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Viz által légzárolt

SZOB A-ÜttSZÉ KEK,
melyek által a bűz.tökéletesen elz.ratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman laekozva 15 ft.

Készületek, melyek mir.den á- nyékszékhez alkalmazhatók, tt. mely által a lég-
vonal és bűz tökéletesen eltávolíttat ik , daiv.bja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg eg;
kir. szabadalommal ruháztutíam fel.

Egészen teljes és díszes Augles-ek víztartóval, porczellin-unístévil erős hor
gany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyéktzékhe&
könnyen alkalmazható, helyben általam fólállitva egyévi jótállás mellett 80 ft
Mustrák mindenkor késben tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabada'.marott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek ílkabuazása által a fást a konyhából s iak-
helyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.

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

horgany érczhől.
CQP* Moderaíeur és petróleum lámpák nagy választékban, valamint nagy

készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutáryosb árért.

MÍOÍTS KAROLY,
268(5-6) bádogos- mester.

Raktár: rózsatér 2. sz. a., a városháza mögött.

Aláírási megnyitás.
A magyarkölcsőnösbiztositó-bank, biztosság! alaptőkéjének részjegyeire,

(A m. kereskedelmi minisztérium június 12-röli 7831/868. számú engedélye folytán.)
A biztonsági alapozélj;i az, hogy az összes tagok — együttes kezessége mellett, az

alapszerkezet 30. §. szerint, mindjárt elején a biztositékot megszerezze, ennek létesítése
nélkül, hosszabb idő lefolyta után gyűjtendő tartalék által nyújthatott volna. E szerint
a biztonsági alap, csak is a díjtétel hitelezője.

A biztonsági tőke, legfeljebb 100 sorzat kibocsájtása által képeztetik; minden
sorzat 200 db. részjegyet foglal magában; t. i. 1-től 200-ig számozva s minden részjegy
teljesen befizetett 100 ft. o. értékű.

A kibocsátandó soriatokból egyelőre csak 60 szám, t. i. 1-től 60-ig fog kiadatni. —
A további számok, kibocsátása ;a magy. kormány 'engedélyével a közgyűlés határozata
folytán történik. .•

A részjegyek azon kettős előnyt nyújtják, hogy beváltásuk idejéig folyton 6" 0
kamatot jövedelmeznek, s az évenkétt történő sorsclá^nál 25—100% terjedő, az időhöz
mért felülfizetéssel téríttetnek meg. . <*

Az aInipá&r'feltételek:
1) Az aláírás folyó november hó 16., 17., 18. és 19-én a rendes hivatali órákban

következő helyeken történik:
Pestfn: az angol-magyar banknál.

„ a pesti magy. kereskedelmi banknál.
„ „ népbanknál.

„ „ „ iparbank és takarékpénztárnál és a magy. köles, bizi.-bank iro-
dájában (régi posta-uteza 10. szám.)

Budán: a budai takarékpénztárnál.
Brűnnhcn: a tzász escompte banknál.
Triesztben: a kereskedelmi banknál.
Temesvártt: az e'só bánáti kereskedelmi és iparbanknál.
VerseezVen: a takarékpénztárnál.
Szegeden: a szeged-csongrádi takarékpénztárnál.
Losonczon: a tasaréspénztárnál.
Nagy-Váradon : a biharmegyei-, kereskedelmi-, ipar- és termény-hitelbank.
Rszéken: Csordssich József ur képviselőnknél, Szlavót ia és a katonai határőrvi-

dékre nézve.
Ezekenkivül: következő főügyvivőségeknél: Fiume, Károlyváros (CarlstadtHor-

vátország), Arad, Eger, Kasra, Győr, Szeged, Debreczen, és az al-
tigyvivőségeknél. 311(2-2)

Tul aláirás eselében leszállításnak van helye.
2) Minden t. olvasó alapitóvá válik s az aláírással egyidejűleg 10%-kát fizeti be,

az átvállalt, részjegyeknek 20-át az ideiglenes elismervény átvételekor, s a hátralékos
70% három részletben, 1869. június havának végéig fizet be.

Az aláírónak jogában van 6% kamat leszámítolásával az egész részjegy értékét
egyszerre lefizetni.

3) Minden befizetés, az előloges elismervényen nyugtártatik.
4) A kamatozás az érték teljes befizetése után kezdődik.

A magyar kölcsönös biztositó-bank.

THEA és RUM
Anisettc,

Curacao, Benedictin,
és egyebb

finom I'iqueureket,
nemkülönben;

Franczia pezsgők raktárát
mint:

Veuve cliquot «agy is kis
üveg.

Hlot't et Choudon.
Jaoqiiosson »>t lils.
Napóleon grand vieux.

Továbbá:
IW~ Villányién erdélyi bo-

rok főraktárát aján'jn

Hollóssy Gyula,
Wurni-ufcza VogI ház.

Előbb 14 éven át Dorottya-utcza
Wurmudvar. 287(4-10)

Dr. Pattison-féle

köszvény-vászon.
A valuta jobbulása az ármérséklést lehe-

tővé tevén, mely által most, már mindenkinek
a kalom nvujtatott, kogy e jótéteményt ma-
gukévá tegyék.— A köszvény-vatta, évek
óta leghathatósb gyógyszernek, átalár.osan

el van ismerve

Köszvény és csúzok
in'ndtn nemei, u. m.:

arcz , mell-, torok- és fogfájás, — fej-,
kée- és térdkdszvény, — tag(,zaggatas>
gerlncz- s ágyékf'ájdalmak stb. ellen. —
Minden más köszvény-vaíták csak után-
zottak 8 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; Temesvártt: Pecber J. E. gysz.;
Makón: Weil M.; Bndán: Pichler V. udv.
gysz.; Veszprémben: Tüszkan M.j Zom-
borban: Heindlhofer R. uraknál.

816(1-3)

Magyarország í. ez. közönségéhez.

legnagyobb s évek hosszuscrán.át mint legszilárdabbnak ismert

vászoiirulia-gyárának-vezetősége
BÉCSBŐL,

(Karntnerstrasse Nro 27.) „zuin Erzherzog Karl ! !

Ipar-miikí-
állitás.

1867.

Több kitün-
tetések

tulajdoné a.

tisztelettel jelenti, hogy gyári raktára mostantól fogva

Pesten, a váczi-ntcza kezdeten ISocsonyi-féle 4. sz. a, házhan létezik,
s ajánlja, már is szépszámnak örvendő f. ez. nagybani és kisebb mennyi-
ségben! vásárlóinak, következő — s minden versenyzést kiáll/) — lewol-

csóbbra szabott fogyasztási áruezikkeit.

FÁrfi íno-plf O nyakterje\ne megkivántati?i), 2, 3, 4,5,
rCIII-lllgCB, 6 • 8ftigo legjobbak.

simák 1 ft. 80 , 2 ft.; finom hurokvarrással
a - %j 1 2 ft. 50 kr., valamint svekzi formára, s leg-
I ujabb szabásuak, hímzéssel 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4. 5 ft.,legfino-
/ mabb vászon és batiz-ingek hímzéssel és csipkével 6 — 8

< ftig. (Fantasie parisienne )

I

es
belga vá-
szonból

JNöi éji-i
fFérfi-gat

bosszú ujjal 3 ft. 50
5 _ 6 f t i g

r., himzettes

1 ft, 1 ft. 50 kr, 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
8 ftig; lovag szabásra, franczia és ma-

gyár formára.
Nöi-nadrágok, vájjon, peikál vagy parketból 2 ft. 50 kr., 3 ftig, hímzés betéttel.
Nöi-pongyola vagy éji-corsettek, perkail vagy legfinomabb psrrketból 2 ft., 2 ft. 50

kr.; vásron vagy franczia batizból, himzéss«l 3 ft 60 kr., 5 — 6 ftig.
Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb parketból 4 ft., betételekkel 5—6 ft. és 8 ft.

uszálylyal (legújabb divat.)
Női-harisnyák vagy férfi-kapezáic, 1 tuezat .5, 6, 8-10 ftig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 ít., 3—4 ftig a legjobbak.
Fényiizési férfi-ingek, művésze ileg vart mellel (nyakterjelme megkivántatik) 6 7

8-10 ftig. ' '
Flanell fe'rfi ingek minden színben, 4 ft. őtkr . 5 —6 fi% (nyakterjelme megkivántatik.)
Nyakgallérok, .legújabb minta, 1 tuazat ara 2, 3 4 ftig (a nyakterjelme megkivántatik.)
1 tuczat rumbu:gi vás.'on zaebkenuő 1 ft. 50 kr. 2 ftig a kisebbek; 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50

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

10 —12 ftig a legfinomabb damaszból.
Csipke-lüggönyök ára egy ablakra o, 8, 10 — 12 ítig.
30 róf színes ágy- easüre való 8. 9 1? - 16 ftig a legjobb. ?98 (4-6)
3ü rőt' kézifonal-vászon fehérítve, és duplaezérnából febéritetian 8 ft. 50 kr., 9 ft. 60

kr., 11, 18, 15—18 ftig a legszebb.
1 vég "/* széles 30 rőfös rutn:>argi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22— 2̂5

(Daaienmieder) (a derék terjelrae. megkivántatik); párisi főraktár Magyaror-
és Ausítriára nézve 3, 4, 6, 8 —10 ftig a legújabbak varrás nélkül.

38 rőfös kreass vagy gazdasági vászon, 14, IS, 18 — 20 ftig a legszebb minőségű.
40—42 róf kitűnő takács vászon, (tinóm sgyruhára vagy 12 db. női inghez) 14, 15, 18,

22 —24fig a legjobb.
18 rcfó? belga takács"-ászoi 22, 25, 30—35 ftig; ingekre különösen a'ánlható.
50—54 rőfös haronlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, üO, 35, 40, 50, 60,

80—100 ftig.

Levélbell megrendelések

texftaes nem jól al-
lanak,

a pénrösszeg beküldése vasúti vagy pos-
tai utánvéts teljes jótállás mellett min-
denhová elküldeni készek vagyunk. A

leveleket kérjük ekkép czimezni :

FOGL E,
gyári raktárának Pesten, váczi-ufeza

4. szám alatt.

5G forint erejéig
vásárlóinak, rá-
adásai 6 db. asz-
talkendővel ked-

veskedünk.
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Kiadó-tulajdonos UrckenaKt íinnztav. —- Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

47-ik szám. Tizenötödik évfolyam.

Elöiizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Ujdonsánok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsát?: 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 l 'jság és Politikai CJdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásn&l 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnáTTsak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk ízámára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és IlRasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Ujházy László a spártai jellemü magyar |
menekült képét mutatjuk be ezennel, ki j
korát s kora viszonyait sokban megelőzte,
puritán jellemtisztasággal s fáradhatlan te-
vékenységgel apostolkodott a haza anyagi
s szellemi érdekeinek emelésén, a feudalis-
mus kiirtásán, a szabadság meghonosításán
s rendithetlen következetességgel vitte ke-
resztül s óvta meg elveit minden körűimé
nyék közt. Ily férfiak mindig tiszteletre-
méltók, s nekik, ha olykor tévedtek is, ha a
jelen nem, a jövő mindig igazságot szolgál-
tat. A kor, melyben ö szerepelt, a történe-
lemé már; egy rövid hírlapi
czikk kerete azonban sokkal
szűkebb, mintsem arról és hő-
seiről kimerítő történelmi íté-
letet mondhasson, kivált mig
legnagyobb részök még életben
van. Ezért nem lehet szándo-
kunk itt Ujházy László élettör-
ténetét (melyet még nyujfson
minél messzebb az ég) részle-
tesen és körülményesen, t. i. az
egyéni történelemnek a megyei
és hazai történelem kerekei közé
beillesztésével megírni; nem
lehet tovább terjeszkednünk,
minthogy elősoroljunk némely
közérdekű életrajzi adatot s
tényt, melyeknek azonban egy-
kor maguk a történelem írói is
jó hasznát vehetik.

Született 1793-ban Buda-
mérban, Sárosmegyében... Mi-
dőn az utas Kassáról Eperjesre
megy s megáll ama híres mere-
dek felett, melyről 3 — 4 csava-
rodással vezet le az országút... /
megáll — szétnéz s egy „fes-
teni való" tájképet lát maga
előtt — ha ennek legszebb ré-
szét, az élősövénynyel s óriási
jegenyékkel beültetett nagy
birtoktagokat, országutat, kas-
télyt stb. megvizsgálja, mindig
reá fog emlékezni Budamérra :
Ujházy László születése s későbbi tevékeny-
sége helyére, mert e nagy fákat ö ültette; ő
volt a birtok-tagositás, rendezés, a váltó-
gazdaság és munka-beosztás első s fárad-
hatlan bajnoka, kinek e nemű munkáját s
annak áldásos hatását nemhogy elenyész-

U j h á z y L á s z 1 ó.
tetné, hanem növeli, gyarapitja az idő — a
kezdeményező munkás szellem eltávozása j
után is.

Majdnem köztudomású dolog, hogy ezen |
időben Sárosmegyében a szabad-kömüvesség-
nek sok buzgó tagja s Girálton székhelye
volt. Kazinczy Ferencz bővebben leírta eme
társulat viszonyait, családtagjai számára egy ;
szép piros könyvben, melynek olvasásától!
előlapján az idegeneket eltiltotta, s épen j
ezért, és mert a szabadkőműves bármennyit
beszéljen öntársulatáról, mindig ,,sub rosa"
(titokban) tartja (s ezért neveztetnek rózsa-

U J H Á Z Y L Á S Z L Ó .

kereszteseknek) a titokban tartandókat, a
mi t. i. a rózsa-kereszttel vagy inkább ko-
szorúval díszített teremben történt és mon-
datott, — legyen elég itt csak annyit mon-
danunk, hogy Ujházy Sámuelnek, a tisztes
szabadkőművesnek fia László már ifjú korá-

ban oktattatott s felavattatott a szabad-
kőművesség mesterségébe, — pótolván korán
elhuríyt atyja helyét.

Ujházy László alsóbb iskoláit Eperjesen,
a bölcsészetet Debreczenben, a törvénytant
S.-Patakon végezvén, az akkor szokásos el-
méleti tanulmányokon kívül gyakorlati ki-
képzettséget is nyert s szerzett önmagának
egy derék franczia katona segélyével, ki mint
inas volt mellette — s a franczia irodalmat
csakhamar önválasztása, önbelátása szerint
élvezhet'e.

Iskoláit végezve csakhamar nőül vette a
Szepességen, egy akkor orszá-
gos hirü derék magyar höl-
gyet, Szathmáry Donát fiúsitott
egyetlen leányát, a Madagas
kárban száműzetése után ki-
rálylyá lett Benyovszky uno-
káját.

Eme házasságból azonban
csupán leány-gyermekek szár-
mazván , — és Szathmáry D.
öreg korában kötött házassága
által igyekezvén visszaszerezni
ama reményét, hogy szép birto-
kait fi-örökösre hagyhassa, Uj-
házy László nejével s családjá-
val leköltözött Sárosmegyébe,
hol sokoldalú tevékenységét ki-
tűnő erélylyel kezdte meg, úgy
a gazdaság és a birtokrendezés
terén, mint a szabadelvű tö-
rekvések mezején — a megyei
gyűléseken.

Ő ugyanis az úrbéri törvé-
nyeket megelőzve, már e törvé-
nyek meghozatala (1836) előtt
Zemplémnegyében Hansinán,
Sárosmegyében pedig két hely-
ségben, Budaméren ésBökin be-
hozta a tagosítást, mely munka
első lévén e téren az országban,
sok erélyt igényelt, sok balité-
let leküzdésével járt. Ezek
szerencsés sikere után azonban
alig volt tagositási vagy össze-

sítési per vagy eset, hogy őt meg ne hívták
volna elnöknek, vagy ki ne kérték volna
tanácsát egy a más ily ügy elintézésében

A tagosítás, mondják, 25 százalékkal
emeli a birtok értékét, de másik 25 száza-
lékkal emelkedik az érték, ha összeköttetésbe

Pest, november 22-én 1868.
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hozatik a tagosítás az okszerű váltógazda-
sággal; és ki egyiket véghez vitte, csak fél
munkát teljesítne, ha a másikat szintén végre
nem hajtaná. Ujházy László nem lévén a fél-
rendszabályok, söt mindenben a gyökeres
reform embere, saját birtokain a tagosítás
után a váltógazdaságot is keresztül vitte.
Oly csikókat növelt, minőket még nem lá-
tott Sárosmegye; a mesgyéket. eleven sövé-
nyekkel, az osztályokat (düllöket)gyümölcs-
fákkal ültette be még a 40-es években, j uhai,
szarvasmarhái kitűntek, kezei alatt mindin-
kább neinesbiiltek.... De mert ez időben ö
e téren egyedül állott, kivált a lótenyész-
tésben csak áldozatot halmozott az áldoza-
tokra, nem volt vevője, közönsége, mely
méltányolja.

Ily szellemben, de még több áldozattal,
mondhatni szerencsétlenséggel működött a
politikai téren is. 1837-ben ugyanis, midőn
Lovassy L. és Tormássy K. ügyében a me-
gyegyülésen, mint a szabadelvek olőhar-
czosa s az ellenzék vezére beszédet tartott:
felségárulás! perbe fogatott, mely alól csak
az 1840-iki országgyűlésen történt nádori
közbenjárás következtében mentetett fel —
akkori számosb notórius társaival együtt.

Szerencsétlensége azonban tulajdonkép
csak azon u. n. szerencsével kezdődött, mi-
dőn 1848-ban a magyar minisztérium által,
megyéje főispánjául kineveztetett.

Kineveztetését az új törvények szerint
átalakuló megyei gyűlés reggelén kapta. —
Nem kérte, nem várta, nem óhajtotta, söt el
aem akarta fogadni a megtiszteltetést. Elve
ellen volt hivataloskodni; neki, mint az el-
lenzék vezérének különben is sokkal tágabb
tér állott rendelkezésére, kivált oly megyé-
ben, hol a conservativ párt többségben volf.
De elvbarátai egyetemleges sürgetésére
rnégB elvállalta a főispánságot.

A reactio pártja azonban csak visszavo-
nult kissé, de megsemmisítve nem volt.
Ujabb bátorságot merítettek emberei, midőn
Schlick 1848. decz. elején hadseregével be-
törve őket gyámolitá; Ujházy birtokai fel-
dúlattak, minden termése elkoboztatott s
családja is, t. i. neje két gyermekével csak
alig menekülhetett.

Ezen időpont, után még láttuk őt, mint
főispánt Pesten az országgyűlésen, honnan
pozsonyi kormánybiztosnak küldett tt — az-
utánKoináromban,inint komáromi kormány-
biztost, hol a cüpitulatio jobb pontjainak
kieszközlésében nem csekély része volt; in-
nen azonban: Haynaut is méltán csodálko-
zásba ejtő becsületességgel adván át a ma-
gyar kormánytól átvett aranyokat, holott a
hónában maradhatás jogával élni nem akart
— elment jobb vagy legalább szabadabb
hazát keresni a távol északamerikai álla-
mokban.

New-Yorkban kötött ki. Személyesen
megismerkedett a szabad államok elnökével,
kivel aztán folytonos levelezésben állott.
Végre Yova államban Chicagohoz nem mesz-
.sze telepedett le _ vagyis telepedett volna le,
hogy menekülő hazánkfiaival egy kis magyar
várost, egy „Uj-Budát" vagy legalább egy csi-
nos helységet alakítson; de a zord éghajlat,
a mostoha viszonyok nem engedték megpi-
henni. Pár évi küzdelem után, mi közben
feled hetién nejét elveszte, iránytűt vett ke-
zébe, kiásatta vagy inkább kiásta nagyrészt
önkezeivel a kedves halottat, lóra tette —
lovakra rakta családját és mit vinni lehetett.
Ily módon a Missisippí végetlen rónáin s ős-
erdőin ezer veszély közt áthatolva, 700 mfid-
nyi távolban Texas állam St.-Antonio városa
mellett ütötte fel tanyáját, hol a kedves ha-
lottat ujolag szépen eltemetve, erélyesen
hozzá látott a gyapot, ezukor stb. termelés-
hez, mit e vidék sajátságai nyújtottak.

Érdekesek és tanulságosak leendnek az
itteni viszonyokat s életmódját ismertető
jegyzetei, ha majd napvilágot fognak látni.
iMegirta ö, mint erről egy izben a közönség
is értesítve volt, megyei s országos viselt
dolgait — egész önéletrajzát — de mint érte-
sültünk, nem tartja még elérkezettnek az
időpontot, melyben ezeket, ha csak kivona-
tosan is, közrebocsássa.

Jellemző életmódjára nézve, hogy ez
államban a nagy háború előtt szokás szerint!
minden nehezebb munkát a rabszolgák
tettek — más munkást kapni nem lehetett;
de ő, inkább mintsem „embert vásároljon"
önmaga fáradozott naponként 6 — 8 —10 órát
kapájával, fejszéjével stb. a kerti s mezei
munkák körül. . . . Kiütvén a rabszolgaság
elleni háború, ö itt a rabszolga-vásárlók
közepette az északi államok ügyében a rab-
szolgák mellett szólalt fel, miért innen is —
ugy szólván: menekülnie kellett.

Washingtonban a szabad államok elnö-
kével értekezvén, ez több konzulságot aján-
lott föl neki szabad választásra. Ö Anconát
választotta — hol a szabad államok teljes
megelégedésére vitte e szép hivatalt 3 évig.
Ekkor azonban az 1859-diki olasz-osztrák
háború bevégzödvén, midőn látta, hogy
Magyarország felszabadítására a várt s igért
lépések, melyek őt hónába visszavezették
volna, meg nem történtek, — másrészről csa-
ládjárólÉszak Amerika déli partjai elzára-
tása következtében semmi tudósítást sem
vett, letette hivatalát s a háború ezer vésze
közt visszament családjához, tanyájára St.-
Antonio mellé: Sírmezöre. Es ott él most
is, foglalkozva testi- s lelkileg kifáradhatlan
szorgalommal, mint ki nem tartja lehetlen-
nek, hogy száz évig él — de várja minden-
nap, minden órában a halált, az utolsó órát,
melyet nem óhajt, de melyet nem is retteg.
Ott él most is honositva némely magyaror-
szági növényt és állatot; gondosan müveive
magyar venyigékből alkotott kis szőlőkert-
jét, melyben — ha a sors máskép nem fogja
akarni — szándoka a hosszú s küzdelemteljt-s
élet fáradalmait a csendes „örök-álom" kar-
jain kipihenni. K. L.

Szép vidéken jártam . . .
(Laczháza, okt. 14.)

Szép vidéken jártam, lelkes nép körében,
Kikben dúsan foly még apáinknak vére;
Volt már örömem is, oh de ilyen még nem!
Messzetünt reményem, itt mind visszaterel
Itten kezdtem újra hinni a jövőben,
Melyben e szegény nép szebb napokat láthat...
Sokkal gazdagabban megyek el, mint jöttem,
Forró emlékével a szép Kiskunságnak!

S nemcsak a nép volt itt, a mi tetszett nékem,
Nem csupán ez gyújtott lángot kebelembe,
Hanem . . . hanem — már csak biz' én kibeszélem,
Hogy a pap — kenyerét nemcsak maga ette:
Volt szép asszony is; volt még egy... no meg többen,
A. kik ott megiiltük ünnepét a háznak . . .
Sokkal gazdagabban megyek el, mint jöttem,
Kedves emlékével a szép Kiskunságnak!

Oh és az a lég, a mely e szép tájt lakja!
S a föld, hol a síkság síkot kerget*egyre;
Hol a természet, a föld legnagyobb papja
Némán megtanít a néma „Hiszekegy"-re! —
Oly sok édes ábránd szállott el fölöttem
S szebb almira hitének újra átadának! . .
Sokkal gazdagabban megyek el, mint jöttem,
Boldog emlékével a szép Kiskunságnak!

Oh vegyétek hát a távozó búcsúját,
Szelid pap barátom, derék nép, szép tájék!
S ha majd hajnalunknak trombitáját fújják,
Ott leszek!... s ha nem, ugy szóm átkomra váljék!
Mit születésemtől nyertem én örökben,
lm uj oltárt raktam itt az égi lángnak . . .
Sokkal gazdagabban megyek el, mint jöttem,
Szentelt emlékével a szép Kiskunságnak!

Benedek Aladár.

Az „áldás."
(Kép a bányász-életből.)

Irta LUKÁCS BÉLA.
I.

Évek óta görnyed már Miron a legfára-
dalmasabb munka terhe alatt. A rabmunka
megrongálta testi egészségét, a sovány éle-
lem, melylyel meg keile elégednie, nem pó-
tolta elveszített erejét. Senyved folyton,
inkább váz már, mint élő lény, csak arezvo-
násai s a szemekből kivilágló tüz sejtetik a
szellemet, mely nem hagyja összeroskadni a
vézna testet, és serkenti tovább, ujabb, nehéz
munkára.

Egy bányája van, benn a bérezek töm-
kelegében, vadon fenyvesek között, hova
nem talál el kivüle senki. — Néhány év
előtt, midőn medvevadászatot rendezett a
bérezek között az uraság, ő is a hajtok között
szerepelt. A közel hegyszakadást kellé össze-
kóborolnia és fellármáznia társaival, hogy
kizaklassa a netalán e sziklaodúkba rejtő-
zött maczkót. S a mint összemászta a szikla-
hegyeket, fényes érczköre talált, melynek
különféle színei csak ugy pompáztak a nap
fényében. Megjegyezte jól magának a helyet,
tarisznyába tette a fényes érczkövet, s mikor
visszatért a városba, megmutatta azt egy
bányász barátjának. A bányász összetörte a
követ, együtt eltávolították a föld- és kö-
részeket, aztán beadták olvasztani, s a kiol-
vasztott nemes érez értékéből mindkettőnek
jutott néhány arany osztalék.

— Hisz ez könnyű és pompás kereset-
mód, gondola magában Miron. 0 erdőkerü-
lője volt az uraságnak, ki gazdag bányákkal
birt s egyszersmind tekintélyes földbirtokot
vett össze a vidéken. Mint erdőkerülőnek
csekély volt fizetése, alig annyi, hogy kiju-
tott neki s feleségének a mindennapi. A
napot s az éjt nagy részt künn kellett töl-
tenie s vigyáznia, nehogy vadat lopjon valaki,
— s mégis, ha az uraság a városi hetivásá-
ron egy nyulat látott, volt a szegény erdő-
kerülőnek mit szenvednie, mert az uraság
fejébe vette, hogy azt az ő erdőjéből lopták.
Trandafirát, feleségét csak ritkán láthatá; a
jó nő többnyire otthon ült, szőtt és font, el-
végezte férje helyett is a kisded háztartás
teendőit, mit könnyen el is lehetett végezni,
mert néhány holdnyi kertből a hegyoldalon,
és egy nádfedeles, sárral betapasztott kuny-
hóból állt az egész.

— Miért kínlódjam, miért nyomorogjak
én is, Trandaíira is'— kérdé magától Miron,
— midőu a szerencse sokkal jobb életmódot
nyitott meg előttem?

S ott hagyta az uraságot. Elment a he-
gyek közé a megjegyzet' helyre, s a vízmo-
sáson felül, hol jeleire talált az érczköveknek
fúrni és túrni kezdett. Bányát nyitott. Ott
dolgozott egész heteken, hónapokon át. Dol-
gozott többet, végzett nehezebb munkát,
mint előbb, míg erdőkerülő volt. De öröm-
mel, lankadatlanul dolgozott tovább, mert
ki akarta erőszakolni a földtől azt, mit szü-
letésekor elfelejtettek melléje tenni. A kő-
halmaz, melyet saját keze tört össze, és sa-
ját válla hordott ki a föld mélyéből, már
egész hegyet képezett a bánya szája előtt.
Hasznavehetlen, értéktelen köhalmaz volt
az; hiába vitt minden héten próba-követ a
városba, nem volt abban semmi nemesebb
tartalom, nem adtak érte semmit. A kő szép
volt, fénylett, csillogott, de csalérr:z volt,
nem tartalmazott sem aranyat, sem ezüstöt,
csak egy kevés réz, ón, meg kén volt benne,
de ezen tartalom sem érdemelte meg a fel-
dolgozást; többe került volna az állam-
kincstár részéről a feldolgozási költség, mint
mennyi a kinyert érezrnennyiség valódi ér-
téke lett volna.

De Miron nem C3üggedett. Dolgozott
folyton tovább, minden héten fokozott erő-
vel kezdett a munkához. Pedig nem vihetett
már semmit a kunyhóba Trandafirához. Fe-
lesége hozott neki máiét és sajtot, amit meg-
vonhatott magától. Ö hozott neki gyertyát
is és lőport, mit a takarékossága által gyúj-
tott filléreken vett. És mennél inkább fogyott
el minden, a mit évek óta együtt szorgalma-
san megtakarítottak, — a kétségbeesés an-
nál nagyobb erőfeszítésre ragadta Miront.

Ha láttátok volna, hogy dolgozott ez az
ember azután, hogy valahára gazdagabb
ércztartalmu lett a kő, melyet kirobbantott
bányájából! Csak testalkata volt törpe, de
többet egy cyklops sem tehetett volna. A
föld gyomra csak úgy dübörgőit csákányüté-
sei alatt, s oly gyorsan robbantott lőpor se-
gélyével sziklatömegeket sziklatömegekre,
mintha egy hét alatt összevissza akarná dön-
teni az egész hegyet.

Valóban, az éreztömeg, melyben dolgo-
zott, javulni kezdett. Az érczsalak-képzöd-
ményeket nemesebb rétegek váltak fel, s
Miron már megtalálta azt is, mi a bányá-
szok biztos kalauza, az érczeret. A éreztö-
megbe egy szalag vegyült, fehér-veres csí-
kokkal, s e szalag néha átment a zöldbe is,
mert mind oly ásványfajok képezték, me-
lyek leggyakrabban vegyültek nemes érczek-
kel, aranynyal, ezüsttel. E szalag szolgált
Mironnak irányadóul. Körül 5—6 lábnyira,
bevágott a sziklahegybe, s úgy haladt foly-
ton az ér után, majd felfelé^ majd le a mély-
ségbe. S az érezszalag folyton vastagabb
lett, nyert tartalomban, értékben is. Arany
még ugyan nem fordult benne elő, legalább
nem oly módon, hogy szabad szemmel ki
lehetett volna venni, de azért tartalmaztak
már a veres és fehér ásványok aranyszeme-
ket, arany parányokat is, és gazdagok vol-
tak ezüstben, rézben. Miron rendesen le-
vitte e kőrészeket a városba, ott megtörte,
a kincstári kohónál beolvasztotta, s néhány-
szor szép összeget kapott a beváltott nemes
érezért.

Félúton nem bír megállani a bányász!
Az eddigi siker csak tovább ragadta.

Több eszközzel rendelkezett, nagyobb mérv-
ben is vitte tehát a bányászatot. Most már j
nem dolgozott maga egyedül. Teljesen a j
bányászkodásra adta magát, mert látta, j
hooy reménye nem hagyta öt cserben, és '
szaporított erővel kezdett ismét a munkába.

Ott virasztották át a napot s az éjét
folytonos munka között a bányában, a pislogó
mécs halvány világánál. S a remény, hogy
nem hiában faradnak, hogy a_munkát gaz-
dag kincsek fogják jutalmazni, mind való-
színűbb lön. A nemes ércz-tartalmu ér, midőn
már elért egy bizonyos vastagságot, keske-
nyedni kezdett, De értékes tartalmából mit
sem veszített. A bányász tudja, hogy ilyen-
kor közel áll már hozzá az „áldás'', s még
inkább megfeszít mindem, hogy mennél
hamarább a rejtett kincs birtokába jusson,
melyhez neki — mint hiszi — kizárólagos
j o g a Van. (Folyt, követk.)

A Tónainé lánya.
(Népies elbeszélés.)

(Vége.)

Mi tagadás benne, Andris a katonaságnál el-
korhelyedett. Volt pénze mindig, ha elfogyott,
küldtek hazulról; a többi jó czimborák aztán hit- '
ták ide is, amoda is, mulattak egyre másra, ittak
mint a gödény. Andris is annyira megszokta már
a tivornyázást, hogy ide haza sem hagyhatta el.
Az első vasárnap este hogy haza jött, régi legény
pajtásaival elvetődött Kis Pannihoz, a ki ott a
kis tó-parton, az öreg Tóth Samu házában mérte
a bort s ott mulattak másnap reggelig.

Andris ösmerte már Pannit lány korában

is, együtt gyerekeskedtek; azután való tavaszsza
ment férjhez, hogy őt elvitték katonának. Valam
tedd ide, tedd oda ember volt az ura, nem látott
meg semmit, nem vétett még a légynek sem
Pannikának nem sokba került őt rávenni, hogy
nyissanak korcsmát;jól ment a soruk, valamenny
nyalka fiatal ember volt a faluban, mind oda járt
ő hozzájok. Ritka este múlt el, hogy két-három
kocsi ott ne állott volna a korcsma előtt. A szegény
lovak kinn elunták a várást, de a gazdájoknak
benn annál nagyobb kedve volt; nagy dolog idő
van, de neki nincs sietős dolga, mit bánja ő akár-
mit csinálnak is a tanyán a részesek, csak ő azt a
kis barna menyecskét ölelhesse, — az pedig nem
igen igyekezett kibontakozni senkinek a karjából,
legkivált az olyanéból, a kinél egy kis pénzt
érzett.

A csinos fiatal menyecske nem sokáig élt az
urával, valami liz hónap múlva egybekelésük után
a jámbor ember elköltözött Földvárra deszkát
árulni. De a menyecske az ura halála után eem
hagyott fel az italméréssel, most élte még csak
igazán világát, nem volt neki se kicsi, se nagy, azt
tehette, mit maga akart.

Nem sokára Andris rendes vendége volt a
kis korcsmának, nem múlt el egy este, hogy ottan
ne borozgatott volna. Az a szép menyecske, —
mert meg kell vallani, szép badar teremtés volt az
ebugatta, — egészen elvette az eszét. Oda ült az
ölébe, mosolygott a szeme közé, ölelte, csókolta;
annyira kedvében járt, hogy Andris talán beteg
is lett volna belé , ha vagy csak egy nap is nem
láthatta volna.

Hanem azt szokták mondani: pénzzel járják
a vásárt. A sok dinom-dánom, a sok korcsmázás
bizonv pénzébe került ott Andrisnak ; mikor meg-
szorult, potom áron volt kénytelen eladni a búzát
a zsidónak. Hogy aztán az olyan ember, mint ő
volt, a ki több bort ellocsolt, mint a mennyit
megivott, itatta az italt fűvel-fával , marokkal
szórta a bankót a czigánynak, — hogy mondom,
az olyan ember hamar megszorul pénz dolgában,
azt mindenki tudhatja. Tudta azt az öreg Dudásné
is; látta, hogy mióta Andris itthon van, pedig még
nincs fél esztendeje sem, szemlátomást apad a
gazdaság; azért,midőn elérkezett az ősz, minden-
kép azon volt, hogy a fiát megházasitsa, mert
úgy gondolkozott, hogy ha feleséges ember lesz
belőle, majd csak felhagy eddigi életmódjával; ha
látja, hogy most már van kinek csepergetni, majd
csak megbecsüli magát.

— Édes fiain! — szólott egy este Andrishoz,
a mint a vacsorát elvégezték, — öreg vagyok, én
már meguntam a sok talpalást; pedig magad lá-
tod, nincs se éjjelem, se nappalom, mert hiába a
ki bérért szolgál, nem olyan az, mint az embernek
a maga cselédje, ha csak a sarkában nincs mindig
a? ember, hamar roszat csinál; azért azt monda-
nám én neked édes fiam : házasodjál meg, hagyj
fel az eddigi életmóddal, az isten áldjon meg!

— Magam is azt akarom édes anyámasszony;
csak azt várom, hogy elvégezzük a nagyját a do-
lognak, mindjárt asszonyt hozok a házhoz.

— Tehát elveszed Tónai Sárit ?
— Mit gondol édes anyám! talán csak még

nem ment el a hajam?!
— Minek biztattad hát akkor fel? minek vá-

rakoztattad ennyi ideig?
— Könnyű annak várakozni más után, —

mondja Andris, — a kit senki nem vesz.
— Volt biz annak kérője, édes fiam, mig

ilyen szerencsétlenül nem járt, meg azóta is akár
hány, hanem a szegény lány te rád való biztában
kiadott mindegyiken.

— Nagyon roszul tette, — szólt a legény —
talán bizony azért vegyem el, hogy jobban megáll
rajta a csók?

— Hej fiam, fiam! te csak csúfot űzöl a sze-
gény lány szerencsétlenségéből; téged is megláto-
gathat még a jó isten!

Andris a meglátogatásra czélozva egy go-
romba tréfával ütötte el a dolgot*), avval térült,
fordult, másnap reggelig nem látta senki oda
haza; egész éjjel Kis Panninál mulatott, száz iteze
bort hozatott ki egyszerre, a czigány hajdon fejjel,
féllábon húzta egész viradtig.

E napságtól kezdve Andris nem lépte át a
Tónainé küszöbét. Mostanában többször is meg-
történt, hogy egy hétig sem volt felé se Sáriká-
nak , a szegény lány várta mindannyiszor sziv-
szakadvi, 8°midőn aztán elébe toppant, a kit oly
epekedve várt, elfelejtett minden bajt, bánatot s
csak arra kérte kedvesét, hogy ha ideje lesz,

*) A látogatót, vendéget kenyérrel, borral, vagy a mi
van, meg szokták kínálni. — T K.

keresse fel újra; oh ha tudná, mily nehezen esik
rá várnia, s mennyire örül, ha láthatja, ha csak
egy pár szót is beszélhet vele, bizonyára gyak-
rabban eljönne hozzájok. Kérte Andrist, látogassa
meg minél többször; ha nincs érkezése, legalább
szóljon be az ablakon, akkor aztán nyugton van,
tudja, hogy nem feledkezett meg róla.

A legény megígérte.
De most, midőn a második hét is eltelt s a

harmadik következett, Sárika nem gondolhatta el,
hova marad oly sokáig Andris; törik szakad, neki
azt meg kell tudnia. Meg is tudta szegény, de bár
ne tudta volna, egész héten sír:, nem mert még
az utczára se kilépni, azt hitte, ujjal mutogat-
nak rá.

A következő vasárnap Andrist Kis Pannival
együtt először hirdették ki a templomban. Tehát
csakugyan a szép csárdásnét veszi el feleségül.

A mint ezt a hírt Sárika meghallotta, se holt,
se eleven nem lett; nem sírt többé, hanem csak
nézett maga elé, olykor-olykor hátra simitotta
szép fekete haját, mintha homlokáról valamit
akarna letörölni, pedig azon belől volt az a gon-
dolat, melyet, ha egyszer megfogamzott, halandó
kéz nem töröl le soha. — Ha az anya kérdezte
tőle : mi baja? s ha aztán vigasztalni kezdte, —
nem szólt egy szót sem, csak nézett maga elé
szótlanul a földre.

Másnapra viradóra abból̂ a nagy kútból vették
ki a szegény Tónai Sárit. Édes anyja, kinek ő
egyetlen öröme, szeme fénye volt, nem tudott
hova lenni bánatában, midőn szeretett lányát a
teritőn látta.

Az utána való nap eltemették a szegény lányt.
— Andris mikor meghallotta, még csak meg se
illetődött a szomorú eseten; a temetésére sem
ment el.

Három hét múlva megvolt a nagy lakoda-
lom; jó kedve volt mindenkinek, egész álló héten
alig gyóntak ki a tivornyázásból. Csak egy volt
a vendégek közt, a ki egyre sírt, mig a lakodalom
állott, Andrisnak az édes anyja, az öreg Dudásné.

Az új házasok éltek aztán együtt a hogy
élhettek, de bizony nem valami szép békeségben.
Egyik sem hagyott fel az addigi szokással. Andris
azután is naponként mulatott, tivornyázott, utol>
jára a kártyának is neki adta magát; a menyecske
pedig, mert talán nagyon megszokta, azután is
szeretgette a legényeket. Mikor ezt az ura tavasz
felé megtudta, elverte magától. A menyecske
dehogy bánta, egy nyalka huszár tiszttel odább
állott, azóta azt se tudják róla, fel van-e vagy alá.

Andris pedig még jobban neki adta magát
busultában a boritalnak, azon felül kártyázott
hétről hétre, szórta a pénzt mindenfelé mint a
szél a poly vát, ugy hogy a fele vagyont, az öcscse
részét, el kellett a kezéről venni, ha azt nem akar-
ták, hogy az is tönkre jusson. — De még ez sem
téritette eszére a fiatal embert, azután is csak ugy
járta a bolondját vagy talán még jobban, ugy
hogy egy pár év múlva igy maradt mint az ujjam!
Most máshoz jár napszámra dolgozni; nem tudom
mi lesz belőle öregségére, ha csak az öcscse ke-
gyelembe nem veszi.

A szegény Tónainé most \* ott lakik abban a
kis házban;egy nap elmegy százszor,ha nem több-
ször, arra a nagy kútra, mindig azon panaszkodik,
hogy nem hideg a víz. Elővesz egy kantát, tele
meriti, beviszi; alig hogy letette, kiönti a vizet s
megy másikért a kútra. Ott aztán most sír, majd
nevet; fölébe hajlik a kútnak, óra hosszáig elbe-
szélget valakivel olyan furcsákat, hogy ha az
ember csak a beszédet hallaná 8 nem látná az
arczát, bizonyosan nevetne néki, igy azonban ezá-
nakozik rajta.

Szegény asszony, szegény Tónainé!
Török Károly.

Scbus Johanna,
Jön az árvíz!
1838-ból mi pestiek is eléggé ismerjük e bor-

;almas kiáltást, mely akkor millió és millió válto-
;atban hasította keresztül a szőke Duna mentén
i léget, pusztulást, vészt hagyva maga után, sebe-

ket ütvén az anyaföld kebelén, miket csak hosszú
idő volt képes behegeszteni.

Ma megbámuljuk az utczák sarkain kegye-
lettel ápolt kőtáblákat, melyeken egy-egy nyíl
mutatja, mily magasra csaptak föl a megbőszult
ilem "hullámai akkor, midőn egy József nádor,

egy Wesselényi gyakorolta a polgár-erények leg-
nehezebb s ép ezért legbecsesebbjét, a példátlan
önfeláldozást — megbámuljuk őket és sietünk nl-
ereinkkel azon megmérhetlen nyomor enyhítésé
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hez járulni, melyet ugyané féktelen elein idézett
elő nem rég az általunk is sokszor megirigyelt
szabad haza, Helvétia földén . . .

Csöndes, langyos nyári éj volt, midőn leg- '
utolszor megfordultam a Rajna környékén. A hold
ezüstös sugarai a vadregényes hegyek mögül elő-
bújva kéjérzettel fürödtek hullámaiban, melyen
gőzösünk csöndes zajtalansággal tova siklott.
Messziről szerelmes pásztor-dal szűrődött át az
esti légen s a nagyszerű folyam, mint egy óriás
ezüst kígyó csúszni látszott a dal után — e nagy-
szerű pillanatot soh' sem fogom feledni.

Elmélkedni kezdtem az isteni gondviselésről,
mely hogy a népek jóllétét, boldogságát előmoz-
dítsa, díjtalanul pályát épit nekik, melyen kin-
cseiket tovn-
szállitliatják,

értékesíthetik.
E pillanatban

nem jutott
eszembe, hogy
a Rajna alvó
Oroszlán, me-
lyettartósőszi
esőzés, vagy
egy hóolvasz-
tólangy szellő
képes fölköl-
teni s akkor
rettentő.

Alig érkez-
ten vissza a
Duna-Tisza
habjai liltal

öntözött föld-
re, még élén-
kenragyogott
előttem a Raj-
na hullámai

fölött töltött
csöndes esték-
nek barátsá-
gos képe, mi-
dőn a bor-
zasztó svájczi
pusztításokról
értesültem.

Tartós eső-
zés , hirtelen
hóolvadás szi-
laj folyamok-
ká növelte a
békésen zu-
hogó hegyi

patakokat, a
máskor oly

annyira szelíd
folyam nőtt-
nőtt, segyszer
csak átlépve
a természet

által neki sza-
bott korláto-
kat mint gyer-

mekjátékot
roncsolta szét

az emberi
szorgalom bi-
lincseit, a töl-
téseket.

A vészha-
rang tompa,
szomorú hang
ja szept. 28-án
hajnalszürkü-
let előtt jóval
hirdette Ra-
gatz lakóinak

(St.-Gallen
kantonban) a
veszélyt. A
polgárság s a jószivü szomszéd nép megfeszített
erővel iparkodott régi barátját, a most ellenségévé
vált folyamot megszelídíteni, de az iszapos ár
egyre nőtt, öt-hétlábnyi magasságban meghaladva
rendes tükrét, pusztításának rémjeleit, kicsavart
fákat, hordókat, kocsikat.sőt házakat és malmokat
bőszülten czipelve tajtékos hátán ; hasztalan volt
minden erőmegfeszités, a töltések ingadozni kezd-
tek, aztán egyszer csak elvesztek, a a hullám po-
koli zsivajjal tört keresztül a ledöntött akadályo-
kon, magával ragadva vasúti töltést, csöndes, bé-
kés házakat, szőlőket, vérverejtékes munka gyü-
mölcseit 8 háborgó oczeánná változtatva néhány
pillanat alatt a barátságos völgyet.

St.-Gallen kantonnal egyformán szenvedett

Tessin és Graubünden is. Tömérdek házat és juh-
aklot 6odort magával mindenütt a romboló elem,
több apró helység nyomtalanul eltűnt a földszi-
néről, utak, hidak romokban feküsznek, s az ál-
dozatok számát tán csak hónapok, sőt évek múlva
lehetend összeállítani.

Az ember ereje a veszély idején bizonyul be
leginkább teljes nagyságában. A krónikás, ki
szemtanúja volt e aötét napoknak, bizonyára szá-
mos példáját fogja följegyezhetni az oly nemes
önfeláldozásnak és tiszta szeretetnek, mint a mi-
nőt Gőthe Sebus Johanna nevű fiatal leány hős
tettében megörökített egy gyönyörű költeményé-
vel, melynek megkapólag szép illustrátióját mai
számunk hozza Risse gyönyörű festménye után.

magányt egyszerre tompa, majd egyre élesebbé
váló sivaj veszi körül — s a bennlakók megré-
mülve látják ajtajuk előtt a hivatlan vendéget, a
tajtékzó hullámokat. A látkör elveszett a vizten-
gerben, melynek egyetlen egy száraz pontját még
a házikó képezte. A hullámok egyre nőttek — a
túlpart menedéket nyújtott volna, de vad hullá-
mokon keresztül juthatott csak el oda az ember;
ritka bátorság és lélekerő kellett ahoz,hogy ily
utat megkisérleni merészkedjék.

A leány átöleli az elhatározó pillanatban öreg
anyját s a kedves teherrel neki indul a hullámok-
nak, egy biztató pillantást vetve a jajveszékelő
özvegyre és megrémült gyermekeire. Isten meg-
jutalmazza a gyermeki szeretetet, emberfölötti

erőt öntött a
gyönge leány-
ka izmaiba —
s azon édes
öntudattal há-
lálta meg ne-
mes önfelál-
dozását, hogy
megmentette

anyját.
A túlpart-

ról áthallat-
szott hozzá az

özvegy és
gyermekeinek
zokogása, A
bátor leány
visszaindult a

rettenetes
utón—desirja
lett a vad hul-
lám.

A költe-
mény, mely-
ben Gőthe e

hőstettet
megörökitet-
te, gyönyörű.

A ki átérzi
bármi csekély
részben a köl-
tő intentióját,
s megérintett
keblében egy
húrt e gyö-
nyörű kép —

tekintsen
Svájczra, hol
annyira meg-
mérhetien a
nyomor, s hol
annyi alkalom

kínálkozik
jelenleg egy-
egy könycsepp
letörlésére!

Sebus Johanna. — (Risse festménye után.)

Fájdalom, hogy e kép annyira beleillik a
svájczi szerencsétlenség keretébe.

1809. jan. 13-ka az ideihez hasonló, ha nem
nagyobb szerencsétlenséget hozott a Rajna-kör-
nyék lakóira. Korai olvadás megindította a Rajnán
a jégtáblákat s megkezdődött a kétségbeesett
küzdelem a két elem közt, melyben utoljára a viz
lett a győztes. .

Griethausen környéke, különösen Bnenen
nevű falucska szenvedett ez alkalommal legtöb-
bet. E faluban élt egy szegényes házikóban a 17
éves Sebus Johanna öreg anyjával. Tisztelte, sze-
rette őket az egész helység. Egy szobát laktak
saját házukban, a másikat egy özvegy asszony
birta három apró gyermekével. A csöndes, békés

szalmafonás
mint

nép-iparág.
Egy kedé-

lyes képet mu-
tatunk be ol-
vasóinknak. A
munka min-
dig tisztelet-
re méltó, s a
szemlélőre jó

benyomást
tesz; a család-
életről ugyan-
ezt mondhat-
juk. Kétszere-

sen kedves a látomány, ha egész családot látunk
együtt, családiasán munkálkodva.

S képünk épen ily jelenetet tüntet föl. Egy-
szerű, bár nem épen szegényes szobában, asz-
tal körül ülve, nagy tevékenységben látjuk az
egész családot. A még fiatal házaspár s növendék
leányok szorgalmasan dolgoznak a szalmafonaton,
mely mindig hosszabbodó szalagban jő ki kezeik
közül.Hátuk mögött van akicsépelt zsúp-szalma,
a mint a szérűről hozták, s ők azt minden gép se-
gélye nélkül egyedül munkás kezeikkel dolgozzák
föl 8 fonják belőle azon sima és egyenletes szalma-
szalagot, melyből könnyű és czélszerü nyári fej-
belink, a csinos szalmakalap készül. A három pár
munkás kéz eredményét egy negyedik veszi át,

az asztal másik oldalán ülő nővér vagy tán nőcse- i
léd, ki a fonatból kinyúló szalmavégeket vagdalja
le, hogy a szalag szálkátlan legyen. Egy kis fiú s
kis leány, a család apróbb csemetéi, jó játékot
találtak, mert nekik
csak kellemes játék,
a mi pedig a mun-
kának egy kiegé-
ezitő része: két egy-
mást lazán érintő
hengerből egyszerű
gépezet van össze-
illesztve , egyik

gyermek a szalagot
ereszti be a két hen-
ger közé, mig a má
sik a gépecskét for
gátja, s a szalma-
fonat laposabbra és
tömörebbre simítva
jő ki belőle. Az egy-

szerű készítmény
ezzel kész, s egé-
szen alkalmas arra,
hogy belőleg ügyes
kezek a szalmaka-
lapot összevarják. A
munka kötelessége
alól csak két tagja
van fölmentve a csa-
ládnak : a legöre-
gebb és a legfiata-
labb. Az, a ki már
eleget dolgozott éle-
tében, s az, a ki még
csak ezentúl fog

megtanulni dolgoz-
ni, ha az isten él-
teti. Az agg nagy-

apa, félkezében
tartva kiégett pi-
páját, orrára tett
öreges pápaszemén
nyugodtan olvas-
gatja kedvencz heti
újságát, vagy tán
felolvas belőle va-
lamit a munkálko-
dók épületére s gyö-
nyörűségére ; míg a
piczi gyerek édesden aluszsza a bölcsőben az
igazak álmát. A kép egy kis darab csendélet, an-
nak legjobb fűszerével — a hasznos és kellemes
munkával.

De képünk-
nek, azt hisz-
szük, nemcsak
e kedélyes ol-
dala van. Na-
gyobb fontos-
ságú az, mint
első tekintetre
talán látszik. A
legegyszerűbb,
mindenki által
könnyen elta-
nulható s épen
azért] minde-
nütt honosit-
ható nép-ipará-
gat tünteti az
föl. — Egy ily
iparág átalános
elterjedésének

nagy anyagi a
erkölcsi haszna
szembetűnő.

Iparszegény,
de nyers termé-
nyekben gaz-
dag országok-
ban az iparegy-

átalán nem
annyira egyes
vállalatok vagy
nagyobb gyári
telepek, mint
inkább oly ipar-
ágak létreho-
zása által nyer-
het fontos len-
dületet, melyek
egész községeknek, sőt egész messze vidékeknek
nyújtanak állandó keresetet. Ha ily népipart aka-
runk hazánkba átültetni, oly keresetággal kell a
népet megismertetni:

mely egyedül a munkásnak egyéni képessé-
gén és fokozatos ügye&ségéu alapszik;

melynek nyersanyaga az országban bő mér-
tékben s kellő minőségben feltalálható;

Ssalmafonó család. — (Jankó János rajza.)

mely csekély, vagy épen semmi beruházást
nem igényel, s végre:

mely a család minden tagjának egyenlő siker

„Izra" tengerszem. — (Greguss János rajza )

rel nyújt foglalkozást, bármely időben.
Mindezen kellékeket kiváló mértékben a szal-

mafonás iparnál feltalálhatjuk, mert:
1. A szalmafonat szépsége, következőleg ke-

res edeimi nagyobb vagy csekélyebb értéke min-
denekfelett az ezzel foglalkozó egyéni képességé-
től, a fonás alatt folyton növekedő ügyességétől
és ízlésétől feltételeztetik.

2. A mi ezen
iparág nyersanya-
gát illeti, nincs Eu-
rópában állam, mely
tekintve a szalmá-
nak évi mennyisé-
gét s annak már
eddig több vidéken
tapasztalt szépsé-
gét s fonásra való
alkalmasságát, Ma-
gyarországot túl-
haladná.

3. Ezen ipar-
foglalkozáshoz sem-
minemű beruházás,
de még egyszerű
szerszámok sem

szükségeltetnek.
4. A szalmafo-

nással egyaránt fog-
lalkozhatik a család
minden tagja, apra-
ja, nagyja, fi- és nő-
nembeliek,elkezdve
a 6—7 éves gyer-
mektől ; fonhat min-
den évszakban s bár
hol, télen ugy mint
nyáron, a szabad-
ban ugy mint a
legszerényebb haj-
lékban, nappal ugy
mint a mécs vilá-
gánál ; s igy a leg-
csekélyebb napike-
reset mellett is a
legszebb munka-

eredmény érhető el,
eltekintve a tevé-

keny családias
együttlét erkölcsi jó
hatásától.

Lapunk múlt
számának napi ro-
vataiban emlitve

derék iparosunknak
s [valóban méltány-
a szalmafonásoknak,

mint népipar-
ágnak átalános

behozatala
iránt, s elő volt
sorolva néhány
érdekes adat ez
ipar-ág elter-
jedéséről és
hasznáról. Itt
még. csak azt
emiitjük , hogy
nevezett ha-
zánkfia, kinek
nagy szalmaka-
lap-gyára s üz-
lete a készí-
tendő szalma-
fonatokat fel-
dolgozni shasz-
nositni kész és
képes közelebb-
ről részletes

utasítást fog ki-
dolgozni s köz-
rebocsátani ez
iparág tárgyá-
ban. Gondos-
kodni fogunk
hogy arra olva-
sóink figyelmét
is fölhívjuk, s
reméljük, hogy
az életrevaló

eszme nem ma-
radand kiáltó
szó a pusztá-
ban, hanem né-
pünk alsóbb és
szegényebb osz-

tályaiban sok családnak fog munkát s azáltal
kenyeret adui.

volt már Ráth Károly
több lapban közzé tett
lést érdemlő felszólalása
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Az Izra.
Természeti szépségekben s adományokban

gazdag hegyláncz az, mely jéjszakról Sárosmegyé-
ből A.bauj és Zemplén határán húzódik lefelé a
Tiszáig, déli részén Hegyalja név alatt ágazik
szét ama megyékbe, s a síkságba előőrsként mesz-
szire kitolt tokaji kúphegygyei végződik. A szép,
sürü erdőkkel borított, formákban változatos fő-
gerincz számos ágat ereget jobbra-balra, nyu-
gatra a Hernád nyájas völgyébe, keletre Zemp-
lén hirtelen ellaposodó területére, mely a nagy
tiszai síksággal csakhamar egygyé forr. E mellék-
ágak kellemes völgyeket alkotnak, regényes zu-
gokat rejtegetnek, melyek az odavetődött vándor
fáradalmát bőven megjutalmazzák sokízerü szép-
ségükkel. Egy ily zugba zárkózik az Izra nevű
tengerszem — mely néven, a mint tudvalevő, né-
punk a magas fekvésű, bérezi tavakat nevezi szé-
pen, de nem igazán, a mennyiben e nevet azzal a
felfogással tűzi össze, mintha az ily tavak valami
kapcsolatban volnának a tengerrel.

A ki a feledhetlenül kedves benyomást gya-
korló szalánczi vártól az innen mintegy három
órányira délfelé eső, meredek szirtekre vakme-
rőén rakott füzéri vár romjaihoz indul: útközben
gyönyörű kilátást élvez kelet felé — Zemplén és
Ung szomszédos halmai megett határtalanul terül
a tiszai síkság, melyet éjszak és kelet felől a
messze kékellő ungi s beregi hegység szegélyez.
Nyugot felől a vándort a főgerincz erdős oldalai
kisérik, melyekből itt-ott terjedelmesebb szikla-
csoportok válnak elé.

A két vár között mintegy fele úton fennsíkra
jutunk, melynek egyik része katlanná mélyed —
e katlant egy tó tölti ki, a ime ez az Izra, a ten-
gerszem.

A tó magassága a tenger szine fölött körül-
belül 2000 láb. A legnagyobb terület, melyet
víztükre elfoglal, 10,792 négyszeg öl'; mélysége
5—6 öl. \ ize nem apad el soha; bő táplálékot
kap az a környező hegylejtők gazdag forrásaiból;
ilyen például a közel eső fekete kút, melynek kris-
tály tisztaságú vize feketének látszik a fekete ta-
lajtól, melyen csörgedezik, s a sűrű bükkestől,
mely sűrű lombfödelet borit a forrás fölé, úgy
hogy csak elvétve tévedhet hozzá egy-egy finom
napsugár. Ha eltikkadva ez árnyas helyen a mo-
hos sziklára dőlsz a forrás mellé, s elnézed a nesz-
telenül felbugyogó viz csendesen kerengő játékát,
s elmerengsz a szerénységen, melylyel ez isten
áldása, ez üde ital e sötét magányban, még a nap-
világtól is elrejtőzve eléfakad — megszáll bizo-
nyosan téged is amaz áhitatos érzés, mely az ős-
korban a forrásokat szentekké avatta, istenségek-
kel népesítette, s az isten-imádásra különösen
alkalmas helyekül tűzte ki.

Az Izra, ha medre megtelt vízzel, közvetlen
az erdő szélét mossa, melynek lombos sudarai
köröskörül tetszelegve kacsingatnak le a tiszta
tükörbe. Ragyogó csepp, duzzadozó, puha, zöld
keretbe foglalva. A zárkozottság békéje, a félre-
vonultság csendje leng e partokon, de a nélkül,
hogy az elhagyottság sivár nyomasztó érzete bán-
tana. Mert e tó vize ama hegyszorulaton rést nyi
tott magának s mint vidám patak csörgedezik ki a
nagy világba, a pezsgő, munkás élet színterére: a
zempléni síkságra siet, a hol aztán a Ronyvába
ömlik. Mielőtt példáját követnők, magunkkal
hozva amaz éltető hangulat, ama nemesítő érzel-
mek emlékét, melyeket keblünkben a bérezek
zavartalan magánya, a források igénytelen bája,
az erdőkkel körülölelt víznek üdítő látványa
támasztott — mondjuk el még röviden a regét,
mely e tó keletkezéséről szól, a mint következik:

A honfoglalás idejében Zalán, a hatalmas
fejedelem, a mai Szaláncz várában tartotta fényes
udvarát, melynek legfényesebb ékessége volt
egyetlen leánya, hra. E fénynek nemsokára el
kellé homályosulnia a kelet felől támadó borúban.
Honkereső, harezos csoportok közeledtek onnan s
diadalmasan már Munkácsig nyomultak elő. Fényes
követségek jártak-keltek a győzők tábora és Zalán
udvara között — alkudozva béke és harcz fölött.
Egy ily követségben volt Zoárd is, a deli magyar
levente, a ki egy pillanat alatt meghódít tta a
fejedelmi leányt, de azintoly hirtelen meghódolt
bájainak maga is. A szerelmesek vágyaik teljesü-
lésével kecsegtethették magokat azon esetre, ha
Zalán megalkuszik a hóditókkal, s az ajánlott
békeföltételeket elfogadja. Hadi tanácsa azonban
azt végezte, hogy még egy végső csatában meg-
kísérlik a hadi szerencsét. Kigyúlt hát a harcz
Ung mezején— Zalán hadai szét lőnek robbantva;
ő maga is menekülni kényszerült s ez alkalommal
leányát tanácsosa Radimov oltalmára bízta. Radi-

1 mov, ki szintén lángolt a szép leányért, de viszon-
zás nélkül, a hajadonnak biztos menedéket szer-
zendő, azon szikla katlanba futott vele, melyet
most a tengerszem vize borít. A világtól elzárt e
hegyzugban esdekelt Radimov a fejedelmi leány
szereiméért, de mind sükertelen ; bízva saját ere-
jében s az elhagyott magányban, már-már erőszak-
hoz készült folyamodni, midőn egy suhogó nyíl
furódik szivébe. Féltékenységéből s boszuváwyá-
ból még elég erőt merített, hogy Izrának halálos
döfést adjon kardjával s a következő pillanatban
lezuhant a mélységbe A nyilat Zoárd röpítette
volt, a ki nyomába jővén a menekvőknek, utánok
sietett s még jókor érkezett, hogy kedvesét meg-
óvja a gyalázattól, de későre, hogy megmentse a
haláltól. Izra a szeretett Zoárd karjai között
múlt ki.

Azon a helyen, a hová Izra vére cseppegett
volt, szép tiszta tengerszem fakada, s ez a nagy
Izra; ott pedig, a hova Radimov zuhant volt, büz-
hödt mocsár-vizzel telek meg a sziklahasadék —
ez a kis Izra, mai napig posványos, vad vizes vadon.

Mellékolt rajzunk a tiszta vizű nagy Izrát
tünteti elénk; a kis Izra mintegy félórányira esik
tőle, fölebb és sokkal zordabb környezetben.

A növénybetegségek. *)
A növények szabályos táplálkozása és fejlő-

dése, igen bonyolult folyamat és számtalan fölté-
teltől függ. Ha ezen föltételek nem tartósan ked-
vezőek, a növény életfolyama megakad, a növény
megbetegszik és elhal; gazdasági növényeink,
melyek nagy részt idegen országból származtak
át hozzánk, többnyire sokkal érzékenyebbek a
belföldieknél, egyébként ezek is különféle beteg-
ségeknek vannak alávetve.

A leggyakoribb és minden évben ismét visz-
szatérő betegségek egyike az u. n. „mézharmat/'
ama ragadós, gyengén édesizű, fényes folyadék,
melyet különféle növények levelein találunk.

A mézharmat keletkezési módjáról a legcso-
dálatosabb nézetek keringnek; sokan azt hiszik,
hogy a levegőben képződik, az égből hull alá, stb.
Valóságban a mézharmat részint növényi, részint
állati eredetű, s mindkét esetben igen különféle.

Ha amézharmat növényi eredetű: az valamely
növény betegségtől vagy a növény megsértésétől
származik. Ha a tartós száraz meleg után, a levegő
nagy esőzés folytán lehűl: a meleg által erősen
kitágított gyöngéd edények a tulmennyiségben
felvett nedvet sem kellőleg feldolgozói, sem pedig
annak feleslegét elpároltatni nem képesek; ennek
folytán helyenkint megrepedeznek: a ezukor- és
mézgatartalmú növényié a levelek felületére lép ki,
az abban tartalmazott viz elpárolog és visszamarad
a mézharmat. Ezen folyamatot mesterségesen is
előidézhetjük. Ha pl. június hóban, forró nap után,
frissen letépett hársfaágot hideg pinezébe teszünk,
azon másnap reggel mézharmatot fogunk észre
venni. Azonban a rozskalászon és más fűnemüek
még ki nem fejlődött maghonuk végén is képző-
dik némelykor a mézharmatnak egy sajátságos
neme, melynek folytán a maghonuk mindenkor
u. n. „anyamaggá" vaay ,,varjukörömmé" válto-
zik által. De a mézharmatnak még egy más neme
is létezik, melyet igen gyakran a tölgy és cserfa
levelein és pedig nagy mennyiségben vehetünk
észre. Egy róka-szinü, kis bogár (u. n. tölgyo-
rondi) okozza ezen betegséget azáltal, hogy a le-
vélgerinczét keresztül rágja, hogy tojását abban
lerakhassa. Ezen marás vagy harapás folytán a
sebből átlátszó szintelen növénynedv, illetőleg méz
folyik ki és mézharmatot alkot.

Az állati eredetű mézharmat, igen apró, a
tetük rendjéhez tartozó rovarok által idéztetik
el^. Ezek a legnagyobbszerü gyorsasággal meg-
szaporodván, a növényt csakhamar ellepik és tes-
tükből sajátságos édeses nedveket fecscsennek ki,
melyek a méhek és hangyák által serényen felke
restetnek. A levelészfélék (kis tetűk) leginkább a
hársjuhar és csontárgyümölcsfák leveleit lepik el,
azonban a kőris, tölgy és nyárfa, a borsó, komló,
rózsa és egyéb növényeken is nagy kárt okoznak.
Ezen növényfajok mindegyikének egy külön leve
lészfaj felel meg, mely csak is rajta él.

A burgonyabetegség, Németország némely
részeiben, a múlt század végén oly nagy mérték-
ben, annyira pusztitólag lépett fel, hogy sok gazda
a burgonya termesztésétől egy időre elijedt. 1844
és 45-ik évben majdnem egész Európában újonnan
feltűnt ezen veszélyes betegség, és mondhatjuk

*) Wagner László .,A. természettan elvei, alkalmazá-
sukban a gazdászatra" ez munkájából.

annyira pusztított, hogy sok vidéken drágaság é
éhszükség következett be. A természettudósok
ezen járvány kútfejét eoká nem ismerték fel; ha-
nem ok nélkül túlmivelésben, nedvszorulásban,
mérges ködökben stb. keresték. Csak ujabb idő-
ben fedeztetett fel, hogy ezen betegséget egy kis

1 gomba okozzn, melynek magja oly kicsiny, hogy a
burgonyalevél minden négyszög vonalnyi felüle-
tén mintegy 18,000 magocska elfér. Ezen ma-
gocskáknak kifejlődésükhöz levegőre, világosságra
és nedves, meleg időre van szükségük; ha az idő
ilyen, csakhamar egy kis szütyőt hajtanak, mely
a burgonya levelébe furakodik, abban elágadzik,
a levél szövetét tömött gombatömeggel vonja ke-
resztül, és azt ily módon elöli. Ha ezen gomba-
magvakat egészséges, ép levélre hintjük, az is a
legrövidebb idő alatt megbetegszik. Az eképen
ragályositott mező földje tömötten be van lepve
ily magocákákkal, melyek nedvesség és meleg
hozzájurultával csodálatos gyorsan fejlődnek ki.
A mezőn kinmaradt ragályos gomba télen át mind
elpusztul ugyan, de az anyanövények, melyeket
pinezéinkben a burgonya-gumókban elszálásolunk,
ha ezeket tavaszszal ismét kihordjuk a mezőre,
újra kihajtanak. Ily formán az újonnan hajtott
szárba és levélbe terjednek és magot teremnek,
melyet a szél tömegenkint hord szét mezőről me-
zőre. Ezen elterjedés ellen, semmiféle segitség nem
létezik, ellenben a betegséget magát elkerülhet-
jük, ha csak teljesen egészségesgumókat ültetünk,
illő földbe és kellő mivelés mellett.

A szölőbetegség is kis élődigombácskától szár-
mazik, mely az egészséges ágakat, leveleket és
szemeket fehér por alakulag levonja, a felbőrt ki-
szivja és azt csakhamar el is üli. Xodves, napfény-
ben szűkölködő időjárásban ezen gv.uba is rend-
kivül gyorsan szaporodik; de száraz nv-os nőben
csakhamar ismét elvész. Mint ösmeretes ezen
gombát az által szokták kiirtani, hogy a szőlőt
ismételve finom kénporral hintik be.

A rozsda és üszők is, melyek a gabonák, fü-
vek hüvelyes vetemények, dohány és sok más
növények leveleit, virágait és gyümölcseit oly
gyakran lepik el, nem állnak egyébből, mint
számtalan apró élődi gombácskákból, melyek ned-
vea meleg időjárásban a növényekre szállván,
azokat elkorcsositják, részleg pedig elpusztítják.
Ezen gombák magvai az érett gabonaszemekben
foglaltatnak, melyekbon gyakran évekig is meg-
tartják csirázó-tehetségüket; vetéskor a földbe, a
csírázó levelekkel pedig a föld felszinére jutnak
(kora őszi vetésnél még azon őszszel) a szél által
a virágokra hordatva hasonló módon fejlődnek ki
mint a burgonyagombácskák és bujáikodnak a
tápláló növény rovásán. Majdnem lehetetlen a
vetőmagot ezen gombamag ellen oltalmazni, mely
gyakran a szérűn, a magtár padlóján^a szalmában
és trágyában, vagy a gazdasági eszközökön stb.
tapad, és ily módon gyakran a legnagyobb elővi-
gyázat daczára a vetőmag közé jut; lehetőleg
tisztán tartás mellett, tulajdonkép csakis a mag-
nak réz- vagy kékgáliczoldattal való páczolása
által irthatjuk ki tökéletesen ezen gombácska
magját, ha abban 12 —14 óra hosszat áztatjuk.
Ha a gazdák ezt több évig egymásután minden-
felé alkalmaznák, ezen növénybetegség igen való-
színűen teljesen eltűnnék. Különben a tapasztalás
azt bizonyítja, hogy mind az üszők, mind pedig
a rozsda keletkezése tetemesen előmozdittatik, ha
a gabonát roszul művelt, felületesen szántott
friss ganéjjal erősen trágyázott nedves altalaju
földekbe vetjük, hasonlókép ha a vetőmag töké-
letlen érettségü vagy hiányosan boronáltatott be.

Az anyamag vagy varjuköröm a gabonane-
müek és füvek kalászából, mint hengtrdedalaku,
hajlott többnyire sötét ibolyaszinü, rovátkolt, be-
lül fehér test fejlődik, a hiányzó magot pótolandó.
Ezen korcsképződmény is egy sajátságos gomba
által keletkezik, nem pedig mellékterménye va-
lamely beteges sejtképződménynek, mint azt a
természetbúvárok azelőtt hitték. Az anyamagot
tökéletesen ki lehetne irtani, minden jelenlévő
anyamag elpusztítása által. Leggyakrabban oly
években jelenik meg, melyekben a mézharmatig
nagy mértékben uralkodik, a nélkül hogy azzal
csak némi összefüggésben is volna. Az anyamagot
mindenfelé mérgesnek tekintik, habár mindeddig
még nem sikerült abban határozott méreganyagot
felfedezni. Ellenben a mindenféle jól ösmert kon-
koly — melyet sok helyen ártalmatlannak tarta-
nak — mérges anyagot tartalmaz és valószínű,
hogy ennek tulajdonitandók azon számos mérge-
zések, melyek eddig az anyamagnak tulajdoni-
tattak. Az anyamagot erős vérzések megállítására
szokták használni.

E g y v e l e g .
** (Poloskák ügyvéde.) A poloskák védőre

találtak egy svájezi orvosban. Szerinte e rovar,
az utazók e nagyon is hű kisérője és félelme, a
leghasznosabb állatok közé volna sorozandó, mivel
a szegények sebésze. Nekik köszönhető, nnndja
a poloska pártoló orvos, hogy a szegények közt

oly ritka a gutaütés, k poloska kisszerű érvágá-
sai által megszabadítja a szegényeket a felesleges
vér és nedvektől, sigy megóvja a szélütéstől, mely
a jobb he'yzetben élőknél nagyon gyakori. Az or-
vos tehát azt hiszi, hogy e jóllehet bűzös és kel-
lemetlen, de becses (!) állatokat nemhogy el kel- \
lene pusztítani, hanem elterjedésüket és szaporo-
dásukat előmozdítani.

** (Derék gazdálkodás.) Az északamerikai
egyesült államok összes államadóssága egy nov.
6-áról New-Yorkban kelt távirat szerint f.év nov.
l-jén 2,527.143,719 dollárra ment; okt. hóban 7
és fél millió dollár törlesztetett. 1868. február ha-
vától 1868. október l-ig az amerikai államadós-
ság nem kevesebb mint 265 millió dollárral csök-
kent.
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Vásár és másféle zsinatok Pesten.
Ha a pesti vásár épen olyan volna, mint

vidéki városaink vásárjai, akkor is lehetne írni
róla érdekes tárczaczikket. — A vásár mindig
és mindenütt érdekes. Annyiféle ember össze-
gyűlve, annyiféle hang összevegyülve; embereknek
és tárgyaknak akkora különfélesége egymás mellé
halmozva: hogy ne lehetne ezekről az érdekes ké-
peknek kifogyhatatlan sarát irni folyvást? Egyik
amott siránkozva esküszik, hogy vesztesége van
a rá hagyott ár mellett áruezikkén, — de mégis oda
adja, hogy ne szalaszsza'el a vevőt; tovább a más
gorombán utasítja el a vásárlót: hogyan mert csak
annyit ígérni az ő páratlan jószágáért, — aztán
ha elindult, meg visszahívja, hogy mondja csak
mit igár. — Másutt finom szalon-nyelven beszél-
nek, kézdörzsölgetéssel : méltóztasson , tessék,
kegyeskedjék, könyörgöm, esedezem.

Hát még a vevők különfélesége! Mert az
sokkal nagyobb ám, mint az eladóké; azok a fog-
lalkozás és életviszonyok minden sajátságosságát
magokon viselik, mig az eladókat sokkal egyön-
tetüebbekké teszi az egyöntetű foglalkozás.

Nem szükség, hogy olvastad legyenThackeray-
től a „Hiúság vásárát"éá Aranytól a „Laczi-kony-
hát," írhatsz mégis élénk vásári képet eleget, ha
megfigyeled a maga valóságában. S ha olvastad,
úgysem szorulsz rá, hogy őket, a nagy mestereket
utánozd; új képet is találsz eleget.

Azonban hasztalan festem én ezeket magam-
nak; hasztalan, hogy másfél hét óta Szénatéren,
Dunasoron Országúton alig járhatok a bódéktól
és a tömegtől; akárhogy epekedem utána, nem
irhatok most a vásárokról.

Vásár lesz újból, Pesten épen négy, eszten-
dőnként; de a delegáczió csak másod évben ke-
rül egyszer ide. Nem látjuk meg újból 1870 ig.
Akkor is látjuk, ha látjuk. Nemcsak, hogy fe'.et-
tébb sokan nem fogjuk látni már akkor e földi vi-
lágosa kik ma hiszszük, hogy ,,jó minekünk itten
lakni": hanem nagy kérdés, hogy lát-e két évet
maga ez ifjú intézvény is. Gyermekeknél nagy a
halandóság átalában; ezt a mellé támadják is ször-
nyen erős ellenségek. A kik gyűlölték és gyűlölik
egymást, egyesültek vesztére. Le kell dőlni a vé-
kony falnak, ha két oldalról döngetik. Az is tör.
ténhetik különben, hogy a szembedöngetés épen
összeszoritja, megszilárdítja.

Én nem akarok próféta lenni ez alkalommal;
csak tanácsolom, hogy a ki látni akar olyat, a
mit a szülenagyapja sem látott, német delegácziót
Pesten és páter Greutert,annak szélső baloldalán:
az járjon el az akadémiában folyó ülésekre, vagy
a Frohnerben fogyó ebédekre, vacsorákra, vagy
gróf Andrássy és a többi fő fő mágnás soiréira.
— Én, fájdalom, nem mehetek most ezek egyikére
sem ; ha vágyakoznám is akármilyen nagyon, —
mert egyéb dolgom van.

Delegáczió, ha két év múlva is lesz, legalább
lehet; de választás a legelső zsidó kongresszusra
nem lehet többé soha.

Az érdekel most első sorban; azért elhagyom
a vásárt és el a delegácziót.

A bizony, választások a zsidó kongresszusra!
Egész Pest megnézte és arról beszélt, e sohasem
látott jelenségről, mikor a zsidó tollas kucsmát
és sarkantyús csizmát visel; lóra ül, lobogót visz
és éljenez.

Azt mondták volt a maródiak: Minek a zsi-
dónak emanczipaczió? Akkor sem kell annak
egyéb, csak gscheft; veszhet tőle az alkotmányos
jog. — F. hó 18-án és 1^-én megláthatták ezek,
hogy mennyire rósz próféták^ voltak. — Ezrekre
menő csoportok vonultak végig Pest utczáin, elől
2—3 száz gyerek, fölverve a figyelmet; azután
ékes sorban a választó polgárok, 10—12 lovas ve-
zetése alatt. Magyar ember már csak azért is fölpil-
lantana, hogy lássa a zsidót lóháton. Ugy-e hogy
szokatlan dolog? Hát aztán a lovasok után jövő
százak, a kik közül most egyetlen egynek fején
sem lehetett czilinder kalapot látni; pörget, vagy
kucsmát viselt mindannyia. — Egynémely arcz-

T A R H Á Z.
ról sejtette az ember, hogy látta tán még a börze
körül, hosszú czopffal, heppegő beszéddel, hátul
nyiló kabáttal. — Honnan lehetne bizonyosan
msgösmerni, mikor most kard csüng az oldalán
és prémzett bekes szoritja csípőit.

Mért ne adhatták volna be szavazataikat
szokott öltözetökben? Tehették volna, de nem
tették. Jól esett nekik, fölvenni azon nemzetnek
mezét, a melynek alkotmányos jogai gyakorlatát
oly sokszor nézhették epedezve apáik, és mely jó-
szántából osztotta meg most velők azokat a
jogokat.

Eddig is fölvette egyik-másik zsidó a deli
magyar viseletet; de akárhányszor ki is gúnyolták
érte Most fölveszik mindnyájan és nem gúnyolja
ki senki, mert ők is magyarok, a miért magyar
zsidók.

Az igaz, hogy a szűk nadrágot nem töltik
mig eléggé ki a czingár lábak, és a boka csuklik
lépés közben, nem áll rá a sarkantyú összeveré-
sére: de megjőnek azok mind rendre, ha gyakran
tartanak még meneteket a* Rákóczi mellett, mint
ezekben a napokban, és nemzeti szinü tollakkal
fövegöket, nemzeti szinü szalagokkal derekukat
még gyakran ékesítik.

Soha sem láttam még tömeget, a melynek
arczán feltűnőbb lett volna a megelégedettség
érzése. Mintha föl lett volna irva mindannyira,
hogy már ő is választó.

Egyik jelölt igy szólott választóihoz: ,,Az
irás tanítja, hogy a zsidó választott nép; a törté-
nelemből tudjuk, hogy a magyar is választott,
mert nagy czélokra volt rendelve, nagy veszélyek
közt megtartva. Kétszeresen vagyunk hát válasz-
tott nép mi magyar zsidókul; megillet minket a
szabad polgárjoga!-'

Mig a választás folyt a község házánál a
templom mellett, a templom előtt sok jellemző
beszélgetést lehetett hallani.

Egyik zsidó polgártárs önérzetesen kérdezte
magyar ösmerősétől, hogy: „Hát maguk mikhor
választhanak már új országgyilést? Ugy hallom,a
mostaninak kitelik deczemberben." Polgári gyü-
lekezetnek véli a maga kongresszusát, egyenran-
gúnak a magyar országgyűléssel. — Nem is sokat
veszi azt számba, hogy mi czélból választ; elég
neki, hogy választhat, mint a magyar szokott;
ihatik, kiálthat, sarkantyút viselhet, a hogy attól
látta.

Egy másik, a ki már tisztában volt, hogy
egyházi ügyeik szervezésére hivatott ez a kon-
gresszus, a felől kérdezgette katholikus szomszéd-
ját, hogy hát ők miért nem választanak ilyen kon-
gresszust.

Hordár és szakácsné a fölött tanácskoztak,
hogy mit jelent ez a zsidó éljenzés. A hordár ugy
oldá meg, hogy e bizony azt jelenti, hogy ezután
a zsidó ember elveheti a magyar asszonyt és a
magyar ember a zsidó asszonyt.

Már ő azért nem menne zsidóhoz — duzzo-
gott a szakácsné, — ha mindjárt az országgyűlés
parancsolná is.

,,Ne:u menne? — szólal meg egy zsidó hang
— hátha megkhérné magát a Schoosberger?"

Csupa gyönyörűség volt ez a boldogságtól
áradozó népség.

A pesti 1800 választó igen szép rendben
tudá megválasztani 20 képviselőjét. Ó-Budán és
néhol a vidéken verekedéstől is lehetett tartani.

Egy szó mint száz, emberek ők is, emberi
tulajdonokkal, őket is megillették az emberi
jogok, a melyeknek élvezetében őszintén üdvö-
zöljük. Réthi Lnjoi.

Szigligeti „Trónkereső"-je.
Nagy számú versenytárs közül nyerte el ez a

tragédiába Karácsonyi jutalom 400 aranyát, mely-
hez az a föltétel volt kötve, hogy csak absolut
becsü munkának adassék ki. A birálók kedvező
vélemény mellett Ítélték oda Szigligetinek a
jutalmat s a közönség és kritika nagy érdekelt-

séggel várta a megkoszorúzott szomorujáték elő-
adatását. Végre előadatott a múlt pénteken, nov.
13-dikán.

A tragédia tárgya Boricsnak, Kálmán király
elűzött neje törvénytelen fiának története. Min-
denki szerencsésnek fogja tartani Szigligeti vá-
lasztását. Egy korcs trónkövetelő, ki egy tehe-
tetlen, vak király ellen vonja ki kardját, hogy
elrabolja koronáját tőle, érdekünket lekötő szen-
vedélyes, lázas kitartással küzd és végre megbu-
kik, elpusztul: oly tárgy, melynél alkalmasabbat
szomorujátékra kivánni sem lehet, mely mintegy
maga kínálkozik tragikai feldolgozásra.

E tárgyat Szigligeti nem fogta és dolgozta
fel ugy, a hogy lehetett és kelletett volna. De
mielőtt erről szólnánk, lássuk a darab meséjét. A
Halicsban boldog családi körben élő Boricsnál
menekültek jelennek meg Magyarországból, kiket
szintén fenyegetett vagy megsebzett az a kard,
mely az aradi vésznap áldozataira lesújtott. Bori-
csot, mint Kálmán törvényes fiát küzdelemre
hívják a magyar trónért a zsarnok neje befolyása
alatt álló Béla ellen. A klastromba költözött
Predszlava nem meri fölfedezni fiának, hogy tör-
vénytelen vér, és ez megy az elégületlen magya-
rokkal, a hozzá szegődött lengyelekkel és egy
bujdosó kún fejedelemmel, kinek leányára ok
nélkül féltékeny a trónkereső neje. Magyarorszá-
gon a nádor fölvilágosítja a lengyeleket a tulaj-
donképeni tényállás felől s ezek ott hagyják
Bories zászlaját. A trónkövetelő megveretik, csak
alig szabadíthatja meg a csatában a szerelmes
kún leány és fut vissza Halicsba. Itt halálos
ágyán találja anyját, ki Bories nejének egy leve-
let adott át, melyben fölfedezi fia születésének
titkát, melyet azonban a nő hiúságból és szere-
lemből eltitkol férje előtt. Ez a jog hitével, meg-
győződésével küzd tovább. Egy keresztes csapathoz
csatlakozik; de kiléte fölfedeztetvén, a kún fejede-
lemmel Bodomérral és leányával elmenekszik. Neje
látja a menekvőket és a szivében rég fölébredt
féltékenység lángra lobban. Elkeseredve siet férje
után. Bories az uralomra jutott kún fejedelemmel
szövetségre lép, oly ígéretet tevén neki, hogy ha
a magyar trónra segiti őt, az országot a kunok
prédájára bocsátja. Ekkor jelenik meg neje és adja
át neki a haldokló Predszlava levelét. A földig
sújtott trónkereső maga ellen ingerii a kunokat
és ezek leszúrják.

Bories a darab elején jó fiúnak, hű férjnek és
szerető apának van festve, ki midőn idegen súgók
által ösztönöztetve hadat visz hazája nyakára,
nemes indokokból teszi ezt: meg akarja szabadi-
tani a zsarnok asszony uralmától az országot és
megtisztítani a szenytől anyja nevét. Mindvégig a
jog tántorithatlan hitével harezol s bukásában a
sors áldozatának tűnik fel. Nem erősebb lenne-e
a tragikai érdek, melylyel iránta viseltetünk, és
nem igazoltabb a bukás, ha törvénytelen szárma-
zásának tudtatával száll síkra? A tragikum indo-
kának kellene annak lennie, a mi itt a tra»ikai
bünhödés eszköze. Vannak aprólékosabb hibái is,
mint Predszlavának túlságosan előtérbe állítása, a
féltékeny asszony dóntő befolyása a bukásra, me-
lyektől azonban szivesen eltekintünk.

Mert vannak e szomorujátéknak olyan érde-
mei, melyek igazolják a birálók véleményét. Az
arányosan beosztott és folyton haladó cselekvény;
de mindenek fölött a bűnbánó királyné, az elégü-
letlen naigyar ,k, az ajtatos pap és a többi igazi
drámai alakok Szigligeti legsikerültebb darabjai
közé sorozzák a „Trónkeresőt."

Az előadás is, ahoz képest a mint nálunk
a tragédiákban szokott, elég jó volt. Lendvai
(Borics) kivált a pathetikus jelenetekben tűzzel,
szenvedélylyel játszott, Jókainé a megtört Pred-
szalava alakjában a bukott királynét és bűnbánó
asszonyt remekül egyeztette, Feleki (a nádor) is
szépen szavalt, Komáromy az áhitatos papot iga-
zán szépen adta. Egy szóval az előadás egyike
volt a sikerültebbeknek. Beöthy Zsolt.
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Irodalom és művészet.
t ^ f̂  „Székelyföld") czimü vállalatnak, me-

lyet az összes hazai sajtó oly melegen ajánlott
folyvást, — első kötete megjelent. Nagy negyed-
rét alakban 235 lapra terjed e kötet. A mintegy
90 képet, melyek az első kötetben vannak, fára
rajzolták: Keleti Gusztáv, Greguss János, Országh
Antal, Doby Rezső és Malahovszky Nándor;
metszette RUÍZ. A székelyföld történelméből,
régészeti, természetrajzi és népismei kincseiből
annyi becsest tartalmaz már az első kötet is, hogy
olvasóink figyelmét ismételve is méltán fölhív-
hatjuk b. Orbán Balázs ez érdekes munkájára. Az
első kötetnek, mely Udvarhelyszéket irja le, bolti
ára 4 ft. A másodikra előfizethetni 2 ft 10 krral,
díszben 3 ft 20 krral. Abban Csík-, Gyergyó- és
Kászonszékek lesznek leirva. — Előfizethetni még
folyvást mind a hat kötetre is, fűzött példányban
12, díszben 18 frttal. Az előfizetések Ráth Mór-
hoz küldendők.

—á—r— (Marc. Ann. Lucanus Pharsaliája)
Baksai Sándor akad. pályadíjjal koszoruzott tor-
ditásában is megjelent. A dicséretet nyert fordi-
tás, Laky Demeteré, már régebben megjelent
volt. Most mindkettőt elolvashatják s egybeha-
sonlithatják azok, kik csak az egyiket olvasva,
nem átallották gyanúsításokkal illetni a pálya-
birákat, sőt az egész akadémiát is, részrehajlással,
sőt felekezetességgel is vádolva. Baksai jelen for-
ditása, mennyiben átlapozhattuk, igazolja birálói
Ítéletét, kik azt erőteljesnek, magyarosnak, zeng-
zetesnek mondták; hűnek is, de e tekintetben
csak az eredetivel való gondos összevetés után
mondhatnánk véleményt, mire — megvaljuk —
épen most nem volt elég időnk. Egyébiránt a
Pharsalia olvasásra érdemes és sokkal érdekesebb
mü, mint átalánosan tartják. Virgil harmóniája s
elegantiája nincs benne; de egy erős republikánus
érzésű költő merészsége, erélye, érdessége ömlik
el rajta. Ajánljuk a klassikus olvasmányok kedve-
lőinek. Ára 2 frt.

— (A Reitttr-féle csatorna tervezetének) mű-
szaki és pénzügyi szempontból megvizsgálására
sz. k. Pestváros közgyűlése által kiküldött bizott-
mány tudósítása megjelent egy 61 lapnyi füzet-
ben, két tervrajzzal. A fontos kérdésnek, mely a
közvéleményt oly élénken foglalkoztatja, igen
érdekes és alapos földerítését találjuk e kis, de
tömött jelentésben, mely a tervnek czélszerüségét,
kivihetőségét, s úgy közvetlen, mint közvetett
roppant hasznait igyekszik kimutatni. A csatorna
műszaki kivitele igen érdekesen van jelezve a
jelentésben, s tiszta fogalmat ad a dologról a lai-
kusnak is. A mellékelt terv-rajzok egyike, a
Reitter-csatornának a Pest-csongrádi nagy csa-
tornavonallal leendő összekötését, másika pedig
annak a városon átmeneteli s fekvési helyét mu-
tatja. Ez utóbbiból látjuk, hogy a csatorna az
összes fővonalakat (minők a váczi, kerepesi, üllői
utak, aradi-, király-, stáczió-, soroksári- stb.
utczák) mind egyenes, vagy legalább igen ked-
vező szögletben metszi át.

44̂  (A hírlapirodalom köréből.) Az „Idők Ta-
nuja" és „Pesti Hirnök" uj évre egybe olvadnak,
naponként kétszer megjelenő egy lappá. Eddig
sem volt értelme, hogy két külön napilap képvi-
selje ugyanazon katholikus köröket, a melyeknek
képviseltetése, mint olyanoké, sokkal inkább is
tartozik egyházi lapra, mint politikaira. — A
5)Független Lapok", mely az autonómiát sürgető
kath. körök közlönyének vallja magát, egy idő óta
csak hetenként kétszer jelent meg; uj éven tul
megint naponta fog megjelenni „Autonómia" czim
alatt. — A „Jó Barát" két ivén megjelenő heti
lappá válik, egyik felén illustrált szépirodalmi és
ösmeretterjesztő, a másikon politikai közleménye-
ket adván. — Voltak hirek új vállalatokról is:
Tóvölgyi Titusz által szerkesztendő napi lapról
és Benedek Aladár kritikai és szépirodalmi köz-
lönyéről. Ha megszületnek, megösmerjükésmeg-
ösmertetjük.

= (JókaiMór) „A kőszívű ember fiai" czimü
regényen dolgozik. A „Hon" fogja közölni a jövő
év folytán.

*• (Horváth Mihály tói) megjelent: „Williams
Roger, a „szabad egyház a szabad államban" elv
megteremtője s megtestesítője. Életrajzi vázlat.
(Külön lenyomat a „Budapesti Szemle" IX. köte-
téből.) Kiadta Ráth M. Ára 84 kr.

** (Kenessey Albertnek) a havrei nemzetközi
tengerészeti kiállítás megszemlélése alkalmából
gr. Mikó Imre közmunka- és közlekedési minisz-
terhez intézett jelentése egy csinosan kiállított
füzetben megjelent. A szakavatott tollal irt mű a
francziaországi folyam- s csatornahajózás ismer-

tetésén kivül a kiállításnak főleg azon tárgyaival
foglalkozik, melyek a mi viszonyaink közt is al-
kalmazhatók, s köz- és különösen hajózási érde-
keinkre hasznos befolyást gyakorolhatnak; 14ne-
vezetesb találmányt képben is megismerte* az
olvasóval. Ajánljuk ez érdekes kis füzetet a ha-
józással foglalkozók figyelmébe. Ára 40 kr; az
Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés bizo-
mánya.

** (Dr. Ditz Henrik) ,,A magyar mezőgaz-
daság" ez. jeles munkájának 1-ső füzete, Halász
Gábor által magyarra fordítva, már elhagyta a
sajtót. Az egész munka (4 füzet, ára 4 ft) jan. l-ig
teljesen meg fog jelenni. Kiadja: Aigner és Riut-
mann.

;££ (Borászati füzetekre) hirdetnek előfizetést
Somseich Pál és dr. Entz Ferencz. Mindé:) hó
elején jelenik meg 4—4'/2 íven; ára egész évre
3 frt. É vállalatnak czélja nem lehet anyagi ha-
sion, csupán a szakma elébbvitele. Hogy komoly
czél van elébe tűzve, arról a kiadók neve is ke-
zeskedhetik. Saját hasznukra tesznek gazdáink,
ha megrendelik.

** (Szakái Lajos) kedvelt népdalköltő élőn
zetési fölhivást bocsátott ki „Czimbalom" czimü
népdalfdzérére. A füzet, mely még e hóban nap-
világot fog látni 80 népdalt tartalmaz, s 130 lapra
terjed. Háromféle kiadásban jelenik meg: 50 kr.
1 frt, 1 irt 50 kr. előfizetési dij mellett. Az elő-
fizetések deczember l-ig szerző czime alatt Pestre
(ország-ut 34. sz.) küldendők.

** (Vértesi Arnold) egy kötet beszélyre nyit
előfizetést. A kötet czime leend: „A dicsőség
tengeréből"; oly elbeszélések lesznek benne, me-
lyek az 1848 — 49 történetéből vannak merítve.

** (K. Papp Miklós,) a „M. Polgár" szer-
kesztője bölöni Farkas Sándor a hírneves észak-
amerikai utazó emlékiratait rendezi sajtó alá.

** (Az ,,Archeológiái értesítő") első száma
megjelent, dr. Rómer Flóris szerkesztése alatt.
(Előfizetési ára a 20 ivnyi kötetnek 3 ft.) Az első
szám tartalma: „Tudni való" Rómer-tói, ,,Ó kő-
kori eszközök Magyarországon" {Rómer), „Rövid
je'entés az archeológiái osztályoknak Egerben tar-
tott ülésének eredményéről" (Rómer), .,Kivonat
a m. tud. akadémia archeológiái bizottságának
18íi8-ki jun.— jul. és októberi jegyzőkönyveiből."
„Széttekintés az archeológiái irodalomban,",, Egy
velejr," „Könyvészét." „Ujabbrégészeti leletek."

** (Machik József kereskedelmi levelező szó-
tára) és phraséologiája közelebbről megjelent. A
kereskedelmi világra nézve érdekes mű, mely a
pesti kereskedelmi akadémiánál is tankönyvül el-
fogadtatott, most már teljesen be van fejezve. —
Ara a 18 iv terjedelmű műnek 2 frt. Kiadta Kug-
ler A. pesti könyvárus.

Köziiitézetek, egyletek.
—á—r— (A m. kir. egyetem) élénk vita tár-

gyát képezte e napokban, a képviselőházban is,
az irodalomban is. A közoktatási miniszter bud-
getjébe, az egyetemi könyvtár épületének helyre-
állítására 100 ezer, az egyetem segélyezésére 50
ezer frt volt fölvéve. Az elsőt a pénzügyi bizott-
ság kitörölte, mert a miniszter állitólag azt nyil-
vánította, hogy az egyetem felekezeti vagy állami
jelleme még eldöntetlen kérdés. Az 50 ezer forint
segélyt meghagyta a pénzügyi bizottság, de az
országgyűlés azt csak azon feltétel alatt akarta —
Tisza K. inditványára megszavazni, ha kimonda-
tik, hogy az egyetem nem felekezeti, hanem állami
intézet. Ez, egy pár túlbuzgó és vas kalapos
hyper-katholikus tag ellenzése daczára, Deák Fe-
rencz érdekes fejtegetései után csaknem egyér-
telmüleg ki is mondatott, s a közoktatási minisz-
ter jövőre az egyetem — mint államintézet teljes
budgetjének előterjesztésére utasittatott. — Mig
ezek a törvényhozás teremében folytak, az iroda-
lom is sokat foglalkozott e kérdéssel. A napi lapok
tüzetesen fejtegették a kérdést; s két röpirat is
jelent meg iránta. Egyik „Nyilt Levél Sz. P.
orsz. képviselőhöz" T . . . . (valószinüleg Toldy
Ferencztől), mely méltatlankodik a könyvtár-
épületre előirányzott 100 ezer forint kitörlésén, s
czáfolhatlan érvekkel bizonyítja be, hogy az
egyetem valóban állami intézet. ,,Az egyetem
katholikus jelleme" czimü röpirat épen az ellenke-
zőt erőlködik bizonyítani.— Ami nézetünk, s hisz-
szük, hogy az általános és rövid időn gyakorlati-
lag is valósítandó nézet, hogy az egyetem alapjá-
ból mind azt, mi tisztán kath. egyházi alap, ki kell
különitni, s a kath. theologiai facultás fentartá-
sára fordítni. A többi pedig egyedül az állam
kezelése alatt, minden felekezeti jellem nélkül,
legyen egy nagy országos egyetem alapja, melyet

az állam — ha szükség, — még tovább is segé-
lyezzen tisztán tudományos s közműveledési czél-
jai elérésében.

** (Klapka György tábornok) az egyenlőségi
kör elnökségéről lemondott, azt adván okul, hogy
hosszabb időre kell külföldre távoznia. A kör
gyűlése nagy veszteségnek tartotta volna a tbnok
lemondását; azért küldöttségileg kérte föl, hogy
tartsa meg az elnöki tisztet, habár nem is lehet
állandólag itthon. A küldöttség vezére és szónoka
Szentkirályi Mór élénken rajzolta, hogy Klapkán
kivül nincs más, a kiben a körnek minden árnya-
lata megnyugvását találná. — Klapka erre visz-
szavette lemondását, megígérvén, hogy külföldről
levelezés utján tartja fenn az összeköttetést.

** (Magyar tud. akadémia.) Nov. 16-án a
philosophiai, törvény- és történettudományi osz-
tály tartott ülést Érdi János elnöklete alatt. A
gyülésterem már át volt alakitva a reichsrath dele-
gácziója számára, mely itt tartja üléseit. A középső
ablak diszes függönynyel van eltakarva, a hallga-
tóság helye jói telerakva ülőhelyekkel a közönség
részére, s a tudósok székein sorba fölragasztva Pra-
tobevera,Kaiserfeld, Kuranda, Hocks a többi job-
ban vagy kevésbbé ismert delegátusok névjegyei.
Az akadémia ez ülésén két felolvasás tartatott; az
első volt Szilágyi Ferenczé „A heidelbergi káté-
ról s a magyar és erdélyi prot. egyházi autonó-
miáról a XVIII. században"; a i^ásik Venczel
Gusztávé „Diós Győr mint királyi mulatóhely a
XIV. és XV-dik században" czimmel.

** (Tisza Kálmán) 200 fttal az írói segély-
egylet alapitói közé lépett.

Egyház és iskola.
•j~)~ (Osztrák unitárius egyház.) Irtuk már,

hogy a bécsi új katholikusok unitáriusokká lettek,
miután hitel veik amaz egyházéival teljesen meg-
egyeznek. Miután a bécsieket Ausztria és Steyer-
ország több kath. községe is követé, most együtt
folyamodtak Hasner kultuszminiszterhez, kérvén,
hogy püspökséggé egyesülhessenek. Hasner ur
megígérte, hogy kérelmöket rövid időn el fogja
látni.

** (Népiskolai épületek számára) Pestváros
a Terézvárosban 3, a József- és Ferenczvárosok-
ban pedig egy-egy alkalmas telket szándékozik

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A városházánál) megkezdték a vizveze -

téki csövek lerakását. A városház tornyán egy
nagyobb víztartó lesz alkalmazva, mely a város-
ház-téren felállítandó szökőkutat fogja vizzel el-
látni.

** (Helyi távirdahivatal.) A testvér főváros
nagyszerű lendülete folytán szükségessé vált he-
lyi távirda felállítására egy consortium alakult,
mely az illető minisztériumhoz egy budapesti he-
lyi távirda-htvatal engedélyezéseért folyamodott.

** (Villanyos betűszedő gép.) Az emberi 'el-
meél számtalan csodás bizonyítékai közé tartozik
legújabban a betűszedő- és osztó-gép, a mely már
oly tökéletes, hogy egy 24,933 n-et tartalmazó
könyvet egy ily gép 6 óra 39 perez alatt kisze-
dett, s a betűket szét is osztotta. E gépek segitsé-
gével, melyek az észak-amerikai nagyobb váro-
sok hirlapnyomdáiban felállitvák s a washingtoni
kapitoliummal távsodrony által összekötvék, a
táviró maga szedheti a betűket, álljon bár a gép
Uj-Yorkban, Uj-Orleansban avagy magában a
kapitoliumban.

Mi njság?
** (A budai királyi várban) nagy élénkség

uralg, és a rendelkezés alatt állott termek, vala-
mint az átalakított fegyvertár annyira elfoglal-
vák, hogy csak a királyi udvartartáshoz tartozó
cselédség, inely jelenleg Gödöllőn van, szállásol-
ható itt el. Szombatra várták ő fölségeiket és
Mária Valéria herczegnőt Budára. Rudolf korona-
herczeg és Gizella főherczegnő nem jőnek Budára,
hanem egyenesen Bécsbe mennek, hogy ott tanul-
mányaikat folytathassák. Ö felségeik kevéssel a
karácsonyi ünnepek előtt távoznak el Budáról,
minthogy e napokat családjuk körében Bécsben
töltik. De hir szerint januáriusban ő felségeik 14
napot megint Budán fognak tölteni.

** (Az erdélyi unióra) vonatkozó törvényja-
vaslat az osztályok tárgyalásán már keresztül
ment. A vita legérdekesebb részét az erdélyi
választó-törvény képezte. Hosszú József a magyar-
országi választó-törvényt kívánta Erdélyre is
kiterjesztetni; mire nézve azonban megjegyez-
tetett, hogy az nem illik az erdélyi aegrasis vi-
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Melléklet a Vasárnapi Újság 47-ik számához 1868.
szonyokra. Az osztályok az 1848-ki erdélyi
választó-törvény megtartását mondták ki, és a
minisztériumot hatalmazták fel a szükséges intéz-
kedések megtételére.

** (Zágrábban) az országgyűlés a Fiumére
vonatkozó királyi leiratot négy szavazat ellené-
ben valamennyi szavazattal elfogadta. A delegá-
czióba küldendő négy képviselő megválasztását
elhatározták.

** (A pénzügyminiszter) legközelebb tör-
vényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni a vasúti
kölcsön eddigi felhasználásáról és az ezentúl se-
gélyzendő vasúti vállalatokról. Mint értesülünk
az utóbbiak között van a Pest és Buda között
építendő állandó vasúti hid.

** (A vörös könyv) f. hó 24- vagy 25-én ter-
jesztetik elő. Három részből áll. Az első a politi-
kai helyzet átalános képét tárja elé; a második a
keleti kérdéssel s nevezetesen Romániával foglal-
kozik; a harmadik a Rómával, a konkordátum
megszüntetése tárgyában folytatott alkudozásokat
ismerteti. Mint irják, az egész könyv azon benyo-
mást teszi, hogy a kormány legutóbbi időkben is
mindent elkövetett a béke fenntartására.

** (A magyar-osztrák hadsereg) hadilábon
állítólag következőkép alakul: Gyalogság: 80
sorezred, 7 — 7 zászlóaljjal, zászlóaljak egyenkint
400 főnyi 4 századból állván, összesen: 672,000
ember. Vadászok: 33 zászlóalj 4—4 századdal
egyenkint 300 fővel, összesen 39,600 ember,
711,600 gyalogos. — Lovasság: 14 huszár, 14
dragonyos- és 13 dzsidás-ezred egyenkint 7
századdal, összesen; 51,600 ember. Két várnok-
ezred 4—4 zászlóalj s 1 utász ezred 5 zászlóalj-
jal, összesen 12,400 ember. Továbbá 12 tüzér-
ezred 12—12 üteggel, a műszaki tüzérséggel,
a szekerész-századdal, egészségügyi csapatok-
kal stb. együtt összesen 24,400 ember. Teljes
összeg: 800,000 ember.

** (Az osztrák delegáczió német tagjai,) kik
különböző helyiségekben véve lakást első 24 órai
ittlétük alatt összejöveteli helyet nem találtak,
elhatározták, hogy ezentúl délben és este a Froh-
ner-vendéglő első emeleti termeiben jönnek össze.

** (Néhány magyar mágnás) a fővárosban
időző idegen delegátusok tiszteletére estélyekeí
akar rendezni. A diplomatiai estélyek sorát, hir
szerint, gróf Andrássy Gyula nyitja meg.

** (A jogász- segélyzöegylet) megtarti másod-
szor elnökválasztását. Elnök Halász Orbán lett
négy szavazattöbbséggel Hegedűs Sándor ellené-
ben, ki 181 szavazatot nyert.

** (A föld mozgalma.) Balaton-Kenéséről ir-
ják, hogy egy 30 öles szőlőhegynek fele mintegy
300 lépésnyi hosszaságban mélyen beroskadt, mig
a beroskadt helytől mintegy 50 lépésnyire levő
völgyben halom támadt.

* (Henszlmann Imre) lakásába 17-kén reg-
l l j k b t ö t k é k ü és

ft.
ára ezüst pénzt is.

•#(Földrengés Erdélyben.) Kezdi-Vásárhely-
ről értesülünk, hogy ott a hét egyik napján 3/4-ed
óráig tartó földrengést éreztek.

** (Naiv kérvény.) Nyitramegye kérvényt
intézett a minisztériumhoz, hogy miután a tüz-
esetek többnyire a most dívó gyufa vigyázatlan
bánásából erednek, e gyufákat tiltsa be és hozza be
helyettök az u. n. svéd gyufát, mely csak egy bi-
zonyos erre készült anyaghoz dörzsölve gyűl meg.

** (Lamartin és Mazzini) egészségi állapotá-
ról aggasztó hírek érkeztek Parisba. Mazzini Lu-
ganoban súlyos betegen fekszik s az orvosok ke-
vés reményt nyújtanak életéhez.

** (Rothschild James báró) f. hó 15-én reggel
halt el Parisban, ö a legfiatalabb és legutolsó volt
azon öt fivér közül, kik gondolkozás- és cselek-

( )
gel ismeretlen tolvajok betörtek és sok ezüst
fehérneműt s nőruhát vittek el, valamint 595

vésben szorosan összetartva, oly világházat é
pénzhatalmat tudtak alapítani, minőt a világ az
előtt még nem látott. Elte végperezéig össze
életerejének birtokában lévén, James báróban :
család ifjabb tagjai nemcsak az öregebbet, hanem
a kitűnő tehetséget is tisztelték, s minden nagyobb
közös vállalatoknál neki engedték az első és utols
szót. Halála érintetlenül fogja hagyni házának
előbbi fényét és gazdagságát, s mint okunk van
hinni, a tőzsdére sem lesz semmi további befolyás
sal, mint az előbbi törzsek elhunytával történt. —
Rothschild James legifjabb gyermeke volt Roth-
schild Mayer Anselmnek, ki a múlt század köze-
pén Frankfurtban a Rothschlid dynastiát alapí-
totta. Vagyona az utolsó becslés szerint 700
millió frankra rúgott.

— (Halálozások.) Erdély egyik közkedves-
ségü református lelkésze: idősb Pétre Mózes, f. hó
21-én Alsó-Rákoson meghalt. A boldogult 76
éves volt, mint lelkész 50 évet, mint boldog csa-
ládapa 49 évet élt. Elhunytát gyászos özvegye,
három élő gyermeke, nyolez unokája, számos
rokona és tisztelői kesergik. Az egyház rendület-
len bajnokát, hivei pedig a szeretett lelki pásztor
mellett atyjukat, pártfogójukat siratják. Az el-
hunyt, mint tudjuk, nemzeti színházunk tagjának,
Feleki Miklósnak nagybátyja volt. — Kolozsvártt
egy derék iparost Balázs Józsefet, Balázs Sándor
atyját temették el.

Több t. ez- községi jegyzőségek hi-
vatala részéről történt felszólítások követ
keztében — tisztelettel tudatjuk hogy a leg-
újabb szerkezetű adókönyvecskék most már
elkészülvén, utánvét mellett megrendelhe-
tők : Pest, egyetem-uícza 4. sz. alatt.

Nemzeti színház.
Péntek, nov. 13. Először: „A trónkeresö." A Karácso-

nyi-díjból 400 aranynyal jutalmazott eredeti szomorujáték
5 felv. Irta Szigligeti.

Szombat, nov. 14. „A tévedt nö." Opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Verdi.

Vasárnap, nov. 15. Másodszor: „A trónkeresö." Ere-
deti szóm. játék 5 felv. Irta Szigligeti.

Hétfő, nov. 16. „A jó falusiak.'1 Szinmü 5 felv. Irta
Sardou; ford. Szerdahelyi.

Kedd, nov. 17. „Don Oarlos." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Verdi. — Rotler Irma k. a. föllépte.

Szerda, nov. 18. Királyné ő felsége névnapjának elő-
estéjén a nézőtér teljes kivilágítása mellett : „Koronázási
hymnus" szöv. és zenéjét szerz. Ifj. Bertha Sándor „Nyelv-
tan." Vígjáték 1 felv, Irta Labiche ford. Feleki. „Szerelmes
ördög." Ballet 4 felv. Zenéjét szerz. Doppler Ferencz. —
Rotter k. a. föllépte.

Csütörtök, nov. 19. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv.
Irta Egressi Béni. Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.

Budai népszínház.
A budai népszínházban egymásután kerülnek szinre

az uj darabok. így múlt szombaton nov. 14-kén Hiadortól
adtak egy „Párbaj'' czimü négy felvonásos színmüvet.
Nem nagyon sikerült iránydarab volt ama középkori tár-
sadalmi balvélemény ellen, hogy a megsértett becsületért
csak karddal vagy pisztolylyal lehet elégtételt venni. Egy
milliomos leány körül legyeskedő, udvarló had van benne
festve, mely természetesen hasztalan reménykedik, mert a
leány régi kivándorlott kedveséhez megy férjhez. Ez ve-
rekszik meg egy ügyvéddel, ki Ausztráliából küldött leve-
leit elsikasztotta; a hű szerelmes az intrikusnak orrátmet-
szi le. — A másik uj darab Oífenbachnak egy kis „Maka-
oni-árus" czimü operettéje volt, melyet szerdán novemb.

18-án adtak elő. Röpke, vidám zenéje és mulatságos, ko-
mikusjelenetei, alakjai folytonos jó kedvben tartottak a szép
számú közönséget. A női szerepek azonban nagyon gyarlón
voltak betöltve, s végül a Vezúv kitörése se volt valami
imposant. Közelebb szinre kerülnek P. Szathmáry Károly

Talárok" és Kazár Emil „A két kulacsos" czimú darabja.

Szerkesztői mondanivaló.
— R.-Szombat S M. A küldött két költemény közül

» második (Öszszel) különösen megtetszett nekünk s rövid
idón közölni fogjuk. A kérdezett vállalat más czim alatt,

mint halljuk, uj évkor fog megindulni,illetőleg egy jelen-
leg fenálló vállalatból alakul át.

— S.-Patak. L. Ö. Erini most jobb, mint volt. De hi-
bája, mint balladának, hogy első felescsaknem egészen
felesleges ; legfölebb pár strófában vázolni kellene az ott
hosszasan előadott előzményt. A ballada gyors menetet
kivan, s csak a lényeges mozzanatokat engedi meg. Pró-
bálja meg még egyszer.— „A reményt" —adni fogjuk, egy
szó változtatással. Mért szent az a galamb ?

— K. A. „A betyár" tehetségre mutat, kivált az elő-
adásban. Az alakítás gyöngébb. Egyes részletek sikerül-
tek, de az egész még sem olyan, hogy közölhetnők.

— W . L. Az első lap reményt nyújtott, hogy a foga-
dást megnyeri. A továbbival azonban elveszett — leg-
alább ezúttal. Hanem — qui perdidit numerum, inoipiat
iterum!

— S. E. A. A különben érdekes kaland sokkal rövi-
debb alakban már évek előtt megjelent egy lapban.
Általában kérjük lapunk korlátolt terét s sokfélekép
igénybe vett voltát, szíveskedjék tekintetbe venni közle-
ményeivel!

— K. B. Az ajánlott közleményt, ha kikerekedett
egész rajzot nyújt, nem igen nagy terjedelemben, szívesen
fogadjuk. A beküldött vázlat nagyon töredékes, inkább
adomaszerü, s lapunk igényeinek kevésbbé felel meg.

— Magyar-Ovár. B. O. Igen sajnáljuk, hogy a kívá-
natnak eleget nem tehetünk. Lapunkból kivált a régibb
évfolyamokból, nincs felesleges példány, s már az ez évi
első számok sem kaphatók.

— (Előfizetőinktől) gyakran kapunk részint
eltévedt számokért reclamatiókat, részint hely-
változtatási értesítést s a lap új czimzet alatti
megrendelését. Minden ily esetben legczélszerübb
egy czimszalag beküldése, mely — a rajta levő
számmal s a posta megnevezésével, azonnal útba
igazítja a kiadó-hivatalt Hogy ezt tegyék t. elő-
fizetőink, leginkább saját érdekökben kérjük.

SAKKÜÁTÉK.
469-dik sz. f. — Kling 1.-tól.

(Londonban.)
Sötét.

a b e d e f g b .
Világos.

Világos indul s a 4-ik lépésre mattot mond.

A 484-dik számú feladvány megfejtése.
(Haeley Frank-tói, Londonban.)

Világos. Sötét.
l.Vcl—f4 gő—f4-
2. Bf8-f6 Ff2-cö
3. Bf6-c6 tetsz. sz.
4. II vagy B ad mattot.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Karczagon: Kaesó Lajos.
— Jászkiséren: Galambos István. — Sárospatakon : Váczi
Istv. — F.-Nyáradon: Gérecz Károly. — A pesti sakk-kör.

Lapunk inai számához van mellékelve
a „Borászati füzetek" előfizetési felhívása.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- és

hettnap
Katholikns és protestáns

naptár

38
23
24
25
26
27
28

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt
Péntek
Szomb.

November
D 8 5 CziczellS
Kelemen püsp.
Flóra szűz
Katalin szűz
Konrád, Vácz r.
Ákos hitvalló
Sosthenes hitv.

D 84 Cziczel
Kelemen
Flóra
Kata
Vácz rem.
Éber(Virgil)
Piroska

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Novemb. (ó)
10F25Erastus
11 Victor
12 János p.
IS Ar. sz. János
14 Fülöp [k.
15 Kar. el. böjt

Kislav R.
8
9

10
11 Dán
12
13 Dániel

16 Máté apóst. |JM§. Vajes

N a p
hosaza | kél |nyug.

f. P-
240 28
241 29
242 29
243 30
244 31
245 31
246 32

6. p.
7 17

18
20
21
22
24
25

ó. p

H o l d
hossza | kél | nyűg.

f. p.
322 15
343 52

14 356 1

Hold változásai. ® Első negyed 22-én 8 óra 3 perczkor reggel

8 11
20 38
33 24
46 31!

ó. p.
11 47

1 34 regg.
1 59
2 24
2 48 j
3 16 I
3 45

0 48
1 51
2 54
4 0
5 7

TARTALOM.
üjházy László (arczkép). - Szép vidéken jártam. —

Az „áldás." — A Tónainé leánya (vége). — Sebus Johanna
(képpel) — A szaímafonás mint népiparág (képpel). —
Az Izra (képpel). — A növénybetegségek. — Egyveleg.
— Tárház: Vásár és másféle zsinatok Pesten. — Szigli-
geti „Trónkereső"-ie. - Irodalom és művészet. — Közm-
tézetek, egyletek -- Egyház és iskola. - Ipar, gazdaság,
kereskedés. - Mi újság? - Nemzeti színház. --Budainép-
szinház. — Szerkesztőimondanivaló. — bakk-jaték. -
naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utasa21.M.)



í 'í t r~^tmn i ~! '- -• -' - » \~\i\A

4

•f-a

it

570

HIRDETÉSEK.

Revolverek.
A t. ez. vidékiek és utazók szernély-biz-

tositására ajánlhatom legjobb rendszer sze-
rinti és jól kipróbált revolvereimet, me-
lyekkel egy perez alatt (5 erős és biztos lövés
tehető; ugyanennyi idő alatt fpedig újra meg-
tölthetők. Ily revolverek az önvédelemre
minden eddig feltalált fegyverek közt legbiz-
tosabbak.

Legnagyobb választékban nálam, követ-
kező árak mellett kaphatók u. m.

1 Revolver 6 lövéssel 7 millimetternyi . . . . n fttól 25 ftig.
1 ,, ismét nagyobb 6 lövéssel 9 millimetternyi 20 ,, 35 „
1 „ ismét még nagyobb 6 lövéssel 12 millimetternyi 22 ,, 40 ,,
1 kisebbszerü zsebrevolver (Faust-Revolver), mely zsebben kényelmesen hordható . . 10 ,, 20 „

Ezenkívül minden hozzátartozó tok és töltésekkel is szolgálhatunk.
Nem tetszés esetében a fegyver 14 nap alatt kicseréltetik.

») Unschuld Ede,
fegyverkészito és kereskedő Pest. váczi-uteza „a levélhez".

Vidékröli megrendelések a leggyorsabban utánvét mellett eszközültetnek,

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaozkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u. m.
IIo8t ftChandon a Epernay crémant

rosé t ft. 50 kr.
Napóleon grand vin á Ay créaiant

rosé 8 ft. 50 kr.
A fentebbi fijokbó! Vt palaczkok-

ban 1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5°, engedtetik. 261 (50—50)

Alexander Floch,
in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

lagyar olmmsnj bdielöi Számán, ijúlrt
Lauffer Tivadartól
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82
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Minden
terméke

9. sz.

•••— ii

nemzet ii
:íO év otu

* Pesten, 1
Váczi utoza 3

9. sz. 1
)(lalm;ítialí lejíjc
rondszfrewen ús~:f

238

1
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S-S
33
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J1éve.

(11-16)

Keresztelő készleiek
minden színnel bélelve 12, 15, 20-40

frtig

Gyermek vászonncmüek:
ingek, hossznvánkosoW, paplanok,

s. a. t.

Tfirsch F.-nél Pesten,
váczi-uteza „a nagy Kristóf" mellett.

Árjegyzék bérmenlve.

252 (5-6)

Mint már Hambold Sándor az 6 Kos-
mos-ában a déUmerikában honos

koka-növénynek
példátlan erósitó hathatóságára figyelmez-
tetve levénk, épen ugy számtalan orvosi
tekintélyek, annak éltető befolyását a mag-
vesztés, önfertöztetés stb. által gyengíteti
nemi idegszervekre üdvösnek bizonyították
be. Különös bevezető tanulmányozást fejt-
vén ki e tárgyban dr. és prof. Lampson
Uj-Yorkbail, kinek okszerű gyógyításai
által sikerülvén (III.) koka pilliiláiban a
gyengeség! állapotok bármily nemeiben
szenvedő emberiségnek egy pótolhatlan
gyógyszert ajánlhatni. Tanulmányozásai
folyamában ugy találván : hogy a raásuttla-
kóknál a tadovészben szenvedőkre nézve,

koka-pillulakkali gyógyitás megala-
k i k f

a p l l u l a k k
pítása tökélleteaen hiányos; minpkfolytán
annak használatát még mellbetegeknek is
— ha mindgyárt előrehaladott stádiumban
volna is az (1.) koka-pillniákat — támo-
gatva más különleges mentószerekkel —
nem eléggé ajánlhatja. 296 (2—7)

S V " Bővebb felvilágosítást nyújt bro-
sürje, mely ingyért és bérmentve küldetik
meg a ,,szerecsen"-hez czimzett gyógyszer
tár által (Mohren Apotheke) Malni-ball.

fi^T" Kapható továbbá Bécsben: az
vangyalhoz" czimzett gyógyszertárban (am
Hof) és Pesten: Török József gyógysze-
résznél király-uteza 7. szám alatt.

A rs. kir. engedélyezett

RORNEUBlíRGI MARHAPOR
l o v a k ,

^szarvasmarhák és juhok

Üditő-nedv (Restitutions-Fluid)
lovak számára.

Kwizda Ferencz Jánostól Kornenbnrgban.
kiz. szab. Ö Felsége I. Ferencz Józseftől.

Hímzések, csipkék,
fehérnemű.

Gallérok és kézelA 60 krtól 5 ftig.
Hímzett batisztkendök 2 ft. 50 krtól

10 ftig.
Fókötök 80 krtól 5 ftig.

Türsch F.-nél Pesten,
váczi-uteza „a nagy Kristóf" mellett.

Menyasszonyi vászon készle-
tek. Árjegyzék bermentve.

25 i (3-4)

292 Biztos szer (2—9)

fogfájás ellen.
Dr. Paycha-féle

alveolár-fogcseppek,
1 nagy üvegcse ára
1 kisebbé . . .

LóköröDi-kenócs
kérges és törékeny köröm ellen.

WtT KörOinsugárpor ~W*
a lovak körmei közti rothadás ellen.

Sertéspor
jelesen a terjedő gyiiladás ellen.

Valódi minőségben kapható: Ppsten TÖRÖK József gyógysz. király-uteza
7. sz , Tlialinayer A. cs társa, llalhaoer testverek. Glatz J.. Kinrfl cs Frflh-
wlrth. Rakodczay A. Bndan az udvari Kyógvszertárban. — Magyarországban
majd minden város és mezővárosban van rakhely, mi koroukint a legolvasottabb
lapokban a köztudomásra hozatik. 320 (1)

í~k«r <i t t • Hogy a közönség a hamisitotf áruk megvételétől ínegóvassék.
^ ' * • • " • kijelentik, bogy csak azon csomagok és üvegek tarthatók va-

lódiaknak, melyek a „korneuburgi kerületi gyógyszertár pecsétjével ' vannak ellátva. |

Számtalan hozzánk érkezett tudósitványok folytán királyságunk több vidékein
meg mindig fordulnak elö marh*betegségi esete?, s a mezeijazda birtokának legfőbb
ágát ugyanis marhaállását még most is fenyegeti. E marhavésznek távoltartása s elnyo-
mására a törvényesen elrendelt elővigyázati rendszabályok ismeretesek, mégis oly ve-
széhlyel szemközt minden mezeigazdftriak feladata háúállataik egészségi állapotát külö-
nös "figyelemmel kisérni,s a szervek működését megkettóztetett szorgalommal fentartani

Ez utóbbi czélnak elérésére mint megbecsülhetlen segélyszernek évek hosszú
során át az úgynevezett cs. kir. engedményezett korueoburgi marhapor bizonyult be.
mert naponkint minden darab marhánas 2 - 3 latnyi adagban nyújtva, az emésztési szer-
veket működésében gyámolija, a természete'lenes s az egészségnek ártalmas meg-
emésztett tápanyagok felhalmozását meggátolja, s az állatok természetes ellenállási erejét
minden dögleletes befolyások ellen lényegesen elősegíti.

S ^ * A cs. kir. engedm. kornenbnrgi marhapornak megrendelési forrását —
lásd a mai számban megjelent hirdetményben. 821 (1)

. . 1 fc. — kr.
. . - „ 50 „

Vipera-zsinórok,
Ibiztos szer torokfájdalmak, lényegesen
| torokgyik ellen.

' Egy ily zsinór a nyakra helyeztetvén, a
'fájdalmak e len ovólag hat, s a gyökeres

gyógyulás okvetlen bekövetkezik.

1 zsinór ára 1 ft. 58 kr.

| Krieger A., gyakorlati tyukszem-műtő
I jónak elismert

tyukszcititapasza,
ja tyúkszemek gyökeres meggyógyitás biz-

tosítása mellett.

1 nagy skatulya ára . . 10 kr.
1 kisebbé 35 „

Főraktár Magyarországra nézve
Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész-

nél kirsly-utcza 7. sz. a.

Különös figyelmeztetés
a szülék szántára.

Gyakran felmerült eseteknél alkal-
mam lévén sajnosán tapasztalni, misze-
rint „Giliszta csokoládé" név alatt
ismert, kitü^ö hatású szeleteim üzér-
kedó csalók által utánoztatnak, s az
ál-szer stjátomról vett minta szerinti
utasítás mellett terjesztetik; van sze-
rencsém a (tisztelt közönséget ezennel
figyelmeztetni, bogy valódi általam ké-
szitett giliszta csokoládénak csak azt is-
merje el, me'ynel a mellékelt utasításon
nevem nem n) omtatva, hanem sajátke-
züleg aláirva van, mi.it itt alább látható.

Egyébiránt legczélszerübb a meg-
rendeléseket közvetlenül nálam, vagy
a könyvecskémben megnevezett t. bizo-
mányosoknál eszközölni. 215(6-12)

Kapható Pesten: Törők József
és Thallmayer és társ uraknál. .^

gyógyszerész Tokajban.

J.L:i...l.'":ri/' '*^*™MtáaaMlwJ*««
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Rock István gépgyára Pesten,
soroksári utón 20-ik szám alatt.

Ajánlja egyes vagy kettős őrlőmalmait, bel- vagy külfóldi kövekkel, valamint bármily nagy-
ságú gőzgépek készítését, s azokhoz való malmok berendezését, akár egyszerű, akár finom liszt őrlé-
sére; elismert jelességü „Röck-féle" 6 lovas eséplőit, tisztító- és zsákoló szerkezettel, melyeken az
ezelőtti vas függő vasak helyett farúgók vannak alkalmazva, miáltal mind szabályos és tartós járásán a
gépnek, mind pedig erő tekintetében tetemesen könnyítve van; a hozzá tartozó járgányok jelenleg szin-
tén akkép tökéletesittettek, miszerint kerek állásáról, működő állapotába sem kelletik levenni,
hanem mindig a kereken marad; — ajánlom továbbá a jeles Hensmann- és amerikai 2, 3, 4 lovas csép-
lőket czélszerü javításokkal leszállított árakon; — nemkülönben zúzó- és daráló-gépek, olaj és bor-
sajtók, ekék, boronák, szecska és répavágó, kukorirza morzsoló, szóró s egyúttal zsákoló rostákat;
hordozható (Locomobil) gőzgépeket, hozzávaló tisztító cséplővel; készítek mindennemű könyv-
nyomdái gépeket, viznyomasu olajsajtók, olaj és szeszgyáraknak^ akár saját tervem, akár beküldött
terv után legújabb modor szerinti berendezését elvállalom, s gyártmányaim szilárdsága és tartósságáért
kezeskedem.

304 (3 - 6) gépgyártulajdonos e. k.

T i t k o s

bete gségeket
és

&*" nemi gyengeséget ***
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 tíra alatt) gyógyítja
Weisz J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonfékórhazban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 88.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 7 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig

Férfink és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik 317(2-24)

BKANDNEH FERENCZ
ajánlja ezennel a t. ez. közönség figyelmébe tiszta, szagnélküli és vízmentes

Bör-zsir-készitményét,
mely kitűnően alkalmatos a következő czélokra :

1-ször. Mint bebiaonyult jóságu szer, mely mindennemű bőrlábbelieket, még
a legfinomabb hölgyezipőt is, a ruganyczipókkel vetélkedő módon, t ö k é l e t e s e n
v i a á t h a t l a n n á tesz , azokat ezenfelül puha és hajlékony állapotban tart ja, s tar-
tósságukat tetemesen növeli.

2-szor. Mint k i tűnő, a tartósságot biztosító szer minden börnemüeknél, ne-
vezetesen lőszerszámok-, géphajtó szijak-, kocsifedelek-, fúvók- és bórtömlőknél,
melyek ezen bőr-zsir alkalmazása által nemcsak vizáthatlanokká, hanem legfőbb
mértékben hajlékonyakká és tartósakká válnak.

3-szór. Mint elismert hatású szer tyúkszemek és lábfagyások ellen.
Alkalmazása igen egyszerű, s minden egyes dobozhoz hisználat i utasitás

mellékeltetik.
Kapható ' /Í ',/» 1 fontot tartalmazó pléh-ezelenczékben.

1 ft 1 ft. 50 kr, és 8 forintjával. 283 (6-6)
Egy tyúkszem és lábfagyás elleni üvegcse 50 kr.

Főraktár Magyarország részére:
Kertész és Eisert uraknál Pesten, Dorottya-utcza 2. sz.

LUKÁCS GYULA
bányatermény-raktára

váczi-ut 33-dik szám,
készletben tart

mindennemű nyers érczeket.

forrasztott és vont réi-csöveket,
esztergályozoít vas-srófolatokat.

mélyített és hengerezett réz-árukat,
knt-, gáz- és vízvezetési csöveket,

remseheidi öniötl-aczél-reszeiöket.
Bevásárol mindennemű ócska erezet. 306 (3—6)

Régi pénzeket
ÍS mindennemű régiséget, drágaköret
lovagló és nyeregszerszamokat lótakat
i okkal együtt, arany, ezüst és drasca-
liövekkel kirakva, továbbá gyöngy A-
• slnfskövet, aranyat, ezüstöt,ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és terinés%eíie!<
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épii
létben, 14. az. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökbol a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madarbórftk, tojások
s BEemflvegek is találhatók. 302 (2 -4)

RUB0 és WETTE
Ibank-, váltó- és bizomány-üzlete

295 Berlinben. (8-8)

JátszóDiűvek
4-48 darabbal, meiyek közt diszmű-
vek harangjátékkal, dob és harangjá-
ték, égihangzatok, mandurák s expres-
siókkal stb. továbbá:

játszószelencscék
2-12 darabbal, melyek közt: szekrény-
kék, szivartárczák, svaiczi hásikók,
fényképészeti albumok, Íróeszközök,
keztyü-szekrények, szivartáskák, do-
hány- és gyufa-s?elenczék, bábok, dol-
gozó-asztalkák s mindezek zenével;
székek, melyekre ha ráülünk — zenél-
nek, mint legújabb tárgyakat tisztelet-
tel ajánl 309 (2-3)

Ilellcr J. II. Bern-ben.
Karácson) és újévi ajándoknl a

fentebb elősoroltaknál misem lehet
jobb s alkalmasabb. Sálon okban s be-
tegek ágyain mindezeknek sehol sem
volna szabad hiányoznia. Árjegyzékek
bérmentve küldetnek meg; minden-
nemű kijavítások elfogadtatnak. —
Készművek nagyszerű raktára.

Heckenasf Gusztávnál Pesten megjelent és tnimkn könyv-
árusnál és könyvkötőnél kapható^

JÓ BAR
nagy képes naptár 1869-re;

szerkeszti

Nagy 8-adrét színezett borítékba fűzve 1 forint osztr. érték.
Tarialoiis.

Naptárrész. — Egy év története (15 képpel) Réthy Lajostól. -•
Hadszervezetünk és tábornokaink (5 képpel) Deák Farkastól. — Az
ősraagyar hadi élet, Szabó Károlytól. —Két bankjegy, holland beszeJy,
ford. K—t. — A tornyos nyoszolya, költemény Dömötör Jáno tol. —
Késő bánat, beszély b. Kemény Endrétől. — Vándor legény, költe-
mény Pásztóitól. — Otthon, költemény Dömötör Jánostól. — Világos-
nál, költemény Gyulai Páltól. — A népszerü-ég, satira Gyulai Páltól. —
Eo-y románcz tiz dalban, Kibéditó'l. - Brinvillier marqmsne, Ilyes
Lajostól. - Szibéria meghódítása (két képpel) Kiss Lajostol. — A
Bilioen kastély (képpel) K - t . - Fetisimádók Dahoméhan,(képpel) bámi
Lajoától. — Az elmebetegek tánczestélye, Baráth Ferencitől. — Egy
futó pillantás a mai Szerbiára (két képpel) Sámi Lajostól.—Egy uj ke-
nyér és két uj sajt: a) cheddar sajt, b) a borsai bánfy-sajt. — Boraink
kivitele érdekében. —Honnan veszi Angolország gabnaszukségletét? —
Kimutatás két évi gabnatermésről Magyarországon. — A hamu mint
trágya. — Gyümölcsbefőzés és gyümölcsital. — A magyar szent ko-
rona birtokának kormányzati, közigazgatási és törvénykezési
czimtára, hivatalos adatokból összeállítva. — Országos vásárok.—
Hirdetések.

Az egész naptárban 20 díszes kép.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet
titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi be
tegságekrdl, ez utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival.

Függelékkel a bujakőri ragályzágről
és Dr. Eodet, lyoni orvos
ragályeileiii legbiztosb óv-

szeréről,
» férti és nöi ivarszerek boneztani ábráivá).

Ára : 1 uj forint.
Postán megküldve 10 krral több

utóvétellel 4«> kr. több
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

ör. Eiber V P
Pesten József-utcza 66-ik

258(9-12) »aját házában.

HeekenHst Gusztáv könyvkiadó-hivata-
lában megjelent és ott, váamint minden

hiteles könyvkereskedésben kapható:

Adomák ^jellemvonások
a forradalom és honvéd-életből.

(8 rét 192 lap) fű z v e 80 krajezár.

Pályázat.
A KfcarTasi ág. ^v_ e v . egyház nagy

templomának egész födelét njból készít-
tetni_ szándékozván, az illető vállalkozó
építészeket ezennel felhívja, hogy az egy-
ház gondnoki hivatalánál megtekinthető
tervrajz és építkezési feltételek nyomán,
Kart ajánlataikat f. évi deczesber lő-éig,
alulirt egyházi elnökséghez benyújtani szí-
veskedjenek.

A bánatbér 12% t4li, a munka bevégzé-
sének határideje jövő augusztus 1-seje.

Vállalkozó a kellő fa-anyaggal itt hely-
ben fog elláttatni lehető legjutányosb ár
mellett 310 (8-3)

Kelt Szarvason, sz ev. presbytenum-
nak 1868. ckt. 26-án tartott üléséből.
Kollár János, Sárkány János,

felügyelő. 'ga ig- lelkész.

fii
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!!! Árjegyzék!!! Türsch F.-töl
Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf" mellett

RÉSZ ÖLTÖZÉKEK
és menyasszonyi ruhák.

A derékmérték szerint készíttetik, az alj mindig a legutolsó párisi divat
után. Vidéki megrendeléseknél kérfm a mértéket Centiméterrel mérve vagy egy
jól álló derekat, a ruhaalj elóhossza mértékét, s a netalán egyéb megjegyzésekkel
együtt beküldeni.

1 moll öltözék, kész derékkel, övvel és alsó-ízoknyával együtt, 30, 36, 45,
SO, 60 forint és feljebb.

1 tárlatán öltözék, övvel és alsó-szokn) ával együtt, kész derékkel 80, 36,
40, 50 forint és feljebb.

1 menyasszonyi moll öltözék, myrtussal díszítve, 40, 50, 60, 70 forint
és feljebb.

1 menyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsseli tüllből myrtussal diszitve,
70, 80, 90, H 0 foritt és feljebb.

1 menyasszonyi atlasz vagy tafota öltözék diszitve, 100, 120, 150 forint és
feljebb. 277 (2-2)

1 menyasszonyi sima fátyol 2.75. 4, 8 forint; hímzett 4 75, 6 — 20 forintig.
Az emiitett szöveteken kívül más szövetekből is készíttethetnek ruhák.
Nagy választék mindenféle Crinolinokból 2 ft. 50 krtól 6 ftjg, különösen

estélyi öltözetekhez ajánlom az usziílyos Crinolint, darabja 7, 8, 12 forint.
Folytatása következik

i

Kertész és Eisert Pesten, Dorottya-utcza 2. sz.
a „Magyar király" ozimü szállodával szemközt,

mint a jelen idényre igen alkalmas czikkeket
dús választékban ejánlanak:

F i i t ő - s i e r e k e t :
Kandalló- és kályha-állványokat szerekkel együtt,

öntött vasból 8 ft. 20 krtól 8 ft. — krig.
Szinte ilyeneket festvényekkel 9 » 80 » 15 » — »
Kályha és kandalló elébe való állványokat . . ő » 50 » 12 » — »
Kályha elébe való tálrzákat t » 50 » 6 » — »
Eszközöket (tűzfogó, lupát és horog) 1 » 20 » 8 » — »
Fa-kosaraVat. nádfonadékból 2 » 20 » 15 — » '
Fa-kosarakat, fénymázolt pléhből 5 » 50 » 15 » »
Kőszén- és coaks-fcosarakat 1 » 80 » 6 » — »
Fnvokat, egyszerűeket és díszeseket — » 75 » 3 » — »

Then-eszköEiiket:
Samovarokat, orosz és belföldieket 2 ft. 25 krtíl 30 ft. — krig.
Thea-flstöket, állványokon, fénymázolt és oxyd. pléh-

böl, vörös rézbú!, angol czinnből 5 » — » 20 » — »
Thea-tistöket, Bercelius-lámpákkal 8 » 50 » 16 » — »
Thea-f'ÓEÖket, ujnemüeket 1 » 75 » 3 » 50 »
Gyors-forralókat pléhből és sárga rézből. . . . — » 40 » 2 » — »
Thea-szttröket és golyókat , . . . — » 40 » 3 » — »
Theatalczakat minden nagyságban pléhből és fából — » 50 » 12 » — »
Thea-szelenczekct, üvegeket és szekrénykéket . . 2 » 15 » 12 » — »
Thea-kannakat brittania-érczből 2 » 90 » 10 » — »

Továbbá kézi, asztali és ágas gyertyatartókat, asztali és uzsonna-késeket,
angora lábszőnyegcket, lábtörülőkít cocos-, tengeri fű- és caoutchoucból, ame-
rikai szőnyeg-seprőket, bútor-porolókat, asztal-takarókat, vaj- és sajt-tányéro-
kat, kávé-gépeket, ruha-fogasokat, virág-asztalkákat, papir-kosarakat, s a ház-
tartás többi czikkeit. . 284 (5 — 6)

írásbeli megrendelések különös figyelemmel eszközöltetnek.

Magyar átalános ^

közgiizdászati, ipar és keresiklelmi
központf ügynökség

Pesten, Sebesíyén-iitcza 5-dik szám alatt.
Ezen l'V'OO ftnyi óvadék mellett engedélyezett intézet üzlettárgyai:
Birtokok adásvétele és haszonberlete, valamint értékpapírok, értékokmá-

nyok és jelzálogilag biztosított követelések adásvétele. Kölcsönök kieszközlőse
ingatlanokra. Biztositasi ügyekben az érdeklettek által a biztositási szerződések
alapján támasztható jogos igények érvényesítésénél felek jogképviselete. Pénzbe-
hajtási ügyletek Bel- és külföldi intézetek, társulatok, községek, gyárak,
kereskedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek pénzügyi
és birtokviszonyainak rendezése és vagyonának kezelése. Társulatok «>s
vállalatok létrehozása. Üzleti összeköttetések előmozdítása, Uj felfedezé-
sek és iaiiiJ;;:."-"Vok értékesítése. Ügyletek és üzletek köröli útbaigazítás,
fclvilaKo-sitas és tanácsadás.

Ez intézet, hogy a vidéki ügyfelek igényeinek még inkább megfeleljen, elvál-
lal megbízásokat is mindazoktól, kik a Budapesten székelő királyi minisztériu-
moknál, törvényszékeknél, hatóságoknál, társulatoknál, intézeteknél stb. tárgyalás
alatt levő ügyeik állásáról értesítést kivannak, vagy azokat előmozdítani óhajtják.

Valamely egyszerű megbízás folytán teljesített s félnapnál több időt nem
igénylő eljárásért és errőli értesítésért, elölegesen beküldve csupán % forint
igényeltetik.

Ezen intézetnél egy a keleti tartományokat érdeklő külön jogügyi és
üzleti osztály is alakíttatott.

Az ügyködő felek előnyének és érdekeinek lehető előmozdítása tekintetéből
az intézet a tulajdonos ügyvédi irodájával egyesittetett.

Programraok, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető dij nélkül és
bérmentve küldetnek. _,. .

Karmán Lajos.
323 (1) köz- és váltóügyvéd s a fentebbi intézet tulajdonosa.

KOHN PHILIPPE
(Patek, Phllippe és társa genfi órások tanítványá-

nak jóhirU

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEN,

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

ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktá-
rát. 2 évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely

állapotban levő, — általam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10 — 11 forint

„ arany-foglalvánnyal, rugóra 12 — 18 „
„ hölgyek számára 14-15 „
„ 8 rubinra 14—15 „
„ kettős födéllel 15—16 „
„ kristály-üveggel 15—16 „

horgony-órák 15 rubinra 16—18 „
„ kettős födéllel 18, 20, 22 „

angol horgony-órák kristály-üveggel 19, 22, 26 „
horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24 „
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28—30 „
ugyanazok kettős födéllel 35—38 „

Arany henger-órák (8 sz.) 8 rubinra 30—32 „
„ arany-köpennyel 34—36 ,,

órák hölgyek síáraára 4—8 rubinra 25—28 „
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal 40—45 „
„ „ kristály-üveggel 42—45

ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40—45
„ zománcz és gyémánttal 55 — 57

horgony-órák 15 rubinra 86—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel . . 45—50
horgony-órák kettős födéllel 55—58
ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96

„ kristály-üveg s arany köpennyel 60 — 75
horgony-órák hölgyeknek 86—40
ugyanazok kristály-üveggel 48 — 53
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50 -55
remontoir-órák 70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel 110, 120, 130, 150, 160

Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20, 22, 24
óra és félóránkinti ütőre 39—42
óra és negyedóránkinti ütőre 48, 50, 55

Havi regulatorok 30—32
\ Montre-Proletaire (munkás órák) a kengyelnél balra felhúzva, lapos üveggel 14'ft
í Ébresztők órával 6 forint.
\ Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
\ Legfinomabbak franczia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig,
' Hosszú nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.
j W&~ Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg-
| pontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago-

J lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik. 314 (2 — 12)
P ( F " Javítások, önalkotta eszközök és gépek segítségével 6 évi, Genf,

Brfissel és Paris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobbanvégeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nom
tetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo-
nyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javításokat legjobban
végezhessek éa csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szíves pártfogásért esd
tisztelettel K o h n phiiip p e, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

JURISITS MARTON
fuvó-gyárnok és nagyszerkovács Pesten,

váczi-út 14-ik szám.
ajánlja magát mindennemű fuvó, szállítható kovácstüzhely, satuk, ko-
vács-, lakatos-, kőfaragó-, rézműves-szerszám, s minden az e szakba
vágó munkák elkészítésére, úgymint üllők, szarv vagy láb-forrasztásra
és aczclozásra a lehető legolcsóbb árakért; nem különben uj emeltyűket
(Héber) készit és ócskákat javit. Pontos és szilárd szolgálatért kezességet
biztosit, ennélfogva kéri a nagyérdemű közönséget, hogy számos megren-
deléseivel őt megörvendeztetni szíveskedjék. 324 (i~s)

Minden könyvkereskedésben, nevezetesen LAMPEL RÓBKRT (víczi-utcza 12-ik
sz.), Grill Károly és Killián György könyvárusoknál Pesten, továbbá Gállia
Fülöpnél Kecskeméten és Telegdi Lajosnál Debreczenben— magyarul kapható:

Hét különböző lotto-játék-rendszer.
I. Mnrmann-féle Extrato-játék. — II. A Sulyok-féle hivó-játék-rendszer. — III.
A Dr. Forstner-féle kettős-játék tanácsmondásokkal tulajdonképeni szerencse-játé-
kosok számára. IV. A Feohtner-fé!e lotto-játék. — V. A Krenzbal Hieliard-féle
lutri játék. VI. és VII. Bold mérnök lotto-játéka két módszer szerint. — Továbbá
függelékül: két módszere oly férfiúnak, ki 30 évi időközben ezek által jelentékeny

összegre tett szert. 322 (1)
Ára 1 forint. — Postán bérmentve szintén csak 1 forint.

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

48-ik szám. Tizenötödik évfolyam.

Pest, november 29-én 1868.

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

p H i r d e t é s i dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba. háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécaben: Oppelik Alajos, WollzeUe Nro. 22. és Haa»en»tein éa Vogler, Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Kik távoli, elérhetlennek látszó czélokat
tűznek magok elé, melyeket csak erős és
elszánt akaratuk képes a közelség s elérhe-
tőség színébe öltöztetni; kik az ily czélokért
lelkök egész erejével, szenvedélyök minden
hevével küzdenek, bár a lassú haladás, mely
tevékenységöket jutalmazza, alig engedi re-
mélniök, hogy valaha czélhoz juthassanak; s
kiknek mindamellett kitartásuk nem lankad,
hevök nem hül meg küzdelmeik között:
az ilyeneket a világ legjobb esetben ábrán-
dozóknak szokta nevezni. Pedig ezeknek az
ábrándozóknak már sokat kö-
szön a világ. Guttenberg fatáb-
láin ábrándozott s a könyv-
nyomtatás kelt ki az ábrándból.
Kolumbus nyugatra akart utazni
s Amerikát fedezte fel. Galileit
bezárták, mint bolondot, mert
a föld forgását fedezé fel, s igy
tovább.

Európa most is egy ily áb-
rándozó halálát gyászolja. Maz-
zini meghalt.

Öt is egy eszme lelkesité
egész életén át, és bár ez esz-
méért különböző alakban, kü-
lönböző fegyverekkel, különböző
tereken küzdött, — az eszme, a
lényeg mindig egy, változhatlan
volt, melynek szentelé egész éle-
tét, egész tehetségét: Olaszor-
szág egysége. Most az eszme
csaknem valóság s bár annak
nem tényleges végrehajtója,
Mazzinit illeti a dicsőség, hogy \
akkor, midőn sokak előtt ez
eszme még utópia volt, ki meré
azt mondani, zászlójára tűzni és
azért küzdeni; küzdeni oly hév-
vel és lelkesedéssel, a melyet
csak a mély meggyőződés, az
erős hit és a sikerben való tel-
jes bizalom szokott adni.

Mazzini József Genuában
1808. június 28-dikán polgári
szülőktől született. Atyja orvos és egye-
temi tanár volt, anyja egy szép, mivelt
nő , kitől a hazáért rajongó szellemet
öröklé. — Mazzini ifjú korában jogi pá-
lyára adta magát, 1827—28-ban főleg iro-
dalmi dolgokkal foglalkozott, A florenczi

M a z z i n i J ó z s e f .
(1808-1868.)

lapokba több czikket irt és ezek miatt car-
bonarismussal vádolták, bezárták. Lengyel-
ország akkor kelt fel s anyja, hogy neki e jó
hirt a börtönbe megküldje, egy darab ke-
nyérbe dugott egy kis papirt, melyre e sza-
vak valának irva: „Polonia insurrexit." Hat
hó múlva törvényszék elé álliták és szám-
üzék. Keserű érzettel ment Marseillebe, hol
több olasz menekülttel együtt alapitá az
„Ifjú Olaszország" czimü társulatot, mely-
nek alapelveit hason czimü folyóiratban
fejté ki. A szövetség első tagjai carbonarik

M A Z Z I N I J Ó Z S E F .

voltak; volt egy központi bizottmányuk;
nyilvánosan a ,,nép demokrat nevelése" és a
„humanitás elömozditásá"-ra kellé töreked-
niök. Az 1834-ben Savoyában először kitűzött
zászlón „Szabadság, egyenlőség, emberiség"
és másik felén „Egység, függetlenség, Isten

és emberiség" jelszavak, meg ,,Most és min-
dig" voltak. A mit e zászlókra 34 évvel eze-
lőtt felirt Mazzini, azt'egész életén át követte.

Már 1831-ben intézte volt Károly-Al-
berthez hires levelét, melyben azt monda:
„Az utóvilág fog a felett ítélni, ha vájjon in-
kább ohajt-e kortársai közt első, vagy Olasz-
ország zsarnokai közt utolsó lenni." 1834-ben
híveivel támadást intézett Szárdinia ellen,
de visszaveretett. Károly-Albert Mazzinit
halálra ítéltette. Ö ezt azzal boszulá meg,
hogy most társulatát még kijebb terjeszté;

többé nem volt elég „Fiatal
Olaszország", hanem lett „Fia-
tal Európa" és Svájczban, Riel-
ben egy lapot indított „Fiatal
Svájcz" czim alatt. Az európai
udvarok kiadatását kérték; ö a
bajt megelőzendő, Londonba
ment. Itt ismét irodalmi dolgok-
kal foglalkozott, az angol lapok-
ban dolgozott és Dante ,,Divina
Comoedia"-ját adta ki előszóval.
1840 — 1843. „Apostolato Popo-
lare" czimü olasz folyóiratot
adott ki, melyben az emberiség-
nek Isten iránti kötelességeiről
irt sok czikket.

1847-ben alapitá Mazzini „a
nemzetközi nép-ligá"-t, melynek
czélja nemzeti és szabadsági
eszméket terjeszteni, a közvéle-
ményt az önkormányzásra tö-
rekvő népek javára hangolni és
a népek közt jó egyetértést létre
hozni. A liga működését egy
nyilatkozattal nyitá meg, mely-
ben Olaszországról azt mondja,
hogy az izgatás ott oly jól ter-
jed, hogy a kormányok semmi-
féle engedményekkel ki nem
elégítik többé anépet, mely csak
egy eszmétől van áthatva: „egy-
sén és nemzetiségtől." Ugyanez
év°szeptemberében a pápához is
levelet intézett, melyben IX.

Piust fölszólítja, hogy legyen hazája refor-
mátora. Londonban volt, midőn a februári
forradalom kitört. Ennek hirére Parisba
sietett, értekezni az olasz pártfőnökökkel, 8
a pápának Harcourt által ezt izente: „Szent/
atya, az ön hivatása az olasz köztársasági

I '
U

W,


