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váczi-utcza 19. sz. a „N;igy Kristóf" mellett

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készletek
raktárából.

Nöi-vászonnemüek rumburgi vagy hollandi
vászonból.

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, fi, 8 — U forintig.
Magas éijoli-ingek, darabja : ő.öi>. 7, 9, 12 — 18 forint:'
Nyári éjjeli-ingok, » 6, 7. 9 — 12 forintig.

'2.75, S.7ö. ö, fi-ln forintig.
ö, 7, [', 12 — 16 forintig.
— % szeles, S'/« röf hosszú, arabja 4, 5.25. |

Nyári éjjeli-ing'
Vánkoshéjak, >'
Paplanlepedök, "
Alsólepedök varrás nélkül

6 forint.
Hálótokotok hollandi vászonból 1, 1.50, 2. 3, 4 forint.
Recefőkötök szalaggal diszitve 1, 1.75. 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 8.75, 4.75, 5 forint 75 krajezár.

» perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.
» parketból 3, 3.75, 4 forint 50 kr.

Éjjeli köntösök (Corset) perkálból vagy sehirtingból 2.25, 3, 4, 6 — 10 forintig.
Éjjeli köntösök parketból vagy piquetból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésüló-köpenyek perkálból 2.50, "3.75. 5. 7. 10. 15—20 forintig.
Alsószoknyák !>.;><>. 4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forintig.

» " parketból vagy piquéböl 4.25, 5.40, 6 forintig.
iesülö-köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forintig.

Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forintig.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, 6.50, 8, 12,15 forint.

» nehéz batiszt » » 5.30, 6.50, 8, 12, 18 „
» könnyű » » >• 15, 20, 30, 36, 42 „

Szegett » » » 18, 24, 30, 36, 42 forintig.
Himzett » » darabja 2.50, 3.75, 5, 7, 10 »
Színes nyomott » » » 1.30, 2, 2 forint 50 kr.
Asztalterítők, legjobb fajta, 6, 12, 24 személyre, 6 írttól 60 forintig.
Törülközők » » 6 forinttól 20 forintig tuczatja.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és fólebb.
Fii d'Eeosse harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és fölebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Eeosse harisnya, párja 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Valódi rumburKi vasion, legjobb minőségű, 1 vég, 53 röf, 80, 35, 40, 50,

G0, 80 120 forintig.
Hollandi vászon, * « széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30—40 forintig.
Hollandi vászon, b/t széles, 1 vég 50 rőf. 40, 45, 50, 60, 70 forint.
Creasz vászon, 9/« széles, 1 vég 38 rőf, 40, 45, 50, 60, 68 forint.
Perkál, kitűnő fajta, % széles, 1 vég 14 rőf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12, 14

forintig.
Perkál kitűnő fajta. % széles, 1 vég 14 rőf, 9, 10, 12.75, 14-16 frtig.
Schirting, kitűnő fajta, röfe 32, 36, 40. 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, % széles, röfe 62, 68, 75 kr.
Fehér piquét, róie 1, 1.40, 1.75, 2 forint. 637 (2—6)

Bizfos es gyors megölése

a patkányok és egereknek,
és egér -irtószerrelegy cs. kir. kizárólagos szabadalm. patkány-

g;> ertya-alakban.

Etry darab ára 50 ir. o. éri.
Valódilag kapható P e s t e n : TOROK JÓZSEF gyógyszerész ui nál, király-

I utcza 7. sz. Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezóvárosaiban. 646 (2—4)

Lótulajdonosok s gazdagoknak.
Hangok a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett.

A gvakorlati kertészeti társulat szaklapja ,.Die Frauendorffer Blá'tter" Bajoror-
szágban, a korneuburgi marhaporról, mely a legtöbb osztrák lapokban is már
oly gyakran bírálat alá vétetett — a következőleg nyilatkozik: Minden, az eddig
ismert s dicséretekkel elhalmozott szerek közt — háziállataink gyógyítására s beteg-
ségek meggátlására — tagadhatlanul s teljes joggal a kommburisi m a r h a p o r — te-
kintve annak kiválólag szerenesés összeállítását éstapasztalatilag bebizonyultsokoldalu
gyógyszeres hathatóságát, érdemesíthető — első helyre. — A tapasztalt mezeigazda,
hiába keresi üdvét egy másik segélyszerben, mely mindez, tekintve hathatóságát, az
állatitest hatáskörét soha érintetlenül nem hagyja, s mindenhol működik, hol annak
működnie kell. — Hol talál egy oly szert, mely ugy mint ez, egyik részről épen oly
gyengítő, hűsítő s megnyugtatólag, — ugy másrészről olvasztólag — s mely egyrészről a
tápanyagok elkülönitésétjavitjas rendezi,másrészről éltetőleg.gyengitő serősitőleghat,
az eníésztőszervek egész processusába behatol, azt rendezi, miközben egyidejűleg az
egész véredényrendszert működésében elősegíti, sokasbitja,s az egész vérvegyitéket s
táplálkozást javitja. — Minélfogva a korneubnrgi tnarhaporról bátran el lehet mon-
dani: hogy az leirhatlan becscsel bír, mindazon esetekben — hol az forogván fenn: mi-
zerint a nélkül, hogy gyengítené, — olvasztólag és tisztitólag hat; másrészt avéredény-

rendszer működését gyarapítja anélkül, hogy az elkülönítést rendetlenségbe hozná.
Kwizda V. J. ur, e por feltalálása s közhirrététele által — gazdászatra nézve,

mely egyszersmind a népjólétének fejlődésével karöltve jár — nemeléggé méltányolható
írdemeket szerzett magának; nemkülönben nagy lendületet adván ezzel az állatgyó-
gyászati- a fentartasi tudománynak is; a legilletékesb hangok máris teljes elismerés-
sel nyilatkoznak e por felett, melynek eladása a szász s porosz királyságok s más
államokban is már rég megvan engedve, s ezek által a legmelegebben pártoltatik.

A Kwizda-féle állatgyógyászati készitmények valódi minőségben kaphatók:
PESTEN Tftrök József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Thal-

mayer A. s társa; Halbauer testvérek; tílatz J . ; Kindel Rnkodczay A.
gyógyszerészeknél. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország
majdnem minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az
olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. 653 (1)

ft7tptPí At.cz. mezeigazdák s birtokosok, kik a fentebbi elősorolt
_ _ • « ' * • czikkeket valódi s hainisitlan minőségben megrendelni

óhajtják, különösen arra terjeszszék ki figyelmüket, hogv minden csomag s
üveg pecséttel s „Franz Joh. Kwizda in Korneúburg" czéggel el
van-e látva.

Uj üzlet. Az újonnan nyitott, Uj üzlet.

„Á takarékpénztárhoz"
czimzett norimbergi-, diszmű- és rövidáru-kereskedés

egjetem-utcza 2-dik szám, a pesti takarékpénztár uj épületében
dús választékban ajánlja a következő czikkeket:

Ajándékokhoz és gyakorlati használatra alkalmas díszmü-
pénz-, szivar-, levéltárczakat és egyéb bor-árukat, utánzód
ékszereket, dohányzó-szereket, szappanokat és az illatsze-

rek egyéb kedvelt nemeit.
Rfivid.ári lkat nevezetesen kitűnő minőségű kőtö- és varro-pamntokat, ezér-
' " '." .V. " -'- nákat, zsinórokat, galantokat, egyátalában a varró-asztal

összes kellékeit.

Url divatezikkeket, gyf^^^J 'w^lf" 1 ' l n s ' s a l l é f O l i a t '
Játékszereket minden korú gyermekek számára. 659 (1—4)

•f Tekintettel a jelen évszakra pedig: Téli fejkötöket, mellfedAket, gyer-
f mek-íiltönyöket stb. horgolt gyapotból, nemez-ezipöket, rugany sárczipő-
i-i kct. íütö-szereket, fa- és szén-kos«rakat, s a háztartás sok egyéb czikkeit

r ggp~ |;>o;o|osóhhra szabott határozott árak

Az afülanosan jónak eiismert valódi a egészen trióén érkezett

SCHMEEBER6I NOVENY-ALLOP
uieü- » tüdőbetegek számára,

'ovábbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások 3 nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, - dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, Thalmayer A. és társa, — Qszetszky
F.,— Schirk J., — és <*erhardt A. uraknál.

BUDÁN: Sebwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Kolozsvártt: Megay M. C.
Kftrmöczön : Draskócry gy
Károlyfehérvár: FischerE.
Knbinban: Stojanovics.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lngoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula g\
Marosvásárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran : dr. Láng E.
Nyíregyházán :HönsehEde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovies és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Síagy-Károly: Schöberl C.
Nagykikinda: KomkaA. J
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M
Pancsován : Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegan: Balogh gyógysz.
Pntnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schne'eberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat: Hamaliárgy.
Humán: M;lutinovitz S.

Kar«nsebesen:Web"erA. gy. H ekason : Boromi !í gysz

Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban: Gyertyánfy. Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon : Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
t'snktornyan: Kárász A.
Csüton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. g>
Deesen: Krémer S.
Dettan: Braunmüller J. gy
Devecserben: Hoffmann B
frszeken: Kawilowiez gysz
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: Conlegner Ign
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gynlan : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V
Hátszegen: Mátesy B.gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gyaz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvártt: Schröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károly vártt: Benich J.
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E
Késmárk: Genersich C és A
Kecskeméten: Papp M.
K b W b

S.-Sz.-Györgyön: ötvös P,
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutseh J
Sasvar: Mücke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyóg}787..
Székesfehérvár : Say R

gyógysz.
Siklóson : Nyers S. gysz.
Szathináron: Juracsko D.
Szent-Miklósosi: Ha'uschka

KarulyOhérvárlt:
Ed. gyógysz.

Fischer Sz«í<zv»roB: Sándor R. gy.
' Szabadkán: Hofbauer I. gy.

K«y űve$r ára 1 forint 26 krajezár.

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rotb

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán : Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklos: Pil.

lösz M.
Trencsenben: Simon A. gy.
Unghvartt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter fjysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony : Ivánovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Steir. fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél.

644 (1—6)

: • • Leg jobbféle

tyúkszem-tapasz,
Scbmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

óra 23 kr.

Dr. Beíir ideg-extractusa,
az idegek erősítésére s a test edzésére ára

70 kr.

Dorsch-májolaj, valódi gyógy8zer
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a ekrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-bavasi-novény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesund-
heitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in IVr. 48 vonjj 27.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-AHop" Folgendes:

„Der aus AlpenkrHutern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wllhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzilndliohen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert besser als alle anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günstigem Resultnte angewendet."

Főraktár: B I T T M i K GYULA gyógyszerésznél GloggnitzbaD.

KUdó-tulajdonos Ileekenaitt Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-ik szám ajajtt),.

45-ik szám. Tizenhatodik évfolyam.

Pest, november 7-én 1869.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
~ Csupán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'J9<>S éa Politikai Ujdonságoknt illetőleg: Egy négyszer haaábzott petit sor vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad liirslwn: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Ilnasenstein és Vogler WoJlzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

r alragaszok hirdetik, hogy ma ülést tart
a képviselőház. A Sándor-utczai palota fölött
két zászló lobog, a magyar és horvát szinek,
testvéri egyetértésben egymás mellett, jeléül
annak, hogy ma oly tárgyak kerülnek napi-
rendre, melyek Horvát-rót-Dalmátországo-
kat is érintik.

A karzatok már zsúfolva vannak. Ide
nem kell fogni a hallgatót s a publikumot,
mint a felsőházba. A képviselők padjai is
telvék már, nem ugy mint a főrendiház-
ban, hol egy félóra múlva is, a rendes időn
tul, melyre az
ülést hirdet-
ték, csak a hir-
lap -tudósítók
unatkoznak.

Népes már az
ülésterem két
szögletében az.
irók karzata is.
A jobboldali
irói karzaton a
jobboldali la-
pok tudósitóir

a baloldalin
baloldali jour-
nalisták fog-
lalnak helyet.
Ez már igy
szokás, egyik

sem akarja
megzavarni a
másikat, egyik
sem akar okot
szolgáltatni,

hogy a vita,
mely gyakran
a meddőségig
foly a képvi' .
selők padjain
a külön pár-
tok között —
folyjon még az
irói karzaton
is, jobb- s bal-
oldali journa-
listák között.l

A termet zaj, zsibaj tölti be. A képviselők
kölcsönösen üdvözlik egymást, tigrisek s
bárányok kezet szorítanak, Ivánka a bal-
oldali, Ivánka a jobboldali mellett ül, mert

*) Az „Országgyűlési Naptár"-ból.

A magyar képviselőház 1869-ben.*)
kölcsönösen érdeklő s kölcsönös egyetértés-
sel elintézendő közös ügyeik vannak, —
Simonyi Ernő kedélyesen társalog Horváth
Mihálylyal oly tárgyról, melyet mindketten
különös gonddal ápolnak: a történelemről,
— a képviselők külön csoportokat alkotnak,
egy helyen Nyáry Pál, Pulszky, Miletics és a
Mocsonyiak, más helyen b. Eötvös, Schvarcz
Gyula és Henszlmann Imre találtak oly tár-
gyat, a mely fölött barátságosan, harag és
gyülölség nélkül elbeszélgethetnek.

Néhány perez múlva helyet foglalnak az

Mihályi P. Jámbor P.

Elnöki í-zék a képviselőházban.
Somsich Pál. Bojthor E.

elnöki szék körül a jegyzők, a kis Mihályi
Péter, román nemzetiségű, hazafias érzelmű
képviselőink egyike; BujánovicsSándor, egy
uj kapaczitás, ki 1865-ben lépvén először a
törvényhozói pályára, jeles tehetségeinek
máris kitűnő jeleit adta; Fodróczy, kit Hor-

vát- s Szlavonország képviselői közül válasz-
tottak meg jegyzőnek, a baloldali Jámbor
Pál; azután elfoglalja székét az elnök is, —
Somssich Pál csenget — s ekkor van sürgés-
forgás a teremben.

Mindenki siet helyére, miniszterek, jobb-
oldali s baloldali képviselők, mert Somssich
rendszeretö ember, a zajt nem igen tűri, s ha
valaki a terem közepén áll s beszél mással
az ülés folyama alatt — meg is szólitja, hogy
foglalja el helyét.

A zaj megszűnik, de csak egy perezre.
Hozzá kezde-
nek a jegyző-
könyv felol-
vasásához és
ilyenkor ismét
szabad a be-
széd. — Nem

ügyel arra
senki , hogy
van szerkeszt-
ve a jegyző-
könyv, mióta
az öreg tiszte-
letreméltó B6-
nis nincs a kép-
viselőházban.
A mig nem ne-
vezték ki bi-
rónak, a mig
képviselő volt,
ö volt az egye-
düli ember, a
ki ügyelt a fel-
olvasásra s el-

lenőrizte a
jegyzőkönyv
fogalmazását.
— Felszólalt
gyakran,egyes
korrekeziókat
téve, melyeket
a képviselők
helyeseknek

ismertek el;
kérte is gyak-

ran a házat, hogy nem tréfa dolog, miként
fogalmaztatik valamely határozat vagy in-
ditvány a jegyzőkönyvben, figyeljenek tehát
a képviselők a felolvasásra: nem használt
semmit. S a mióta Bónis elhagyta a képvj
löházat, rendesen hitelesitik a jegyzőkön

Bujánovics. Fodróczy.
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te

a nélkül, hogy valaki hallotta volna, mi van
benne; megbíznak a jegyzőben s az elnökben.

Hanem a zaj most szűnik, a képviselők
rendes helyeiken vannak, figyelnek, mert
felvétetett a napirend, azaz: megkezdetett a
tanácskozás azon tárgy felett, melynek meg-
vitatása mára volt kitűzve. A képviselőház
nyugodt és csendes, tartsunk tehát egy futó
szemlét tagjai felett.

Kezdjük a szélső jobbon- Ez volna az
ó-konzervativek helye, az 1865-diki ország-
gyűlés elején itt szerepeltek. Hanem e párt
legtehetségesebb férfiait Inában keresnők már.
Gróf Appon-yi György, az 1865-ki átmeneti
rendszer lelke, nincs itt többé. Hiányzik
mellőle Hartal György is, a tíő-diki hely-
tartósági alelnök, a ki híres körmondatos
beszédét tartotta a 65-diki felirat ellen, me-
lyet utóbb maga is elfogadott. Kétségkívül
kitűnő chnéjü férfiú mindakettö, Sennyeyvel,
Majláth György gyei együtt, kik akkor kiegé-
szítették e kormányt, de a közvélemény előtt
lejátszották szerepüket, s hazafiságuk, midőn
népszerűségük koczkáztatásával is kormányt
vállaltak, hogy a dolgok jobbrafordultát
elökészitvén, leléphessenek s helyet adhas-
sanak a felelős kormánynak, kellő méltány-
lást nem nyert.

Ezen csoportba tartozik gr. Zichy Nándor
is, egy jeles készültségit financzialis kapaczi-
tás, a ki a számok millióival, melyhez nem
sokan éreznek kedvet — könnyedén s nagy
jártassággal bánik el. A bizottságokban
kitűnően hasznavehetö tagnak mutatkozott.

S ezzel el is végeztük a szélső jobbon
megmaradt konzervativeket. E helyen tul-
nyomólag az erdélyiek s a horvát-szlavón
képviselők foglaltak helyet. Itt ül Zuvics,
a horvát-magyar kiegyezkedésnek bajnoka,
ki könnyedén kezeli nyelvünket is, s jeles
beszédet tartott a határőrvidéki erdőségek
eladása tárgyában; (rajzoló Salamon, a kép-
viselőház első alelnöke, az erdélyi képviselők
egyik kitünöbbje; gr. Bethlen János s Teleki
Domonkos, az erdélyi ellenzéknek hajdani
vezérei, veterán, kipróbált bajnokok alkot-
mányos küzdelmeink terén.

Egy osztályzattal tovább Deák közvetlen
környezetéhez érünk. Deák Ferencz ritkán
szokta végig ülni az üléseket. Szereti az
„öreg nr" a kényelmet, s inkább künn ma-
rad a mellék-folyosókon, hol azonnal környe-
zete támad s foly szó egyaránt komolyról s
tréfáról.

Szemlénk alatt azonban Deák benn van,
rendes helyén, mert igen fontos ügy van
tárgyalás alatt: a bírósági törvényjavaslat.
S most szólani kezd. A ház már meglehető-
sen belefáradt a sok beszéd hallgatásába,
mondhatni félig üres is, az elöbbeni szónokot
alig hallgatta valaki, — hanem mihelyt Deák
föláll, azonnal csend lesz. A képviselők he-
lyeikre sietnek,némelyik közelebb ül Deákhoz,
hogy egyetlen szavát se veszítse el, az étte-
rembe s a folyosókba menekült képviselők
pedig csoportosan özönlenek be. Néma csend
lesz — s Deák megszólal. Hangja nem erős,
nem érczes, de tiszta, érthető. Szónoklata
nem a szenvedélyhez, nem a szívhez, hanem
az észhez szól. Minden szavát az önzetlen
meggyőződés szent lehellete lengi át. Szó-
noklata nem sallangos, kerüli a frázisokat,
hanem magyarázó, kifejtő, a nélkül hogy
•ioetrinair volna. Mindenekelőtt körvona-
lozza tisztán, világosan a tárgyat, melyről
szó van; azután kifejti saját álláspontját.
(jKOkat, érveket merit az elmélet s tapasz-
talás, a tudomány s történelem teréről. Az
ellennézetek czáfolgatásába csak akkor bo-
csátkozik, ha szükségesnek látja, hogy azok
által a közvélemény félre ne vezettessék. S
..mikor ellenvéleményt czáfol, mindig kimé-
lettel teszi, soha sem szól a személyhez,

hanem a tárgyhoz, és czáfolja magát az állí-
tást, a nélkül, hogy különösen azon egyéni-
ségre utalna, a ki mondotta.

Deák mellett foglal helyet Csengery An-
tal, ki Deák után egyik legelső kapaczitása
a jobboldalnak; Horváth Mihály az ősz tör-
ténetíró s egykori csanádi püspök és közok-
tatásügyi miniszter; Puhzky és Szentiványi
Károly, a képviselőház volt elnöke. —
Hátrább látjuk Bezerédyt, Knutzvt, Bittót,
a képviselőház második alelnökét stb.

A balközép s jobboldal közti határvona-
lon foglal helyet Klapka György, az egy-
kori honvédtábornok, s a, magyar emigratio
tevékeny tagja; mellette Éber Nándor, egyike
a fiatalabb publicistáknak s tehetséges ka-
tona ; tovább Zsedtnyi Ede, a szép képzett-
ségű s veterán, de gyakran opponáló ó-kon-
zervativ, — a szász nemzetiségű, de átalá-
nosan tisztelt Bömches Frigyes ; Wahrmann
Mór, Pest Lipótváros képviselője, a ki első
izraelita vallásu tagja a magyar képviselő
háznak stb. stb.

(Itt a czikkiró áttér a miniszteri székekre
s a miniszterek jellemzésére; mi azonban e
részt, rövidség okáért mellőzve, csak ott
folytatjuk, a hol a baloldal árnyalatairól s
vezérférfiairól kezd szólani.)

Térjünk most át az ellenzékhez, s név-
szerint annak legtekintélyesebb s legnagyobb
részéhez, a balközéphez.

Az ellenzék a jelenlegi képviselőházban
számra nézve körülbelől félannyi, mint a
jobboldal. A képviselőház ülésterme 6 osz-
tályból áll; 4 osztály a padok közül majd-
nem egész'n a jobboldalé; csak a negyedik
osztály szélén, a hol a jobboldal végződik s
a baloldal kezdődik, ülnek mhányan, kik
tulajdonkép közjogi tekintetben eddig az
ellenzékhez számíttattak, noha igen fontos
kérdésben — mint az alsóbb biróságok kér-
désében, mely pártkérdésnek lett kinyilat-
koztatva, — a jobboldallal szavaztak, például
gr. Károlyi Ede, Latinovics Vincze, Szalay
Sándor. — A hátsó padokban azonban, ezen
osztályban is baloldaliak ülnek: Kerkapoly
Mór, Kollár xlntal, ki Beszét Esztergámban
megbuktatta, Prik József stb.

Az 5-ik padosztálylyal a tulaj donképeni
balközép kezdődik. Ezen osztály első padja
különösen tiszteletreméltó képet nyújt. Itt
ül Vukovics Sebő, a 49-i forradalmi igazság-
ügyminiszter; szép barna, keleties arcza,
magas férfias alakja teszik feltűnővé; nem
magyar nemzetisége daczára már a 48 előtti
alkotmányos életben kitűnt elv-szilárdsága,
magyar érzelme és hazafisága, valamint te-
hetségei és szónoki előadása által; élénk,
kellemes szónoknak ismerték s csengő hang-
jáért az országgyűlés csengetyüjének is ne-
veztetett. Vukovics mellett ül az ősz Boczkó
s az évek súlya alatt meggörnyedt Ludvigh.
E csoportból a múlt országgyűlésről most
hármat nélkülözünk: Perczel Mórt s a vete-
rán Bernáth Zsigmondot, kik az uj válasz-
tások folytán nem jutottak be a képviselő-
házba; továbbá Bő ni* Sámuelt, ki az ország
legfőbb törényszékéhez neveztetvén ki, első
volt, ki ezen hivatalt összeférhetlennek tart-
ván a képviselői mandátummal, lemondott
az utóbbiról. Helyüket most Szilágyi Virgil
foglalta el, ki a magyar emigratiónak legte-
vékenyebb commis voyageurje volt, s kinek
hazatérése egyszersmind azt jeléntette, hogy
a magyar emigratiónak nincs többé külföl-
dön termékeny alapja, különben Szilágyi
Virgil mindenesetre ott maradt volna. —
Itt ül még Xy/o-yPÁl, e régi megyei bajnok,
kinek minden körülmények között saját irá-
nya van, u nélkül, hogy elégerélylyel bírna,
az általa választott s helyesnek ismert és
néha valóban is helyes irányt érvényre, el-
ismerésre juttatni.

E padcsoportozat közepén ül a párt két
vezére: Ghyczy Kálmán és Tisza Kálmán.

Mindkettő képviselőházunk legkiválóbb
tagjai közé tartozik. De ők egyszersmind
vezérfiai azon számban és kapaczitásokban
is tekintélyes pártnak, mely gr. Teleki László
halálával köréjük csoportosult. Ghyczy és
Tisza együttes, elismert vezérei a pártnak;
és sokan törik a felett fejüket, hogy tulaj-
donkép melyik befolyásosabb egyéniség, s
melyik fővezér a pártban: Ghyczy-e vagy
Tisza? A valóság megfelel a látszatnak;
vezér mindkettő; elveik, nézeteik többnyire
a részletekben s a kisebb horderejű kérdé-
sekben is megegyeznek; a főelvekben ter-
mészeteseri nem lehet különbség köztük. És
ezen kölcsönös egyességet a tárgynak előre
való megvitatása eredményezi. Néha mind-
azonáltal megtörténik, hogy mást mond
Tisza Biharban, és mást Ghyczy Komárom-
ban. Ez azonban ez ideig csak kevésbbó
lényeges kérdésekben, s csakis akkor történt,
ha valamely tárgyra nézve rögtön kellett
nyilatkozniok, a nélkül, hogy előbb egymás-
sal érintkezhettek volna. Az ilynemü kü-
lönbségek igen természetes folyományai
annak, ha két, és nem egy ember szól ugyan-
azon tárgy fölött.

Ha valamely pártmaneuvreröl van szó,
akkor a föeröt, mely az ütközet eldöntésére
van hivatva, Ghyczy Kálmán képezi. Alapos
készültsége, tudománya, sokoldalú jártassága
és parlamentaris képzettsége legelsővé te-
szik öt saját pártjában. Mint az oppositio
tagja, rendesen támadó szerepre van szorítva.
S az ilynemü támadásokat ügyes taktikával
viszi keresztül. Beszédei, azokban az érvek s
az okok halmozata oly sajátságos és rend-
szeres müvet képeznek, hogy dolgot adnak
bárkinek, ki azzal meg akar küzdeni. A jobb-
oldalon eddig Somssich Pál felelt rendesen
Ghyczy beszédeire; ily világos, ily erős lo-
gikai fő volt szükséges, hogy ellensulyoztas-
sék Ghyczy beszédeinek hatása; jelenleg
azonban Somssich, kinek a Deákpárt mint
szónoknak oly nagy hasznát vette eddig, az
elnöki széken kénytelen ülni, s Ghyczy be-
szédeivel többnyire apróbb emberek küzde-
nek meg a jobboldal egyéniségei közül.

A Ghyczy támadására a jobboldal ré-
széről felhozott ellenérvekre — rendesen
Tisza Kálmán felel. Ö kiválólag polemikus
szónok. Gyors felfogása képessé teszi, hogy
az ellene vagy pártja ellen intézett észre-
vételeket rögtönzött szónoklatban vegye czá-
folás alá; gyakran sikerül érvre érvvel éle-
sen czáfolnia, máskor alapos ellenvetésekre
is csak egy-egy könnyed megjegyzéssel vagy
szófordulattal felel, s nemis igen tekinti azt
— a mit Deák annyira kerül, hogy ne sértse
a személyt. Egyenlő élességgel támadja meg
a jobboldal és szélsőbal férfiait. Szónoklata
igen gyakran könnyű elöcsatározás.

Tagadhatlan azonban, hogy valamint a
képzettség mélységében s tehetségben Ghy-
czy Kálmán felülmúlja Tiszát, ugy ez utóbbi
— rendkívüli és gyors elhatározást igénylő
körülmények között, hirtelen s gyorsabban
fel tudja magát találni, - hogy fentartsa
pártállását, vagy kitüntesse s kizsákmái
nyolja a körülményeket pártja érdekében.
Ghyczyben több a komolyság, mely erejét
mellékes kérdésekben nem akarja pazarolni,
mely csak döntő körülmények közt lép föl
egész súlyával, s nem opponál mindig, ha
alkalom nyilik reá, — Tiszában több az
erély, több a határozottság, mely párteszkö-
zökben sa pártmaneuvrekben, ha hiszi, hogy
használnak — nem válogatós. Ez rövid jel-
lemzése a két vezérférfiunak.

Mellettök és körültök a párt kitünöbb
egyéniségei foglalnak helyet, például Várady
Gábor, a ki Máramarosinegye föltétlen bi-

zalmával dicsekszik, sokoldalú s lankadatlan
tevékenységű férfiú, egyike a rokonszeve-
sebb szónokoknak (egyszer-másszor kissé
sentimentalis is); az ősz Szaplonczay József,
Máramarosinegye alispánja s buzgó hazafi;
Boczkó Dániel, egyike a legöregebb képvise-
lőknek, kit a korelnöki szék méltán megil-
let; a szabolcsi Somossy Ignácz, tiszta fő és
kebel. A másik oldalon találjuk Ivánka
Imrét, jelenleg a magyar északi vasút igaz-
gatóját, akit szintén rendkívüli tevékenység
és mozgékonyság jellemez, kivált katonai és
üzleti dolgokban sok jártassággal bir. Előtte
a párt két journalistája: az ujabb időben a
pártmozgalmak terén is élénken szereplő
Jókai Mór s a csípős tollú Cseri iát ony; —
b. Simonyi Lajos, mivelt és valóban szabad-
elvű férfiú, a ki különösen a köznevelési
ügyekben kifejtett eszméi által tűnt föl.

(Vége köv.)

A segesvári téren.
18ő9.

Szorul szivein, inig e téren járok,
Szemeimben nehéz köny remeg,
Paraszt a föld, tikkaszt még a lég is;
A tekintet lelkem' sebzi meg;

Képzetembe
A múltak felszállnak,
Gyásznapjai
Gyászthozó csatáknak.

Külső ellen tört be a hazába,
És a nemzet bátran talpra kelt,
Sorba állt a fin az apával,
S harezmez födött annyi hős kebelt;

Szembe szálltunk;
De a túlerőnek
A legjobbak
Martaléki lőnek.

Es a kiró büszke volt a nemzet —
Ott volt hirhedt ifjú lantosa,
Tűzdalával mentek a halálba,
S ki elől ment — az ő volt maga.

Kardja lángolt
Mint a villáin lángol,
S ki-kicsengett
A csata zajából.

Társai már elhulltak körében,
O még harezol hősen, egyodül.
„Oh hazám! szent hazám! — felkiált most
Napod velünk gyászos éjbe dűl!" . . .

S százan törtek
Száz felől reája,
S igy ölek meg,
Térdein csatázva.

Az b'sz vezért iszappal takarva
Egy mocsárban élve föllelék,
S vállaikon kitörő örömmel
A mének vők magokkal vivék;

A költőre
Soha sem leiének:
Osszetiprdk
Fújó harczi mének . . .

Holdas éjen bűvös lantot tartva
Vérző árnyat látsz bolyongani;
A költő az, a hős ifjú költő
Felszokott a sírból rontani.

És a lantot
Pöngeti az éjben,
Haragvó tűz
Lángolván szemébon. Medgyes Lajos.

A Ncdca-táncza.
(Beszély az oláh bányásznép életéből.)

Irta: LUKÁCS BÉLA.

(Folytatág.)

III.
Gaftia-nál uj állapota még azt a külső

mezt is hamar levetkőzteté, melyet a nagy-
szebeni neveidéből magával hozott. A vidék
szokásairól nem birt lemondani, s néhány
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évi távollét, még nem érlelte annyira, hogy
ne birtak volna reá hatással azon fogalmak,
melyek az oláh nép között e vidéken ural-
kodtak.

Férje csak az maradt a ki volt, szenvedé-
lyes bányász, kit hóbortosságai daczára idét-
lenül kedvelt a szerencse. Zúzdáját, bányáját
nem feledhette el Butuk, neje oldalánál sem,
s ideje legnagyobb részét ismét ott töltötte
a vadon közepében.

Egy ifjú nő, még ha fogalmai a minden-
napiság körét meg sem haladják is, s bár
kedélyvilága nélkülöz minden emelkedett-
séget: hamar megfeledkezhetik kötelességei-
ről, ha látja és érzi, hogy férje más eszméket
hajhász, más szenvedélyek által ragadtatik;
ha elhagyatva, nem szerettetve, árván látja
és érzi magát. Az ily nő, férje közönyeért
aztán máshol keres kárpótlást.

A húsvéti ünnepeket nagy szertartások-
kal üli az oláh nép; a szokás fen tar tá azokat
rég idők óta, némelyiknek jelentőségét is alig
érti ma már valaki, de azért egyenlő szertar-
tással történik e napok megünneplése, s oly
vallásos kegyelettel és lelkesedéssel, mintha
egészen uj, smég nem élvezett ünneplés volna
minden év húsvétja.

Már a hosszú böjt is különös jelentőséget
kölcsönöz ezen ünnepnek. Az oláh nép szigo-
rúan , kérlelhetlenül megtartja ezt a hosszú
böjtöt. Nemcsak hogy húst, de meleg ételt sem
eszik hónapokon át. Sőt tej, tojás, vaj, a mi
egyátalán állatra vihető vissza, száműzve van
ezen hetek alatt. —• Egyedüli élelme máié,
hébekorba mint delicatesse, rozskenyér és
hagyma. Hogy az ily böjt majdnem-két hóna-
pon át minő hatással bir a testi szervezetre
is, azt képzelni lehet. A hosszú öntartóztatás
és sanyargatás azonban véget ér a húsvéti
ünnepek alkalmával. S az oláh nép a felcsi-
gázott emberi természet egész mohóságával
él akkor ez ünnep kedvezményeivel. Mérték-
telenül élvez ekkor ételt, italt, mulatságot,
s mindegyiket egy vallási ünnep keretében.
—• A sanyargatott testi szervezet hirtelen
mértéknélküli kicsapongása minden évben
számos áldozatot ragad el, s a komolyan
gondolkozó a hangosan beszélő számokból
észlelheti aztán, hogy mit tartson ily vallási
fogalmakról, melyeket a nép által nagy tisz-
telettel környezett bigott és fejletlen lelkű
pópák még ápolnak és rendszeresitnek.

A húsvét megülése a tókalopással kez-
dődik.

A toka egy egyházi eszköz, ősrégi a keleti,
egyházban, s a harangot helyettesité a midőn
még nem volt, s helyettesíti még most is oly
községben, mely igen szegény, hogy harang-
gal lássa el templomát. Áll pedig egy darab
fából, melyet horogra akasztanak. Ákalapá-
csolás ezen, adja a jelt a templomba hívásra
s más vallási szertartásokra.

A tóka-kultusz annyira elterjedt az oláh
vidékeken, hogy minden gazdagabb ember
felállít egyet udvarán vagy kertjében,mely-
nek aztán ünnep- és vasárnapokon át nem
szabad nyugodnia. Az ember majdnem meg
süketül a zajtól, melyet némely oláh faluban
a számtalan tokák verése, hajnaltól éjfélig
okoz. Ez az egyhangú örökös kalapácsolás,
mely nem érvéget naphosszat,és viszhangozik
minden hegyoldalról, elég hangosan jelzi
minden utazó előtt, hogy az olahok ünne-
pelnek.

A magános emberek telkein s a templo-
mokhoz tartozó helyeken felállított tokákat
a húsvéti böjt tartama alatt éjszakánként
szabad biztos helyre vinni; de húsvét szom-
batján már nem, s a szokás azt szentesitette,
hogy azon éjjel vadászat tartatik a vidék
tokáira. Ámde a tulajdonosok őrzik egész éjen
át, s hogy meg ne unják magukat, a hosszú

böjt után hozzálátnak étel, ital, mulatsághoz,
— mert ez a szent szokás nélkülözhetlen
keretét képezi.

Butuknak, kit gazdagsága a faluban már
nem csekély befolyásra emelt, szintén volt
háza előtt egy tokája, melyet a sárkánynyal
diadalmasan küzdő Mihály arkhangyalnak
ajánlott fel. A faluifjai már előre figyelmez-
tették, hogy őrizze jól tokáját, mert ellopják
szeme láttára. Csakugyan, az oláh ifjak meg- •
állapodtak maguk között abban, hogy ez év-
ben Butuk köré fognak sorakozni, mivel be-
lőle most a legtöbb nézett ki, a mi szükséges
borra, pálinkára és czigánynak, a népünnep-;
alkalmával. A falu első daliája• Pável volt,
egy szálas, derék oláh ficzkó, a kit néha már
ugy Gaftea sem fogadott minden kegy nél-,
kül, s a ki föltette magában, hogy megtré-
fálja Butukot.

Ámde a kis ember is résen volt. „Ha ha--
gyom, hogy ellopják a tokát, -— monda
magában — megneheztel reám Mihály őran-
gyal, az ő segélyére pedig szükségem van,
benn az ezerfejü sárkányok által őrzött bá-
nya mélyében. Furfangos ember vagyok én,
nem fogtok ti ki oly hamar rajtam, mint
más otrombán" — veté utána.

Alig kezdett esteledni — a tókalopás
szabadságának kezdete — kiült a szélben
himbálódzó fadarab mellé; — s hogy az őri-
zet még könnyebb legyen, tüzet rakott a
szabad ég alatt, nehogy a setétség czinkos-
sává szegődjék a tolvajoknak.

Lassan-lassan kigyuladtak a többi őrtü-
zek is; mert mindenütt őrizték a tokákat,
vidáman lobogtak a tüzek a hegy oldalokon
szerteszét, aztán sorban hangzott a tokák
verése a néma éjben, — jeléül annak, hogy
őriztetnek mindenütt — s hogy a lopás még
nem sikerült sehol.

Egyszerre a hegyek tövében elterülő kis
völgyet rémes lángok világítják meg. A tüz
sebesen terjed tova, ugylátszik könnyen
emészthető anyagra talált, a lángok felcsap-
nak magasra, a falun pedig átharsog a vész-
kiáltás, hogy a völgy ég, s vele együtt ég a
falu gazdáinak takarmánya. Az egyik hegy-
oldaltól egy kérdést támaszt valaki:

— Mi ég?
— Rozs, búza és sarju. Iszonyú szeren-

csétlenség ! Meg vagyunk semmisülve!
Ez a felelet jő vissza az éj csendében, a

másik hegyoldalról.
De a tokák alól nem mozdul meg senki.

Butuk uj anyagot rak őrtüzére, nagy szük-
sége van arra most, a legkritikusabb perezben.
Az őrtüzek-még vidámabban lobognak a
hegyoldalokon. Aztán megkezdődik egy he-
lyen a toka-verés, és sorbajárja valamennyit,
— jeléül annak, hogy mindenütt őrzik a to-
kákat, s hogy a lopás még nem sikerült
sehol.

A tapasztalt tókaőrzők tudják, hogy a
tűzvész csak mesterkélt fogás, hogy elhagy-
ják őrhelyeiket. Butuk, midőn szerencsésen
kiállta az első próbát, egy nagyot nyelt ku-
lacsából, hogy erőt merítsen az éjnek még
hátralévő részére.

A setétségből több volt már hátrafelé,
közeledett a hajnal s a falu ifjai még nem
keríthettek egyetlen tokát sem kezükbe, pe-
dig a nélkül nem lehet megtartani a húsvéti
mulatságokat, s a Nedea-tánczot.

Pável, — a falu legdélczegebb ficsora *)
a Butuk tokáját szemelvén ki, néhány társá-
val e körül ólálkodott. De Butuk nem hagyta
el helyét, még az álom sem nyomta el, pedig
ugyancsak mélyen benézett már a kanoséba.
S aztán eröszakot sem szabad ily alkalmak-
kor igénybe venni, noha „kivételkép'-bizony-
elég véres főbe kerül ez a népünnep.

*) Ficsor — ifjút jelent.
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Mindenesetre valami furfangosságot kel-
lett alkalmazni tehát. •

Pável egyik ezimborája Gligor, a kis em-
ber őrhelyéhez közeledik.

— Nem alszom, részeg sem vagyok —
kiáltja Butuk eléje, és tekintélyes botját
mindakét kézzel megmarkolja.

— Nekem nem kell a te tokád, vén va-
gyok én már az ily mulatságra! — viszonzá
Gligor. — Csak azért jöttem, hogy egy hirt
mondjak el neked, mely téged legközelebb-
ről érdekel.

— A tókalopás éjjelén nem hiszek én
senkinek, neked sem. Ha valami mondani
valód van — mondd el ott, a hol állasz, kiálts
jól s majd meghallom — szólt kihívó han-
gon Butuk.

— Ha nem hiszesz ne-
kem, nem én fogom meg-
bánni.

E perezben egy alak
surrant el a kertelés mellett.

— Ha nem hiszesz ne-
kem, higyj saját szemeid-
nek — mond Gligor a ker-
telés melletti alakra mu-
tatva.

Butuk a setétség da-
czára azonnal felismerte a
sompolygó alakban Pávelt.
Az árny lassan, óvatosan
húzódott végig a kertelés
mellett, a fehér házfal még
inkább kitüntette, mig hir-
telen s észrevétlenül eltűnt
a házban.

A sompolygó alak csak-
ugyan Pável volt. „Vagy a
toka, vagy a felesége!" —•
monda és bement a Butuk
házába.

Ha Butuk utána megy
a házba, — akkor a toka;
ha nem, a felesége. Egyik
a kettő közül. Megválik
majd melyiket szereti in-
kább a kis ember. Ez volt
a haditerv.

Butuk a mint látta, hogy
Pável csakugyan bement az
ö házába, a hol felesége
egyedül volt — ott hagyott
tokát, őrtüzet, czinkostárst,
mindent, s neki iramodott
Pável után.

A másik perezben már
le volt véve horgáról a toka.
Gligor és Pável (a ki idő-
közben a kertelésen át, hol
Butuk elhatározását fele-
sége és a toka közt leste —
megkerült), elvitték a szem-
ben emelkedő hegyoldalra,
melyen a templom állt, s fel- Bittó.
akasztották egy keresztre.

Aztán kezdetét vette a kalapácsolás, mely
hirdette hegyoldalról hegyoldalra, az egész
faluban, hogy van már lopott toka.

— Kié ? — kérdezték egymástól a tóka-
ütések által az örök.

— Butuké — volt a lopott tokán a válasz.
A völgyet iszonyú lárma tölté be. A to-

kák kelepelése hangzott mindenfelöl. Bóditó
volt ez a zaj, ez a kelepelés. Értelme volt
,,átalános derültség."

—• Ki volt ezimborája ? — kérdezte ismét
valaki a toka nyelven.
} — Felesége! — válaszolt a lopott fa.

A választ még borzasztóbb kelepelés kö-
vette. Meg sem állt reggelig, a mikor az
egész falu tudta és nevetett azon, hogy a
Butuk felesége segítette a tolvajt férje tóká-
ának ellopásában. (v<sge köv.)

A pénz a föld különböző népeinél.
Az emberek egymással való kölcsönös érint-

kozésoinek legelső és legfontosabb eredménye a
csere volt. A távolabb fokvő országok és külön-
böző foglalkozások termékeit egymás között ki-
cserélték, s így a szükségletek szaporodtával a
műveltség emelkedése lőn elősegítve. Hogy azt, a
mit a természet valamely vidéktől megtagadott,
annak lakói megszerezhessék, szükséges, hogy nagy
utazásokra induljanak s egyúttal saját országuk
terményeit csereértékül magokkal vigyék. így
képződtek a kereskedés legelső csirái, és igy fej-
lődött ki lassanként az egyszerű csereforgalomból
a mostani világkereskedelem. A sarkvidékek lakói,
különösen a grönlandiak, már élénk cserekoreske-
dést folytatnak. Minden uj dolog nagy örömöt
szerez nekik, s hogy e vágyuknak eleget tehesse-
nek, birtokaikat gyakran változtatják, a nélkül,
hogv a kölcsönös értékarányra nngv súlyt f'oktet- I
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nének. Ök már valóságos vásárokat is tartanak, s
minthogy délon czothalak nincsenek, északon pedig
fában szenvednek nagy hiányt, hogy egy s más
terményeiket vagy szerzeményeiket kicserélhessék,
mosszo utakat tesznek, melyek évekig tartanak,
miközben hol itt, hol amott ütnek tanyát s gyak-
ran megtörténik, hogy elhagyott régi hazájokba
soha sem térnek vissza többé.

E forgalomban egyes termények, melyek kü-
lönös tartósságuk vagy használhatóságuk által
tűnnek ki, mint állandó csereeszköz, csakhamar
sajátságos helyet kezdenek elfoglalni. Ezokhez
viszonyítják az egyos tárgyak értékét, s a hol nem
is szerepelhetnek mindig csereeszköz gyanánt,
legalább a kicserélendő holmik árát mégis azok
szerint határozzák meg. Só, rabszolgák, érezdara-
bok, gyöngyök, drágakövek', gyümölcsök stb. mind
efféle fizetési eszközök, melyek apránként állan-
dókká lesznek és igy születik mog a pénz első
eszméje.

A/, eszik -amerikai indiánoknál Wainpum-

övek, a lappoknál sajtok, a kaffereknél hajító dár-
dák helyettesitik a forgó pénzt. Az utóbbiaknál az
európaiak érezdarabokat, különösen szines ércze-
ket, mint vörösrezet, sárgarezet és üvegkorallokat
hoztak divatba csereeszközükül, hanem ezek na-
gyon elszaporodván, csakhamar elvesztették beeső-
ket, melyet azonban a még mindig használható
dárdák egész mostanáig meg tudtak tartani. Afri-
kában az említetteken kivül még a dohány és az
ökrök is nagy becsben állanak, mint cseretárgyak.
Lichtenstoin a becsuánoknál egy köpenyt akart
szerezni magának, melyet azok igon csinosan éa
ügyesen tudnak varrni, és korallokat, szegeket,
posztódarabokat s több efféle tárgyukat igért ne-
kiek érte, de mind hiában. Egy köpenyt, a mint
mondák, csak eleven szarvasmarháért szabad ki-
cserélniök. Elébb tehát a kivánt két ökröt kellé
tőlök valahogy megvásárolni, melyeket az igért
dolgokért jóval olcsóbban kaphatott meg, mint a
mennyit először a köpenyért adni akart. Noha

tehát itt már megállapított
becsmértékre találunk, azért e
csere még mindig nem pénzzel
való kereskedés, mert a pénz a
két kicserélendő tárgy között
rendesen közvetítő gyanánt sze-
repel. De hogy e tekintetben
a fogalmak miképen tisztultak
és fejlődtek apránként mind
szélesebb alapokon, nyomról
nyomra követhetjük a kaffe-
reknél, kik már a legújabb idő-
ben sárgaréz gyűrűkkel szá-
molnak és fizetnek, melyekből
öveik vannak készítve. Egy
ilyen öv 3—400 darab simára
kalapált érczkarikából áll s két
ilyen öv az ára egy tehénnek.

Embommá-ban, a Zaire fo-
lyó mellett, valamint Loandá-
ban is apró, bambuszlevelekből
•csinosan font szőnyegeket hasz-
nálnak — némileg papirpénzül,
melyeknek darabjáért 25 font
rizst lehet kapni. Nyugot-Afrika
partjain, Guineában, Senegam-
biában stb. a megszokott fize-
tési eszköz ogy apró csigafaj,
melyet nálunk a mészároskések
bőrtokjainak, lószerszámoknak
stb. kiczifrázására használnak.
E csigát a tudomány műnyel-
vén Cypraea monota-nak neve-
zik s a Mala-Diva szigeteken
roppant mennyiségben talál-
ható; innen egész hajószállitmá-
nyokkal hordják azokat Afrika
említett részeibe. TTtiában,Dag-
vumbában, Gamavban, Kong-
ban, Akrában stb., e csigákat
annak rendje szerint váltópénz
gyanánt használják s azok nél-
kül mit sem lehet vásárolni.
Ashanti-ban az aranypor a
pénz; Afrika belsejének más
vidékein pedig só- és karton-
darabok képezik a csereesz-
közt.

Minél termékenyebb vala-
mely ország, annál kevésbbé
fejlődhetett ki annak őslakói-
nál a kereskedelmi forgalom, s
igy a pénzügy is. Ez csak ide-
gen népek befolyása e illetőleg
beavatkozása által nyerhet len-

dületet. Ellenben a természet által kovésbbé
vagy csakis egyoldalulag megáldott vidékek la-
kói már a legrégibb időkbon csakhamar kény-
szerítve lettek az áruszerzés mindonnemü se-
gédeszközeinek elsajátítására. Szintolv nevezetes
befolyást gyakorolt e részben az utizási kedv és
vágy is, mert az idegen országokkal és nemzetek-
kol hoz érintkezésbe s az uj tárgyak iránt az Ízlést
felkölti, fejleszti és fokozza. A Csöndes-tenger
szigetein csak cserekereskedés divatozik. Ellenben
a cserkeszek és a beduinok már meglehetősen ki-
fejlődött kereskedéssel birnak. Ök idegen pénzlá-
bak szerint számitanak s a kölcsönös kereskedésért,
a kereskedők védelmezéséért, áruszállításért stb.
a kereskedelmi áruk után bizonyos százalékot
szednek.

A nagy államszövetségeknél a kereskedés
volt a műveltség emelkedésének leglényegesebb
segédeszköze. Klemm a művelődés történetéről irt
jeles munkájában a többok között ogy helyen azt
mondja, hogy a régi Mexikóban (Tenochtitlan) a

Bezerédj.
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Tlaltelolco nevű vásártér két akkora volt, mint
Salamanca városa és a keroskedők nagyobb ké-
nyelme- végett fedett folyosókkal vala ellátva. A
szomszédos utczák és csatornák majdnem egészen
raktárakból állottak s naponként 50,000 kereskedő
gyűlt itt össze. A mexikóiaknak ötféle pénzök volt
s váltópénzül kakao-babot használtak, melyből
8000 darab tett egy xiquepillit, vagyis egy közön-
séges számító pénzdarabot. A babpénzt 3 xique-
pillit, azaz: 24,000 babot magában foglaló zsákokba
pakolták. Másikféle pénzoik meghatározott mér-
tékű apró gyapotkendők (patolquachtli) valának.
Továbbá használtak aranyporral telt ludtollszára-
kat is, melyek nagyságuk szerint különböző érté-
kűek voltak s valóságos érezpénzül kalapácsalaku
rézdarabokat s vékony czindarabokat is; hanem
ezeken valószínűleg semmiféle kép- vagy botü-
nyomás nem volt.

A régi Egyiptomban igon korán jött a pénz
közhasználatba. Ez arany és ozüstgyűrükből állott,
melyeket felfűztek s értéköket
súlyaik szerint határozták meg.
Sennaar-ban (Abyssinia) még
máig is használják azokat, Ha-
sonló gyürüpénzek divatoztak
a galloknál is, kik azokat sza-
lagra fűzvén, testök körül hor-
dozták, miként ez a chinaiak-
nál még ma is szokásos.

Chinában a legrégibb pénz
a kauri-csiga, későbben gyön-
gyök, azután a nagy becsben
tartott „jade-kő", sárga érez,
szőtt kelmék s többnyiro kés-
alaku és írásjelekkel ellátott
fémlemezdarabok jöttek divat-
ba. Krisztus előtt a 11-dik szá-
zadban találunk nálok a legelső
pénzügyi hivatalnok nyomaira
s pénz gyanánt koczka-alaku
arany darabok vannak forga-
lomban; a pénzügy sokszerü
átalakuláson ment ott keresz-
tül, de azért mindig tökéletlen
maradt, s a pénz csekély meny-
nyisége miatt gyakran álltak

. elő pénzváltozások. Ilyenkor
aztán azáltal igyekeztek segi-
teni magukon, hogy ismét te-
kenyősbéka-héjakhoz, selyem-
darabokhoz, gyöngyökhöz stb.
folyamodtak. Kr. után a 9-dik
században kezdett használatba
jőni a papírpénz. Sóra és vasra
szóló utalványokból eredett az,
melyeket a kormány bocsátott
ki s aztán meg a 807-ik évben
a kereskedők kénytelenek vol-
tak minden készpénzöket a
kincstárnak átadni s helyette
bankjegyekot elfogadni. E rend-
szabályt csakhamar a főbb hi-
vatalnokok is igen ügyesen ki
tudták saját hasznukra zsák-
mányolni, saját kezökre bocsát-
ván ki utalványokat.

A chinai pénzt rendesen
önteni szokták. A bejött pénzt
minden kereskedő előbb óva-
tosan megvizsgálja s azután
saját pecsétjét mindenikre rá
nyomja, ugy hogy az egyes
pénzdarabok csakhamar egé-
szen be vannak lepve különböző
jegyekkel s utoljára egészen
lyukacsosokká lösznek. Ellenben keleten a vert
pénz már ős idők óta divatozik. Az uralkodók a
pénzverést, a mi természetesen aligha történt va-
lami nagy pontossággal az egyes darabok súlyát
illetőleg, igon olőnvös államjövedelemnok tokin-
tették.mert azáltal az erezet jóval nagyobb érték-
ben adhatták ki, mint a mennyivel bír.

A cröröfökiiek teljesen kifejlődött pénzrend-
szerök volt.°Az etruskok öntött érezpénzt hasz-
náltak, mely egyszersmind a sulymértéket is he-
lyottesité. Hiisonlóképen volt ez a rómaiaknál is,
kiknél, ha tudomásunk nem csal, Servius Tullius
önteté az első pénzt; azelőtt C3ak súly szerint
mérték az erezet. A pénzverés csakis későbben
jött használatba s a pénzügy élén külön hiva-
talnokok, az úgynevezett Triumviri monetules,
állottak.

Minél rendszeresebb alakot öltött a nemzet-
közi forgalom és közlekedés hóditó hadjáratok,
gyarmatosítások és kereskedelmi utazások által,
annál pontosabb moghatározást nyert a pénzügy

is. De bárminő számosak voltak is abban az egy-
mást követő változások és javítások, még azért
máig sem érte el a lőhető legnagyobb egyszerű-
ségnek és tökélynek azt a fokát, melyre okvetet-
lenül el koll jutnia elébb-utóbb. E tökély s ez
egyszorüség pedig abban állana, hogy az egész
művelt világban ogy pénzfáb legyen, melyet az
egymással közlekedésben élő nemzetek mindnyá-
jan érvényesnek ismerjenek el.

Későbbon a vert pénz mennyisége nem volt
elég a kereskedés óriási arányaihoz mérve. A rög-
tön teljesitondő fizetés helyébe tehát utalványok
és váltók léptok, melyeknek legelső nyomait már
az ókorban is feltalálhatjuk s végre pedig az állam
vagy feljogosított vállalkozók által biztosított
papírpénz következett, mely, miként már emiitet-
tük, Ázsia keletén is épon ugy otthonos, mint ná-
lunk Európában.

A papírpénz olfogadása .,hitel"-on alapul, t. i.
a kibocsátónak abbeli akaratán és tehetségén,

Ghyczy Ignit
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hogy a jegyet a ráírt, készösszegért beváltja. Hol
a hitel alapjai meg vannak ingatva, igen termé-
szetes, hogy e fizetési oszköz értéke is hanyatlik s
gyakran megesik, hogy néhány forintért milliókra
menő értékű papírpénzt is vehetünk, miként ez a
franczia forradalomkor történt, a mikor az assig-
natok (utalványok) lassanként néhány sous-ra estek
alá annyira, hogy olyan emberek is, kik papir-
pénzben roppant vagyonnal rendelkeztek, gyak-
ran alig voltak képesek egy szerény reggelit ki-
fizetni.

Mindazáltal ha tekintetbe veszsz'dk a nemes
érezoknek a mai nagyszerű kereskedelmi forga-
lomhoz mértten igen csekélynek mutatkozó meny-
nyiségét, az ilyen fizetési utalványozásoknak,
melyek au porteur (a bemutatóra) szólnak, ki-
adása egyike a legczélszerübb és legszüksége-
sebb forgalmi eszközöknek.

Sámi Lajos.

Kaliforniai képek.
I. Egy chinai elégia Kaliforniában.

Kaliforniában a mosás házias műtéteiét kivá-
lólag chinaiak végzik; a nagy mennyei birodalom
sápadt fiai, magasb szellemi munkákra a fehér
czivilizáczió közepette alkalmatlanok lévén, csakis
mint ember-surrogát használtatnak föl a gyakor-
lati amerikaiak által, azt bizván a chinai emberre,
a mit a fehér méltósága alattinak tart végezni,
vagy a minek elvégzését elég jutalmazónak nem
látja. Az előkelő amerikai nő méltósága alattinak
tartva a szennyes ruha újra fehérítését, a beván-
dorolt európai nő pedig a háztartás körében lelve*
azonnal alkalmazást, a mosás nem megvetendő
kereset-ágát nagyobb részt chinai társulatok keze-
lik. A legjelontéktolenebb alakuló város, települői
között, chinaiak képében üdvözli a tisztaság ezen
érkező apostolait.

Jelenlegi foglalkozásom ogy
közepes kaliforniai város ideig-
lenes lakójává tevén, mihamar
kényszerülve valék az itt tele-
pült számos chinai gyakorló
művészetét igénybe venni: ezen
antik népben annyi eredetisé-
get, megrögzött sajátságot ta-
láltam, hogy oltökélém magam
ogy oly confucziatával lépni
üzloti összeköttetésbe, ki korsze-
rűbb értelmi képződésénél fog-
va, népismeret - szerzési kiván-
csiságomat némileg kielégít-
hesse. Ámbár a chinait értel-
mes, tanulékony, s tul pedáns
népnek lehet nevezni, nyelv
elsnjátitási tehetségök minda-
mellett sok kívánni valót hacy
hatra, s az örege oly gonosz
módon töri az angol nyelvet,
hogy a társalgás folytatása egy
ily kontyos atyafival tiszta le-
hetetlenség, az iskolát járó fia-
talabb nemzedék, szorgalom,
iparkodás, gyors felfogás, jó
•előmenetel által tünteti ki
ugyan magát, de ezen szellemi
emelkedés által egyszersmind
lerázva ázsiai zárkózott termé-
szetét, eltemeti az ős haza azon
kevés emlékét is, a mit onnan
magával hozott. Tervem foga-
natosítandó Ye-Sing, Ok-Hop,
Sam-Ling, Wau-Kung chinai
polgárok fehérítő - intézetébe
pillantottam, ezen jámbor ha-
landók azonban a szakmájokat
túlhaladó néhány kérdésemre
csak néma taglejtéssel s ért-
hetién miaukolással tudván fe-
lelni, már-már beleuntam a fel-
tételem valósithatására kellő
egyén keresésébe, midőn út-
közben egy amerikai ismerő-
sömmel találkozva, ennek sé-
tám czélját elbeszélem: menjen,
úgymond, az A és negyedik
utcza szögére, s az ott szemeibe
ötlendő Ming-Wing Washing-
Ironing (Ming-Wing, mosás és
vasalás) ezég önt tökéletesen ki
fogja elégíteni. „Good evoning,
Mmg-Wing" szólt üdvözletem
egy kávészinü, középkorú, gon-

dosan kiborotvált feje búbján diszes kontyot viselő
férfiúhoz, kibon ezen szép hangzású ezég főnökét
vélem föllelhetni. Eltérőleg az eddig látott chinaiak
meddő képzettségétől,nagy örömomreMing-Wing,
azonkívül hogy az angol nyelvet meglehetősen
beszélte, magasabb értelmi felfogást, terjedtebb
átalános ismeretet tanusitott. S ez napság óta
fehérruháim teljhatalmú kezelőjévé avatva, az est
szórakozásra szentelt óráiban be-bepillantok hozzá
s nem szűnünk meg eszmét cserélni.

Földrajzi ismerete roppant korlátolt, Hong-
kongon — születési helyén — s Kalifornián kivül,
a földgömb országai fekvéséről a legziláltabb
fogalmai vannak.Politikával nomfoglalkozik, mi-
után Chinának nincs politikája; a tud vágy sem ösz-
tönzi kihalt kíváncsiságát, s a leornerevobb apathia
azon szemüveg, melyon keresztül a világ folyását
nézi; türelmét, egykedvüségét, kitartását nincs
esemény mi sodrából kivegye. Egy o s t e> t 0 Dbek
között, a chinai család-élot lazult állapotát hoztam
szőnyogro, s csodálkozásomat fejezem ki egy oly
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állam és társadalom fonnállhatásán, hol a csecsemőt
kereskedelmi czikké, a nőt a férfi szeszély marta-
lékává alacsonyitja az avult kor szokása s törvénye.
„Tagadhatlan — válaszolt — hogy a nagy chinai
birodalom tengerparti városaiban évenként számos
csecsemő adatik el a fehér emberüknek, de miután
az anya gyermekét eltartani képtelen, s ezzel mint
birtokával szabadon rendelkezhetik, jobb nogy
valamit kapjon ez értéktelen tárgyért, semhogy
az minden haszon nélkül dobassék azOczeán hab-
jaiba. A mi a nőeltaszithatását s ujjal való felcse-
rélését illeti, ozt én, chinai szempontból csuk jónak
látom: ha éltem felében csalatkoztam, ha e földi
lét a nagy Buddha kijelölt utjától eltérve, két nem
rokonszenvező egyénre nézve csak kín és gyötrelem:
mi igazságosabb, mint ily természetellenes kötelé-
ket széttépni, 8 egy jobb, szivem óhajait folfogóbb
nőben keresni az élet üdvét? Ha nőm a gyöngéd-
ség, háziasság, a családélot azon szelid képe, mit
föllelni egy férj törekvése, biztosítom önt, hogy
egy ily családanya elhunytát mélyebben ki sem
érzi, mint egy chinai férj. — Magam is egy jó nő
veszteségét siratva, gyászos gondolataim bánat
árját enyhítendő, gyakran folyamodom amaz ima-
könyv vigaszt adótartalmához", tévé hozzá, ujjával
egy deszka polezon nyugvó kopott könyvre mutatva.
— Megengedi azo- szent konv\ be pillanthatnom?
kérdem résztvevőiét;-. A kapott engedély után
érdekkel lapoztam e hierogliph-szerü betűkkel
irott könyvben, de avatatlanságom miatt mi épü-
letest sem vonhatva ki belőle, a szelid Miiig-W in-
get felkérem, azon szivenyhet nyújtó sorok áttol-
mácsolására, ha csak a vallás kegyelete ezt nem
tiltja. „Uram! azt leforditni hosszasabb időt igé-
nyel, dolgom pedig sok, lesz idő reá, hogy érde-
keltségét kielégíthetem." Azonban kíváncsiságom
sokkal jobban fel volt csigázva, semhogy csen
ellenvetés visszariasztott volna. „Dorék Ming-
Wing, én igen jól tudom, hogy időd ki van mérve,
— válaszolám — s tekintettel lóvén erro, tehotsé-
gem szerint kész szívvel kártalanitlak idő vcrzte-
ségodért; róvj hitelemre oly összeget, mit pártatlan
belátásod a mulasztott idő egyenértékűjének tart,
e azt pontosan kielégitem, kérlek azonban, a tomp-
lomotokban ragyogó aranyozott köntösü Tao sze-
rencse-mosolyára, s elhunyt nőd előttod kedves
emlékére, közöld velem azon édes szavakat, melyek
kebelviharodra a béke sugarait hintik." Az ily
meleg részvéttel ejtett szavak megtették hatá-
sukat, Ming-Wing munkáját félretéve, a szo-
morúan pislogó mécsbe uj lelket öntött, én pedig
papirt s irónt rántva elő oldalzsobemből, szavait
jogyzém:

,,1) Az év első napja ötödik órájában volt, a
legkeményebb téli időben, midőn gyöngéd nőm
kimúlt. Lehet-e a föld kerekségén szerencsétlenebb
ember, mint én? 0 nőm! Ha még itt volnál, uj
köntöst adnék neked, ezen uj évben; azonban jaj
nekem, to azon komor tartózkodáshelyre mentél
le, hol a sárga forrás fakad. — Oh vaj ha férj és nő
még egyszer egymást láthatnák! Jőj hozzám az
éjben — jőj a harmadik órakor, — engedd kissé
megujitnom a múlt édességét.

,,2) A második hóban, midőn eljött a tavasz, s
a nap mindig hosszabban marad a mennyezeten,
minden család tiszta vizben mossa ruha- és fehér-
neműit, férjek, kiknek még nejük van, szeretik azt
uj öltözékkel diszitni fel. De én, ki az enyémet
elvesztettem, éltem csak bánatban töltöm: még
azt sem viselhetem el, hogy azon pieziny ezipökt t
szemléljem, melyekegykor szép lábát zárak! Néha
egy más élettárs szerzésén gondolkozom, do hol
találhatok mást oly szépet, okost és jót?

„3) A harmad k hóban a baraczkfa kitárja
rózsaszínű virágait, s a fűzfa zöld barkákkal van
fedve. — Férjek, kiknek még nejök van, azzal
együtt mennek szüleik és barátaik sirjait megláto-
gatni. Én azonban, ki az enyémet elvesztettem,
sirját egyedül megyek látogatni, s hő könyeimmel
áztatom a holyet, hol hamvai nyugszanak. —Árny
szellemének halotti áldozatokat ajánlok, tisztek térő
aranyozott papirra fe-tett képeket égetek. — Szende
nő, hol vagy? igy kiáltok zokogó hangon. Do fáj-
dalom, ő nem hall engem. Látom a magános sírt,
de nőmet nem láthatom !

»>4) A negyedik hóban a lég tiszta derült, a
nap teljes fényében ragyog. Hány hálátlan férj
kéj- s örömnek adja át magát, elfeledve a vesztett
drága nőt. Pérj és nő olyan mint két madár az
erdőben; ha a végzetes óra eljön, mindegyik más
irányban repül tova. Én olyan vagyok, miit a ki
megcsalátva a varázs álomképek édes képzelmei
által, felébredve keresi « fiatal szépséget, mely
álmában annyira elbűvölte, de csak hallgatást és
magányt talál maga körül. Annyi szerelom, annyi
édesség, s egy reggelen mind oda! Váljon miért

nem élhetnek s öregedhetnek meg együtt, kiköt
oly édes barátság egyesitett!

,,5) Az ötödik hóban a sárkányfejes hajók
vigan siknmlanak el a viz sima tükrén. Választott
borok lolkesitnek, s kosarak állnak tetézve drága
gyümölcsökkel. Mennyit gyönyörködtem minden
évben ezen évszakban , nőm és gyermekeimmel
élvezhetve ez egyszerű ünnepélyek ártatlan örö-
moit! Most fáradt és nyugtalan vagyok, a leg-
keserűbb bánat martaléka. Egész nap- s éj-hosszat
sirok, s ugy látszik, mintha szivem meg akarna
repodni. Oh! mit látok e perezben! Ajtóm előtt
szép gyermekeket, vig játékban. — Igen, fel tudom
fogni, hogy ők boldogok, nekik anyjok van, ki őket
kebléhez szorítja. Menjetek, kedves gyermekek,
vig játékotok szivemet bántja.

,,6) A hatodik hóben a nap égető melege
alig viselhető el. Szegény s gazdag szellőzni toriti
ki akkor ruháit. Én is kiteszem nőm selyem ruhái
egyikét, s hímzett czipőit, hogy azokat a nap meleg
sugarai süssék mog. Nézd csak! itt azon öltözet,
mit ő ünnepnapokon szokott volt viselni, itt van-
nak azon kedves kis papucsok, melyek lábacskáira
oly szépon illottek. — De hol van nőm? Oh hol
van gyermekeim anyja? Ugy érzem, mintha hideg
aczél lemez metszené szivemet!

,,7) A hetedik hóban szemeim könybe láb-
badnak, mert akkor van az, midőn Nieaulan, nejét
Tohi-Nint meglátogatja az éjben. Egyszer nekem
is volt szép nőm, do örökre elvesztettem őt. Smn-
tolen szemem előtt lebeg a kedves arcz, szeretetre
méltóbb mint a virágok. — Mozogjak, vagy nyug-
vásban legyek, a tőlem elrepültnok omlékozoto
soha sem szűnik keblemet kin/.ani. — Volt-e nap,
midőn elfelejtettem volna szende nőmre gondolni,
vagy éj, melyet reggelig ne sirattam volna ko-
rosztül?

„8) A nyolezadik hold 15-dik napján ennek
kerekdedsége legnagyobb fényben látható, fér-
fiak és nők ekkor az isteneknek kalácsot és diny-
nyét áldoznak. Mezők és virányokon férjek és nők
együtt csatangolnak s élvezik a méla holdvilágot.
A hold koreksége engem csak elvesztett nőmre
emlékeztet. Hébekorba, hogy bánatom eltompitsam,
egy pohár nemes bort ürítek, néha guitárom ve-
szem elé, reszkető kezeim azonban semmi hangot
sem tudnak kicsalni belőle. Barátok, rokonok háza-
ikhoz hívnak meg, do az én bánatos szivem meg-
tagadja az ily örömben való résztvehetést.

„9) A kilenczodik hónapban az aranyvirág
(chrvsanthemum) nyitja ki sárga kelyhét, s min-
dem kert balzsamillatot leheli. —En egy esoimg
friss nyílott \ irágot szednék, ha még nőm volna,
kinek haját ez diszithetné! Szemeim fáradtak a
sirás miatt, kezeimet a bánat elhervasztá, s egy
kiaszott keblet verek. — Belépek azon ízletes
szobába, mely egykor nőmé volt, két gyermekem
kövot s jonek térdeim által ölelni. Kezeimet kezeik
közé veszik s zokogó hangon szólnak hozzám: könyeik
és zokogásaikból kivehotem, hogy anyjok után kér-
dezősködnek.

,,10) A tizedik hold első napján, gazdagok és
szegények teli ruházattal ajándékozzák meg nejoi-
ket. De kinek ajánljak én téli ruhát. Én, kinek
nejo nincsen? Ha reá gondolok, ki fejét párnámon
nyugtatá, sirok, s arany papirosu képeket égetek.
Ezeket mint áldozatokat ahhoz küldöm, ki a sárga
forráson tul lakik. Nem tudom e halotti áldozatok
tesznek-e valami hasznot árnyszellemének, de leg-
alább a férj lorótta a hála és báuat adóját.

„11) A tizenegyedik hóban üdvözlöm a telet,
s újra siratom kedves nőmet. — A hímzett ágyta-
karó solyme egy félig üres helyet takar a hideg
nyoszolvában, hova tagjaimat nem merészlem nyúj-
tani. Sohajtozom, s az egeket kérem, könyörület
után esengok. A harmadik órában felkelek, anélkül
hogy aludtam volna, és sirok egész viradtig.

„12) A tizenkettedik hónapban, a tél hidege
közepette, meglátogattam édes nőmet. — Hol
vagy? kiáltoztam szimetlenül, roád gondolok, s
arezodat még sem láthatom! Az év utolsó napján
megjelent álmomban. Kezemet övéi közé szoritá,
könyes szemekkel mosolygott reám; hizelgő kar-
jai közé szorított, s lelkem boldogsággal tölté el.
Kérlek, susogá, ne sirj többet ha roám gondolsz.
Ezentúl álmaidban minden éjjel meg foglak látó
gatni."

II. A iiinrys viliéi népiíviilés
Kaliforniában a múlt hóban viharos napokat

éltünk keresztül, nem az olemi csapások pusztitó
vihara volt az, mi a higgadt anglo-saxon komoly
egykedviisége tengerét felkorbácsolá, sem valami
idegen hatalom kétes szavaiból magyarázható
kedély-ingerültség: mert az amerikai óriás ön-
hatalma, függetlensége, szabadsága érzotében, s

az ujon alkotott épület-alap szilárdságában oly
biztos, hogy e tekintetben ujjat húzhat úgyszólván
egész Európával; fontosabb kérdések forgottak itt
szőnyegen: a politikai pártharcz verteién táboro-
zását kiváló figyelemmel kisértem. A minta sza-
bad emberek legnagyobbika Washington, Észak-
Amerikát a hatalmas briít oroszlán vns körmei
közül kiszabadító, első gondja volt azon dicső
szervezetet megalkotni, mi a szövetség gyémánt
kapcsa; már ekkor a harczi dicsőség kápráztató
fénye által tulragadt ogy töredék a legvörÖ3ebb
republikánus elveket tűzte lobogójára, mig az ezt
ellensúlyozó demokrata párt a higgadtabb, szenve-
délytolenebb haladás ösvényét váíasztá czélpont-
jául. E haladás azóta folyvást tart; a 85 éven át
forrongásban volt vulkán egy oly pusztitó kitö-
rést szült, minek alap-reszkettető mozgása által
más gyengébb épület porba hullt volna, mig az
önerejét mérlegelni tanult Amerika sebekkel ter-
helten ugyan, de épen s életgyökerei sértetlenül
maradtak. 1860előtt Amerika csak híréből ismerte
az államadósságot, 65 végén __ közel 3000 millió
dollárnyi teher nehezült az ifjú állam küzdő vál-
laira; a nemzet szelleme törhetlen maradt; akarata
vas s becsületessége páratlan; 18 rövid év elég
arra, hogy e nyomasztó teher tökéletesen oltávo- ,
littassék a nemzet élettestéről; sőt ha a követke-
zendő elnökök Grant nyomdokait követve, szigorú
ellenőrzés, előre számolt takarékos gazdálkodás, s
uj állam jövedelmi források nyitása által, tánto-
rithatlanul megmaradnak e politika utján: nincs
kétség benne, hogy 12 év kitörli Amerikát az adós
nemzetek fekete könyvéből. Mindamellett, hogy
ily nagy a nemzeti adósság, s azt évnegyedenként
szorgalmasan törlesztik, ennek fizetését alig érzi
valaki; a legnagyobb teher a fényüzési czikkekre
s az importált tárgyakra esik; — egy jó havanna
szivar itt pénzünk szerint 50 kr., egy banána, mit
Mexikóban 3 kron meg lehet vásárolni, az itteni
piaczon 30 kr. értéket képvisel, s igy ezen arány-
ban van a ruházattal is, egy jó franczia posztóból
való öltözék 2üO forint, mig belföldi egyszerűbb
gyártmány 50 forinton vásárolható meg; a ki
azonban hiúság, fitogtatás vagy egyéb indokból
ezen czikkekot vásárolja, annak a fentebbi ár
legkevesebb terhére esik; közönséges napszámos
havannát szivaroz, csinoa fekete öltözékben megy
a templomba, s ül épen ily módon öltözött munka-
adója mellé, ki nálánál jogi, politikai tekintetben
a törvény előtt mivel sem ér többet. — En oz
életben több mivelt emberrel találkoztam, kinek
az ilyen viszony sehogy sem volt inyére, dicsérték
ugyan Amerikát, de oda vissza nem vúgyakoztak;
ezen előítéletes részrehajlás, ámbár aristokratikus
színezetű, de némileg természotesnek mondható j
ha az embor érettebb korban jőve ide, eddigi
nevelése, szokásai, nézetei és gondolkodás módjától
annyira eltérő, egészen más szinozetü életmódra
kényszerittetik, oz oly meglepő, oly elidegenítő
eleinte, hogy a legmostohább otthoniatlanság
érzetét költi fel. Sajátságos, én Mexikóban sokkal
otthoniasabban, kedélyesebben éreztem magam, a
személy- és vagyonbiztosság ingó volta mellett is>
mint Kaliforniában, ezon jó, becsületes, derék em-
berek körében, kik méltányolják ugyan a tudo-
mányt, szorgalmat, becsületet, de hidegok, mint az
aranytermő szikla, s érdok emberei a legnagyobb
mértékben.

A pártharczi mozgalomra visszatérve, szept.
l-jén az Unió minden államában megyei tisztvi-
selők választása volt, az érdekelt republikánus és
demokrata pártok emberei ugyancsak mozogtak,
hogy pályanyertesek legyenek. A demokrata a
színes embert, (néger, indus, chinai), a fehér em-
bernél alacsonyabb értelmi fejlödöttségünek tartva,
a politikai jogok gyakorlatát csak kivételes ese-
tekre akarja alkalmazni, kárhoztatja az életbelé-
pondő 14 dik és 15-dik törvényezikket, melyek
közül az elsőbon a néger, a másodikban mindem
ember, szín , nemzet, s elébbi szolgálat-tételekre
való tekintet nélkül polgára lehet az Egyesült-
Államok nak; ez szorintök jogában megrövidíti,
sőt lealacsonyítja a fehér embert. Mint e párt
képviselője, Wallace tábornok San Franciskóból
Marysvillebe jött, hogy ,.Democratic Meeting"-et
tartson. Azon nem kell csodálkozni, hogy ezon uri
ember tábornok létére politikus, itt a katonatiszt
a legszorgalmasabb, vállalkozóbb polgár, nyugdíj-
ból élni eszébe sem jut, vagy gazda, vagy keres-
kedő, ügyvéd, mérnök, sőt pip les , mert azt cso-
dálattal kell bámulnunk, mily sokoldalú ügyesség
lappang egy ily amerikaiban. Wallaco rettenetesen
kidicsérto pártját, állitá, hogy ezen párt takaréko-

' sabb mint a más; és két óráig tartó hevenyészett
. szónoklatában bámulnom kellett a minden tárgy-
•• ban forgott jártasságot. E kihivasra a republikánus

párt nehéz ütegekkel rukkolt ki, szónok Dondley
ezredes, — ezelőtt ügyvéd, azután a háború alatt
ezredes, most methodista pap — elragadó szavak-
kal festé az amerikai szabadság áldásárasztó ha-
tását. „Vendégszerető hazánk ajtaja — úgymond
— nyitva áll az elnyomott ir, a szorgalmas német,
az elmés franczia, egyszóval a világ minden nemzete
számára, s ki a csillagokkal hintett csíkos lobogó
enyhe árnya alatt keres uj hazát, munkát, s mog
akarja velünk örömünket, szenvedésünket osztani,
annak baráti kezet, polgártársi védőimet nyújtunk.
A korolőhaladt szelleme kívánja, hogy a dőre előíté-
letesség kárhozatos elveit lerázva, minden embert
egyenjogunak nyilvánítsunk," igy beszélt az ezre-
des oly páthoszszal, mintha ozrede élén állana, s
kézhadonázásával feldönté a toroknedvesitő vizes
palaczkot, majd beléinelegodve, sans géné, loveté
kabátját, sugy fesztelenül, kétszerezett lelkesülés-
sel szónokolt; nevette azon ogyügyü ellenvetést,
min az ellenpárt lovagol, hogy a chinai konkur-
renczia mihamar veszedelmessé lesz a fehérekre
nézve; ha ti ezen disznófarku (,,pig-tail" a mint az
amerikai a ezufrangos végű chinai ezopfot nevezi)
mongol faj túlszárnyalásától féltek, úgymond, azzal
sajátszegénységi bizonyítvány tokát Írjátok alá, mert
én részemről igen távol látom azon időpontot, mikor
az ázsiai, a kaukaz-faj társadalmi fejlottségét elsajá-
títva, oly értelmi fejlettséget nyilvánítson, mi a hi-
vatal és móltóság viselésére képessé tegye; ha a chi-
nai mint egyszerű napszámos, szolga jön körünkbe,
csak örömmel fogadhatjuk szorgalmát." — Több
ily szónoki ügyes fordulattal illustrálva az itt ve-
szedelmesnek vélt chinai egyenjogúságot, egészen
belerekodt, s pártját állhatatosságra hiva fel,
„chu-ge! charge ! charge I" (szuronyt szegezz) ve-
zényszóval lemerült az állványról. Őt követé Mc.
Kálium eacramentói ügyvéd, ki a zöld Erinbői
kivándorolva lőtt amerikai polgár; ez is szónok
előde tárgyát festegette egy egész képpé, s igy
folyt a meeting még 3 más szónoktól követve,
egész éjfélig. Az egészet fület sértő öszhangzatlan
zene fejezte be. !

Kaliforniában a demokrata párt győzött, mivel
a nagy dolgozó osztály ezen párt felé gravitái, a !
republikánusok szűkkeblű Humbugnak nevezik
az egész agitácziót s most minden oly csendes
ismét, mintha párt sem volna az országban. <

(Vége követk.)

(ír. (üvadányi József tábornok levele.
Lapunk ez évi folyamában közöltünk már

•egy érdekes levelet Gvadányi Józseftől; most újra
alkalmunk van Kelecsényi József közlése után egy
humoros, katonás levelet adni, mely az öreg tábor-
nok kedélyállapotát híven tükrözi vissza.

Nincs is szándékunk hosszas magyarázgatá-
sokat irni hozzá, csakis azt emiitjük meg, hogy
Mindszonthi Sámuel ref. lelkész, kihez e levél szól,
€g)ik irója volt a jeles „Mindenes Gyűjtemény"
ez. folyóiratnak, mely Rév-Komáromban 1788 —
1792-ig jelent meg, s kiadta egyéb apróbb dolgo-
zatai, prédikáczió mellett 1'Advocat Históriai
Lexiconát, mely a maga korában fontos munka
volt. Ennek kiegészítését kéri jelen levelében
Gvadányi is.

Még csak a Véber név magyarázatául annyit,
hogy az egy Wéber Simon Péter nevű pozsonyi
és komáromi nyomdászra vonatkozik, ki a múlt
század végén nem csekély munkásságot fejtett ki
magyar művek közrebocsátásában.

E kis bevezetés után álljon itt az említett
levél:

„Tiszteletes nagy érdemü Uram! Miolta Po-

sonyba megesett az Apostolok oszlása, nem vala
nékem szorentsém azólta személyesen, som Iádnak
tolla által boszéllenom Tisztoletes Urammal, ezen
némaságunkat tovább nem szenvedhettem, azért is
tudtára kivántam adni tisztelotes Uramnak, hogy
megaggott testem tűrhető ogésségben vagyon, és
lelkem is még abba quártélyozik, nintsen is pa-
naszsza ellenem, mert gyakorta borotskával mog
öntözvén őtet, nem hagyom elhervadni. Óhajtom
tiszta igaz szívvel, hogy Tiszteletes Uramat is,
ezen levelem hasonlóba találhassa.

Kívánom tudtára adni Tisztoletes Uramnak,
hogy Vébernek irván kértem tőle, hogy a L'Ad-
vocatnak utolsó nyomtatványát nekem küldorié
meg, de áztat felelte, hogy áztat nem vette volna.
Kérem azért Tiszteletos Uramat, méltóztassa áztat
hozzája utasítani az árának kitételével, mert való-
ban sajnállanám, a többi darabok már kezem-
nél lévén ezon nagybetsü munka, ha éppon az
utolsó részét nem vévén nálam tsonkán maradna.
A mint pedig vettem a nyomtatványokat, ugy
legottan árokat is megküldöttom Vébernek. Mivel
podig a közönségnek nagy hasznára ezen gyönyörű
munkájút nagy tökéletességgel elvégzetté Tiszte-
lotos Uram , kérem adgya tudtomra, hogy már
most miben munkálkodna. Én Históriámnak ötödik
részit most fértzelem ös ze, három már kijött, a
negyediket pedig most rostálylya a Cunsura

Újságot nem tudok irni egyebet, hanem hogy
néhány hetektől fogvást új telünk vagyon, de
úgy gondolom hogy a komáromi szüzek is, mind
eddig nem sok kükörtsöket szaggatnak. A háború
igen roszszul foly, talán a Diétán ajánlót Porsona-
lis Insurectíora is fogunk kénszerittotni, ha a ko-
máromi Bandérium vezérlésem alá talál adattatni,
akkor ugyan Tisztelotes Uramnak velem kell jönni,
mert a Református vitézeknek is Papjának kelle-
tik lenni, de Tisztelotes Aszszonynak is (a kit
szivemből tisztelek) velünk kelletik jönni, mórt ki
is sütne káposztás rétest a táborba.

Én mindeddig koma levelet óhajtva vártam a
Tisztoletes Aszszonytól, de megvagyok csalattatva
reménységembe, talán a jelen való tavaszon ki fog
virágzani az Áron vesszeje.

Ezek után különös tisztelettol maradok Tisz-
teletos Uramnak Szakoltza 13. Martius napján
1797. — Alázatos szolgája G. Gvadányi Jósef m.
k. Grális.

E g y v e l e g .
** (A tüzelő-anyag lehetséges kifogyásáról.)

Túlzás volna azt állítani, hogy az emberi nem már
eljutott a tüzelő hiányának kezdetére; mindamellett
be kell ismerni, hogy még azon országokban is,
hol legbővebben volt a fa,, a kiirtás oly gyorsan
haladt, hogy jövőre kovésbb'; pazarul koll bánni
a növényzeti tüzelővel. Az Egyesült-Államok egy
része, s az orosz birodalomnak még északi fele is,
mely pedig előbb egészen erdőkkel volt borítva, már
ily helyzetben van. Leginkább ugyan szántóföld
nyerhotése végett pusztítják az erdőket, de folya-
mok és tengerek közelében épület és szerszámfa
kedvéért csikarják ki. A hol pedig az erdők köze-
pébe is behatoló ipar ércztelepekre talál: ott egész
kapzsisággal falja fel a fát. E körülményt észrevet-
ték már a kormányok is. Német, Franczia és Svéd-
ország a kipusztitott helyek rendszeres befásitását
feladatául tűzte ki s remélhető, hogy Dél-Európa
államai is követni fogják e nemzotgazdászati szem-
pontból igen jó példát. A növényzeti tüzelő-anyag
tehát megifjitható, de másként vagyunk a szénnel,
mert e becses tüzanyag rétegei kimerülnek, anél-
kül hogy megújíthatók volnának. Pedig ez anyag
rendkívül kényelmesen használható, s az ipar — a

hol csak lehetséges — elébe is helyezi minden más
tüzelőszernek, de épen o nagymérvű igénybevétel
immár aggasztólag hat a szemlélődőre, miután a
széntelepek ismeretes legnagyobb része csak kor-
látolt forrásokat szolgáltat ahoz viszonyitva, a
mennyit folyvást emelkedő fogyasztás mellett az
emberi ipar igényel. A franczia széntolopek p. o.
ugy látszik, nem sokáig fognak tarthatni. Az ez
idő szerint? legjobban fizető szóntelep (St. Etienne
és Rive de Gire) egy évszázad alatt kimerülhet.
Ez ugy.m mostanra megnyugtató lehet, de miután
az erdők csak hosszú idő alatt állithatók «lő, a
jövő nemzedékre nézve alapos aggodalom forog-
hat fönn.

A világ egyéb széntolepei között az angolor-
szdgiak ma első helyen állanak. Ezek Angliának oly
nagymérvű és sokoldalú iparát nemcsak azáltal
tartják fönn, hogy neki meleget és hajtóerőt nyúj-
tanak, s a házi tüzelés és gáz világítás szükségletét
fedezik, hanem a világipar egy részét is ezek látják
el, s terményeit egész az antipódokig szétküldözik.
Anglia szénkivitole 15 év óta megháromszorozó-
dott, s most 10,000,00!) tonnára megy, s e nagy
összeg daczára még folyvást emelkedőben van. —
De e rohamos termelés és fogyasztás nem kis
nyugtalanságot okoz az angol kitűnőségeknek,
— s maga a parlament is izgalomba jött, midőn
többon a tudósok s a gyakorlat emberei közül
aggodalmaikat hangoztatták. Hull, Armstrong
és Taylor azon végmegállapodásra jutottak, hogy
az angol szóntelepek még csak kétszáz évig
lesznok elegendők. A vizsgálat egyébiránt most
foly egyik híres geolog, Sir Roderick Murchison
által, do noha az eddig gyűjtött adatok nyomán
még nem lehet határozott feleletet adni, annyit
biztosan meg lehet állapítani, hogy az angol ipar
jövője a szénszükséglet tekintetében jobban van
biztosítva, mint a francziáé. (Torm. tud. Közi.)

** (A pápák sora.) Eddig mindössze 257 pápa
uralkodott. Nemzetiség szerint volt közöttük: 1
galileai, 17 görög, 4 afrikai, 1 sabinumi, 16 toská-
nai, 2 dalmátiai, 3 siciliai, 16 nápolyi, 3 sardiniai,
4 spanyol, 7 velenczei, 8 milánói, 15 franczia, 6
német, 1 lorrainei, 1 burgundi, 5 genuai, 2 pie-
monti, 1 hollandi, 1 portugali, 2 angol, 12 krétai
és 134 római.

= (A chinai munkások tápláléka.) A bécsi
orvosok egyik közelebbi ülésében dr. Herzfelder
felolvasá dr. Schercz udvari tanácsosnak Poking-
ből kelt levelét, melyben a „Toa-fu" felől is tétetik
emlités. A chinaiak nevezetesen szétdörzsölt hüve-
lyes veteményekből, melyekhez gypszet és vizet
kevernek, egy Toa-fu novü ételt készitenek, mely
az aludt tejhez Irisonlit, s a munkások azt főzve
élvezik. Az ottani munkások, kik naponként fejen-
ként mintegy 2 ezüst garast koresnek, a munkaadó
által láttatnak el élelemmel. A munkás reggel
Toa-fu levest, rizst, répát, délbe répát, rizst és^
paszulyt, este tésztát, rizst és répát kap. Egy
munkás kosztja naponta nem kerül többe 2 ezüst
garasnál.

** (Chignon fából.) Mivel az emberi haj nem
elég a mostani kolosszális frisurák kiállítására,
Amerikában most faháncsából készitenek hajat és
hajfürtöket, mert ezon fa rostjai kisimítva, kifé-
sülve és olajozva nagyon hasonlítanak a hajhoz. Az
ily chignonok olcsóbbak is mint az emberi hajból
készültok.

— (Gr. Batthányi Károly) még 1755-b'on tett
ogy alapítványt Bécsben oly szegények számára,
kik saját hibájuk nélkül adósságba merültek, s
fizetni nem tudván, adós börtönbe kisértetnek. —
Miután azonban közelebb az adóssági fogság meg-
szűnt, nincs kinek adni az alapítvány kamatait, s
most vitáznak a felett, mi történjék hát vele?

Az első honvcdzászló fölssscntelcse
Budán.

(—á —r—) Az uj honvédzászlók elseje nagy
ünnepélyességgel szenteltetett föl, a múlt vasárnap
(október 31-ón) délelőttjén Budán, Mátyás király
templomában.

Fü/ó'dik-e szárnyadhoz annyi küzdelem, annyi
dicsőség emléke majd, mint a régi honvédzászlóké-
hoz? ki tudná megmondani. Adjon isten békességes
időket, sóhajtja mindenki; de a nemzetek sorsa
isten kezében van, s ha kell még jőni hareznak,
veszélynek: megnyugvást találunk a tudatban,
hogy honvédőink vannak ismét, kik, ha kell, mél-
tók tudnak lenni dicső nevükhöz s a zászlóhoz,
mely a húsz év előtti hősökro emlékeztet.

T Á R H Á Z .
A régi s uj honvédség emléke, reménye olv

közel érintkezett. Alig szenteltük föl az uj zászlót,"a
régi dicsőség martyr bajnokainak sirjára kolle vin-
nünk — halottak napján — a kegyelet koszorúit!!...'

Az október 31-ki ünnepély leírását a hivata-
los lap után adjuk:

Á vasárnapi zászlószentelés örökké emiékeze- ;
tes ünnep marad nemcsak azokra nézve, kik abban |

janak zenéje mellett felvonult a varba, hol a matyas
temploma előtti tér az ünnepély előtt egy órával
tömve volt. Maga a templom ajtójánál polgári
tisztviselők és honvédtisztek mint rendezők, s ezek

rendelkezése alatt drabantok, közös katonák és
honvédek, sorfalat képezve álltak, mely sorfalon
keresztül csak ügygyel-bajjal lehetett a templomba
bejutni. Néhány reservalt helyen kívül az egész
tomplom a közönség rendelkezésére állt, s a tisz-
telgő és kiváncsi közönséget személy válogatás nél-
kül bocsátották be.

Mátyás temploma fel volt diszitve. A főoltártól
kezdve az emelkedottebb középrészt két oldalon
vörös posztóval rekesztették el, és a középhajó osz-
lopain Magyarország és a társországok zászlai
lobogtak. A főoltár előtt, a rácsozatos díszhelyen a
két padsor a miniszterek, a főrendek, a képviselők,
a polgári és katonai főrnéltóságok és tisztviselők,
ésmagasrangu vendégek számára volt fentartva.—
Baloldalon, közvetlenül az oltár jobboldala mellett
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egy trón szerű imaszék volt, kék vánkossal, a ki-
rályné számára.

Mindezen helyeket a teljes díszben megjelent
urak foglalták ol. A kormány részéről jelen voltak :
b. Eötvös, gr. Festetics, Rajner, Lónyay ésGorove
miniszterek. Az országgyűlés tagjai: Majláth és
Somssich elnöklete alatt nagyszámmal; továbbá
miniszteri hivatalnokok és országos méltóságok.
Ezek háta megett néhány főrangú hölgy, többi
közt Andrássyné, Zichyné és Ferenczy Ida k. a.
A főhajó alsó osztályában Pestmegye és Buda és
Pest városok küldöttei és egyéb tisztolgők ültek,
mig a templom székközeit és téréit igen nagy
számú honvédtisztek foglalták el.

A főoltár rekesztékén alól, balra, egy káplár-
alja honvéd közepett tartotta a vörös tokba burkolt
zászlót a csapat zászlótartója.

11 óra táján nagyszámú papság, egyházi disz-
öltözetben a tomplomajtóhoz vonult, s a primást a
kar üdvözlése mellett bevezette. A primás rövid
ima után az oltár lépcsőin, a sekrestyében egyházi
díszruháját magára vevén, ugyanazon papi kíséret-
tel a templom ajtajához vonult, a királynét elfo-
gadandó.

Tizenegy óra tájtt érkezett mog ő Felsége,
udvari kocsin, kísérettel, egész útjában és a tem-
plom előtti téren harsány éljonekkel üdvözöltetvén.

Ő Felsége a kocsiból kiszállván, következőleg
vonult be a tem-
plomba :

Elől a pap-
ság a prímással.
Aztán két apród
(ifj. Jálics és ifj.
Festetics). Aztán
ő Felségo a ki-
rályné , fekete

sötét magyar ru-
hában vadgalamb
szin díszítéssel,
fátyolos magyar
fekete kalpagban.
Utána b. Eötvös-
né' és horczeg
Sehwarzenberg-

né udvarhölgyök.
Aztán József fő-
herczeg honvéd-
tábornoki ruhá-
ban, miniszterek,
főhivatalnokok és
méltóságok, hon-
véd törzs- és
főtisztek egész
tömegsora.

A királyné
jobbján, állva Jó-
zsef főherczeg, a
padokban minisz-
terek; továbbá a
már említetteken
kivül az oltár
balján a cs. kir.
katonaság tábor-
nokai, köztük Ro-
senzweig,gr.Sza-
páry huszár-tá-
bornok stb., s a régi honvédség központi bizottmá-
nya Ivánka vezérlote alatt foglaltak helyet.

A karon elhelyezett hangszerek Haydn misé-
jét elkezdvén, a 48-iki honvédzászlók alakjára ké-
szült, nemzeti szin széllel beszegzett fehér selyem
zászlót, tokjából kiszabaditva, az oltár elé vitték,
8 a miso végeztével a primás az oltár-lépcsőn állva,
nagy tetszéssel fogadott következő alkalmi beszé-
det tartott:

A jelen szent ünnepélyen toszszük fel a koro~
nat azon nagy horderejű intézményre, melylyel a
nemzet akarata s urunk királyunk ő Felségének
fejedelmi bizalma, az 1868-diki évi 41-dikí tör-
vényezikk erejénél fogva Magyarországot felvér-
tezte, s mely a honvédelem dicső fegyverét a haza
gyermekeinek kezébe adja, hogy a nemzet békés
tűzhelyét, alkotmányos kir. trónját és törvényeit
megőrizzék.

Az e törvény által életbeléptotett nem zot i hon -
védsereg legelső zászlajának felszentelését ünne-
peljük ma.

Nem lehet magyar kebel, melyet e magasztos
pillanat nemzeti jelentősége a legmélyebben át
nem hatna.

Felkelti azbennünk halhatatlan őseink bajnoki
hivatásának kegyelotes emlékezetét, kik számunkra
az Árpádok örökségét megmutatták, felébreszti
bennünk az Isten által is parancsolt és megáldott
szent kötolosség érzetét, melynél fogva a hazáért,

ha k( 11, életünket is feláldozni tartozunk. (Helyeslő
moraj.)

S a honvédelem tartozása nemzeti fogalmaink
szerint mindig méltán a legnemosb polgári köte-
lességek közzé számittatott, mert a magyar, mint
szabad nemzet, nagyobb dicsőséget nem ismert
soha, mint királya jogait s hazája szabadságát meg-
védeni. A király tehát e zászlóban a honvédsereg
bajnokainak nemcsak bizalmának zálogát, hanem
egyszersmind a legdrágább kincset küldi, melyet
az isteni gondviselés ós koronázási esküje fejedelmi
gondjaira bizott. E zászló ugyanis édes hazánk
jelképo és képviselője.

E zászlót elhagyni tehát annyit tenne, mint
édos anyját, hazáját elárulni, királyának tett
esküjét megszegni, a nemzet becsületét bepiszkolni,
az ország jövendő sorsát, és függetlenségét az
ellenség kezeibe szolgáltatni. Hála az Egeknek, a
magyar nemzet még nem korcsosult el; és még sem
a hűtlenség sem a gyávaság rut bűneit nem ismeri.

Király és nemzet méltán élnek azon erős hit-
bon s jogos reményben, hogy a honvédsereg e zász-
lót a hűség, a nemzeti becsület s a törvényszerűd ég
szeplőtlen tisztaságában mind halálig megőrzendi,
s azt, hová a koronás király hivja, vitéz lolkcsült-
séggel követendi.

E zászló szakadatlanul fogja emlékeztetni a
sereg vitézeit nagy őseink vitéz tetteire, a vérrel

A képviselőház üléstermének tervrajza.

áztatott dicső nyomdokaira, s ha veszélyes küzdel-
mek közepett a csüggedés közelitne, egy pillantás
e zászlóra s annak szent jelvényeire, uj bátorságot
és önérzetet fog lövolleni oreikbo.

S valóban buzdító körülmények közt veszi át
a honvédsereg ezen első zászlaját.

Dicső királynénk, Erzsébet, felséges asszo-
nyunk, maga vállalta el ez ünnepélyen a zászló-
anyai tisztet, — azon fejedelmi bajor hölgy, ki mint
legnagyobb királyaink: Nagy Lajos és Hollós Má-
tyás anyja, a két magaslelkü Erzsébet, a magyar
nemzet nagyságának s boldogitásának szentelte
életét. (Eljenző tompa zugás.)

S a honvédsereg élén József főherczeg ő fen-
ségo (ismét a hely szentségének megfelelő halk
éljonzés) oly férfi áll, kinek személyében a nemzet
felejthetetlen jóltevőjének s félszázados nagy ná-
dorának emlékét tiszteljük, s ki az uj honvédin-
tézménynek zálogul hozza azon őszinte rokon-in-
dulatot, melylyol üdvözült atyja nemzeti létünket
szilárdítani s nemesbiteni törekedett.

Ily kedvező jelek és reményteljes érzelmek
közt fogom tohát e zászlót felszentelni s fogom
arra, valamint általa a honvédsereg minden vité-
zeire főpásztori áldásomat adni, forró szívből kérve
az Istent, hogy e zászlót s mindazokat, kik azt
követik, mindig a győzelem babéraival koszoruzza,
s minden megaláztatástól megkímélje; — s hogy
egy szóval e zászló a király büszkesége, a magyar

név dísze s a nemzeti dicsőség és boldogság válto-
zatlan jelképe legyen. Ámen!"

Ezután a latin formulával bevezetett valódi
beszentolés következett, miközben a primás a lobo-
gót szentelt vízzel hinté meg.

A megáldott zászló ezután egy állványra fek-
tettetek s itt az előirt sorrendben következtek a
hivatalos szögboverések. A primás a sz. háromság
nevében három szöget vert be, továbbá a király
nevében gr. Festetics, királyné ő Felsége, a minisz-
terek, az országgyűlési elnökök és igy tovább.

A hivatalos sorrond után az első szöget Ivánka
verte be, a régi honvédség központi bizottmánya
nevében. Azután következtek a katonai és világi
kitűnőségek, köztök gr. Andrássy Gyuláné és Fe-
renczy Ida k. a., kiket Ghyczy alezredos és Klo-
busiczky honvédtisztek vezettek középre.

Ez ünneprészlet alatt a karban énekhangokon
és hangszereken Barsi József alkalmi költeményét
adták elő.

Az egész szertartás alatt a honvédek négyszer
diszlövést tettek.

A szögbeverések bevégeztetvén, két ny oszolyó-
lány: b. Eötvös Ilona és Kovács Sebestyén Mária
drága selyem magyar ruhában a zászlóhoz léptek
s felkötötték reá a királyné ajándékozta drága
himzetü kettős szalagot.

Ezután a lobogót kivitték, József fhg és Hor-
váth ezredes ki-
mentek vele,hogy
a zászlóaljnak be-
mutassák, mely
zenével s a néző
közönséggel ver-
senyezve harsogó
éljenzéssel fog-
adta.

Ez megtör-
ténvén, a kinn-
levő tömeg: ka-
tonák és polgá-
rok egyaránt le-
vették kalapjo-
kat, s a honvéd-
ség hangos szó"
val letette az elé-
je mondott hon-
védesküt.

Az eskü után
Horváth János
ezredes a követ-

kező beszédet
mondotta:

„Honvédek!
íme átadom nek-
tek az első ma-
gyar hadzászlót,
melyet Felséges
királynénk saját
kezeivel diszitett
fel. — Büszkék
lehetünk magya-

rok , büszkék
honvédek, hogy
o szerencse épen
bennünket ért.

E percztől
sorsunk e zászlóhoz van csatolva, vezércsillagként
fog az előttünk tündökölni a csaták magasztos
óráiban; körüle gyülekezünk majd a harcz döntő
perczeiben, soha sem feledve, hogy zászlónk ke-
resztanyja hazánk dicső királynéja.

Hűn fogjuk követni o szent jelvényt, és fen-
séges főparancsnokunkat, kinek vezénylete alatt
győzünk, vagy királyunkért és hazánkért halni
fogunk.

Éljen a király! Éljen dicső királynénk! Éljen
a haza!"

A templomban ez alatt a hosszú szünetet in-
strumental és orgona choral töltötte ki.

Aztán berekesztő mise mondatott, s annak vé-
geztével a sok ezerre menő közönség éljenzése
közben a királyné, a ezután a közönség, közte a
honvédség zeneszóval, — miután zászlaját szabály
szerint a parancsnok szállásán letette, — haza
távozott.

A délután három órakor kezdődött banquetten,
mely 160 személyre volt számítva, sokkal többen
vettek részt. Jelon voltak ott: József főherczeg,
több miniszter és főúr, az uj és régi honvédség
számos tagja stb. Számos pohár ürittetett a haza,
a király, a főhg mint a honvédhadsereg főparancs-
noka egészségeért. A banquettnek késő este sza-
kadt végo.

62L

Melléklet a Vasárnapi Djság 45-ik számához 1869. nov. 7.
Irodalom és művészet.

** (Csengery Antal) kitűnő írónk összegyűj-
tött művei még e hó folytán megjelennek Ráth
Mór kiadásában. A nagyérdekü kiadvány tudo-
mányos értekezéseit, a magyar státusférfiak köny-
vét s Rombrandt, Rubens és Macaulayról irt remok
jellemrajzait fogja tartalmazni.

— (Révész Imre) dobreczeni ref. lelkész, ki-
tűnő egyházi s történettudósunk előfizetést hirdet
„Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyel-
mező" czimü, havonként 3 ives füzetekben megje-
lenő folyóiratra. Kivált a sáros-patakig füzetek
megszűnte után igen hézagpótló vállalat. Érdekkel
nézhetünk elébe azért is, mert az árral szemben
fog úszni, a mennyiben a szerkesztő olőre határo-
zottan kijelenti, hogy a felekezeti iskolák feltétlen
hive a községiek ellenében. Révész Imro az erős
meggyőződésok embere, egész világ ellenében is;
kitartó harezot várhatunk tehát tőle e fontos
ügybon, mely most nálunk annyi elmét foglalkoz-
tat, s melynél még csak a kezdd elején vagyunk.
A protestáns közönség bizonyára nagy figyelemre
fogja méltatni e folyóiratot, melynek előfizetési
ára egész évro 4, félévro 2, negyedévre 1 írt o. é.

** (Szabó Károly) jeles történészünktől megje-
lent s általunk is emlitett művéről: „A magyar
vezérek koráról", szép elismorő bírálatot olvasunk
egyik politikai napilapnak tárczájában Szilágyi
Sándor ismert nevű történetírónk tollából. Az
ismertetés e sorokkal végződik: E könyvvel Szabó
Károly történoti irodalmunknak gazdag és nagy
becsü monographiát ajándékozott, melyből az ifjú
lelkesedést, a férfi megnyugvást s az öreg enyhü-
letot nyerend. Méltán csatlakozik Thiorry Attilá-
jához s Attila utódaihoz nomcsak-alaposság tekin-
tetében, hanem 'a műgondért is, melylyel ki van
dolgozva. E háPOni könyv együtt képezi a magyar
őstörténetet — s ezeknek egy magyar ember
könyvtárából sem szabad hiányozni.

** (Kazinczy levelei.) Az Erdélyi Muzoum
becses kézirattárának kincsei között Kazinczy
Ferencznek 131 db mind máig kiadatlan, irodalmi
szempontból felette érdekes levele van. Kazinczy
e nagy számú levolei hat évi időszakra terjednek;
12 db 1805, 29 1800, 16 1807, 19 1808, 27 1800,
18 1810-ben kelt. Az .gykor Krasznán lakó, néhai
ifj. Cserey Farkashoz, első Wesselényi Miklós
sógorához intézvék, ki Kazinczyval szoros barát-
ságban volt, s ez évszázad első tizedeibon jelentős
szerepet játsza Erdélyben. Az Erdélyi Múzeum
Cserey Farkas gyűjteményei árverezésekor jutott
a kincs birtokába, mely azonban csak egy része Cs.
Farkashoz intézett leveleinek. Kazinczy — mit
ismert opistoláiban több helyütt nyíltan kifejez—
1810 után is levelezésben állott Cs. Farkassal.
Hová lettek e kincsek? Nem tudjuk. A Cserey
gyűjtemény árverezésekor a földön hevert elszórva
számtalan irodalmi becsü levél, mik közül néhányat
a múzeum fáradhatlan könyvtárnoka, Szabó Károly
mentett meg az elpusztulástól. — A fennemlitett
1805-től 1810-ig torjedő leveleket az elszóratástól
a kötés menté meg a közönségnek.

** (Die nordamerikanische Zuckerfabr kation)
aus Sorgo und Jovphy, und derén hohe Wichtig-
keit für Deutschland, Ungarn und Schweitz, von
Dr. Kari Löffler und Péter Papi-Balogh. Debre-
czen, ifj. Csáthi Károlynál. E német nyelven, de
a legnagyobb magyar városok egyikébon meg-jelent
szakmunka, mint czitno mutatja, a nádezukor ter-
melés feltételeit ismerteti alapos tudományosrfáogal
azon czélból, hogy vezérfonalul szolgáljon a talán
már közel jövőbon hazánkban is meghonosítandó
ezukornad termesztőknek. Egy kissé még jókor
van, de óhajtjuk, hogy minél előbb alkalom nyíljék
használatára. — Vettük „A keszthelyi m. k. gaz-
dasági felsőbb tanintézet 186s/9-ki Értesitvényét"
Balás Árpád tanár által szerkesztve. E csinos
kiállítású 74 lapnyi értositvény, hazánkban kissé
szokatlan részletességgel tárja fel az intézet jelen
szervezetét és állapotát. Bárcsak minden közinté-

borsódzik a háta, pedig a közintézitek legfőbb
éltető szelleme a nyilvánosság. — Ugyancsak Balás
Árpád tanár felhívást kö^öl: „Útmutatás a kezdő-
gazda gyakorlati kiképzésére" czimü Sivnyi mun-
kájára. Ára 1 frt a szerzőnél Keszthelyen.

**(J4 naptárszüret) még egyre tart. Az Athe-
neum nagy képes naptárán s az ugyanott megjelenő
Bolond Miska naptárán kivül — melyeket csak

hirdetések után ismorünk — itt van a fürge Bors-
szem Jankó (azolőtt Spitzig Itzig) elmés humo-
risztikus naptíjra, igen sok sikerült Klics-félo
képpel, s kissé — az omanczipáezió daczára is —
„kizárólagos" tartalommal. Ára 90 kr.

** (Kirándulás az adriai tengerre.) Pikkans
humoristiko-satyrikus utazási vázlat. Irta Nostra-
dámus. Nyomatott Ungvárt. Legigazabban szól e
munka felől szorző, midőn azt mondja, hogy „uta-
zási vázlata hiányos és sok kívánni valót hagy
maga után.'1 Előfizetési ára 1 írt.

Köziiitézetek, egyletek.
** (Az országos protestáns árva-egylet) elnö-

kei a következő felhívást intézik a jótékonysághoz,
melyet mi is teljes szívből ajánlunk a közönség
figyelmébe: Szives felhívás. Magyarország tisztelt
közönségéhez s minden hazai takarékpénztári s
egyébnemü pénzintézetekhez. Az emberbaráti jó-
tékonyság által létrejött és úr. év óta ily módon
fennálló országos prot. árv îhaz, mely ma már az
ország különböző rész< iből- 50 küíönnemü árvát
ápol és nevel, a fővárosunkban ujabb időben ural-
kodóvá lett lakhiány miatt czéljaínak megfelelő
ház vételére lett szorítva, mit azonban csak ugy
eszközölhetett, hogy közel 15,000 forint adóssá-
got vállalt magára. Az intézet o te îcr mellett,
bitüzött szent czéljának megfelelésében tfetomosen
g-átolva és feltartóztatva lévén, e szorultságában
az igazgató bizottmány határozatából alulírottak
czélszerünek találták kegyes segélyért fordulni
azokhoz, kiknek jótékonysága a nevezett humani-
tási intézőt eddigi fennállását tette leketővé, s táp-
lálja őket a remény, hogy tekintve a beállott rend-
kívüli szorult viszonyokat, a szives adakozók ado-
mányaiki.t oz évben megszaporitani és hozzájuk
eljuttatni kegyesek lesznek. — Pest. okt. 28. Az
igazgató bizottmány nevében: Ballagi Mór, Bene-
dicti György, mint elnökök.

**(Muzeumegylet Debreczenben.) Kovács János
debreczeni ref. főtanodai tanár Rómer FI. fölhívá-
sára a múlt napokban a helybeli értelmiség kiváló
tagjaiból egy értekezletet hivott össze, melyjek
czélja az volt, hogy egy Debreczenben alapítandó,
nem csupán régészeti, hanem más tudomány ágakra
is kiterjedő s olvasó szobával és népszerű felolva-
sásokkal összekötött Múzeum felől gondolkodjék.
Eredménye ez értekezletnek az lett, hogy ogy terv-
készítő bizottságot alakított; a moly lépés azt
remelteti velünk, hogy rövid idő múlva Debre-
czennek is lesz egy múzeuma. Vajha ne csalódnánk!

— (Takarékpénztár-megnyitás.) A ferencz-
és józsefvárosi takarékpénztárat, mely Vidacs János
elnöklete mellett 4000 drb 100 frtos részvénynyel
megalakult s már váltótörvényszékilegis bejegyez-
tetett, november hó 2-kán adták át a közforga-
lomnak. Az intézet üzletköre a kövotkező: Pénzek
betétele kamatozás végett; váltóleszámítolás, elő-
legezés, hitel és értékpapírokra, végül kölcsön
telekköny vezett birtokra és tüzkárbiztositott épüle-
tekre. Az intézet hivatalhelyisége az üllői ut és
szénatér sarkán van.

— (A kolozsvári orvosi tanintézetben) az
eddigi három évfolyamhoz egy negyedik is állit-
tatik. A közoktatási minisztérium a kolozsvári
orvos-akadémiát egyúttal azon joggal ruházta fel,
hogy sebészmestereket avathasson.

** (A budai közkórház) már a múlt hótól íbgva
vesz fel botegeket valláskülönbség nélkül, és te-
kintet nélkül arra, hogy hová való a beteg; eddig-
olé e kórház csak budai illetőségüeknek adott
menedéket.

** (Alapítvány.) Felső-nyéki plébános Csap-
lár Ignácz a plébániájában folállitandó kisdedóvoda
számára sajátjából 4000 frtot ajánlt föl s egy
négy szobából álló házat vett. E nemes tett min-
den dicséretet fölöslegessé tesz, s csak azt teszszük
hozzá: vajha minden kath. papról ily jó hiroket
közölhetnénk.

** (A nemz. színház pénztárhiánya.) A hiva-
talos lap megnyugtatásul irja, hogy a nemzeti
színházat a 847:) frtnyi hiányból semmi kár nem
sújtja, miután az a pénztárnok vagyonából vusza-
térittetott. A helyettes igazgató gr. Ráday Kéler
Bélát a mult hó közepétől elmozdította, fizetését
leszállította s ideiglenesen csupán a jogykezolésnél
hagyta meg, ami igen holyes intézkedés volt.

** (Uj nyomda.) Az első magyar tót könyv-
nyomtató és kiadó részvénytársulat „Minerva"
czimü nyomdája Pesten (gyár-uteza 39. sz. a.)

működését már megkezdte, elfogad minden ma-
gyar, tót, szerb, legyen, csehszláv, rumun, német,
olasz és franczia nyelven nyomandó munkákat.

Bal esetek, elemi csapások.
** (Légszesz fellobbanás) történt Pesten a

Károlykaszárnyában levő katonai kaszinóban. Egy
ablakfüggöny felverésénél a légszesz csöve meg-
sérült s a légszesz kiömlött; midőn szombaton este

| a kaszinó-vendéglős benyitott s gyufát gyújtott, a
légszesz fellobbant oly erővel, hogy a kaszinó ösz-
szos termei megrázkódtak, s több ajtó és ablak
szétvettotett. A vendéglős könnyű sebeket kapott,

í ellenbon egy pinezér oly sulyqsan megsérült, hogy
I felgyógyulásán kétkednek.
; ** (Roppant szerencsétlenség.) Közelebbről
| érkezett távsürgönyök szerint a St. Louis-ból Uj-
| Orleansba menő „Stoewale" gőzösön tüz ütött ki,
i mely a hajót megsemmisítette Kétszáz utas elve-
! szőtt a tűzben s a hullámokban.

Közlekedés.
í ** (Közlekedés-ügy Erdélyben.) Segesvárszék
[ felső, Háromszék, a Barczaság és Kőhalomszék
| nagy részének lakóit kellemesen fogja meglepni
! azon hir, hogy a közlekedésügyi minisztérium
| rondeleto folytán a Szederjes-patak fölötti hid,
i mely a tavasz óta járhatlan állapotban volt, ál-

lamköltségen újból fel fog építtetni.
* * (A tiszavidéki vaspálya) teljes igazgatósága

I f. é. novembor 8-án hivatalos működését Pesten
' meg fogja kezdeni, s azért, az e vállalatot illető
; mindennemű levelezést oda irányoztatni kéri.
i «* (A levelezési lapokból) eddigelé 1 millió
| példány fogyott el, mi igen örvendetes jele annak,
i hogy ez intézmény behozatala igen életrevaló
! gondolat volt,

WL újság?
** (A képviselőház) nov. 3-diki ülése érdekes-

nek Ígérkezett. Hire járt volt, hogy Lónyay pénz-
ügy miniszter Jókai interpellációjára a bankügy ben
a szerdai ülésben fog válaszolni. Lónyay azonban
nem felelt, s ezt ama hatásnak akarják tulajdoní-
tani, melyet rá s a közvéleményre a legközelebb
itt Pesten és Bécsben előállt nagyszámú bukások
okoztak. Az ülést egészen más tárgy — a bot és
bilincsbüntetés eltörléséről szóló törvényjavaslat
tárgyalása foglalta el. Szóltak Horváth Boldizsár,
Doák, Irányi, Várady Gábor, mindnyájan ama
büntetések eltörlése mellett. A botbüntetés eltör
lése ellen nem emelkedett egyetlenegy hang som, s
az igazságügyminiseter inegbizatott, hogy a bün-
tetőügy szervezésére nézve mielőbb javaslatot
készítsen. Csernátony Irányinak azon szavai ellen
tiltakozott, mintha az, hogy nálunk a botbüntetés
még létezik, szégyent és gyalázatot vonna ránk
Európa előtt, s csak óriási hátramaradásunknak
volna egy óriási jele. E büntetés létezik Európa
legműveltebb államában, Angliáben is, — ugy
mond Csernátony — de ez nem akadálya sem a
haladásnak sem a műveltségnek, mert ezeknek
elemo a szabadság.

— {Király ö Felsége) nov. 3-án reggel érke-
zett Athénébe. A wörög király .i Piréusban (kikötő)
a hajó fedélzetén üdvözölte, a palotában pedig a
görög királyné várta ő Felségét.

** (Ő Felsége fogadtatására) Alexandriában
az ott levő magyarok és osztrákok nagy készüle-
tekot tesznok, különösen nagyszerű tánczvigalmat
készülnek rendezni, melynek költségeit önkéntes
adakozás utján fedezték, s remélik, hogy ő Felsége
meg fog jelenni közöttük,

** (Királyné ö Felsége) öt mágnásnőt, ezek
közt két magyart, nev. Andrássy Adelheid wrófnét,
szül. Szapáry grófnőt és Révay bárónőt1, szül
Tajnai Tajna Ilonát, saját palotahölgyeivé kine-
vezte.

— (Kattaróból) a legutóbbi távirat jelenti,
hogy az osztrák-magyar sereg előre nyomul; két
kerület már megadást ajánlott. A montenegróiak
magatartása, a felkelők iránti tagadhatkn rokon-
szenvük mellett is, szigorúan semleges.

** (Dr. Kempf József) ausztráliai orvos ha-
zánkfia és lapunk tengerentúli munkatársa, mint a
„Debreczen" irja, már a jövő augusztusban itthon
lesz, s hoz magával ogy ausztráliai természettudo-
mányi ritkaságkabinetet, szárított növény és mag-
gyüjtoménynyel, moly mielőtt ide érkeznék minden
nagyobb városban közszornlére fog kiállittatni.
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Debreczenben pedig a kollégium természettudo-
mányi termeibe fog örök emlékül letetetni azon
magyar protestáns hölgy, Szalay Erzsiké kezoi
által", kivel ő — mint leveléből kitűnik — Ausztrá-
liában kelt össze. Tervo továbbá Debreczenben „Az
összes világ" czim alatt nagyszerű magyar lapot
szerkeszteni, miután mind az öt világrész legneve-
zetesebb városaiban összeköttetéseket biztositan-
dott magának.

** (Beöthy Zsolt) III . éves jogász, ki irodalmi
működéséről ismeretes, vasárnap megválasztatott
az egyetemijogászsegélyző-egylet elnökévé. Ellen-
tele Ugrón Ákos IV. évos jogász volt, ki 133
szavazatot kapott B. 238 szavazatával szomben.

°* (Szép aggkor.) Okt. 20-dikán temették el
Szasz-Uj-Ösön Dobokainegyében a 113 évig élt
Opris Sámuelt, ki két házasságban élő gyermekei-
től 50 első és másodunokát számlált. Az ezelőtt
tizennégy évvel 85 éves korában elhalt nejével 50
éven felül élt, ki akkor halt el, midőn férjével az
imakönyvbő! imádkozott. Opris a 113 év alatt pár
rövid ideig tartó betegség kivételével, jó egész-
ségnek örvendett; végső napjaiban is vigkodélyii
volt, mindig fennjárt az utolsó négy hét kivételé-
vel, szabad szemmel olvasott s orvosi szert életé-
ben nem használt.

•• (Postarablás.) A Tarnócz és Nyitra közti
levélposta múlt pénteken délután toljesen kirabolta-
tott, s a kocsi egy erdőben az ut mellett találtatott
meg. A kocsis eltűnt.

*" (A pantinigyilkosság mása.) Egy Dossous-
le-Moustier nevű pásztor, Hornu belga községben
azon gyanú terhe alatt, hogy három marhakeres-
kedőt megölt, s nőjét megmérgezé, befogatott. A
gyilkos eleinten mindent tagadott, do a házában
levő kútból kihúzott hullák láttánál bevallá, hogy
áldozatait előbb lerészegité, aztán megölé. Bűntár-
sául egy 70 éves pásztort mondott, ki azonban a
gyilkosságban való részvovést tagadja. Dessous-le-
Moustier tagadja, hogy neje halálát ő okozá. A
meggyilkolt kereskedők testvérek valának, segyi-
kök 62 éves, 1867. márcziusában, a második 54
éves, ugyanazon év ápril havában, a harmadik
pedig 43 éves, egy hónappal később gyilkoltatott
mog. Moustier maga még csak 28 éves.

** (Botrányos pb'r.) A nagyúri köröket jelen-
leg egy botrányos pör foglalkoztatja, mely köze-
lebb kerül a pozsonyi törvényszék elé. E. grófné
egyetlen leánya nyolez év előtt anyja tanácsára
elvált férjétől B. gróftól, s ez alkalommal anyja
800 frtnyi havi segélyt igért neki. Eleinte mog
is küldte az igért Összegeket, később azonban
mindig rendetlenebbül, néhány hó előtt pedig
végkép megszüntette azokat. B. grófné minden
segély nélkül maradt s a szó szoros értelmében
szükséget szenvedett. Levelei nem használtak,
csak szóval izonte meg az anya, hogy csak akkor
várhat tőle ismét segélyt, ha lemond az örökség-
ről, melyet mostoha atyja, E. grófné második férje
neki szánt. Leánya most a törvényszékhez fordult.

** (Büchler) a Pestről megszökött és London-
ban elfogott sikkasztó, e hó 20-án a rendőrhivatal
elé állíttatván, védője azt kivánta, hogy miután a
hamisítást Magyarországon követte el, tétessék át
a per a magyar törvényszék elé. Angliával mm
létezik ugyan kiadási szerződés, de a kiadás lehető,
miután a vádlott nem tesz kifogást, s a vádló is
megogyezik. A végzés hozatala e hó 27-ro halasz-
tatott.

** (Sikkasztás.) Utley és fia, angol szülatésü
mérnökök, az erdélyi vasútnál nagyobb sikkasztá-
sokat követtek el, miért is a rendőrség üldözésökre
utasittatott.

** (Szent-Pétervárott) igen szigorú törvényt
hoztak a politikai iratokra vonatkozólag. E törvény
szerint azok, kik röpiratokat vagy tiltott könyve-
ket csempésznek be, vagy terjosztenek, 5—5 évro
Szibériába küldetnek. Aczárellonintézettpasquill
pedig halállal büntettetik. (Másutt a halálbüntetés
eltörlésére törekednek, Oroszországban meg most
hozzák be uj esetekre is!) Hogy ;iz újságolvasást
meggátolják, a hírlapokat csakis keresztkötés

alatt, s ezonkivül még két mollékczim mellett lehet
szétküldcni.

** (Uj oltár.) Kolozsvárit a piaczi főtemplom
kijavított szentélyében elhelyezték mára templom
styljében épült uj oltárt. A góth stylű mű Ízletes
készítmény; fehérre festett fa, gazdag aranyozás-
sal, szobrokkal, csinos apróbb faragványokkal. Az
uj oltár, mint hallók, 5000 frtba korült.

** (Lopások.) W. — urat az alföld fiumei
vasút revidens-hivatalnokát k'-zolebbről éjjel meg-
lopták., Betörték ablakait és azon 800 frt. értékű
holmit loptak ki. A hatóság nyomában van a tet-
teseknek. — A budai főkapitányság értesittetett,
hogy Puszta Szt.-Ivánon Szluha Benedek képviselő
egy inasa nagyobb lopás elkövetése után meg-
szökött. A kapitányság egy közegének sikerült a
Malovinszky nevű inast a a ,,csillag"-hoz czimzett
fogadóban Budán elcsípni. Eleinte tagadta a tol-
vajlás elkövetését, do miután egy szalmazsákban
megtaláltak 4460 frtot készpénzben, több érték-
papirt, 3 tajtpipát, egy ezüst fokost és több finom
ruhaneműt, Malovinszky bevallotta tettét.

** (Kézrekerült orgazda.) A szegedi vár,
mely egy év óta réme lett a kisebb-nagyobb
gonosztevőknek, közelebb ismét egy nevezetes
vendéget nyert ódon falai közé. Ez K. nevű nagy-
bocskereki gazdag aranyműves, kit a kir. biztos
közegei a múlt héten szállítottak ido. Kájöttek,
hogy az illető 40 év óta üzi a lopott ékszerek vá-
sárlását, mely idő alatt tömérdek érték vándorolt
hozzá arany- és ezüstben, minek folytán meg is
gazdagodott- A kísérlet, molylyel most léprecsal-
ták, teljesen sikerült. Megvetettek vele mintegy
700 frt értékű ékszert, gyűrűket, órákat, sat., me-
lyeket 24 óra alatt mint összezúzva találtak meg
nála. A gonosz üzletbe az illetőnek veje is bele
van keveredve, ki szintén befogatott. Az eset
roppant senaatiót okozott Becskoreken, mert a be-
fogottak a város tekintélyes polgárai voltak 8
házuk a legtiszteltebbok egyike volt. A legör-
vondetesebb e nevezőt es fölfedezésben az, hogy
számtalan káros fog a gazul gyűjtött vagyonból
kielégítést nyerni; özek közt van egy, kitől 14,000
frt. értékű ellopott arany- és ezüstnomü vándorolt
hozzá.

** (Öngyilkosságok.) Okt. 28-án csto egy bor-
bély lebeny a lánczhidról a Dunába ugrott és a
hullámok közt monthotlenül oltünt. Gyanítják,
hogy őrjöngési rohamban tette. — Debreczenben
egy kaszárnyában John kezelő-őrmester, 36—40
évos, életuntságból szivén lőtte magát. A sze-
rencsétlen azonnal meghalt. — Pécsett egy isme-
retlen egyén a múlt napokban megvárta, mig a
pályaőr szokott vizsgálati útjáról visszatért, s
midőn a mozdony már nemsokára megérkezett:
keresztbe feküdt a sincken s az átrobogó mozdony
által összezúzatott. — Segesváron egy ifjú meg-
mérgezte magát. Még megmenthették volna, de
másodszor is mérget vett be. E szomorú szilárd
elhatározásra hátrahagyott sorai szerint az vitte,
hogy édos atyja nem engedte bizonyos tantárgy-
ban magánórákat vennie. — Múlt csütörtökön egy
fiatal 18 — 20 évos nő hulláját fogták ki Szegednél
a Tiszából. Az ottani rendőrségnek sikerült nyo-
mába jönni, hogy a hulla bizonyos Kovács Rozália
győri születésű nő holtteste. Ezelőtt 3 hóval egy
szegődi fiatal hajós hozta magával Győrből, a
nőül akarta venni, de anyja ellenezte. Most az
anya ollón, kit súlyos gyanú terhel, szigorú vizs-
gálat van folyamatban.

— (Halálozások.) Bauer Mátyás plébános, t.
kanonok Győrből rokonai látogatására Bécsbe
ment s ott mogjövetelo után fél órával hirtelen
meghalt. — Nagy és kisdobai Décsey Miklós K>-
Szolnokmegye aljegyzője Zilahon október 18-kán
meghalt. — Özvegy Szalacsy Zsigmondné, szül.
Kathona Juliána élte 65-dik évébon okt. 9-dikén
meghalt Csuzon Komárommegyében. — Papp
Dénes győri ügyvéd, rövid néhány napi betegség
után f. hó 25-kén meghalt. Munkás és tehetséges
tagja volt az ügyvédi karnak. Legújabban a Hecke-
na-t Gusztáv kiadásában megjelent „Okmánytár

Magyarország függetlenségi harczának történeté-
hez 1848 —1849'' czimü becses gyűjteménye által
nagy feltűnést okozott az irodalomban. Nyugodjék
békével!

Nemzeti színház.
Péntek, okt. 29. „A roszul őrzött leányok." Vigjáték 3

felv. írták Varin és Dclaporte; ford. Feleki.
Szombat, okt. :iü. „Az afrikai nö." Opera 5 felv. Zené-

jét szerz. Meyerber.
Vasárnap, okt. 31. „A kisértet." Eredeti népszinmü 3

felv. Irta Szigeti. Zenéjét szerz. Bognár.
Hétfő, nov. 1. „Lelenc;;." Eredeti népszimnü '1 feiv.

Irta Szigligeti.
Kedd, nov. 2. „Fekete dominó." Vig opera ;i felv

Zenéjét szerz. Auber.
Szerda, nov.* 8. „Szerafina." Szinmü 5 felv. Irta Sar-

dou; ford. Deák Farkas és Szépfaludi.
Csütörtök, nov. 4. „Troubadour." Opera 4 felv. Zenéjét

szerz. Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kis-Ujsstallás. H. L. A történeti adat erdekesb

pontjai számtalanszor voltak emlegetve s ismeretesek min-
denki előtt; a küldött arczkép és életrajz iránt rövid időn
fogunk nyilatkozni.

— München. K..G. Magán levél ment, a kivánt számot
is megrendeltük.

— Szentes. Sz. I. Az időjáráshoz szóló véleményt (bár
alaposságáról kezeskedni nem mernénk) mint vitatkozási
anyagot szívesen közrebocsátjuk.

— N.-Károly. Ifj. Sz. L. A kisértet, formában nagyon
emlékeztet Arany Fülmiiéjére, bár csak igen gyarló után-
zása. Tartalmilag nem volna rósz az eszme, de hosszura van
nyújtva. A egész távol van még attól, hogy a közölhetés mér-
tékét megütné.

— Debreczcn. T. S. Azon értelmetlen játék, mely
ugy faragja a verset, hogy a sorok első betűi valamely nevet
vagy mondatot alkossanak soi'ban: rég kiment divatból s
érdemlett feledésbe merült. Hagyjon föl az ilyen igyekezet-
tel, mely rendesen eszme és érzés nélküli csinálmányokra
vezet.

— Sárospatak. H. Elemér. A rózsa csókja mutat
tehetségre, de olyanra, mely még fejlődése első szakában
van. Kora volna föllépni vele. Egy év múlva — talán.

— A VasárnapT Ujsaít teljes számú példányai 1854.
évtől kezdve, kemény angol vászonba csinosan bekötve,
évfolyamonként 5 forintért eladók. — Értekezhetni Pesten,
molnár-uteza 13. sz. a személyesen vagy bérmentes levelek
által Osvát Rafael tulajdonossal.

SAKKJÁTÉK.
519-ik sz. f. — Gold S a m u t ó l

(Kövágó-Eörsön.)
Sfttét.
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Világos.
Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

Az 514-ik számú feladvány megfejtése.
(T. A. Gravestöl.)

Világos. Sötét.
1. Va8-a4 tetsz. sz.
2. Hcö —d7 v. e4 v. Fc3 ad mattot.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Csákváron: Kling Iván. A pesti sakk-kör

Hövid értesítés. Pest. G. M. A 3-dik lépésre sötét
gl-re huszárt csinál és a fekete királynak sakkot ad.

Hónapi-és
hetinap

;
8
9

10
11
12
13

Vasár
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szóm.

Katholikuses

H
protestáns

naptár
November

C 25 Engelbert
Gottfried hitv.
Tivadar vért.
Aven. András
Márton püsp. $
Asztnk püsp.
Kosztk.Szanisz.

C 24 Karina
Gottfried
Tódor
Florenczia
•lónás
Asztr.,Didak
Homoborusi

E T I - N A P T A R
GörŐK-orosi

0
26
27
28
29
30
31

1
Hold változása

naptar

ctobev (ó)
K 20 Oőmo.

Nestor
Terencz
Zenobius
Stachius
Anastasia
November

Izraeliták
naptara

1 Kislav R.
3 Bálv. tisz.
4 Bermatm
5 Lk.eltíg.
6 B. Jerem.
7 Herodes
8
9 S.Vajizl

hossza

f.

225
226
227
228
229
230
231

1. ® Első negyed 11-én 4 öra 12

P-
6
fi
7
7
7
8
8

i

ó.
6
6
6
7
7
7
7

[él

P-
f>7
,=>8
59

1
'>
4
5

perczkor.

nyűg.

ó.

4
4
4
4
4
4
4

P-
31
29
28
27Í
2fi!
9fr
24

H o
hossza

f.

271
284
297
310
322
334
346

P-
35
18
5fi
32
42
4fi
39

l d
kél

ó.
10
11

P-
44
41

teste
1
1
9

2

3
37

4
29

nyűg.

ó.

7
8
9

10
11
rej
0

p-
30
l>5
93
?0
9,9

30

| T A R T A L O M .
j A magyar képviselőház 1869-ben (négy képpel.) —
j A segesvári téren. — A Nedea-táncza (folyt.). — A pénz a
• föld különböző népeinél. — Kaliforniai képek. — Gróf
! Gvadányi József tábornok levele. — Egyveleg. — Tárház
1 Az első honvédzászló fölszentelese Budán. — Irodalom és-

müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
i csapások. — Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti szinház.

— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelés szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcia 21 SÍ.)
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HIRDETÉSEK.

váczi-uteza 19. sz. a „Nagy Kristóf" mellett

fehérnemüek, csipke- és menyasszonyi-készleiek
raktárából.

Nöi-vászonnemüek rumburgi vagy hollandi
vászonból.

6, 7, 9 —12 forintig.
2.75, 3.75, 5, 6-10 forintig.
5, 7, 9, 12—16 forintig.
— "/t széles, S'/e röf hosszú, — darabja 4, 5.25,

Nappali-ingek, darabja: 4, 5, 6, 8—14 forintig.
Magas éjjeli-ingek, darabja: 5.50, 7, 9, 12—18 forintig.
Nyári éjjeli-ingek, » » ~ <• •
Vánkoshéjak, »
Paplanlepedők, »
Alsólepedők varrás nélkül

fi forint.
Hálófökötök hollandi vászonból 1, 1.50, 2, 3, 4 forint.
Recefökötök szalaggal diszitve 1, 1.75, 2 forint 50 kr.
Lábravalók hollandi vászonból 2.75, 3.75, 4.75, 5 forint 75 krajezár.

» perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 3.75, 4 forint 75 kr.
» parkctból 3, 3.75, 4 forint 50 kr.

Éjjeli köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingból 2.25, 3, 4, 6 —10 forintig.
Éjjeli köntösök parketból vagy piquotból 3.20, 4, 5, 7—10 forintig.
Fésülő-köpenyek perkálból 2.50, 3.75, 5, 7, 10, 15—20 forintig.
Alsószoknyák 3.50, 4.50, 6, 7, 9, 12, 15, 20 forintig.

» parketból vagy piquéből 4.25, 5.40, 6 forintig.
» fésulő-köpenynyel vagy paletot-val 18, 24, 30 forintig.

Reggeli öltözékek, perkál- vagy mollból 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
Kemény szoknyák, fodorral vagy a nélkül 7, 8.75, 10 forintig.
Pipere- (ToilleUe) kendők rajttal, piquét-ből 3.25, 4.50, 5 forint 75 krig.
Nyári piquét-takarók 7, 9, 12 forintig.
Valódi irlandi vászon zsebkendők, tuczatja 5.30, (> 50, 8, 12,15 forint.

» nehéz batiszt » » 5.30, 6.50,8, 12, 18 „
» könnyű » » » 15, 20, 80, 36, 42 „

Szegett » » » 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 frttól 60 forintig.
Törülközők » » 6 forinttól 20 forintig tuczatja.
Pamut harisnya, tuczatja 4.75, 5.75, 7, 10, 15 forint és fölebb.
Fii d'Eoosse harisnya, tuczatja 12, 15, 18, 24, 30 forint és fölebb.
Selyem harisnya párja 4.75, 6, 8 forintig.
Áttört Fii d'Ecosse harisnya, párja 1.50, 2, 3 forint 75 kr.
Valódi rumbnrtci vászon, legjobb minőségű, 1 vég, 53 rőf, 30, 35, 40, 50,

60. 80 -120 forintig.
Hollandi vászon, 4 « széles, 1 vég 42 rőf, 18, 22, 25, 30—40 forintig.
Hollandi vászon, 4/« széles, 1 vég 50 röf, 40, 45, 50. 60, 70 forint.
Creasz vászon, '/* széles, 1 vég 38 röf. 40, 45, 50, 60. 68 forint.
Perkál, kitűnő fajta, % szeles, 1 vég 14 rőf, 6.75, 7.30, 8.75, 10, 12, 14

forintig.
Perkál kitűnő fajta, % széles, 1 vég 14 rőf, 9, 10, 12.75, 14 — 16 frtig.
Schirting, kitűnő fajta, röfe 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
Koczkás kemény-szoknyaszövet, 6/4 széles, rőfe 62, 68. 75 kr.
Fehér piquét, rőfe 1, 1.40. 1.75, 2 forint. 637 (3—6)

Uj üzlet. Az újonnan nyitott, Uj üzlet.

*)*)A takarékpénztárhoz")
czimzett norimbergi-, diszmű- és rövidáru-kereskedés i

egjetem-utcza 2-»lik szánt, a pesti takarékpénztár nj épületében!
dús választékban ajánlja a következő czikkeket:

Ajándékokhoz cs gyakorlati használaíra alkalmas diszniu-
. P e n z - ' s^ar-, Icvéltarczakat és egyéb bör-arukat, titanzoft j

ékszereket, dohanyzo-szereket, szappanokat és az illafsjs
d l itrek egyéb kedvelt nemeit.

RÖVÍd»árUkat n e v e z e t e s e n kitűnő minőségű kfitő- és varró-pamatokat. czer-
— ,.,,,.,. —Inakat, zsinórokat, galantokat, egyátalában a varro-asztal

összes kellékeit.
UH divatCZlkkeket, nyakkendőket és shawlokat. ins-gallérokat, uj.jelő-

ket, ujjclö gombokat stb.
701 (2—4)JaiCKSZPl'CJkCt minden korú gyermekek számára.

Tekintettel a jelen évszakra pedig: Téli fejkfttóket. mcllíedőket, Syer-|
mek-öltönyöket stb. horgolt gyapotból, nemez-ezipoket. niKany sárczipö-
ket, íi'itö-szereket, fa- és szén-kosarakat, sa háztartás sok egyéb czikkeit

lejyolcsóbbra szabott határozott árak mellett'

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
egy cs. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerre

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

Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza
7-ik sz. — Besztercebányán: Göllner H. —Brassóban: Gyertyánffy és fiai. —
Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy Ist-
ván. — Győrött: Lehner P. — Jassenovában: Dedovits J. — Kassán: Novelly A.
— Keszthelyen: Wünsch P. — Kolozsvártt: Wolf J. — Lngoson: Kronetter J.
— IV.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermüller. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Rimaszombatban; Maleter S. és Ha-
maliár C. gysz. — Soborsinban : Franké A. — Sopronban: Pachhofer L. — Seges-
várt: Teutsch J. B. — Tisza-Ujlakon: Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber F.
— Varasdon: Dr. Halter A. — Verflczén: Bész J. K. uraknál. 658 (2—3)

Kollarits József és Piai

n,i vn HOZ
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utezában Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemű k?sz fehérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Férfi-ingek, rumburgi, irlandi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3 ft.,3 ft.
50 kr., 4 ft,, 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.

Férfi szines ingek, 1 ft, 50 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 8 ft.
Férfi pamut madapolan ingek. 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.,

3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyak, magyar, félmagyar és franczia mintában, félvászonból 1 ft. 10 kr., 1 ft.

50 kr., 1 ft. 55 kr., 1 ft. 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr. 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.

Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötők, harisnyák és minden fajú vászon és ba-
tiszt zsebkendők és esernyők.

Hölgy vászon ingek, sima 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 6 ft. him-
zett 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5—14 ftig, a legújabb franczia mintá-
ban 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft, 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft.

Hölgy franczia derék-fűző, 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft.50 kr.
Hölgy perkal-corsettek, 1 ft. 85 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.

75 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
Hölgy alsószoknyak, krinolinok, lószőrszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csi-

kós és piquét barchetből, hálófökötök, harisnyák s mindenfaju zsebkendők, szint-
úgy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.

Fin vászon ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., 2 ft., 4 évesnek 1 ft. 90 kr., 2 ft. 10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2 ft. 20 kr., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft.3O kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3ft. 50 kr., 14 évesnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft., 16 évesnek 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft 50 kr. Fi-
nom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.

Leány ingek, sima s hímzettek,leány corsettek, nadrágok, alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és

irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 35, 40, 50—120 ftig, creas vászont 12
ft., 12 ft 50 kr., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.

Vászon törülközők, kötegje 5 ft, 50 kr., 6 ft, 6 ft. 50 kr., 7 ft, 8 ft, 10 ft
12—20 forintig. 605 (6 - 9)

Színes agyi kanavászon, vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13—16 ftig.
Asztalkendők, kötegje 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft. 50 kr., 7 ft, 7 ft 50 kr., 8—12 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8, 10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban föggönyök, ágy- és asztal-teritők, kávés abroszok, s cse-

mege kendők.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemű és vászonárukban a legnagyobb vá-

lasztékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Rendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást

nem számitjuk.

Nemzetközi kiállítás Amsterdamban 1869.
huskivonat-társulat

mint mindem előbbi kiállításon, ugy most is a legmagasb kitüntetést kapta,
ugyanis:

a nagy becsület-diplomát
(mely az aranyérmen is felülálL)

A t. ez. közönség e huskivonatot illetőleg — összehasonlítva alulirt
társulat produktumát a kereskedésben előforduló hasonnemü készitményok-
kel, újból meggyőződhetik annak kitűnő minőségéről, s ez alkalommal
ismételve kérjük báró Liebig J. tanár 8 dr. Pettenkofer M. urak aláírá-
sával ellátott bizonylatlevél szíves figyelembe vételét, — hogy bizonyosak
lehessenek abban, miszerint a Licbig-féle társulat huskivonatát valódi
és hamisitlan minőségben kapják.

Liebig's Extrád of Meat Compagnie (Limited).
London, október 1869.

43, Mark Lane. 647 (3 — 4)

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

Oxford eszenczia
meggy<%yit azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a

*eggyorsabb s Iegsikeresb.
Egy üvegcse ára 50 kr.

Raktárak: Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.

Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.

Főraktár Pest s a vidékre nézve:
Tőrök József gyógyszerésznél, király-
uteza 7-dik szám alatt. 648 (2 — 6)

Petiik Géza
(előbb Osterlamm Károly) bizomá-

nyában Pesten megjelent:

A régi és az uj lift
a Krisztusban.

Dr. Sohwalb JMóritz, brémai pap
értekezése a protestáns egyletben.

A második kiadás után fordította
Laukó.

Ára 30 kr., vidékre 5 krral több.

646 (2—3)
«*
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Az őszi idényre alkalmas
következő czikkek dús választékát ajánlják

Pesten, Dorottya-utcza 2. szára,
l m v l l v ' M í v k S I j l i S v l I gyár király" cziraü szállodával szemközt.

Beurle Kr. uj gőz-fazekai fő-raktára.
Ezen gőzkatlan vasból készült. ;> —i csavarral légmentesen

elzárható, egy biztossági ventil által tökéletesen veszélytelen
göz-l'azekak, hivatva lévén az eddigi fözésmód teljes átalaku-
hísát előidézni, háziasszonyok, vendéglősök, gazdák s egyéb élei-
mező intézetekre nézve igen fontosak, mivel a gyorsabb főzés
következtében sok idő és a tüzelési költségnek több mint fele
takarittatik meg, az azokban főtt hus és leves pedighasonlithat-
lanul jobb, tartalmasabb és izletesebb. Legjobb sikerrel használ-
hatók ; továbbá ezen fazekak burgonyák, borsók s egyéb ázalé-

kok gyors főzéséhez szintúgy, mint husnemüeknek változatos mód szerinti párolásához
és sütéséhez. — Árjegyzékekkel s használati utasításokkal, melyek különféle ételek

módját is tartalmazzák, szívesen szolgálunk.
egy, ezen vetemény termelőinek igen ajánlható
uj találmányu kézi gép. melynek segítségével i

egyes személy óránkint egy mérő kukoriczát képes "lemorzsolni. Ára 60 kr, |

Fűtő-szerek. j Thea-eszközök.
Fütő-eszközök, szénlapát, tüz-fogó ésj

horog 1.30—2 ftig, angolok 3.50 — 7 ft.'

rok fából 1.60—7 ftig. l 'zitromprések 65 kr.—3 ftig. Dió-törók 60 kr.—2 ftig.
Asztali, kézi és ágas gyertyatartók vasból, sárgarézből, alpaccából és chinai ezüstből.
Koppaiitok, gyertya-eloltók. takarítók és tálczáskák, lainpa-eruyök 15 kr.—
2 ftig. Lampa-ollók (55 kr. Kézi lámpások 60 kr. —4ftig. Törés-és tüzmentes jfaz-
<lu»;«KÍ lámpások 1.90—3.40 krig. Amerikai nádseprök gyári raktára, dbja 1.10 —
1.50 krig. Buíor-porolók 60 kr.—1 ftig. Bútor-, asztali-, haj és ruha-kefék 50 kr.—
2 ftig. Tollporolok 30 kr. — 1 ftig. Angol szoptató-üvegek 75 kr.—1 ftig. Franczia
soda-viz-kesziío-gepek 11—15 ftig, sárgaréz tfiröinoit-arak. té«lázó és kolmizó
vasat , kolmizo ollók 30—75 krig. Fürdő- és ablakra való héviuérök 60 kr. 2.50
krig. Különnemu éjjeli lámpák 1 —20 ftig. Angol penzszekrenyek finom lakatok-
kal 4 —12 ftig. Asztali csengők közönségesek és nyomó készülettel 90 kr. —6.50 krig.
Esernyők 2.85 12 ftig. Esernyő-állványok 3.75—6 ftig. Ajtó elé való lábtörülók
angol fűből, ruganyból és eocusból 1.15 — 6.50 krig.

Légvonat ellen mentő pamut-hengerek, ^ S ! S Í
szület, melynek segítség

k í l élb

g
50 krig.

Kandalló-állványok, öntött-vasból, íutö-
eszközökkel együtt 3.20 —3.60 —4—lOftig,

Samovár 3.50— 4.5O-ig.
Orosz samovárok 12 — 35 ftig.
Thea-üstök Berczelius-lámpákkal, na-

j l d i i l l éb é
p ,

gyon ajánlandói;;, mivel a lámpa egyéb éte-
lek melegítéséhez külön is használható,

vörösréz 4 — 12 csészénekszinte ilyenek'kutyák s más állatok fest- j sárga- vagy
vényeivel 10-20 ftig. ! 10-20 ttig.

v , ,i • i t i •• *••** \ -i ' Thea-üstök állvánvokon 2 —16 csészé-Kandallo-keietek ontott-vasbol vagy1 , •, * ,.. , ,. ,.,B nek oxid, vörösréz vagv fenymázolt pleh-
b l 2sárgarézből 2.70 — 20 ftig.

Kályha-előtálczák, öntött-vasból és sár-
garézből 1.75 — 4 ft. 25 krig.

Szén- és coaks-kosarak l.yo — 7 ft.
50 krig.

Fakosarak nádból 2 — 11 ftig, szinte
ilyenek pléhból 5.20—12 ftig.

Kályha- és kandalló-ernyők különnemu
kiállításban 10—25 ftig.

Fuvók 70 kr.—4 ftig.

böl 4.50—26 ftig.
! Thea-kannák, brittania-érezból 1 —12
csészének 2.80 — 12 ftig.

! Tejfel-csoprok 1.16-4 ftig.
• The-tálczák fénymázolt pléhból 1-5
; ftig, fából 3.50 — 12 ftig, fából asztalka
I alakjában 15 ft.
I Thea-szürök, pakfong, alpacca és chinai

tojás-főzők, tojás-fózó föveny-órák, thea-
szelenczék stb. dús választékban.

A háztartás egyéb czikkeiböl.
is kávéfőzö-gépek 1 —10 személynek 3.(50—9.50 krifi

* —14 ftig. Kave- és pohar-talczak, minden nagyságúak 1 5 - :

gy
y g g é v e l ablakok és ajtóknál a légvonatot tökéletesen ellehet zárni,

mely azonkívül télben a fűtési költségeket tetemesen csökkenti, a por behatását gátolja,
a nélkül, hogy az ablakok szellőztetés végetti felnyitását akadályozná. Az útmutatást
követve, kiki kör.nyen képes ezen hengereket ablakaira alkalmazni, mi egy középnagy-
íágu ablaknál 50 krnyi költséggel jár. A hengerek ára: ablakra való rőf'je 4 kr., bar-
nák 5 kr., ajtókra való fehérek röfje 6 és 10 kr., barnák 7 és 11 krajczár.

áa. ! l l i t « a l 7 P r p t hajkenöcsök, bajolajak, viaszhajkenő-
pp C » l l l d l S A C i C H , c s ö k i bajuszpedrők, fogtisztitó porok,

pépek és fel; aJékok, valódi kőlni-viz stb. stb. a bel-és külföld leghiresebb gyáraiból.
R l l O - a n V f p l p > 7 Í n n l f 8 5 k r - ~ 1 f t 4 0 k r i S ' r u S a n y vízmentes öltönyök
r i U ^ d l i y l C l C A i p U K io.75—20 ftig, légpárnák 3.50—5 ft, 50 krig, gyer-
ms-k ágytakarók 1 — 5 ftig és egyéb gyógytani eszközök.
\1 i i l '"ittatn f á r s a e i í í t Á l r n k s a k k ' é s d a m t i í b l á k 8 0 kr.-20 ftig, sakk-J l U l d l l d l U ldlí>dÍ>JdltÍKUR, alakok 1.20—10 ftig, Dominojátékok 50

kr.—ö ftig, tartli-deszkűcskák, finom játszó-kártyák,csont és érez játékbárczák, kártya-
prések, kártya- és játékbárcza-szekrénykék, Roulette, sors, tombola, steeple-chase és
más uj társasjátékok.

A lu l rncnlr f p l H Í « 7 Í t p e p h p ' / virág-asztalkák 6—30 ftig. Papirko-íaKasoK i e i a i b z i i e s e n e z . g a r a k 2__15 f t i g . Madárkalitkák fei-
függeszthetók és asztalkákkal együtt 1.80 — 22 ftig. Nagy ágas gyertyatartók párja
3.60—120 ftig. Hálószobai függő-lámpák 11 — 86 ftig. Csillárok 120—24Ő ftig. ütánzott
márvány-oszlopok 11 ft. Szobrok, mellszobrok s egyéb alkalmas tárgyak.
R n r n P T Y l i i Pvikhalr ' £ e n J u t á n v o s és legújabb pénztárczák, szivar- és
J J U I I I C i l i 11 CAlf tKClV, levéltárczák, dohányszelenczék, vállba függeszthető
szivartárak, nagy papirpénz-. váltó- és részvénytárczák, jegyzőkönyvek, minden nagy-
ságú női kézi-táskák, fényképalbumok.
1 7 1 l ékszerkészletek, melltük, fülbevalók, karpereczek, nyakékek, ing

ei5_ (is ujj-gombok, shawltük és gyürük, óralánezok, kendőtük,
•. Xonplus-ultra j

„•-„---• - krig. t 'zukor-i ., >„ .. . w „ ,
sselenvzék, fából, kristályból, angol ezin és chinai ezüstből 50 kr. —8 ftig. Kenyér- : chignonfésük, hajboglárok, jet, Alumínium, aez'él, korall utánozvány, elefántcsont, tek-
kosarak sodromból 18 kr. —2 ftig, fénymázolt pléhból, alpaccából stb. 50 kr. — 4 ftig. | nősbékahéj, borostyánkő, zománcz sat.ből a legújabb Ízlésben készülve mindenáron.
I'al.u/.k és pohártartók 40 kr. —15 ftig. Ei-zet- és olajtaitok !)o kr.-12 ftig.; C ™ i n h ó ^ ; látr»enví»lr A -A or ÍV
Asztali késkosarak 1.40-3 ftig. Angol kave-őrlök 1.20-4 ftig. Czukorvagók OLlllliaU i d l l S U V C R 4.oO—36 ttig.
30 kr.—4 ftig. Asztali- és uzsomia-kesek és villák, angolok és legjobb belföldiek. VínAáüV í*<£ VÁfÍnfpO*VVf>rplr » m , M f ,

yér, vaj, sajtkések es anitol késiének minden áron és: * ttUd&A C» V CUUI C g J V Cl CIV, 7.80—120 ttig.
0—45 forintig stb., melyekről kivánatra szívesen szolgálunk

bonezoló, konyha, diszitő, kenyér
dús választékban. Asztalfedök viaszvíiszonból ég fából 25 kr.- 5 ftig Palacik-dliKok D „ y í i l v P I ' P lí 1 ( ) — 4 ^ forint
ezüstölve, lánczczal és láncz nélkül 20— 90 krig. Vaj-, .vájt-, kenyér-és bonczoló-tauyé- J*v5V U 1 V C 1 C n árjegyzékkel.

S^P"" írásbeli iiie&bizá^«»knál. melyek gyorsan s nagy figyelemmel eszközöltetnek, a megrendelt tárgyakra szánt
árnak körülbelüli meghatározását kérjük. — Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők. 702(2-4)

TÜRSCH F.
, ViH/.i tltc/.JI 10. MZ,

Keri-sztelő készletek.
Keresztelő készletek minden szin-

ben, következőkből, u. m.: vánkos,
zubonyka és fökötőcske, 12, 15, 20, 25,
80, 40 forintésfólebb; paplannal együtt
20, 25, 30, 40, 50, 60 forint és fölebb.

Moll vagy tüll zubonykák és fő-
kötőcskék, szalaggal Ízletesen diszitve
együtt 3, 4, 5 forintig.

Zubonykák és főkötőcskék együtt;
kötve, horgolva vagy hálózva 1.50, 2,
2.75, 3 forint 50 krig; szalaggal di-
szitve 2. 2.50, 3, 4 forint,

635 ( 3 - 6 ) "

LIEBlG-féle HOSKIVOSAT
FRAY-BEXTOS-böl (Dól-Aisierlka)

LIEBIG-tele HUSKIVONAT-TÁRSÜLAT LONDONBAN.

700 (3-3)

Kész ffffl-ruhák
legjutányosabb áron kaphatók éí

megrondelhetők

BUUSZ JÓZSEF
férfi-szabónál,

Pesten, hatvani-uteza, a postával szem-
ben, a barátok épületében, a

„honvédhez."

Nagy megtakarítás a háztartásra nézve.
Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely '/» részszel olcsóbba kerül mint a

fris marhahúsból készített. — Készitése s megjavítása mindennemű levesek, mártalék s
főzelékeknek stb.

ErösitS szer gyengék s betegek számára.

Aranyérem, Paris 1807. — Aranyérem, Havre 1868.
Csalódások kikerülése tekintetéből arra vagyunk bátrak a t. ez. fogyasztó közön-

séget figyelmeztetni: hogy minden tégely valódisága, báró LIEBIG J . tanár 8 dr.
PETTENKOFER M. aláírásával ellátott bizonyitványnyal van igazolva.

Késztetés árak az fsjész osztrák-magyar birodalom számára.
1 angol font. tart. tégely " s angol font '/« angol font 7s angol font

5 frt. HO kr.f 3 Frt., 1 frt. 70 kr., 92 kr.
Kapható: a legtöbb kereskedések s gyógyszertárakban.

Nagybani raktár : ismétieladók számára a mennyiséghez képest rabattal a társulat
levelettitogjainál:

THALLMAYER A. es társ. Pesten. 556 (7-16)
VO1BT JÓZSEF és társ., s KLOfíKK e<« fiánál Bécsben.

Jolsvnn Göiiiöriiiegyébeti, ogy
újonnan berendezett 4000 ft. forgal-
mazó törzs jogú 650 (3—3)

gyógytár eladó.
Továbbiakra felvilágosítást adja:

Jlaléter Albert tulajdonos.
Heckenaat Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-utoza 4. sz. a.), megje-
lent ég minden hazai könyvkereskedésbei

kaphatók:

E s z t h e r.
Regény.

ma b. Jósika Miklós.
Második kiadás. Két kötet (az olcsó kiadás-

25—26. kötete) fűzve 1 ft.

Heckrnast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyeuni-utcza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.
ftsszrgyüjte es;y Ba<-h-lin»iár

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve §O krajczár.

TÜRSCH F.
Post, váczi-uteza 19. sz.

FÜGGÖNYÖK
és

bútor véd-kendok.
Angol csipke-függöny, két

szárnyos, ogy ablakra 4.50, 5.75,
8, 10, 12, 14 forint és fölebb.

Angol csipke butor-védken-
dők, darabja 30, 40, 50, 60, 80
kr. és fölebb. tí;!6 (3—6)

Kiadó-'ulajdonoe Heckennut Gunstav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcasa 4-ik siám alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

Pest, november 14-én 1869.

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

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

S z e r d a h e l y i J ó z s e f .
(1804—1851.)

az élet szükségeivel is harczolniok; a még
csak alakuló csekély közönséggel szemben,
nemcsak az élvezetadó, hanem a beédesgeto
szerepet is játszaniok; s ők, ennyi nehézség
daczára, mégis nagyok voltak.

Daczára ? vagy talán épen azért. Az uj
vallások, a támadó felekezetek hivei, az üldö-
zések első korszakában mindig hívőbbek,
buzgóbbak, mint később, ha már elismerve
vannak, s az alakulás nehézségeivel és a
világ üldözéseivel nem kel} többé küzdeniök.
Ilyforma jelenséggel találkozunk a müvé-

; A nélkül, hogy a múlt dicsőítői lennénk
a jelen rovására, a mit Horácz az öregek
egyik jellemvonásául hoz fel; a nélkül, hogy
elégületlenséget negélyeznénk azzal, a mit
birunk, s visszasovárognók, a mit már elvesz-
tettünk, mégis elmondhatjuk, hogy nemzeti
szinmüvészetünk aranykora nem a mai, ha-
nem a megelőző szinészi nemzedék idejére
esik. Mikor Megyeri, Szentpéteri, Egressy
Gábor, az idősb Lendvay, Bartha, Fáncsy,
Szerdahelyi, László, Kántorné, az első Lend-
vayné, Laborfalvy Róza stb. egyszerre állot-
tak a budai s utóbb az ifjú
pesti színpadon, egy csoportban
oly szini erőket láthatott együtt
a közönség, melyek a legma-
gasb művészi igényeket is ki-
elégíthették, s ugy a klasszikái,
mint a modern drámaköltészet-
nek a legméltóbb tolmácsai
voltak. Ök egyenként letüne-
deztek színpadunkról s minde-
nik után érezhető ür maradt
vissza. A nyomaikba lépett
utódok egynémelyiket inkább
kevésbbé pótolták, s bár min-
den művész saját egyéniséggel
bir, s igy teljes-tökéletesen nem
pótolható: az egyes szerepkörök
némelyike ugy lőn betöltve,
hogy a ki az elődöket nem is-
merte, nem fogja érezni a mű-
vészi élvezet hiányát, sőt fog
találni egy-kettőt művészeink
között, kikhez hasonlót a múlt-
ban nem talált volna. S mégis
oly teljes chorusát a valódi
művészeknek, s annálfogva oly
zavartalan művészi élvet nyújtó
összjátékot alig élvezhetünk
ma, mint ezelőtt 20—30 évvel
élvezhettünk a budai, majd
eleinte a pesti nemzeti szín-
házban.

Pedig azon idő, melyet szín-
művészetünk aranykorának neveztünk, a
küzdelem, sokszor a nélkülözés és sanyaru-
ság kora volt magokra a művészekre nézve.
Példányképek nélkül egészen magokból kellé,
mint úttörőknek meriteniök; aránylag kevés
segédszemélyzettel ellátva, gyakrabban és
mindent játszaniok; roszul dijazva, sokszor

S Z E R D A H E L Y I JÓZSEF.

szetekben is, hisz a művészetnek is megvan
a maga kultusza, mint a vallásnak. Mikor a
költő s a színész egyszersmind papja is
művészetének, s hóditni, megnyerni, magá-
hoz ragadni a hideg kebleket szintoly, sőt
elsőbb föladata, mint az öntudatos igényeket
kielégíteni rendes közönségében, — nem

természetes-e, hogy épen ez nagyobb hevet
támaszt benne s magasbra fokozza szenvedé-
lyét, melylyel eszméin s művészetén csüng,
mint hitén a próféta, érette mindent, önma-
gát is feláldozni kész!

A deszkákról s nagyrészt már az élet
színpadáról is lelépett szinészi nemzedék
egyik jelesének emlékezetét ujitjuk meg ma,
Szerdahelyi József arczképe és rövid életrajza
közlésével. Ö is egyike volt azoknak, a kik
küzdöttek, szenvedtek, nélkülöztek, a kik
mindent tettek, hogy a zsenge magyar művé-

szetet — még nem fölvirágoz-
tassák, csak megteremtsék, ő
színész, énekes, zeneszerző, mű-
fordító, színre alkalmazó, ren-
dező, minden volt, s mindenre
a mire kezet tett, rányomta
genialitása bélyegét. Emléke-
zete nem múlik el könnyen a ma-
gyar színpadi világból, s azon
ritka szerencse is jutott osztály-
részéül, hogy legjelesebb alko-
tása sokkal tál éli őt, művész
fiában.

Szerdahelyi József 1804-ben
márcz. 9-én született, legma
gyarabb vidékeink s városaink
egyikében, Csongrádmegyében
Hódmezö-Vásárhelyen. Szülői
az élénk szellemű fiút Nagy.
Váradra vitték, otthon meg.
kezdett tanulásának folytatá-
sára; de keserűen voltak meg-
lepetve, midőn fiók, kihez any-
nyi szép reményt kötöttek, s
ki azokat szép előmenetelével
mind valósítani is Ígérkezett,
egyszerre hátat fordított a mo-
gorva tudománynak, vidorabb
húgához a művészethez szegő-
dött. Elvégezte iskoláit, s mikor
már kenyeret kereshetett volna
tudománya által, beállt színész-
nek, a mi akkor a megvettetés-

sel s fa koplalással jóformán egy jelentésű
volt.

Már tanuló korában kitűnt a zene iránti
hajlama s tehetsége. Akkor a guitarre és a
fuvola voltak a legdivatosabb hangszerek s
a női és ifjúi társaságok mulattatói; ő mind-
kettőt ritka ügyességgel játszotta, s az elsöt^S

46-ik szain.


