Tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok,

18-ik szám.

Tizennegyedik évfolyam.

minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak a legnagyobb választékban és a legjutányosb árakon mindig kapható

gyári raktárában, a király-utcza, sarkán Pesten.

~á

Tüz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és oklevélszekrények, ládácskák, patentirozott biztossági ®£
zárak (feltörés ellen mentesen) raktára 60 krtól 9 frtig darabját.
^ o«
Másoló-gépek, gép-sodronyszegek, gépszijjak a legjobb talpbörböl
Vizhatlan abroszok, bélyegsütő harapófogók, bélyegző ólom sat.

SCBNEEBERGI NOVENY-ALLOF
f

niell- 8 tüdőbetegek számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:

Alulírott már több év óta egy hatalmas eérvkenócsnek van birtokában, mehet
környezetében rendkivüli szerencsével használt. A meggyógyultak részéről történt szakadatlan felbátoritásoknak engedve — fellépek azzal egy tágasb hatáskör elé, s ajánlom
e kitünő s egyátalában semmi ártalmas anyagokat magában nem foglaló szert mindazoknak, kik sérvben szenvednek. — A fájdalmas sérvrészek e kenőcscsel egyszerüen reggel
és estve bedörzsöltetnek, s annak alkalmazása semmiféle kellemetlenségekkel összekötve
nincs. Megrendelhető egyedül a készítőnél magánál STURZENEGGER 6OTTLIEBnél Herisanban (Helvetiában). Egy tégely ára * ft. 85 kr. — Postai utánvételnek
nincs helyé.
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PESTKN: Tftrök József gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,— Schlrk J., — és Gerhardt A. uraknál.
BUDÁN: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Körmöczőn: Draskóczy gy. S.-Sz.-Györgyön: ötvös P
Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J gy. Károlyfehérvár: FischerE. gyógysz.
Kabinban: Stojánovics.
Baján: KlemutzJ.
Sopron : Voga és KuppBrassóban : Gyertyánfy, Fa- Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. recht.
Lugoson: Arnold J.
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
bick és Jekelius gysz.
Médiáson: Breiner K.
Battonyán: Bignio K.
Sasvár: Müeke A. gy.
Belgrádon Nicolacovics test. Mosonban: Pranter J. gysz. Segesvár: Misselbacher J.
Beszterczén : Dietrich és Miskolczon: Spuller J.
Serajevoban: GyulekaN.G.
Mitrovicz: Krestonoshics A Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
Bonyhádon: Kraniolin J.gy. Mohács: Pyrker Gyula gy. Szombathelyen : MitterMarosvásárhely: Jeney gy. mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
Munkácson: Gröttier L.
Csáktornyán: Kárász A.
Székesfehérvár : Say R
Mohácson: Kögel D.
Csúton: Borsay F. gysz.
gyógysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Nagybányán: Horacsek J. Siklóson: Nyers S. gysz.
Nezsiderben: Fuchs J.
Deésen: Kréraer S.
Szathmáron: Juracsko D.
Dettán : Braunmüller J. gy. Nyitran: dr. Láng E.
Szent-Miklóson: Haluschka
Nyíregyházán:
Hönsch
Ede
Devecserben: Hoffmann B.
P. gyógysz.
Eszéken: Kawilowicz gysz. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Eperjesen: Zsembery Ign Nagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gr.
Érsekujvár: Conlegner Igu. kovics és Haidegger.
és Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
Nagy-Kanizsán
:
Welisch
Temesvár
: Kraul és Roth
Eszéken : Thürner fiai ea
és Lovack gyógysz.
gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Nagy-Károly: Suböberl C. Tokajban: Krotzer A. gy.
Győrött: Brenner F.
Nagy-Kikin: Komka A. J . Tordan: Welits és Wolf.
Gynlan : Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A. Tatán: Niertit F. gysz.
Hátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pantot- Török-Szent-Miklós : Pillosz M.
schek R. gyógysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Orosházán : Vangyel M.
Trencsénben: Simon A. gy.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Pancsován: Graffgysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Unghvártt: Telendy gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy. Pécsett: Kunz Nándor.
és özv. Benesch P.
Posegan:
Balogh
gyógysz.
Kőszegen : Strehle gysi.
Újvidéken: Schreiber F.
Károlyvartt: Benich J
Putnokon: Szepessy gysz. Varaimon: Elizár gysz.
Kis-Martonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
és Dussil gysz.
gysz. és Spatay A.
Váczon : Tragor A.
Kassán: Eschwig E
Rosnyón : Posch J. gysz.
Varazsdon: Halter gysz.
Késmárk :GenersichC és A. Rimaszombat : Hamaliár Verseczen: Herzog gysz.
Kecskeméten: Papp M.
Zimony: Ivanovics és fia.
gyógysz.
Karánsebesen :Weber A. gy. Rnmán: Milutinovitz S.
Zalatnán : Mégay Gyula.
Karoly fehérvárit: Fischer Rékáson: Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
Ed. gyógysz.
Szászvaros: Sándor R. gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Kolozsvártt: Megay M. C. Szabadkán: HofbauerI.gy. jZentán: Wuits testvéreknél.
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Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Veuve Cliquot Ponsardin pezsgő,

melynek egyedüli raktára nálam létezik, ezután is a legjelesebb minőségben, nagyban és üvegenkint kapható. — Az ismételadók illő elengedésben részesülnek.
__ _ .
*->• w

tyúkszem-tapasz,

Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
a bórkUtegek sat. gyógyítására. Egy üveg
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 1 ft.
ára 23 kr.

Dr. Befir ideg-extracíusa,

ai idegek erösitésére s a test edzésére ára
70 kr.

Stíriai Stnb-haYasi-nÖYénynedv
mell- s t ü d ő b e t e g e k számára.
Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai 8 ázsiai

ll állát-, gyógy-és táp-pora,

Malvlenx C. J.

áss (4-4)

Die in Wien 1866 prSmierteSamenhandlung.

Fris

VETŐMAGVAK,

ugymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vfirfts.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franczia
olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bflkköny, mohar, nyári- és Aszirepeze.
Tavaszi-boza és rozs.
Pohánka.
1977(12-13)
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Burnótfú (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marhaaó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü disznózsir és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenocs.
Fekete labfold virágokhoz.

d * " Jó minőségben és juta
nyos áron kaphatók:

Halbauer G. János

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saj*t házában
Terézváros, Iíombach-utcza 7. szám a.

Bruder Frankl in Prag,

Schlllingsgagse (Poric) 1074/11, Hotel „Englischer Hof*

kauft und verkauft
Kiefern-, Fi eh ten-, Timothee-, KleeSamen etc. etc,
empfiehlt sich zum Beznge vos

Magdeburger und Quedlinburger Zuckerund Futterrüben-Samen, rothem Brabanter
und steierischem, weissen Kleesamen, franz.
Luzerné, Pernauer und Rigaer Kron-SaeLeinsamen, amerikanischem PferdezahnMais, Kukurutz, Lupinen, Wicken, Buchweizen, Esparsette, RaigrSsern, Honiggras,
englischen Turnipssaroen, Klee- und Grasmischungen,
überhaupt allén Arten
Klee-, Gras-, Futterpflanzen, Fotter- ond
Runkelrűbcn , Oekouomle-, Ilnndels-.
Wald- and Gemuse-Samrn,
sowie auch von
Portland-Cement, Steinkohlen-Theer.
belgiarhem Wagenfett, Branpech Rapsknchen, Peru-Guanó, Knochenmehl.
Auftrage auf die vorzüglich bewahrtcn,
25- bis 35faches Ertrögniss liefernden
1866er ProbsteierSaatgerste nnd Saathafer, engl. Saatgetreide,
welche mit 10fl.Angabe per Tonne versében
sind, werden von Február an in plombirten
Original-SBcken von circa 2% Metzen, jené
auf echte Originalengl. and amerikanischen Kartoffeln.
NeaseelAnder-Sommerraps,
welche mit 5fl.Angabe per Zentner versehen
sind, werden im Friihjahre bei frostfreiem
Wetter effektuirt. — Unser Katalog, sowie
unsere Broschüre über Probsteier Saatgetreide werden auf Verlangen franko zugesendet. Für die Echtheit sfimmtlicherOrigi.
nal-Saaten garantiren wir. 1956 (13 — 16)

Bruder Frankl in Prag.

s=
~ a magas kir. porosz kormány által engedményezve
Porté voix en miniatűr* d'Abraham a Paris.
s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatóságoknál a legjobb sikerrel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marhavész és marhabetegségek ellen.
Egy hallási szernek felfedezése, mely hathatóságát tekintetbe véve, minden egyeMustra- és védmárkkal törvényesen biztositva.
bet fölülmúl, mely mindeddig ezen baj enyhitésére használatban volt. Ezen kis szer alig
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.
észrevehető, midőn a fül szerint szerkesztve, csak egy centiméter átmérőjü, és oly tetemesen hat a haliásra, hogy a leghiányosb életmű visszanyeri ezáltal tevékenységét. A
betegek ré.szt vehetnek a közönséges mulatságokon, a kellemetlen zugás is, melyet az
Kitünő mosó-szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr, ember szokás szerint érez, végkép elmulik. Szóval, ezen felfedezés minden csak lehető
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradásn,ficzamodások,az iga 8 nyereg által oko- előnyt nyujt ezen iszonyu betegségre vonatkozólag. Ezen hallási szer párja, nyomtatott
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.
használási utalványnyal ezüstből 7 ft., aranyozott ezüstből 9 ft. o. é. Bérmentes tudakoEgy üveg ára 1 fl. 40 kr.
zásokra számos bizonyitvány küldetik át a szer kitünő hathatóságáról.
2072 (8 6)
Főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.
Fórakhely: Pozsonyban, W1GAND FR. KÁROLY könyvkereskedésében.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsstav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetemutcm 4-ik szám alatt).
"

Block-íéle megpróbált folyadéka lovak számára.

Pest, május 5-én 1867.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6ft.—Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeüe Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Korakas Mihály s a kandiai fölkelés.

A valódi

I

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle
L valódi gyógyszeri

o
w

Altesti-sérvben szenvedőknek.

AB aiaíaiiosan jónak elismert valódi • egeszén írisen érkezett
í*

SO

Ha országok dicsősége a nép harczi vi- küzdés hősöket szül és hadvezéreket nevel,
tézségétől, a kiontott vér mennyiségétől, a íly hősnek született, s a szabadság küzdelvivott csatáktól, a nyert diadaloktól függ, meiben ily hadvezérré nevelkedett azon fér— akkor Kandia sziget nagyon kiérdemelte fiu, kinek arczképét ezennel bemutatjuk.
Korakas Mihály született 1802-ben
a maga koszoruját. Mióta Ida-hegy aljában
Jupitert a nymphák fölnevelték és a Mínos Mompjában Kandiának Kaenuvio kerületétömkelegében lakó szörny szüz leánykákban ben, szegény és alacsony sorsú szüléktől.
szedte adóját, mióta Hellas dicsőségének su- Ennélfogva, és kivált mert az iskolák a tögarai egész e szigetig kiterjedtek, mióta a rök uralom alatt teljesen elhanyagoltattak,
keresztény vallás szelid tanait a kréta-szi- a legkisebb iskolai kiképeztetésben sem régetbeliek is elfogadták, — azóta, tehát csak- szesült. Fölnőtt mint paraszt fiu és pásztor
nem a sziget létezése óta, lakóinak sorsa egy gyerkőcz, aztán szolgálatába lépett egy teküzdelem. Az ó-világ három részének össze- kintélyes mohamedán hitű görögnek, Kurszögelésénél feküvén, óriási hegylánczai mulis Husszein agának, kinek mellékneve
iránytűül szolgáltak Európa, Ázsia s
Afrika hóditóinak, s a szép sziget,
mely a legrégibb időkben Minős bölcseségének, Dedalus ipartalálmányának s Theseus vitézségének szolgált
bölcsőül, egymásután esett zsákmányul Rómának, Velenczének, araboknak, törököknek.
Kandia egyike a leggyönyörűbb
helyeknek. Délszaki égalja bámulatos
bövségben nyujtja a természet áldásait. Talaja a legcsekélyebb munka
ráforditása mellett gazdagon terem
életet, pamutot, dohányt, s az alacsonyabb helyeken olaj, narancs, szőlőligetek, lúgosok kínálkoznak és selyembogár tény ész. Az egész keleten ritkán
találni oly szép kerteket, mint Krétában, s rózsa és jázmin sehol sem illatoznak édesebben, mint itt.
És e boldog sziget 1669 óta török
járom alatt nyög. Nem egyszer támadt
föl ez ellen, nem ritkán diadalmaskodott egy kis időre, de győzelmének
soha* sem vehette hasznát; meghiusitotta az eredményt az elnyomók tulszáma, s az emberiséget prédikáló
európai nagyhatalmak szivtelensége.
Részt vettek, dicsőséges részt ama
KORAKAS MIHÁLY.
nevezetes mozgalomban is, mely e
század elsö negyedében a görög félszigetet Mihály volt. Ezzel együtt éveken keresztül
felszabadította, s bár már kilencz hó óta vadászgatott. Kurmulis tulajdonképen nem
küzdenek eredmény nélkül: belső erejök volt mohamedán, ö keresztény templomban
A 1
A
1 1 / mind
í i
?CrZGtG
tf^' lagazságuk
tudata,
s az ellenség

volt

inkább lankadó ereje kétségkivül meghozza
küzdelmeknek a kivánt eredményt.
, * r e t aiak számtalanszor adták jelét vix,
tézsegoknek, férfiaik közül többen emelkedtek ki a mmdennapiságból. A folytontartó

A görög fölkelés 1821-ben kitörvén s
Epirusból Krétába is heves lángokban átcsapván, Grigorios Kallonas Kurmulist is
megnyerte a fölkelés hiveül. Kurmulis azon
kezdte, hogy magát kereszténynek nyilat-

IflC£r]£6r6SZt6lvP

koztatta, és csapatot gyüjtött maga körül,
melybe Korakas is .— a legelsők egyike —
belépett. Kurmulis alatt ép oly jól küzdött
gyalog sorban, mint az akkori lovasságnál,
és ott volt az emlékezetes phurphurai és
timpakioni ütközeteknél, és jeles tettei által
nagyon kitünt.
A krétai fölkelés 1827-ben teljes győzelemmel végződött, a krétaiak urai lőnek a
szigetnek, s a várakba beszorítva tárták a
török ezredeket. A diplomatia azonban megfosztá őket véres munkájok élvezetétől;
Kréta visszaadatott a töröknek. Korakas
nem birta a legszentebb óhajok e kegyetlen
csalódását elviselni és kivándorolt a
peloponnesusi Hermionisba. Egy idö
mulva azonban ujra visszatért szükebb
hazába, és a sziget akkori kormány
zója, Mustafa basa, figyelmére méltatta. Ez fölismerté jelentőségét az
egyszerü, de nagyravágyó embernek,
s igyekezett öt magához vonni. Gyakran vitte magával vadászatra, és megajándékozta egy gazdagon diszitett
nagybecsü kétcsövü puskával, s mindaddig nem nyugodott, mig Korakas
Megalokastronban a községtanácsban
helyet nem foglalt. Korakas azonban
látván, mint élnek vissza birótársai
helyzetökkel, és tesznek igazság helyett hamisságot, mint hagyják magukat szenvedélyektől elvakittatni,
egy hivataltársaihoz intézett merész
fölszólalás után kilépett a tanácsból.
A. krétai uj fölkelés 1841-ben kezdődött. Magától értetődik, hogy Korakas, ki mint gyakorlott vadász és
vitéz törökölő már az első harczban
magának nagy hirt szerzett, most is
szerepre hivatott föl. A nagy hatalmasságok azonban interveniáltak, 3 a
fölkelés leveretett. Korakas épen a
szigetet elhagyni készült, hogy magának a királyságban biztos menedéket szerezzen, midőn levelet kap Mustafa
basától, melyben azt kéri, hogy maradjon
az országban, bántatlanságról biztosítván
öt, Korakas elfogadta a basa ajánlatát,
és 1858-ig csakugyan nem háborittatott a
török felsőség által. — 1858-ban uj mozgalom kezdődött Mustafa utóda Véli basa
ellen, a krétaiak, és köztük Korakas, békés népgyüléseken követelték a kinevezett
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kormányzó visszahivarását, és a hat-humajuin tárgylagos keresztülvitelét. Üldöztetés
és börtön volt dija üz ily összejövetelek szószólóinak. Korakast is fenyegették és ö fegyveresen a hegyek közé futott" — s ott maradt
nehány hónapior, mignem Véli basa magához hivta, s szabad kíséretet és amnestiát
biztositott neki. Korakas a basa szavára haza jött, és őszintesége által annyira megnyerte annak kegyét, hogy a basa uta messarai
kerületben a helyöi ség főparancsnokául novuzte ki. A törökök dühösek voltak ezért reá,
és élete után leselkedtek, s egy izben csak
azon szerencsés véletlen mentette meg, hogy
e<ry más keresztény krétait gyilkoltak meg
hVlyette.
Igy érkezett el a mult év. Korakas az
inolsó háboru kitörésekor temette el hü
nejét, de legyőzte e miatti fájdalmát, és a
hon védői sorába állott, és élén honfiainak,
tele vakmerő személyes bátorsággal, vön
részt a dicst.eljes csatákban Ampelussánál,
Sidiroportánál és Episkopinál, és csak neve
említése is rémülése lett a töröknek. Mustafa basa 700 tallér dijat tüzött ki fejére.
Azonban Korakast máig sein a boszuvágyó
törökök keze, séma cs itákgolyója nem érte.
Ou áll honfi:ársai élén, s bátran és nem
csüggedve küzd hazája szabadságáért. K.

A pacsirtához.
Mit énekelsz te kis pacsirta?
— Tán hő szerelmet zeng dalod? .
Vagy ki e dalt szivedbe irta,
Teremtődet magasztalod?

A föld alatt volt.
Ott nyugodott már egy hete, a hol senki se
félt mogorva tekintetétől, azon a kis szűk helyen,
a hol nem sétálhatott esténkint föl s alá, nem
füstölhetett hosszuszáru tajtékpipájából, nem parancsolgathatott a bámészkodó vén asszonynak és
nem rakosgathatta naponkint ujra meg ujra kardjait. Igen csendesen kellett maradnia, még csendesebben, mint a nagy, puszta házban; pedig ott
is elég csendesen élte át a napokat.
Akkor is puszta volt az a nagy ház, kivül
komor, belől barátságtalan, mint gazdája. Mintha
az esztendők hosszu során át, a mit együtt töltöttek, lassankint ősz lakója tekintetéhez alkalmazta
volna a magáét. Annyi bizonyos, hogy a gyerekek
feléje se mertek közeledni a nagy háznak; ők
ugyan azt mondották, hogy az öreg János veszekedik velök mindig, ha ott játszanak, azért nem
mennek oda; —hanem ki tudja, igazat beszéltek-e?
De sőt okunk van hinni, hogy nem. Mert a kis
Kovács Miska (ki azonban csak azért hivatott
kovács Miskának, mert az apja kovács mesterember volt) egy bizalmas órájában kivallotta nekem,
hogy azért nem mernek ők arra járni — sőt az
apja se mer — mivel a vén kapitány hétfejü sárkányt tart lánczon 8 lesi a gyerekeket, hogy rájuk
ereszsze. Megdicsérvén Miskát igazmondása, apját
pedig bölcseségeért, átláttam, hogy a most hallott
rettentő körülmény mindenesetre nyomósabb ok
a gyerekek távolmaradására nézve, mint a mit az
öreg János veszekedéséről szoktak hazudozni.
Kivül tehát csend volt és pusztaság, de csend
volt belül is, még az öreg Jáno* is csak csendben
mert veszekedni a bámészkodó vén Borissal.
Mindössze csak a kapitány kemény lépései hangzottak a szobákból s néha kardcsörgés, ajtócsapódás, néha nyers hangja az udvaron, mikor is a
gyerekek félelmesen jegyezték meg, hogy a sárkányt tanitja. Egyéb semmi.

Most azonban még pusztább és némább a
nagy ház. Kivül, mintha még jobban elkomorodott volna, belől, mintha még barátságtalanabb
lenne. A kemény lépések benn a szobákban elVagy fészkedhez a föld porában
hangzottak
(noha Boris esténkint még mindig
Zenged most is hűségedet?
hallani véli azokat és hallgatózik utánuk), a karOtt fönn az ég fény-sátorában,
dok sem csörögnek többé s az ajtók is csendesen
Ott is csak ez von tégedet?
tétetnek be. Az öreg János, noha most már szabadságában állana fenhangon is perpatvarkodni,
Hiába tiszta fönn a kék ég
bizonytalan időre felhagyott eme régi jó szokásáÉs könnyü híg a levegő:
val s csak sóhajtott olykor, midőn Borist fülelni
Habár fölebb szárnyalva mindég,
látja az immár örök időkre elhangzott kemény
Le vágyói, boldog csevegő.
lépések után. Azonban kivül is puszta a nagy ház,
mert a kapitány halálával épen nem enyészett el
A kéklő magosság feletted,
a gyerekek félelme, sőt növekedett, megfoghatatAlant a zöldellő sudár:
lan úton-módon azon balhit terjedvén el közöttük
Poros fészked a mi kecsegtet,
és vervén gyökeret, hogy a hétfejü sárkánynak
S fakó párod ki oda vár.
ártatlan gyerekekre valo eregetése a veszekedő
Daloltam én is, fönn lebegve,
öreg Jánosra szállott örökségben s hogy es/.erint
S közelről néztem a napot,
a veszedelmes állat most még roszabb kezekben
De fáztam a magos hidegbe',
van, mint azelőtt, azt mindenki beláthatja, hacsak
Mely nem hevit, csupán ragyog.
hirét hallotta is valaha a veszekedő öreg Jánosnak.
A nagy házhoz közeledni tehát most még kevésbbé
Mi szivem ott is lángra költé:
bátorságos, mint annakelőtte. Pusztaság kivülÉdes tiized volt, szerelem,
belül. Odakünn senki, benn két törődött öreg s
Kis fészkemé s a haza-földé
egy harmadiknak emléke.
Vágyain, szerelmem — ide lenn!
Azonban e napon mégis ugy látszik vendéSzász Károly. gekre vár az öreg János és a vén Boris, mert a
középső nagy szobában, mely fehér falaival, fekete
A kapitány végrendelete.
bőr-butoraival, közepett a medvebőrre aggatott
kardokkal a lehető legridegebb kinézésü, — a szé(Rajz.)
keket rendezik sorjában s a többi szobából'is cziAz őszi szél oly irgalmatlanul sivitott a nagv, pelnek be egynehánvat, mialatt az öreg János elég
puszta ház körül, mintha Ő is szomorodott fél gyászidőnek tartvan egy hetet, f íly vást morog és
volna, vagy legalább is fizetett síró. Sírt a kert veszekedik, mire is elég okot szolgáltatott a vén
magas jegenyefa-sorában, össze-viesza futkosott, j Boris amaz oktalan cselekedete által, hogy egy
minden levélkétől kérdezősködött, s mintha ke- székre ereszkedett (melyet szerencsétlenségére
resne valakit, a ki ősz hajával, mogorva tekinteté- János hozott be az imént) s fejét a falhoz tável, meg nem görnyedt katonás magatartásával, masztva, egyik töpörödött tenyeréből tölcsért
lassu, de kemény lépésekkel szokott itt esténkint csinált a füléhez, és ugy tett, mintha hallana vafel és alá sétálni, hosszuszáru pipájából eregetve lamit. Az öreg János nem vette tréfára a dolgot,
a füstöt, melyet ő rendesen meg szokott szalasz- különösen miután si vén Boris olyan hallatlan
tani. Sirt a kémények száján és befutotta a szo- vakmerőségre vetemedett,hogy őt is felszólította,
bákat, egyiket a másik után, mig a. szép, sorjában iiallgatóz/.ék csak, mers ő mindenesetre hall valamit. János erre elmagyarázta, hogy ő helyette kit
leiaggatott kardokhoz, puskákhoz jutott 8 megtegyen bolonddá, ha már épen bolonddá akar
kérdezte tőlük, nem tudják-e, hol van az a motenni valakit, végezvén magyarázatát ama hihető
gorva ősz ember, a ki Őket ilyen szép rendben
föltételen, hogy bizonyosan az ördög kalapálja
tartotta? de a kardok csuk egytu csörrentek és
össze Boris hetven esztendős eszét, azt hallja. Kütöbbet nem s/óltak semmit. Sírt az udvaron egy
lönö?en boszantotta pedig ez a tárgy az öreg J á bámészkodó vén asszony füle körül, mintha kér- nost azért, mivel fülei nem tartoztak legépebb
dezné, hol van HZ az ősz (de nem öreg) ember, a érzékei közé s némi tekintetben k^tekedésnek
ki olyan röviden, nyersen beszélgetett minden vette Boris részéről, hogy őt oly léptek hallgatáreggel veled? Aztán elfutott a temető fái közé, sára figyelmezteté, melyeket annak ép fülei is
otthagyva a nagy puszta házat, s a szomoru füzek csak tölcsér segedelmével hallhattak meg. Boris
leveleit zaklatta oktalan kérdéseivel, mig ezek elhallgatott, mert némi tisztelettel viseltetett J á megmondták neki, hogy hol van az az ősz, mo- nos iránt, de nemsokára megint felszólalt:
gorva ember.

— János, János, akár hiszi kend, akár nem,
de most itt j á r a kapitány ur lelke. Hallgassa csak
János!
— Kicsoda hallgasson? E n hallgassak a maga
bolond beszédeire, a miket itt össze-vissza darál?
En, a ki annyi okos szót hallottam már életemben
minden rendű okos embertől, elkezdve a kápláromon, fel egész a generálisomig? É n hallgassak?
— No János, ha akarja, ne higyje. De most
. . . huh . . . zörgettek is. Azt se hallotta kend?
János nem hallotta, pedig ugy volt. Sőt
mindaddig porolt a vén Borissal, hogy minek darál itt neki össze-vissza minden bolondot, mig
végre a türelmetlen vendég az ablakra jött koezogatni, mire Boris a legnagyobb mértékben
megijedvén, akkorát sikoltott, hogy János szintén
ijedten mondá neki: — Ne bolonduljon h á t ! s azzal hegyes bajszát megpederintvén, nagy lassúsággal megindult kinyitni a kaput.
Azt a nagy, barnára festett kaput nem sokat
tárták ki vagy csukták be. Az ősz kapitány sohase
ment sehova és hozzá nem jött soha senki, a vén
Boris tiz lépésnél egyfolytában többet tenni nem
tudott, az öreg Jánosnak meg nem igen volt hova
mennie. Olyan volt az a kapu, mint egy nagy száj,
az embereket benyelte és nem eresztette ki többé.
Hosszas erőlködés után, nagy nyikorgás és
veszekedés közt végre kitárult a kapu s belépett
rajta Szivós, a prókátor, megnyitván a végrendelet felolvasására gyülekező atyafiak sorát. János
dörmögött valamit, mikor beeresztette, melyet
azonban csak a legelhatározottabb jóakarat vehetett köszönésnek.
Szivós ur magas, sovány ember volt, szürkés,
rövidre nyirott hajjal, mindig mosolygó szemekkel
és azzal a jeles tulajdonsággal, hogy soha senkinek nem nézett a szemébe, hanem vizsgálta tetőtől talpig olyanformán, mintha őt nem érdekelné
senki külseje. Különben a maga szakában a legjelesebb emberek egyike volt, tömérdek per megfordult a kezén (roszakarói azt mondják , hogy
tömérdeket el is vesztett, de nem tudják bebizonyítani), mindenkivel tudott a maga nyelvén beszélni, elvállalta a legkétsésbeesettebb ügyeket
(roszakarói azt mondják, hogy épen ugy el is
vesztette, mint a legvilágosabbakat), és még —
mint maga gyakran emlegeté — nevét a fővárosban legkitünőbb kartársai is tisztelettel emiitik.
Határozott jóakarat pedig csakugyan lehetett
benne , mert János dörmögésére mosolyogva
felelt :
— J ó napot Jánoskám, jó napot (csodálatos,
hogy mióta a kapitány meghalt, mindenkit fiatalit). Van-e már itt valaki Jánoskáin?
Jánoska azt felelte rá, hogy: ki az ördög
lenne még! és bezárta a kaput. Szivós ur azonban
csak tovább mosolygott, és szólt:
— Jól van, jól Jánoskám. Nem is szerettem
volna, ha megelőz valaki. Tudja, én vagyok a
legközelebbi rokon, (még egyszer ismétlé és megnyomta) . . . a legközelebbi rokon.
Azzal benyitott a nagy szobába, honnan a
vén Boris, mint fölvert galamb reppent ki, s itt
leült a karosszékbe, maga elé nyujtá lábait s noha
senki sem volt odabenn, a lehető legtekintélyesebb
és mozdulatlanabb arczot igyekezett fölvenni. D e
a mosolyt minden erőlködése mellett se tüntethette el; oda látszott az már nőve, bár nem a legjobban illett sovány arczához. Az emberek régen
rebesgetik, hogy Szivós ur nem hiában mosolyog,
ha nekik annyi pénzük volna, mint Szivós urnak,
ők is mosolyognának. Most két hete meir azt rebesgették, hogy Szivós ur megint nem hiában mosolyog, ha nekik olyan gazdag bátyjuk haldoklanék, ők is mosolyognának. Épen három nap óta
meg azt sugdossák, hogy Szivós ur ujra nem
hiában mosolyog, ha nekik olyan gyönyörűséges
szép menyasszonyuk volna, ők is mosolyognának.
Szivós ur sohasem mosolyog 8 átalában semmit
sem tesz; hiába. Most se gyönyörködik hiában a
karikagyűrűn, melyet egyik sovány ujján forgatva,
tölti az időt, mig odakünn János harsányan pöröl
Borissal, hogy ugyan mikép lehet ugy megijedni
egy prókátortól, hogy az ember szólni se tudjon
utána.
Félóra mulva megint zörgettek a kapun. Boris megint megijedt, János pedig megint nem
hitte el neki, hogy hallott valamit. Mig végre a
prókátor ur az ötödik zörgetésre, felemelkedett
üléséből, és kiszólt s Jánosnak többé nem volt oka
kételkednie.
A puszta ház feltátotta nagy száját s egy ifju
embert nyelt be. Az ifju ember feketébe volt öltözve, kalapja azonban szalma volt s mellénye is
aligha fekete, mert felső ruhája gondosan be vala
gombolva. Különben öltözete inkább a gyakori

keféléstől, mint az ujdonatujságtól ragyogott. Arczán feltalálhatjuk mindazt, a mit kevés kivétellel, fiatal embereinken feltalálhatunk. Beesett szemek, sovány arcz, sápadt szin és bágyadt tekint e t ; de az egészen valami sajátos árny, ború, mely
meghat és arra indit, hogy a beesett szemekben
munka mellett átvirasztott éjet, a sápadt színben
emésztő gondok, a sovány arezban belül rágódó
féreg nyomát, a bágyadt tekintetben pedig kifáradást lássunk a sors ellen való küzdelemben.
Már ez nem épen igy van fiatal embereinknél.

Azután megint járkált föl s alá, őt p e d i g ! ideig volt beteg. Nem panaszkodott soha és nem
az öreg János elvezette az iskolába. Ott kerülték a j is feküdt le, csak a zsöllyeszékbe ült. Azt mondta,
gyerekek, mert aztgondolták, hogy ő is társaságban akkor ült először zseílyeszékbe. Vonásai, szevan a lánczon tartott hétfejü sárkánynyal. Ennyi möldei, arcza elveszték rideg kifejezésüket s a h e épen elég volt arra, hogyne nézzenek rá jó szemmel. lyett valami bánatos megadás költözött rájuk.
Egy szőke kis leányt kivéve, mind kerülték. Nem is Olyan volt, mint egy zordon erdő késő öszszel.
játszhatott ő a többi gyerekekkel együtt zsiványt, Éjjel-nappal mellette ült Lajos, keblét fijdalorn
bujósdit vagy más effélét, a mihez többen kelle- nyomta, érezte, mije volt neki ez ember s gyakran
nek, játszótársa csak a sárkány meg a csiga volt, könyezett, ha a haldokló nem látta. — Szép este
tere a puszta udvar, nézője a mogorva kapitány. volt épen, a nyugvó nap arany-csilláma ragyogott
Nagyobb lett s abéczés könyve képeit régen az ablakon, ő a kapitány karosszéke mellett állt,
Szeliden köszönti s régi ismerőskint az öreg felraggatta Boris a ládájára. Abba a korba jutott, János félrehuzódotc, majd kiment, pörölni Borismikor elmélkedni kezelünk magunkról. U g y érzé, sal, hogy hallgasson már el, mert a kapitány ur
J.ínost s ő is megkérdezi tőle:
hogy neki végetlenül kell tisztelnie a kapitányt, nem szereti hallgatni a pityergését. A haldokló
— Van már itt valaki János?
noha mindig barátságtalan volt hozzá (de min- megfogta az ifju kezét s egy levelet adott neki.
— Hogyne volna. A prókátor már hajnalban
denkor az volt) és sohasem szólt többet egynehány
„Lajos" mondá s hangja inkább tört, mint
beült a zseílyeszékbe. No Boris ne ijedjen meg
szónál. (Csak az öreg Jánossal beszélt hosszasab- nyers vala „jőj el végrendeletem felolvasására s
hát az ifjuramtól is, szólt gunyosan az Öreg, az abban néha, akkor is ugy látszott, többet beszélt az azután bontsd fel majd ezt a levelet. Meg vagyok
lakon félénken kandikáló Borishoz fordulva.
öreg János.) Nélküle, isten tudja mi lett volna veled elégedve. U g y látom, megtanultál szenAz ifju ember benyitott a nagy, rideg szo- belőle. Tisztelnie kell hát és tanulnia, a mint ki- vedni. Mert csak szenvedés az élet."
bába, hátul tartván kalapját, nehogy feltűnjék vánja. Tanult is, de sohasem dicsérték meg érte
Ezek voltak utolsó szavai. Éjjel lelke a másik
annak sárgasága és még jobban összefogva elől otthonn, mint más gyerekeket. Ez nem esett ugyan
életet
kezdte el, a mely talán nem csupán szenkabátját, nehogy a szürke mellény, mint előbb jól neki, de azért tisztelnie kellett a kapitányt.
(Vég» következik.)
Boris az ablakból — kikandikáljon. Belépvén, Nélküle semmi sem lett volna belőle, csakugy, mint vedés
tisztelettol hajtja meg magát Szivós ur előtt, ki fél- a levélből, melyet elkapott a szél.
órai gondolkodás után, vagy János számítása szeIfjúvá lett anélkül, hogy valójában gyermek
rint hajnal óta abban állapodott meg, hogy mégis
Kurucz cssíkósiLvcg-cüitner.
lett
volna.
Hiányzott arczán az a derű, melyet a
tekintélyesebb alakja lesz, ha hosszu lábait maga
A kőszegi városi levéltárban egyéb nevezetes
alá huzza, — s ekként is cselekedett. Ujra meg- gyermekörömök hagynak maguk után. Más vákisérté a mosolyt elkergetni (mi azonban ujra rosba kellett mennie, folytatni iskoláit. Mikor elbú- régiségek, — pl. a hős Jurisics 1532-ik zászlaja, s
nem sikerült neki), s leereszkedő hangon szólt az csúzott, a jegenyefasorban sétált a kapitány s noha égy más, 1644-iki lobogó — mellett őriztetik azon
ő sirva fakadt, azért csak ó*hyan nyers hangon érdekes emlék is, melynek rajzát ime bemutatjuk,
ifjúhoz:
s magyarázatát közöljük.
szólt hozzá:
— J ó reggelt amice, jó reggelt. Szintén elLássuk mindenekelőtt tüzetes leirását. E
„Ne sírj. Nem szeretem, ha sirsz. Menj és
jött? Szintén érdeklődik a végrendelet iránt? No
igen, mint boldogult bátyámnak (isten nyugosz- tanulj jól. Tőlem pedig ne várj ezután semmit. régiség csinosan készitett dombormű, vékony
talja meg szegényt!) — jó ismerőse, a ki sok há- Otthonod ugyan ez a ház, de tanulj magad élni. sárgaréz-lemezből; terjedelme sokkal nagyobb
lával tartozik neki. Csak ugy jött el. I g y semmi Az élet pedig nélkülözések, szenvedések és lekifogásom nincs ellene. Foglaljon helyet, ha már mondásból áll."
itt van, foglaljon helyet amice — és egy kis alaEnnyi volt búcsúja; Lajos visszanézett, micsony szalmaszékre mutat a kályha mellett a sa- előtt elhagyta volna a házat és ugy hitte, néz
rokban, épen olyan tekintettel. mintha az övé utána a kapitány, de nem nézett. I t t kezdődik a
volna már ház a mindenestől; de hisz ezt mindenki beesett szemek, sovány arcz, sáp idt szin és bábizonyosnak is tartja. Bizonyosabb a kétszer ket- gyadt tekintet története. Homályosan pislogó
tőnél..
fíiggyugyertyák, hosszu téli éjszakák és ütött-koAz ifju ember biztositja Szivós urat, hog' pott faasztal tudnának arról legtöbbet beszélni.
csak ugy jött el; köszöni szívességét és leül a ki Éjjel-nappal dolgoznia kellett a kenyérért, de nem
mutatott székre, sárga szalmakalapját felénker érzé szerencsétlennek magát. Megismerkedett az
élet szép oldalával, melyet emberi nyelven szere
rejtvén háta mögé.
Szivós ur nem folytatta a beszélgetést, hanerr tétnek hívnak. Látott gyermekét csókoló anyát
gyönyörködött tovább szép, fényes karikagyűrű- férjét ölelő feleséget, érzett baráti kézszoritást
jén, és mosolygott tovább. A nagy szoba rideg- megtanult álmodozni, miután csalódni már megtasége , a történendők fontossága nem nagyon nították és nagyon ridegnek tünt fel előtte a
hatott rá.mig a sarokban ülő if'iuemberen— név- puszta, nagy ház. a mogorva szótalan kapitány, a
szerint Fehér Lajoson — a legfeltűnőbb elfogult- veszekedő öreg János és az ijedős vén Boris. Azonság vett erőt. Szemeit a szálkás padlóra függesz- ban ugy érezte mégis, hogy végetlenül kell tisztette, de hogy lelke hol járt? — bajos meg- telnie azt a nyugalmazott öreg katonát, inert nélKurucz csákósüveg-czimer.
küle olyan lenne, mint a hányatott falevél. H a
mondani.
otthon volt néha, bár látta a kapitány szakadozott mint rajzunkban, mely je'entékenyen kicsinyitve
A puszta ház tündérei kalandoztak körülötte ruháját és beesett szemeit, csak annyit mondott
van. Magassága ugyanis e réz-czimernek aljától
és sugdostak fülébe, mig a prókátor u r gyürüjét neki:
cscúsáig 9, középszélessége 6, talapjának szélesszemlélgeté.
„Szenvedni kell megtanulnunk. Mert szenve- sége pedig 7 és '/; bécsi hüvelyk. Az egész széRégi emlékek, régi örömök, régi ábrándok, dés az élet."
lességében félhengeralakulag meg van hajtva, a
régi remények, régi álmok és még sok mindenféle
És ő szakadozott ruhájában járta végig az is- mint hajdan rendeltetéséhez képest a kurucz hősök
régiség tolult lelke elé, összevissza keverve uj kolákat. Mikor végükre jutott, akkor már ott volt
homlokát fedő föveg formájához idomult. A tulajszenvedésekkel, uj csalódásokkal, és uj kiábrán- arczán az az öntudatlan árny és ború, melyet az
donképeni czimerlapot, melyet a szép stylban kédulásokkal. Minden, a mi őt ehhez a puszta, nagy örömeitől megfosztott gyermekkor, nem értett
szült, Ízletes és arányos hajlású párkányzatok
házhoz kötötte, melyet elkerültek az emberek és a kora tanácsok és lelke vágyai, küzködése egy sötét
szegélyeznek, két oldalról aljából kinövő s csúcsán
gyerekek. Minden, a mi őt e puszta, nagy ház eszmével leheltek rá. Érzékenyen köszönte meg a
a korona keresztje fölött összefutó koszoruszerü
immár kidült lakójához kötötte, ki rideg magány kapitánynak jóságát, hogy otthont adott neki. De
réz-diszitmény folyja körül, a mely közt és a cziban töltötte napjait. Egész élete.
az csak járkált fej s alá és szemöldeit összevonva mer táblája közt hat helyütt szabályos hézag látFeltünt lelkében az első benyomás, melyet a mondá:
ható; e hézagokat a föveg posztója töltötte vala
kapitány gyakorolt rá. Talált gyerek volt. Csak
.,Maradjon azért otthonod ez a ház. És szok- be. Magának a réztáblának csúcsát igen szép
ugy hitták Fehér Lajosnak, mint a hogy a kol- tasd magad a szenvedéshez és lemondáshoz. Mert domborveretü korona képezi; alatta a paizs felső
duskenyeret kolduskenyérnek hivják. A kapitány ez az élet."
— keskenyebb — osztályában Rákóczi Ferencz
vette magához és sokszor el-elnézte, a mint a kis
A pálya nehezen ment. Ügyvédsegéd lett fejedelem nevének egymásbafoiyó kezdőbetűi látgyerek verte az udvaron a csigát, vagy eresztette Szivós urnál. Többet kellett nélkülöznie mint az- szanak, finomul — szintén dombormunkával —
a sárkányt és nevette ki a többi gyerekeket, a kik lőtt; ha meg nem tanulta volna, kétségbeesnék. kipontozott mezőben. E pontozás a czimertan
nem mertek erre jönni. Előtte van most is, mintha Igaza volt a kapitánynak. D» meg szeretett is s a szabályai szerint aranyszint jelent. Magok ezen
csak itt lenne a szobában. Ősz haja volt, komor, szerelem bearanyozza a borús eget. Az első láng F. és R- ( = Franciscus Rákóczi) kezdőbetűk is
barátságtalan arcza, nagy összevont szürke sze- hevével, romlatlan szive tisztaságával és edzett igen csinos formájuak, kivált a művészet akkori
möldei; keveset szólt, hanem a mit mondott, minden- elke mélységével szeretett. Rövid történet volt az álláspontját véve tekintetbe. A paizs alsó szélekinek meg kellett figyelnie. Mindig pipázott vagy sgész. Egyszer meglátták egymást. A mosolygó sebb osztályának közepét a fejedelem családi czia fegyvereit rakosgatta és olyan egyenesen tar- kék szemek, szőke haj a távol gyermekkorból egy nere foglalja el, ugymint a hármasbérczen álló
totta magát, mint a nádszál. Egyszer Boris ugy kedves játszótárs arczát idézték az ifju elé, ő el- "élkerékből kiemelkedő-saskeselyü, jobbjában karfejezte ki magát: — mintha karót nyelt volna. pirult s a lányka is elpi-ult. Aztán egy rózsát ej- 'ot villogtatva; a sas fölött félkör-alakban szalag
De János rögtön a torkára forrasztotta.
uzódik végig a czimerpaizs mezején, s e szalatett el a mezőn s másnap meglátta a lányka hajáon igen tisztán kivehető, szabályos alkatú domA sárksínyeregetés, csigaverés napjai után ban. E z a történet. Elmondta a kapitánynak is. A
orbetükkel „Pro glória et patria" (Dicsőségért
^'következett az iskola. Akkor uj ruhát kapott, nint beszélt, a komor arcz még komorabbá lett,
s hazáért) felirat olvasható. Rövid, de Rákóczi
. , o r ' 8 ^'mosdatta, János pedig dörmögve bevezette zemöldeit még jobban összevonta a kapitány, oly
agyratörő, lovagias és nemes lelkét jellemző szaí /j a 8 z °bába. A kapitány karjait összefonva jár- gyorsan kezdett járkálni, a hogy még soha (szinte
S a l á
s m i k o r
ak.
A czimerpaizst diszes foglalvány keriti hoszlobogott
bele
a
padló),
és
nyersen
mondá:
\ l
"
megállott előtte, (épen ott
zukás kör-alakban, fölötte a Rákóczi-ház feje„Tanulj lemondani."
a noi most Szivós ur ül,) szinte elszorulni érezte a
'.elmi födött-koronájával. Ez utóbbi mellett két
lélekzetet e 8 ujdonatuj sapkáját forgatta a kezéIgaza volt. L e kellett mondania. A gyürü,
ben. A ^ p i t a n y nyersen és keményen szólt hozzá: nit a prókátor u r szemlélget, nem engedi tovább Idáiról két hatalmas oroszlánfö tátong elénk.
aragos tokintettel, duzzadó szemekkel, vadul
„Iskolába mégy.
méo-v. Tanulj,
T a n „ i ; különben
i,;;u:„i
„_ "űzni ezt a tárgyat.
nem cfogsz
obogó sörénynyel: a harcznak és erőnek jelképe.
megélni."
Nemsokára megbetegedett a kapitány. Kevés
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Még alább, szintén mindakétfelől, a háboru más
jelképei: kópiás zászlók, halomba rakott ágyúgolyók szemlélhetők, mig legalul győzelmet jelképező babérágak érintik közvetlenül Rákóczi czimerének széleit. — E czimer koronája balfelől
valami erőszakos ütődés vagy vágás következtében át van lyukasztva, s a fölötte álló F.E. betük
aranymezeje is, szintén balfelől, erősen behorpadt. Ugy látszik, hogy mind
a két romlást egy csapás okozá: tán
ugyanaz, mely a főveg egykori hős
gazdáját, a mint Kőszeg várát vakmerően vítta volna, az ostromlétráról
lesujtotta.
E régiség ugyanis, egy mellette
lévő egykoru hiteles följegyzés tanusága szerint 1776-ban a kőszegi vár
árkából ásatott ki, és pedig a felső
kapunál, a várfal tövében lévő töltésből, a melyet egyFuchshofíer Kristóf
nevü kőszegi polgár, a ki az azon időben felhagyott kőszegi vár árka ezen
részét megvette volt, levonatott.
Kőszeget a kuruczok két izben
vítták meg rohammal, először 1705.
deczember 8-án, Kisfaludy György
brigadéros alatt, a midőn az ostrom
hevében az őrségen kivül mintegy
300 német polgárt is kardra hánytak,
s másodszor 1706. deczember végén,
Bottyán János tábornok vezérlete
alatt. Az első alkalomkor a gyalogezredek közül a báró Sennyey Pongrácz és Szinay Mihály regimentjei
vettek részt a rohamban, a másodiknál a Fodor Lászlóé, Benkő Ferenczé
és talán még Révay Gáspáré.
Az ismertetett csákó-süvegczimer
tehát ezen ezredek valamelyikének a
rohamban elesett egyik hajdújáé volt,
minden valószínüség szerint annyi
egyébként is mindenesetre bizonyos,
hogy" hajdusüvegröl való: mert a kuruczok lovassága kalpagot viselt; magas süveget — a minőre ez a czimer
alkalmas, a hajdúság hord vala. A
kurucz hajdusüveg pedig fekete volt
s formájára és anyagára nézve épen
olyan, mint a minőt a tuladunai urodalmi és közbirtokossági szekeresbéresek sok helyütt még most is viselnek, elől uraságjok rézczimerével, vagy nevének kezdőbetűivel, pl. a tataiak:
G. E. M. = Gróf Eszterházy Miklós. E süveget,,
ha tetejéről diszitésül zsacskószerü — többnyire
piros vagy kék — posztó
csüngött alá, a régiek
csákó-süvegnek, s ama
fillentyűt csákónak nevezek, különben csak egyszerüen süvegnek, vagy
fekete-süvegnek.
Később a katonaságnál ama
fillentyüről átvitt értelemben az egész süveg
csákónak neveztetett —
elég helytelenül, mert a
kalpagnak is van csákója — és e nevet akkor
is megtartotta, a midőn
idők multával már fillentyüjét vagyis tulajdonképeni csákóját egészen elveszte, és németes u. n. „Schirmleder"
varratott eléje. Ezzel
egészen kivették formájából.
Mindazáltal a
mai, egész Európaszerte
használt katonai csákó
ősapja tagadhatatlanul a
régi kurucz fekete hajdusüveg, — csakhogy
most már a magyar gyalogokéra is a kétfejü
sas szállott a Rákóczi
vagy Magyarország czimere helyett.
Thaly Kálmán.

először 1857-ben találtak ott aranyat, még pedig e munka valóban fáradságos és nehéz, mert
a Fraser alsó futása mellett, s a következő négy nemcsak hogy kovagsziklákat kénytelenek szétév alatt e vidék igen gazdagon jövedelmezett. robbantani, hanem a csákánykapával 20—40,
Mikor aztán a nyereséget nem találták ép oly sőt néha 60 rőf mélységü agyagot, homokot és
kielégitőnek, mint előbb: az aranyásók legna- kavicsot kell fölásniok, azokat lapátokkal félregyobb része a tartomány belsejébe vonult, és a hányniok s csak azután tünik elő a nemes érez.
,,digging<(-eket (igy nevezik azon helyeket, hol —Átalános hiedelem, sőt meggyőződés az, hogy
a Caribou-tartomány mérhetetlen gazdag kincseket tartalmaz, és hogy az
aranyásás ott még számos nemzedéknek fog jutányos foglalkozást nyujtani. Sőt az aranyon kivül más érczekben is felette gazdag; érenyt
(platina), ezüstöt s mindenek felett
rezet bámulatos mennyiségben találnak. A zord vidék, mely azonban
szántás-vetésre alkalmas földnek sincs
nagy szűkében, megbecsülhetetlen
segélyforrást köszönhet még nagy
erdőségeinek is, melyek annak legnagyobb részét fedik. Már is jelentékeny famennyiséget szállitottak át
keleti Ázsiába, a Sandwich szigetekre
és Dél-Amerikába. Éhez járul még
azon előny is, hogy Vancouver szigete kőszénben igen gazdag, mi
Amerika nyugati partjain felette ritka. EddigeléVictoria, Vancouver szigetén, a legfontosabb kereskedelmi
piacz; a városnak 15—20 ezernyi
lakosa, kitünő kikötője és hajógyára
van. A legújabb időben Vancouver
a száraz földi Brit-Columbiával egyesittetett és Uj-Westminstert jelölték
ki fővárosnak. Ez a Fraser torkolatától feljebb fekszik, Victoriával rendes gőzhajózás köti össze s pénzverési jogot nyert, hogy az aranyat ne
kelljen ezután is San-Franciskóba küldeni pénzzé verés végett.

Krih-indián főnök.
aranyat ásnak), melyek véleményök szerint már
nem érdemlék a rájok forditott költséget és fá; radságot, — odahagyták a chinaiaknak. A mennyei
j birodalom munkás és fáradhatatlan fiai még azuj tán sok 100,000 dollár értékü aranyat ástak a

I. Edmonton vára és
a krih-indiánok.

Aranyásók egy caribou-i korcsmában.

már kimeritettnek hitt bányákból. De a fejér
„digger"-ek (aranyásók) meghallották, hogy távol beljebb a Caribou-vadonban az aranyásás haI. A Caribou-vidék és az aranyásók.
sonlíthatatlanul jobban fizet, ennélfogva tömeLapunk előbbi számában emlitettük, hogy a gesen vonultak arra felé és a Vilmos folyó (WilFraser folyó vidéke mily nagy fontosságot nyert liams River) mellékére, hol fáradságukat mingazdag aranybányái által az ujabb időkben. Leg- den esetre gazdagabb jutalom kárpótolja. Pedig

Képek Brit-Amerikából.

Maguk az aranyásók életöket
folytonos izgatottságban töltik, mint
a játékosok, azon különbséggel, hogy
az övék táborozásszerü élet, s nélkülözések és kemény munkák miatt sokkal kinosabb, mint amazoké, s csakis olyan ember tudja kiállani azt, ki
gyermekkorától fogva nehéz munkához szokott. Számítsuk ezekhez még
azon veszélyeket, melyeknek erkölcsiségük folyvást ki van téve a rosz, kétes jellemű s gyakran
ellenséges érzelmü emberekkel való kikerülhetetlen érintkezés miatt s aztán még a gonosz példát, és hajlamot a játékkal, nőkkel, részegséggel,
párbajjal és erőszakossággal való kicsapongásra: —saz aranyásók
foglalkozását az élet
igen kemény és veszedelmes iskolájának fogjuk tekinteni.

Edmonton vára kétségkivül a legjelentékenyebb kereskedelmi állomás, melyet a Hudsonöböl társaság azon északnyugati rétvidéken
(prairie) bir, ugy szólva
egy úti szállóhely az
északamerikai pusztaságon, s a hús- és halkereskedésnek egyik
legfontosabb állomása.
Innen kapják az élelmi
szereket a többi kereskedelmi telepek is, melyek nem oly kedvező
helyen feküsznek. E
vidék felette gazdag bivalycsordákban és mindenféle vadakban. Bárha
a bivalyok száma átalában megapadott, mégis
számtalan sokaságban
száguldoznak azok e vidék térségein; ezért van
oly nagy bővében Edmonton vára a húsnemüeknek
s főleg a pemmicán-nak. Sőt nyárban is lehet ott
fris húst kapni egy sajátságos műtétei következtében. A bivaly e vidéken télben szokott megjelenni
és a vadászok sok ezerét ejtenek el belőlök. Hogy
a húst eltarthassák, nagy, négyszögletű gödröt
ásnak, mely képes 7—8 száz bivaly húsát befő-

gadni s a verem fenekét és oldalait jégtáblákkal
rakják ki. Miután az állatok fejét s lábait levágták, feldarabolják nagy czimerekre, miken a bőrt
rajta hagyják, azután bepakolják jégbe s befedik
szalmával, mely fölé egy fedél jön védelmül a
napsugarak ellen. A hús eláll a következő őszig s
nemcsak épen marad, hanem felette finom és ízletes is.
E várban hétnél több különböző
indián törzs látja el magát európai
árukkal, miket ők vadbőrökért kapnak cserébe. Edmonton a krih(Crees) indiánok messzeterjedő törzsének területén fekszik. Ezek az
ugynevezett északi indiánok csoportjához tartoznak, és a mint képünkön is látszik, erőteljes, szép
alkatú és átható nézésii emberek.
Nagyon soknál az arczkifej ezés nem
oly° alattomos és kellemetlen, mint
rendesen az észak-amerikai indiánoknál, mert nem látszik oly bÚ3komornak, de arezvonásaikban és
fekete szemeikben mégis van valami
sötét, mig a mestieznő szabályszerü
arezvonásain, ki fehér atyától és
indián anyától származott, meglepő
kellem ömlik el.
A krih-indiánok jeles úszók,
halászok és evezők, s különösen igen
ügyes vadászok, mi által nagyon jó
szolgálatot tesznek a Hudson-öböltársaságnak. Nagy súlyt fektetnek
hattyú- és sastollakból készült hajdiszökre; különböző állatok szarvait, fogait és körmeit is használják
ékitményül. Ellenben a nők előtt a
hajdisz egészen közönyös, de arra
kevély ek, ha férjeik fej disze csinos
és jól néz ki; e helyett a nők gyürüket és karpereczeket viselnek s
tettovirozzák magukat. Nagyon jellemző, hogy a nők az erköcsiséggel
nem igen törődnek s ha hűtlenséget követnek el, azt csakis akkor
tartják büntetésre méltónak, ha a
férj tudta nélkül történt. — Nem
ritka eset, hogy a férj maga adja bérbe nejét, jó
pénzért; a vendégnek pedig a kárpótlás minden
igénye nélkül tetszés szerinti rendelkezése alá
van bizva a házinő.
A mestieznő barátságos arcza földerül, ha
kiemeljük, hogy a krih-nők az Északindián női
közt legcsinosabbak; szép testalkatuak valóban
és szabályos arezvoná- . '
sokkal birnak, s a mi
különös figyelmet érdemel, egy keveset a tisztaságra is adnak. Férjeik nagyon szeliden
^_
bánnak velök; szabad
nekik — a mi más indián törzseknél igen
ritkán s csakis kivételesen történik — velök
enni, sőt néha az a kiváltságuk is megvan,
hogy a férfiakkal együtt
le is csíphetik magokat;
de ünnepélyes alkalmakkor és nagy ünnepeknél a nő mindig
számüzve van a férfiak
köréből. A szülők gyerekeiket tulságos gyöngédséggel szeretik; az
atya soha se bünteti
meg a fiúgyermeket, hanem szorgalmasan oktatja mindenben, a mi
a vadászathoz és háboruhoz szükséges.
Átalán véve a krihindiánok jó hirnévben
állanak, mivel természetüknél fogva nem
0]
y vadak s nemcsak
egymás közt, de az
idegenek iránt is becsületesek. Lelkületére és jellemére nézve a krih
is hasonlit a többi vadakhoz. Állhatatlan, dicsekvö gondatlan, a jövő nappal nem törődik,
szenvedélyes játékos és ivó, és a demoralizált
európaiakká y a l ó együttéléssel nem sokat nyert.
Nem is a régi ,dők rettenthetetlen harczosa többé;
a palinkaivas es mindenféle kicsapongás-okozta

betegségek e nép számát is nagyon megkisebbiték. Kevés idő kell még hozzá s az uj világ minden őslakója ki fog pusztulni s az európaiaké lesz
az a nagy, bár meglehetősen kétes dicsőség,
melyre oly régóta törekesznek, hogy t. i. egy több
száz millióból állott emberfajt végkép eltöröltek
a föld színéről.
8. L.

ötlő Kohut egyike a megye legmagasb hegyeinek.
— A vízgazdag völgyet termékeny földje, rétéi,
szép erdei és gazdag vasbányái megnépesitették,
s e nép viszont sokat tett a papir és vasipar mivelésére, fejlesztésére. Számos, nagyrészt evang,
hitvallásu és regényes fekvésü falvai közt Páskaháza és Kún-Taplócza, melyek legdéliebben fekszenek, magyar ajku lakossággal
birnak; Ochtina pedig, Rochfalva,
N.-Szlabos, Fekete-Lehota, Gencs,
Restér, Geczel, Peterman, Rozslosna, Gacsalk, K.-Szlabos, Markuska,
Hankova ésBrdárka tót ajkuak.
Csetneken két vasöntődéje van
Í Sárkány- és Madarász-családoknak; azonfölül az egész völgy hoszszában több réz- és kapahámor, a
n.-szlabosi és az ennek szomszédságában fekvő ugynevezett masznikói gép-papir, a rochfalvai és ochtinai kézipapir stb. vállalatok léteznek.
Északon az ott kiszélesedett és
két ágra oszlott völgyet magas hegyek övezik körül, s e körülménynek köszönheti enyhe és a növényzetnek annyira kedvező éghajlatát.
Csetnek hires, zamatos dohánya,
melyben versenytársa a szomszédos
Ochtina, szintén nagy hirre kapott, s
méltán. E táj balzsamos illatú és
jobbára szélcsendnek örvendő levegőjét szívjuk e dohányban, noha
becses minőségét főkép gondos kezelésnek köszönheti. — Gyümölcs
tekintetében szintén gazdagon meg
-*~f
van e völgy áldva. A hankovai és
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brdárkai alma s az utóbbi falucska
cseresnyéje, mely egy egész hóval
a rendes idő után érik, különösen
híresek.
Csetnek város, mely a völgy
közepe táján — Rosnyótól alig egy
órányira — fekszik, és melynek
í^
1200 lakosai tótok és magyarok,
hajdan számos községgel és Dobsinával a " jBebekek és majdan
Bakosok birtokában levő nagy-csetneki uradalmat
képezte. Minthogy a város történetével birtokosainak története némi kapcsolatban áll, helyén
van itt megemlékezni a kihalt Bebek-családról,
melynek tagjai nem ritkán viselték az ország főméltóságait. IV-ik Béla királytól Pelsőcz, Csetnek, Berzethe és egyéb helységeket kapták adományul Gömörmegyé=^p^=?_-pp=^_
ben. Miklós Kunnak és
-^_ :_r=- .=f--í--~
Taploczainak is nevez'-3f>"^j-ff_""Z - ~ "
tetett. Megosztozván a
^""^ _~-jT-~
Bebekek a nagyatyjok
5£P^
által szerzett birtokok
fölött, két ágra szakadtak: a csetneki és pelsőczire, mely előbbi ág
ivadékai Csetneki nevet
vettek föl. II. Detze
horvátországi bán és
végre 1397-ben nádor
volt, de részes levén
I l d i k Endrének Imre
bátyja elleni összeesküvésében, hivatalából letétetett. I. Imre horvátországi bán, később
Gácsország helytartója,
majd erdélyi vajda,Durazzoi Károly pártjához
tartozott, azon ban Zsigmond király megkegyelmezett neki. I I I . Ferencz Gömörmegy e örökös főispánja, I. Ferdinánd és a Zápolya-párt
közti viszályok következtében megöletett
1558-ban. Voltak ezeken kivül e nemzetségből erdélyi vajdák, országbirák,érsekek, püspökök, Gömör, Borsod,
Liptó, Abauj megyék főispánjai. IV. Györgygyel
a Bebek név sírba szállt 1567-ben.
Csetnek sok szép és jobb múltat hirdető, számos előkelő családnak nagy lakaival és különféle
izlésü építményeivel ékeskedik. A magas nyárfákkal környezett, különben igen észrevétlen fekvésü
romladozott váracskának, a Bebekek és utódai
i

Krih-meszticznő.

Csetnek és a csetneki völgy.
A hegyes-völgyes, kies Gömörmegyének legérdekesb pontjai közé tartozik Csetnek m.-város,
a hasonnevezetü és hosszaságában 3 mérföldet
jóval fölülhaladó völgygyei, mely Pelsőcz kopár
és fehérlő hegyei alatt éri el déli nyilását, itt sza-

Csetnek (Gömörmegyében.)
kadván a csetneki völgy a Sajó völgyébe és egyesülvén a két völgynek Sajó nevezetü kis folyói.
Északról a kúpalaku, magas Radzimhegy már
messziről magára vonja az utazó figyelmét, a
lomniczi és evvel határos halavány csúcsokkal
együtt, melyek távolságukban is óriás képek
vázlataikép tünnek fel. Az észak-nyugatról fel-
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egyik hajdani lakának egy részét, annak jelenlegi azt a feltünő nevet még a régi időkben kapta nagy mött bőre képezé, mely egy török harczot minden
birtokosai, a Kirényiek alakították át csinos épü- fenyveseitől, melyek télben a tájnak zordon szine- diszjelével fel volt cziczomázva. Egy kereszttel
letté. Különösen kiemelendő az evang, gót szent- zetet és sötét jelleget kölcsönöznek, — innen a szemben és oly helyzetben volt felállítva, hogy a
egyház, mely mint ilyen az ország legnagyobbjai „Fekete erdő, Fekete hegység, „Csernagora" el- legkisebb rázkódásra is kénytelen volt a kereszt
és belső érdekességére nézve is legelsői közé soro- nevezés; legvalószinübb, hogy Montenegro nevét előtt meghajolni. Most már az aga és a levágott
török fők, mikkel ezelőtt a fejedelmi palota körzandó. *) Keletkezése a benne találtatott gót fel- viharmosta, mohos szikláitól nyerte.
A Cetinjébe szándékozók elindulási pontja falait szokták felékesiteni, eltüntek s csakis ágyúk
iratról következtetve, a 13-ik vagy 14-ik századba
vezet vissza. Belsejében különös figyelmet érde- Cattaro, dalmát kikötőváros azon hegység lábai- és kisebb lőfegyverek, kardok és egy rakás rendjel
melnek nem csak a Bebek, Csetneki, Bakos és nál, melynek fensíkja a montenegroi fejedelemsé- s egyenruha-ro gyök, miket a megölt basákról
Ernő Kazmir schleswig-holsteini herczeg feliratu get alkotja. Maga a főváros, Cetinje, bárha a tar- téptek le, képezik a hires muzeum összes gaztemetkezési helyek, hanem jeles festményü oltár- tomány legnépesebb és legjelentékenyebb városa dagságát.
képei, fafaragványai es egyéb számos régiségei. is, egyszerü kőházak által képezett hosszu utczáMég nyomda is van Cetinjében, melyet ugy
A városban van kaszinó és ujabb időben az ottani jával leginkább egy, országút mellett fekvő alföldi tekinthetünk, mint egy idegen, üvegházi növényt,
értelmiség buzgalma és lelkességénéi fogva olvasó faluhoz hasonlitható. Ezen „hegyi egereknek" melyet a mostani fejedelem ültetett oda; egyneegylet alakult, mely az eddig csupán magyar tudo- (mint a török büszkeség e népet nevezi) szegény- hány naptárt, imakönyvet s egy-két népdalgyüjmányos és szépirodalmi munkákból álló könyvtárt ségével ugyan illetlen volna gúnyolódni, de het- teményt már is nyomtattak vele. De már az is
venkedő főnökeinek felfuvalkodottsága és barbár nagy haladás. Még megérjük, hogy Cetinje csakévenkint mindinkább gyarapitja.
A város nyugoti határában fekszik a magas pompaszeretete s az az esztelen lárma, melylyel e ugyan kiérdemli magának a város, de tán még a
S. L.
Hradek hegy, mely érdekes nemcsak dústar- maroknyi nép magát az egész világ beszédtárgyává főváros nevét is nemsokára.
tette,
mégis
mosolyra
készteti
a
leghiggadtabb
és
talmu vasbányái, illatos fenyvesei, jéghideg forrásainál fogva, hanem atermészet-kedvelőreérdekkel legkomolyabb látogatót is.
Arra ne is számitson az utazó, hogy bármi
bir egy, a hegy uralkodó magaslatát képező, és a
A párisi világkiállitás.
hegyről, mint egy épület, magasan és terjedelme- csekély kényelemmel kinálkozó vendéglőt vagy
in.
sen kiemelkedő szikla is, melyen a kirándulók magán szállást kaphasson Cetinjében vagy bárhol
rendesen megpihennek. A közeire szintugy mint is Montenegróban; ilyesmit ott hiába keresnénk.
A ki a természet és müvészet termékeinek e
a távol láthatárra terjedő és nagyszerü tájkép, a ] Sőt a vendégszeretet szép erényét is csak akkor tömkelegében Ariadne-fonalt keres, bizonyára
messziről kékellő Mátra, a Bükk hegység Mis- gyakorolja a montenegrói, mikor a vendégtől nem könnyen juthat elhatározáshoz. — Egyes orkolczig hosszan elnyúló gerincze, melyek a kilátást gazdag jutalmat remélhet érte. Ha pedig valakit szágokon kezdje talán? hisz ha rokon vagy ellenbájolóvá teszik, bőven jutalmazzák a sziklarepe- akkor találna Cetinjébe vezetni balcsillagzata, szenv lepattog is hideg kebléről: ki tudná csak
dések közti fáradságos és kalandos felkapaszko- mikor a környék notabilitásai szkupcsinára gyül- tárgyilagosan is elhatározni, a hires országok kidást, és a még nehezebb lejuthatást. Ezen hegy tek össze a vladikához: no ugy aztán ha egy árva állitmányai érdekesebbek-e vagy aszerényebbeké,
gyomrában még a Sárkány-család „Mihály" neve- szalmazsákot kaphat valami gyarló fedél alatt, a nagy Angliáé-e, vagy a szerény Svájczé, vagy
zetü vasaknájában mintegy 1'/., D ölet képező bátran boldognak nevezheti magát, mert a nemes épen az annyiszor félreismert Magyarországé,
üreg, mint megszemlélésre méltó nevezetesség, és vitéz urak minden házat és minden szalmazsá- mely mint a haladás ügyes és szorgalmas tanukülönösen a természet-búvárok figyelmét megér- kot igénybe vesznek. Van Cetinjében egy különös lója, többször részesült már kitüntetésben, s most
demli, benne 12—18"nyi hosszu, vékony és töre- szokás, melyet körülbelül megfordított vendég- is az első eminensek közé tartozik? A bizottmány
dékeny vas-szálacskák, sürü csoportokban lef'ügg- szeretetnek nevezhetünk. Ugyanis, ha egy idegen rendszerét kövesse talán — egy hipp-hoppal azon
utazó montenegrói férfiak társaságába vetődik, korba helyezze magát, melyben a munka története
vén, érdekes látványt nyujtanak.
A völgyet környező számos hegyek közül mely rendesen korcsmákba szokott ősszegyülni, fel- kezdődik s ugy haladjon le fokozatosan a mai
emlitést érdemel még a város keleti határán, mint szólítják, hogy kérjen enni és innivalót s akkor aztán napig? — Ugy de a történelem fokozatos kiséegy nagy fal, elnyúló pelsőezi nagy hegy, mely a a jelenlevők minden kínálás nélkül hozzá látnak rése gyakorlatban igen nehéz, s ugy szólván
pelsőczi hegygerincznek végét képezi. Derekát a kivánt étkekhez és italokhoz. Különös, de mégis csakis a könyvek békés lapjai türik meg rendszeres
nagy mész-sziklák tarkitják, megannyi világos ugy van! Az efféle társaságokban aztán rendesen lajstromozását. De másrészt e könyvek igen halfoltokként tűnvén fel. A Gencsről felhaladó vándor, csak politikáról beszélnek. Eléáll egy-egy dühös ványak, s életet csak a kiállitott tárgyak szemlél'/j órai gyalogolás után elérvén a hegytetőt, fiatal ember, a ki szidni kezdi az osztrákot, olaszt lésében, érintésében, összehasonlításában, tanulrétekben gazdag és részint erdős '/ 2 D mérföldnyi és törököt s csakis a hatalmas czárt és a déli szlá- mányozásában találunk.
Méltányoljuk annálfogva a francziák azon
fensíkot lát elterülni, melynek birtokosai a Ragá- vokat magasztalja. A társaság többi része azon
lyiak és számos uri-család. A fensík szélén emel- szünetek alatt, melyeket a pipa hagy neki, inkább intézkedését, mely szerint sinórra vették az épükedő szikláról a szepesi csúcsok és fehérlő hava- mormogva, mint beszélve társalog. Nem hinné az leteket, mint sinórra szedik fasoraikat, adjuk meg
sok egész lánczolata szemlélhető. A néző azon ember, pedig csakugyan ugy van, hogy egy mon- a magáét a rendszernek, — magunk azonban ne
hegyes és csipkés alaku és metszetü ormokat, tenegrói társaság egész gondolatmenete és minden legyünk annak rabszolgáivá, hanem induljunk el,
melyek a gömöri hegységen fölül annyira túlemel- eszmecseréje csakis azon praktikus, vérengző külső kitüzött irány nélkül, és jegyezzük fel, a mi érkednek, eleinte inkább felhőknek gondolná, de az politika körül forog, mely e hegyi tartományt dekeset független csapongásunkban mindenfelé
alakok változatlansága hamar meggyőzi, hogy évenkint legalább egyszer az európai olvasóvilág találunk.
azok hegyek, a vidék lakója pedig felvilágosítja, beszédtárgyává teszi. Nem beszélnek ugvan fülTizenkilenczedik századbeli embernek mondhogy az a Tátra. A hegy tetőpontjáról Rosnyó, és es orrlevágásokról, karóba huzott fejekről, melye- danunk sem kell, hogy a mostani párisi világkiálaz annak közelében fekvő Krasznahorka érdekes ket zsákmányolni szándékoznak, vagy legyilkolt litáson a gépek főszerepet játszanak. Gőzmozés regényes vára, az egész csetneki völgynek átte- törökgyerekekről, de azon gyors összefüggés, donyok szállitnak azon épületekbe, melyeket
kintése; a hegy gerinczén tovább haladva, egy melylyel a fehér czárt, az albániai basát és a görög nagyrészben gépek által hoztak létre, s benn ismély kivágásu és szédelegtető meredekségü szik- királyt, emlegetik, csak azt árulja el, hogy mindig mét gépek fogadnak, még pedig nem élettelen,
láról, a völgy alsó része, annak falvaival, a zöldelő a fölfegyverzett fanatismus nyomása alatt állanak. törpe mintázatok, hanem tomboló, prüszkölő,
réteket ezüstszalagként átmetsző Sajó, a Gencs Aztán e fanatismust a muszka czár is éleszti. Mos- sürgölődő, fürge alkotmányok, melyek közül a
mellett Caetnekről Rosnyó felé elvonuló, másik tanában igen sok embert lehet látni Montenegró- legapróbbra is el lehet mondani, hogy hatalmas,
változatos tájképet ábrázoló nyílása a esetneki ban, kik nyakukban ezüst érmeket hordanak, miket mert czélszerüség vagy reclam, szükség, humbug a
völgynek: — oly látványt képeznek, minő termé- Moszkvában vertek az orosz birodalom ezer évi legcsekélyebbnek látszóból is milliókat képes előszetiszépségekben oly gazdag hazánkban sem min- fennállásának ünnepére.,
varázsolni.
dennapi.
Sz—nyi.
Szántó-vető, cséplő, őrlő, dagasztó gépek
Cetinje legkitünőbb nevezetessége az ugynevezett „muzeum," a mely a tejedelem lakában képviselik a tiszteletreméltó mezőgazdasági ipart,
lá'ható. E „muzeum" fénypontja egy nehány évvel a társadalom valamennyi szükséges és nem szükVázlatok Montenegro fővárosából ezelőtt Izmail aga volt, még pedig kitömött álla- séges kivánalmai, a fényüzés és az ipar eszközei s
tárgyainak előállitására, a termények átalakitásáMinthogy a keleti kérdés napjainkban ismét potban. Izmail aga ezelőtt nem épen 30 évvel
ra, feldolgozására, gyapot fonására, szövésére
Herczegovina
felett
helytartóskodott
még
pedig
oly hatalmas jelentőségre emelkedett, ugy hiszezer meg ezer kisebb-nagyobb gép szolgál, melyek
szük, nem lesz érdektelen, ha olvasóinkat e világ- oly iszonyu zsarnoksággal, hogy az ott lakó kereszközt nem ritkán találunk szerénységökben is feltűtények
életét
egészen
megkeserité.
Ha
a
monteháboritó zavaroknak épen a fészkébe, Montenegro
nőket, mint p. o. a melyik nehány percz alatt kafővárosába vezetjük egy pár perczre, hol e nagy- negróiak sanyargatott hit- és törzsrokonaik segitlapot készit a szőrből, egy másik papirszivarkát
ségére
mentek
néha,
Izmail
aga
karóba
huzattá,
szerü nézőjátéknak, a keleti kérdésnek, egy-egy
maga darabolta papirszeletekből és maga rendezte
vagy
megégetteté
őket.
Egyik
szolgája,
egy
öreg
drasztikus jelenetét majd mindennap előadják.
férfiu, egyszer alkalomszerüleg emlékezteié őt a finom dohányból. Igen csinos és szellemdus egy
Már maga a név is, Montenegro, Fekete-hegy, hegyi nép boszuvágyára. Izmail aga, ki épen rosz gépecske, mely hajszálnál finomabb szálakat gommelyet e kis tartomány visel, azonnal feltűnik humorában volt, ugy megboszankodott c miatt, bolyit a selyemgubóról, s azokat egyszersmind
mindnyájunknak és szintugy ösztönöz minket, hogy a szolgát azonnal meggyilkolta. A szolgá- ügyesen mezonja, és harisnyává, keztyüvé, kenhogy annak eredetét kutassuk. Egy velenczei nak egy fia volt, Noyitza Tzerovits, ki boszut dővé szövi. Gépek dolgában a találékony angol ez
nemes, ki 1*512-ben Montenegrót beutazta, e vidék esküdve apja megöléséért, éjnek idején Cetinjébe úttal is kitüntette magát, habár el lehet is mondani,
leirásában ama különös elnevezés okáról is emli- futott s elárulta a montenegróiaknak Izmail aga hogy kiállítása szerény a francziákéhoz, és ahoz
tést tesz. Szerinte a törökök azért hivják e tarto- táborhelyét. Száz ember azonnal fölkészült, de képest, a mit e hatalmas és tehetős nemzet kiálmányt „Fekete-hegy"-nek (Kara Dagh), mivel utközben gyanakodni kezdenek Novitzára s föl- líthatna.
annak lakóival szüntelenül sikertelen háborúsko- szólították a Moratsa folyó mellett, hogy az őket
Nem utolsó helyen áll azonban Poroszország
dásban élnek, de még eddig nem tudták meghódi- | kisérő pópa által keresztelkedjék meg. Igy lett a sem. E fürge fiatal ország, minden tekintetben
tani, pedig hejh, sok jámbor muzulman vére áztatta í folyó közepén a muzulmánból keresztény. Novitza versenyre kél idősb testvéreivel, s habár az iránta
már azokat a zordon tetőket! Mi sem természete- megmutatta kísérőinek az Izmail sátrát s egy mutatkozó érdekeltség alapját egy részben Sadosebb tehát, minthogy az az egész föld veszedel- S negyed óra mulva az aga, sergének legnagyobb wánál kell keresni, más részt nem tagadhatni, hogy
mes lakóival együtt az elkeseredett gyülöletesség i részével halva volt. Novitza még most is él Mon- azt nagy mértékben meg is érdemli.
fekete szinét viseli magán, legalább a törökök | tenegróban, de már igen idős ember. Ilyen epizóNézzük el hiúságának, hogy ezúttal mintha
szemeiben. Mások meg azt hiszik, hogy e vidék | dókban a montenegrói történet nem szegény. —
csak fiatal dicsőségének eszközeit akarta volna a
; Tehát, a mint emiitők, a montenegrói „muzeum" világnak be mutatni: különösen emberölő gépeket
•) A csetneki evang, egyház rajzát a ,.V. U." 1864-ki ' fő diszét az Izmail aga kikészített és szénával kitö- hozott e világvásárra. Kisebb és nagyobb ágyuk,
folyama 6-ik számában közöltük.

Szerk.

219
Ezekkel örökre elvosztenok az alkalmat, hogy a
valamenyi vontcsövü és hátul töltő, gömbölyü és Költségeit az ország viselte. Kapitányai az ország Rajnát szerezzük meg határul. Mily csapás volna
zászlósai
közé
tartoztak.
E
gárd
i
1760.
szept.
különösen hegyes golyók, s az oly szomoru hirre
ez nemzeti becsületünkre nézve, mennyire vetne
vergődött gyútűs puskák mindenféle nemei, az 23-dikán tette le az esküt Pozsonyban, s legelőször meg bennünket a külföld! Hát nem tudják a kimár
okt.
1-sőjén
pompázott,
midőn
Izabella
párArmstrongok, La ncasterek találna anyainak, sKruprály tanácsában, hogy a megőrzött nemzeti becsüpék esseni gyárának temérdek változata, minden- mai herczegnő, IL József menyasszonya, vonult let még a hatalomnál is jobb támasz!" Igy szóla
féle alakban gyilkoló fegyverek kiáltozzák a fran- be Bécsbe. A régi gárda irodalmunk történeté- Vauban azon időben, midőn Luxemburg még francziának, hogy ..ne bántsd Luxemburgot! ' Az ben is szerepet játszik. Régi költők, például Bar- czia kézen volt. Es a nemetek nem kevésbbé érember azt hinné, hogy a porosz aczél nem is jó csay Ábrahám, Báróczy Sándor, Bessenyei György, zik, hogy mily becses rájuk nézve is e várbirtoka,
másnak mind kardpengének, és a porosz vasból Czirjék Mihály, s később Kisfaludy Sándor gárdish — n. (Az európai államok fegyverkezése.) A
ták voltak. 1848-ban szept. 14-én mondott le a manem is lehet mást, mint ágyúgolyót önteni.
belga
hadügyminiszter közelebb terjesztett a kaSzinte jól esik az embernek, hogy Poroszor- gyar gárda szolgálatáról. Tagjai, egypár kivétellel, mara elé jelentést az iránt, mint fegyverkeznek az
szág Sziléziát is elhozta magával. Porosz-Szilézia, siettek a magyar honvédhadseregbe. Azelőtt a európai államok hadseregei. A jelentésből követmelynek szorgalmas népe, bajos volna meghatá- megyek ajánlottak bele nemes ifjakat s minden kezők tünnek ki: Francziaország: 480,000 fegyrozni : mezőgazdasági vagy gyáriparban-e kitü- megye képviselve volt.
ver a Chassepot-féle rendszer szerint gyártatik, .
— (A párisi világkiállításról.) Napoleon csá- mely rendszer Angliában és Belgiumban is el
nőbb? itt különösen az előbbiben van gazdagon
képviselve. Nincs a világon oly mezőgazdasági szár közelebb meglátogatván az osztrák géposz- lőn fogadva. — Poroszország: tartja a jelenlegi
gép, műszer vagy eszköz, melynek itt mintája ne tályt, legelsőbbis a hadügyminiszterium által kül- gyútűsf'egyver-rendszert. A gyárak egyre el vanvolna, azon kivül be van mutatva e gazdag vidék dött tárgyakat tekinté meg, u. m. az ágyukat, a nak foglalva, hogy a fegyvertárakba készletet
minden takarmány, vetemény- és gabonaneme, a fogatszervezeteket s a tengeralatti aknákat. Ezután halmozzanak. — Ausztria: 600,000 fegyver a
fák ép és beteg állapotokban s egyéb gazdasági a sarlókat és kaszákat nézte meg, mely alkalom- Wánzl-féle rendszer szerint átalakittatik. Ennek
és disznövények. E kiállitáshoz aztán, hogy a für mal Wertheim egy vaslemezt egy kasza segélyé- fele ez év közepéig elkészül. — Dél-Németország:
csanak, a különösnek kedvelni is találjanak ma- vel átmetszett. A császár erre kérdezte: ,,vajjon az Bajorország, Würtemberg, Baden és Darmstadt a
guknak valót, — egy sajátságos gyüjtemény van osztrák lovasság kardjai ugyanezen anyagból ké- hátultöltő fegyver-rendszert fogadták el javitásokcsatolva rendkivüli szarvasszarvakból, mely maga szülnek-e?" mire Wertheim kijelenté, hogy a kar- kal. Az ágyúk porosz minta után készülnek. —
dokat még keményebb anyagból kell késziteni, Anglia: 150,000 fegyver már átváltoztatott a
is oly gvdag, hogy huzezer frankra becsülik.
A Rupp-kapun belépve a franczia kocsigyár- mint a kaszákat. A kaszapróbánál furcsa eset adta Snider-féle rendszer szerint; 350,000 még ez év
tás termékeire akadunk. Tudjuk hogy kocsi- elő magát. A mint Wertheim ur a kaszát fel- folytán l;sz készen; az államgyárak mindennap
gyártás tekintetében, különösen a mi a csint illeti, emelte, hogy azt á vaslemezbe vágja, egyszerre 1000-rel készülnek el. Közelebb uj pályázat
Páris messze felülmulja Bécset. Nem csoda annál csak azt vette észre, hogy karját egy erős kéz fog hirdettetni hátultöltő fegyverekre. 426 vontfogva, ha mindenféle alaku, kerekü, minden nemü, tartja hátulról. A kérdések után kisült, hogy a csövü átryú ez év végeig készül el.— Oroszország:
nevü és nagyságu kocsik gyüjteménye gyönyör- kéz tulajdonosa nem volt más, mint a császár biz- 600,000 fegyver a Carle-féle rendszer (módosított
ködteti a nézőt. Mindamellett is Francziaországot tonsága felett őrködő egyén, ki Napóleont, bár- gyútűspuska) szerint készül, 300,000-nek a jövő év
felülmulja e tekintetben a szomszéd Anglia, mely- hova megy is, távúiról szokta követni, s most az elejével készen kell lenni. Vontcsövü ágyu 900
nek komfortja valamint szóban le nem forditható, általa érthetetlen gestieulatióból nem a legjobbat rendeltetett meg. — Dánia: A kamara több milliót
kocsikban sem utánozható. Terjedelmes uti-hintói gyanitván, — kötelességét teljesitette.
szavazott meg hátultöltő fegyverekre. A szerkezet
például valódi családi bárkák, igazi kedélyes pi— (Luxemburg vára.) Luxemburg Európának még nincs elhatározva. — Holland: a fegyverek
henő kelyek, melyekre az angol ép oly joggal el- egyik legeredetibb erőssége. Zagyvaléka a külön átalakitás* a Snider-szerkezet szerint eszközöltemondhatja mint házára, hogy „az én váram." századok várrendszereinek. Emberi ész, de meg tik. — Svájcz: 40,000 fegyver az Ampler-Milbank
Vadászkocsijaiban mindenre van hely, mi vadász- nagy mérvben maga a természet müködtek arra szerkezet szerin^ változtatik át. 90,000 Winchesembernek szükséges és kellemes, mig gigjei, cabjei, közre, hogy olyat teremtsenek, mi csakugyan Gib- ter-puska és 200 hátultöltő ágyú van megrendelve.
és a jó isten tudná m;, mindenféle könnyü kocsijai, raltárra emlékeztet. Az Alzette-nek, a Mosel ezen Olasz-, Spangol-, Görögország és Portugallia: a
csinra nézve is versenyeznek a párisiakkal.
egyik kacskaringós kis mellékfolyójának partjait hátultöltő fegyver-rendszert fogadták el, de a
Amerika nem terhelte meg szállitó hajóit ló meredek, néha 300 láb sziklafalak képezik. E szerkezet még nincs megállapitva. Ez adatok pedig
után való jármüvekkel, de élénk képviseltetést sziklafalakat igen ügyesen használták föl a külön a legujabban megkezdett fegyverkezés előtt volnyert amaz alacsony apró kocsikban, melyeket erőditések alkalmazásánál. Vannak telepek és gal- tak összeállitva.
kézzel-lábbal hajt a rajtok ülő, s melyek, ha nem , leriák, melyek egyenesen a sziklába vésvék, ép
h—n (Szerencsés műtét). A bécsi katonai
csalódunk, amerikai találmány. Ez apró „fél kéz l ugy mint Gibraltárban. — Érdekes megemlékezni
kocsik" nagy szolgálatot tesznek a kiállitás láto- ama levélről, melyet Vauban, a luxemburgi erős- kórházban a napokban sikerült egy 18 éves gyagatóinak, kik könnyűszerrel haladnak rajtok egyik ség geniális tervezője e várról még a ryswickibéke logsági hadnagy lábából kivenni a golyót, melyet
tárgytól, egyik osztálytól, egyik országtól a má- I megkötése előtt irt: „Párisbajövök, és mindenünnen a mult háboruban kapott és azóta kétszeri műtét
I az hangzik felém, hogy megbecstelenitő békét után sem találták sehol. A golyó a zseb tájékán
sikhoz.
akarnak kötni. Arról van szó, hogy Strassburg i ment felső ezombjába s onnan leszállt al lábszáés Luxemburg visszaadassanak. Megérdemeljük, rába, honnan, midőn a műtő a golyót kivette, nagy
Egyveleg.
| hogy elleneink megostorozzanak." Miután ki- bámulatára a golyóba forrva egy arany gyürü fe— (A magyar testörség) régi diszöltözete ez emelte volna azon jelentőséget, melylyel Strass- lét találta. A dolog magyarázatot nyer azáltal,
volt: A legfinomabb skarlát szinü dolmány és ma- burg mint a iotharingai haderők gyülhelye bir, hogy a golyó a zsebében levő tárczáját furta kegyar nadrág czobolylyal prémezve és ezüsttel hi- igy folytatja :,,Ep ily jelentősége van Luxemburg- resztül s abból a gyürü egyrészét is magával ranak is, és pedig mind Lotharingta, mind a Cham- gadta. Pitha hirneves bécsi orvos, ki a műtétet
mezve; a vállakon tigriskaczagány, magas kalpag
pagne és a püspökségre nézve. Ez Európa két végrehajtotta, az orvosok gyülekezetében bemunagy kócsagtollal; a nemes fehér lovak csótáriai legerősebb vára. Csak rájuk kell nézni, hogy tud- tatta ez érdekes golyót a belenyomódott gyűrűzöíd bársonyból, a lószerszám vert ezüstös. Mária juk, miszerint nincs hatalom, mely onnan elűzne. vel együtt.
Terézia állita föl 1760. szept, l l iki rendeletével.

TARHÁZ.

irodalom és művészet.
= (Pákh Albert szépirodalmi munkái,) melyeket a Kisfaludy-társaság fog ez idén pártolói számára kiadni, már rendezés alá vannak véve. Egy
másik munkája Fákhnak, mely Árvay László
bujdosását tárgyazza, de teljesen el nem készült,
Arvay L. jegyzetei nyomán kiegészítve, szintén
meg fog jelenni, miről rövid idő alatt, hiszszük, hogy részletesebben fogjuk a közönséget
értesithetni.
** (A magyar Shakespeare) kitünő gyarapodást nyert az Arany János forditotta „János
király" által, melyet a Kisfaludy-társaság ápril
24-ki ülésében — mint Arany egyéb fordi-ásait is
— birálat nélkül elfogadott. „János király" nyitja
meg Shakespeare történeti színmüveinek sorát; s
minthogy az utána következő „II. Richard," forditva Szász Károlytól, már régebben el van fogadva, a Kisfaludy társaság most egyszerre négy
történeti színmüvet fog közrebocsáthatni.
= (A Kisfaludy-társaság mult folyambeli
pártolói könyvilletményei) közül ujabban három
mü bocsáttatott rendes könyvforgalomba (természetesen tetemesen drágábban, mint a mennyibe a
pártolóknak került). Ezen müvek: a „Luziáda"
Camoenstől forditotta Greguss Gyula, 30 ív, bolti
ára i írt öükr.; „Anyegin Eugen" Puskintól, for-
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bolti ára

2 frt;

„Bethlen Gábor ifjusága," P. Szathmáry Károly-

szerkezetéről. Továbbá Schwarcz Gyula mutatta
be az egyetemi, műegyetemi és felsőbb tanintézetbeli tanulók általa készitett statistikáját. — Ezzel
az ülés összes üléssé alakulván át, Szabó József
bemutatta a ,,Tokaj-hegyaljai albumot." — Jókai
Mór inditványa a drámai pályázatokra nézve felolvastatott, s véleményadás végett a nyelv- és
széptani osztálynak kiadatott. — Bohus Jánosné
több magyar nő által készitett diszes szőnyeget
adott át. — Dóra Konstantin és neje, Horváth
Cyrill és n'éh. Liakovics Iván adományai bejelentettek.
= (A magyar mérnök-egylet), melynek alapszabályai egy márcz. 21-én kelt belügyminiszteri
intézmény értelmében jóváhagyattak, legelső közgyülését jövő 19-én tartandja meg, a következő
napi renddel: máj. 19. esti 6 órakorösszejöveteljaz
pesti állatkertben s társas lakoma az ottani vendéglőben. Máj. 20 an reggeli 8 órakor közgyülés
köztelken; ennek tárgyai: 1. a véglegesen helybenhagyott alapszabályok kihirdetése. 2. az egyleti
tisztviselők és hivatalnokok megválasztása. 3. Az
egylet által a párisi mükiállitásra küldendő tagoknak megválasztása. Délutáni 6 órakor összejövetel a,,Köztelken" s a választások eredményének
kihirdetése. Esti 8 óra«ortársas vacsora a „lövölKAzintézetek, egyletek.
dében." Május 22-én kirándulás a magyar északi
= (A magyar tud. akadémia) ápr. 29-ki vaspálya különvonatjával Gödöllőre és a Salgóbölcs. törv. és történettud, szakülésében Nagy tarjáni kőszénbányákba. Esti 8 órakor búcsulaMárton r. t. értekezett agymnáziumok és lyceumok lakoma a „Vadászkürtnél."

tól, 27 ív, bolti ára 2 frt. Mindezen könyvek Ráth
Mór könyvkereskedése altul szerezhetők meg.
= (A képzőmüvészeti társulat) második régiségtárlata, uj tárgyakkal bővítve, mult héten
megnyilt. A ritkaságok félmillió értéket képviselnek. A tárlat hétköznap reggeli 9 órától, vasárnap reggeli 10-től esti hatig áll nyitva. Belépti
dij: csütörtökön, midőn Pulszky magyarázó előadásokat tart, 1 ft.; egyéb hétköznapokon 30 kr.,
vasárnap 20 kr.
= („A keresztény egyház multja") czimü
egyházi történelemre nyit előfizetést Zombory
Gedő megyaszói ref. pap, mely munka, a protestáns ifjuság és családok használatára, 13 ivnyi
nagy 8-adrét kötetben fog megjelenni. Előfizetési
ára 1 ft. 20 kr. mely összeg a szerzőhöz küldendő
be Megyaszóra (utolsó postája Szerencs.)
= (Stein János kiadásában) Kolozsvártt
megjelent: „Helység-névtár." Erdély és a Partium
minden községének betűrendes névtára. Az 1854-1
s a visszaállított alkotmányos felosztás szerint, a
postakerületek, valamint a lakosság számának a
legutolsó népszámlálás szerinti kimutatásával öszszeállitotta Gámán Zsigmond. Második kiadás.
Ára 80 kr.
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= (A hivatalos lap) máj. 1-jei számában Ő ül. Ez intézkedés ellen a Jozsef- és ferenczvárosi
Felsége Gecző János országgyülési képviselőnek, polgárok folyamodni akarnak.
•* (A pesti csolnakverseny), mely május
•f (Füstemésztö fütő készületet) talált fel Ökröss Bálint és Wüusch Sándor ügyvédeknek,
Flesch Miksa főelemi és reáltanitó Pesten. A ma- továbbá Csillagh Benő pestmegyei törvényszéki 11-kére volt határozva, bizonytalan időre elhagyar kereskedelmi miniszterium 0 Felségétől ki- birónak és Szentkirályi Lászlónak, igazságügy- lasztatott.
** (A disznó/ö) nevü budai mulatóhely 100
miniszteriumi titkárokká lett kinevezését helyzáró kiváltságot szerzett a feltalálónak.
holdnyi tartozandóságával, 34,000 frtért Barber
x* (A párisi kiállitáson) az orosz czár lovai benhagyá.
= (A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi tulajdona lett.
is ki vannak állítva. Minden lónak külön boudoirja
** (A keresk, akadémia) házat szerzett mavan, mozaik-boltozattal, faragványos jászollal, m. k. miniszter) László Kálmánt fogalmazó- és
tiszteletbeli osztálytitkárnak, Kuncz Pétert, Ró- gának 40,000 ftért. Óhajtjuk, hogy magyar szelpompás padozattal.
•f (Debreczenben) Csáthy és Paul nem rég ' zsaági Antalt, Szegfi Mórt, Bernát Dezsőt, Lip- lemet is szerezzen magának; ingyen adják.
** (Diósy) a gazdaság és kereskedés téren jó
állitott gyufagyár a „H—gy" szerint oly üzletnek thay Istvánt, Obradich Catinelli Hectort, Hölbörvend, hogy mintegy 100 munkás keresi meg ling Antalt és Matlekovits Sándort fogalmazók- nevü menekült hazánkfia május hó folytán haza
nak, Kilényi Hugót és Toldy Istvánt fogalmazó- jön Londonból.
benne élelmét.
** (Franczia tisztek,) mint külföldi lapok
segédeknek, végre Fest Gyulát segédhivatali főKözlekedés.
irják, 10000 lovat vásárolnak Magyarországon.
igazgatónak nevezte ki.
** (Német-Lipcse) mezőváros gr. Andrássy
= (A miniszterelnökség) részére a budai
j< (A pesti lóvonatu vaspálya) kocsijai a nyár
miniszterelnököt
díszpolgárrá választotta.
Pallavicini
palotát
rendezik
be.
folytán köznapokon esti 10 óráig, ünnep és vasár= (Hamis kártyások) utazgatnak a vasuton,
*• (A dohányegyedáru) megszüntetéséről szálnapokon pedig 11-ig fognak közlekedni.
J (A tiszai vaspálya-társulatnak) ápril 29-én longott hireket a hivatalos „W. Abpt." meg- s aljas mesterségüket különösen a Vácz és Érsekujvár közti vonalon űzik annyira, hogy a vonattartott közgyülésén, gr. Andrássy Manó az ülés czáfolja.
vezetők a váczi állomásnál mindig hangosan figyel**
(A
horvát
országyülés)
május
l-jén
törmegnyitása alkalmával kiemelte, hogy jelen közmeztetik az utasokat az elővigyázatra.
gyűléssel e társulat fennállásának második évti- tént megnyitásánál három királyi leirat olvasta= (A cs. k. zsandárok) állomáshelyeikről már
zedét kezdi meg, s hogy ezen év az első, melyben tott föl. Az első a tartománygyülés egybehivására
elmozdittatnak, s helyettük a megyék veendik át
vonatkozik,
a
másik
a
feliratra
való
válasz,
a
a társulat nem veszi igénybe az állami biztositéa közbiztonság felett való őrködést.
kot, sőt 6'/3° '„-nyi osztalékot mutat fel; a bevétel harmadik visszautasitja a vallásszabadságra vo** (Czimer-yyüjtemény.) Altenburger Gusztáv
1866-ban összesen 4.313,823 ftra rugott, 1.172,921 natkozó tartomány-gyűlési határozatot. A feliratra
közelebb
egy gyüjteményt ad ki, mely a magyaradott válasz ezeket mondja: a kormány védte
fttal többre mint 1865-ben.
Horvát-Tótország történelmi jogait és nemzeti országi megyék és nevezetesebb városok hiteles
jóllétét; az utolsó felirat azonban össze nem czimereit foglalandja magában.
Mi ujság?
** (Öngyilkosság.) Jászladányban O. M. k.
egyeztethető a sanctió pragmatikával. A kir.
— (A képviselőház elnöke) köv. körözvényt leirat hansugolyozza a magyar korona egységét, a. m. hó 19-én puskalövéssel vetett véget fiatal
adta ki május 1-én: „Az országgyülési tanácsko- a koronázás akadályainak megszüntetését és a életének; annyival szomorubb ez eset, mert alig
zások f. évi május 7-ik napjától fognak folytat- magyar országgyülésnek határozatát horvát for- egy év eiőtt nővére ugyanazon puskával zúzta
tatni; minélfogva kérem a t. országps képviselő dításban közli. E határozatról azt mondja, hogy szét szivét. E gyászos tett okául családja egyebet
urakat a tanácskozásokbani résztvehetés végett Horvát-Tótországnak elegendő biztositékot nyujt. nem tud gondolni, mint életuntságot és elégedetsz. kir. Pest városában, mint az országgyülés tör- Fölszólítja ennélfogva a tartománygyülési^ hogy lenséget.
** (Öngyilkosok.) Unger István földbirtokos
vényes helyén, az emlitett napon leendő megjele- siettesse tanácskozásait és küldje képviselőit mánésre.— Szentiványi Károly."
jus 15-kéig a koronázás végett a magyar ország- ápr. 29-én pisztolylövéssel véget vetett életének.
Kocsi György 3-ad évi orvosnövendék, mult szom= (Hirek a koronázásról.) Gr. Szapáry Antal gyűlésre.
f. 1. m. helyettes felszólitást küldött szét az összes
= (A horvát ügyröl.) Egy bécsi lap azt irja, baton pisztolylövéssel vetett véget életének.
** (Mármarosmegyéböl.) tudatják velünk,
megyei hatóságokhoz, hogy a koronázási halom hogy Stroszmayer püspök a napokban Pesten
hogy
az ápr. 19-én elhalt Medveczky Mihály hefölépítéséhez szükséges földet, melyhez minden járt, s gr. Andrássyval és Deákkal értekezett.
megye régi szokás szerint egy köblábnyit tartozik Prágai lapok szerint, a püspökkel folytatott alku- lyett alesperesnek Papp János zádnyai parochus
választatott, — Pankovics István munkácsmegyei
adni — f. évi május 15-ig okvetlenül beküldjék. dozások eredményre nem vezettek.
A koronázás valószinüleg jún. 6-kán fog végbe** (Bartos udvari tanácsos) az U h elsége g, k. püspök május hóban foglalja el székét. —
Lipcse-Polyánán az idő változó, hol esős, hol demenni. — A koronázási domb épitéséhez, mint egy személye melletti miniszter mellé rendeltetett.
helybeli német lap irja, a munka gyorsítása tekin** (B. Eötvös József miniszter) nyilvános rült — a magaslatokon hó még van; — az erdőtetéből az északi megyék inséges vidékeiről nagy- uton mond köszönetet-mindazon tanári és tanítói ség kizöldülése még nem látható. A patakok vize
számu munkásokat szállitottak a vasuton Pestre. testületek, intézetek, tanodák és egyeseknek, a nagyon megáradt a hó olvadásától; széna dolgában
— A koronázási esküpadot Skalniczky épitész kik s melyek szives üdvözlő felirataira személye- igen szüken vannak.
** (B. Philippovich) dalmát helytartónak
tervezi és állíttatja föl, s mint mondják: a koro- sen nem válaszolhatott, miután a hivatalos teendők
mult szerdán a Dalmatiába vezető vasut elhatánázási épitmények legpompásabbika. — A redout- személyes válaszra időt nem engednek.
ban tartandó koronázási banquette-re a főlovász** (Liszt Ferencz) május közepe táján Pestre rozásának alkalmából fáklyás-zenét rendeztek.
*• (Egy szinházi előadás Fiumében.) Cseh,
mester már megköté a szerződést Marschall-lal, a érkezik. |
magyar
királyi biztos tiszteletére díszelőadás renkaszinó vendéglősével. Egy teríték ára 30 ft.
** (A budapesti honvédek) ápr. 28-án tartotMeghínak 900 vendéget. Lesz másfél ezer üveg ták 3-ik értekezletüket. Többi közt Horváth ezre- deztetett a fiumei szinházban. Alighogy a magyar
pezsgő, ötszáz üveg rajnai, s csak ruczát 500-at des azt inditványozta, hogy adjon minden hon- kormány embere páholyát elfoglalá, dörgö éljensütnek. Remélik azt is, hogy O Felsége a lakoma védtiszt 1848-ki s azutáni élményeiről rövid zés reszkedteté meg a házat. Kimondhatlan lelkevégére, a toasztra valószinüleg megjelenik. Seeger leírást a bizottmány kezébe, hogy amaz évek tör- sültséggel kiáltá mindenki: „éljen a magyar kiur a redout-termeket a koronázási hétre 8000 ténete annál világosabban álljon az utókor eiőtt. rályibiztos," „éljen Magyarország!" A nők felftért adta volna bérbe egy franczia bérlőnek.
= (Magyar szini-elö adások Budán.) Bényei kelve s kihajolva páholyaikból kendőiket lobogSeeger ur nem Pál, hanem azért tudja, mit kaszál. színtársulata máj. l-jén kezdette meg előadásai taták; a férfiak alig mérsékelhetek örömüket. Ez
Kikerüli, nehogy a város ingyen kérje el tőle a sorát a budai nyári szinkörben. Ez elsö előadás általános fenköltség közepett visszatetsző benyoredout-termeket. — A koronázási ünnepélyek változatosan összeállitott egyveleg volt.A„Hym- mást tett Smaich lovag megjelenése, ki egyszerre
programmján egy kevés, bár nem igen lényeges nus" eléneklése után egy mulattató kis franczia az udvari páholyból dugá ki fejét.
változás történt. Ugyanis a koronázás napjára ha- vigjáték: „Ha te ugy, én is ugy" következett. A
** (Dr. Machik Béla) a pesti egyetemen a
tározott nagyszerü világítás az utánna következő 2-ik szakasz egy magyar életképpel kezdődött gyógyászat segédtanára, mint halljuk, Sarolta menapra határoztatott, s a helyett a koronázás napján (Erdélyitől), mely mint mű nem sokat er, de ma- xikói császárnéhoz Miramareba kapott meghivást,
a fáklyás-zene fog végbe menni. A népünnepet a gyaros zamatú nyelvezete és a jó előadás mégis mint másodorvos.
városliget különböző helyein fogják tartani. Az élvezhetővé tette; azután a „Dajka" cz. operette
— (Névváltoztatás) Lipper Ferdinand, Sánökörsütés és borosztás a szegények ápoló-intézete következett, végre a „Szigetvári vértanuk" 4-ik dor, János és Ödön testvérek, nagyváradi lakoelőtti nagy téren fog megtörténni. Az utczákon felvonása. A megjelent közönség lelkesen és buz- sok, Szendreire, Wajbel József kolozsvári szabóés tereken, melyeken a koronázási menet végig- ditólag fogadta a magyar Thaliának Budán ismét mester Szamosira változtatták nevöket.
vonul, 21 állvány lesz fölállitva 8000 néző számára megszólaló hangjait s az igazgató és működő ta•* (Benedek tbszernagy) lakásán Gráczott e
következő árakkal: első rendű páholy 4 személyre gok meg is érdemlék e fogadtatást. Bényeit, Er- napokban az ablakot betörték s azon át a tbszer40 ft. egy elsőrendü ülőhely 6 ft., másodrendü 4 ft. délyit, Bényeinét, de kivált Németh Irmát, ki a nagy ur összes bel- s külföldi érdemrendéit ellop= (A magyar miniszterek) Bécsbe utaznak, „Szigetvári vértanukéban Anna szerepét játszta, lopták. Az arany- s ezüstnemüek s egyéb dolgokhol a magyar országgyülés elé terjesztendő kor- több izben zajosan tapsolták ki.
hoz a tolvaj nem is nyult.
mányi propositiók fognak végleg megállapittatni
** (Elitélt sikkasztok.) Bécsben a napokban
** (A postakocsik) ezután zöld szinre, piros8 ő Felsége által helybenhagyatni.
fehér szegélylyel, fognak befestetni; a levél- itéltek el nehány boldnárlegényt, a kik 3000 ft.
= (Pestváros tisztujitása)május 6. és köv. nap- szekrények zöld szinre, magyar czimerrel és föl- értékü ezüstöt sikkasztottak el, midőn a bank
jaira van kitüzve. A választók 6-án a lovardában irattal elláttatni, a levélhordók számára piros-fehér kincseit Komáromba szállitották. Az itélet több
évi börtönbüntetésre szól.
gyűlnek össze, szavazatszedő küldöttséget és kije- zsinóros zöld atilla lett megrendelve.
** (Oláhországba vándorolt véreink) sorsáról
** (Pestmegye) elhatározta, hogy gr. Károlyi
lölő bizottmányt választanak. Május 9-én kezdődik
majd
mindennap hoz uj iszonyitó tudósitást. Most
István
életnagyságu
képét
a
megye
termében
fölmaga a tisztujitás d. e. 9 órakor, először a fő- és alpolgármesteri, főbírói, főkapitányi hivatalokra és függesztik, iránta való bizalmuk és tiszteletük Semsey Dénes azt irja, hogy kikisértetésök folyvást tart, lóháton dorobanczok kisérik Erdély haugy tovább. A tisztikar megválasztása után a kép- jeléül.
táráig és ételökről csak Isten és jó emberek gonviselő testület tagjai választatnak.
** (A magyar úrhölgyek) által a m. akadédoskodnak. A ploesti magyar olvasókör 66 ilyen
= (A földmivelés, ipar és keresk, miniszter) mia nagy teremének diszitésére szánt szőnyeg a
szerencsétlennek osztatott nagypénteken és husvét
május 1-én terjedelmes köriratot intézett a postai m. akadémia nagy teremében naponkint délelőtt
másod napján élelmi szereket.
és távirdai hivatalokhoz, melyben a posta és 10 órától 12-ig látható. — A látni óhajtók az
** (Az orosz czár) legujabban rendeletet botávirda átvételét tudatván, buzgalomra és rendre irói segélyegylet javára 20 krt fognak fizetni.
hivja fel az illető közegeket. Egyszersmind tu** (A honvédelmi miniszterium) nem engedte csátott közzé, melyben birodalmából kitiltja a
datja, hogy az eddigi levél és hirlapbélyegek he- meg, hogy az Orczy-kertben e nyáron vendéglő tánczoló medvéket. A takarodásra öt esztendőt
lyébe jún. 1. után lépnek uj, magyar jegyek életbe. nyittassék; csak tejet lesz szabad ott mérni hűsítő- enged nekik.

Melléklet a Vasárnapi ujság 18-ik számához 1867,

Ipar, gazdaság, kereskedés.

*• (Aradmegye uj főispánjáról,) Szende Béláról érdekes életadatokat közölnek az „1848"-ban.
Krassómegyében született, s már 1847—8-ban,
midőn még igen ifju volt, kimutatá jeles képzettségét, ugy hogy az akkori tiszujitás alkalmával
alügyésznek, később pedig főügyésznek választák.
Akkoriban csaknem páratlan kitüntetés volt ez,
mert az ifju nemzedéknek legfeljebb is a tiszteletbeli aljegyzőségen kellett kezdenie. 1848-bana 47ik honvédzászlóalj soraiba lépett, csakhamar százados lett, Buda bevétele után, melynek bástyáin
egyike volt azoknak, kik a lobogót kitüzték, őrnagygyá tevék s érdemjelt kapott. A forradalom után
megnősült, s Lugosravonult. Csak 1860-ban lépett
ismét a nyilvános pályára, midőn Krassó alispániává kiálták. De fordulván az idők, ujra visszavonult s csak 1865-ben vett részt a jelenlegi krassói
főispánnal, Faúr Jánossal a politikai életben, s a
megyei értelmiség fölhívására elvállalta ismét az
alispáni széket.
** (A fináncz vidéken.) A finánczőrség a sas
helyett magyar czimert kapott csákóira, s a parasztgazda bizonyára nem kissé csodálkozik el,
midőn ily magyar koronás vitéz toppan be lakházába. Különben most már ritkán toppan be. A
szabadságot számos helyen ugy értelmezték, hogy
már szabad a dohányt termeszteni és árulni s a
miniszterium mézes heteiben árulták is mindenfelé. — A pénzügyminiszter azonban e tárgyban
rendeletet intézett a hatóságokhoz s a falukban a
biró dobszóval hirdeté ki, hogy a dohányra nézve
minden ugy marad, a hogy eddig volt. A fináncz
azonban legtöbb helyütt arra szoritkozik, hogy
csak kinyomozza a szabályellenes dohánytermesztőket s árulókat s följelenti aztán a politikai
hatóságnak, azt hiván fel tüzetesb eljárásra. A
finánczról szólva, mindjárt megemlékezhetünk az
adóhivatalokról is. Ezekről vidéken levették a
sasos czimert, de koronás czimert még nem kaptak, s miután az egész intézmény ugy is csak
ideiglenes, talán nem is kapnak. A magyar pecsétnyomókat azonban a miniszterium a mult hét
végső napjaiban küldte szét. (1848.)
** (JFölolvasó-termeket) indítványoz valaki
„P. L."-ban, mely czélra a kávéháztulajdonosok
helyiségeik egy részének felolvasó termül való berendezését mondja kivánatosnak. A fölolvasással
szegényebb tanulók, kis fizetésü hivatalnokok stb.
bízatnának meg. Akadnának elegen, kik szivesen
megfizetnék a 10 kr. belépti dijat — mondja az
inditványt tevő.
** (A polgári házasság) életbeléptetése óta
Olaszországban a papságból igen sokan élnek az
aj joggal, ea nősülnek meg.
** (Lakatos Sándor) öreg tánczmüvész uj
tánczot készitett s azt „Örömvigadó" cz. alatt a
koronázáskor óhajtaná bemutatni.
© (Napoleon császár) május 20-ikán 60-dik
évébe lép.
© (A legrégibb angol hírlap,) a Caledonian
Mercury", mely 1662-ben alapittatott, a napokban megszünt.
*• (Halálo%áiok.) Hallerkeői gr. Haller Ferencz, adonyi prépost és nagyváradi kanonok,
ápr. 25-én meghalt. — Pécsett e hó 22-én halt el
Vörös Mihály kanonok, élte 73-ik évében. —
Athanazkovics Plato, a bácsi g. kath. egyház püspöke, ki 1848-ban a vallás- és közoktatásügy mifyar miniszterium egyik osztályfőnöke volt, neánynap előtt Újvidéken meghalt. Végrendeletileg
17 ezer forintot hagyott a temetésére. — Szanltóczy András volt honvédtörzstiszt és a hevesnaegyei honvédsegélyző egylet elnöke, ápr. 22-én
életének 61-ik évében meghalt. — Hutzka Mihály
1861-béli gyulai képviselő neje, szül. Ferenczy
Katalin, élte 63-dik évében, e hó 20-dikán Gyulán
elhunyt.

— (Sorhuzás.) Az 1860-ki sorsjegyek május 1-i húzásának eredménye: a 4074 sorozat 2. száma nyert, 3 0 0 , 0 0 0
ftot; 12,6-16 sor. 13. sz. 50,000 frtot; 13707 sor 3. sz.
25,000 ftot; 11,975 sor. 8. sz. és 16,651 sor. l l . s z . nyertek 1O—1O ezer frtot.
— (Adakozás.) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez beküldetett : A Petőfi-szobor javára Unger József 1
ft. Mauks Ödön 1ft.Korbuly István 1 ft. Maikoly Lajos 1
ft. Löwy Samu 1 ft. Vizely Dénes 1 ft. Anonymusok 1 ft.
10 kr. Összesen 7 ft 10 kr.

Adakozások Pákh Albert síremlékére.
VI. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szerkesztőségéhez beküldettek:

N.-Kagyáról Fodor Zsigmond 1 ft. — Török-sz.Miklósról Molcsányi Péter 20 kr. — Görgetegről Kovács
József ref. lelkész által: Bokor Sándor 10 kr. Vághó Sándor 20 kr. Tóth Sándor 20 kr. Szálók Dániel 10 kr. Vécsei
Sándor 10 kr. Ódor Ádám 10 kr. Eröss Sándor 10 kr. Molnár István 10 kr. Bán Mária 10 kr. Molnár Mária 10 kr.
Molnár István (fiu) 10 kr. Molnár Lajos 10 kr. Molnár
Aladár 10 kr. Molnár Örzsike 10 kr. Kovács József 40 kr.
Fröhlich József és családja 1 ft. Összesen: 3 ft. - SzilSárkányról Kiss Elek által: Tóth Sámuel 1 ft. Hőgyészy
Pál 1 ft. Kiss Kálmán 1 ft. Hőgyészy Béla 50 kr. Hőgyészy Gyula 40 kr. Hőgyészy Kálmán 30 kr. Ferenczy István 30 kr. Pottyondi Géza 80 kr. Káldy Ferencz 20 kr.
Kiss Elek 5 ft. összesen: 10 ft. — Dávidházról Mihalik
István 1 ft. — Tetétlenről Polyák János 20 kr. — Mürzuchslagból Party Irma 5 ft. — Szomaszegről Szabó Gusztáv által: Szabó Gusztáv 1ft.Fekete Ferencz 50 kr. Török
Lajos 20 kr. összesen : 1 ft. 70 kr. — Iglóról Nábroczky
János 1 ft. — Jász-Berényből Ferenczy András 50 kr. —
N.-Kanizsáról Bisztricsányi János által: Inkey Kázmér
1 ft. Palkovich János 1 ft. Klucic József 1 ft. Belus József
50 kr. Heyden Mihály 50 kr. Lőrinczy Pál 20 kr. Rokszándits György 20 kr. Benczik József 20 kr. Bauer József 20
kr. Rieder Jakab 20 kr. Csircz József 20 kr. Pátsit György
20 kr. Oblhidal 20 kr. Nemes Mihály 20 kr. Kováts János
20 kr. J . Z. 20 kr. N. n. 10 kr. B . . . nyi J . 70 kr. összesen 7 ft. — F.-Buráról Oláhi János 10 kr. — Ugyanonnan
Bettar Lajos 10 kr. — Vadkertről Schroth Henrik 40 kr.
— Pestről Rusz Károly 1 ft. — Orosházáról Torkos Károly
által többen : 25 ft. 35 kr. — Rozsnyóról és K.-H.-Várallyáról Alexy Sándor által többen : 50 ft. — Rimaszombatról Fábry János által többen: 36 ft. 70 kr. (Az egyes
adakozók névsorát jövő számunkban fogjuk közölni.) —
Alsó-Pribélyről StuhrKárolyi ft. — Visontáról Kohárszky
a Lajos 50 krajczár.

51 Vasár.

6 Hetfó
71 Kedd
8 Szerda
9 Csötör.
10 Péntek
ll|Szomb.

— (A Vasárnapi Ujság régibb évfolyamai.) Eladó
a ,,Vasárnapi Ujság" 10 évi folyama (az 1857. évitől bezárólag az 1866-kig), keményen bekötve 16 kötetben, és
a „Pol. Újdonságok" 1859—1861 és 1863-1865-ki folyamai szintén bekötve, 7 kötetben; mind a 23 kötet ára 35 ft.
Értekezhetni bérmentes levél által Varjasi Suhajda Béla
urral Edelényben.

SAKKJÁTÉK.
388-dik sz. f. — P a v i t t W . S.-tól.
Sötét.

A F7-ik közlés összege 145 ft. 75 kr.
Az I— V közlései együtt begyült eddig öszszesen 567 ft. 40 kr. és 1 db. ezüst huszas.

Megjelent uj könyvek.
Három koma beszélgetése a szabadságról, erkölcsi irányu népies vers Bonyhay Benjámintól. Ara 5 kr.
Jövedelme a moldvai magyar Ínségeseknek van szánva.
Eszmék egy országos bank felállítása kérdéséhez.
Irta Török Sándor. Pest. (Lauffer.)
A kiegyenlítés okmánytárai) történet*. I-ső füzet
Pest. (Lauffer.) Két füzet ára 2 ft.

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 26. „Bstex gróf." Dráma 5 felvonásban.
Irta Laube.
Szombat, ápr. 27. „Borgia Lucretia." Opera 8 felv.
Donizettitől. Schwarcz Róza k. a., a szinházi képezde növendéke Orsini szerepében ez alkalommal tette elsö szini
próbáját.
Fatárnap, ápr. 28. „Gyöngéd rokonok." Vigjáték 3
felv. és Süt Antal hegedümüvész hangversenye.
Hét/S, ápr. 29. „Benoüon cialdd." Vigjáték 5 felv.
Sardoutől; ford. Csepregi.
Kedd, ápr. 20. „Dinorah." Opera 6 felvonásban.
Meyerbeertől.
Szerda, máj. 1. „Kitértéi." Színmü 6 felvonásban.
Feuillettól.
Csütörtök, máj. 2. „Az dlarczoa bál." Opera 5 felv.
Verditől. Netzveda Anna k. a., a szini képezde növendékének elsö föllépte.

Szerkesztői mondanivaló.
Ada. M . . . r. ö n azt hiszi, hogy „a koronázás nagyszerűségét rendkivül növelné, ha a Buda-Pest között folyó
Duna vize nemzett txinben, t. i. vert* fehér it told tzint

HETI-NAPTÁR.

Hónapi, és
hetinap

öltve mayára, folynék az ünnepély alatt", s e könnyen (?)
valósitható eszme kiviteli módjait bárkivel kész irásban
közölni. A buzgalom minden méltánylatra méltó ; de tán
hasznosabb dolgot is lehetne cselekedni, mint a Dunát háromszinre festeni.
— Az én falum. Hosszura van nyujtva, bár egyes
részletei sikerültek. A többiek közül egy, a „Kelet felé"
czimü talán beválik.
— Halál ellen orvosság. Elkoptatott phrazisok, a
melyek sem meg nem gyógyitnának, sem meg nem nyugtatnának senkit.
— Nagy-Kinis. Ne háborgassuk a hős nyugalmát ily
gyarló lantpengetésekkel.
— Sümeg. B. J . Az ajánlat későn jött. A „V. U."ban ugyanis nemcsak elszórva jelentek meg egyes közlemények a koronázásról, de a 14-ik számban az egész szertartás részletes leirása volt közölve egyik jeles történettadósunk tollából.
— Osgyán. H. L. Az elmaradt lapokért az illető kiadóhivataloknál kell reclamálni. A P. H. ujján küldött 1
ftnyi adakozás nem érkezett hozzánk. Az adakozásokról
hetenkint közölt kimutatás egyszersmind nyilvános nyugtául szolgál, s ott minden, szerkesztőségünkhöz beérkezett adomány följegyeztetik.
— Torna. L. M. A „barátságot" kérjük továbbra is.

.
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 382-dik számu feladvány megfejtése.
(Grimshav M.-tól, Londonban.)
Világos.
Sötét.
Világos.
. Fg8-h7
e3—e2
1
2. Bf6—f8f
tetaz. sz. 2. Bf6—e6f
3. Bf3-d3v.f4tmat.
3. Hel—f3fmat.

Sötét.
g6-g5
Be4-e5

1
hö—h4
cö—c4
2. Bf6—c6:f
tetsz. sz. 2. Bf 6—g6.f
tetsz. sz.
8. Bg6—g4v.
8. Bc6—c4v.d6fmat.
Helyesen fejtették meg. Vetzprémben: Fülöp József.
— Peiten: Rakovszky Aladár. — Saratztiban: Gr. Festetics Benno. — Sarkadon: Nuszbek, Sándor. — Sárot-Patakon: Váczi István. — F.-Ny arádon: Gérecz Károly. — A
petti sakk-kör.
" R ö v i d értesítés. Piet: V. A. Mi lett a vállalatból és
az emlitett cseréből. Közelebb van Pest, mint Lipcse.
Elvárjuk.

Lapunk mai számával küldetik szét
Kollarits József és flai vászonruha-kereskedéséről szoló árjegyzéke.

TARTALOM.

Korakas Mihály (arczkép). — A pacsirtához. — A
kapitány végrendelete. — Kurucz csákóstiveg-czimer (képGörög-orosz Izraeliták
Hold
Katholikus és protestáns
Nap
pel). — Képek Brit-Amerikából (három képpel). _
naptára
naptár
hossza j kél |nyug.|| hossza [ kél | nyng.
naptár
Csetnek és a csetneki völgy (képpel). — Vázlatok MonteÁprilis (ó) Nisan R. f. p. ó. p. ó. p- f. P- 6.P- 6.P- negro fővárosából. — A párisi világkiállitás. — Egyveleg.
Május
15 60 10 5 46 8 40
F % Pius'
F 2 Miseric. 2 3 A I György 30 Roschod. 44 27 4 38
— T á r h á z : — Irodalom és müvészet. — Közintézetek,
17 75 10 6 32 9 50
János olajb. főz. Áldor
24 Szabbás
1 íj ar Ros. 45 25 4 37
egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés
5
7
27
10
52
4
35
90
46
28
Szaniszló
19
25 Márk. ev.
Gizela
2 Nabuhó
— Mi ujság? — Adakozások Pákh Albert síremlékére. —
Mihály jelenés Ákos
47 21 4 34
20 104 47 8 29 ll 45
26 Basileus
3
J>Jiziazi Gergely Gergely
48 19 4 33
22 119 ll 9 36 rej?gMegjelent uj könyvek. — Kemzeti szinház. — Szerkesztői
27 Simon p.
4 Nikanor
Antonin püsp.
23 US 15 10 45 0 •il mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
49 17 4 32
Hermina
28 9 vértanu
Beatrix szüz
24 146 55 ll 54 1 9
50 15 4 30
Berci Aspáz. 29 Jízon és Sos. 5
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
Sab. 2.3 p.
Hold változásai. © Holdtölte szombatom,0 18-án,
óra 8 perczkor délután
#

I

222

223

IRDETÉSEK.
Fényképészeti jelentés.

Van szerencsénk a t. cz. közönségnek műtermünket mindennemü fényképészeti munkák elkészitésére ezennel a legmelegebben ajánlani; készitünk fényképeket látogatasljegy alakban (még a legkisebb gyermekek is levétetnek)— továbbá
csoportozatokat, Chromo- és tájképeket, stereoskope- s reprodnktiokat műtárgyak s rajzok után, melyek helyes rajzviszonyaiértjótállás biztosittatik, valamint fényképeket selyem, batizt és vászonra.
Különösen figyelmeztetjük a t. cz. közönséget

kétszínű (Camée) fényképeinkre,

melyek jelenleg Páris és Londonban a legkedveltebbek (négy kUlönbféle dombornyomatu profilban), és
(nagy látogatásijegy-alakban).

továbbá:

életnagysága fényképeket
msm~

s ezekből papirra vagy vászonra olajban festve

szolgáltatunk, melyek hasonlatosságra, finomság s természetességre nézve, minden a nem fényképészeti uton készitett arczképeket
felülmúlják — épen ugy minden megkivántató nagyságban olajban festett

nagyobbitásokat látogatásijegy-alakn fényképek után.

Végül tisztelettel figyelmeztetjük t. cz. látogatóinkat, hogy másolatokat — minden a mi műtermünkben levettekből
barrelkor készitünk, s minthogy műtermünkből csakis teljes hasonlatosságu képek adatnak ki, - reményijük, hogy azon bizalomnak, melynek múiníézetünk e mai napig örvendeni szerencsés volt — nemcsak törekedni fogunk megőrizni, caaem azt a
jövőre nézve is fentartani legfőbb feladatunk leend; minélfogva számos látogatásért esedeznek f

KOZMATA ES TÁRSA,

ezelőtt Schiffer és Réty, harminczad-ctcza I-ső ez. alatt.

2025 (3 — 8)

Középdunai gézhajó-tái'saság.

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lolakarókkal együtt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagaeb áron.

Ezennel tisztelettel értesítjük a t. cz. közönséget, miszerint hajóink keddtől, azaz f. é. ápril 23-tól kezdve, mindennap közlekednek,
Pest és Bezdán között, és pedig következőleg:

Régiségek és természetiek
irodája,

Lefelé:
PESTRŐL indul minden nap reggel 6 órakor, megérintve alábbirt
állomásait.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választéku raktár mindennemű.
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökból a lególcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
s szemüvegek is találhatók. 2093 (3—0)

Fölfelé:

BEZDÁNRÓL indul mindennap délután 4 4 / s órakor, érkezik az
nap Domborira, s itt meghálván, tovább indul reggeli 4
órakor, és
és Pestre érkezik déli 12
12 1% órakor.

Á l l o m á s o k :

Vörös marhasó,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

valódi pugliai gépolaj, belgiai kocsikénörs, legfinomabb mocca, euba és jamaica-kávé, válogatott messinai rz.itrom és
n a r a n c s , ezenkivül mindennemü sajt ea
csemegék legjutányosb áron kaphatók
általunk.

SIRK és KOHN
2109

Gyermek-vászoimemüek és keresztelő készletek.
Részletes árjegyzék

bérmentve.

2020 (2—2)

Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek
DR. P E A R C E E D W .

GYOMORSZESZE
Essenz)

egy kitünő gyorsan és biztosan ható segédszert nyujt minden
gyoinorbaj ellen, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány, gyomor-émelygés, rÖKzött gyomorgyengeség és rosz emésztés, savanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, mindennemü gyomorgörcsök, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), minden szeszes
italok által okozott bajok, végre váltóláz, kolera s más járványos betegségek ellen stb.

Pesten: Török József gyógyszerész urnál,

király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki urak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
Azon kivtíl még léteznek raktárak következő uraknál:
Bécsben: Weiss József Győrött: Lehner Ferencz- RimaHzombaion: HamalTuchlauben 27. Kolozsvártt i Hincz ü .
járK.
»
Moll A. „ „
„
Wolff János. Rosnyón. Posch J . J .
Aradon: Szarka János.
Komáromban: Térfy N. S.-A.-U.jhelyen: Reichard
Brassóban: Fuhrmann és Lugoson: Kronetter F.
testvérek.
Honigsberger.
Miskolczon: Balogh Istv. Szegeden: Aigner Károly.
Debreczenben: Borsos F. Mitrovitzban: Czeiszber.,
Meák Gyula.
Kgerben: Ertinger Ignácz.
ger József.
Sz.-Fehérvárott: Légman.
Eszéken: Deszáthy István. Nagy-Kanizsán: FesselAlajos.
Esztergambau: Beszédes
hofer József.
Szombathelyen: Pilich J .
János.
Nauj-Varadon : Molnár Temesvárit: Pecher J. E.
Fehértemplomban: FilJórsef.
Tokajban: Krotzer Ágost.
der Mihály.
Pozsonyban: Pisztory B. Újvidéken: Grossinger K
Gyöngyösön : KoczianoSchneeberger D. Ungváron: Bene L.
Pécsett: Nendtwich Vil- Verseczben:Blutn Jozsef.
vich J .
Győrött: Némethy Pál.
Veszprémben: Wurda M.
mos.
Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 10 kr. több.

Ismét eladóknak illendő engedek adatik.

IHF" Számos, hires orvosok és m-ís hitelei egyénektói nyert bizonyítványok
ugy, mint » többi raitárak lajstroma találhatók azon hanználati utasításokban,
melyek minden fentemlitett raktárakban ingyen adatnak ki.
2087 (1 — 4)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Kalocsa,
Donibori (Tolna),
Gcniencz (Szegszárd),
Baja,
Székcső,
Mohács,.
Bezdán.

Altesü-sérvben szenvedőknek.

rumburgi vászon-raktára
„A MENYASSZONYHOZ."

Pest, Uri-utcza és zsibáros utcza sarkán 10-dik szám alatt,
báró Orczy György-féle házban,
ajánlja legjobban választékolt raktárát, legjobb minőségü rumburgi, hollandi,
creas, fonal, slézial és %, »/„, l<% á g y t e r i t ő v á s z n a k k a l . Kész fehérruhákat, 30 rófós asztalkelméket, készülékeket 6, 12, 18 és 24 személyre, törlők e n d ő k e t , abroszokat minden nagyságban, asztalkendők és kavéskendóket, fehér és szines gyolcs-zsebkendóket, angol és franczia batiszt-kendóket,
fehér és szines vászon-csinvatot, ágyszövetet, bútorszöveteket, nanking, szines perkálinet, gazdasági szöveteket, szines ingkelméket, asztal- és ágytakarókat, ugyszintén minden fajtáju fehérnemüeket, fehér perkail, battiste,
clairs.mouls, nyári piqué, madapolan, angol shirding, — piqné- és zsinóros
parkét, plqué-szoknyákat és teritöket minden nagyságban; ezeken kivül angol
gyapotbársonyt, orleans, Iuster, olcsó gyapjukelméket ruhákra, szines
alsó ruhákat amerikai bőrt, viaszos-vásznat, urak számára fehér és szines
angol piqné-mellényeket, mindenféle vászon nadrágszöveteket, ugyszintén
nyári gyapju-öltőnykelméket, sok más czikkekkel lególcsóbb szabott
árakon.

A vásznak valódiságáról kezeskedünk
Vidéki megrendelések, kívánság szerint legjobban teljesittetnek, s a legolcsóbb árjegyzékek kívánatra küldetnek.
2114 (1 —f'

u j gyógyszer,melyaperui jnatico-fa
leve!eiből van
készitve a gonorrhöe gyors
és csalhatlan
gyógyítására a nélkül, hogy a benső részekben feszültséget vagy gyuladási idézne elő,
Dr Ricord és a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta mind«n más gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetekben,
mikor a copaiva-balzsam, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtak, — alkalmaztatik. — A matico-injectio ára 2 ft., a matico-tokocskák
ára 2 ft. 5 0 kr.— A főraktár egész Magyarországra nézve: Törők József gyógyszerész
urnál Pesten, király-utcza 7-dik sz. a.
1987 (6—12)

UND

MATICO-CAPSELN

Paehl János

ZONGORA-GYÁROS

iSchweitzi és egyéb külföldi
s valódilag importált

Havannah-szivaroknak

KÜRNEUBURGI MARHAPOR

Pesten, feldanasor 1. sz. a.

tisztelettel tudatja a n. é. közönséggel,
hogy hosszabb ideig tartó betegeskedése
után üzlete vezetését ismét átvette, s legfóbb törekvése leend a 40 évek hosszu során
a n. é. közönség részéről kiérdemlett megelégedést a jövőre nézve is megőrizni.
2092 ( 4 - 4 )

4% forinttól 68 forintig

100 darabja a vámmal
együtt.

lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai «sászárság, Porosz- és Szász-királyságok által engedményezve, kitüntetve a londoni 1862-iki, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, 6 felsége az angol
királynő, valamint <5 felsége a porosz király főudvarmesteri hivatala részérói a
készitó irányában történt leghuelgőbb elismerési iratok szerint — a legkitünőbb
eredménynyel használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
L o v a k n á l : mirigyes és torokfáj- Szarvasmarháknál : a vérdalmak eseteiben s bélgörcs ellen, s fej esnél, a tehenek felfúvódásánál, kekülönösen hogy a lovak jó testben, vés vagy rosz tej-adásánál, melynek
teljes erőben i vidámságban fentar- minősége a marhapor használata által
tassanak.
szembetünőleg megjavul, — tüdőfájdalmaknál, a borjuzás alatt annak haszJ u l i i k n á l : a májmétely eltávolitá- nálata megmérhetlen előnynyel jár.
sára, a rothadás 8 az altest minden fáj- gyenge borjuknak beadván, azok szemdalmainál, hol tétlenség szolgál alapul. látomást gyarapodnak.

Kizárólagos
jeles és legfinomabbb török dohánynyal töltött

Szivarkáknak ^m

a hires La Ferme-féle st.-petersburgi és moskaui gyárból

' Részletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbízások pontosan teljesittetnek.

Valódi minőségben kapható:

FISCHER GUSZTAV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

A marhavész, mely legközelebb még csak igen jelentéktelen térre szorítkozott,
most ismét hirtelen elterjedésnek indult, s igy minden mezei gazdának s marhatnlajdonosnak együttműködése szükségeltetik, hogy ezen pusztitó dögvésznek erélyesen eleje
vétessék. E tárgy miden egyes marhatulajdonosra nézve, valamint nemzetgazdászat!
szempontból oly horderóvel bir, miszerint szükségesnek tartjuk e tárgygyal hirlapilag
többször foglalkozni s a már eddig ismert elővigyázati rendszabályokat, melyek itt következnek—ismételve emlékezetbe hozni: a becsempészés megóvása, az istállók tisztántartása, szellőztetése és füstölése, a tuletetés elkerülése. Határozott sikerrel bir e
tekintetben a Kornenburgi marhapor, mely naponkint nyujtatik a marhának, mely
eljárást különösen a marhavész tartama alatt minden marhatulajdonos szem eiőtt tartson.
Több rendbeli tudósitást, mutathatunk fel, miszerint oly vidékeken, melyek a
dögvésznek leginkább ki valának téve, a marhalétszám megkiméltetett, mert pontosan
megtartván az elébb idézett rendszabályokat, s a Korneuburgi marhaporból minden
egyes marhának naponkint 1—2 latnyi nyujtatván — elősegittetik ez által az emésztőszervek müködése, s az állatok minden dögleletes befolyások ellen megóvatnak.
Valódi minőségben kapható:
P E S T E N : Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A., Kindl és F r a h w i r t h .
BUDÁIM: az udvari gyógyszertárban.
2119 (1)

Fogfájás ellen,

mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja

1964(3-3)
A
>
D n o f n n • Török
király-utcza
7-ik szám
ö ö k J.
J gyógyszertárában,
b
ki
á alatt, — Thalr C o l C H t mayer és társa, — Halbauer testvérek, — Glatz I. F., — Kindl
és Frühwirth, — Rakodczay A . - B Ü D Á S : az udvari gyógyszertárban.

ajánlja a legjutányoab szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legujabb divatu

NÓI-ÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA

mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol czárnak,
t

'

MÖSSMSR JOZSEF

Legnagyobb transito-raktára a

Marhavész és marhabetegségek ellen mint kitünö óvszer ajánltatik a

*

Az igazgatóság.

Alulírott már több év óta egy hatalmas sérvkenőcsnek van birtokában, melyet
környezetében rendkivüli szerencsével használt. A meggyógyultak részéröl történt szakadatlan felbátoritásoknak engedve - fellépek azzal egy tágasb hatáskör elé, s ajánlom
e kitünő s egyátalában semmi ártalmas anyagokat magában nem foglaló szert mindazoknak, kik sérvben szenvednek. — A fájdalmas sérvréasek e kenőcscsel egyszerüen reggel
és estve bedörzsöltetaek, s annak alkalmazása semmifále kellemetlenségekkel összekötve
nincs. Megrendelhető egyedül a készítőnél magánál STURZENEGGER GOTTLIEBnél Herisauban (Helvetiában). Egy tégely ára t ft. 2 5 kr. — Postai utánvételnek
nincs helyé.
2043 (6—11)

szabadalmazott

(Magén-

Pest,
Ercsi,
Adony,
Duua-Pentele,
Duna Vecse,
Duní'öldvár,
Harta,
Paks,

Pesten, 18'i7. április 19-én.
2112 ( 2 - 8 )

kereskedők Triestben. (2—3)

Ingek. Fokotok. Felöltök. Vánkosok. Keresztelő készletek: 14,18,24,36 írtig és fölebb, bármely színben.
'•-nél P e s t e n , váczi-utcza 19-dik szám, a „nagy Kristóf" mellett

•

bimzó, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan.
harras, nemkülönben fehér és szines organtin, mousseline,
battist-clair, perkail, tiillanglais, gyapot és ezérna-csipkéket,
továbbá gazdag raktárát
"iggönytartóknak, tükörbojtoknak, csöngctyühuzóknak,
csillárzsinórok, függönyén, léoni arany ea ezüst-csipkéh, bojtok,
ovábba mindennemü bátor-, kocsi- és katonai paszomány-arukat,
. V i U a m »'t minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintugy található itta egyé nbő
raktár mindennemü bélés és halcsont.
«•„«,.<„>„ A
P z előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk.
206i ( 6 - 2 0 )

2084 (3 — 6)

ggyp

ajánl Török József gyógyszerész P e s t e n :
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 5 0 kr. - Kapható még Szegeden:
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes : Makovitzky; Eszék: Deszátby; Temesvár:
Pecher; Nyiregyházai Matheides; Misk o l c z : Böszörményi; Debreczen: Borsos
1893 (18—20)

Viz által légzárolt

SZ0BA-Ü8SZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja ő ft., lakkozott 8 ft. csinos szerkezetű s finoman lakkozva 15 ft.
'
Készületek, melyek minden árnyék«zékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőlegs egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany-érczból szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékekhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölálluva egyévi jótállás mellett SO ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KEMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszogüek, melynek alkalmazása által a fást a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók f ü r d ő , és ülő k á d a k a legerősebb
horganyérczból.
MIÍÍ«IT\ f í U
2041(6-6)
bádog os-mester
R a k í á r : rózsaiér 2. sz. a., a városháza mögött.

*#

IM!

224

19-ik szám.
Legjobb világítás.

Ce. k. osztrák szabad, elslő amerikai és
angolorazági ezabadamazott

Lig-ro-ine lámpák

ANATHERIN-SZÁJVIZ

tökéletes pótléka a gyártyáknak, azon elónynyel.hogyakölfséic négyszer olcsóbb, mint a stearin-gyertj áknál — a terjesztett világosság pedig kettőztetett.

POPP J. G.

Ligroine lámpák

pyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse 2. szám.
Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásírt 20 kr.
Ezen jeles készítmény 15 évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és
hirt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemü
fogfájás ellen, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fogak mozgása,
könnyen vérzó beteges iny, odvasság és scorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fogakoni kőképzés el lesz 'ávolitva, üaitőleg és az izletre javitólag hat a szájban,
és elhárítja a száj kellemetlen szaeát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik. Miután ezen szájvíz a fogakra és szájrészekre
semmi tekintetben elgyöngitőleg vagy marólag nem hat, a szájnak mint tisztító
szer a legkitünőbb szolgálatokat teszi, a annak minden részeit tökéletes egészségben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekintőtü orvosi egyéniségek restéről ennek ártalinatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.
Fogón az odvas íogak olmozasara, ára 2 ft. 10 kr.
Anaiherin-fogpasta, ára 1 ft. 22 kr.
N ö v é n y i f o g p o r , ára 63 krajczár.
Kaphatók P e s t e n : TÖRÖK J. gyógyszerész urnál, király-utcza 8. sz. Vértessy Sándor illatszerárus urnál, Unschnld Ede urnál váczi utczában. Molnár
János urnál, LnefT M. illatszerárus urnál. Thai Olay er A és társa, Hoffcnann K.,
Balitzky Sándor uraknál. B u d á n : Grünberg udv. gyógyszerész urnál, és Ratfa
gyógyszerész urnál, Tábdn, külvárosban
1890 (13—18)

Fécamp apátsági
Benedek-szerzetesek liqueurje,

ciélirányosan készitve,minden veszély nélkül még a lán pa feldőlésénél is, miután folyékony anyag nélkül égnek minden alakban
és minőségben, például: gazdasági, konyha és kézi lámpák, fűggA és fali lámpák csillárral asztnli lámpák igen elegáns alakokban 40 krtól 2 ftig darabonkint. Pakfong zseb-tflzi szerek ligroine
égével
ugymint bádog töltő kannák

LIGROINE-RE

Brünner testvér urak bécsi gyárukból
kapható
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Csányi Róbert-nél Pesten,

ajánlja

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik si.

dusan ellátott

Szüléket érdeklő.

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,

minden évszakra
legujabb bel- és külföld:

iiíii-ilivalani

TT CL J3L t éL X" éL t .

S a m e n etc. «tc ,

•mpfl«hlt ilch i á n Being* ron

Ifagdebnrger und Quedlinburger Zuckerund Futterrüben-Samen, rothem Brabanter
und steieriechem, weissen Kleesameo, fran«.
Luzerné, Pernsuer and Rigaer Kron-SaeLeinsaraen, •merikaniachem PferdezahnMais, Kukurutz, Lupioen, Wicken, Buchweizen, Esparsette, Baigrasern, Honiggra«,
engliichen Turnipssaroen, Klee- und Grasmischungen,
ttberhaupt allén Arten
Klee-, Gra*-, Futterpflanzen, Fotter- and
RankelrOhrn , Orkonomlr-, Handfls-,
Wald- nnd G<-ma>e-Samen,
sowie auch von
Portland Cement, Stelnkohlen-Theer,
belglschem Wa*en'ett, Branpech Rapaknehen, Pera-Gnano, Knoehenmehl.
Auftrllge auf die Torztiglich bewahrton,
25- bií Söfaches Ertragnias liefernden
18A0er PreeetelrrSaatKtrale and Saatbafer, engl. Haalgetreide,
welche mit lüfl.Angabe per Tonne Teriehen
•ind, werden von Február an in plombirten
Original-Sícken von circa 2 % Metzen, jené
auf echte Originulengl. nnd ameHkanl«cb«-n Kartoffeln,
Neoseelünder-Sominerrapg,
•welche mit 5 il Angabe perZentn<>r versehen
BÍnd, wenlen im Frühi«>>"
uostfreiem
Wetter eff-'V*--* - ^naer Katalog, sowie
vnno-r Lrosuuure über Probsteier Saatge
treide werden aul'Verlanpen franko zugesendet. Für die Erbtbeit sammtlirber Orlginal-Saaten garantiren wir. 1956 (14—16)

Bruder Frankl in Prag.

SÍT" Ezenkivül vállalkozom mindenféle épflletmnnkák elkészitésére pontos szolgálat mellett a legjutányosabb
áron, belváros haltér 4-dik szám
alatt Pesten.
Tisztelettel
2095 (8—8)

2096(2-3)

Török Lajos s. k.
ref. rector.

Fábián Lajos,
lakatosmester.

Gazdasági gépek.

A közelgő idényre nem mulasztom el, a t. cz. földbirtokosokat s mezei gazdákat mindennemü

locomobile, cséplőgépek
(gőz- és járgányerőre),

gyógyszerész Tokajban.

Ut. Bizonylat. Püspök-Ladány ápril
5-én 1867. Mélyen tisztelt tekintetes ur!
A t. ur által feltalált, és ax összes emberiség jóllétét nem kis mértékben előmozdító Glliftz'a-cwokolarié üdvös eredményételéggé tanunitjaazon élénk érdekeltség,
a melynek folytán * fentemlitett Giliszfacsokoládé mostanában P.-Ladányban szintén k-zárólagos beszéd tárgyává lett. C»ak
ismétlésekbe kellene esnem, ha annak szintugy * gyermekeknél, — mint a felnőtteknél
adott utasitás szerinti használata után elmaradhatatlan, biztos, minden várakozást
kielégitő, sót gyakorta felülmuló, Yalóban
boldogiló hatásáról részletesen szólani ki
vinnék Legyen elég tehát általánosan enynyit emliteni.
Most pedig, midőn egyfelől mind többek,
mind különösen magam nevében legforróbb köszönetemet van szerencsém kijelenteni a küldött csokoládékért: ugyanakkor
másfelől kérem a t. urat, hogy az ide. mellékelt 6, azaz öt osztr ért. forintért a már
három izben tapisz'alt dicséretes pontossághoz hasonló gyor«»sággal Giliszta-csokoládét küldeni méltóztassék.
Áldja m-g a minden áldásoknak Istene
a t. ürít hosszu élettel, állandó jó egészséggel és megelégedéssel, tiszta szivből kivánja
tisztelője

A Trattner-Károlyi könyvnyomda története.

Alulírott bátor vagyok a t. cz. közönségnek ajánlani az általam csinos ésczélszerü modorban készitett takaréktdzhelyeket, ugyszinte a befalazandó
tűzhelyekhez megkivántató mindennemü
részeket, valamint cserép- avagy pléhfalazattal kiállitott asztalt flzhelyeket, vidékről tett megrendeléseket pontosan teljesítek.

Kröczer Ágoston s. k.

vetőgépeim és szállitható malmaimra stb.
figyelmeztetni, s illetőleg azokat a legjobban ajánlani.
Mindazon uraknak, kik különösen a külföldi gyártmányok
iránt bizonyos elöszeretettel viseltetnek, bátor vagyok
csak azt megjegyezni, — miszerint minden alkalmat
megragadván, a külfölddeli versenytől soha
v i s s z a nem riadtam — sőt nyilvános küzdtérre is
fölhiván őket, — azon helyzetben vagyok, hogy számtalan vevőimet megnevezhetem, k i k gépeimet szilárd
munka s jó anyagra nézve, az angol gyárakból kikerült gépeknek jóval elibe helyezik.
MF* Illustrált árjegyzékek kivánatra bénnentve küldetnek meg.
A árak a legolcsóbbra határozvák osztr. ért. bankjegyekben.

Raktár Pesten: feldanasor 16-ik sz. alatt.
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(2—6)

Elöfizetést föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évrefift.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6ft.—Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromsssori vagy több§*8ri
iktatásnál 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 ujkr.

nagy választékban.

(lUakulatur)

Hosszu időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztás betegségnek — mely a gyermekek sorából oly
temérdek áldozatot ád a sirnak — az általam feltalált „ Giliszta-csoko'ádémban" tökéletes gyógyszerét állitni elö. Használati
módja a szeletek göngyölein olvasható.
2031(3-6)
Kapható Pesten Török József gyógy
tára én a Tballmeier e* társa kereskedéDie in Wien 1866 prümierte Samenbandlnng. sében
— g ezenkivül számos bizonylatokat
Bruder Frankl in PrAg, tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bi8ebllUngi(Uu (Foric) 1074 lI, Hitel „Emfliichar H o f zományosaimnál.
kauft und verkauft
Egy darab SO kr. éi nálam Tokajban
Kiefern-, Fichten-, Timothee-, Klee- 6 darab 1 ft. o. é.

8)

TAKAREKTUZH

Mindennemű

takarópapiros

"

Csányi R.-nél Pesten.

BENEDIGTINE

(elöbb Böhm és Kánya)

(3

nagyban : mérleg-uícza a „Tigris" vendéglőben — kicsinyben : Városháztér 5-ik szám.
Épen ugy Llg-ro-ine legjobb minőségben, jutányos áron.

fenáll 1510-dik év óta s e n é v alatt ismeretes
E kitünő liqueurj
gutaütés ellen s az
emésztés előmozditása
ra használtatik. Azon
üdvös növények, melyekból e liqueur összeállitva van, azt a legjobb óvnzerre teszik uiinuea jáiványos nvavalák ellen.
A. LEGRAND ainé et Comp. Fécamp-ban (Seine Inferieure).
Párisban, 19, rue Vivienné.
Kapható Magyarország s a külföld minden előkelőbb kereskedésében i gyógywertárábsn.
2022 (7 - 8 )

KANYAJOZSEF

Tizennegyedik évfolyam.

gépgyára, Alsergrund, Bécsben.

Kiadó-tulajdonos Heckenast tintixuv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utezs 4-dik szám alatt)

Ezek előrebocsátása után álljon itt egy megvette, az erre szükséges 4000 forintot
Hányszor ferdité el részint rosz akarat,
könyvnyomdász
család ismertetése, mely a neki Bilizotti Antal füszerkereskedö minrészint tudatlanság a hazánkban történteket?
18-dik
században
már sokat tett itthon és a den biztositék nélkül kölcsönözvén. 1750-ben
hányan szerették volna Magyarországot terra
külföldön
a
könyvnyomtatás
emelésére, s már 16 sajtóval müködött, Ekkor báró Van
incognitának tekintetni, és nemcsak müveltnevét
mai
napig
is
jó
emlékezetben
tartja Swieten cs. udv. orvos és Márki prépost érség és tudomány iránti hajlamunkat, de ha
tesitették Mária Teréziát a fiatal nyomdász
közöttünk.
lehetett volna, még létünket is eltagadni!
haladásáról
és öt kegyébe és pártfogásába
E család egyik kitünőbbje Trattner JáKülönösen a nyomdászat terén némi érdeajánlották.
—
1752-ben Mária Terézia a tan*
münket és roppant haladásunkat teljesen nos Tamás volt. Született 1717. nov. 11-én
ügyeket
szabályozván,
az összes iskolai
ignorálták, ámbár hazánkfiai már a XV. és Magyarország Jahrmansdorf nevü helységékönyvek
nyomtatását
Trattner
János TaXVI. században Olasz , Franczia-, Német-, ben, Kőszeg mellett, szegény szüléktől, kik
másra
bizta.
Ekkor
már
32
sajtóval
kezdett
Cseh- és Törökország több városában álli- korán elhalván, az árva fiu Müller nevü rotottak föl nyomdákat és ott huzamosb ideig konához, bécsújhelyi nyomdászhoz j utott, hol müködni. Papirszükségletét saját két papira nyomdászatot megtanulván, 1739-ben malma fedezte. — 1773-ban a nagyszerü
müködtek is.
Trattnerhofot épitette Bécsben, hol
E szándékos mulasztás némi
a
nyomdászat minden ágai egyepótlásául álljon itt addig is, mig
sítve
voltak. — 1787-ben az Eberczikkünk tulajdonképeni czéljágassingi
uradalmat megvásárolhoz jutnánk, nehány oly hazánkván,
ide
második
papirmaimát épifiának neve, kik külföldön nyomtette,
ezenfölül
még
Pesten, Tridákat alapitották. Ilyenek: 1)
esztben
,
Linzben,
Insbruckban,
Tamás (Septemcastrensis = erdéVarasdon és Zágrábban voltak
lyi) 1472 — 1481. Mantuában, kéfióknyomdái.
söbb Modenában. 2) Bárczavidéki
Hazánkban: Pest, Pozsony,
Zeideni Corvus (Holló) András
Sopron, Temesvár, Besztercze, Sze1476—1486. Velenczében. 3) Berben, Zágráb, Várasd, Pancsova; az
nát (de Dacia = erdélyi) 1478. Páausztriai tartományokban: Bécs,
duában. 4) György (Dalmatinus =
Prága, Brünn, Lemberg, Varsó,
dalmátországi) 1480. Velenczében.
Trieszt, Gratz, Linz, Olrnütz, Krem5) Péter (Ungarns = magyar) 1482.
sier, Görtz, Laibach, Innsbruck,
Lyonban. 6) Márton (zeideni = feTeschen, Klagenfurt, Troppau, Köketehalmi, Erdélyből) 1481. Veniggratz; külföldön: majnai Franklenczében. 7) Garai Simon (Simon
furt
és Lipcse városokban nyitott
de Gara, Magyarországból) 1491.
könyvkereskedéseket.MáriaTerézia
Velenczében. 8) Bassay (Ungarus
parancsolatjára József fia számára
= magyar) 1494. Cremonában. 9)
kis
nyomdát szerelt föl, és a főherLuczius (Siebenbürger = erdélyi)
czeget
e művészetbe be is vezette.
1583-ban Helmstadt német városMária
Terézia cs. k. udv. nyomban. 10) Bakatár Miklós (magyar)
dászszá, Ferencz, Mária Terézia
1498. csehországi Pilsenben. l l )
férje a római sz. birodalom lovagM.-Tótfalusi Kis Miklós, 1684-ben
jává, IL József alsó-ausztriai neAmsterdamban. (Ekkor egyszermessségre, IL Lipót magyar nesmind Európa egyik legkitünőbb
mességre emelte. — 1798-ban ötven
betüvésnöke, késöbb kolozsvári
évi jubileumát nagy diszszel megnyomdász; született Aradmegyé.
ünnepelvén, ugyanazon évi julius
ben.) 12) Said Efendi, magyar rePETRÓZAI TRATTNER JÁNOS TAMÁS. (1789-1824.)
negát 1727-ben Konstantinápoly31-én rövid betegség után, meghalt.
ban alapitotta a legelső nyomdát. — Lehet- Bécsbe ment, Ghelen Péter akkori városbiró I
E nyomdában tanult egyik távoli rotek ezenkivül még több honfiaink is, kik nyomdájában szept. 8-án alkalmazást nyert kona Trattner Mátyás , ki Vasmegyében,
külföldön nyomdát alapitották, mit csak az és itt kilencz évig mint segéd müködött. : F.-Eörben született vagyontalan családból, és
europai nagyobbszerü könyvtárak kutatása
Lankadatlan szorgalma, ernyedetlen buz- még gyermekéveiben került Bécsbe. Felszaután lehetne kinyomozni. (Lásd: Panzer. — galma, szaktudománya, müveltsége, öszinte badulván, tökéletesbités és tapasztalásszerzés
S?" ~ . e m é n y J - „Történelmi és irodalmi ka- ! becsületessége és a tehetséget fölismerő ba- végett főnöke által Párisba küldetett, hol 13
lászok." — Tudományos Gyüjtemény. —
rátainak támogatása folytán, 1748-ki márcz. évig mint nyomdász müködött, és a közfiTaubel b. „Orthotyp. Handbuch." Halle.)
i 12-kén a Jalm-féle kisszerű bécsi nyomdát gyelmet annyira magára vonta, hogy párisi

