nép ördög-szántásoknak nevez , mivel fel nem
tehette, hogy halandó kéz húzhatta volna e gyak-
an nyilegyenességü vonásokat a száz láb magas

sziklafalakba, — a azon több mázsányi szikladara-
bok, melyeket péld. a norvég hegyekről, vagy az
Alpesekről vive magával, elolvadásakor néhaDél-
Németország vagy Észak-Amerika síkjain hulla-
tott el az odaúszott jégtömeg, — e hires vándor-
kövek aztán az egész titok nyitjára vezettek.

Ama barázdákból s átalában a hegyek olda-
lairól lezsúrolt poriadékok t. i. a jégolvadáskor, a
völgyekben támadt ár által, a lejtőkön levő bar-
langokba sodortattak, mig másrészök a vándor-
kövekkel együtt a síkon terült el, mint morain.
Azon barlangok pedig, melyekben a legrégibb
emberi maradványokat találjuk, rendesen e porla-
dékokkal, vagy más, de ezekkel egykoru képződ-
mények által vannak betöltve, beiszapolva; tehát
az emberi maradványoknak is ezekkel együtt,
vagy ezen idötájban kellett e barlangokba jutni.

Az volt tehát már most csak a kérdés, hogy
miként lehetne e korszak idejét számokban, évek-
ben meghatározni. Azonban a geológiának magá-
nak ez aligha sikerült volna valaha, h;i — mintegy
igazolásául azon közéleti elvnek, hogy nagy ered-
ményekhez csak egyesült erővel juthatunk, — itt
is idegen helyről nem jött volna meg a váratlan
segély.

M. Le Verrier, a párisi csillagda hires igaz-
gatója adta rá magát, hogy a földnek napkörüli
forgásából, s jelenlegi exceutricitásából*) kiszá-
mitsa ennek az előbbi korbani excentricitásait
50—50.000 évre (1846-ban).

E számításokból világos, hogy a földnek, —
mely a nap körüli tojásdad forma utján nem mindig
ugyan azon nyomon halad, hanem hol küljebb, hol
beljebb tér el évezredek alatt a régi pályától, —
legnagyobb távolsága a naptól ezelőtt mintegy
200,000 évvel ötszörte annyi volt, mint most; a
midőn aztán több ebből származó okok miatt a
hideg is földünk szinen oly helyeken, hol most 3
foknyi, akkor 70—80 R° foknyi lehetett.

íly óriás hidegség mellett képzelhetni, hogy
a vizek legnagyobb része szilárd, azaz: jég-álla-
potba jutott, s mivel sem azelőtt több százezer
évvel, sem azóta nem lehetett oly nagy hideg föl-
dünkön, méltán azt kell következtetnünk, hogy
ezen korszakban képződtek ama roppant jégtö-
megek.

E szerint 200—250,000 év a jegeskorszak-
nak, s ezzel együtt valószinüleg az ember megje-
lenésének is ideje, habár ez utóbbira nézve ez nem
vehetö még fel biztosan, mert hogy 100,000 éves-
nél idősebb az ember a földön, az többféle adatok
összevágása után már kétségtelen, sőt hihető,
hogy 150,000 évnél is idősebb, de a 200—250,000
évre még nincsenek tiszta geológiai adataink.

A jeges képződmény ez emlitett keletkezési
korát véve már most fel számítási alapul,nem volt
többé lehetetlen a többi képződmények korát is
aránylagosságuk szerint meghatározni; s —közü-
lök csak egypárt emlitve meg — Lyell azon ered-
ményre jött, hogy a kőszén-korszak 40 millió, a
legelső réteges képződmény pedig, az u. n. Cambry
— 60.000,000 évvel ezelőtt rakodott le földünk
kérgében.

E számitások helyességét látszik igazolni
másfelől az is, hogy Bischoff vegyész is azon ered-
ményre jutott a kőszénképződés körül tett kísér-
leteiben, hogy a legifjabb fekete kőszén is legalább
10.000,000 év óta senyved ott a föld gyomrában,
továbbá hogy a földnek előbbi izzó, folyós álla-
potából jelen hőmérséküvé lehűlésére körülbelől
szintén 50 millió év kellett. W. Thomsonnak
pedig a napnak hőkisugárzásán és a naphő fogyá-
sán tett számitáeai ugyancsak azt mutatják, hogy
70.087,500 év óta élvezi földünk a nap melegét.

Ha ezen oly különböző utakon nyert ered-
ményeket tekintjük, s látjuk, hogy mily arányla-
gos fokozatossággal s igy egybevágólag adják
földünk egyes életphasisait: nem sok okunk van
kételkedni, hogy tehát e mi — a többiek közt
parányi földtekénk legalább is 60—70 millió év
óta hordja terheit, s hogy mi is, bár nem 5—6
ezer, hanem 100 — 200 ezer évesek, — amaz óriás
korhoz képest mégis csak tegnapiak vagyunk e
földön. íly adatok után lehet aztán fogalmunk az
örökkévalóságról a mi nehány napos éveink mel-

•) A föld excentritásának nevezzük azon távolságot.
a mennyivel a nap félrébb van azon ponttól, a hol lennie
kellene, ha épen közepét foglalná el azon körnek, a melyen
a föld körülte kering.

lett, s azou mindezeket teremtő nagyságáról, a
;ire oly igazán mondja a szent költő:

„Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva,
,,Te voltál és te vagy erős Isten
„Es te megmaradsz minden időben."

Dapsy L.

Utazás a Mont-Ceiiis-en.
Egy évig folyvást Velenczében tartózkod-

ván, a kocsizörgéssel telt városi zajt, egy egész
éven át nékülöztem; ellenállhatlan vágy lepett
meg, elhagyni a komor paloták tömkelegét 8
vagy a gyönyörü természet ölét, vagy Páris vi-
lágvárosi zaját keresni föl. Utnak indultam tehát.
Verona, Mantua vérmezei borzasztó emlékeikkel,
a Garda-tó, a tiroli Alpok tükre, élénk, festői
partvidékével, kies fekvésü ősrégi városok, a
hosszan elhuzódó havasok, Milano, csodás dóm-
jával, az ünnepélyes Turia — mind tovább-tovább
intettek s csak Parisról álmodozva, hatástalanul
tünt el előttem mindaz, mi máskor egész valómat
lebilincselé. Közönyömet azonban felvillanyozott
éberség válta fel, midőn a vaspálya a felhőktől
koszoruzott Mont-Cenis aljához ért.

A roppant erő, mit egy hat személyre való
postakocsi vontatására előkészíttetni láttunk,
sejteté a legyőzendő nehézséget. Egy-egy ko-
csiba négy hatalmas erejü ló és tizenkét öszvér
volt befogva, s az addig vasuton jött utazó-társa-
ság tiz ilyen fogattal indult éjfél tájban a mont-
cenisi utnak, melyet Piemont és Francziaország
egybekötésére I. Napoleon létesitett 1805-ben.
E nagyszerű hegyi ut Tabbroni János remeke, ki
azt 3000 munkással öt hónap alatt épité azon vo-
nal helyén és nyomain, melyet már Pipin s Nagy
Károly, sőt Pompeius és Hannibál is ismertek,
rajta át vonulván hadaikkal. Ezen uton kellé
9 —10 óra alatt fölkapaszkodnunk azon magas-
ságra, mely Marters számitása szerint több mint
ezer ölnyire fekszik a hegy alja fölött.

A havasok csúcsai a holdvilág fényében va-
kitón tüntek fel, s mint fehér lepelbe burkolt szel-
lemek bámészkodtak le reánk; előttünk megmász-
hatlannak tetsző magaslatok tornyosultak.

A hajcsárok és kocsisok a hold ragyogó vi-
lágítását s az itt csak ritkán szemlélhető csillagos
égboltot nem szeretik ; az utra hajló sziklák ijesztő
árnyakat vetnek, mit különösen gyenge idegzetü
hölgyek majd egy csoport uíonállónak, majd le-
szakadt utat záró sziklatömegnek, vagy besü-
lyedt mélységnek vélnek; e rémárnyak néha a
vonó állatokat is csökönössé teszik. Mily veszé-
lyessé válhatik pedig a lovak megijedése vagy
bokrossága oly hegyi uton, hol fordulásra való tér
csak az ut mellett itt-ott a hegyoldalba vájt men-
helyeken (refuges), vagy az uti-őrök számára ké-
szitett, s az egész vonal hosszában összesen 26
állomásnál van. Azonkivül az ily tiszta éjfél ren-
desen a reggeli szélvész előjele, mi csakugyan
reánk is bekövetkezett. A reggeli szürkület, gyor-
sabban mint másutt, vértengerbe borult, a hava-
sok fölgyuladtak, az erdők szegélyei megaranyo
zódtak; ez ünnepélyes látvány mindnyájunkat
csöndre intett. Kocsink elsőrangulag levén di-
jazva, s annál fogva jobb fogattal is bírván, első
volt, mig az utolsó messze lent kanyargott még;
a kocsisok s hajcsárok rekedt biztatása s az osto-
rok pattogása egyhangulag vegyült a patkók
csattogásába; itt minden nyom küzdelem, mely
kényelmes helyzetünk daczára magunknak is ne-
hezére esik s végtelennek tünik fel.

A mennyire lélekemelő volt a látvány, mely
a legközelebbi csekély fennsíkon, előttünk feltá-
rult, olyannyira aggasztó volt a havasokról zúgó
s szilaj lökésekkel növekedő szélvész. Mig dühe
elvonulna, egy a hegyoldalába vájt, be- és kijá-
rással ellátott, félkörü alagutba helyezték el a
kocsikat ea a lovakat, az egész utazó társasággal
A felbőszült tenger hangját hallottam már, de
ilyen moraj előttem uj s megdöbbentő volt; a
havasok ormain s az alattok hunyászkodó ezerféle
hajlású hegyek szikláin ezerszer törik meg s
ugyannyi visszhangot ad a vihar árja; a százados
tölgyek terebélyes koronája eltörpül, liget a bo-
kor meglapul egy-egy letépett szikladarab száz
mást rántva magávaf, rombolva zuhan les a völgy
zugó patakjának a mult napok esőitől felduzzadt
árját medréből kiszorítva, annak más irányt ad;
az előbb méltóságos zuhatag, most mint őrült nő
tépett) haja ziláltan korbácsolódik félre; a lovak
8 öszvérek összebújnak Mindent rémület fog el;
azemberis, érez ve törpeségétily hatalommal szem-
ben, elnémul. A helyzet nyomasztó hatását növe-
lik női útitársaink fel-felsikoltásai, ha legördülő
sziklák dobbanása vagy egy éktelen, majd dörgö
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majd ugató moraj huzódik végig felettünk. íly
szorongattatásban telt el majd két óra, mig a vi-
har végre csöndesedni kezdett.
| | A nap békitőleg sütött ki, fénye a havasok
csúcsán tündökölve törek meg. A végtelen hegy-
láncz felett most láthatók az utat, melyen halad-
tunk ; ugy tünt föl az, mint egy meredek szikla-
falra vakmerőn helyezett erkély, mely minél tá-
volabb, annál keskenyebbnek,[végre csaknem egy
vékonyán a sziklaoldalra ragasztott szalagocská-
nak látszott.
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Vad zuhatagok állták el utunkat, melyek
majd hidaktól megnyergelve, majd az ut alá ve-
zetve, fel- és eltüntek; a szikla-falakat itt már
jégcsapok párkányozták; hóval fedett nagy tér-
ségen haladtunk át, ez volt a Mont-Cenis tetejé-
nek fennsíkja, itt a környező havasok gyűrűjében,
mint tündöklő gyémánt tünik fel egy tenger-
szem, melynek habjaival a nap ragyogó derült-
séggel enyeleg; közelében áll egy zárda (hospi-
tium), Sz.-Benedek-rendi szerzetesek lakása, hon-
nan méla harangszó hangzik ; s egy, ezer emberre
való katonai laktanya, mely most elhagyott ko-
mor magány. Itt lovakat váltottunk, az öszvére-
ket visszahajtották. E ponton tul, ama már Fran-

számba sem véve, utasokat s málhát néhány óra
alatt szállit, s igy az utazók e fáradalmas hegyi
uton két különböző alkalmatosság közt választ-
hatnak. Bár szakértők felvilágosítottak, hogy az
amerikai rendszerrel készült mozdony oly gépe-
zettel van ellátva, mely három pár sinen haladva,
a két szélsőnél emeltebb középső sineken akként
működik, miszerint kapaszkodás közben a vonat
visszagördülését, leereszkedéskor pedig annak le-
sikulását lehetetlenné teszi: mégis ez amerikai
élvezet után vágyat nem érezvén — én a fennt
irt módon, inkább a régi mellett maradtam.

Utunk felső Szavoja vad-regényes, komor
hegylánczain vezetett tovább. „Bramant d'Essi-
lon" nagyszerü erődé parancsolólag látszott el-
zárni utunkat, de ez kígyózva kerülte meg mere-
dek falait, melyek az ugynevezett ördög hidjával
vannak vele egybekötve, s melyek a franczia és
olasz kormány közt 1860-ban márczius 24-kén
kötött szerződés folytán leromboltatnak. A hava-
sok távol látszanak ugyan felettünk, de a lég
még mindig rideg, a vidék zordon; s az elemek
őskori csatájának e színpada gyakran meglep, bá-
mulatra ragadó panorámáival; mélyen ketté sza-
kadt, egymásba illő s egymásfelé nyújtózó hegy-

lán avatott és avatatlan leírás után, nem lehet
czélom, ilyesmibe ereszkedni. Velenczéből érkez-
ve Párisba, oly hatást éreztem, mint a ki egy di-
cső mult sírboltjából a jelen menyegzői tere-
mébe lép. Beszédes Kálmán.

Képek a hazai népéletböl.
IX.

Megy a juhász szamáron.

Petőfi ismeretes néprománcza jut az ember-
nek önkénytelenül eszébe, s akarja nem akarja,
dudolnia kell azt magában, valahányszor juhászt
szamara hátán ügetni lát. A kép, melyet a költő
élénk ecsete, néhány vonással a papirra vetett,
minden magyar olvasója lelkében kitörülhetetle-
nül örökitette magát.

De igazán, az alföld költőjének tollára méltó
tárgy is — a juhász! A ki azon a vidéken isme-
rős, tudja, hogy egészen külön faja az az embe-
reknek. A juhász nem is olyan ember, mint más
ember. Nincs a rendes társadalmi sorban; nem
lakik városban, faluban, s esztendőben egyszer

Nyájat hajtó juhász. — (Frigyes vázlata után Greguss János.)

cziaországhoz tartozó Szavojában, utunk lejtősen
haladt, a gyötrő hideg enyhült, kocsink szabad
kerekekkel széditő sebességgel gördült, a hölgyek
eltakarták szemeiket.

Délutáni két óra tájban S.-Michel helységbe
értünk. Eddig terjed a mont-cenis-i fárasztó út.
Itt van az ugy franczia, mint olasz részről már
évek óta munkában levö alagút Francziaország
felőli szája. Az óriási alagut hossza tizenkétezer
és kétszáz métre (mintegy hetedfél ezer öl) leend
és 30 millió frankba fog kerülni. A munkálat
franczia részről 3517, olasz részről 5109, s igy
összesen 8626 meter-nyit haladott előre. Miután
évenkint körülbelül 750 méternyit haladnak, a
befejezésre mintegy 3 évet számítanak. E nagy-
szerü mű, két különböző égalj összekötő hidja,
megszámíthatlan értékü idő- s erő-nyereséget ad
a hosszu fáradalmak helyébe, méltó kortársa a
suezi csatornának, — és a tudomány egyik legna-
gyobb diadala leend. Addig is, a mont-cenis-i út
hosszadalmasságát megkímélendő, egy, leginkább
angol vállalkozókból álló társulat, (melynek élén
Sutherland herczeg áll) a mont-cenis-i utnak
gyakran hajmeresztő szélén, vaspályát létesitett,
melyen a hegy meredekségét s a völgy lejtőjét

oldalok képeznek kétfelül roppant magas és mere-
dek bástyákat; a mélység szegélyén s kis zökellő
pontjain, magas, nyulánk sziklák nyulnak föl obelis-
kek gyanánt; zuhatagok s rohamos hegyi folyamok
kergetik az utat, szeszélyesen körbe fogva, ugy kép-
zeljük, hogy ismételve ugyanazon helyeket érjük. A
vidék Dante tollára, vagy Salvator Róza ecsetére
méltó, s ámbár szánalmat gerjeszt a küzdelem,
melylyel e kopár vidék szegény népe a legcseké-
lyebb tápláló földet a természet fukar markából
kicsikarni kénytelen ; de a látomány nagyszerű-
sége meglepi az utast, s önkénytelenül érzi, hogy
itt két nagy birodalomnak a természet által alko-
tott óriási válaszfalán áll.

St. Jean de Maurienne helység az utolsó
postai állomás alsó Szavojában. A tekintélytelen
helység a történelemben is játszik némi szerepet,
a mennyiben itt halt meg 877-ben Kopasz Károly,
Nagy Károly legfiatalabb unokája s császár-
utóda, izraelita orvosa Zadekias által megmér-
gezve. Innen isméc vaspályán folytattuk utunkat
a távolabbi svájczi havasoktól sokáig kisérve, dús
vidékü folyamok, tavak és szelid magaslatok
hosszában.

Másnap estefelé Párisba érkeztem. Számta-

sem hál paplanos ágyon. Ha néha, Dömötörnap
körül, vagy azonkivül is, számolni bejő a város-
ba, s hosszu gamós botjával végig megy az ut-
czán, szamáron vagy gyalog, az ember önkényte-
len utána néz, hogy hát ez mit keres itt benn?
s még a gyermekek is utána szaladnak. Alig tud-
juk a juhászt máskép képzelni, mint a mezőn,
a szabad pusztán ; a homok buczka tetején,
botjára támaszkodva, a messzeségbe mélyesz-
tett tekintettel, gondolat nélkül elmerengve, mig
nyája a buczkák közötti völgyben legelész, s ka-
parja a homokot egy kis fűszálért, mert bizony,
kivált az utóbbi száraz évek óta sovány a legelő.
Vagy lehasalva, zsiros bundájára, mig lábánál
bozontos kutyája alszik, oly édesdeden e mégis
oly ébren, mint épen a gazdája. Ez a juhász
élete. Alszik és nézelődik, kedvesét, vagy felesé-
gét is magához várja ki a pusztára, hogy heti
eleségét vagy tiszta ruhát hozzon számára; mert
ő maga nem igen szeret érintkezni az embe-
rekkel.

A rosz világ azt mondja, megvan ennek is a
maga oka. Birkatartó emberek s a közbátorság
őrei megegyeznek azon hitben, mely valódi nép-
hitté vált, hogy tiszta kezü juhász nincs a világon.
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„Ha juhász : akaszd!" mondják a Kis-Kunságon.
Igaz biz-a, hogy a juhász-lelkiismerethez sok
minden hozzá fér. S a tarka emberi társadalom-
nak egy osztálya sincs, mely a juhászszal oly szo-
ros ismeretségben volna, mint az — orgazdák.
No meg, második sorban, akomisszáriusok. Sokat
lehetne e három
lényről s bonyo-
lult viszonyaik-
ról beszélni, ha
először is tudná
az ember a csil-
lagtalan, esős,
zimankós éjsza-
kák titkait, mi-
kor a kutya sem
kuncsorog a ker-
tek alatt, de a
juhász kifordí-

tott subában
„megy" — ez-
uttal nem „sza-
máron";— s ha
másodszor nem
tartaná az em-
ber maga előtt
azt az igen hasz-
nos elvet: ne

szólj nyelvem,
nem fáj fejem.

Hagyjuk hát
a juhászt az ő
rejtelmes össze-

köttetéseivel,
— szóljunk in-
kább nyilvános
életéröl. — Ké-
pünk épen en-
nek egyik leg-
fontosabb moz-
zanatában tün-
teti őt fel előt-
tünk. Usztatóba
vagy nyirésr
erelik a birka-e
nyájat. Miféle nyájat? kérdi az olvasó, hiszen nem
látok többet egy birkánál,meg a másiknak a fejét.
Nem ám, nyájas olvasó, pedig ott van mind az
egész falka, a képünkön. Hol? hát abban a por-
fellegben. Ha jártál volna Halason vagy Félegy-
házán, s láttál volna birkanyáját, a melyből egyet-
len egy sem
látható, oly

irtózatos port
ver az uton,
nem is kétel-
kednél.

A számadó,
épen a gazda
keritéséig ért
már az egész
falka vál.Nézd,
milyen festői-
leg ül azon a

szamáron.
Nem a dere-
kán, mert ott
ez a jámbor
állat meg nem
tűri az embert,
hanem épen a
tomporán.ma-
ga alá gyűrve
a subáját. A

botra már
nincsszükség,
mert otthon
vannak, azért

nyugodtan
maga elébe

fektette, ugy
tartja mint

egy kotéltán-
czosabalánsz-
rudját; olyan
is az neki, ez
tartja fel a ju-
hászt, sok ve-
szélyes expe-
ditiójában, no
kiváltkép ha gamó is van a végén, melylyel a
juhot fogja s magához kaparitja, magáét is, meg
persze a másét is. Hát a feje, mindenestől, nem
eredeti, nem festeni való-e? Vörös, napsütötte
arcz, mely mellett a réz-szinü indián bőre is meg-
szégyenülhetne ; szájában a kis kuriaszáru pipa,

melynek a szára épen fél akkora, mint a pipa feje;
zsírba főtt nagy karamu kalapja alól kilógó zsiros,
csepűs haja. Hejh, juhász bácsi, ha meg nem sér-
teném, a szeme ugy áll, mintha egy kissé fölön-
tött volna a garatra. No's aztán? hisz az minden-
napi dolog! De azért ne féltsük a juhászt. Megüli

rá foghatjuk, hogy nem más mint a juhász fe-
lesége.

Itt van Dömötör, a számadás napja; most
elveti mindennek gondját. Vagy marad a gazdá-
nál, vagy nem. De akár uj gazdája lesz, akár a
régi marad, neki semmi összekötő kapocs nincs

egyik és a másik
esztendő közt.
Uj rovást kezd
s a régire semmi
gondja többé.
Csak maga ma-
rad a régi min-
dig, ő semmit
sem változik,

belőle még a fa-
1̂ - lusiságig czivi-
=~-' lizált ember sem

lesz soha, s to
vább is mint az-
előtt

„Megy a juhász
szamáron,

Földig ér a lába."

Brunóczi várkastély (Nyitrameg yében.)

ő a szamarat, csak egyszer a hátán legyen. S a
birkájából se vész el egyse. Különben ez az áldott
állat maga magát is megőrzi, ugy összetart, hogy
ha kocsi jön is szembe, készebb a kerekek alá szo-
rulni, mintsem elváljék egymástól. Meg az a far-
kasfiu-forma csikasz kutya mirevaló?

Szerb falusi biró lakása.

Igy érnek a faluvégre, az ugynevezett juh-
szélre.°Ott áll a gazda háza legvégről. Két utcza
is indul ott befelé; de az is van már, a ki jó helyre
terelje az állatot, az akolba. Ott erőlködik egy
felől a kis bojtár, vigy tán a gazda fia maga, más
felől az a lány vagy menyecske, a kire bátran

Brunocz.
A 17. és 18-

<Hk század for-
dulópontján ha-
zánkat ért ziva-
taros idők egyik
élő tanuja a
brunóczi vár-
kastély.

Ott, hol a
regényes folyá-
eu Vág, Nyitra-
megyének for-
dulva,kiterjeszti
völgyét, Pös-
tyéntől 3/4 órá-
nyi távolságra,

~* a borzadalmas
Csejte közelében, fekszik Brunócz; érdemes hogy
múltjával kissé bővebben megismerkedjünk.

E várkastélyt mai alakjában gr. Bercsényi
Miklós épitteté 1690—95 táján; bizonyitják ezt a
téglák is, melyek N. C. B., azaz: Nicolaus Comes
Bercsényi kezdőbetűit viselik magukon. Rákóczi-

nak eme ha-
talmas embe-
re igen szere-
tett tt tartóz-
kodni.

Hajdan
négy sarkto-
rony közt tel-

jesen zárt-
négyszöget

képezett a
kastély, körül-
fogva árok-
eáneztól, me-
lyet kívülről
még erős kör-
fal is öved-
zett. Egyet-
len kapu-be-
járása felvon-
ható hiddal
volt ellátva, és
igy a várkas-

• tély — bár la-
pályonfeküdt,
portyázó csa-
patok ellen

tartható pont
vala.

A mult
század utolsó
negyedében a
Vág felé néző
szárny lebon-
tatott, mi által
a szük udvar
nyílttá vált.
Később aztán
az árok, végre

pedig % körfal is eltűnt, ugy, hogy Brunócz jelen-
leg szabadon áll kertté alakított tér közepette, s
már meszsziről barátságosan int tornyaival az
érkezők elé.

A régies alacsony kaputól jobbra van a var-
kápolna, melynek belseje nem mutatja többé egé-
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szen eredeti alakját; csak a kissé nehézkes bolto-
zat s a falak felső része van igen szép fehér stucco
diszitményekkel, angyalkák- és arabeszkekkel
sürün boritva; közben keretbe foglalt mezők,
melyeken egykor fal-festmények voltak.

Feltünő, hogy a várkastély egyik hátulsó
tornya már az építéskor befejezetlen maradt, va-
kolat nélkül, a kőmüves állvány berakatlan nyo-
maival. Hihetőleg a közbejött háborus idők félbe-
szakasztván Bercsényi ottmulatását, nem engedek
az építést befejeznie.

Ezen most is eredeti állapotában levő torony
bizonyitja, hogy az ablakok hajdan sokkal kiseb-
bek voltak, felül kitolt szemöldök-párkánynyal és
erős vasrostélylyal ellátva. A kastély külseje ro-
coco izlés szerint két izben szinekkel volt befestve ;
előbb egyszerüen vörös és fehér, majd később
díszesebben, vörhenjes sárga ékitményekkel,mik-
nek maradványai még ma is látszanak.

A birtokra nézve, peres irományokból tudjuk,
hogy a 17-dik században Brunócz nem tartozott
s nem volt bekebelezve az akkor Thurzóféle te-
raeíué?!?/idominiumba; bár egy része szinteThurzó,
s igy utóbb Sándorféle birtok volt, mint ezt bizo-
nyos zálogos földecskék fennmaradt elnevezései
még a mult századi perirományokból tanusítják.

Mikép a mely időben jutott légyen a brunóczi
jószág Bercsényi kezére, nem tudjuk, de föl kell
tennünk, miszerint az egészet vagy tetemes részét
kellett birnia, különben rajta nagyobb várkastélyt
alig épitett volna. Tény, hogy elég huzamos ideig
birta azt, mignem a fiscus — a korona ügyvéde —
1710-ben rátette kezét. E körülményről a történe-
lem, kezet fogva a mindent kiszínező mondával,
következőket beszél. Heister nagy-szombati győ-
zedolme és Szomolyán várának elfoglalása után, a
Trencsény alatti vereség 8 liomhány és Vadkert
véget vétenek a rendes hadjáratnak. A mozgalom
e vonaglásaiban Heister 1710-ben megszállotta
Brunóczot, hogy Bercsényi személyét kézre kerít-
hesse. De Bercsényi tudósítva a közeledő veszély-
ről, még jókor elhagyta a várkastélyt és fegyvere-
seivel együtt a Vág tulsó partján magasió bérez
ormára épitett s akkorban sietve kijavított Temet-
vény várába zárkózott. A következő éjjel Brunócz
elé érkezett császári csapat meggyőződvén Ber-
csényi távoztáróJ, nyomát követé fel a hegyekbe
és Temetvényt körülfogta. Ott azonban mindent
erőditves résen álló őrséget találván, ostromszerek
nélkül semmihez sem foghatott ; miért is futárt
bocsátanak vissza, segélyt sürgetendők.

Most Bercsényi megszökhetését kellé bizto-
sitani. Egy hű franczia szolgája magára vállalá
urának szerepét, ruháiba öltözködött, külsejét
utánozta, s igy a várfalak és sánczok közt sürög-
vén, tápláld azon hiedelmet, hogy Bercsényi
személyesen rendezi a védelmet.

A vár megadásra szólittatván fől, válasz lőn,
hogy ha 3 nap alatt fölmentő segély nem ér-
keznék, kész kapitulálni. Ezt a császáriak örömmel
elfogadták, tudván, hogy Rákóczi-féle haderő
közelben nem létezik; és három nap mulva bevo-
nultak a várba, hol egy rejthelyből a vélt grófot
elővonszolák, s kocsiba ültetve erős fedezet alatt
Pozsony felé vitték. Itt azonban a csel kiderülvén,
az önfeláldozó cseléd, hűségeért, a hagyomány
szerint, életével lakolt.

Bercsényi pedig azalatt szerencsésen mene-
kült, habár testességénéi fogva számtalan nehéz-
séggel, mit egy alig gyógyuló fejseb még növelt.
Sikerült mégis Lengyelországba, s aztán Fran-
cziaországba menekülnie. Utódai ott franczia he-
lyesirás szerint Berchigny név alatt léteztek, s
egyik (talán utolsó) nőtlen ivadéka 1809-ben mint
franczia császári vasas kapitány, gróf Bercsényi
név alatt, a tőszomszéd Sztredán állomásozva,
gyakran látogata Brunócz akkori urát, Sándor
Mihályt *).

Egy másik előadás szerint az elmondott te-
metvényi történet a brunóczi kastélyban folyt
volna le.

Hogy a brunóczi kastély és a hozzá tartozó
birtok további viszontagságait megérthessük,
kissé előbbre kell visszamennünk s megjegyez-
nünk, hogy al7-ik században Thurzó Elek leánya,
Mária, b. Rottalhoz menvén férjhez, ennok leányát
Rottal Katalint Sándor Ferencz vette nőül, mi-
nek folytán a szlavniczsú Sándor család osztályos
jogot nyert az itteni és szepesi Thurzó-féle birto
kokhoz. Bruno z előbb Bercsényi, majd a fiskus
kezére szállván, emettől donatio utján egy német
tábornok, báró Lindenheim nyerte, ki azonban el-
mulasztotta magát a birtokba törvényesen beig-

tattatni, mignem csakhamar meghalván a birtokot '
fia örökölte. I

Ekkor élt idősb Sándor Pál, kinek neje Hu-
nyady Judit, korán özvegységre jutva, mindent
elkövetett, hogy a családi öröklött, vagy szerzett
jószágokat, mennyiben idegen kezekre jutottak, is
mét visszaszerezhesse. Határos fekvésénél fogva
Brunócz, félig uratlan állapotban, igen megtetsz-
hetett neki, mert pár évig ernyedetlenül folytatta

, lépéseit annak megnyerésére, mignem 1722-ben
sajátjává is tette. A bécsi német urak ugyanis
oly kevéssé gondoltak a donátióval, hogy birto-
kukat soha meg sem tekintették. Sándor-Hunyady ;
Judit megvette a birtokot, s mint előrelátó vevő,
pótolta az emlitett statutió hiányát és 1723-bun,
már miután egy évig birta a jószágot, az eladó
németet, elhalt apja donátiójára statuáltatta, hogy
a jog-átruházás tminden törvényes formával bizto-
sítsa magának.

Azóta ismét tisztán Sándor jószág lett egész
Brunócz. Mai tulajdonosa a várkastélynak Sán-
dor Johanna özv. Ohiczy Rafaelné, kinek leányát
az ismert történet kedvelő b. Mednyánszky Dénes
magyar kir. bánya-gróf és orsz. képviselő birja
nőül, kiknek elhatározott szándéka a történelmi
emlékü várkastélyt, mint kurucz időbeli neveze
tességet lehetőleg régi alakjában tartani fönn.

Reményi Károly.

Egy szerb falusi biró házában.

•) Lásd: Mednyánszky Malerische Reise auf dem
"Wagflusse, Pest 1843 lI. kiadás 189 s többi lapjait.

A szerbiai községek szabadon választják elöl-
járójukat (kmetjüket), s épen azért gyakran meg-
esik, hogy megoszolván a vélemények, a biróvá-
lasztásnál egyenetlenségek merülnek fel. Ilyenkor
aztán hatalmas pártharezok szinterévé lesz az
illető község, a küzdelem nagyban foly, de tul-
ságig nem igen mennek, veszekedésre avagy vere-
kedésre ritkán kerül a dolog. Ha anny ra megha-
sonlottak a választólc, hogy jószántukból sehogy
sem tudnak megegyezni: az érdekelt kerületi elöl-
járóság egy felsőbb rangu polgári vagy katonai
hivatalnokot küld a hely szinére, ki aztán mindent
szépen lecsöndesit, rendbe hoz. Egy ilyen esetet
ir le Kanitz Szerbiáról kiadott nagy munkájában.
Senje nevü falucskában régóta forrongott már az
elkeserültség az öreg biró ellen a csak alkalomra
lestek, hogy minélelőbb megbuktathassák. Nagy-
ravágyó ellenfele kigyót békát rákiáltott, csak-
hogy kitegyék hivatalából a tisztes öreget s ő
foglalhassa el azt az irigyelt helyet, mely a falu
bölcsévé, első emberévé teszi azt, a ki betölti.
Végre mikor már felsőbb helyen is kezdették be-
látni, hogy több kettőnél s a dolognak fele sem
tréfa, egy kapitányt küldöttek a faluba, hogy a
villongó felek között békét eszközöljön. Kanitz-
nak is arra felé volt szándéka utazni s a kapitány-
nyal összetalálkozván s megismerkedvén, együtt
mentek Senjébe.

Mikor a faluba érkeztek, a két ellenséges
tábor már össze volt gyűlve a helység házának
udvarán. A törzsrokon Montenegróban e két elkü-
lönzött csoportozat fényes látványt nyujtott volna,
de ez itt nem olyan tanácskozás volt, mint amott
a vojskák (hadi gyülések) szoktak lenni; hiányoz-
tak a csillcfgó fegyverek, miket a szerb csak is
ünnepélyes alkalmakkor vagy utazáskózben visel,
— egy szóval ez a gyülés egészen békés, falusias
jellegü volt.

A kapitány fölszólitására előadták óhajaikat
s panaszaikat a perlekedő felek. Miután a falu
vénei kibeszélték magokat, a kapitány hatalmas
beszédet tartott, melyben ,,testvérei"-nek meg-
magyarázta egy falusi biró hivatalának terhes
voltát s kijelenté, hogy a kormány készörömest
beleegyezik a rosz és hűtelen birok elmozdításába,
de mulhatatlanul be kell bizonyitniok, hogy ők e
büntetést megérdemelték. Ennélfogva a kapitány
egy államügyész önbizalmával és komolyságával
következő kérdéseket intézte a közönséghez:
„Testvérünk, a biró okozott-e az adók elosztásá-
nál s kivetésénél egyes családoknak jogtalan kárt
vagy bajt? Mutatott-e czivódások alkalmával
részrehajlást? A kormány számára szükségelt
előfogatok kivetésénél terhelte-e valamelyik házat
jobban, mint a többit? Hát utcsináláskor saját
vagy rokonai házától nem küldött-e munkásokat
épen ugy, mint mások? Vagy a sorozásnál kike-
rülte-e hozzátartozóit?" stb. stb.

,,Mindezen kérdésekre tagadólag feleltek!
Ha most már tanácsomat kérditek, ok nélkül cse-
lekszitek azt, mert az itéletet saját magatok mon-
dottátok ki. En ugy gondolom, hogy tartsátok meg
régi birótokat, kit már ugy is jól kiösmerhette-
tek s ne tegyetek próbát egészen ismeretlennel."

A „biróválasztás" véget ért. Egy óra alatt
oly peres ügyet intéztek itt el, mely bureaukrati-
kus rendszer alatt évekig is elhuzódott volna.
Minél egyszerűbb a törvénykezés, annál jobb és
czélszerűbb is.

No de ha már a helység házánál megfordul-
tunk, tekintsünk be egy kissé a biró házához is!
Kanitz következőleg ir a senjei „kmet ház"-ról,
azaz: a biró lakásánál tett látogatásáról:

„Egy terebélyes tölgyfa árnyékában, közel
a község házához, a nedves gyepen szőnyegekkel
és ülőpárnákkal fedve találtuk. Egy közeli patak
pompás pisztrángokat szolgáltatott ebédre; tojás
és vaj volt az elő- és utóebéd. A melegitő levest
rakie (pálinka) helyettesité, melyhez és a magunk-
kal hozott borhoz ugyancsak hozzáláttunk. Nem
tudtam megállani, hogy egy futó tekintetet ne
vessek a biró házába, a falu leggazdagabb embe-
rének lakába. Fölhivjuk tehát a szives olvasót,
hogy kövessen minket azon terjedelmes terembe
vagy csűrbe — mert szobának nem nevezhetjük
azt, — mely egyszersmind konyha és éléskamara
is. Minden leírásnál sokkal fölfoghatóbbá teszi az
e szegény hegyilakók megelégedettségét és leg-
biztosabban mutatja azon fokot, melyet e jó
emberek a mivelődés lépcsőjén a mi fogalmaink
szerint elfoglalhatnak. És ez emberek mégis bol-
dogok és szeretik azt a terméketlen rögöt, melyen
a végzet őket születni és élni kényszerité. A guz-
licza játéka mellett elénekelgetnek a fényes mult-
ról, hazájok egykori nagyságáról. Fejedelmüket
szeretik és szentül remélik országuk újjá születé-
sét. Valóban irigylésreméltó egyszerüség és bol-
dogság! ' S. L.

A rovarok életéből.
A fürkész. (Ichneumon.)

A ki a rovarok életmódjával előszeretettel
foglalkozik, tapasztalni fogja, hogy a legérdeke-
sebb jelenségek közé tartozik a rovar-anya abbeli
gondoskodása, hogy ivadékának jövőjét biztosítsa.
Ez pedig azért történik, mert kevés esetet kivéve,
a rovar-anya, miután petéit a lehető legbiztosabb
helyre elrakta, csakhamar elhal, s igy ivadékának
fölnevelésében nem vehet részt. Oda rakja tehát
petéit, hol az azokból kikelő hernyó vagy pondró,
kevés keresés után, tápszerét megleli, oly helyre
rakja, hol az idő viszontagságai és sokféle ellen-
ségei ellen legbiztosabban megóva lesznek.

Ez utóbbi tekintetben, ugy látszik, hogy a
rovarok között a guboncz a legszerencsésebb, mert
petéjét és az abból kikelő pondrót az illető növény-
ből kifejlő vastag réteg, a gubó, körül övedzi. A
guboncz tehát a gubó közepében minden külel-
lenség ellen tökéletesen biztositva látszik lenni,
igenis, de csak látszik, mert valóban még itt sem
biztos egy, a rovarokhoz tartozó, ellenséges osz-
tály tagjaitól. Ezeknek valamelyike hosszu, tojó
gerelyével a még ifju és puha gubó húsát átfúr-
ván, tulajdon petéjét a guboncz testére rakja, s itt
kikelve, a háztulajdonos nedveiből élődik és azt
végtére elöli. Májusban volt egy éve, hogy magam
is oly szerencsés voltam a fenn emlitett műtétet
észlelhetni. Egy fiatal cserfa levelein több ujdon,
még zöld szinü gubót vettem észre, és midőn
azokat közelebbről megtekinteném, azok körül
számos, gyönvörü ércz-szinezettel ékeskedő, apró,
sugár kis darázsféléket láttam röpkedni. Egészen
közel álltam tehát, figyeltem és nemsokára a leg-
érdekesebb látványban részesültem. Ezen kis
darázsfélék ugyanis rá-rászálltak a gubókra ea
hosszu, igen finom tojó-gerelyükkel azokat meg-
fúrni igyekeztek. Hogy jobban lássak, Kivettem
zsebemből nagyitó-üvegemet és egész a gubóhoz
közelitettem, nem tartván attól, hogy a darázs
elröpül, mert a rovar-anya, midőn petéit rakja,
nem egykönnyen hagyja magát zavartatni, s igy
egész kényelemmel a világosan láthattam, mikép
a darázs tecte hátsó részét magasra emelve, tojó-
gerelyét függőlegesen a gubónak irányozta és
kevés erőlködéssel egész a tövéig befúrta. Ezt
kétszer, háromszor ismételte és azután elröppent.
— Csodálatos még az, hogy a hajszálnyi vékony
tojó-gerely nem egyszerü, mert a mit elsö tekin-
tetre annak tartunk, az csak tokja a tulajdonké-
peni tojó-gerelynek, melytől a gubó megfúrása
után elválik s kivül marad,és arnaz csak magában
furódik a gubó közepéig- De mi több, ezen gerely
belől üres, mert egy csatornát képez, melyen át a
petének rendeltetése helyére kell jutnia. Elkép-
zelheti most a nyájas olvasó, mily átmérője lehet
e csatornának és milyen magának a petének?!

A rovarok ez álnok fajtijit fürkésznek hivják
(Ichneumon, Schlupfwespe). Sok nemei és még
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több fajai ösmeretesek, eliinnyira, hogy némely
természetbúvárok, mint Gravenhorst és Ratze-
burg. mindegyik három-három kötetes munkát
irt felölök. De nem is szoritkozik a fürkész a gu-
bonezok pondróira, hanem cselszövényeitől az
egész rovarseregnek van mit tartania, mert főtu-
lajdonsága átalában a?, hogy petéit nem a növé-
nyek levele're. gyümölcsére vagy egyéb részeire,
som holt ál !ati vagy növényi hulladékokra rakja,
mint ezt a rovarok nagyobb része szokta tenni,
mely táplálékát a nevezett tárgyakból veszi,
hanem a fürkész, kivétel nélkül, petéit máa élő
rovarok testére ragasztja, vagy pedig azoknak
testébe, sőt mis rovarok petéibe befurja. Az igy
elhelyezett fürkész petéből kikelő fürkész-pondró
aztán amannak nedveiből táplálkozik, s végtére
elöli. Ennélfogva a fürkész a hasznos rovarok
közé számittatik, minthogy más, többnyire kárté-
kony rovarokon élődik, s végtére vésztőket idéz-
vén elő, azoknak töméntelen sokaságát illő korlá
tok közt tartani segít. Nem lesz tehát érdektelen,
ha a szives olvasónak a fürkészek életmódjáról
némely adatokat elő fogunk sorolni.

Mindenek előtt az állatka átalános jellegeit
kell megismernünk, hogy magunkat tájékozhassuk
és tudjuk, hogy minő kinézésü rovarokról van szó.
A fürkész a hártyás röpit rovarok családjához,
azaz: a méh- és darázs-félékhez tartozik. Igy hát
átalában könnyen ráismerhetünk, mert mint da-
rázs, többnyire karcsu termete és eleven, fürge
mozdulatai által a rovarok nagy osztályából kitü-
nik. Azon jelek pedig, melyek többi darázs-társai-
tól megkülönböztetik, hártyás szárnyainak mellső
párjában és pedig az erek és ezek által képzett
reezék száma és minemüségében találhatók, és itt
ismét a természetnek bámulandó pontosságát és
ily kicsiségekben is tapasztalható változatlan ren-
dességét van alkalmunk csodálhatni. Mert bár
állandó egyformaságot látunk például a növények-
nél a levelek reezéiben, ezek mégis csak átalános
alakzatukra és elhelyeztetésükre vonatkoznak,
mig a rovarok röpüiben s különösen a fürkészé-
ben, minden egyes erek és reezék oly szigoru tör-
vények szerint alkotvák, hogy ezek a legbiztosabb
különböztető jelek gyanánt használtatnak.

Csápjai meglehetős hosszúik és szüntelen
mozgásban és tapogatásban észlelhetők, valószi-
nüleg nemcsak a tapintás, hanem egy.-zersmind a
szaglás és talán a hallás érzékét is képviselik. Két
reozés, nagy szemén kivül, melyek, mint minden
rovarnál, a fej oldalán kitünően észrevehetők, a
fürkésznek még a homloka közepén 3 apróbb,
ugynevezett mellékszeme van.

A mellrész az altesttel vagyis potróhhal több-
nyire igen vékony szál által függ össze, mint ezt
mindenki a közönséges darázsnál ösmeri. Hozzá-
járul ehhez lábainak vékonysága és hosszúsága,
ugy hogy az egész alakot méltán sugárnak lehet
nevezni. Ha-ában elrejtett vagy pedig annak végé-
ből többé-kevésbbé hosszan kinyúló tojó-gerelye,
mely egyszersmind fulánk gyanánt is használható,
három fonálszerü szálból van szerkesztve, melyek-
nek két külsője, mint már fö'ebb emlitettük, tokot
képez, melyben a tulajdonképeni fúró elrejtve
van. Ez maga ismét három, igen finom és egymás-
hoz tapadó szálacskából áll, 8 a petéknek átme-
netül szolgáló csövecskét képezvén, hogy a tojás-
nál elfoglalt helyzetében megrögzitessék, néha,
felette apró, visszás horgocskákkal van ellátva.

Midőn igy a fürkész külalakját leírtuk, nagy-
ságára nézve még meg kell jegyeznünk, hogy az
igen változó, mert mig a legnagyobb fajok a m^h
királyné hosszúságát is túlhaladják, mások oly
piczinyek, hogy szabad szemmel alig íáthatók.
Már felébb emlitettük, hogy némely fürkész-fajta
petéit ismét más fajta rovarok petéibe rakja, s a
kikelő pondrócskák ezen petékből táplálkoznak.
Képzeljen most magának az olvasó egy ilyen
rovar-petét(tojást), mely egy mákszem nagyságát
ritkán haladja túl, ezen kis petében 10 — 12, sőt
néha ennél is több fürkész-pondró élődik s benne
tökéletes nagyságát eléri. Ryzoljuk ki ezen für-
készeket képzetünkben, adjunk mindegyiknek 4
szárnyat, 6 aránylag h isszu lábat, egy sugár
darázs-testet és 2 meglehetős hosszu csápot, s
gondoljuk el, mily finom hártyák ezen szárnyak,
mily vékonyak azon lábak, mily kicsinyek azon
belső szervek, melyek ezen ki-i testben elférnek, és
mily gyöngédek a csápok, melyek a tapintást,
hallást és szaglást eszközölni képezvék, és némi
fogalmunk lehet az egész fürkészke parányiságá-
róí, melyhez egy közönséges borlégy (muslicza)
ugy aránylik, mint ehhez egy dongó.

(Vége következik.)

A házasság befolyása az életkorra.
A több munkájáról jól ismert dr. Stark nem

rég érdekes következtetéseket olvasott fel az
edinbourghi Royal Society-ban a házasság befo-
lyásáról az élet, hosszára.

Számos adataiból az tünik ki, hogy a 20 — 25
évese'c közt két. annyi nőtelen férfi hd el, mint
nő-. Később e kor után bir kisebbedik e nagy
halandóság a nőteleneknél, de mégis az élet végeig
kétségkivül a nőtelenek huzzák a rövidebbet a há-
zasokhoz képest.

Igy a 20-ik év után a házasságban é'ő férfiak
által elérhetni szokott közéj) életkor m^g 59 és
fél év, mig a nőteleneké csak 40 év, tehát csaknem
20 évet takarít meg a házasélet a mejnösü'tek szá-
mára.

Továbbá csaknem fele a nőteleneknek a30-ik
| év előtt hal el, mig ellenben a megnősültek leg-

nagyobbrésze csak a tíO— 80 között.
A mi a nőket illeti, azokra nézve nem ily

feltünő, de mégis sz<ntéa kedvező a házasélet
hatása, mert ámbár a 15—30 év között a házasság
első 5 éve alatt gyakrabban halnak el a nők, mint
a leányok, de ezentul — kivéve még a 40 és 50 év
közti némi eshetőségeket — az övék az elsőség
egész az éiet végeig; s csak nekik lehet kilátásuk
azon kedves aggodalomra, mely legközelebb egy
105 éves öreg franczia nőt bántott, ki midőn egy
seb miatt a kórházba vitetett, s az első este igen
szomoru volt, azt felelte a bánata felől tudakozódó
felügyelőnőnek:

,,Hogy ne volnék szomoru, mikor nincs most
otthon, ki kis fiacskámról gondosko Ijék."

,S hány éves a fiacskája?'
„Nem régen mult még 85 éves!-'
Ama 20 évi többlet a férfiaknál, s a való-

színüség a 30-ik éven tuli életre mindkét nemnél,
— már magában 13 oly szép kapitáliska, mely
megérdemli, hogy megházasodjunk. D.

E g y v e l e g .
—d— (Patkány-statisztika.) Francziaország-

ban a léiyek egy bizonyos fajának 1770 tájoai
betelepülése óta legalább is 2000 millióvaJ növe-
kedett a lakosság, illetőleg a fogyasztók száma,
t. i. ennyi a „Moniteur" szerint csak a már eddig
ismert patkánytelepek népessége; de ezenki-
vül még mennyi lehet e vagabund népből, mely a
pusztákra vonu'va, nem került az összeírás alá!
III . Napoleon e nem tekintélytelen számu alatt-
valóinak ko3ztirozása, mint kiszámitották közel 20
millió frankjába kerül az államnak évenként, a
miért azok csak bőrükkel fizetnek — keztyünek.

— d— (A légszeszláng mint kém) Ballet fran-
czia tudóst érdekes találmányra vezette a gázlán-
gok azon sajátsága, hogy ha nagyon hosszura
bocsáttatnak, a levegő legkisebb rezgésére szélesre
terjednek egy pillanatig szét. O t. i. az ily láng
mollé ugy illesztett egy kis kettős érczlemezt,
hogy azt a lég rezgésétől szétterjedő láng ekkor
érintse, s a hőség miatt az meggörbülve, másik vé-
gével egy sodrony végéhez érjen, mely tulajdon-
kép egy villanytelep sodronya, a mi által megnyíl-
ván a villanyfolyam, a sodrony másik végén egy
oda alkalmazott csengő által bármely távolságban
pl. a 4—5 ik szobában is rögtön észrevehető lesz
a levegő rezgése, ha az igy ellá'ott szobában talán
tolvaj tör be, vagy a gyermek sír stb.

—d— (Petroleum égés a földben.) Angliában
alurley i porczellángyár kertjében (Staffordshire)
s ugyszintén Francziaországban az ottwelleri
gyár környékén ugy látszik örök tavasz lesz egy
ideig, a fák még folyvást virágzanak, minden a
legszebb eleven zöld, s a kellemes enyhe légben
valószinüleg deczemberben is fognak a kerti virá-
gok nyilni. Mind ennek oka az hogy e két helyen
petroleum levén a föld rétegei közt, a mély gyár-
katlan erős tüzelésétől, elegendőleg fólmelegedve,
meggyuladt, s most a földben olthatlanul ég.

—d— (Mikroskopi nyomiatán.) Hogy a mi-
kroskop segélyével mly iiarányságokat képesek
most már nemcsak fölfedezni, hanem előállitan • is,
bámulva látjuk Mr Webb mikroskopi nyomdáján,
melynek bitüive! a Mi atyánkot ' 2500-ad resz
hüvelyk, a János evangéliuma egész I. fejezetét
egy négyszög hüvelyknyi tér ezred részére, s az
egész bibliát 2 G hüvelykre le lehet nyomtatni.

© (Árnyképek az amerikai társadalmi életből.)
1. Amerikában a tolvajok már annyira mentek,
hogy a meglopottaknak erkölcsi prédikácziókat
szoktak tartani. Dátroit-ban, Michigan államban,
ezeket irá a ragadós körmü czéh egyik jeles tagja

azon ház úrnőjének, melyből minden ezüst kész-
letet szerencsésen elcsent: „Asszonyom! szives-
kedjék megengedni nekem, hogy kegyednek egy
jó tanácscsal szolgálhassak. Elégedjék meg asz-
szonyom ezentul olcsóbb, egyszerübb evőkészle-
tekkel, és jobb lesz, ha pánzfeleslegét az emberiség
•is a keresztyén anyaszentegyház javára fordi-

1 tandja "
2- Uj-Yorkban most már a tolvajok hushordó

szekerekről gyakorolják nemes mesterségüket. E
gazemberek rendesen pirosával működnek, még
pedig a következő genialis módon: könnyü hus-
hordó szekereken barangolnak az utczákon s les-
kelődnek mindenfelé, hogy kinél vehetnének észre
nagyobb összeg pénzt. Ha találnak ilyent, egyikök
leugrik a szekérről, öklével áldozatát leüti, gyor-
san kifosztja s ujból a szekérre ugorva, gaz
kollegája korbácsolni kezdi lovát és igy sebes
vágtatva tova robognak. Nem régiben két ilyen
gazember d. u. 1 órakor 1200 dollárt rabolt Uj-
York egyik legnépesebb főutezáján. — Ez aztán
csakugyan merészség!

3. Washingtonban közelebbről egy embert
fogtak el, ki egy kétemeletes házat annak rendje
és módja szerint ellopott. Ez a furcsa tolvaj lopott
házát darabonként hordta el a városnak e gy
másik negyedébe, hol aztán syát földbirtokán
ujból fölépitteté azt. — Higyje a ki tudja és
akarja!

** (A spanyol forradalmi dalt) Ricgo hytnnus-
nak hivják. E mellett küzdötték ki a forradalmat,
ezt énekelték a tömegek mindenütt, s ezt éneklék
a katonák is, midőn Novalicb.es ellen harczoltak. E
hymnust, mely spanyol szellemű, erőteljes és lelke-
sitő dal, énekelték Í820-ban is, midőn VIL Ferdi-
nánd kormánya ellen kitört a szeptemberi forrada-
lom. Akkor két tábornok: Riego és Quiroga lázadt
fel a gyalázatos kormány ellen, s a hymnust a forra-
dalom lelkesitő mámora közt irta Evariste San-
Miguel, és zenéjét Huerta. E dal mellett küzdöt-
tek, éltették Riegot, s a dalt is róla nevezték el.
— Evariste San-Miguel, a költemény szerzője,
ezredes volt, Riego törzskari főnöke, s az „Espec-
tador" czimü szabadelvü lap szerkesztője. Rego
és Quiroga forradalmát legyőzte, a franczia be-
avatkozás, de Evariste emelkedett a fényes tiszt-
ségekben. Hű katonája lett Izabellának, ki test-
őreinek kapitányává, majd senátorrá és herczeggé
emelte. Igy halt meg nem régiben. — Huerta
fi ital kadét volt, midőn a zenét ina. Majd Párisba
menekült és énekes lett; onnan Amerikába vitor-
lázott, hol torok-baj folytán csakhamar elveszte
hangját. Ekkor hárfát vett kezébe, s hirneves
hárfaművész lett. Sokat szenvedett s most már
raszkető kezeivel nem tud játszani és nyomorog.
A forradalomban megemlékeztek a hontalanról és
gyüjféseket rendeznek számára. Riegot 1823.
nov. 5 én VII. Ferdinánd felakasztatá, de Quiroga
Angliába menekült.

— (Ujabb módja a hús eltartásának.) Na-
gyobb városokban, hol naponkint vágnak mar-
hát, e mellett minden jóra való mészárosnak és
hentesnek van jeges verme, a fogyasztó közönség
friss hus dolgában soha sincs fennakadva; de
nem ugy vidéken, hol néha a szonvzéd vagy
harmadik faluba kell azt hozatni, s már ott is
talán egy hétig elhevert a jeges veremben (ha t.
i. van); ilyen körülmények között tehát friss hús-
ról szó sem lehet. A franczia „Gazette de Villa-
geben , i ren egyszerü módot olvasunk a huseltá-
sáról, és pedig: a mészárszékből hozatott hus
2—4 fontoí darab >kra fólszeldelve, cserép vagy
faedényekbe tétetik s finom porrá tört szénnel
egy ujnyi vastagon betetéztetik; ezen szénréteg
által szabadlégtől elzárva a hus még oly hőségben
is 14 napig, sőt tovább is eltartható; használat
előtt tiszta vizben kell kimosni. (F. Q,)

0 (Postahivatal a Magellan szorosnál.) Ki
gondolná, hogy Patagonia déli partján, aTűzföld-
del (Terra dél Fuego) átellenben, a föld egyik
lecrelhagyottabb. l^gzordonabb vidékén is létez-
hetik postahivatal? Pedig ugy van. Egy szikla
kiszökellő csúcsán, mely sajátságos alakja miatt
már a messze távolból feltűnik,egy erős gerendát
állitottík fel e fólirattal: „Post-office" — postahi-
vatal. Erő3 vaslánczon egy kis hordó függ könnyen
kinyitható fedéllel ellátva; ez képezi az oceani
levélszekrényt. Minden hajó, mely » szoroson át-
megy, csónakot küld a szárazig 8 kiszedvén az
ott talált leveleket, a magáét beléteszi a hordóba.
Mihelyt oly kikötőhöz érnek, mely rendszeres
postaközlekedéssel bir, a hozott leveleket feladják
a postára. Hozzá tehetjük, hogy hasonló intézke-
dés északi Ausztrália egyik szigetén a Torre*
csatornában már évek óta áll fenn.
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Irodalom és mŰTészet.
** (Tzsd Miklós) Egressy mellszobrát már-

ványból elkészité. E szobor ujabb bizonysága
Izsó nem mindennapi tehetségének ; élethűség és
művészi kivitel jellemzik azt. Mint halljuk, Izsó
is folyamodott államsegélyért azon összegből, mely
tehetséges művészek segélyezésére van szánva.
Azt hiszszük, hogy nem fognak sokat habozni e leg-
tehetségesebb fiatal szobrászunk segélyezésében,
s módot nyujtanak arra, hogy természettől nyert
gazdag adományait külföldön, névszerint Rómá-
ban, kellőleg kifejthesse.

** (A börtönügy reformjáról) egy kis ügye-
sen irt röpiratot bocsátott közre Földy János,
biharmegyei törv. ülnök. Szakértelemmel van
ebben megvilágítva a börtönügy, s azon javitások,
melyeket a gyökeres reform létrehozatala előtt is
mulhatlanul meg kellene kisérteni. A füzetke tar-
talma ugy az állami, mint a megyei és városi bör-
tönökre is kiterjed. A főtekintet oda irányul
benne, hogy a nehezebb rabok helyeztessenek át
az állambörtönökbe, mert a könnyebb bűnösök
erkölcsi életére kárhozatos befolyással van az
érintkezés. Érintve van e füzetben még a fegyencz-
munka, a rabtartás, a fegyházi könyvtárak, a böj-
tök és a bilincs kérdése is.

** (Stein János kiadásában) megjelent „A
magyar nyelvtan kézikönyve." Irta Gergely Lajos.
Második kiadás. Ara 50 kr. Rövid idő alatt ért
második kiadást, a mi azt mutatja, hogy használ-
ható munka.

** („Közhasznu könyvtár'1) czim alatt az
Aigner és Reusmann czég „népszerü tudomá-
nyos" vállalatot indit meg folyó hóban. Az első
évfolyam tárgyai: 1. A föld őstörténelme. 2. A
csillagos ég. 3. A földmivelés elmélete. 4. Az er-
dő és élete. 5. A sarkvidékek. 6. Politikai és tör-
ténelmi vázlatok. — Az irók következők Corzan
Avendano, Kovács Lajos, dr. Császár, Czimeg,
Lutter János, Lázár Kálmán. — Előfizetési ára
6 kötetnek 9 ft.

*• (Thern Károly) két fiával, kik mint ügyes
zongorázók ismeretesek, Londonból visszaérkezett
Pestre.

** (A szász lapoknak száma) közelebbről ismét
szaporodni fog. Karner Frigyes ugyanis, ki Se-
gesvártt nyomda felállításával foglalkozik, en-
gedélyt kért egy politikai hetilap megindításá-
ra, melynek felelős szerkesztőjeként Keszler Dá-
niel van megnevezve.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudom, akadémia) mathema-

tikai és természettudományi osztályainak október
12-én Kubinyi Ágoston tiszteleti tag elnöklete
alatt tartott ülését Vész János Armin rendes tag
nyitotta meg, következő czimü értekezésével:
„A kúponi legrövidebb távolok." Azután Györy
Sándor rendes tag következő czimü értekezése
következett: ,.A felsőbb egyenletek feloldásáról és
szorzókra bontásáról;" az értekezés olvasása he-
lyett azonban a fölött támasztott vitát Győry,
hogy az akadémia helytelenül tesz, midőn rendes
tagjainak munkáit is megbiráltatja, mielőtt ki-
adná.

** (A budai országos tébolyda) november
elején nyilik meg. Ez intézetben 800 betegnek
van hely. Csupán dühöngök részére 64 szoba van,
s azonfölül az egész épületben (540, tehát összesen
több mint 700. A homlokzat közepén feküsznek
az irodák és a szolgák szobái, a két szárnyon pe-
dig jobbra a férfi, balra a nő betegekéi. A lép-
csőzeteket magas falzatok körzik, hogy a betegek
le ne eshessenek. Minden osztálynak külön kertje
van, összesen 17, egymástól szigorún elkülönítve.
Egy óramű 8 külön táblán nyolcz mutatóval jelzi
az időt. — Van 10 fürdőszoba, valami 40 horgany-
káddal és 6 nagyobb zuhanykészülékkel, továbbá
egészen külön egy kis gőzfürdő. A betegek idő-
töltéséről is kellőn gondoskodtak. Férfiaknak
és nőknek külön egy-egy termők van jó zongo-
rákkal ellátva, azonfölül a férfiak részére teke-
asztal és 2 tekepálya alkalmas helyiségekben. —
A betegek öltözete lesz: télen a férfiaké szürke
nadrág, mellény és ujjas, vörösbarna ernyős sipka
és erős csizma, nyáron csupa vitorlavászon. A nők
télen vörösbarna szoknyát és felöltőt visalnek;
nyáron is, csakhogy ekkor perkálból, s télen
magas félcsizmát, nyáron pedig czipőt. A betegek-
nek estélyeket fognak rendezni tánczczal, szini
előadásokkal, hangversenyekkel; különösen nagy
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ünnepet tartanak pedig karácson este karácsonfa
mellett. Az intézetet tiz ló erejü gőzpép látja el
vizzel egy 22 öles kútból. Minden helyiséget gáz.
zal világitnak, de a láng mindenütt oly magas,
hogy a betegek el nem érhetik. A nagy ház előtt
terjedelmes medencze van szökőkúttal, mely egy
ölig ugrik föl.

** (Magyarországi állat-növény csere-egylet)
lép életbe Pesten. Ez egylet czélja, mint Dr. Szon-
tágh Miklós és Xantus J. fölhívásukban előadják
a honi fauna és flóra ismeretét előmozditani, uj
vívmányait e téren minden irányban terjeszteni,
hazai közintézeteket állat- s növény-gyűjtemények
s szakkönyvek megszerzésében elősegiteni, s végre
a zoológusok és botanikusok közt termékeik kicse-
rélését, s igy gyűjteményeik bővítését eszközölni.
Az állat és növénytan mivelői és kedvelői, szak-
férfiak, ugy mint dilletansok és intézetek meg-
hivatnak ezennel az egyletbeni részvétre mint
alapitó rendes vagy pártoló tagok. Alapitó ta-
gok lehetnek azok, kik legalább 50 frt. o. é.
egyszerre adományoznak, rendesek, kik az egy-
leti pénztárba évenkint 2 frtot fizetnek, s pár-
tolók, kik bár mily összeget egyszer és minden-
kora felajánlanak, vagy az egyletet termék- vagy
könyvgyűjteményekkel támogatják. A tagsági
illetékek dr. Szontágh Miklóshoz Pest, ujvilag-
utcza 8. sz. alatt küldendők.

Egyház és iskola.
** (Az ujvidéki ref. magyar egyház) országos

engedély folytán megbízottakat küldött szét, ké-
regetni az 1848-ban semmivé lett templom hely-
reállitására. Az egyház maga hozzá kezdett a
munkához 64-ben, de saját erején képtelen bevé-
gezni. Ajánljuk a küldötteket közönségünk szives
részvétébe; egyszersmind jelentjük, hogy adako-
zásokat e czélra szerkesztőségünk is elfogad és
rendeltetése helyére juttat.

** (A brassói kerület katholikus papjai) —
mint a ,,Kr. Ztg." irja — egy reformjavaslatot
terjesztettek püspökük, Fogarassy Mihály elé, a
kath. egyházban hosszu idök óta fészket vert ano-
máliák és visszaélések megszüntetése tárgyában.
Ajánlják leginkább, mint a visszaélések megszün-
tetésére a leghatékonyabb eszközt, a coelibatus
eltörlését.

** (Az erdélyi kir. államgymnasium), mint
a brassói lap irja, jövő évben Nagy- Szebenből
Brassóba fog áttétetni.

** (Az eperjesi joghallgatók) segély-egylete
megalakult, 70 rendes tag 300 frtot ajánlván meg.
A választmány nevében Szilassy Pál titkár támo-
gatásra hivja föl e nemes czélu intézet iránt a
közönséget. Különösen felhivja a környékbeli
ügyvédek és szülék figyelmét, szives megkeresé-
sükre mindenkor legnagyobb készséggel ajánland
ügyes és buzgó joggyakornokokat, Írnokokat, ne-
velőket és magántanitókat.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A franczia hadügyminiszterium) egy tár-

sulat által nagy mennyiségben vásároltat Ausz-
triában szarvasmarhát, lovakat és bőrt. A társulat
meghatalmazottja Elie van der Elst Bécsben van,
hogy a megbízásokat végrehajtsa. Többnyire apró
magyar lovak vásároltatnak a huszárság számára.

** (Az ipar és kereskedelmi miniszter) egy
ujabb hitelbank felállítására adott engedélyt
,,első erdélyi bank" czim alatt, mely jogositva
van a hitelüzletek minden nemére; a társaság 50
évre alakul. Részvényösszege 4 millióig emelhető.

** (Sok panasz) emelkedett utóbbi időkben a
zúg-zálogházak elszaporodása miatt. A m. kir.
kereskedelmi miniszterium legujabb rendelete sze-
rint ezentul csak: a pesti kir. zálogház, a bécsi
zálogház, a pesti népbank, s a budai kereskedelmi
és iparbank filiáljai türetnek meg. A többi zúg-
zálogházak betiltatnak.

** (Az Ung. Act.) közelebbi száma a „Magyar
kölcsönös biztositó bankról" irván, dicsérőleg szól
annak tervezetéről.

•• (A keleti marhavész) állása Kolozsvártt
oktober 9-én: összes marhalétszám az egész váro-
son 2686, járványlepte udvarok száma 12, jár-
ványlepte raezőrész 2, járványlepte marhalét-
szám 161; ezekből: kivágatott mint még telje-
sen egészséges 4, a betegekből elhullott 1,
beteg 10, gyanus, de még egészséges 67. A
marhavész a fogarasi kerületben is nagyban
pusztit, de eddig szerencsére csak a Teleki és

Vajda-Récse községekre szoritkozott; a Fogaras-
tól nem messze, a Kőhalomszékben fekvő Sona
községben okt. 2-ikán hirtelen 4 db szarvasmarha
hullott el. Kőhalomszéken hasonlóan kiütött.

Közlekedés.
J1 (Rég várt ujság.) Bécsből érkezett hir

szerint az államvasut igazgatósága elhatározta az
egész vonalon Czeglédtől Marcheggig azonnal
megkezdeni a második vágány lerakását. Hae hir
teljesülésbe megy, sok tekintetben segítve lesz
szállitási nehézségeinken.

f (Az Üllöi-uton) egész erővel dolgoznak
a lóvasuton. Már csaknem a nagy kaszárnyáig le
vannak a sinek rakva, s ha igy haladnak: két hét
sem kell a megnyitásra.

x* (A közlekedési miniszterium) ujabban kö-
vetkező vasuti engedélyeket adott: gr. Toldalaghi
félévi engedélyt nyert egy maros-vásárhely-ma-
rosludasi lóvonatu vasutnak tracirozási tanulmá-
nyozásra, — Beimel és Herz pesti nagykereske-
dőknek ujarad-szőregi vasut kiépítésére egy évi
engedély adatott, — báró Miske Imre egy évi
engedélyt kapott Bodaikról Csetény-Zirczés Győ-
rön keresztül Pápára épitendő vasutra. Varga
Lajos és társai engedélyért folyamodnak N.-Kő-
rösről Ó és Uj-Kécsbén kerüsztül Kun-Szent-
Mártonra menő lóvonatu vasut kiépitése végett.

mi njság?
** (Jozsef nádor szobrát) november első nap-

jaiban leplezik le. A Jószef-téren a szobor talap-
zata már el van fedve, s megkezdték a munkát,
hogy az érczszobrot felállíthassák. A szobor le-
leplezési ünnepélyén Ő Felségeik és a boldogult
nádor fia — József főherczeg — is jelen leend.

** (József főherczeg) és neje Klotilda a m.
tud. akadémia helyiségeit meglátogatták. Voltak
a Margit-szigeten is, hol hosszabb ideig időzvén
megelégedésüket fejezték ki a munkálatok elő-
haladása felett.

** (Czartoriszky László hg) Párisból Pestre
érkezett s néhány napig körünkben szándékozik
mulatni. A Czartoriszky-család 1805 óta hono-
sítva van Magyarországban: az 1805. 6. tcz. meg-
örökitette törvénykönyvünkben azon nemes lelki
tulajdonokat, katonai vitézséget, s a magyar
nemzet iránt tanusitott őszinte rokonszenvet, a
mely erényekért Czartoriszky Ádám tábornagy
Magyarország nemesei sorába igtattatott.

**(Kálmán napjdn)GhjGzy Kálmánt Bernáth
Zsigmond vezetése alatt üdvözölték a balközép
tagjai; Tisza Kálmánt csak táviratilag, minthogy
családja körében volt.

** (O Felsége) oktob. 3-án kelt rendeletével
megengedte, hogy a krakói egyetemen a jogot
lengyel nyelven tanithassák, s ugy Krakóban,
mint Lembergben nemzeti nyelven lehessen le-
tenni az államvizsgát.

** (Karagyorgyevics herczeg,) mint Zimony-
ból 12-ről jelentik, a két Trifkovics, Stankovics,
három fővádlottal s két tanúval szembesittetett.
A tárgyalás bevégeztetett, s az elindulásnak 14-én
reggel kellé történni. A herczeg kénytelen volt
sok oly körülményt bevallani, mely reá nézve
terhelő.

** (A nazarénusok) sehogy sem akarnak ka-
tonák lenni. Kérvényt adtak a honvédelmi minisz-
teriumhoz, hogy mentse fel őket a katonakötele-
zettség alól, mivel vallásuk tiltja a fegyverviselést,
valamint azt is tiltja, hogy embert öljenek. Hanem
persze ezeket az indokokat nem fogadták el.

•* (A főváros egyik nevezetességét,) a margit-
szigeti fürdőt a jövő nyár folytán már hihetőleg
át lehet adni a közhasználatnak. A szigeten erő-
sen folynak a munkálatok s a gépház, egy nagy
fürdő-épület, mely a kádfürdőket foglalja magá-
ban, már tavaszra készen lesz. Az utak szabályo-
zásával és kövezésével nagy részt készen vannak.
A szigeten lóvonatu vasutat is épitenek, melynek
töltését és utját már egyenes vonalra emelték,
szóval az illetők mindent elkövetnek, hogy a
természet által kiessé és széppé alkotott szigetet
egyszersmind kellemessé is tegyék. Sokan bámul-
ják máris a magasra szökellő meleg forrást, mely-
nek kellemes vize minden eddig létező budai vizet
felülmúl. E forrás gyógyhatása a nemzeti szinház
egyik tagján már be is bizonyult, kinek üdült
májbetegségét rövid idő alatt meggyógyította. A
sziget berendezése Heinrich orvos eszméje után
történik.
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Melléklet a fasárnapi Ujság 42-ik számához 1868.
** (A horvát miniszter), ki Horvátország ré

széről a magyar miniszteriumban nyer tárczát
hir szerint Zsuvics József lesz. Zsuvics szabad
elvű horvát, királyi államfőügyész és a zágrábi
országgyülésenbektezs-peternicszai képviselő. Pe-
acsevicset és Bedekovichot is emlegetik.

** (A honvédalapból) folyó évi szeptember
hó 28-án eszközölt 42-ik utalványozás alkalmává
összesen 306 egyén közt 14,100 frt — kr. osztatott
ki, és pedig végkielégitéskép kapott 20 altiszt
1600 frtot, 3 altiszt özvegye 120 frtot, 5 altiszti
árva 80 frtot, 118 közvitéz 5900 frtot, 71 közvitéz
özvegye 1775 frtot, 42 közvitéz árvája 525 frt —
Előlegképen 48 egyén 4100 forintban részesült.

** (A honvédalapból) folyó évi okt. hó 7-én
eszközölt 43-ik utalványozás alkalmával összesen
127 egyén közt 6045 frt osztatott ki, és pedig
végkielégitéskép kapott 18 altiszt 1400 frtot, 2
alt. özv. 80 frtot, 49 közvitéz 2450 frtot, 26 közv.
özv. 650 frtot, 14 közv. árv. 175 frt. Előlegképen
18 egyén 1300 frtban részesült. Az altisztek és
közvitézeknek már előbb kiszolgált előlegek ez
alkalommal levonattak.

** (Szász Károly) 200 frttal a magyar irók
segélyegyletének alapitó tagjai közé lépett.

** (Wodianer Albert,) az „Angol királynő"
szálloda tulajdonosa, hir szerint, megvette a
szomszédos Sina-féle házat, s azt az előbbivel
egy szállodává szándékozik átalakítani.

*• (Borzasztó víziszony) tört ki egy budai
nőn, Engelhard! asszonyon. Augusztusban egy eb
megharapta, de a seb hamar begyógyult, s azóta
mitsem törődött vele. E napokban azonban meg-
lepte a szörnyü betegség, s kimondhatlan kinok
közt meghalt.

•* (Af. hó 10-én történt hajótörésről) követ-
kező részleteket irnak: A „Slavonia" 6 óra és 30
perczkor hagyta el a bezdáni állomást, utját foly-
tatandó Eszék felé. A vörös-mártoni malmok alatt
a főhg Albrecht-féle faraktár közelében megpil-
lantotta a „Slavonia" kapitánya az Orsováról jövő
„Karl Ludwig" gőzöst mintegy 400 ölnyi távol-
ságra. A kapitány rögtön meglassitotta a mene-
tet, a „Karl Ludwig" azonban teljes erővel ment
a „Slavoniá"-nak. A mint észrevette ezt a „SI."
kapitánya, egyre fütyültette a gőzgépet a födöze-
ten levő 4 matróz folyton csöngetett, a kapitány
és az utasok teljes erejükből kiáltoztak, s a kapi-
tány az alvó utasok felkeltése végett lesietett a
hálószobákba, s őket a hajónak nem veszélyezte-
tett oldalára menni hitegette. A „Karl Ludwig"
e pillanatban rontott teljes erejével a „Slavonia"
baloldalának a másodosztályi terem közelében, az
oldalon befuródott egészen a konyhába és bezúzva
az egész baloldalt. A hajó szakadása mintegy
négy ölnyi volt. A SI. gőzgépét ezalatt tökéletesen
megállapitották; most a „Karl Ludwig" vissza-
vonult, a „Slavonia" több utasa beleesett a vizbe,
s ez utóbbinak kapitánya ujból füttyentett. Az
iszonyu lárma és jajveszékelés közt a»két kapitány
teljességgel nem birta megérteni egymást, a kor- ;
mányosoknak tehát a SI. kapitánya balfelé intett,
mert már ugy a második osztály terme, mint a
fütőanyag kamrája telve volt vizzel. Szerencsére
sikerült elérnie a partot, és a többi utast a vizbe-
fulás veszedelmétől ekkép megszabadítani. Akkor
jött a „Karl. L." feléje és a „SI." kapitánya kérte,
hogy vigye át utasait. E közben megérkezett a
„Johann" remorqueur és fölvette az utasokat. A
szerencsétlenek közt van egy izraelita nevelőnek
két gyermeke, az egyiket, ki még alig volt nehány
hónapos, a vendéglős kihozta ugyan a salonból,
de csakhamar rá meghalt, a másik egy három éves
fiucska a hajó romjai köz lelte halálát. Egy utas
asalonbanmaradt halva. Három Mohácsnál beszállt
pokróczkereskedő a vizbe fult és a hullámok közt
lelte halálát.

** (Gr. Castellane) pesti franczia konzul ma-
gyarul tanul.

** (Juhásznak), a „Hon" hire ezerint, ren-
dezett és fegyelmezett bandája volt, 8 a rablókat
havi díj mellett szerződtette. Azonban a rendes
gázsi mellett adott osztalékot is, ha az „üzlet"
jól ment.

** (Esterházy herczeg) Bécsből Budára tesz
át lakását; a dísztéren levő herczegi palota e vég-
ből a legnagyobb elegantiával alakittatik át és
rendeztetik be.

** (Spanyolországban) eltörülték a jezsuita
rendet. Kollégiumaik bezáratására három nap
adatott. Minden vagyonuk az állam tulajdonává
tétetett.

** (Magyar hangversenyző Khinában.) A „F.
L." érdekes levelet kapott Khinából. E szerint a
mennyei birodalom fővárosában, Pekkingben, máj.
19-én volt az első nyilvános hangverseny, s ezt
soproni születésü hazánkfia: Jachimek Ferencz
rendezte az orosz követség diszes termeiben.
Fényes közönség volt jelen, ugy szólván a meny-
nyei birodalom fővárosának legmiveltebb része:
az egész diplomatiai testület, oroszok, angolok,
francziák, poroszok, spanyolok, amerikaiak, khinai
mandarinok s kitűnőségek. Jachimek Ferencz
Sopronból való, a zenére képezte magát, s már
ifju éveiben, kik zongorázni hallották, müvészi
jövőt jósoltak számára. Zenei tanulmányait a bécsi
s prágai konservatoriumokban kezdte. Már hazá-
jában is (Kanizsán, Zimonyban, Pancsován) ren-
dezett hangversenyeket. Végre Oroszországba
ment, s négy év óta bejárta az óriás birodalmat,
Szibériát, Persiát, Japánt stb. mindenütt zongora
hangversenyeket rendezve. Jelenleg Pekkingben
az orosz követ, Vlangaly tábornok pártfogása
mellett mutatja be virtuozitását. Vlangaly vál még
1861-ben Belgrádban ismerkedett meg, midőn
Zimonyban hangversenyzett.

Nemzeti szinház.
PénteJc, okt. 9. „Az erdő szépe." Dráma 5 felv. Irta

Feuillet; ford. Feleki.
Szombat, okt. 10. „Az álarczos bál." Opera 5 felv. Ze-

néjét szerz. Verdi. — Murszka Ilma k. a. föllépte.
Vasárnap, okt. l l . „Az üldözött honvéd." iSredeti drá-

ma 5 felv. Irta Szigligeti.
HetfS, okt. 12. „A bajusz." Eredeti vigjáték 3 felv.

Irta Szigleti.
Kedd, okt. 18. „Rigoletto." Opera 4 felr. Zenéjét szerz.

Verdi. — Murszka k. a. mint vendég.
Szerda, okt. 14. „A társaságból." Színmü 4 felv. Irta

Bauernfeld; ford. Feleki.
Csütörtök, okt. 15. „Don Carlos." Opera 5 felv. Zené-

ét szerz. Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.
— K. B. A világnyelv eszméje is olyanforma, mint a

kör-négyszögitési kísérletek. Maholnap az akadémiák alap-
szabályaikba igtatják, hogy erre nézve sem fogadnak el
tervezeteket, mint amarra. Jó volna, ha lehetne; de nincs
rá semmi kilátás. Világnyelv: a miveltség átalános terjedése
s a czivilizált népek kölcsönös érintkezései egymással.

— Az „iskolamester" nem közölhető. Élőadja a mit
akar. elég értelmesen, de laposan s minden költőiség nél-
kül. Pedig ha csak életkép is, e nélkül a zamat nélkül bi-
zony nem lehet el.

— D.-n. T. I. Az utánzások becse magában is mindig
igen kétes. Az öné pedig épen a nem sikerültek sorába
tartozik. Sem a tartalom, sem az alak, sem a hangulat meg
sem közeliti azt, a mit példányul vett maga elébe. Azt
hiszszük még sokat kell irnia, mig valami élvezhetőt
nyujthat.

— Miskolcz. P. Gy. Fájdalom, az ujabbakban sem
látunk haladást. Néhol csak pengene, de a tartalom igen
sekélyes; pedig mit ér a vers, ha nem gyujt, ha meg nem
ragad?

— Borostyán. ,,A falusi dal"hoz is izlés kell s össz-
hang. Önében pedig mindkettő hiányzik. A vén banya az
apáczának vitt parasztleány, az elkeseredett szerető szán-
déka, hogy jól felborozza magát s aztán lerombol minden
(?) zárdát, — mindez kevés ízlésre mutat. Akár fölhagy-
jon az egész mesterséggel.

— Boda. V. Van benne némi eszme; de a modoros
fokozatosság már igen régi s nem is egészen sikerült.

— Pest. B. I. Nem közülhető.
— Zs.-Gyarmat. A heg-yrend érdekében irt czikket

a „P. U.'' jövö száma hozza. Vidéki közleményeinket sok-
szor kiszorítják az országgyülési s egyéb fontos politikai
tudósitások; de azt, a mi érdekét egy kis késedelem után el
nem veszti, minő a jelen czikk is, szivesen elteszszük
egy-két hétre is, közlése akkor sem késő.

— Temesvár. Dr. Sz. Az ujabb küldeményt is szive-
sen vettük. A kivánt könyveket rövid időn elküldjük.

— Ó-Falu. B. J . Az érdekes czikk folytatását várjuk.
A panaszszal csélszerü volna egyenesen a postaigazgató-
sághoz fordulni. A kiadóhivatal nem tehet egyebet, mint
hogy helyesen czimezteti a lapot, s ebben nincs is hiány.

SAKKJÁTÉK.
464-dik sz. f. — Healey Frank-tói

(Londonban.)
Sötét.

a b c d e f g i
Világos.

Világos indul s a 4-ik lépésre mattot mond.

A 459-dik számu feladvány megfejtése.
((Szirmay Jánostól.)'

Világos. Sötét.
. Bc7—b6: Fc4—b3:

2. Vb6—eS:-r Ke4—e3:
3. B f l — e l f tetsz. sz.
4. Heő—f3 v. d3f mat.

Világos.
1.

A.) Sötét.
Bg5-gé

2. Vb6-d4f Ke4-f5
3. Fh3—g4:f Kf5—f6
4. Heő—d7f mat.

Helyesen fejtetlek meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Debreczenben t Zagyva Imre. — Karczagon : Kacsó La-
jos. — Jásskiséren: Galambos István. — A pesti sakk-kör

• T Elöfizetési feltételek

A VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Ijdonságok
1868. évi oktober—deczemberi folyamára.

A két lap együtt (okt.—decz.) ... 2 ft. 50 kr.
Csupán a Vas. Ujs. (okt.—decz.) . 1 „ 50 „
Csupán a Pol. Ujdons. (okt.—decz.) I 5) 25

KP" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

AVasárn. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
Teljes száma példányokkal mésr folyvást szol-

gálhatunk.
Lapunk mai számához van mellé-

kelve, Adam és Eberling rumburgi vászon-
raktárának árjegyaéke

Hónapi- és
hetinap

I S
19
20
21
22
23
24

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb.

Katholikus és

H
protestáns

naptar
Oktober

D 20 Lukács ev.
Alkantari Péter
Vendel pásztor
Orsolya szűz
Mórpk. Kordula
Kapiszt. Ján. "®
Káfael főangyal

Hold

D 10 Lukács
Alk. Péter
Vendel
Vidor
Mór
Kap. János
Káfael
változásai. '

E T í - N ^
Görög-orosz

naptár
October (ó)
6
7
8
9

10
l l
12

F20 Tamás
Sergius
Pelagia
Jakab ap,
Eulampius
Fülöp apóst.
Probus

iPTAR.
Izraeliták

naptára

March. R.
2
3 Félböjt
4 f Abiram
5 Abadon
6 B.Jer.alp.
7 Ábrahám
8S.Wajer

g) Első negyed 23-án 10 óra 58 ]

N Í

hossza

f.
205
206
207
208
209
210
211

P-
21
20
20
20
20
19
19

lerczkoi

]

6.
6
6
6
tí
6
6
6

• P
tél

P.
26
27
28
SO
31
33

nyüg.

ó.

5
5
5
5
4
4

34 4

P-
6
4
2
0

59
57
55]

délelőtt.

hossza

f.
237
251
264
276
288
300
312

P-
49

4
0

33
47
47
43

H ö I d

kél

6.
9

10
l l

P-
5

10
l l

este
0
1
-Á

öl
31
7

nyüg.

ó.

6
V
8
9

10
l l

P-
59
39
22
l l

5
1

regg.

TARTALOM.
Prim tábornok (arczkép). — A patak mellett. — Köd

borult. — Házasodhatnám. — A föld kora. — Utazás a
Mont-Cenis-en. — Képek a hazai népéJetből (képpel). —
Brunócz (képpel). — Egy szerb falusi biró házában (kép-
pel). _ A rovarok életéből. - Egyveleg - Tárház:
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egy-
ház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés.
— Mi ujság? — Nemzeti szinház — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

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

10 éyl
irásbeli jótállás,

felülmulhatlanul jd és legjutá-
nyosabb órákért, melyek ugyan-
azon árakon máshelyröl, ajánla-
toknál legalább is 25 száza-
lékkal értékesebbek, minthogy
azok nemcsak tökéletesen le-
huzvák, hanem a zsebórák min-
den helyzetben és rázkódtatás-
ban aranyosan s megbízhatóin
járnak — csakis egyedül a 22
evi orszáitszerte hires üzlet-

ben kapható :

Szegeden

BRAUSWETTER JÁNOSNÁL,
ki 12 éviü a frank-, svei
czi óragyírakbtii, min-
den óramuvészetnek tit-
kait és gépszeteit tulaj-

dona tette. i;
Órák arak számára.

Ezüst henger-órák 4 rubinra .
F^m. M l rit I Wt Á VI

: Münchenben
kitüntetéssel

megvizsgáltatott
óra-müvész.

forint.
10-12

, „ arany- foglalvánnyal
rugóra 18—14

, » 8 rubinra 15 — 17
» » kettős-födéllel. . . . 15—17
» » kristály-üveggel . . 15—17
» horgony órák 15 rubinra . . 16-19
» v finomabbak ezüst-kö-

pennyel 20-23
v >. kettős-födéllel. . . . 18-22
„ „ » finomabbak 24-28
» angol horgony-órák kristály-

üveggei 19 2 Ö

» ugyanavok dupla tokkal . . 26-30
» horgony tábori órák kettős-

födéllel ,• • 24-26 |
» valódi horgony-remontoir-

órak (kengyelénél fölhú-
zandó) . . .' 28-80

y ugyanazok kettős-födéllel. . 85 -40
y remontoir-órák kristály-üveg. 30-36
» horgony tábori r8montoir-ór. 38 45

Arany horgony-órák 15 rubinra (3.
számu arany) 40—44

» horgony-órák finomabbak
arany-köpennyel 50—60

» horgony-órák kettős fódéll. 55 - 68
» ugyanazok arany-köpennyel.

65, 70, 80, 91>, 100-120
» horgony-órák kristály-üveg

és arany-köpennyel . . . 60-75
» remontoir-órák arany-köp. 100 —130
» ugyanazok kettős-födéllel 130-180

Órák hölgyek szamara.
Ezüst henger-órák arany-foglalv. 13-18
Aranyórák hölgyeknek 4 és 8 rub. 27-30

» ugyanazok zománczczal . ói—ao
» hölgyeknek arany-köp.. . 36-40
» ugyanazok zománcz -

gyémánttal 42-48
y hölgyeknek kristály-üveg. 42-45

-48
58-65
45-48
56-60

kettős-födéllel 8 rubinra
y zománcz és gyémánttal.

Arany horgony-órák hölgyeknek
y ugyanazok kristály-üv. . .
y azok kettős-födéllel . . • • • * * *

Azonfelül mindennemü órák. 171 ( 4 - íí
Ébresztők 5 ft., órával 7 és 8 napos 14 ft

Inga-órák.
Naponkinti felhúzásra 9, 10, l l
Hetenkint! felhúzásra . . 16, 18, 20, 22, 24
Ugvanazok óra- és féláránkinti

ütéssel 30, 38, 85
XJgyanazoknegyed- s óraijmétlőre50, 55, 60
Havi regulatorok 28, 80, 32

Inga-órák pakolásáért 1 ft. 50 kr. szá-
mittatik. flV- Kijavítások a legjobban
eszközöltetnek. 5 évi jótállás mellet.

ff&" Vidéki megrendelések a pénzösz-
szeg előleges beküldése vagy utánvét mel-
lett gyorsan és pontosan teljesittetnek.

fpjr1 Órák melyek nem tetszenének
kicseréltetnek, l^& Órák, arany 8 eiüsi
a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak.

Ezüst óralánezok 8, 4, 6, 6 ft., hosszuk
fehéren és aranyozva is . . . 7, 8, 9, 10 ft

8-mAS számu aranyl» n c z o k 20, 25, 3)
85, 40 ft., hosszuk 40, 45, 50, 60, 100 ft.

&tF~ Aeórák, arany- s ezüst lánczok bün
zirozva vannak. I W Órássegédek, az óra
müvészetben! kiképzésre elvállal atnak.

Perkail, shirting, moll,
brüsseli tuli. blondfond, clflnyszö-

vet minden áron

Türsch F.-ncl Pesten,
váczi-utcza „a nagy Kristóf" mellet*.
P T Himzeít szélek,beletek stb.

253 ( 2 - 6 )

Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez"
a következö igen jutányos árakon, u. ni.:

Egy szimpla fegyver vascsővel 8 fttól 10 ftig.
Egy duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva 15 „ 18 „

i Egy duplafegyver drótesővel (Ruban) * 25 „ 27 „
E duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcsővekkel 33 ,, 60 „

Lefaucheux-féle kettőscsövü és hátultöltő vadász fegyverek,
a legfinomabb puskamiives munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, ÍO, 80, 1OO
és 120 ttjával;
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaucheux-fegyverek a leghiresebb fegyvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ftjával.

A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányo-
sabb áron kapliahatók.

ITBE70L7EBEE1I
(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes Önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.

P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsöviiek 8 fttól fölfelé.
8&~ Minden fegyver löképességeért kezeskedem. * * 8

©ar~ Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.

Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik. 79 (25 -35)

Dr. Grossmann, mm- és ffliorvos Pesten,
Jóísef-ter ll-ik szám alatt, firosz-féle házban.

I 8BT Rendel hétköznapokon délelőtti ll—12-ig és délután 2 - 4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 208 (6 — 12)

! Kertész és Eisert F
a „MagJ'ar király

mint a jelen idény
du*

i, Dorottya-utcz 2. sz.
szállodával szemközt,

ÜI alkalmas czikkeket
választékban ajánlanak:

F fi t ó - s i c r e k e t s
Kandalló- és kálvha-állvényokat szerekkel együtt,

öntött, vasból 3 ft. 20 krtól 8 ft. - kng.
Szinte ilyeneket festvényekkel 9 » 80 » 15 » — »
Kályha cs kandalló elébf való állványokat . . 5 » 50 » 12 » — »
Kályha elébe való tálezákat 1 » 50 » 6 » — »
Eszközöket (túzfogó, lupát és horog) 1 » 20 » 8 » — »
Fa-kosarakat, nádfonadékból 2 » 20 » 15 „ — »
Fa kosarakat, fénymázolt pléhből 5 » 50 » 15 » — »
Kőszén- ea roaks-kosarnkat 1 » 80 » 6 » — »
Fúvókat, egyszerűeket és díszeseket — » 7 5 » 8 » »

Thea-eszkOEökct:
j Samovarokat, orosz és belföldieket 2 ft. 25 krWl 30 ft. - krig.
Thea-üstöket, állványokon, fénymázolt és oxyd. pléb-

ból, vörös rézból, angol czinnból 5 » - » 20 » — »
| Thea-flstőket, Bercelius lámpákkal 8 » 50 » 1* » - »
Thea-főzéket, ujnemüeket 1 " 7 5 » 3 » 50 »
(jyors torralókat plébból és sárga rézből. . • • - » f » \ ' - »

iThea-szuroket és golyókat . - » 40 » 3 » - »
iTheatálozakat minden nagyságban pléhből és fából - » 50 » 12 » - »
iThea-szelenczekct, üvegeket és szekrénykéket . . i » 16 » 12 » - »
,Thea-kannakatbrittania-érczbol 2 » 90 » 10 » — »

Továbbá kézi, asztali és ágas gyertyatartókat, asztali és uzsonna-keséket,
angora lábszőnyegcket, lábtörü!ők.<t cocos-, t«i)gon tu- és eaoutohoucból, ame-

'rikni az6n,«s.seprőket, bútor-porolókat, asztal-takarok.it. vaj- és sajt-tányero-
kat, kávé-gépeket, ruha-fogasokat, virág as'.tálkákat, papir-kosarakat, s » ház-
tartas többi czikkeit. 2 8 4 (1 — 6)

Ö**" Irásbeli mciírcndelések különös fi«yeleoirael eszközöltetnek

Ouirsfeld Károly,
norinbergai-diszkereskedése

Kassán,
ajánlja fegyverek, revolverek, pisz-
tolyok, ugyszinte porczellán raktá-
rát, legjutányosabb áron. 268 (2 -8)

Dr. Pattison-féle

kös/Acin-viíszon.
A valuta jobbulása az ármérséklést lehe-

tővé tévé, mely által most már mindenkinek
alkalom nyujtatott,hogy e jótéteményt ma-
gukévá tegyék. — A köszvény-vatta, évek
óta loghathatósb gyógyszernek, átalánosan

el van ismerve

Köszvény és csúzok
minden nemei, u. m.:

arcz-, mell-, torok- és fogfájás, — fej-,
kéz- és térdköszvény, — tagsíaggatás,
gerincz- s ágyékfájdalmakstb. ellen. —
Minden más köstvény-vatták csak után-
zottak s hamisítottak. Ára egy egész cso-
magnak 70 kr., félcsomagé 40 kr., és
kapható Pesten: a „szent lélekhez" czim-
zett gyógyszertárban, király-utcza 7-dik
sz. alatt; T«?me»vártt: Pecher J E gysz.;
Makón: Weil M ; Budán: Pichler V.udT.
gysz.; Veszprémben: Tüszkan M.; Zom-
borban: Heindlhofer R uraknál.

280(1—4)

Menyasszonyi készletek,
aitynemfi, Ingek, szoknyák, fókft-
tök, harisnyák, zsebkendők stb.

minden áron.
WF" Árjegyzék bérmentve. "3W1

llumburgi és hollandi
vászon.

Türs F.-nél Pesten,
vávizi-utcza ,,a nagy Kristóf" mellett.

Hímzések, fehérnemű, csip-
kék. 255 (2-8)

Különös figyelmeztetés
a szülék számára.

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam lévén sajnosan tapasztalni, misze-
rint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitünő hatásu szeleteim üzér-
kedő csalók által utánoztatnak, s az
ál-szer sajátomról vett minta szerinti
utasitás mellett terjesztetik; van sze-
rencsém a tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, hogy valódi általam ké-
szitett giliszta csokoládénak csak azt is-
merje el,meiynél a mellékelt utasításon
nevem nem nyomtatva, hanem sajátke-
züleg aláírva van, mint itt alább látható.

Egyébiránt legczélszerübb a meg-
rendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizo-
mányosoknál eszközölni. 215 (4—12)

Kapható Pesten: Török Jozsef
és Thallmayer és társ uraknál

gyógyszerész Tokajban.

Magyar olvasmány kedvelői szamára, íjánha
* Lauffer Tivadartól

» i
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•si

SS "̂

| í
frt *ÍÖ

S

, # Pesten,
Wp \ áczi utcza

9. sz.

&>

sfja. os

isány kedve
ára.

Os

Minden nemzet irodalmának legjelesebb
termékei 30 év óta rendszeresen őss- zetéve.

238(6-16)

Legjobb rnmbnrgi vászon]
darabja: 28, 34, 40 - 100 ftig;

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

Tiirsch F.-nél Pesten,
váczi-utcza „a nagy Kristóf" mellett.

Késs noi vászon-készletek,
minden áron. 256 (1—4)

Külsö és titkos betegségek

katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. gnrnisonfőkérházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint n
gy ógyczé'.okhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest. kis mező-uteza 83.
sz- 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 7 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig

Feriink és hölgyek részéra külön
bemenet és külön várszoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 198 (9-12)
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Lótalajdonosok különös figyelmébe ájánlíatik
az

Használat

Ottofi
(ezelött Ottenreiter)

CSÚZ-ELLENES ÍRJA
lovak számára.

(LIMMENTUM ANTI-RHEÜMATICÜM EOUI).
Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idilt rokkantságánál, vagyis azok lábainak csúzos rheu-

matikus gyuladásánál, marjulások, rándulások és bokacsuklásoknál, lapoczka s keresitbénaságnál, vagy a meghütés által előidézett
bárminő csufos feszesség és mere fedettség ellen, indaganatnál, idősb elgyengült vagy kicsigáíott, kimerült és gyenge lovaknál alkal-
mazandó, és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Éten ir nemcsak magán bizo-
nyítványok átal, hanem a pesti ni. k allatgyógyintézet által megvizsgáltatott s valóban gyógyerejüfiek tapasztaltatott
a hivatalos bizonyítványok által megerősittetett. —Miután ezen ir alkalmazásánál gyors és jó hatása mellett, sem a szőr színének
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is megtartja gyógyerejét, azért is ezen ir nemcsak Magyarhonban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült.

Ezen ir kapható, alulirt czimem alatt, nevemmel ellátott peesétnyomóval lepecsételt kAkorsókban a használati utasitással
együtt. Ára egy kis korsónak 2 ft. 50 kr., nagynak 4 ft. 50 kr., az elmálházái minden egyes korsótól 30 kr. Megrendelések csak az ir
és elmálházási értéknek posta-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 3 ft.,
a nagy 5 ft. Külföldön, az ottani lapok hirdetése szerint. 248 (4—8)

OTTOFI LIPÓT, okleveles állatorvos,
Pesten, Dorottya-utcza 3. szám, uj négyszög (azelőtt kis hid-utcza 3. szám) hová a megrendelések és levelek utasitandók; ai utolsó

posta megjegyzése kéretik.

Vidéki raktárak:
Arad: Schlesinger Vilmos keres-

kedő.
Álba: Wimmel Adolf, keresk.
Bécs: WittmannFreyler, k. belv.

tükör-uteza.
B -Gyarmath: Sipter testv. k.
Bonyhád :Kramolin Jőss gyógy-

szerész.
Bukarest: Eitel Fr , gy.
Csúz: Pintér Fer. gy.
Debreczen: Raics Lijos, k.
Élesd: Horváth Ferencz, gy.
Eger: Veszély J., gy.
Esseg: Deszáthy I., gy.
Frankfurt a/M: Luszmann J.

G , k
Gyöngyös : Kocianovics M., gy.
Győr: Lehner Fer., k.
Hátszeg: Mátéfy Béla, gy.

Kaposvár: Kohn Jak., k.
Kassa: Novelly Sándor, k.
Komárom: Ketskés József, k.
Kolozsvár: Wolff J , gy.
Kronstadt (Brassó) Jükellius F.,

gyógyszerész.
Kecskeméten: Mellhoffer J.,

gyógyszerész.
Karlstadt: Luksic A. M., k.
Losoncz: Busbak A. H. k.
London : Schaffer P. F., k.
Miskolcz Spuller Fer., k.
M.-Szigeth: Fersiu M., k.
Mező-Kászon: Sznitsák M., gy.
Mohács: Auber János, k.
Marczaly: Isztel Sándor, gy.
Monor: Herodek István, gy.
Nagy-Várad: Kis Samu és Jan-

ky Antal, k.

Nagy-Kanizsa: Fesselhofer Jó-
zsef, k.

Nagy-Károly: Jelinek Ign., gy.
Nyíregyháza: Járossy G., k
N.-Kun-Madarász: Bogsch Ág.

gyógyszerész.
Nagy-Enyed: Bisztricsányi Sán-

dor, k.
Oravicza: Bíker József, k.
Orosháza: Sulyog Ede, k.
Páris: Cléret M.. gy.
Pozsony: Walkó Márton, k.
Putnok : Fekete Nándor, gy.
Rima-Szombath: Hamaliár K

gyógyszerész
Sopron: Mezey And., gy.
Sepsi-Szt.-György: Bogdán A

Istv., gy.
Sümeg: Thanhoffnr Ján., k.

iSzathmár: Szőnyi F. s Weisz
| J., k.
iSzegeden: Schlesinger H., k.
Szentes: Krengel Imre, gy.
S.-A.-üjhely: Slépán Krist. k.
Szolnok: Horánszky, gy.
Szabadka: Stoykovits D., k.
Tista-Ujlak: Royko Vic, gy.
Tata: Hennel L., k.
Temasvár: Tedeschi J és fiai

keresk.
Tapolcza: Glázer Iván, gy.
Ungvár: Pollák P., k.
Valpo: Deszáthy Sand, gy.
Vecsés: Glauber Samu, k-
Vasváron: Arady 8 Rossás. k.
Zombor: Ga':lé Emil, gy. és Po-

pits Istv. kereskedő.
Zágráb: Mittelbach Zsigm., gy

(1-4)Haszonbérbe adatik
a Herminainezőn Pest közelében, egy 9 lioldbél álló ta-
igoMiott szántóföld. — Bövebben értekezhetni : Pest,
egyefem-uteza 4. sz. alatt a hirlapkiadó>liivatalban.

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza

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

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

2O,OOÍ> darabnál több férfi-ingek rnmburgi, hollandi vagy irlandl vászonból da
rabja 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft
50kr.,7ft,8 ft., 10 ft, 12 ft.

10,000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr., 1 ft.
80 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr., 3 ft.

Fehér madapolan férfi-ingek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 8 ft., 8 ft.
50 kr., 4 ít.

Férfl-gatyak vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2
ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft.

Nöt Ingek vászonból, simák 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr , 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. himezve
8 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweicii és franczia mellmustrával
4 fr,, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft.. 7 ft., 8 ft., 10 ft.

Nöi füzö-vállak (Damen-Mieder) 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.

Fiu-ingck vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr., 2 ft. 40 kr., 6 évesl ft. 85 kr., 2 ft. 40 kr.,8 éves
2ft,, 2ft.45kr., 10 éves 2ft.lO kr.,2 ft.65kr., 12 éves 2 ft. 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3fr,. 60
kr ,14 éves 2ft 65 kr., 8 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 3 ft. 50 kr.,4 ft., 4 ft. 50 kr.

Szines fia-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ít. 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 fr. 20 kr.

Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Föraktára a legjobb amerikai krinolinnak mindenféle szinben 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft.
50 kr., 3 ft. — 5 ftig.

Szines alsószoknyák 4 fr. 7> kr., 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft., 7 ft. — 10 ftig.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik. — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi és irlandi
vásznakban, vége 27 ft., 28 ft., 30 ft, 32 ft., 35 ft., 40 ft. — 120 ftig.
Creasz vászon, vége 12 ft, 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft., 15 ft, 16 ft, 18 ft., 20 ft - 25 ftig.
Vászonzsebkendók, taczatja 3 ft., 3 ft. 60 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.
Szines ányi kanavasz, vége 9 ft., 10 ft, l l ft., 12 ft.. 13—16 ftig.
Vászon asztalkendők, tuczatja 5 ft, 6 ft 5T kr.. 6 ft 8f> kr., 6 ft. 60 kr., 7 ft. 50 kr.,

8ft. — 12 ftig; abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig; asztali
készletek 6, 12, 18 és 24 személyre.

Nagy választás ágvteritök, p'qnst- és tricot-paplanokból, kávés és csemeeeken-
dftkbol.

8 7 f t n v : L - Í S C T I P Í P I Í bevásárlásánát fehérnemüiek roppant hal-
3^1'IJJ ' i KcS/itc-Hyii máza következtében oly helyzetben vagyunk

hogy a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk '
SÍBF" Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján

azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghama-
rabb elkészíttetnek. HT «. 11 ^ — t-á-*-* 1 A n r ^ ^ i* J. . £± t

28id-6) ivoiiarits Jozsef es fiai.

B ö r b a j o k
valamint

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

biztositása mellett, tendel:

Stigar ¥• orvostudor stb.
Lakása Pesten,

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

JP5f Elfogad naponkint ll órá-
tól l-ig. 233(6-12)

' ~ Megkereshető levél által is.

Heckenast Gusztav könyvkiadó hivata-
lában Pesten (egyetem-uteza4. sz.), megje-

lent és minden könyvárusnál kapható:

A magyar

költésiét története
az ősidőktől Kisfaludy Sándorig.

Irta
Toldy Ferencz.

Második, javított kiadás, egy kötetben.

Czlmképes kiadás. (XVI. és 475 lap).
F ü z v e Z ft.
Diszkötésben . a

Régi pénzeket
ás mindennemü régiséget, drágakövet
lovagló és nyeregsz^rszatnokat lótaka-
rókkal együtt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva, továbbá gyöngydt
síineskftvet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.
Régiségek ég természetiek

irodája,
Pesten, Dorottya- utcza a Lloyd épü-

letben, 14. sz. a.,
böl egy nagy választéku raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, fivek
és mentekötökből a legolcsóbb áron, ugy-
síintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogárak, mndárbórök, tojások,
a gttmüvegek is találhatók. 260 (S -4)

««

ü
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íüirjegyzekü! Türsch F.-től
Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf" mellett

NŐI-VÁSZOMiJEK,
rumburgi vagy hollandi vászonból.

Az árak készpénz fizetés vagy utánvétel mellett értetődnek.
Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli ingek, darabja: 5.5'J, 7, 9, 12 — 18 forintig.
Nyári éjjeli ingek, „ 6, 7, 9 -12 forintig.
Vánkoshéjak "„ 2 75, 8.75, 5, 6 -10 forintig.
Paplaclepedök „ 5. 7, 9, 12-16 forintig.
Alsólepedók varrás nélkül — % széles, S'/e róf hosszu, — darabja 4, 5.25,

6 forintig.
Hálófőkötok hollandi vászonból 1, 1.50, 2 3, 4 forint.
Reczeíőkötök szallaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2 75, 8 75. 4.75, 5 forint 75 kr.
Lábravalók perkálból vagy schirtingból 2.25, 8, 8.75 4 forint 75 kr.

„ parketbol 8, 3.75, 4 forint 50 kr.
Éjjeli köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25 3,4,6 — 10 forintig.
Éjjeli köntösök parketbol vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésű köpenyek perkiílból 2.5 f, 3.75. 5, 7, 10, 15-20 forintig.
Alsószoknyák 2.7S, 3.50, 4 60, 6, 7, 9, 12. 15, 20 forint.

„ parketbol vagy piquéböl 4.25, 5.40 6 forint
„ íesülö-köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 80 forint.

Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30. 40, 50, 60 forint.
Kemény szoknvák, lodorral vagy anélkül 7, 8.75, 10 forint.
Pipere- (Tcillette) kendők rojttal, piquét-böl 3.25, 4.50, 5 forint 75 kr.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forint
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuezatja 5.80, 6 50, 8, 12, 15 forint.

„ nehéz batiszt „ „ 5.30,6.50,8,12,18 „
„ könnyü „ „ „ 15, 20. 30, 86, 42 „

Szegett batiszt zsebkendők, luczatja 18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Hímzett „ „ darabja 2.50, 3.75 5, 7, 10 „
Szines nyomott „ ,, ,, 1.80, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalteriték, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 forinttól 60 forintig.
Törülközők „ „ 6 forinttól 20 f.-rintig tuczatja
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5 75, 7, 10, 15 forint és feljebb.
Fii d'Eccsse harisnya, tuczatja 12, Ifi, 18, 24, 30 forint és feljebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii ö'Ecosse harisnya, párja 1.50, 2, 8 forint 75 kr.
Valódi rnmburgi va-zon, legjobb minőségü, 1 vég 53 rőf, 30, 85, 40, 50,

60, 80—120 forintig.
Hollandi vászon «/« széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30-40 forintig.
Hollandi vászon 5/4 széles. 1 vég 50 rőf, 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon % széles, 1 vég 38 róf, 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitünő fajta, % széles, 1 ve'g 14 rőf, 6.75, 7.80, 8.75, 10, 12, 14 ftig.
Perkál, kitünő fajta, % széles, 1 vég 14 rőf, 9, 10, 12.75, 14—16 forintig.
Schirting, kitünő fajta, 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr. 276 (1—2)
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, rőfe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, rőfe 1, 1 40, 1.75, 2 forint.

Folytatása következik.

A vadászat kedveidinek.

KERTÉSZ és EISERT
Pesten, Dorottya- utcza 2. sz. (a „magyar király" szálloda átellenében)

ajánlják ujonnan berendezett

Fegyver-raktárukat
Miután megszüntek azon nehézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig

összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos
és jó minőségü fegyvereket szállithatni, s igy ej en czikk megszerzését mindenkinek
lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:

EgVCHŐva fegyvereket 8 frt. 50 krtól kezdve
Ketcsővtt percwssio* vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
Kétcsövü L<r«ucheux vadászfegyvereket 50 forinttól 100 ftig
Lefauchcnx Revolvereket l l forintól 50 frt'g
Eigner és társa Uuiíin-Bevolvereit. gyári arak mellett 20 frtól 28 frtig
Egycsővü zsf bpisztolyok párját 2 frt. 80 krtrtl 20 frtig
Kétcsővü zseb-pisztolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,

nemkülönben Hobert-féle szoba-pisztolyokat é*puskákat, Lefaucheux-tölté-
nyeket, mindennemü gyutacsokat, gyutacs-gépeket, vadász-táskákat, s a
vadászat minden egyéb és legujabb szükségleteit.

-"—-=; Irásbeli megrendelések gyorsan s különös figyelemmel tel-
jesittetnek.

2 = Kimeritő árjegyzékekkel kivánatos szolgálunk. 191 (8—9)

Ügyvédi ügynöki iroda.
Vidéki Ugyvédtársaimtól, egyletek, társulatok, községek és magánzóktól stb.

elfogadok minden megbízásokat, melyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyek-
ben a Buda-Pesten székelő kir. miniszteriumok, kir. Curia, váltó- és városi törvény-
székek, társulatok és egyleteknél közbenjárást, megszorgalmazást, értesítéseket
stb. igényelnek.

Czélja ügynöki irodámnak a vidéki ügyesbajosokat a jövésmenési,utánjárási.
időtöltés terbes költségektől megmenteni, gyors, kimeritő alapos tudósításokkal
szolgálni, és hol akadályozva lennének, képviseltetni slb.

A dijak legmérsékeltebben számíttatnak fel, igy egy félnapi időnél több nem
igénylő eljáráséi t 1 - 3 forint.

JPF" irodám székhelye Pest,lövész-utc-za 8-ik sz. (Enselhaz).
Résft Ensel Sándor,

2g2 (1 6) köz- és váltó-ügyvéd.

Az elsö cg. kir. szabad, dmiagözhajózási-társaeág.

A személyszállitó gőzösök
MENETRENDÉ

szombattól, 1868. évi okt. 17-tól kezdve további rendelkezésig.

A Dnnán.
L e f e l é .

Engelhartszellböl Linzbe: minden pá-
ratlan számu másodnapon reggel. (Első
menet október 17-én.)

Spitzböl IVuszdorfba: minden páros számu
másodnapon 7'/« órakor reggel. (Elsö
menet október 18 an.)

Győrből Pestre: naponkint 7'/i órakor
reggel. (Elsö menet október 18 an.)

Esztergomból Pestre: naponkint 6 óra-
kor reggel a helyigőzössel, és délután 1
óra felé a győri hajóval.

Nagy-Marosról Bogdány-, Szt.-Endre-
és Pestre: napokint 6 órakor reggel a he-
lyigőzössel.

Váczról Pestre: naponkint reggeli 8 óra
körül az esztergomi, és délutáni 2'/» óra
körül a győri hajóval.

Pestről Soroksárra, Ráczkeve- és Döm-
södre: naponkint 2Vi órakor délután a
helyigőzössel.

Pestről Kaloesára: naponkint 3 órakor
délután a helyigözössel, és hétfön, ked-
den, szerdán, csütörtökön, pénteken és
szombaton regg. 7 ór., a mohácsi hajóval.

Pestről Bajára- és Mohácsra: hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken
és szombaton 7 órakor reggel. (Első me-
net október 17-én.)

Pestről Eszékre és Újvidékre: szomba-
ton, hétfőn, szerdán és csütörtökön 7
órakor reggel. (Első menet okt. 17-én.)

Pestről Eszékre, Újvidékre és Zimony-
ba: szombaton, hétfőn és szerdán 7 óra-
kor reggel. (Első menet október 17-én.)

Pestről Orsovára ésülahországba: (ha-
jóváltoztatással Orsovánál) szerdán 7 óra-
kor reggel Titel érintése nélkül. (Elsö
menet október 21-én.)

Zimonyból Orsovára és Oláhországba:
(hajóváltoztatással Orsovánál) csütörtö-
kön este, a személyszálHtó-gőzöstiek
Pestróli megérkezte után.

Baziásról Orsovára és Olahorszagba:
(hajóváltoztatással Orsovánál).. pénteken
délelőtt a vasuti vonatnak Peströjj^ meg-
érkezte után.

Orsováról Oláhországba: szombat, regg.

F ö l f e l é .
Linzből Engelhartszellbe: minden pá-

ros számu másodnapon reggel. (Első me-
net október 16-án.)

IVnszdoríból Spitzbe: minden páratlan
számu másednapon 8 órakor reggel. (Első
menet október 17-én.)

Pestről Győrbe: naponkint 7 órakor reg-
gé!. (Elsö menet október 17 én.)

Pestről Váczra és Esztergomba: napon-
Kint 7 órakor reggel a györi hajóval és
8 órakor délután a helyigözössel.

Pestről Szent-Endrére, Bogdány- és
Nagy-Marosra : naponkint 8 '/i órák. d. u.
a helyigőzössel.

Dőmsödröl Ráczkevére, Soroksárra és
Pestre: naponkint 6 órakor reggel a
helyigözössel.

Kalocsáról Pestre: naponkint 5 órakor
reggel a helyigőzössel, és vasárnap, hét-
főn, szerdán, csütörtökön, pénteken és
szombaton esti 9 óra felé a mohácsi ha-
jóval.

Mohácsról Bajára és Pestre: vasárnap,
hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken
és szombaton 2 órakor délután.

Újvidékről Eszékre és Pestre: vasárnap,
kedden, csütörtökön és pénteken 2 óra-
kor délután. (Első menet október 20-án.)

Zimonyból Újvidékre, Eszékre és Pest-
re : vasárnap, kedden, csütörtökön, 9 óra-
kor reggel. (Első menet okt. 20-án.)

Orsováról Zimonyba és Pestre: szomba-
ton reggel. (Első menet október 24-én.)

Galaczról Orsovára és tovább Pestig (ha-
jóváltoztatással) Orsovánál hétfőn d. e.

Konstantinápolyból Orsovára, Zimony-
ba és Pestre: pénteken délután 4 órakor.

A mohács-pécsi vasat vonatai a Mohácsra és vissza közlekedő menetek-
kel egyenes összeköttetésben állanak.

az alsó Dnnán, Konstantinápoly felé, csatlakozással
az orosz gőzösökhöz Odessara (via Galacz).

I. Konstantinápolyból: péntek. 4 órakor
délután.

Galaczról: pénteken 4 órakor délután.
Giurgevoból: szombaton 6 órakor este.
Rustsnkról: szombaton 7 órakor este.

Érkezés: Baziásra : hétfőn délután.
„ Pestre: szerdán délelőtt.
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I. Pestről: hétfőn 7 órakor reggel.
Baziásról: kedden 9 órakor reggel.

Érkezés: Rostsukba: szerdán
órakor délelőtt.

„ Giurgevoba: szerdán délb.
„ Galaczra csütörtök, regg.
„ Konstantinápolybai csü-

törtökön délben.
„ Odessába: pénteken regg.

II. Baziásról: szombaton 9 órakor reggel.
Érkezés: Rustsukra: vasárnap 10

órakor délelőtt.
„ Ginrgevoba: vasárn. délb.
„ Galaczra: hétfőn reggel.
„ Konstantinápolyba hét-

főn délben.

lI, Konstantinápolyból: kedden 4 órakor
délután.

Odessából: vasárnap vagy hétfőn.
Galaczról: kedden 4 órakor délután.
Ginrgevoból: szerdán 6 órakor este.
Rustsukból: szerdán 7 órakor este.

Érkezés: Háziasra pénteken dél-
után.

A T i s z á n .
Szegedről Zimonyba: szerdán és szóm- I Zimonyból Szegedre: vasárnap és csütör-

baton reggel. I tökön délben. 275 (2-4)

A 8 z á v á n.
Sziszekről Zimonyba: kedden reggel. ! Zimonyból Sziszekre: pénteken reggel.

A szerb-bosnya part mentén.Belgrádról Orsovára, Báziás érintésével:
vasárnap reggel a zimonyi első helyi-
gőzös megérkezte után.

Belgrádról Gradischtyébe Báziás érin-
tésével: vasárnap, szerdán és pénteken, a
zimonyi első helyigőzös megérkezte után.

BroSiabol Sabáczra és Belgrádra: csü-
törtökön.

Sabáczról Belgrádra: vasárnap, kedden
és csütörtökön.

Orsováról Belgrádra: Gradistyébeni éj-
jelezéssel hétfőn délben.

Gradischtyéról Belgrádra: Báziás érin-
tésével: kedden, csütörtökön és szombat.

Belgrádról Sabáczra s Brcskába: szer-
dán, a zimonyi első helyigőzös megér-
kezte után.

Belgrádról Sabáczra: hétfőn, szerdán és
szombaton.

A személyszállitó gőzösök megérkezése Pesten:
Győrből: naponkint délután.
Esztergomból és Váczról: naponkint d. c.

a helyigözössel, és d. u. a györi hajóval.
Nagy-Maros-, Bogdány- és Szent-En-

dréről: naponkint délelőtt.
Dömsöd-, Ráczkeve- és Soroksárról:

naponkint délelőtt.
Kalocsáról: naponkint délután 2% óra

felé a helyigözössel, és vasárnap, hétfőn,
kedden, csütörtökön, pénteken és szom-
baton reggel a mohácti hajóval.

Mohácsról és Bájáról: vasárnap hétfőn,
kedden, csütörtökön pénteken és szom-
baton reggel.

Ujvidék- és Eszékről: vasárnap, kedden,
csütörtökön és szombaton reggel.

Zimonyból: kedden, csütörtökön és szom-
baton reggel.

Orsováról és Oláhországból: kedden
reggel (a gyorshajóval szerdán délelőtt).

Pest, 1868. okt. i2-én. A magyarországi forgalmi igazgatóság

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

43-ik szám. Tizenötödik évfolyam.

Pest, oktober 25-én 1868.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai UJ donságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécshpn: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Minél hosszabb sora a nem sikerült for-
radalmaknak előzte meg Spanyolországban
a jelenlegit, ugy annyira, hogy Európa meg-
szokta már úgy tekinteni Spanyolországot,
mint az örökös — de soha nem sikerülő
katonai forradalmak szerencsétlen hazáját,
annál nagyobb elismerés illeti azon férfia-
kat, kiknek erélye és eszélyessége végre
gyözedelemre tudta vezetni a szabadság
ügyét, s egy régóta megunt, semmit nem
tanuló és semmit nem feledő királyi házat,
a Bourbonok utolsóját, megfosztva trónjá-
tól, egy elnyomott s oly méltatlanul szen-
vedő nemzetet végre ismét visz-
szaadott önmagának.

Ezuttal, azt hiszszük, a nem-
zet győzelme végleges. A spa-
nyol királynő, elhagyva minden
párttól, kénytelenittetett oda-
hagyni trónját, királyi városát,
országát, s a nemzet csaknem
kivétel nélkül megegyezik ab-
ban, hogy alakuljanak bármi-
kép a pyrenaei félsziget ügyei,
de a Bourbon háznak semmi
körülmények közt ott többé
keresete nincs s nem leend
soha. Izabella ellen minden
egyesült; politikai tekintetben
rosz kormányzata ép oly mér-
tékben fölingerié ellene a ke-
délyeket, mint a nemzet anyagi
érdekeinek megrontása s mint
magány élete. Semmi tekintet
nem szólalt föl mellette, s neki
menthetlenül vesznie kellett, a
politikai és közérzületben úgy,
mint erkölcsi reputátiójában.

A nemzet végre szabadon
lélekzik s nemcsak kifejezheti
óhajtásait, hanem érvényt is
szerezhet azoknak. A szevillai
programm őszintén elsorolta
a nemzet összes óhajtásait. Spa-
nyolország nyilatkozik abban s
mondja meg vezetőinek, mit
vár, mit követel tőlö-k. Az euró-
pai civilisatiótól, eddigi kormánya bünei
miatt annyira elmaradt nemzet, fölébredve
hátramaradottsága lesujtó öntudatára, hala-
dást kiván s utol akarja érni a többi nem-
zeteket, Prím maga is kifejezést adott^ e
szükségérzetnek, midőn Spanyolország teljes

S e r r a n o .
újjászületését hangoztatja; s a forrada-
lom vezetésére egyesült katonai nagyságok
együtt lobogtatják magasan e zászlót, s saját
programmjokat jelzik azzal, midőn egyhan-
gon vádolják az előbbi kormányt, hogy el-
nyomta a községi jogokat, megrontotta az
ország pénzügyeit s bilincsbe verte a közok-
tatást. Ök az ellenkező utat akarják követni
s jelszavok a szabadság és haladás minden
téren.

E pillanatban még Spanyolország kor-
mányformája katonai diktátorság s a nem-
zet, a főváros és vidék, a polgárság és kato-

S ERRANO.

naság akaratáé hatalmatSerrano tábornagy
s de la Torre herczeg kezeiben egyesítette.
A férfiu egészen méltó a nemzet bizalmára.
Európa szemei méltán fordulnak felé. S mi
is, miután mult számunkban a forradalom
legtevékenyebb szereplőjét Prim tábornokot

mutattuk be olvasóinak, mellözhetlen köte-
lességünknek ismerjük, hogy ma e férfiu
élete főbb vonásaival is megismertessük
közönségünket.

Serrano Ferencz, de la Torre herczeg,
Leon szigetén született, 1810. szept. 17-én.
Atyja a spanyol szabadságharcz kitünő tá-
bornokainak egyike volt, s ö e szerint már
születése által arra volt hivatva, hogy egykor
azon katonai nagyságok egyike lehessen,
melyekben hazája túlságosan is gazdag, mert
kétségbevonhatlan igazság, hogy egy nemzet
szabadságának sem szolgál előnyére, há leg-

jelesebb fiai csak katonák, s ha
sorsa mindig oly kezeklje van
letéve, melyek a fegyverfor-
gatással az erőszak és a fel-
tétlen engedelmesség tanait
szokták meg.

Serrano még csak tiz éves
volt, midőn születéshelye Leon
a Riego fölkelésének szinhe-
lyévé lőn, s a gyermek, kinek
atyja a katonai nevezetességek
egyike vala,a polgárháború be-
nyomásai közt nevekedett. VII.
Ferdinand zsarnoksága, s a nem-
zetnek e zsarnokság ellen oly
kitartó küzdelme korán sza-
badelvü irányt adtak lelküle-
tének s kedélyébe kitörülhet-
lenül mélyen vésődtek be. Ter-
mészetes, hogy ö is a katonai
pályát választotta tevékenysége
s egykori emelkedése teréül.
Alig lépett be tisztül egy lovas-
ezredbe, már magára vonta a
kormány gyanúit. S 1824-től
29-ig,e zredétöl elszakítva, rend-
őri felügyelet alatt tartották.
Még midőn öt év lefolyta után
e felügyelet alól fölmentették
is, előbbi ezrede helyett máshoz
osztatott be, azok egyikéhez,
melyek a tengerpartokon a
csempészek elleni sulyos szol-
gálatra voltak rendelve. Elő-

léptetésének is annyi akadályt gördítettek,
hogy még a forradalom kitörésekor is csak
alhadnagy volt. Mina tábornok azonban had-
segédéül vette maga mellé s négy év alatt
tábornok lön. Önálló vezénylettel azonban
soha sem volt megbízva, s azért hazáján kivül


