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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Peslen, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden
könyvárusnál kaphatók:

az 1869. évre szóló általánosan kedvelt dús tartalmu

NAPTÁRAK
ugymint:

Lidércz-naptár.
Rémtörténetek, kalandok, bünesetek, lélekjelenések, tündérregék, csudás

tünemények stb. gyüjteménye. Sok képpel. VIII. évfolyam. Ára 60 kr.

István bácsi naptára,
vagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek, hely-
ségelőljáróknak, iparosoknak és íoldmivelőknek való képes-kalendárium.

Szerkeszti Majer István. XIV. évi folyam. Ara 50 kr.

Protestáns képes-naptár.
Szerkeszti Ballagi Mór, tanár. XV. évfolyam. Ára 50 kr.

Falusi gazda naptára.
A földmivelés, kertipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok, kertész-
gazdák, lelkészek, iskolatanitók és gazdatiszteknek ajánlva. Szerkeszti

dr. Farkas Mihály, földbirtokos. V. évfolyam Ara 80 kr.

d naptár.
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Családi naptár.
Elsö évfolyam. — Ára 60 krajczár.

* tEuftrirter

nkii tür
für Kngarn itnir

§erau8gcgebenbon Ladwig Hevesy III. 3aí)rganc). $)tei6 50 5ít.

Határidő-naptár,
mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek*

üzérek és utazók számára. Kemény kötésben 1 ft, 20 kr.

M a g y a r n ö k

házi naptára.
Szerkeszti Beniczky Irma. — Első évfolyam. — Ára 60 kr.

A magyar nép naptára.
Képes-kalendárium,

sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti Tatár Péter.

OíJll
A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. II. évfolyam. Ára 60 kr.

Vépzászló-naptár.
A magyar nép számára. — Szerkeszti Áldor Imre. — Első évfolyam.

Ara 40 krajczár. /,}
M

A magyar gazda 1

tárcza-naptára.
Szerkeszti KégJy Sándor. III . évfolyam. Kemény vászonkötésben 1 ft.

Jó barát.
Nagy képes naptár.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszti
névtárral, számos képpel. A hon minden lakója számára. Szerkeszti Réthi —-

Lajos. Első évfolyam. Ára 1 ft. A magyar rép számára. — Megírta egy kisgazda. — Ára 30 kr.
2HX35T8 A vásárok jegyzéke e kalendáriumokban egy miniszteri hivatalnok által a minisz-

terium hivatalos adatai szerint lettek a legpontosabban' kiigazítva.
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Buda-Pesti képes naptár
a magyar nép számára. — Szerkeszti Tatár Péter.

Kis gazdák naptára.

Heckenaszt GllSZtáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.), megjelentés ott, valamint minden könyvárusnál kapható;

Mértani példatár.
Küzépfanodai használatra.

Irta

dr. Corzan-Avendano Gábor,
a pesti kir. állam-fögyninázium igazgatója stb.

Nagy nyolezadrét 335 lap, füzve 2 forint 40 krajczár.

A vegytan alapvonalai.
Középtanodák számára.

ma dr . S a y M ó r i c z .
Második kiadás.

A szövegbe nyomott 81 fametszettel és egy szinnyomatu táblával.
8-rét 336 lap, fűzve 2 forint.

Tizenötödik évfolyam.

Pest, november 15-én 1868.

Elöfizetési főitételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok eifyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsá«: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — t snpan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

y Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. é« Haasenotein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg
minden igtatas után 30 uj krajczár.

többszöri
dij külön

Vallás-szabadsági mozgalmak Spanyolországban.

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

A forradalmak az elnyomás természetes
következményei. Az eszmék visszahatásai
azok, melyek minél jogosulatlanabb s na-
gyobb volt az elnyomás, s minél hosszabb a
türelem, mely azokat viselte, annál nagyobb
erővel törnek ki, s annál jogosultabbaknak
tünnek föl a történelem itélöszéke elött s
annál megbocsáthatóbbaknak még túlzásaik
is. Az erkölcsi világ törvényei is hasonlók
az anyagi világéihoz, s a legrugalmasabb
tárgyak, melyek a legnagyobb összenyomást
türik meg, a legnagyobb
erövel is pattannak vissza,
ha a nyomás eléri vég-
pontját.

A legujabb spanyol
forradalom ujabb megerő-
sítését nyujtja ez elemi
igazságoknak. Mert egy
politikailag elnyomott s
vallásilag setétségben tar-
tott és vak buzgalommal
kormányzott országot lá-
tunk politikai szabadsá-
gával egyszersmind a val-
lás-szabadságaért is föl-
kelni, s egyetlen erőfeszí-
téssel visszaszerezni az
emberrel született leg-
szentebb jogokat. Sehol a
vallási fanatismus tovább
és setétebben nem uralko-
dott, mint Spanyolország-
ban, az inquisitiók és auto-
da-fék hazájában; és sehol
a vallás-szabadság rögtö-
nebben és kevesebb küz-
delemmel nem proclamál-
tatott, mint épen ott. A
katholiczismus kizáróla-
gos és eretnek üldöző ural-
ma után egyszerre mon-
datott ki s érvényesült a
teljes vallás-szabadság di-
cső eszméje.

Az ideiglenes kormány
elsö lépésül elégnek tar-
totta, addig ís, mig a ren-
des törvényhozás össze-
ülne, kimondani az összes
hitfelekezetek eltűrését.
Maga a legszabadabb gon-
dolkozásu Olozaga is eny-

nyivel megelégedésre intette azon küldött-
séget, mely nála megjelent, öt e tárgyban
határozott fellépésre sürgetni. Bár e nyi-
latkozat ellen némely tulzó lapokban (me-
lyekről nem bizonyos: nem dolgoznak-e
túlzásaikkal épen a reakczió kezére) erős
kifakadások történnek; ugy látszik, a józan
többség meg van nyugodva s a kimondott
elv gyümölcsei már is tényekben mutat-
koznak. Már is értesülünk, hogy a biblia-
terjesztő társulatok ügynökei mindenfelé

szabadon árulják a szent-irást, mely addig
tiltott könyv volt a népre nézve Spanyol-
országban; s már a zsidók is vissza kezdenek
szállingózni azon országba, honnan századok
óta számüzve voltak. Egy bécsi lap szerint
számos, Csehországba letelepült zsidó készül
közelebbről ősi honába visszaköltözni.

Mig az ideiglenes kormány a rendes
törvényhozás által hozandó határozatot igy
késziti előre az elv kimondásával, a nép is
kifejezést ad a vallás-szabadság iránti néze-

teinek. — A „Vasárnapi
Ujság" mult számában
„Két kép a spanyol forra-
dalomból' czimü czik-
künkben emlitettük azon
jelenetet is, midőn a nép
a pápai nuntius ablaka
alatt a konkordátumot
megégeti. Mostani képünk
e jelenetet ábrázolja. A ze-
nészek aRiego forradalmi
bymnuszátjátszották, mig
a tömeg fenhangon kiálto-
zá a vallási türelmetlenség
halálitéletét. Auto-da-fé
volt ez is, de épen ellen-
kezője a régieknek. Ismé-
teljük, nem az idegen ud-
var követe ellen intézett
sérelem, hanem egyedül a
vallásszabad ságproclarua-
tiója akart lenni e tünte-
tés, melynek végeztével a
tömeg a nélkül oszlott el,
hogy további kihágásokra
engedte volna magát ra-
gadtatni.

Meg vagyunk gyözöd-
ve, hogy a spanyol tör-
vényhozás, ha Összeül, leg-
nagyobb részét helyben-
hagyandja azon intézke-
déseknek, melyek az ideigl.
kormánytól származnak.
Különösen a vallásszabad-
ság nagy eszméjét illető-
leg, a törvényhozás bizo-
nyosan nem teend vissza-
lépést az ideigl. kormány
által proclamált s a nép
által is kifejezett elvtől.

40-ik szám.

A konkordatum megégetése Madridban.
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Két szegény.
Szegény leány az én rózsám,

Pénz, kincs nekem nem kell;
Én magam is szegény vagyok, —

Szegényt veszek én el.

Kék szemében az ég kincsét
Mind enyimnek tudom;

Tündöklő hó fogsorában
Tenger gyöngyét birom.

Szépen fonott sxőke haja
Vert arany-rúd nekem;

Piros ajka, rózsa arcza
Elő virágkerteni.

Hát jó szive? hű szerelme?
Meg az a jó kedve! —

A nagy világ minden kincsét
Föltalálom benne!!

II.
A katona-levél.

Levelem érkezett
Nagy Polyákországból,

Ma hozták, most hozták
Gyulai postáról.

Föl se kell bontanom,
Tudom jól ki irja:

Besorozott rózsám,
Ki szivem' rég birja.

Ha nem olvasom is,
Tudom mi van benne:

Fáj a szive ér'ttem,
S biztatgat ő ke'me!

Felbontani, ol vasam,
— Nevét megcsókoltam, —

Ugy volt irva minden,
A hogy elgondoltam.

Zöld levélből küldött
Kivágva egy szivet, —

Igy példázá magát,
A remény lő hívet!

En rozmarin-galyat
Küldök neki vissza,

Hogy ha még hazajön, —
— Vérét föld nem iszsza, —

Az legyen kebelén,
Vőlegény-bokréta;

Ha elhuny, — szivével.
Hamvadjon el rajta.'t

Szukái Lajos.

Két kis gyermek a felhőkben.
(Amerikai igaz történet.)

Tiz évvel ezelött egy nagy üstökös fu-
totta pályáját e világ körül, de megjelenése
nem okozott semmi változást az embervilág-
ban. Nem egy szerelmi vallomás hangzott
el az ifjak ajkaitól, midőn az éjben föltünt
az üstökös; a csillagász lelkesülten bámulta
a rendkivüli éji ört; a rabló s tolvaj átkozta
fényes üstökét.

Ez üstököst elöttünk két nevezetes ese-
mény tette elfeledhctlenné. — Az üstökös
megjelenésekor egy kellemes szombat dél-
után a nyugati államokban egy mezőváros
melletti majornál egy léghajós szállott le
hajójával. Mindjárt köriilsereglették a csa-
ládtagok s munkások, kérdezősködve az uta-
zásról, s a léghajó kezeléséről, mely egy
horgony, s a léghajós kezében levö kötél
által volt megerősítve. Sajkája alig volt két
lábnyira a földtől, a gömböt pedig jobbra s
balra lengette a szél. — A léghajót ártal-
matlan szörnynek tartotta a ház ura, s a lég-
hajós engedelmével az udvarba huzták, hogy
ott a kerítéshez köttessék. De mielött a
szörny békóba lett volna verve, a háziur
három gyermeke, kik közül a legidösb tiz,
a középső nyolcz, a legkisebb három éves

volt, kérve kérték atyjokat, hogy tegye bele
öket a „nagy kosárba," szeretnének egy ke-
veset heverészni a szép „piros párnákon."
A léghajós szerencsétlenségre kissé távolabb
a munkásokkal beszélgetett. A hirtelenkedö
atya egymásután rakta gyermekeit a kosárba.
Mikor a kövér Jánoska is beleült, a kosár
egészen a földet söpörte; ekkor nem a kis
gyermek szállott ki elöször, hanem a legidö-
sebbik ugrott ki hirtelen. A léghajó nagyon
megkönnyült. Kiragadta a kötelet az apa
kezéböl, s vad ugrással emelkedett föl a
levegöbe. Nem ért semmit a horgony. Egy
perczre megakadt a sövényben, de rögtön
kiszakította azt, s ment a hajó után, mely
oly gyorsan emelkedett, hogy nehány percz
mulva a két kis ártatlan arczát ki sem lehe-
tett venni, s kiáltásuk végképen elhangzott.

Mikor már a távolság s a ködös felhő
elnyelte a szavakat, elboritá az arezokat, s
csak egy sötét gömböt láttak, mely győzel-
mesen ragadá magával a drága prédát, a
szegény atya csaknem ájultán rogyott le, az
anya pedig kétségbeesetten terjeszté kezeit
az ég felé, sikoltozva kért választ a néma
felhőktől.

A léghajós biztatta a szerencsétlen szü-
léket, hogy a hajó a várostól körülbelől har-
mincz angol mérföldnyi távolságban le fog
szállani, s ha csak víz vagy erdőség nem
lesz ott, a kicsinyek megmenekülhetnek. A
kedvezö heh en leszállásnál is lehetett attól
tartani, hogy az idösb száll ki elöször, akkor
a léggömb ismét fölszáll, s tovább folytatja
utját.

„Ah, nem, — válaszolt az anya — Janka
mindenesetre az ölibe fogja venni a kis Jan-
csit, 8 ugy száll ki!"

A léggömb egyenesen a város fölött
vonult el, s a gyermekek látván az utczán
járókelőket, kinyújtották kis kezeiket, és
segitségért kiáltoztak. A földi lakók látták
a felhők közt bolyongó léghajót, de lakói-
nak hangját nem hallhatták.

A mint. a nap alkonyra szállt, s a bozon-
tos farku üstökös tüüdökleni kezdett, a kis
Jancsi egyedül csak attól tartott, hogy bele
talál ütközni hajójukba, s hamuvá égeti. De
mivel a nyolcz éves Janka biztositá, hogy
az legalább is husz mérföldre van tölök, s
Isten nem engedi meg közelebb jönni, töké-
letesen megnyugodott. Kevés idö mulva
azonban igy szólt: „szeretném, ha egy ke-
véssé közelebb jöne, megmelegedném nála,
mert ugy fázom."

Janka leoldozta kötőjét s betakarta véle
a kis fiút; az is tarthat egy kis meleget.
,,Egyéb nincs kedvesem, de majd ölembe
veszlek, elmondjuk az esteli könyörgést, s
aztán szépen elszenderedel."

„De hogy imádkozhatnám én még, hiszen
nem vacsoráltam?" kérdezte a kis fiu.

„Bizony most koplalnunk kell Jancsi-
kám, de lásd, annál buzgóbban kell imád-
koznunk," biztatá Janka kicsiny testvérét.

S a két kicsiny vándor a levegő-égben,
nem rettenve meg a rnérhetlen üregtől, né-
maságtól, a nagy üstökös s ezer csillagok
fényénél fölemelték összekulcsolt kezeiket,
s elzokogták az uri imát.

„Ugy-e bár — mondta az ártatlan fiucska,
— isten most jobban hallja a mi szavunkat,
mert közelebb vagyunk hozzá?"

S csakugyan őrködött felettök az örök
szeretet, mert a kicsinyke csakhamar nyu-
godtan aludt, nővére térdére hajtván szőke
fejecskéjét, mintha otthon ágyában szuny-
nyadt volna el. Az idösb leányka pedig cibren
maradt, virasztva egyedül a rémes hosszu
órákon át. A sajka szeliden ringott a lég hul-
lámain, mig végre erősebben lengette azt a
föltámadó reggeli szél.

Ki sejthetné ez egyszerü leányka eszméit,

különös képzelmeit, aggodalmait, melyek a
hosszas ébrenlét alatt agyában születtek.
Tarthatott attól is, hogy légi járművöket a
szaporán hulló lebkövek tépik szét, vagy
valami csillagszigetbe vágódnak, vagy addig
kell majd a levegőben utazniok, mignem
mindketten meghalnak a hideg és éhség miatt.
Szegény kis gyermekek ott fen a levegőben!

Végre a szerencsés véletlen a kis leányka
kezébe játsza a szelephez kapcsolt kötelet.
Azt sugta sejtelme, hogy jó lenne azon egyet
rántania. A gondolatot tett követé. A lég-
gömb kezdett alább szállani, lassan, mintha
vigyázó gondos kéz tartotta volna fölül,
nehogy tóba, folyóba, sürü erdőbe, vagy
áthatlan rétbe tévedjen, hol okvetlen halál
várt volna reájok, hanem mint madár röpült
oda, hol emberi gond s könyörület környez-
heté öket.

A hajnal pírkadt már, midőn a kis leány
alátekintvén a hajóból, meglátta a rég elha-
gyott kedves földet, észrevette, hogy „az
feléjök jön," a mint magát kifejezte. Mikor
azonban a kosár megütődött, aggodalommal
tapasztalta, hogy nem a földön, hanem eg\r

nagy fa tetején akadt meg. De közelről észre-
vett egy házat, honnan biztos segélyt remélt.
Örömmel költötte föl kis testvérét, közölte
véle a kedvező ujságot. Egymás nyakába
borulva várták a szabadulás perczet.

Burton ur a közeli ház ura rendesen
későn szokott fölkelni, de most történetesen
hajnal elött fölébredt, s hiában hunyta le
szemeit, nem birt elaludni. Még jó nőjét is
felköltötte, s elpanaszolván a neki szokatlan
álmatlanságot, igy szólt: „no, ha már el-
aludni nem birok, felöltözöm, s szembe nézek
az üstökössel."

Alig lépett ki az ajtón, midőn egy hangos
sikoly ijjesztette inog az ágyban maradt
asszonyt, Nem is csoda, hogy Burton ur
elvesztette egy pár perczre lélekjelenlétét.
Szemei az alig tizenöt ölnyi távolságra eső
körtefán fennakadt roppant szörnyre tapad-
tak. Nem képzelhette el, hogy az emberi mü
lehet, s ámulásában azt hitte, hogy a kialudt
üstökös a körtefán akarja kiadni véglehel-
letét. Félelmes elfogultságában azt tette,
mit helyében minden bölcs ember cseleke-
dett volna, hős nője után kiáltott. Neki
bátorodva, közelebb sompolygott a fához.
Körtefáján sohasem termett még ilyen gyü-
mölcs.

Egyszerre a szörny szájából szelid han-
gok hallatszottak: „Kérjük szépen, vegyen
le minket. Nagyon fázunk!"

Azután megint: „Ehesek is vagyunk,
tessék levenni."

„Hát kik vagytok ti, és honnan jöttök?''
Az első hang így válaszolt: „Harwood

ixr kis fia és lánya vagyunk, a léghajó raga-
dott el minket.1'

A második hang folytatá: „Mi vagyunk
jó blcsi, elnyargalt velünk a léghajó. Tes-
sék kivenni bennünket."

A bérlő í'éligmeddig megértvén a dolog
mivoltát, egy rudazó kötél segitségével le-
ránczigálta a léggömböt Először a kis fiút
vette ki, a ki vidoran futkosott a ház körül,
azután vissza jött, s nehány perczig kiván-
csian szemlélte a légi jármüvet A gondos
kis nővért annyira kimerítek kiállott aggo-
dalmai, hogy a szobába kellett mennie, hol
egy kevés idei pihenés urán reszketve s zo-
kogva beszélte el a rendkivüli kalandot.

Rögtön lovas hirnököt küldtek a Har-
wood tanyájára, ki az Örömhírre délután
meg is érkezett. Egy pár óra múlva a gyer-
mekek is megjöttek; zászlóval és zeneszó
mellett, négy fogatú kocsin fogadták öket.

A szomszéd városban meghúzták az öröm-
harangot. A gyermekeit megtalált bérlő
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házában akkor este a legboldogabb család
rebegett hála-imát istenhez.

Azt hinné az ember, hogy az üstökösnek
valami titkos befolyása volt a léghajókra,
mert feltűnésekor egy másik nyugati állam-
ban, az előbbihez hasonló önkénytelen lég-
utazás ment véghez, csakhogy, fájdalom, szo-
morubb következménynyel.

Egy léghajós, a léggömb hálózatának
igazgatásával lévén elfoglalva, az alatta levő
keresztbe tett deszkán ült, s a sajkát elol-
dották a gömbtől, melyet egy inas csak egy
kötélnél fogva tartott. A kötél véletlenül
kicsúszott kezéből, az óriási gömb egy má-
sodpercz alatt fölszökött, magával ragadva
az odaerősített deszkát, s rajta a léghajóst.
A gömb rendkívüli gyorsasággal, a szél
által jobbra-balra hányatva szállott föl.
Míg kivehető volt, látták azt is, hogy a lég-
hajós az egypár szál deszkán tartózkodik.
Mindenki azzal vigasztalta magát, hogy az
erős és bátor férfi valahogy kifeszítheti a
szelepet, vagy kili kasztja a gömböt, hogy az
aláereszkedjék. De minden kísérlete , ha
ugyan egyikre vagy másikra rászánta ma-
gát, siker nélküli volt, mert néhány napon át
hiába keresték. Már föl is hagytak minden
kutatással. Csak neje remélt még, csak az vár-
ta férjét. Végre egy lakatlan helyen a gömb
romjaira ráakadtak, de más nyomot nem
fedeztek föl. A nő még mindig remélt, mig
nem egy vagy két hónap múlva az erdőben
kóborló fiúk a föld által félig betemetett
ócska ruhahalmazra találtak, mely az elro-
hadt testet tartalmazá. Hihető, hogy a sze-
lep megnyitása alkalmával elveszte a súly-
pontot, s a kötélen nem tarthatván magát
sokáig, kimerülten zuhant alá.

(Angolból.) K. T. K.

A Tónainé lánya.
(Népies elbeszélés.)

(Folytatiís.)

Másnap Andrist a többi ujonczczal együtt el-
vitték messze-messze idegen országba, Sárika
maga ^maradt bánatával együtt. Olyan nehezen
esett szivének, hogy most már nem ugy van, mint
eddig volt. Hiába állott most ki a kis kapuba s
nézett végig az utczán, — ott a tulsó oldalon, az
ötödik ház ellenében, nem állott kinn senki, a ki
ő néki jó estét köszönt volna ; hiába ment el a
nagy kútra, nem volt a ki a kantáját teie merítse,
a kivel máskor olyan örömmel beszélgetett egyről-
másról; nem volt az a tüzes, ragyogó két szem, a
melybe ha bele tekinteti, azt gondolta, hogy a
hetedik égben van. Oda van minden, talán örökre
oda! Ki tudja, lesz-e megint úgy, s ha igen: ki
tudja, mikor ?! Az talán messze, ott azon az ide-
gen földön most is szenved, most is nyomorog.
Mennyit éhezhetik, mennyit fázhatik, sanyarog-
hat: isten a megmondhatója! Talán most is be-
teg, vagy talán meg is halt! . . •

— Jaj istenem ! — sóhajtott ilyenkor Sárika,
— akkor ne éljek én se tovább egy napot se !

Ilyenkor aztán elkezdett sirdogálni, siratta
Andrist, mintha már a föld alatt volna.

Nem az a vig, cselefendi lány volt többé, a
ki azelőtt; nem dalolt már,ha a kútra ment, vagy
ha esténkint a kapu elejét elseperte. Nagy ritkán
ha lehetett hallani, hogy valami különös, isme-
retlen nótát dalol, de a* i8 olyan szomoru volt,
hogy az ember majdnem sirva fakadt rá.

Hanem Andris sem felejtkezett el Sárikáról;
valahányszor levelet irt haza, a mi csak ugy két-
három hónapban történt egyszer, mindig megkér-
dezte : „Hát a kis leány hogy van? egészséges-e,
nincs-e valami baja? Gondoljanak vele édes szü-
leim, az isten áldja meg kigyelmeteket! ne hagy-
ják, hogy valamiben fogyatkozása legyen."— Az
öreg Dudás aztán meg is tett mindent; egy pár
süldőt hajtatott esztendőnként a Tónainé udva-
rára hizónak, hébe-korba adott neki egy-két
zsák lisztet, ezt vagy azt, a mi telt, pedig onnan
ugyancsak telt ám, mert volt miből.

Igy telt el három év;a negyedik tavaszán az
történt, a mi még eddig nem: az öreg Dudáa

üresen hagyta csizmáját. Mikor elvégezték a tava-
szi szántást, véletlenül baja lett, egy hét mulva a
nagy erős ember ott feküdt a térítőn. — Az öreg
tiszteletes ur, a kinek épen komája volt a meg-
boldogult, megdicsérte aztán, hogy milyen jóra-
való, igyekező ember, istenfélő jó keresztyén
volt; még azt mondta róla, hogy a mi kis eklé-
zsiánknak egyik támasza dőlt le benne. Igaza is
volt a jámbor tiszteletes urnak, mert ha csak
szerét tehette, örömest segitett más felebarátján;
nem fordult meg nála egy szükölködő aem, hogy
töle tanácsot, segélyezést ne kapott volna.

Az öreg Dudásné a kis Pista fiával, a ki még i
akkor csak iskolás gyermek volt, maga maradt a
gazdaságban. Most mar kettő után folyt a konye
naponként: sirattaaz urát, a kit a jó isten magá-
hoz vett; siratta a fiát Andrist, a kit mióta kato-
nának vittek, egyszer sem látott. Azóta is alig
mult el egy nap, hogy meg ne könyezte volna,
most meg kétszeresen fájt a szivének, hogy tőle
távol volt. Minden teher az özvegy nyakára
hárult, nem volta ki valamiben ellátott volna; az
asszony pedig nem olyan, mint a férfi; mindjárt
meglátszik az, ha nincs gazda a háznál. Tudta
ezt a szegény asszony maga is, azért addig járt a
fia után, addig költekezett, hogy végre valahára
Andrist a katonaságból haza eresztették.

Hanem ezen idő elforgása alatt más is tör-
tént, A szegény Tónai Sári mindig epekedett
Andris után; maga sem tudta, hogy mi baja, csak-
hogy napról-napra halványabb lett, utoljára olyan
volt mint a holdvilág. A sok bú-bánat, aggódás
nagyon letették szegényt, már a mult tavaszon is
olyan beteg volt egyszer, hogy mindenki azt
mondta : nincs mód benne, hogy meglábolja,
Azonban az édes anyja addig költekezett doktor-
nak, patikába, addig járt utána, hogy valameny-
nyire felépült. De alig volt jobban két-három
hónapig, megint beteg lett, a himlő levette a lábá-
ról. Ebböl is kiépült nagy nehezen, de bizony
meglátszott az rajta, úgy hogy a ki azelőtt is-
merte, soha se mondta volna, hogy ez az a lány.

Mikor haza jött Andris a meglátta a kis lányt,
csak elcsodálkozott rajta; annyira megütődött,
megváltozott, hogy ha az utczán talajjá, aligha
ráöemer. Csak a dús fekete haj, karcsu termet,
nagy sötét szemek volfak még meg, de azok is
sokat vesztettek hajdani fenyőkből.

A mint belépett Andris a küszöbön, Sárika
nem tudott hová lenni, kötényébe rejté arczát,
sirt mint a sebes eső.

— Jaj istenem, de csak meglátogattál! —
zokogott a szegény lány, — ugy-e már kend se
szeret engem?

— Szeretlek én, galambom, — mondja neki
Andris, — azért legkisebbet se epeszd magadat,
nem olyan nagy baj az: hát te szeretsz-e?

— Oh én most is úgy szeretem kendet, mint
csupa a lelkemet, csak aztán kend legyen az, a
ki volt.

— Az vagyok én most is, galambom, — biz-
tatta Andris a szegény lányt, — ne törődjél
semmivel, jó az isten, jót ád.

Azután leültette maga mellé a padra, karcsu
derekát megölelte s csókjaival szárította fel har-
matos arczát; beszélt neki a jövendőről, — majd
itt lesz az ősz, nem soká vége lesz a nyomtatás-
nak, vége lesz a szüretnek, megforr a bor, elveszi
őt feleségül; olyan boldog pár lesz belőlök, ki
látott olyat, ki nem.

A lány figyelemmel hallgatott minden sza-
vára; jaj be csak régen is nem hallotta azt a
kedves hangot, nem nézhetett abba a két tündöklő
szembe, melynél szebb, ragyogóbb nincs talán
a kerek ég alatt! Az addig halvány arcz kipirult
újra, szemeiből az öröm szikrái pattogtak, kis
szive hangosan dobogott. Tehát az őtet mégis
szereti, nem feletkezett meg róla, nem veti meg
azért, hogy olyan szerencsétlenül járt, hogy most
nem oly szép, mint annak előtte . . . . A kis lány
nem tudott örömében hová lenni; gyönyörtől
kábúlt fejét odahajtotta az Andris vállára, egész
testében remegett mint a nyárlevél.

Vigan teltek ismét a napok, megjött a hajdani
kedv, előkerültek a régi szép nóták. Sárika, ha
esténként ott a nagy kútnál találkozhatott ked-
vesével, vagy ha az, mikor érkezése volt, felke-
reste otthon, véle beszélgethetett vagy csak lát-
hatta is, olyan kimondhatatlan boldognak érezte
magát.

Akkor tájban, midőn haza kerül Andris, sü-
rübben ellátogatott Sárikáékhoz, el-elcsevegett
a kis lánynyal óra hosszat; az meg akár három
nap, három éjjel elhallgatta volna egy végtében.
Hanem később jó, ha egy hétben egyszer-kétszer

megfordult náluk. Ilyenkor Sárikának nem volt
nyugta; már ha két-három nap nem láttá, nem
beszélt vele, egyre sirt, egyre epekedett utána.
Ha aztán Andris felkereste, határtalanul örült,
szemrehányást tett magának.

— Oh Istenem! — mondta ilyenkor a kis
lány, — de csak furcsa is vagyok én, azt kiván-
nám, hogy mindig itt legyen mellettem; pedig
hát ő nem ér arra, hiszen egy magára néz minden
teher, ő rajta fordul meg minden; ki látna akkor
a gazdasághoz, ki ügyelne fel a munkára?! nem
ugy van most, mint még az édes apja megvolt.
Istenem, de csak gyerek vagyok én!

Olyan furcsa is az a szerelem: ha a kedves
valami mulasztást követ el, magunkat okoljuk
mindenért, mentséget keresünk és találunk is
mindjárt az ő számára; annak a hibái előttünk
nem is hiba, talán azok nélkül nem is volna olyan
kedves, olyan szeretetreméltó. — Sárika sem ve-
tette soha szemére Andrisnak, hogy miért nem
látogatja meg gyakrabban; sőt inkább mindenért
maga magát okolta. . . . Oh hiszen annak dolga
van, nem ér rá! Majd ha elmúlik a szüret, meg-
forrnak a borok, majd akkor, akkor!. . . Ilyenkor
a szegény lány óra hosszáig elábrándozott, lelke
a jövő képein merengett, olyan szép volt az előtte,
— alig birta várni azt a napot.

Hanem annak, hogy Andris oly ritkán kereste
fel Sárikát, egészen más volt a bibéje. Most is
szakaszthatott volna akár minden-nap annyi időt,
hogy egy pár perczet ottan töltsön nála, mert
egy másik helyt majd minden isten adta este el-
töltött tiz annyit is. Fél-fél éjszaka elült ottan,
tizével hordatta ki az itezét, adta vaknak, világ-
ta lannak. (Vége következik.)

A spanyol népről.
Az érdek, melylyel Spanyolország regényes

vidékei, költői népe s dicsőségben és csapásokban
oly gazdag története iránt mindenkor viseltetünk,
napjainkban nagy mértékben fokozódott. A leg-
közelebbi napok történetei ugy szólván a világ
szemét fordították a vi-uló Castilia és a sok ablaku
Escurial felé. Nem lesz talán érdéktelen, most
alkalmilag rövid rajzot adni a spanyol népről, mely
iránt — valljuk meg az igazat, — minden érde-
keltségünk daczára sem tápláltunk valami ked-
vező véleményt. A Pyreniiusok chinai falnak tet-
szettek előttünk, melyen tul szép hegyek, völgyek,
régi góth-stylü templomok és tömérdek zárda
feküsznek. A barátok jármát nyögő népet tudat-
lannak és tanyának tartottuk; miután 15.673,000
ember közül a legutóbbi összeszámlálás szerint
csak 12.000,000 tud irni és olvasni. Egész tiszte-
lettel ismerve el a senoriták fekete szemeinek és
apró lábainak báját, magát a spanyol népet bizony
csak arra valónak hittük, hogy fandangót tán-
czoljon és a bikaviadalokat nézze. Az utóbbi ese-
mények azonban meggyőzhettek bennünket abbeli
tévedésünkről, hogy a kormány hibáit vittük át
sok tekintetben a népre.

De különben is, ha a spanyol föld népének
jellemét szorgalmasan és mélyebben tanulmányoz-
zuk, lehetetlen rosz véleményünkben megmarad-
radnunk egy nemzetről, melynek annyi és olyan
tudora, művésze és hőse volt. Spanyolország nem
központosított, centralizált föld, mint például
Francziaország. A különböző tartományok, melyek
hajdan mindannyian önálló, független királysá-
gok, herczegségek voltak, megtartották máig
saját szokásaikat, erkölcseiket s ethnografiai te-
kintetben is különböznek egymástól.

- Nagyon természetes, hogy egy ilyen külön-
böző elemekből álló népnél gondolkodásmód és
érzés, szokások és erkölcsök tekintetében is nagy
különbséget találunk. És ez a különbség nagyon
jelentékeny; valamint az is, mely jellem dolgában
az alsó és felsőbb osztályok között létezik. Mig a
közönséges spanyol élczes, elég természetes ész-
szel megáldott, valóságos született szónok, addig
az elhiresedett álmodozással, rajongó ürességgel,
hiábavaló gőggel és e mellett könnyüvérüséggel
inkább a felsőbb osztálybelieknél találkozunk.
Találóan jegyezte meg valaki, hogy a spanyol élet
legnagyobb és leghiresebb festője, Cervantes, a
lovagi Don Quixote és a paraszt Sancho Pansa
rajzával, a koplaló Rozinantéval és a szolga jól
tartott szamarával a most emlitett ellentétet akarta
feltüntetni. . „ ,

Hogy a népviselet a arczjellegek mennybe
különböznek egymástól, képünk mutatja. A vig
andaluziai a mint a tamburm hangját meghallja,
rögtön kész az utczán eljárni a fandangót. Tánczai
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különben mór eredetüek, noha magukon hordják
vidám kedélyének, szenvedélyességének és költői
lelkületének kinyomatát. Fölizgatják ezek kép-
zelmünket, lebilincselik tekintetünket és megza-
varják érzékeinket. E tánczokban játszik az an-
dalazi nép elénk, forgó, tüzes, érzéki jelleme. Más
alkalommal bővebben szóltunk róluk. Arab vér
foly a murcianok ereiben is, kiknek hazája hajdan
egy kis mór királyságot képezett. Ezeket honfi-
társaik nem a legjobb szemmel nézik. Egy ilyen-
forma közmondás is szól róluk: El cielo y suelo
es bueno, el entresuelo malo. (Ég és föld jó ott;
de az ember nem sokat ér.) Különösen boszuál-
lóknak tartják őket s átalában a mór jellemből
sokat örököltek. Viseletük olyan, mint a valencia-
bélieké: ezüst czifrázatu gombok játszanak legna-
gyobb szerepet rajta. Valamint az arab vért, ugy
az arab viseletet is legjobban megőrizték a valen-
ciaiak. Tarka kendőjük, mely fölül csúcsban fut
össze, a turbánra emlékeztet és jól illő ellentétet
képez a nép barnás arczszinéhez. A valenciai jó
érzésü, munkás ember, kiben nyoma sincs a spa- I

tartomány közti különbséget a nép folyton fenn-
tartja, noha a föld már régen több tartományra
van darabolva. Itt találjuk politikai és f öldirati
tekintetben Spanyolország központját; itt lakik a
spanyol népjellem legbüszkébb képviselője, kinek
nyelvjárása az egész nemzet irodalmi nyelvéül
fogadtatott el. Különös nép a Mancha lakosai,
Új-Castilia déli réazén. Száraz földjükön sáfrány,
kender, len és az a hires hagyma terem, mely a
spanyol konyhában oly nagy szerepet játszik.

A különböző néptörzsek, melyeket itt röviden
bemutattunk, mind birnak képességgel a hala-
dásra, mivelődésre és az ország minden jóval
meg van áldva. Csak jó kormány hiányzott eddig
s ennek hiánya szomoruan ellensúlyozta amaz
áldásokat. Következzék uj kor Spanyolországra,
mely a haladás és fölvilágosodás fáklyája mellett
az ország és nép szunnyadó erőit ébreszsze föl!

vakáczión, itt irta első, nyomtatásban is megjelent
szép dalát, a Búza mosó leányt, mely a másodikkal
Erzsi a Körös partján czimüvel együtt előbb a
kassai,, Jáczint"-ban látott világot, később a„Czin-
balom"-ba is bement, s ma is megállja helyét.

1835-ben az eperjesi kollégiumba ment jo<»i
tanfolyamra, s ott az ifjusági nyelvmivelő társa-
ságnak, unokatestvérével Sárossy Gyulával, (ki-
vel a sors különös játékából, egy évben és egy
napon láttak két testvér anyától napvilágot) egyik
mozgató lelke s munkás tagja, egyszersmind fő-
jegyzője is volt.

A jogi tanfolyam bevégeztével, joggyakor-
laton először Debreczenben a kerületi, majd Pesten
a királyi táblánál, összesen négy évet töltött; az
1839—40-iki országgyülésen pedig b. Wenkheim
Béla, akkor Békésmegye követe oldalánál mint
magán Írnoka, nem annyira a szokott dictaturai
másolással, mint a kerületi és országos ülésekről
magánjegyzetek s rendes napló vitelével meg-
bizva működött.

1840-ben kitünő sikerrel tevén le az ügyvédi

Murcián. Aragoniai. Valenciai

nyol restségnek; van sok jó oldala, de goromba
és alattomos. Valencziáról mondják: Paraiso ha-
bitando por demonios. (Paradicsom, melyet ördö-
gök laknak.) A. valenciai nyelvjárás nem oly
kemény, mint a cataloniai és malorcai, melyhez
különben nagyon hasonlit. De nem a castiliaihoz,
tehát a tulajdonképeni spanyolhoz.

Egész más ember az ország északkeleti vidé-
keit lakó aragoni. Lágy kedélyt hiában keresnénk
nála; erő, bátorság tüntetik ki őt, s csatában,
harczban ellensége is becsülni tanulja. De e tar-
tományban földmivelés, ipar, kereskedelem nagyon
alanti fokon állanak, ugy hogy e z t tartják Spa-
nyolország legelhanyagoltabb részének. A Portu-
gál határán fekvő s a Tajó által átszelt Estrama-
durát durva, de jószivü és vitéz nép lakja. A
városok itt el vannak hanyagolva; a lakosság
legnagyobb része földmivelő. Az északon fekvő
Asturia népe nem vegyült soha össze a mórokkal,
ereiben tiszta, nemes góth vér foly, mire nem
kevésbbé büszke, mint arra, hogy az ő tartománya
volt bölcsője a castiliai monarchiának. Tőlük délre
Ó- és Uj-Castiliában laknak a castiliaiak. A két

Andaliziai. Uj-castiliai.

Spanyol népviseletek.

Szakál Lajos.
Szakái Lajos, Bék4s vároa országgyülési kép-

viselője, kinek magyarosan férfias arczvonásait
mutatjuk be ma olvasóinknak, a közélet és tevé-
kenység több terén, a megyei és társadalmi élet-
ben s mint népköltő az irodalomban ismeretes
névvel bir. Egész élete valódi magyar jellemmé
domborítja ki alakját; minden hosszasabb jellem-
zés helyett azért legczélszerübbnek véljük tevé-
keny és közhasznu élete főbb vonásaival rajzolni
le szellemi arczképét testi képe keretéül.

Szakái Lajos 1816. február 12-én született,
Békésmegyében, hol atyja Ferencz egy század-
negyeden túl viselt községi jegyzői hivatalt, s
anyja Halász Zsuzsanna, most is tisztes öreg-
ségben s jó egészségben él.

Elemi iskoláit a falusi gyermekekkel együtt
járta, gymnasiumra pedig Mező-Berénybe, majd
Debreczenbe ment, hol a nyelvészeti, költészeti
s bölcsészeti folyamokat kilencz év alatt végezte.
Költői hajlama már itt elég korán fölébredt. 1833
őszén, Kőrös-Tarcsán a szülői háznál levén szüreti

Asturiai. Valenciai. Ó-castiliai.

vizagát, kikapta oklevelét s ettőlfogva a megyei
élet terén látjuk őt működni, szülő megyéjében,
előbb mint tiszteletbeli ügyészt, majd rendes al-
jegyzőt, majd 1848 ban először, s 1849-ben másod-
szor megválasztott főjegyzőt. A jegyzői toll
mintha csak kezébe termett volna. Mellette több
fontos és kényes megbizást is teljesitett, tudván
szólni a nép nyelvén s hatni a társadalmi téren
is. Tevékeny részt vevén a forradalomban, mely-
nek a hivatalos működésén kivül, forradalmi köl-
teményekkel is nem egyszer adott hangot, a fegy-
verletétel után többszöri feladásnak, kutatásnak
8 zaklattatásnak volt kitéve.

Neve ekkor a jóval előbb már ismeretes volt
az irodalom, jelesen a népköltészet terén. A po-
zsonyi országgyülésen tartózkodása alatt irta leg-
sikerültebb népdalai egyikét: a „Megkövetem a téns
nemes vármegyét" kezdetűt, mely a vidéki és táj-
szinezettől egészen ment, s tisztán lélektani mo-
tivum körül forogva, legszebb dalaink egyike.
Ugyanott a Ligatust, egyik kitünő példányát a
naiv dalnak, a Ragyás legényt, Szőlős leányt,
Menyasszonyt stb. megannyi szép éí sikerül dalt,
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melyek csakhamar elterjedtek, átmentek a nép
ajkára s könnyüségök, természetes folyásuk és
népies zamatuk által az irodalomban is méltó
feltünést okoztak.

Erdélyi János, a már akkor kitünő aesteti-
kus és költő s a népköltészet különös kedvelője és
ismerője, 1842-ben nagyobb utat
tevén a hazában, Szakái Lajost,
régi barátját is meglátogatta. Az
egyszerü költőt, ki a nép között
élve s magát azzal egészen azo-
nositva igénytelenül költötte egy-
szerü szép dalait, válogatott dalai
kiadására ösztönzé s tőle 40 dalát
átvette. Igy jött létre a „Czimba-
lom," mely az akkori irodalmi vi-
szonyok közt valóban ritka siker-
rel, 1100 példányban eszközölt ki-
adásban, a nélkül, hogy könyvke-
reskedésbe ment volna, előfizetés
utján s úgy szólván a háztól ugy
elkelt, hogy egyetlen példány sem
maradt fenn belőle. Az igénytelen
kis füzet nemcsak az éneklő nép-
nek s dalos ifjuságnak lőn kod-
venczévé, hanem az irodalom s
kritika részéről is nagy elisme-
résben részesült. Bajza az „Athe-
naeum"-ban kedvezőleg nyilatko-
zott felőle; az első rangu irók ba-
rátságukra méltaták a költőt, ki
szerénységében igényt sem tartott
az irói névre. Petőfi 1849-ben
meglátogatta őt, ismerni akarván
a „paraszt poétát, ki a Legátust és
Megkövetem-et irta" s egy egész
napot töltött házánál. Erdélyi Já-
nos pedig még huszonkét év mulva
is (1855.) „Egy századnegyed a
magyar szépirodalomból" czimü
czikkében, melegen emlékezik meg
róla és hatásáról.

A fegyverletétel , annyi ha-
zafi közt az ő életében is forduló
pontot képezett. A hivatalviselés
nem füllött leikéhez s a magánéletbe vonult visz-
sza. Maga kevés urbéri földnek levén ura, ha-
szonbérleti gazdaságot s terménykereskedést
kezdett, csakhogy megtarthassa függetlenségét.
Jó és rosz évek, szerencse és csapások egymást
váltották fölötte, de bár érzékeny veszteségeket
szenvedett, s
élete keresmé-
nye nem egy-
szer volt meg-
semmisüléstől
fenyegetve, bár
az élet gondja
súlyosan nyom-
ta, ő meggyő-
ződését soha

sem bocsátotta
áruba. Ez biz-
tositá neki a
jók elismerését
s a nép bizal-
mát. Igy lőn,
hogy 1856-ban
Gyulán, majd
Kőrös-Tarcsán
a legelő-elkü-
lönzési kényes
ügyben, a nép
által ő bizatott
meg az ügyve-
zető elnökség-
o-el s fel ad a-
Jának ép oly

ügyességgel,
^nintbuzgalom-
mal felelt meg;
minek elisme-
réseül, neki, a
fáradozásáért

jutalmat nem
kérőnek.a gyu-
lai nép egy 80
holdas telket
szavazott meg,
a kőrös-tarcsai
is méltói jutalomban részesítvén őt. Nem ke-
vesebb sikerrel fáradozott, b. "Wenkheim László
és Bodoky Károly mellett, a békési virágzó
takarékpénztár létrehozásán is, s annak esz-
méjét a középrend, sőt a nép előtt is megked-
veltetni s a társadalom minden rétegét részvétre

buzditni, senki nála jobban és sikeresebben nem
igyekezett; mely jó szolgálatának elismeréseül őt
azon egyesület alelnökéül is választotta. Ezenki-
vül tettleges részt vett az alföldi vasutat illető
előleges tanácskozmányok s munkálatokban; s
többi közt már a negyvenes években a szolnok-

Szakál Lajos.

aradi szárnyvonal érdekében fennálló békéstnegyei
vasuti bizottságnak is jegyzője, később az alföldi
vasut érdekében Gyulán alakult vidéki bizottság
ügyvezető alelnöke volt.

Az anyagi érdekek mezején, irodalmi téren
is munkálkodott, kivált Vizszabályozási s vasuti

kéziratot Palugyai Imrének engedte át, ki azt
nagy statistikai művébe csaknem egészen beig-
tatta. Később sem szünt meg dolgozni a lapokba
s az övé volt a Petőfi szobor ügyében is a legelső
felszólalások egyike.

1865-ben, az alkotmányosság föléledtével, az
„ad hoc" bizottmányi gyülésen, is-
mét neki kellé vezetnie a jegyző-
könyvet, valamint a magyar mi-
niszterium kinevezése után 1867-
ben, a visszaállított megyei életet
ismét az ő főjegyzői tolla inaugu-
rálta Békésben. Az 1865. deczem-
ber 10-kén megnyilt törvényho-
zásba Békés városa két vetélytárs
fölött őt választá meg képviselő-
jéül. Meggyőződése a Deákpárt
soraiba vonta, s e pártnak keve-
set beszélő, de buzgó tagjai közé
tartozik.

A társadalmi és politikai moz-
galmak azonban nem vonták el őt
a múzsától. A „Czimbalom" negy-
ven dala 1862-ig mintegy 25 új
népdallal szaporodott. Ettől kezd-
ve 1865-ig pihentette ugyan lant-
ját; de az országgyülési élénkebb
pezsgésü s mozgalmasabb élet is-
mét fölhangoltatta vele , a lant
idegeit." S dalai, a régi egyszerü
népies hangulat forrásából, a régi
elevenséggel buzogtak ismét elé.
Ugy hogy most már, a 25 év előtt
megjelent s elkapkodott Czimba-
lom második kiadáea épen kétsze-
res tartalommal, 40 helyett 80 dal-
lal van sajtó alatt. Dalai forma
és tartalom tekintetben valódi nép-
dalok, folyékonyak, keresetlenek s
mindenkitől élvezhetők; hasonlók

. " a mezei vadvirághoz, melyet nem
a formák sokfelesége, hanem a szín
gazdagsága s az illat tesz kedve-
sekké. Képei természetesek, hangja
meleg, gondolatai eredetiek, nyelve

szüztiszta magyaros s minden izében népies.
Egyénisége is olyan. A becsületes magyar

ember mintaképe; gyűlölője minden álságnak,
férfias, s a mellett gyermekien szívélyes is egy-
szersmind, őszülő fejjel örökvidám kedélyü. Óhajt-
juk, hogy e tulajdonait soká őrizze még meg az

élet; s piros-
pozsgás mü-
zeája soká me-
ritsen még friss
és enyhitő italt
számára 8 ál-

tala népünk
számára, az
egészség és ke-
dély üde for-
rásából.

—á~ r~

Füzér vára (Abaujmegyében ) - Greguss János eredeti rajza.

tárgyakban irt vezérezikke! által. S itt említhet-
jük mög, hogy a megyei életből is számos eleven
irt tudósitása látott napvilágot, előbb a „Jelen-
kor", majd a „P- Napló" hasábjain. Előbb már,
még a forradalom előtti években irta meg megyéje
helyrajzi és történelmi ismertetését; a terjedelmes

füzér vára.
Abaujme-

gyében Kassa
városától dél-
keletre mint-
egy négy órá-
nyi távolság-
ban, ama magas
hegylánczolat -
nak — mely

Abauj kelet-
ről Zemplén-
megye hosszá-
ban mintegy
bekeríti, Szu-
rok nevü erdő
koszorúzta ka-
nyarulatán.egy
magas sziklán

kétszázados
romokban áll
Füzér vára:

hajdan urainak
sok költséggel,

roppant fáradsággal rakott alkalmas és kényel-
mes lakhelye. Eredete ismeretlen; csak annyi
bizonyos, és Fejér György okmánytárában is
feltalálható, hogy a XV. század elején már a
Perényiek nagyidai ága birta. 1430-ban Perényi
János és Miklós testvérek, Péternek az ország-

élet; s piros-
pozsgás mú-
zsája soká me-
rítsen még friss
és enyhitő italt
számára 8 ál-

tala népünk
számára, az
egészség és ke-
dély üde for-
rásából.

—d~ r~
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birónak fiai Zsigmond király új adománya mel-
lett erősitik meg magukat e vár birtokában.
Bél Mátyásnak .kéziratban maradt „Abaüjme-
gye leirása' szerint Imre nádornak fia Péter,
a hires koronaőr is, ki Bécs- Ujhely börtönében
ialt el 1548-ban, birta volna Füzér várát, és azt
I. Ferdinánd iránti hütlenségéért veszté el; utóda
azonban Gábor, noha elöbb Izabella hive volt,
utóbb I. Ferdinánd pártjára térvén, visszakapta
többi birtokával e várat is, mig 1567-ben történt
halálával annak birtokosa is megszünt lenni.
Utána a Báthoriak ecsedi ágát találjuk Füzér
birtokában; e családból utolsó ura Báthori István
(kinek leányát Erzsébetet, a vérben türdő csejtei
szörnyet, Nádasdy Ferencz vette nőül,) Ecseden
1003-ban tett végrendeletében igy szólt: „Füzér
várát hagyom Báthori Erzsébet asszonynak, mind
két ágán lévő maradékának Keresztúr nevü falu-
val eg}ütt," — továbbá ,,egy arany kelyhem va-
gyon, bátyáimul maradt, Nádasdy Ferencznének
hagyom." — E házasság folytán hatvan éven túl
a Nádasdiak birták Fűzéit is. mig az 1670-ben
lefejezett országbíró Nádasdy Ferencz hütlenség!
bélyegen többi javai közt ezt, is elvesztvén, is-
mét a koronára szált. — Időjártával Füzér vára
báró Károlyi László kezeibe jutott, ki után Des-
sewffy Imre örnagy és Keczer György maradékai
jutottak birtokába, és mindaddig lakhelyül hasz-
nálhatták, mig az utolsó Rákóczi forradalom ide-
jében több várral együtt leront atván, az idő
emésztő fogainak martalékául hagyatott.

' iV-ti.

A kelet-indiai, eh inai és ausztráliai
hajózás és tengeri-kereskedés.
Visin János, osztrák kereskedelmi tengerész-

kapitány Perzagnoból a cattarói öböl egyik kis
helységéből, teljes nyolcz évet töltött saját két
árboezos hajójával „Splendido"-vál a kelet-indiai-
chinai ea ausztráliai vizeken. Nehány évvel ez-
élőtt, a mint visszaérkezett hosszu utjából, egész
esemény volt látni és hallani e férfiut, ki oly
messze határokon annyi ideig lobogtatta Ausztria
vörös fehér zászlóját. A trieszti tőzsde egy több
tagu bizottságot nevezett ki, hogy a derék ten-
gerészt a hajózásra és kereskedelemre nézve érde-
kes oltani viszonyok iránt kikérdezze. Visin, rövid
kivonatban, a következő fölvilágositásokkal szol-
gált, melyek, reményijük olvasóinkat is fogják
érdekelni.

A Kelet-India, China és Ausztrália közé eső
utakra könnyü ottani hajós legénységet szerezni,
de Európába egy sem jő közülök szivesen. Erre
azonban könnyü angol, holland vagy spanyol és
portugál hajóst találni. Kevert hajós népot leg-
szokásosabb angol vagy spanyol nyelven vezé-
nyelni, mert e két nyelv legjobban el van az itteni
hajós népnél terjedve. Mig a hajó Indiák s Ausz-
trália közt jár, elég a hajós legénységnek a hajóra
léptekor egy havi fizetését előlegezni; de ha Euró-
pába indul a hajó, akkor ke't havi fizetés-előleget
kivánnak. Az európai s amerikai hajós legény
havi fizetése mintegy 30 ftra, a chinaiaké, ausz-
tráliaiaké mintegy 20 ftra megy. Ez utóbbiak
leginkább rizszsel, hallal, száritott hússal s vizzel
élnek; a többi ugy mint az európai tengerészek
szoktak. A Filippinák és Jáva szigetén fölvett
matrózokat tartozik a kapitány, a szolgálati idő
leteltével, saját költségén haza küldeni. Hong-
Kongban , Manillában, Singaporeban és Batavia-
ban rendes üzérek vannak, kik a hajót a kellő
legénységgel mindenkor ellátják. Mindamellett,
hogy Hong-Kongon és Batavián kivül az összes
kelet-indiai szigeteken s Chinát an sehol nincs osz-
trák ügyvivő (consul), mindenütt bizton számit-
hatni a helybeli hatóságok oltalmára és segé-
lyére.

A singaporei s manillai kikötőkben a hajók
minden szükségletéről könnyen és elég előnyösen
gondoskodhatni. Ausztráliában is ölcsó azélelem,
de a kézimunka rendkivül költséges. A hajójaví-
tás legjutányosabb a Filippinákon, hol a mester-
ember napszáma l 1 ,— l ' '•> frtra, mig az ausztrá-
liai kikötőkben 5 — (V,i frtra megy.

A hajózásnak legnagyobb ellensége, különö-
sen a chinai tengerpartokon s az ind-chinai ezi-
getségekben, az orkán, mely a déli 10 és északi
30 szélességi fok között, júniustól novemberig
borzasaó rombolást tesz. Az orkán közeledtét
rendesen három napos szélcsend, vagy sürü fel-
hők mellett apró esőzés előzi meg a a légsúljmérő
ez alatt 28-50 fokra hág fel. Ezenkivül Chiná-
ban s a Filippinákon májustól októberig éezak-
litleti, az év többi részében délnyugati szél ural-
kodik. A délnyugati szelek átalában rohamosab-

bak, gyakran erős esőzéstől kisérve ; mig a dél-
keletiek szárazak, csendesek.

A chinai tengerről, a Borneo-, Jáva-szigetek
s Singapore partjairól a legjobb, legmegbizhatóbb
térképek vannak, melyek utasításai nyomán köny-
nyen kikerülhetni a sziklákat, zátonyokat.

A chinai partok mentén járó tengeri rabló-
kat nehéz előre eléggé kerülni, mert hajóik ép
olyanok, mint a rendes kereskedő hajók; de ha a
kereskedelmi hajónak megbizható — különösen
európai — legénysége, egy-két ágyuja s kellő
számban kézi fegyvere is van, könnyen megfuta-
mithatni e rablókat, mert nem birnak valami nagy
bátorsággal.

Mi a hajózás jövedelmezőségét illeti: Chiná-
ból vagy Keletindiából legelőnyösb az Európába,
Ausztráliába, vagy a Manilla, Pai, Batavia és
Surabaia (Java szigete) közti rövidebb utazás.
Java és China közt kevés nyereség kínálkozik.

Chinában s 3z Indiákon átalában igen szaba-
tosan a rendesen kezelik és az áru átvételénél
azonnal fizetik a vitelbért, Ausztráliában e részt
kissé óvatos legyen a kapitány.

A ki- és berakodás, átvételi szabályok s a
várakozási napokra, a biztositási eljárásra stb.
nézve ép azon föltételek vannak ott is szokásban,
melyek Európában.

Chinában, a Filippinákon minden hajó ton
nánként V, tallér ré-bért fizet. Egészségügyi ki-
adása sem Chinában, sem Indiákon, sein Ausztrá-
liában nincs a hajónak.

Egészségi szempontból legtöbbet szenvedni
a forróláztól; különben mind Chinában, mind az
Indiákon ts Ausztráliában nem hiányzanak kóro-
dák, s ezek közt a jávaiakat átalában legjobbaknak
tartják. Egy-egy hajóslegény gyógyításáért és
ellátásaért naponként fél tallér fizetendő, s a kapi-
tány tartozik a nem belföldi betegekért előre az
egész gyógyítási s ellátási költséget lefizetni. Ha
odavaló matróza betegedett meg, annak gyógyí-
tási költségeiért nern felelős.

Az Európával való összeköttetésben legmeg-
bizhatóbb a singaporei vonal, melyen az ausztriai
levelek 35 nap alatt érkeznek el; a Chinából s a
Filippinákról Európába vagy viszont érkező le-
velek 45 napig vannak uton.

A közönséges kölcsönök, melyekre nézve
legelőnyösbek az angol és hollandus pénzváltók,
évi 8 százalékkal; a szerencsekölcsönök, tengeré-
szeti váltókra, 10—25 százalékkal járnak.

Legkelendőbb pénz a sterling, mely 4'/4—
4'/, mexikói tallér értékében van forgásban.

Előnyös lenne Ausztriából Chinaba, az ind-
chinai szigetekbe 3 Ausztráliába, lisztet, kétszer-
sültet, aczélt, papirt, kötelet, üveget, s len- és
pamut-szövetet vinni. A gyapjúszövetet ott nem
kedvellik: ennélfogva ezzel nem is volna tanácsos
kisérletet tenni. Onnan pedig Ausztriába igen
előnyösen hozhatni különböző fűszert, nyers és
feldolgozott selymet, theát, rizst, chinai tintát s
figyelmet érdemelnek az ottani faragványok fából
s elefántcsontból. Az Indiákról hozhatnánk borsót,
gyapjút, ólmot, szegfűszeget, gumit és festékfát.

Ausztráliában jó kelete van a kőszénnek,
bornak, szesznek; és ott olcsón vehetni gyapjút,
szarvasmarha- s juhbőrt, faggyut és viaszt.

. . . . Olvasónk mégis kérdhetné, hogy miért
közlők e távol vidékek hajózási és kereskedelmi
viszonyait épen most igy körülményesebben, holott
Visin, emlitett tapasztalatait már évekkel ezelőtt
kijelenté a trieszti tőzsde bizottsága előtt. Azt
hiszszük, hogy indokolva van, ha a hazai keres-
kedő világnak ezen chinai s kelet-indiai körülmé-
nyeket ujolag emlékezetébe hozzuk; mert a suezi
csatorna ügye, mely egész Európát már mintegy
l l év óta foglalkoztatja, mindinkább közeledik
azon ponthoz, melyen azt befejezettnek mond-
hatni. Ez által az adriai s középtengeri kikötők
nehány ezer tengeri mértfölddel közelednek az
emlitett vidékekhez s bizonyosan az atlanti Ocean
és ezek közt fönálló s mindig emelkedő kereske-
désnek, mely ma is mintegy 120 millió mázsa áru
forgalomra tétetik, jó nagy része — közhiedelem
szerint -.3-a — szintén a Földközi-tenger forgal-
mára száll át. Tehát jó azokat ismernünk addig
is, mig keleti expeditóink chinai viselt dolgait
tudtunkra adja. . — y—

Az ősrégi kova- és obsidian-eszkö-
zökről.*)

Három-négy év előtt alig sejditék honunkban,
hogy az emberi műveltség és ipar e legrégibb em-

*) Obsidian (Bouteilienstein) fényes, szélein sötét-zöl-
desen áttetsző, fekete üveg kinézésü és kagylós törésü kő:

lékei nálunk is feltalálhatók; de a mióta az ős
hajdankornak e maradványait kezünkbe foghatjuk,
mindinkább meggyőződünk arról, hogy alig van
határ, melyben simitott kőbaltákat, kőcsákányo-
kat, kőgyalukat , kövesüket, kŐgombokat ne
lehetne találni, sőt a sokkal régibb érdes lapu és
rendetlen élü kova- és obsidian-eszközök sem tar-
toznak a ritkaságok közé. Csak ismerni és gyűj-
teni kell ezeket, hogy saját nemzeti muzeumunkat
e tekintetben is Európa többi múzeumai mellé
állithassuk.

Midőn Jámbor Mihály járási orvos ur Mező-
Keresztesről (Biharm.) egy obsidiant küldött be
a magyar n. muzeumnak, bizonyosan nem is gya--
nitá, hogy ezen darabban, mely nagysága miatt
már mint egyszerü obsidian is igen nevezetes, az
őskor egyik legkitünőbb iparmüvét ajándékozá a.
nemzetnek, és honi régészetünket, tudtommal,
egyik legnagyobb kincsével gyarapitá. A mező-
keresztesi nucleus eddig az ősvilág legnagyobb
nucleusa, a nucleusok Toldija!

Mit értesz nucleus alatt V kérdé tőlem nemrég
levelében egyik régészünk. — Francziaországban,
hol a tudós akadémikustól az olvasni tudó napszá-
mosig mindenki meg van győződve arról, hogy
azon föld lakói ezer és ezer év előtt is legelső
müveltségü nép volt Európában, és aránylag
magasabb művészeti fejlődésnek örvendett, mint
akármely másik e világon; hol most, főleg a világ-
tárlat után és a st. germanói muzeum megnyitás*
óta mindenütt a kőkorról beszélnek, — mindenki
tudja, mi a niieletísz ! — En kömagnak nevezném,
ha ezen szónak a füvészetben és földismében más
értelme nem lenne. Addig tehát, mig valaki jó
szót nem talál, maradjunk a nucleus mellett, mi
egyébkint nem más, mint azon sok lapu, többnyire
kúpos vagy hasábos obsidian vagy kova-darab,
mely fennmarad, miután a késpengékre vagy
nyílhegyekre alkalmas szálakat vagy lemezeket
ütés által róla lepattogtatták.

Azon példány, melyet Szabó Samu tanár a,
kolozsvári muzeumból Párisba hozott, nagy feltü-
nést okozott az anthropologiai kongressuson.
Azóta 6 &yj másikat is küldött be Maros-Vásár-
helyről, és egy harmadikat is igért. A 4-dik darab,
moly csak diónyi nagyságu, Ároktőről való és Sza-
lay Ágost uré; ez volt az első magyarországi pél-
dány, melyet láttam. Az 5 ik és 6-ik darabot Kelé-
csényi József ur ajándékozá a m. egyetemi régiség-
tárnak; ezek Nyitra-vidékiek. Gyanitottam, hogy
a muzeumokban, obsidian czég alatt lehetnek kő-
eszközök is,s kérdést intéztem Hantken barátom-
hoz, és valódi meglepetésemre a fennebb érintett
darabot nyertem lerajzolásra és közlésre. Bizo-
nyos vagyok benne, hogy ez az európai tudósok
közt feltünést fog okozni.

De mindez csak anyag, melyből és melyről
készültek azon fölötte élea, feketés, élükön zölde-
sen áttetsző kés- és nyilhegyek. Kérdés már most,
vannak-e pengéink is? Bizonyosan vannak, és ta*
lán nagyobbak, mint akárhol a földön; csakhogy
ezekre eddig senki sem ügyelt. A mezőkeresztest
pengék ő'/a hüvelyknyi hosszúak, majd 8'" széle-
sek és alig domboruak valának ; meglehet, hogy
egészben vagy töredékben számos kézen meg is
fordultak, vagy hogy a felső-magyarországi ter-
mészeti-tárakban obsidian név alatt fel is lelhetők,
Bár ne sajnálnák az illető tárak őrei, vagy egyes
ásványgyűjtemények birtokosai ezen sorok olva-
sása után a kova- és obsidian példányokat figyel-
mesen megvizsgálni, vajjon nem léteznek-e köz-
tük hasábos vagy kúpos darabok, melyek nem
birnak az ásványtani formálásnak lapjaival, hanem
emberi kéz által szántszándékosan körül-körüí
leütés vagy lepattogtatás által képezett egyen-
közü lapokat mutatnak.

Eddig csak kevés ilyen kova vagy obsidian
lemez, nyílhegy stb. fordult elő, mint p. o. Nyitra,
Baranyamegyéből Kelecsényi József és Horváth
Antal urak darabjai közt, de az egyetemi régiség
tárban vannak obsidian szálkák Tokaj és Pécs vi-
dékéről is; s erősen hiszem, hogy ha hazánkfiai
ezen tárgyaknak nagyobb figyelmet fognak szen-
telni, és főleg a bojtárokat, pásztorokat, a a
földnépét egyátalán buzditnák az obsidian fekete,
üveg-forma és tiizkö, lapokkal ellátott, de nem
puskakő, darabok gyüjtésére, nemsokára e tekin-
tetben is igen érdekes gyüjteményekkel fognánk
birni.

Bő uratást lehet remélni a csontbariangokban
a csepegő kő rétegei alatt, és azon helyeken, hol

az ősi népek lakomáztak és konyhahulladaik föl-
lelhetők.

Minden e szakba vágó tudósitást, mint a
honi őstörténelemhez valo adatot köszönettel
Tesz régiségtudományunk nevében

Pest, 1868. okt. Rómer Flóris.

Egy új egérfogó.
Azon sok mindenféle találmány közül, mely-

lyel Amerika évenkint meg szokta ajándékozni a
világot, bemutatunk egyet. Woodside egérfogója
ez, melynek az az előnye van a régibb szerkezetű
egér- és patkányfogók fölött, hogy miután az ál-

Amerikai

dozatot megcsípte, magától nyilik ki ujra és igy
pinezénk, kamaránk hivatlan vendégeire nézve
oly siralmas munkáját folyton végezheti. Az egé-
szet egy pad vagy asztal szélére kell erősiteni,
mely mellé valami edényben viz helyezendő, hogy

a megfogott s halálosan megsebesitett egér ebbe
pottyanjon. Szerkezete különben a következő:
Alul, a külső oldalon van egy kerek nyilas (C),
mely csak olyan tág, hogy rajta egy patkány feje
kényelmesen befér. E fölött van egy föl és le
mozogható, hosszabb rud, melynek alsó, kiszéle-
sített részéhez (A.) két éles kés van erősitve,
melyek megfelelő nyílásokon keresztül C-be jut-
nak s a patkánynak vagy egérnek odaszorult fejét
megsebzik. A rud felső végén D. kallantyuval van
összekötve, mely egy keret tetejét képző, vízszin-
tes tengelyen nyugszik. Erre zsineg van csavarva,
melynek lecsüngő vége E. sulyt hordja. E suly
közvetíti a gép önmozgását, mely abban áll, hogy
a kések hirtelen lecsapódnak, azután megint ere-
deti helyöket foglalják el. A D. kallantyut és a
zsineget súlyával tartó tengelyen van egy foggal
ellátott zárkerék(F.J, mely fog egy vékonyabb rud
felső végébe akad. Mint látni lehet e vékonyabb
rud alsó végén szintén egy kaüantyu van, mely
egy rövid tengelyen nyugszik. Evvel van kapcso-
latban a csalétket tartó horog. (G.) Hogy történik
a fogás, könnyü belátni. Az egér csak a C nyila-
son keresztül juthat a csalétekhez. A mint érinti
és meglöki a horgot, a vékony rud leszáll, fölül a
tengely megfordul s a kések leesnek. A patkány-
nak vagy egérnek vége van és beleesik a vizbe.
A kések azonban hirtelen főlemelkednek mert F.
kerék foga belekap H. mélyedésébe. Mivel az egér
a horgot elbocsátotta, a vékonyabb rud is ujra
elfoglalhatja régi helyét. Az egérfogó ujra várja
és megfogja áldozatát. A mint a suly a zsineggel
egészen leereszkedett, /. fogantyú segélyével ujra
*-á lehet a tengelyre csavarni. — Feltalálója az
:gésznek Woodside, Zanesvilleben, Észak-Ame-

rika Ohio államábau.

E g y v e l e g .
**(A marhahus ára, különböző időkben.) 1800-

ban egy font marhahus 7 bankó krajezárba került,
majd 1808 ig fokozatosan 18 krra, 1809 ben 27
kr, 1810-ben 30 kr és 1811-ben 33 krajczárra
emelkedett. Mint tudjuk, 1811. febr. 20-án meg-
jelent a pénzügyi pátens, s ez időtől kezdve a
bankjegyek majd mindennap más árfolyammal
birtak. Árfolyam szerint o. é. számitva 33 bankó
krajczár körülbelül 5 krt tett. 1811. márcz, havá-
ban esjy font marhahus 13' s váltó kr, vagyis 9 o.
é. kr volt. 1812 ben 14 kr, 1813 ban ismét 8 kr,
1814 ben l l kr, 1815 ben 19 kr,az 1816 ésl817-h\
szűk esztendőkben 27 o é., s a köv. 1818 évben
rögtön ismét 18 krra szállott alá, sőt 1819. és
1820 ban egész 12 krra. 1821-től 1834-ig 12-15

kr. között váltakozott az ár; 1834-től 1844-ig 15
—17 kr között. 1845 tői állandóan megmaradt a
hus ára egész 1848-ig, a midőn isegy font 21krba
került; 184,9 ben 26 krra szökkent. Migl850-ben
már ismét 24"kr volt, s 1850. aug. 31-én a husár-
szabást megszüntették. 1851-ben 21 kr maradt az
ár; a következő két évben 26krrament; 1854-ben
28 krra, s 1855 és 1856-ban 29V2 krra rugott;
1857-ben ismét 21 krra szállott le, 1858-ban 26
krra, 1859-ben és 1860-ban 28 krra; 1861-től
1864-ig állandóan 32 kr volt az ár, mig 1865-ben
30 kr, 1866 ban 32 ká 1867-ben 34 kr, és 1868-
ban már eddig is 36 krra o. é. rugott egy font
marhahus ára.

** (A nivella,) mely jelenleg Triesztül, azaz: a
tengertől egyenesen Kolozsvárig az indóház pont-
jáig terjed, "azt mutatja, hogy Kolozsvár 1049.4
lábnyira fekszik a tenger szine és átlagosan 700 láb-
nyira az alföld rónái felett. Ezáltal alkalmunk
nyilik az eddig ismert magasságméréséket össze-
hasonlítani, s ebbSl az összehasonlításból meggyő-
ződni, hogy kié a pontosság babérja. Brassai saját
adatai nyomán (mások nem levén kaphatók) 1025-,
a trigonometricus felmérés 1098- és a nagy-sze-
beni doktorok 1192 láb magasságot kapták, ebből
kitünik, hogy Brassai csak 24, a trigonometerek
49, a szebeniek 143 lábnyit hibáztak. Látjuk hit,
hogy a magán szorgalomé a dicsőség. E mellett
még a nivellánál is megeshetik, hogy 12 lábnyi hiba,
mert Trieszt ésKolozsvár között a távolság nagy,
s igy ha a Brassai és a nivella számból egy
középszámot csinálunk 1037.2 láb lesz a pontos
magasság. — (M. P.)

** (Szer az „igazak álma'- ellen.) Még nem
oly nagyon régen történt, mindössze is C3ak husz
esztendeje, hogy VIII. Keresztély dán király 1846.
május 17. az aarhausi monostorhoz rendeletet in-
tézett, melynek tartalma ez: „Tudomásunkra jut-
ván, hogy az alvás a templomokban nagyon elha-
rapózik, legkegyelmesebben elrendeljük, hogy a
monostor minden községében rendeltessék ki né-
hány férfiu, kik körüljárjanak a templomban s az
alvóknak egy hosszu csapóval fejére üssenek s
így ébren tartassák a templomba járókat."

** (Sajátszerü hiressség.) Liliében nemrég
meghalt egy híresség a maga nemében, az ottani
fogház veteránja, 92 éves korában, melyek közül
45 évet a fogaágban töltött. 1815-ben Brune
marsall szolgája levén, ennek érdemjelét tulajdo-
nitotta el, Valenciennesbe utazott és ott a csapa-
tok fölött szemlét tartott. A büntető törvénykönyv
nem ismer gonosztettet, melyet azóta el nem kö-
vetett volna. A fogházban azonban csendesen vi-
selte magát, 8 szigoruan megtartotta a házi ren-
det.

a vulkánok közelében, hazánkban leginkább a Hegyalján
találtatik. E köböl az ös-korban baltákat, vésőket, nyíl-
hegyeket, stb. készitettek. — B, F.

Nehány előadás a népszínházban.
(Foreítier Pál. — Giboyer fia. —Vörös ház — A regény

vege. — III . Richárd.)

„Bem apó" öles, vörös betűs, fekete falraga-
szai leszakadoztak, eltüntek az utczasarkokról s
helyöket szerényebb utódok foglalták el. A vén
Gellért szines röppentyűi végkép elröpp3ntek, a
minden este tűzben volt hadsereg elszéledt, a tisz-
tek levetették egyenruháikat, a lengyelek éneke
elhangzott, az öreg tábornok és Petőfi nyugodni
tértek és csöndesen várják a föltámadást a jövő
tavaszon.

A budai mag ?ar szinészet téli szállására köl-
tözött, a iánezhid melletti népszinház igénytelen
épületébe, melyhez nevezetes történeti emlékek
%'annak kötve. Ugy halljuk, a városi tanács el
akarja zavarni innen e kis, lelkes sereget, u»ely
oly kitartó küzdelmet folytat évek óta a részvét-
ienség ellen és e küzdelem folyamában annyi jelét
adja életrevaló ágának. A mostani szinház helyére
szállodát akarnak épiteni, s helyette a várszínhá-
zát engedni át. A csere azonban korántsem lenne
előnyös, mert a pestiek, kikből a népszinházi
közönség legnagyobb része áll, még a Iánezhid
szelével, viharával csak szembeszállanak néha-
néha, de már azt csak nem kivánhatja tőlük senki,
hogy éjszakának idején hegyet is mászszanak.
Azért csak épüljön az a szálloda máshova.

A közelebbi előadások Budán mig egyfelől
a müvezető és szinészek buzgóságáról tanúskod-
tak, másfelől arról, hogy a közönség is kezdi
méltányolni e buzgóságot. Bár budai polgárok

' tisztes arczaival nem igen találkoztunk, de a szé-
keknek legalább fele el volt foglalva és a budai

'népszínházban ez is ritkaság volt eddig.

T Á R H Á Z .
Csak uj darabot hármat adtak elő mosta-

nában. Egyik Augier Emil franczia drámája:
,,Forestier Pál." (Először adták nov. 4-dikén.)
Augier, mint többi szinművében , ugy ebben is
eltér a franczia iskola hatásvadászó irányától.
Sok benne a költői, az igazán emberi, a lélektani-
lag való. Festve v<in egy fiatal művész, kit atyja
egy kedves, szelid teremtéssel házasit össze, msg-
szakitván viszonyát előbbi kedvesével. Ez azonban
utazásából, mely alatt elkeseredésében más karjai
közé vetette magát, visszatér s ujolag hálójába
keríti Forestiert. Mikor neje ezt megtudja, önzetle-
nül, tisztán, szerelemből föl akarja áldoz-ni magát
férjeért, ki megindulva és megtérve borul eléje.
Kár, hogy a sok szép jelenet költői nyelvét a prózai
forditás nem adta vissza.— Ugyancsak Augiernek
hires darabját „Giboyer fií"-t is adták nemrég.
(Okt. 31.) Ennek hőse egy talentumos, szenvedé-
lyes a szabad eszmékért rajongó ember, ki azon-
ban, hogy fiát neveltethpsse, bérbe adja tollat. A
cynikus Giboyert, ki érzi, hogy bár gonosz, vét-
kes, de mégis tele van jósággal és igazsággal,
kitünőleg adta Molnár.

Még egy kis uj franczia vigjáték került
szinre: ,,A vörös ház" czimmel. (Novem. 6.) Egy
párisi polgár falusi házat v<?sz, mely már évek óta
nem volt kiadva, melyben azonban egy fiatal festő
két czimborájával háboritlanul, házbérről nem
aggódva éldegélt. Egy gyilkos történet költésé-
vel megrémiti most a festő a háziurat, ki számos
mulattató körülmény összetalálkozása folytán, őt
ma»át is haranniának tartja. Végül minden kide-
rül lén, természetes, hogy a házasság sem maradhat
el. Inkább b >hózat ez, mint vigjáték s a közönség
sokat nevetett főkép Virágon, ki egy elzászi ka-
tonát adott. — Ugyanazon este adták Szépfaludi
„A regény vége" czimü vigjátékát. A darab

genesise homályos: a szinlap forditásnak mondja,
a kritikusok eredetinek. Mindenesetre jobb, mintha
a szinlap mondta volna eredetinek és a kritikusok
forditásnak. Meséje elég ügyes. Egy fiatal irónak
regényt kell kezdeni egy lapban. Mit irjon? Leirja
a szomszéd nyaralót szép, fiatal, özvegy úrnőjével
s első közleményét végzi azzil, hogy ennek egy
fiatal ember szerelmet vall. Az özvegy mugára
ismervén a leirásban, megharagszik s öreg ügy-
vádjébez folyamodik, hogy akadályozza mew a
folytatást. Az iró azonban megjelenik a szép ha-
ragosnál, hogy együtt gondolják ki a regény foly-
tatását. Azonban hirét veszik, hogy a lap, mely-
ben a regény kezdő lőtt, megbukott. Nincs hát
mást mit tenniök — az életben folyta'ják s vég-
zik azt be. Ez mind jól van, csakhoay vannak
benne elnyújtott, szükségtelen jelenetek, melye-
ket átdolgozhatna vagy kihagyhatna szerző. Ko-
csisovszky Borosa kisasszony jól játszott benne.

Nunc venio . . . „ I l l Richard"-ot Shakespeare
e nagyszerü tragédiáját is láttuk a budai szinpa-
don. (Nov.̂  7.) Molnár játszotta a czimszerepet s
bár nem mindenütt tanusitott egészen helyes fel-
fogást, egyes jelenetekben művészi erejének oly
bizonyságait adta, hogy drámai színészetünk jelen
szomoru viszonyai között csak örülhetünk. Nem
volt meg benne a gazság önfeledt elevensége,
kedvtelése, csak a vad, sötét embert láttuk, ki
boszut akar állani mindenkin, a márt a természet
csúfnak alkotta. Pedig Richard jellemének nem
ez az egyedüli vonása. Hmeni nagyon szép volt
az a jelenet, mikor anyja átkai elől menekülni
akart. A többi szereplők . . • eszünkbe jut, hogy
Császárné elég ügyes vígjátéki, Varhidiné sou-
brette szinésznő, Virág jó komikus stb. és hallga-
tunk, Beőthy Zsolt

t .
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irodalom és müvészet.
— (77/ szakmunka.) Heckenast Gusztáv ki-

adásában megjelent: „A természettan elvei alkal-
mazásukban a gazdászatra, különös tekintet-
tel Magyarország gazdasági viszonyaira." Irta
Wagner László, a budai kir. műegyetemen

a mezei gazdászat tanára. Ára 1 frt 60 kr. — E
22 ivnyi kézikönyvben szerzö azon főbb termé-
8zettani elveket adja elő, melyek a legszorosabb
összefüggésben vannak a mezőgazdászattal s me-
lyekkel tisztában lenni hazánkban is ép oly szük-
séges egy értelmes mezőgazdának, mint azt a
szomszéd államokban látjuk,ha nem akarjuk, hogy
a földmivelés terén is elnyomjon bennünket az
európai verseny. Elmultak az idők, midőn Ma-
gyarország nagy területe s jó földje már biztosi-
totta számunkra az elsőséget, mertaműgazdáezat
megmutatta, hogy a tudomány segélyével a leg-
mostohább vidékeken is, kövekből is kenyeret
lehet teremteni az embernek. — Szivesen üdvöz-
lünk azért minden oly törekvést, mely mezőgaz-
dászat! értelmiségünk kifejtésére irányul, s mivel
a jelen munka könnyen érthető, egyszerü nyelven
adja elő a gazdáknak legszükségesebb alapismere-
teket, bátran ajánljuk.

= (A „Századok,") a magyar történelmi tár-
sulat közlönyének idei folyamából közelebbjelent
meg a 8-dik füzet. Benne van Horváth Mihály
kolozsvári beszéde; Hornyik Jánostól: a ráczok
ellenforradalma 1703—1711 (első közlés); id. gr.
Teleki Domokostól: „Basta György emlékirata
Rudolf császárhoz 1602-ben;" Pesty Frigyestől
történeti könyvek bírálatai s a tárczában több
érdekes kisebb közlemény.

— á — r — (Két költöi beszély) jelent meg egy
füzetben b. Kemény Endrétől: „A lámpatorony" és
,,A szerelem." A fiatal szerzőtől a költői tehetséget
elvitázni nem lehet. Az első alkatrész ahoz, t. i. a
képzelődés nem mindennapi mórtékben látszik
művein. Különösen festései , melyekben dúsan
részletez s a valót a költöttel sok helytt szeren-
csésen olvasztja egybe, tanusítják képzelete gaz-
dagságát. A Dágó szirtjeinek leirása, az első be-
szélyben, igen szép részlet és a müvészi festés
iránti fogékonyságról egyiránt tanuskodik. Di-
cséretet érdemel a fiatal költőben, hogy nagyobb-
szerü lélektani feladatoktól sem riad vissza, s
nem akar a mindennapiság körében s a sekélyes
felületen maradni. E tekintetben mindkét beszé-
lye nemcsak komoly törekvésről, hanem hivatott-
ságról is tanuskodik. De ki kell mondanunk azt
is, hogy Kemény Endre tehetsége még fejletlen
a a kezdőség minden bélyegét viseli magán. A
költészet két legnagyobb mesterségében: a jellem-
zésben és alakításban távolról sem bir még biztos
kézzel. Egyes vonások a jellemzésben mutatják
ugyan az oroszlánkörmöket , de szintoly nagy
hibák viszont azt, hogy még sok élettapasztalás-
nak 8 irói gyakorlottságnak kell járulni tehetsége
kifejtéséhez. Az alakitás, kivált a Lámpatorony-
ban igen gyönge. A humor, mely müveiben gyak-
ran jelentkezik, még igen kezdetleges. A komoly
és vidám elemek összeolvasztását nem érti még s
a czélzott hangulatot felidéznie csak ritkán sikerül,
bár tagadhatlanul sikerül néha. Hibája: saját ala-
nyiságának tulsága és gyakori előtérbe tolása is,
mivel a nagy költők, ritkán, mint előnynyel élnek,
de mi gyakorlatlan kézzel csak hátrányul szolgál
a münek s zavarja a hatást, kizökkentvén az elő-
adás rendes menetéből s rontván a költői illuziót.
Hogy a külformáról is szóljunk valamit: az is sok
gyarlósággal bir még. A Lámpatoronyhoz a nem
könnyű nyolczas stanza van választva, hat első
sorában két hármas rimmel, melyre a két végsor
páros ríme fordul. De rimei igen gyakran gyarlók
s rythmusa alig Van. Megemlitjük még, hogy
Kemény E. már elöbb nyujtott be két költői be-
szélyt a Kisfaludy-társasághoz, melyek bár kia-
dásra nem fogadtattak el, már figyelmet ébresz-
tettek. Tapasztalás, gondolkodás, gyakorlat, az
elvitathatlan tehetséget, reméljük, teljesen ki
fogják fejteni.

Köziiitézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémiában) f.

hó 9-kén a mathematikai és természet-tudomá-
nyi osztály tartott ülést Kubinyi Ágoston elnöklete
alatt. Egy fiatal tudós, dr. Akin Károly olva-
sott székfoglalóié czimen: „Az exact tudományok
jelen állásáról Magyarországon." A fiatal tudós
egy kissé magas paripára ült és csak úgy feny-
nyen leczkézte nemzetünket, kormányunkat, tör-
vényhozásunkat. .,A tudomány hatalom", e té-
telt — ugymond — szeretik hangoztatni nálunk
is; azonban a tudósok életeminálunk nyomoru alá-
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rendeltség. Nem tesz érettük senki semmit; meg
vannak vetve életben és társadalomban. Nálunk
egy napszámos többet kereshet az éven át, mint
egy tanárnak az egész évi fizetése. A politechni-
cumi tanárok nyomorultul vannak fizetve. Az
egyetemnél pedig a valódi tudósok számára nincs
hely; a magán-tanári állomások betöltői legtöbb-
nyire charlatánok(I) A József-műegyetem helyzete
nyomoruság. Az akadémia számára is épitett a
nemzet egy fényes palotát, de a tudományokra
nincs pénz; a palota ablakainak tisztítása évenkint
400 frtba kerül, a könyvtárnak pedig a külföldi
tudományos új könyvek megszerzésére nincs több
évi 1000 forintjánál. — A lipótvárosi templom a
tájékozatlan épités miatt beomlott," stb. stb. E he-
veskedés és leczkézés ellen Greguss, Ballagi,
Szász K., Rónay, Rómer és többen élénken föl-
szólaltak. A „Budapesti Közlöny" következő
tényt közöl, mintegy czáfolatul Akin ur állítá-
saira : „'V olt egyszer egy jeles képzettségü fiatal
magyar ember, a ki Angliában egy hirneves phy-
sikus oldalánál volt segéd, s némi irodalmi névre
is jutott már. Ez — miért, miért nem, nem tudni,
— egyszerre haza jött. Itthon nem talált életmó-
dot. És ime az akadémia, a kormánytól 10,000
frt évi segélyt nyervén természet-tudományi czé-
lokra, elbatározá, hogy physikai muzeumot fog
felállítani, s bár ez még messze volt a létesüléstől,
igazgatóul alkalmazta tisztességes jó fizetéssel az
ifju embert. Ez történt két évvel ezelőtt. A phy-
sikai muzeum felállítása mindeddig nincs befe-
jezve, de az igazgató élvezi a fizetést és dolgozik
külföldi folyóiratokba idegen nyelven irt érteke-
zéseket. — Ezt a fiatal embert pedig ugy hivják,
hogy : dr. Akin Károly." — A második felolvasást
dr. Than Károly tartá: Varga Vincze értekezését
olvasván fel a „Kovasav vegyüléki képleteiről."
— Az akadémia legközelebbi nov. 16-ki ülésében
Síüágyi Ferencz fog a,,Heidelbergi káté" ügyére
vonatkozó felolvasást tartani.

** (A magyar történelmi társulat) f. hó 5-én
tartott választmányi ülésén a titkári jelentés fel-
olvasása és néhány apróbb belügy elintézése után
Bottka Tivadar olvasott fel értekezést, melyben a
Wesselényi-féle összeesküvésben részt vett Le-
szenyeit igyekezett tisztázni. Utána Knauz Nándor
értekezett a régi időszámlálásról s végül Rómer
Flóris olvasta fel Jedlicska Páltól a pozsonyme-
gyei vereskői vár leirását. A gyülésen tagok ugy
mint közönség szép számmal voltak jelen.

Egyház és iskola.
** (A m. k. közmunka- és közi. miniszterium)

decz. 10-dikén téli hajóiskolát nyit meg, melyben
esti órákban több, leginkább pesti kereskedelmi
akadémiai tanár fogja a hajósoknak szükséges keres-
delmi és hajózási ismereteket tanitni. Hallgatóul
fölvétetik mindaz, ki valamely hajón legalább
félévi hajós szolgálatot tett s tizennegyedik évét
betöltötte és irni s olvasni tud. — Az^egyéb erre
vonatkozó határozmányok a hivatalos lapban té-
tetnek közé.

** (Szombathelyen) államgymnasium felállí-
tása határoztatott el. A város kijelentette, hogy
annak idején minden tőle telhető áldozattal járul
ahhoz.

** C^J na9y gymnasium.) A trencséni négy-
osztályu gymnasium, a Trencsénváros közön-
sége által felajánlott 400, s illetőleg 600 ftnyi
évi járuléknak, valamint az 5-ik és 6-ik osztály
számára szükségelt helyiségekre nézve elvállalt
bebutorozási és fentartási kötelezettségnek elfo-
gadása mellett, a tanulmányi alapból adandó 2740
ftnyi évi segélylyel az 1868/9. tanév kezdetétől
fokozatonkint hatosztályu nagygymnasiummá ala-
kittatik át.

** (Dunavecszi lelkész) és főesperes n. t. Csi-
kay Imre urat, a solti egyházmegyében levő
tanitók, a tanítói gyámintézet megalapítása em-
lékéül — melyben főtényező volt — neve napján
értékes ezüst pohárral tisztelték meg.

** (A protestáns egyházi és iskolai czélokra)
rendelt évi általányból ő Felsége dobokamegyei
Kékes ref. egyházközségnek iskolája épitésére
200 frtot engedélyezett; trencsénmegyei Beczkó
községnek új iskolaház épitésére az udvari uta-
zási pénztárból 1000 frtot adományozott.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A lótenyésztés előmozditása czéljából)

közgazdasági miniszter rendeletet intézett a gazd.
egyletekhez, melyben fölhivja azokat, hogy műkö-
désök területén, egy tenyésztőkből és szakértőkből
egybeállitott állandó választmányt alkossanak,
mely a vidék lótenyésztése érdekeit és igényeit

képviselve, a földmivelési miniszteriumnak az irá-
nyu törekvéseit gyámolitsa s a teendő intézke-
dések végrehajtását magára vállalja.

** (Budán) a főúton kiütött a marhavész,
azonban a rögtön alkalmazásba vett ellenszer
valószinüleg gyors elhárítását fogja eszközölni
a bajnak.

** (A közös hadügyminiszter) bécsi hirek sze-
rint elhatározta keresztülvinni azon már többször
felmerült tervet., hogy a hadsereg ruházata nem
az állam, hanem válalkozók által történjék, ugy
hogy kész darabokra fog magán iparosok között
verseny nyittatni.

** (A Micsei és Ráth-féle pesti szalmakalap-
üzlet) egyik főnöke: Ráth Károly 50 aranyat bo-
csátott a közoktatási miniszter rendelkezésére,
hogy ösztöndijképen oszsza ki oly magyar nép-
tanítók közt, kik a népet a szalmaipar meghonosí-
tására sikerrel buzdítják. Ez alkalommal egy-
szersmind a lapokban egy czikkfcen bizonyitja,
hogy a szalmafonás mily üdvös eredményü. Drez-
dában valami 120 szalmakalapgyár évenként 8
milliónyi kalapot gyárt. Toskanában évenként
nyolcz millió frtnyi szalmafonat készült. Appone
helységben, hol egy számüzött flórenczi család
honositá meg ez ipart, évenként 670,000 szalma-
kalapot gyártanak. Az olasz királyság évi kivitele
már három millióra megy. Hazánkban is Hajdu-
Nánáson, hol egy Olaszországból visszatért katona
volt a szalmafonás kezdeményezője, jelenleg több
ezer forintra megy a forgalom. Komárommegye
dologházában Ordódy Pál elsö alispán szintén si-
kerrel honositá meg ez év elején a szalmafoná&t.
Ennélfogva Ráth K. inditványozza, hogy a nép-
neveléssel kapcsolatban határozzák el, hogy a
szalmafonást, mint népipart, a haza minél több
vidékén bonositsák meg.

** (A Dunatorkolat felé való kereskedelem)
lényegesen könnyebbült az által, hogy a porta
eltörölte a 2°/0-nyi kiviteli vámot, mely a szulinai
raktárakba felülről érkezett s onnan tovább kül-
dött áruktól fizettetett. Oroszország is tett az
osztrák átviteli kereskedelemnek némi könnyítést
a csomagolásban, a mennyiben ezután csak egy-
szerü vászonboriték kivántatik.

Közlekedés.
•# (Az erdélyi vasut) engedélyezése ügyében

irják, hogy a gőzmozdony-vasutat engedélyező
okmány — a törvényhozás megegyezésének fenn-
tartásával — kormány és a vállalkozók részéről
aláiratott. E vonalak lesznek: a fővonal N.-Vá-
radtól Kolozsváron, Tövisen, Segesváron át Bras-
sóig; Gerendtől mellékvonal M.-Vásárhelyig; Tö-
vistől összekötő vonal az arad-fehérvári pályához
és szárnyvonal Nagy-Szebenbe. E vonalokon 41
állomás van tervezve s határidőül kitüzvék: Ko-
lozsvárig 1869. decz. végeig; Kolozsvártól Bras-
sóig 1872. okt. l-ig, a m.-vásárhelyi szárnyvonal
1870. decz. végeig. Ezen, vasuthálózatunk kiegé-
szitése és különösen Erdély felvirágzása érdeké-
ben oly kiváló fontosságu vonalak engedélyezésé-
nek jóváhagyása iránt hir szerint már e napokban
megtétetnek az alkotmányszerü előterjesztések.
Az egész 801/, mértföldnyi pálya mértföldenkint
46,750 frttal biztosittatik az állam részéről; a vál-
lalkozók egy millió frt biztositékot tesznek le s az
államköltségen tett eddigi munkálatokat illő kár-
pótlás mellett átveszik. Az engedélyidő 90 év.

Mi ujság?
•ff (A képviselőháznak) f. hó 10-én tartott

ülésébon a baloldali delegátusok •. Ghyczy K.,
Tisza K., Bónis S., Ivánka Imre, Manojlovics
Emil, Papp Lajos, Perczel Mór, Szontágh Pál,
Somossy Ignácz, b. Simonyi Lajos és Várady
Gábor beadták lemondásukat. 11-én Deák indit-
ványára elfogadta a ház a lemondást, és új válasz-
tást határozott. Kerkápoly Károly is fölmenteté-
sét kérte egészségi okból.

:£}: (Fiume ügye) elintézésére országgyűlé-
sünk négy tagu küldöttséget választ, hármat a
képviselőház, egyet a főrendi.

** (A delegácziók megnyitásának napja) hét-
főre halasztatott; a német delegátusokkal lejő
király ő Felsége is, s a királyné is bevonul a bu-
dai palotába, hol a delegácziók ittléte alatt tar-
tózkodni fog az egész udvar.

** (Lónyai és Bresztl) pénzügyminiszterek
között a „Ll." távirata szerint komoly összeütkö-
zés történt volna azon okból, mert Lónyai az
államjavak eladásból 13 millió frtot követel,
Bresztl pedig egy krajczárt sem akar adni.

44: (Adakozás az olasz szükölködöknek.) A
„Hon" nov. 6-ki számában egy Turinból keltezett
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 46-ik számához 1868.
levél jelent meg, melyben az „Egységes Olaszor-
szág" czimü jótékonysági egylet adja tudtul
Jókai Mórnak, hogy „Olaszország ez idő szerint
oly szomoru napokat él, minőket még nem élt
soha." Ugyanez a társaság volt, mely Magyaror-
szágra, szűkölködése napjaiban, jelentékeny meny-
nyiségü segélyadományokat küldött. E levél után
egy mást is közöl a „Hon", melyben az inség van
leirva; végül felhivja adakozásra az összes nem-
zetet, ez ügy fölkarolására a többi lapot. ,,Kérjük
a jótékonyság adóját buzgón,— irja Jókai — nem
tétovázva még annak tudatában sem, hogy nem-
zetünk csak kezdetén van még annak, hogy két
évtized sanyargattatásait kiheverje, s nem esve
kétségbe még azon tapasztalástól sem, hogy pár
év óta csaknem a kimerültségig igénybe vették
erszényünket, jó akaratunkat a legkülönnemübb
segélyezések. Mi kiapadhatlan forrásra hivatkoz-
tunk s a túlbecsülés vádjától felment bennünket a
tapasztalás."

** (Szentkirályi Mór) tanácsülésben vett bu-
csut volt tiszttársaitól. Gamperlnek bevezetése
után megjelent Szentkirályi s neki megható
szavukkal mondott bucsut Gerlóczy főjegyző.
Gerlóczy beszédét szünni nem akaró éljenzés kö-
veté Szentkirályira, ki nagy hatásu, azellemdús
és igen tanulságos hosszabb beszédben ajánlá ma-
gát továbbra a jelenvoltak szives barátságába, s
rőgtöni ött beszédben, melyet Szentkirályinak is
mert kitünő logikája nagy mértékben fűszerezett,
fejtegette azon programmot, melyet magának alá-
irt akkor, midőn a főpolpármesteri állomásra vál-
lalkozott. Mennyiben sikerült azt neki megoldani,
arról mondjon itéletet a közönség; azt mégis ki-
mondja, hogy a város szellemi érdekeinek eme-
lésére, a közegészségügy javítására, az ipar és
kereskedelem fejlesztésére és a közvagyonosodás
gyarapitására megtétettek a fő lépések, és ezeknek
már is oly alapja vettetett mög, a mire, ha nem is
rövid idő alatt, szilárd építményeket lehetend
rakni.

** (A keletázsiai expeditió) egyik visszalépett
magyar tagja helyett Xantus János fog kikül-
detni. Xantus Singaporeben csatlakozik a töb-
biekhez, s ő, ki oly sokáig járt a világ minden
tájain, bizonynyal hasznos tagjává lesz az expe-
ditiónak.

** (Beust) közös külügyminiszter köszönő
levelet intézett az akadémia titkárságához, a mi-
ért az akadémia kis termét a delegáczió ülésezésé-
nek átengedte.

** (Azon belga társaság,) mely ajánlatot
tett v; lt Pestvárosának sok nagyszerü építkezés
iránt, a Hon tudósitója szerint feladatott az ottani
fenyitő hatóságnál s nagyszerü szédelgések, csa-
lások nyomába jöttek; csaknem egész Európa
pénzpiacza érdekelve volna. A vizsgálat folyik s
örülhetünk, hogy kiderült a dolog, mielőtt nálunk
is kárt tettek.

** (Az aradi vár börtönéből) csak e napokban
szabadult ki egy szerencséden politikai fogoly.
Neve Neumayer Mihály volt bécsi kertész, ki
Latour meggyilkoltatása bünrészességének gyanú-
jában elzáratván, daczára minden amnestiáknak
husz évi börtönbensinylődött. Fogva van még egy
lengyel is Kozlowsky Lőrincz, ki mint az 1863-ki
lengyel felkelésben compromittált, mai napig is
fogva van. Az „Alföld" reméli, hogy ez tudomá-
sára jutván a magyar kormánynak, közbevetendi
magát a katonai hatóságnál a szerencsétlen fo-
goly kiszabadítása végett.

** (Székesfehárvárott) Schvarcz Gyula 833
szavazattal választatott meg képviselőnek mosto-
ha atyja Zalay 375 szavazata ellenében.

** (Sugár László) hires zsiványt, ki 7 évi
súlyos börtönre volt itélve s a fogságból megszö-
kött, közelebb ujra elfogták B.-Gyarmat meilett.

Sugár, kit egyik rabtársa ismert és adott fel,
majdnem elegantiával volt öltözve, s egészen
ujonnan szervezett részvénytársasággal rabolt
Nógrádmegyében.

** (Aradmegye) utolsó közgyülésén két zsidó
törvényszéki ülnökké, egy harmadik pedig aljegy-
zővé választatott.

** (Ifj. Csáthy Károly,) kinek Debreczenben
szépen berendezett könyv-, mű- és zeneműkeres-
kedese van, ujabban Nyíregyházán nyitott hasonló
kereskedést, örvendetes dolog Szabolcsmegye
azon vidéke részére, mely mindig lelkes pártfo-
gója volt a magyar irodalomnak.

** (Kövessy Ede) átalános elismerésben része-
sült bűvész legközelebb országszerte rendezendő
előadásai jövedelmének egy részét Bem hamvainak
Aleppóból Marosvásárhelyre leendő átszállítására,
s itt emelendő emlékszobra tőkéjének gyarapitá-
sára ajánlotta fel. Ugyancsak Kövessy Ede nem-
rég több száz forintra menő összeget adott át az
aradi vértanúk emlékszobrára.

** (Nemesség.) A Stápa család bogdándi elő-
nevet nyert, Gottesmann Adolf erdőbaktait.

** (Névváltoztatások.) Vukovics János Ma-
darász-r&, Vidlicska István Villási-ra, Konecsni
József Lovassi- ra, Krautschneider János Kasza-
bi-ra., Hirn József Velösi-re, Jancsik Ede ea test-
vérei Ivánfi-ra. változtatták neveiket.

** (Jász-Apátiban) közelebb kut-ásás alkal-
mával, öt öl mélységben, két mamuth-fogat talál-
tak. Az egyik fog, mely hét font súlyú, az egri
főgymnasium múzeumának birtokába jutott. Az
agyar, mint mondják, hat láb hosszu volt, de a
kútásó azon hiedelemben, hogy arany van benne,
összetörte, a töredékből négy darab szintén az
emlitett muzeumban van.

** (Négy öreg bécsi államférfi) e napokban
akar a Nilus országába rándulni, gyengült egész-
ségük helyreállítása czéljából. Ezen társaság tag-
jai báró Krausz, a legfelsőbb törvényszék nyug-
díjazott elnöke, Czörnig báró, a statistikai tanács
nyugdíjazott elnöke, a nálunk is ismert Grehrin-
ger, a néhai államtanács nyugdíjazott elnöke, és
Liemann udvari tanácsos, szintén nyugdíjazott.

** (Buenos-Airesben) magyar-osztrák egylet
alakult, melynek czélja alaptőkét gyűjteni s az
anyaországokkal összeköttetésbe lépni, a honfiak-
nak tanácscsal és tettel szolgálni, a betegeket
és szükölködőket segélyezni. Elnöke Czecz János
tábornok, pénztárnoka Scheiner Armin, titkára
Schweiczer M.

** (Csudás növény-állat.) Franczia lapok
irják, hogy a pekkingi császári kertben van egy
Tibetből származó, hias-toa-tomehon nevü igen
ritka növény, mely nyáron át növény, télen pedig
15 centiméter hosszúságú barnás rovar. Az átvál-
tozás természetesen nem rögtöni, hanem lassan-
kint történik, előbb feje tünik elő, azután teste,
szeme, háta, hasa. Ép ily lassan változik át ismét
növénynyé, hogy a második télen ismét állattá
legyen. Mindkét állapotban erősitő szer az emberre
nézve.

. Nemzeti szinház.
Péntek, nov. 6. „Az ál-jó emberek:1 Vigjáték 4 felv.

Irták Barriere és Capendu, ford. N. N.
Szombat, nov. 7. „A fekete dominó." Vig opera 8 felv.

Zenéjét pzerz, Auber.
Vasárnap, nov. 8. „Aesopus.'' Eredeti vigj. 5 felv.

Irta Rákosi Jenő.
//et/ö, nov. 9. „A bajusz." Eredeti vigjáték 3 felv. Irta

Szigligeti.
Kedd, nov. 10. ,.A zsidónö." Opera 5 felv. Zen. szerz.

Halévy. — Hotter Ilma k. a. föllépte.
Szerda, nov. 10. „Angyal és Daemon." Vigj. 3 feW.

Irták Covrey és Deperty, ford. Zsivora József, — és
„Reggeli eiőtt:' Drámai tréfa 1 felv. Irta gr. Fredro S. ford.
Radnótfáy S.

Csütörtök, nov. 12. „Lalla Boukh." Opera 2 felv. fe-
néjét irta Dávid Bódog.

Szerkesztői mondanivaló.
— • N.-Károly. F. M. Bármily örömet is okoznaönnek,

ha „igénytelen müvet irodalmi lapunk tündöklő tengeré-
ben (!) mint annak milliomod részét, pihenhetőnekvélnők'"
— sajnálattal kell kifejeznünk, hogy ez örömet önnek meg
nem szerezhetjük, mert verse oly rosz balladának, mint
prózája levélnek.

—N.- Várad. D. F. , A szerelem" tehetségre mutat,
bár hosszura van nyujtva. A költöi beszély (mert inkább
az, mint ballada) nem bir érdeket gerjeszteni. Nem kö-
zölhetők, de az elsö némi reményre jogosit.

— Pest. H. I. Kun László udvara sokszor elcsépelt
tárgy, melyhez on egyetlen új vonást, nem tudott adni. A
hang olyan, mint a rigmusoké.

— Pest. S. P. Valóban „gyenge compositiók '— mire
mi azt mondjuk Krisztussal: „Te mondád."

| — Aszód. Részünkről is szivesen újítjuk meg a viszonyt.
! A küldöttek közül a balladát közöljük is, de 7-ik vers-
' szaka két utolsó sorát a „várok—árok"' végzettel, eszmé-

ben és formában egészen új kőt sorral szeretnők felcse-
rélni.

— Pest. B. T. El nem tudjuk gondolni, micsoda habok
lehetnek azok, melyek a Tisza partjáról ide a Dunapart-
jához futkosnának. A két kis dal egyike sein ér érőt.

— Sáp. Torda. B. I. A versben van némi kedves
hang; de egyéb kevés. Az egyes részletek következetesség
nélkül következnek egymásra. Igyekezzék több öszhan-
got hozni be az alkotásba.

— Á. J. A népjegyzőkhöz. Eszméjét teljességgel nem
oszthatjuk. Micsoda kaszt-szellemtől sugalt gondolat: arra
izgatni, hogy a jövő országgyűlésre minden megyéből
legalább egy népjegyző választassék meg képviselőnek!
Jegyző vagy nem jegyző : választassék mindenütt az, a ki
e fontos hivatásra legalkalmasabb s a választók bizalmát
legjobban birja. Ezen a normán a kereskedők oda izgat-
hatnának, hogy minden megyéből választassék legalább
egy kereskedő; a néptanitók, hogy legalább egy népta-
nitó; az iparosok, hogy legaUbb egy iparos; s igy tovább
minden hivatás-béliek. Szép kis kaszt-gyülés lenne abból.

8AKKÜÁTÉK.
468-dik sz. f. — A nagyszombati

remetétől.
Sötét.

a b c d e
Világos.

Világos indul s a 3-ik lépégre mattot mond.

A 483-dik számu feladvány megfejtése.
(Grimsehav W.-től, Londonban..)

Világos. Sötét.
!.Bd4-e4 f5—e4-
2- Fh5-f7 tetsz.sz.
3. Ff7-d5, vagy: He8-c7, v.: b6-b7 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Debreczenben: Zagyva
Imre. — Karczagon : Kacsó Lajos. — Csákváron: Kling
Iván. — Sárospatakon : Váczi István. — Petécsén : llády
György. — F.-Nyáradon: Gérecz Károly. — A pesti
sakk-kör.

Rövid értesítés. F.-Nyárád. G. K. Az ötös(!?) fel-
adványnál két lépés is elég: Fb5—c4.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- ésl Katholikus és protestáns

hetinap j naptár
Görög-orosz

naptár

15
16
17
18
19
20
21

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt
Péntek
Szomb.

November
D24B.A.oltal.
Edmund püsp.
Csodát. Gergely
Eugen, Hilda
Magy. Erzsébet
Bódog hitv.
B. Assz. avatása

;D 23 Lipót
' Ödön, Ottm.
Anián
Jenő, Odo
Erzsébet
Jolánta
Ilma

Novemb. (ój
3 F 24 Aceps.
4 Joanik
5 Galakczion
6 Pál püsp.
7 33 vértanu
8 Mihály
9 Onesiphor

Izraeliták
naptára

ííislav R.
lKislavR
2 Esöér. im
8 Bálv tisz
4 Bermann
5 [k. elég
6 B. .Terem
7 S. Vajisl 7 16J4 17Í321 6 0 39 10 45

TARTALOM.
Vallás-szabadsági mozgalmak Spanyolországban (kép

pel). - Népdalok. — Két kis gyermek a felhőkben. —
A Tónainé leánya (folyt.). — A spanyol népről (képpel).
- Szakái Lajos (arezkép). - Füzér vára (képpel). -

A kelet-indiai, chinai és ausztráliai hajózás és tengen-ks-
reskedés. - Az őrségi kova- és obsidian-eszközokról. _-
E gy új egérfogó (képpel). - Egyveleg. - Tarhaz: Ne-
hány előadás agNépszinházban. Irodalom és müvészet.
- Közintézetek, egyletek. - Egyház es iskola. - I p a r ,
gazdaság, kereskedés - Közlekedés. M. ujság ? - N e m -
zeti szinház - Szerkesztői mondanivaló. - bakk-játék. -
Heti-naptár. _^_______ .
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L magyar-uteza 21.sz.)
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HIRDETÉSEK.

élet- és jövedék-biztositó-társulat.
A társulat állásának kimutatása 1868. szept. 30-án.

Társtagok:
11868. augusztus végén , 39,125
1868. szeptember „ 39,320

Aláirások:
31.96(5,905 frt. 94 kr.
32.092,267 „ 94 kr.

Vagyoni állás:
7.610,387 frt. 52 kr.
7.729,185 „ 84 ,

INövedék . . . . . . 195 125,362 frt. — kr.
A 7.729,185 frt. 84 krból álló tőke, következőleg van elhelyezve, és pedig:

6.55ö,50ü frt. — kr. az állam által biztositott különféle vaspályavállalatok ezüst-elsőbbségi
kötvényeiben.
földtehermentesitési kötelezvényekben.
18tí0-ki sorsjegyekben,
csehországi záloglevelekben,
társulati biztositó-levelekrei kölcsönökben.
készpénzben kiegyenlítésül.

1.705,550
342,500
535,500
457,660

2,381
30
1)8

összesen: 9.600,092 frt. 28 kr.

Szám-
szerint

1371
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

Társ-
tagok

786
947
1110
2186
2391
2471
2839
2891
4283
8860
3C43
3105
2692
2358
1741
891
70-4
636
172
92
55
46
21

39320

Aláiratott

680953j -
66 827
812527

2072312
1812658
1738521
2065678
1998579
3662683
3065474
2285376
2230881
2086955
2583698
185735*
746673
698300
572726
145269
97852
69170
80673
61125

32092267

50

25
77
80

16
35
10
48
47
28
12
50
60
50

94

Befizetések

291846
266296
295867
665314
í30787
423266
475405
402237
692017
521626
343H3) -
280345I 28
2405Í9
260876
209664
38092
41404
20168 24
10768 73
3H77 60
1618! 12
1183
774 87

6017130 74

Kamatjöve-
delem és nye-

reség

120067
96634
97872

235070
174339
121615
132814
103000
202286
132941
76541
54206
45653
64262
Ut-27
3123
4610
1365
102^
177
67
14
6

1712054 60

Vagyoni
állás

411914 14
S62931 46
393740 08
900585 04
705077: 12
5Í4912' 62
608220! 18
505237] 46
894303! 99
654667
420254
334íöl
286183
325138
25S692
41516
46014
21533
11793
3554
1685
1197
781

7729185

47
02
S9
07
ől
37
60
68
75
22
71
4-í
01
Ol

34

A
ĥitelpapírok
vétel-ára

367639
326747
360130
827412
645724
508879
573784
481828
840789
628616
407952
325712
279840
819479
247624
41332
45591
21368
11788
3431
1593
1192
683

7269113

A magyar-, horvát- és tótországi vezérttgynökség: Pesten, régi színháztér 4. sz

118,797 frt. 82 kr.

Kölcsön
társulati
biztosító-
levelekre

44191
36132
33530
72828
59325
36015
34434
23398
53409
25882
12105
8609
6136
5460
5803 265 07

184 15
21 25

Menyasszonyi készletek,
anyneiníi, ingek, szoknyák, fökö-
tók, harisnyák, zsebkendők btb.

minden áron.
Árjegyzék bérmentve.

lluinbnrgi és hollandi
vászon.

Tfirs F.-nti Pesten,
vá zi-utcza ,,a nagy Kristóf" mellett.

Iliinzfsek, fehérnemű, csip-
kék. 255 (3-8)

Börbajok
valamint

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

biztositása mellett, íendel:

Sugár F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

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

Elfogad naponkint ll órá-
283 (10—12)

Megkereshető levél által is.
tól l-ig-

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

Ajánlja magát mindennemü legkitünőbb szerkezetű gőzgépek s gőzkazá-
nok szállítására minden megkívántató nagyiágban; készit továbbá közlógépeket
(Transmissionen) s berendezőn alkatrészeket,gépek-.papir- és légsiesz-gyárak,
valamint vaspályák stb. számára. Gyártmányai szilárdságáért gyárának hírneve s
nagyszerűsége eléggé kezeskedik.

ü^*" A megrendelések rendkivüli olcsó árakért s a leintő legrövidebb
idö alatt eszközöltetnek.

IW" Közelebbi tudósitást nyerhetni Pesten, Teréz-város, háromsziv-
utcca23-ik gzám alatt, I ld ik ajtó. 285(4-12)

I S H \ \ I > \ S : H FERENCZ
ajánlja ezennel a t. cz. közönség figyelmébe tiszta, szagnélküli és vízmentes

Bör-zsir-készitményét,
mely kitünően alkalmatos a következö czélokra:

1-ször. Mint bebiaonyult jóságu szer, me'y mindennemü bőrlábbelieket, még
a legfinomabb hólgyczipőt is, a ruganyczipókkel vetélkedő módon, tökéletesen
vlzathntlanna tesz, azokat ezenfelül puha és hajlékony állapotban tartja, s tar-
tósságukat tetemesen növeli.

2-szor. Mint kitünő, « tartósságot biztositó szer minden bőrnemüeknél, ne-
vezetesen lőszerszámok-, géphajtó szijak-, kocsifedelek-, fúvók- és bórtömlóknél,
melyek ezen bőr-zsir alkalmazása által nemcsak vizáthatlanokká, hanem legfőbb
mértékben hajlékonyakká és tartósakká válnak.

3-szor. Mint elismert hatásu szer tyúkszemek és lábfagyások ellen.
Alkalmazása igen egyszerü, s minden egyes dobozhoz használati utasitás

mellékeltetik.
Kapható % _ '/» 1 fontot tartalmazó pléh-szelenczékben.

1 ft 1 ft. 50 kr, és 3 forintjával.
Egy tyúkszem és lábi'agyás elleni üvegcse 50 kr.

283 (5-6)

Főraktár Magyarország részére:

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

Titkos 308 (2 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint mtgán gyakorlat foly-
tán tdbb ezer betegen legjobbnak
bizonyult mcd szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medeti-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7— 9-ig,

délután 1-4 óráig.
8 W Dijazott levelekre azonnal

valattzoltatik, s kívánatra a sy.sgy-
•zerek is inegkűldetnek.

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

vászon- és batiszt-kendők
tuczatja: 3 ft 75 król 16 ftig

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

Kése női váüzon-készletek^
minden áron. 256 (3-4)

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

játszőszelenczék
2 — 12 darabbal, melyek közt: szekrény-
kék, szivartárczák, svaiczi házikók,
fényképészeti albumok, íróeszközök,
keztyü-szekrények, szivartáskák, do-
hány- és gyufa-szelenczék, bábok, dol-
gozó-asztalkák s mindezek zenével;
székek, melyekre ba ráülünk — zenél-
nek, mint legujabb tárgyakat tisztelet-
tel ajánl 306 (1-8)

Heller J. H. Bernben.
Karácson! és ujévi ajándokal a

fentebb tlősoroltaknál misem lehet
jobb s alkalmasabb. Sálon okban s be-
tegek ágyain mindezeknek sehol sem
volna szabad hiányoznia. Árjegyzékek
bérmentve küldetnek meg; minden-
nemü kijavítások elfogadtatnak. —
Készmüvek nagyszerü raktára.

ügyvédi ügynöki iroda.
, Vidéki ügyvédtársaimtól, egyletek, társulatok, községek és magánzóktól stb.

elfogadok minden megbizásokat, melyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyek-
I ben a Buda-Pesten székelő kir. miniszteriumok, kir. Curia, váltó- és városi törvény-
1 székek, társulatok és egyleteknél közbenjárást, megszorgalmazást, értesítéseket
I stb. igényelnek. 6 e

Czélja ügynöki irodámnak a vidéki ügj esbajosokat a jövésmenési, utánjárási,
időtöltés terhes költségektől megmenteni, gyors, kimeritő alapos tudósításokkal
szolgálni, és hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.

A dijak legmérsékeltebben számittatnak fel, igy egy félnapi időnél több nem
igénylő e|járáséit 1 — 3 forint.

* « - Irodám székhelye Pest, lövész-uteza 8-ik sz. (Enselház).

282 (5-6)
RésŐ Ensel Sándor,

köz- és váltó-ügyvéd.

Az

..ATHENAEUM
(ezelött Emich Guszteív)-féle

KÖNYVNYOMDÁBAN
jól és gyorsan dolgozó

betűszedők
hirlapi-szedésre vagy más munkákra

azonnal és állandó munka biztositása mellett felvétetnek.
A hirlapszedök hetenkint 13 - 1 4 forint bizonyos fizetés mel-

lett, a számoló-szedők szintén előnyös feltételek mellett alkal-
maztatnak.

A vidékről j e l e n t k e z ő és gyors munkaképességükről,
valamint a magyar nyelvben jártasságokról magukat igazolni képes
betűszedőknek, ha magokat legalább félévre az intézetben maradásra
kötelezik — útiköltségük megtéríttetik.

Levélbeli ajánlatokra — az „Athenaeumhoz" intézve — bővebb
értesítés adatik.

Betüszedö-tanonczokul
az elemi iskolákat végzett, különösen a magyar nyelvet folyé-
konyan beszélő és olvasó, legalább 14 éves ifjak, kedvező feltéte-
lek mellett azonnal felvétetnek, mire a szülők és gyámok figyel-
mét ezennel felhívjuk, annál inkább, miután a kézmű- ipar körében
a nyomdászat —mint fentebbi árainkból k i t e t s z i k — a leg-
jobban díjazottak közé tartozván, ezáltal számukra előnyös
életpályát biztosítanak. 2 9 1 ^ 0 " " 6 )

Felvétel az „Athenaeum" nyomdai irodájában (Pesten, barátok-
7. sz.) minden vasárnap reggeli 9 és 10 óra közt történik.

Vidékről érkező jelentkezésekre irásban bővebben.

1

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

N01-VÁSZ0MEMÜEK,
rumburgi vagy hollandi vászonból.

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12 — 18 forintig.
Nyári éjjeli ingek, „ 6, 7, 9 —12 forintig.
Várikoshéjak „ 2.75, 3.7ó, 5, 6-10 forintig.
Paplanlepedök ., 5. 7, 9, 12 -16 forintig.
Alsólepedók v£.rrás nélkül — % széles, 3l/e röf hosszu, — darabja 4, 5.25,

""líálófőkötők hollandi vászonból 1, 1.60, 2. 3, 4 forint.
Keczeíókótők szalagai diszitve 1 1 75 2 forint 50 kr
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4,75, 5 forint 75 kr.
Labiavalók perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 3.75 4 forint 75 kr.

parketból 3, 3.75, 4 forint 50 kr.
Éjieli'köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25 3,4,6-10 forintig
Éjieli köntösök parketból vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésű köpenyek perkálból 2.5u, 3.75. 5, 7, 10, 15-20 forintig.
Alsószoknyák 2.75, 3.50, 4 50, 6, 7, 9 12, 15 20 forint.

parketból vagy pniueból 4.25, 5.40, 6 forint
fésülő-köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forint.

Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 foxint.
Kemér.y s.oknj ák, sodorral vagy anélkül 7 8.75 10 forint.
Pipere- (Toillette) kendők rojttal, piquet-bol 3.25, 4.50, 5 forint 75 kr.
Nyári piquét-taí arók 7, 9, 12 forint
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50, 8, 12,15 forint.

„ nehéz batiszt „ » 5-30> 6 ' 5 0> 8 ' 12> 1 8 «
„ könnyü „ " „ 15.20,30,36,42

Szegett batiszt zsebkendők, tuczatja 18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Himzett „ „ darabja 2.50, 3.75. 5, 7, 10 „
Szines nyomott „ „ „ 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalteriték, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 forinttól 60 forintig.
Törülközők „ „ 6 forinttól 20 forintig tuczatja
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és feljebb.
Fii d'Ecosse harisn)a, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és feljebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Ecosse harisnya, párja 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Valódi rumbnrgl vászon, legjobb minőségü, 1 vég 53 rőf, 30, 35, 40, 50,

60, 80—120 forintig.
Hollandi vászon */* széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30-40 forintig.
Hollandi vászon "/t széles 1 vég 50 róf, 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon V* széles, 1 vég 38 röf, 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál kitünő fajta, % széles, 1 vég 14 róf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12, 14 ftig.
Perkál, kitünő fajta, % széles, 1 vég 14 róf, 9, 10, 12.75, 14-16 forintig.
Schirting, kitünő fajta, 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr. 276 (2-2)
Koczkás kemény-szoknyaszövet, '/« széles, rófe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, rőfe 1, 140, 1.75, 2 forint.

§PP~ Folytatása következik. ~4K
Az árak készpénz fizetés vagy utánvétel mellett értetődnek.

KOEN PHILIPPE
(l'atek. Philippe és társa genfi órások tanítványá-

nak jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEM,

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

ajánlja legkitünőbb, jó és olcsó órákkal teaidason ellátott raktá-
rát. '£ évi jótállás mellett az atább következö árjegyzék szerint.

i iSF Minden tolom vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
j állapotban levő, — általam a legpontosabbans a legszorgalmasban van kipróbálva.

Egy általam kiadott könyvecske, metyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes álnpoíban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az érák. a napérak szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10 — 11 forint

„ „ arany-foglalvánnyal, rugóra 12 — 18 „
„ „ hölgyek számara 14-15 „
,, „ 8 rubinra 14—15 „

kettős födéllel 15 — 16 „
,, kristály-üveggel . . . 15—16 „

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

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

„ ugyanazok kettős födéllel 3 5 - 3 8 „
Arany henger-órák (3 sz.) 8 tubinra 30—32 „

„ arany-köpennyel 84—36
órák hölgyek számára 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 födél el 55 — 58
ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96

„ kristály-üveg s arany köpennyel 60—75
horgony-órák hölgyeknek 36—40
ugyanazok kristály-üveggel 48—52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50 -55
remontoir-órák 70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel UO, 120, 130, 150, 160

Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20, 22, 24
• „ óra és félóránksnti ütőre 89—42

,, óra és negyedóránkinti ütőre 48, 50, 55
Havi regulatorok 30—32
Montre-Prcletaire (munkás-órák) a kergyelnél balra felhuzva, lapos üveggel 14 ft.
Ébresztők órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 50 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modoru 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig

5, Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.
** U(F"" Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg-

pontosabban teljeaittetnek. Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago-
lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik. 314 (1 —12)

USF* Javitások, önalkotta eszközök ea gépek segitségével 6 évi, Genf,
<h Brüssel és Páris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján két évi
'] jótállás mellett, a legjobban végeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
1 tetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom

rövid ideje alatt is már jóhirnek ör^endek, mit a folyton újuló megbízások bizo-
nyítanak. Mkt eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javitásokat legjobban
végezhessek és csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szives pártfogásért esd
tisztelettel Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz

RUBO és WETTE
bank-, váltó- és bizomány-üzlete

Berlinben. (2-3)£95

Heckenast Gusztáv kiadásában megjelent és minden könyv-
árusnál kapható a

v _ r

BARÁT
czimü

nagy képes naptár 1869-re;
szerkesztette

Ára 1 forint.
E naptárt akár gazdag szépirodalmi ea ismeretterjesztő tartalma,

akár diszes képei, az uj rendszer szerint összeállitott három tömött
ivnél többre terjedő tiszti névtára felettébb ajánlatossá és nélkülöz-
hetetlenné teszik. Különösen kiemelendőnek tartjuk tartalmából a
Réthi Lajos által irt „Egy év történetét," mely szabadelvüleg és tanulsá-
gosan sorolja elő a magyar király megkoronáztatása óta lefolyt év bel-
és külföldi eseményeit.

Bizton ajánlható e naptár mindenkinek.

m

•• 4
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Viz által légzárolt

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

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

Egészen teljes és diszes Augles-ek víztartóval, porczellin-unístévil erős hor
gany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyéktzékhe&
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva 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 eltünik, egy darab ára 10 ft.

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

horgany érczh ől.
CQP* Moderateur és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy

készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutáryosb árért.

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

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

Aláirási megnyitás.
A magyarkölcsőnösbiztositó-bank, biztossági alaptőkéjének részjegyeire,

(A m. kereskedelmi miniszterium junius 12-röli 7831/868. számu 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 idö lefolyta után gyűjtendő tartalék által nyujthatott 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. l-töl 200-ig számozva s minden részjegy
teljesen befizetett 100 ft. o. értékü.

A kibocsátandó soriatokból egyelőre csak 60 szám, t. i. l-töl 60-ig fog kiadatni. —
A további számok, kibocsátása ta magy. kormánv'engedélyével a közgyülés határozata
folytán történik. .•

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

Az aláirási'feltételek:
1) Az aláirás 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 ifo-
dájában (régi posta-utcza 10. szám.)

Budán: a budai takarékpénztárnál.
Brünnben: a tzász escompte banknál.
Triesztben: a kereskedelmi banknál.
Temesvártt: az e'só bánáti kereskedelmi és iparbanknál.
Verseezren: a takarékpénztárnál.
Szegeden: a szeged-csongrádi takarékpénztárnál.
Losonczon: a takaréspénztárnál.
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 egyidejüleg 10%-kát fizeti be,

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

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

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

A magyar kölcsönös biztositó-bank.

THEA és RUM
Anisettc,

Curacao, Benedictin,
és egyébb

finom I'iqueureket,
nemkülönben;

Franczia pezsgők raktárát
mint:

Veuve cliquot «agy is kis
üveg.

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

Továbbá:
SW* Villányi és erdélyi bo-

rok főraktárát aján'jn

Hollóssy Gyula,
Wurni-ufcza VogI ház.

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

Dr. Paüison-féle

köszvény-vászon.
A valuta jobbulása az ármérséklést lehe-

tővé tevén, mely által most, már mindenkinek
a kalom ny'ujtatott, fcogy e jótéteményt ma-
glikévá tegyék.— A köszvény-vatta, évek
óta leghathatósb gyógyszernek, átalár.osan

el van ismerve

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

arcz , mell-, torok- és fogfájás, — fej-,
kée- és térdkdszvény, — tag(,zaggatas>
nerlnci- s ágyéklájdalmak stb. ellen. —
Minden más köszvény-vaíték 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. cz. közönségéhez.

legnagyobb s évek hosszuscrán.át mint legszilárdabbnak ismert

vászoiirulia-gyáráuak-vezetősége
BÉCSBÖL,

(Karntnerstrasse Nro 27.) „zum Erzherzog Karl"

Ipar-miikí-
állitás.

1867.

Több kitün-
tetések

tulajdoné a.

tisztelettel jelenti, hogy gyári raktára mostantól fogva

Pesten, a váczi-utcza kezdeten ISocsonyi-féle 4. sz. a, házhan létezik,
s ajánlja, már is szépszámnak örvendő f. cz. nagybani ea kisebb mennyi-
ségbeni vásárlóinak, következő — s minden versenyzést kiáll/) — lewol-

csóbbra szabott fogyasztási áruezikkeit.

I Fírfi-ino-plr (a nyakterje'ne megkivántatik), 2,3,4,5,
I re i l l- l l lges, 6 8 ftig o legjobbak.
B_ • — — :

1 lŰflí-illŰ'Plf s ' m ^ ^ 1 ft- 80, 2 ft.; finom hurokvarrással
l l l U l ' l U g C l i , 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 )es
belga vá-
szonból

JNöi éji-i
fFérfi-gat

hosszu ujjai 3 ft. 50
5 _ 6 f t i g

r., himzettes

Férfi-i
gyár formára.

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

Nöi-nadrágok, vájjon, peikál vagy parketból 2 ft. 50 kr., 3 ftig, hímzés betéttel.
Nöi-pongyola vagy éji-corsett( k, 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 (legujabb divat.)
Női-harisnyák vagy férfi-kapezáic, 1 tuczat .5, 6, 8-10 ftig a legfinomabbak.
Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 lt., 3—4 ftig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, művésze ileg vart mellel (nyakterjelme megkivántatik) 6 7

8-10 ftig. ' '

Flanell fe'rfi ingek minden színben, 4 ft. őt kr . 5 —6 fíig (nyakterjelme megkivántatik.)
Nyakgallérok, .legujabb minta, 1 tuczat ara 2, 3 4 ftig (a nyakterjelme megkivántatik.)
1 tuczat rumbu:gi vaVon zaebkenuő 1 ft. 50 kr. 2 ftig a kisebbek; 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50

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

10 —12 ftig a legfinomabb damaszból.

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

kr., l l, 18, 15—18 ftig a legszebb.
1 vég "/* széles 30 rőfös rutn:>argi gazdasági vászon, 14, 16, 18, 22—25 ftig.

(Daaienmieder) (a derék terjelrae. megkivántatik); párisi főraktár Magyaror-
szág 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 minőségü.
40—42 rőf kitünő takács vászon, (tinóm sgyruhára vagy 12 db. nói 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 vasuti vagy pos-
tai utánvéts teljes jótállás mellett min-
denhová elküldeni készek vagyunk. A

leveleket kérjük ekkép czimezni :

FOGL E,
gyári raktárának Pesten, váczi-utcza

4. szám alatt.

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

veskedünk.

Angol olvasmány kedvelői -g S [
számára. ^-3 j
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Kiadó-tulajdonos Heckenast íinnztav. —- Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

ÜILJ

47-ik szám. Tizenötödik évfolyam.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonsánok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujsátr: Egész évre 6 ft. — Pel 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
igtatásnlTTsak 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 uj krajczár.

Ujházy László a spártai jellemű 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. íly férfiak mindig tiszteletre-
méltók, s nekik, ha olykor tévedtek is, ha a
jelen nem, a jövö mindig igazságot szolgál-
tat. A kor, melyben ö szerepelt, a történe-
lemé már; egy rövid hirlapi
czikk kerete azonban sokkal
szükebb, mintsem arról és hő-
seiről kimeritő történelmi ité-
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 megirni; nem
lehet tovább terjeszkednünk,
minthogy elösoroljunk némely
közérdekü életrajzi adatot s
tényt, melyeknek azonban egy-
kor maguk a történelem irói is
jó hasznát vehetik.

Született 1793-ban Buda-
mérban, Sárosmegyében... Mi-
dőn az utas Kassáról Eperjesre
megy s megáll ama hires mere-
dek felett, melyről 3 — 4 csava-
rodással vezet le az országut... /
megáll — szétnéz s egy „fes-
teni való" tájképet lát maga
elött — 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 elsö s fárad-
hatlan bajnoka, kinek e nemü munkáját s
annak áldásos hatását nemhogy elenyész-
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tetné, hanem növeli, gyarapitja az idő — a
kezdeményező munkás szellem eltávozása j
után is.

Majdnem köztudomásu dolog, hogy ezen |
időben Sárosmegyében a szabad-kömüvesség-
nek sok buzgó tagja s Girálton székhelye
volt. Kazinczy Ferencz bövebben leirta eme
társulat viszonyait, családtagjai számára egy ;
szép piros könyvben, melynek olvasásától!
előlapján az idegeneket eltiltotta, s épen j
ezért, és mert a szabadkőmüves bármennyit
beszéljen öntársulatáról, mindig ,,sub rosa"
(titokban) tartja (s ezért neveztetnek rózsa-
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kereszteseknek) a titokban tartandókat, a
mi t. i. a rózsa-kereszttel vagy inkább ko-
szorúval diszitett teremben történt és mon-
datott, — legyen elég itt csak annyit mon-
danunk, hogy Ujházy Sámuelnek, a tisztes
szabadkőművesnek fia László már ifju 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 kivül 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 számüzetése 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-
tünö erélylyel kezdte meg, ugy
a gazdaság és a birtokrendezés
terén, mint a szabadelvü tö-
rekvések mezején — a megyei
gyüléseken.

Ő ugyanis az urbéri törvé-
nyeket megelőzve, már e törvé-
nyek meghozatala (1836) elött
Zemplémnegyében Hansinán,
Sárosmegyében pedig két hely-
ségben, Budaméren ésBökin be-
hozta a tagosítást, mely munka
elsö 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 tagositás, mondják, 25 százalékkal
emeli a birtok értékét, de másik 25 száza-
lékkal emelkedik az érték, ha összeköttetésbe

Pest, november 22-én 1868.


