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Dr. GROSSMANN,

szem- és falorvos
PESTEN,

Józseftér I l i k sz. alatt, Groszféle házban.

StF" Rendel hétköznapokon délelőtti 11—12 és délutáu 2—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban.
722(4—12)

Cége-, légcső- és torokbajban
szenvedőknek!
Orvos és sebésztudor

LÖRI EDE

a bécai orvosi kar tagja, a bécsi közkórház volt másodorvosa, Türk tanárnak
gége-, légcső és torokbetegségek osztályán Bécsben.
681 (U—10)
1 9 " Kendéi a fennemlitett bajokban,
d. u. 2—4 óráig, váczi-utcza 6. sz. a.

7-ik szám.

Leszállított

szerezhetők általunk következö jö munkák:
Asbóth János, egy bolyongó tárczájából 2 köt. (3
frt.) csak 1 frt. 40 kr.
Hámos Gusztáv és Kubinyi Lajos. Uti jegyzetek
Nyugoteurópa fővárosaiban (1 frt. 75) csak 50 kr.
Spitzig leiig naptár l867-ro(90 kr.) csak 40 kr.
—
— ugyanaz 1868-ra (90 kr.) csak 40 kr. (az
1867. évfolyamból még mindössze 30 példány létezik.)
Kassay Adolf, az uj polgári perrendtartás magyarázata a törvény eredeti szövegével (1 frt. 50 kr.)
csak 80 kr.
Huszt Jenö, ábránd és való beszélyfüzér 2 kötet
(2 frt.) csak 90 kr.
735 (1—2)

Minden bárhol és akárki által hírlapokban
vagy külön jegyzékben hirdetett munkák általunk is ugyanazon áron szerezhetők.
Raktárunkon az irodalom minden ága van
képviselve, és folyton található egy gazdag választéka minden tudománynak.
Ódondászatunk számára jó munkák jutányos
árak mellett, mindenkor vétetnek vagy mások ellen
becseréltetnok.
Vidéki megrendelések legpontosabban teljesittéinek, könyvjegyzékekkel kívánatra ingyen és
bérmentesen szolgálunk.

Rosenberg testvérek,

Pesten, egyetem-uteza 2-ik szám, a hazai pesti takarókpénztár uj épületében.

Tompa Mihály. Dalok és románezok. A költő arczképével (480 lap
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 8 0 krajczár.

Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diszkötésben
3ft.50 kr.

Farsangi czikkek

Tompa Mihály, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.

Összegyüjté egy Bach-huszár

ajánlják

KERTÉSZ ÉS EISERT

Pesten, Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával
szemközt.
Viaszgyöngyök,olcsók a báli ruhák díszíBáli legyezők.
téséhez és finom a valódiakhoz hasonló

Legyező-horgok,
diszesen bronceból készülve s láncsocskákkal ellátva, melyekre a legyezők tánczközben felfüggeszthetők, kiállításukhoz
képest 85 kr. — 3 ftig darabja.

Álarczok.
Gyermek álarczok 10 kr. —50 krig.
Közönségesek urak és hölgyek számára
lő kr.—1 ftig.
Eredeti torzképek, állatfejek stb. 30 krtól
4 ftig. Domiuo-álarczok sodronyból,
selyem, atlasz és bársonyból 40 krtól
2 ft. 50 krig.
Brillant álarczok igen könnyük és kedveltek 1 ft, 20 krtól 3 ftig.
Tréfás pléh-orrok 15 — 50 krig.

Ékszerek,

nyakgyöngyök 10 krtól 6 ftig sorja.

Báli bokréta-tartók.

Legujabb nemei felette dus választékban,
darabja 75 krtól 8 ftig.

Táncz-rendek
raktárukban megtekinthető minták vagy
saját rendelmény szerint gyorsan szereztetnek meg.
Füzőrtáncz (Cotillon) érmek, sok meglepő uj nemekben, s dús választékban
tartatnak készletben.

Illatszerek.

Angol, franczia és belföldi készitmények
legkedveltebb nemei, ugyanis:
Szappanok 10 krtól 1 ft. 50 krig. Hajkenőcsök 85 krtól 2 ft. 50 krig. Haj-olajok
35 krtól 1 ft. 50 krig. Bajuszpedrók 25
krtól 1 ftig, fogporok és fogtisztitó pépek 25 krtól 2 ftig
Legfinomabb illatszerek,melyeknek valódiságáért kezeskedünk: Farina J . M.
kölni vize. Bayleyés társa Essboquetje.
Heudrie, Rimmel, Atkinson, Violet,
Pinaud a société hygienique. Rigaud.
Trcu-Nuglisch-féle, Jockey Clubb, Viola, Rezeda, Jasmin, rózsa, Patchouly,
Ylang y láng és sok más igen kedvelt
illatnemei 80 krtól 4 ftig, és gyorsan
általános kedveltségre jutott Kastner
magyar bokrétája üvegcséje 1 ft. 50kr.
Finom arezfestékek 40 krtól 3 ftig. Pulcherin 80 krtól 1 ft. 50 krig. Vinaigre
de toilette 80 krtól 2 ftig. Rizspor 40
krtól 3 ftig.
Arany, ezüst és gyémánt hajpor 1 ft. 20 kr.

hölgyek és urak részére, legujabb ízlésben
aczél, teknősbékahéj, elefántcsont, kristály, carniol, jet, dobié ör, utánzott gyémántok, utánzott korálgyöMgyökből stb.
készülve és nevezetesen -.
Ékszer-készletek, összehangzó izlésü melltűt és fülfüggőket tartalmazók 75 kr.tól
Egyéb pipere-czikkek
30 ftig, melltűk (brochok) 10 krtól 10
dús választékban és minden áron:
ftig, legujabb hajdiszek Chignon boglárok és fésűk 35 krtól 10 ftig, nyak- Haj, ruha, bársony és kalapkefék, fog-,
köröm- és fésütisztitó kefécskék. Minékek 10 ftig, ingelő- és inguj-gombok
dennemü fésűk, kézi és zsebbeli tükkészletekben is 5 krtól 7 ft. 50 krig,
rök, hajfürt-hengerek és hajfürt tekerschawl és nyakkendő-tűk 10 krtól 5
csek, hajtük, gombostűk, köröm-reftig, medaillonok 20 krtól 5 ftig, óra
szelók, kesztyü-gombolók és tágitók,
lánczok 10 krtól 6 ftig, szinház és álarköröm-ollók, kolmizó ollók stb.
ezos ékszerek.

• Levélheti megrendelések különös figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek, kérjük azonban a koldendö tár$.V arának közelitA meghatározását. Meg nem felelé tárgyak vissza vétetnek.
727 ( 3 - 3 )

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Heckenast Gusztáv

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók:

A Bach-korszak adomákban.

Legujabb párisiak, változatos kiállításban
1 ft. 20 krtól kezdve 30 ftig.
Falegyezők simák és áttöröttek 35 krtól
2 ftig, selyem részekkel és festésekkel
diszitve, 2 ft. 20 krtól 10 ftig, mely
utóbbiakból az idén különösen uj <ís
ajánlandó nemek jelentek meg tánezosnők tís kisérő hölgyek számára, valamint
külöiinemü álarczi öltözékekhez illő is.
Nagy kedveltségnek örvendnek az idén
az uj:

Pest, február 13-án 1870.

bel- és külirodalmi könyvkereskedése és nemzeti ódondászata (antiquarium.)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent
tek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

r

Tizenhetedik évfolyam.

Tompa Mihály, virágregék, negyedik kiadás (8-rét 420 1.) füzve 2 ft, 50
kr., vászonba kötve 3 ft. 60 kr., diszkötésben 5 ft.

Kollarits József és Fiai

„ÍPSILMTIHOZ"
czimzett legelső

vászonruha gyári raktárban
váczi-utcza ban Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

mindennemü kész fchérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.
Férfi-ingek, rumburgi, Mándi vagy hollandi vászonból, darabja 2 ft. 50 kr., 3ft.,3ft.
50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Férfi szines ingek, 1ft.50 kr., 1ft.80 kr., 2ft.,2ft.50 kr., 3 ft.
Férfi pamut madapolan ingek, 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft, 50 kr., 3 ft.,
3 ft. 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák, magyar, félmagyar és franczia mintában, félvászonbdl 1 ft. 10 kr., 1 ft.
50 kr., 1ft.55 kr., 1 ft. 60 kr., valódi vászonból 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 25 kr.,
2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi gallérok, kézelők, divatos nyakkötők, harisnyák és minden faju vászon és batiszt zsebkendők és esernyők.
Hölgy vászon ingek, sima 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8ft.50 kr., 4 ft., 5ft.hímzett 3ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5—14 ftig, a legujabb franczia mintában 4ft.,4ft.50 kr., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 9ft.,10 ft.
Hölgy franczia derék-f'uzö, 1ft.50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft.50kr.
Hölgy perkál-corsettek, 1 ft. 85 kr., 2 ft. 20 kr., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft.
75 kr., 3 ft., 3ft.50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5, 6, 12 ft.
Hölgy alsószoknyák, krinolinok, ltíszőrszoknyák hölgy alsónadrágok, perkál, csikos éspiquetbarchetből, hálófökötők, harisnyák s mindenfaju zsebkendők, szintugy gyapjú szövött alsómellény s nadrágok és harisnyák, urak s hölgyek számára.
Fin vászon ingek, 2 évesnek 1 ft. 80 kr., 2ft.,4 évesnek 1 ft. 90 kr., 2 ft. 10 kr., 6
évesnek 2 ft. 10 kr., 2 ft. 40 kr., 8 évesnek 2ft.20 kr., 2 ft. 45 kr., 10 évesnek
2 ft.30 kr., 2 ft. 65 kr., 12 évesnek 2 ft. 40 kr., 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50 kr., 14 évesnek
2 ft. 65 kr., 3 ft. 15 kr., 4 ft, 16 évesnek 3 ft., 8 ft. 50 kr., 4ft.,4 ft 50 kr. Finom szines és fehér madapolan ingek minden nagyságra és árban.
Leány ingek, sima s hímzettek, leány corsettek, nadrágok, alsószoknyák és harisnyák.
Továbbá ajánljuk legnagyobb vászon-raktárunkat rumburgi, hollandi és
irlandi vászont, végét 27, 28, 30, 32 35, 40, 50—120 ftig, creas vászont 12
ft., 12 ft 50 k r , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 ft.
Vászon törülközők, kötegje 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 k r , 7 ft, 8 ft, 10 ft.
1 2 - 2 0 forintig.
734 ( 8 - 8 )
Szines agyi kanavászon, vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13—16 ftig.
Asztalkendők, kötegje 5 ft, 5 ft 50 k r , 6 ft. 50 k r , 7 ft, 7 ft. 50 k r , 8—12 ft.
Abroszok és asztali teritékek, 6, 8, 10, 12 és 24 személyre.
Nagy választékban fflggönyok, ágy- és asztal-teritök, kaves abroszok, s csemege kendék.
Menyasszonyi készletekkel kész fehérnemü és vászonárukban a legnagyobb választékban szolgálhatunk.
Nagy árjegyzékünket kívánságra bérmentesen beküldjük.
Rendelések még a levél érkezte napján legjobban eszközöltetnek, s a csomagolást
nem számítjuk.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav* — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
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Felekiné, Munkácsi Flóra.
"Müvész hazája szélese világ!" mondja
költő. De szavait csak bizonyos fentartásokkal fogadhatjuk el átalános igazságul.
A
müvészet lényeges szabályai átalános érvenyüek s hajdan- és uj-korban, keleten és
nyugaton ugyanazok. Az örök-szép föelvei
nem esnek a kor és éghajlat változó ízlésének szeszélyei alá. Görögország költöi, szobraszi, festői müvei szépek maradnak, mig az
emberekből a szép iránti érzék ki nem hal;
s a bakoontalát, és Firdizzit s
•nafizt nyugaton oly gyönyörrel íogják olvasni mindig, mint
hantét északon és Shakespearet délen. Phidias szobrai elött
ugyanazon édes ámulattal áll
m
e g a lélek, mint Rafael MadonnájaelőttDeamüvészetnek,
az átalános s mindenütt és
örökre érvényes törvényeken
kivül, a kor és nemzetiség bélyegét is magán kell hordania,
a melynek kebelében született.
A képzőművészetek tárgyai kevésbbé esnek változás alá; de
a szoló művészetek, a zene, a
költészet, a szinmüvészet e sajátlagos kor- és nemzeti'jelleget oly erősen tükrözik vissza,
hogy az szintoly lényeges alkatrészökké válik, mint az átalános szép. Hiába törekszik az
idegen, sohasem fogja ugy, oly
teljes mértékben élvezni tudni
más kor és nemzet müvészetét
mint a magáét; ha szokásait s
szellemét ismeri, ha nyelvét
érti. is, ha gondolkodás- s érzésmódjába áthelyezi is magát,
nem foghatja föl a hatás teljességét, nem érezheti a lelkesülé
s egész hevét, melylyel más
nemzet müvészete saját népére
es
korára hatott. Homér legs é r t ő b b bámulói sem csügghetnek ma ugy a vak öreg
ajkán, mint csüggött Görögország népe, melynek őseiről s
a

szépség mellett, a kor és főleg a nemzetiség
bélyegét. Okát is adjuk. Mert a müvészet
czélja: hatni és pedig erősen, a kedélyekre.
Már pedig a mit a nemzetiség s kor bélyegének letörlése által nyerne az átalános emberi kedélyre való hatásban, az sohasem
érne föl azon sokkal erősebb hatással, melyet ugyanakkor elszalasztott, saját kórára
és nemzetére nem birván hatni ugy, mint
hatott volna, ha korszerű és nemzeti marad.

FELEKINÉ , MUNKÁCSI FLÓRA.

A müvészet egy ágára sem áll e tétel
veszeti'í^ a z ö r ö k - s z é P és az átalános müe n y e k tisztelöi
m i
inkább,
mint a színművészeire nézve. A szia müvés£7
>
azt hiszszük,
11 41 t ö k é l e t e
,
„
„
.
—
^_
nesz
az
élö szó művésze. Az élő szó pedig
JV
ban kirívó* " .
^ b b , minél jobmva
V1
viseli
magán,
az
átalános
I
két
feltételhez
van kötve: azon nemzet nyelseli magán, az átalános

véhez, melyen megzendül, s a pillanathoz,
melyen föl- és elhangzik. Miveltjeink bámulták s élvezték Aldridget, Rachelt, Ristorit;
de élvezetök még sem lehete oly teljes,mint
ha vagy ök angolok, francziák, olaszok, vagy
a művész s művésznők magyarok lettek
volna. Megtanulhatjuk, a müvész is megtanulhatja, az idegen nyelvet, szalonokban meg
is élhetünk nyelvtudományunkkal, csevegésünkön talán észre sem veszik egy könnyen,
hogy nem anyanyelvünk, —
de ha szónokolni, költeni, vagy
játszani akarunk azon, hiányzani fog (s a ritka egyes
kivétel, ha van, csak erősíti
a szabályt) a hangból a szenvedély ereje, a szeretet bája,
a lelkesedés heve. Teljes mértékben s hatással a színművész csak nemzete szivéhez szólhat. S annyival inkább: csak a
pillanathoz, csak azon szinházi
közönséghez, mely öt közvetlenül látja, hallja. A hir elviheti
nevét messze. Késő századok
olvashatnak Rosciusról, Garrickröl, — de a ki nem látta
őket, nincs rólok fogalma sem.
„A szinész" — mond Petőfi —
. „lekötve csügg egy rövid bilincsen: ez a jelen;és a jövőhöz
semmi köze nincsen."
Azért a színművész egyedüli jutalma: a mit a jelentől
nyer. A közönség tapsai, a kritika helyeslése, s az elismerés
nemzetétől, kortársaitól.
E méltó s oly megérdemelt,
és bizony nem irigyelhető, mert
egyetlen jutalomhoz akarunk
mi is e sorokban egy szerény
fillérkével járulni, nemzeti szinmüvészetünk egyik kitűnősége
iránt. Nemzeti színházunk gyer
csillagai egyikéről, a drámát
látogató közönség kedvenezéfr
röl, Felekinéről szólunk, kinek
arczképét lapunk hét év előtt
közölte ugyan, de ki e hét év
óta annyi uj koszorut aratott, hogy müvészi pályája azótai diadalait fölemlíteni,
müvészi életrajzát az ujabb adatokkal kiegészíteni, s ez alkalommal legujabb arcz-
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képét is közölni nem látszhatik felesle- ! Sándor is látott töle, s felöle külföldi lagesnek.
! pókban a legnagyobb elismeréssel nyilatkoÉletrajza adatait csak futólag kell emli- ; zott, s számtalan más, hasonfaj u jellem és
tenünk azon korig, midőn arczképe a „Vá- i alak lelt benne kitünö sze mély esitöt. De
sárnapi Ujság" 1863-ik évi 25-ik számában közben a valódi tragédiái szerepek is tárelöször megjelent.Németországból, az akkori gyai voltak müvészi dicsvágyának, s Desdewolfenbütteli herczegségböl beszármazott monát, Júliát, Oféliát, Melindát, Adélt (a
német családból eredt. Nagyapja osztrák Báró és bankárban), Rutland grófnőt
katona volt s mint nyugalmazott alezredes (Essexben), Aydát (IV. Lászlóban), Mariamtelepedett le Munkácson. Itt született fia, nát (Heródesben), kitünő értelemmel s heGaidler Pál, ki késöbb szinészszé levén, szü- lyes felfogással játszotta, bár a magas tralőhelye nevét vette föl s Munkácsi név alatt gikum kifejezésére kevesebb szenvedélylyel
a vidéki szinészet egyik lcgjelesb tagja lön; rendelkezik, mint tehetséggel és sikerrel a
müvészi neve mellett azonban családi nevét nem<s vigjátékban és a drámai középfajokis megtartotta. Nőül szintén szinésznőt vett, ban. Közelebbről Lecouvreur Adrienneban
Mészáros Annát, kit a vidéki színpadokon aratott nagy sikert s méltán. Atalában az
hasonlóan szivesen látott a közönség minde- utóbbi időben, ugy látszik, még magasb
nütt, íly szülők gyermeke, a kis Flóra, iga- müvészi koszorúkért van hivatva sikerrel
zán el lehetett mondani, hogy szinésznőnek versenyezni; mert bízvást mondhatjuk róla,
született. Azt szokták mondani, hogy a ki a hogy müvészete tetőpontját még most sem
szinpadon egy pár czipőt elszaggatott, az érte el, annál távolabb van attól, hogy hatöle többé nem tud megválni, ö pedig már nyatlását várhatnók.
gyermekczipöit is a szinpadon szaggatta el.
A kitünö müvésznő mellett a lelkes maDe nemcsak a sors véletlene jelölte szi- gyar asszonyt sem mellőzhetjük Felekinénésznövé, a múzsa csókja is művésznővé ben. Hogy a társaság egyik előkelö disze s
avatta. A testi báj és arcz-szépség ritka legkeresettebb kitűnősége, hogy családias
mértéke, a véralkat heve az érzelmek élénk jó anya s házi nő, — csak mellékesen érintkifejezésére, eleven és gyors felfogás s sze- hetjük a nyilvánosság elébe szánt vázlatrencsés kifejezés hanggal, szóval, mozdulat- ban. De hogy a jótékony czélu előadások s
tal, — mind ez a legszebb egyesülésben hangversenyek legkedvesebb, csaknem elmár korán mutatkozott nála. 13 —14 éves maradhatlan szereplője, kire minden nemes,
korában már nagy sikerrel játszott első ran- hazafias és emberbaráti czél számithat: azt
gu naiv szerepeket és pedig a vidék legelső meg kell mondanunk. Ha mint szavaló műpontjain, Aradon, Nagy-Váradon. Szülei, vésznő a hangverseny emelvényén, gyönyöbüszkén leányok tehetségeire, s bizva szép rü alakjával s páratlan izlésü öltözékében
jövőjében, további képeztetése végett egy bé- (mert annak titkát nöileg s művészileg ugy
csi nevelő intézetbe adták. Az intézetben érti, mint csak kevesen), bája és igénytelennéha német szinelöadásokat rendeztek, s sége varázsával megjelen : riadó tapsok üdazokban Munkácsi Flóra részt vett és any- vözlik s ha lelép, meg-megujulva kisérik.
nyira kitünt, hogy illetékes egyének a néAz elsö színészi nemzedék, mely nemmet szinpadok dicsőségét s fényes jövőjét zeti színházunkban a drámát oly virágzásra
igértek neki. Német müvésznő lehetett vol- emelte : letünt már ; soknak helye ma is üres
na ; még sokkal fiatalabb, fogékonyabb volt, meg; de a második nemzedékből senki seni
mintsem ne választhatta volna azt a tért áll magasabbal) az elismerés és közszeretet
tehetségeinek. De ö magyar leány volt, s fokán, mint Felekiné. Óhajtjuk, szedje még
mint szülőitől soká megérdemelt koszoruit !
inkább haza jött, hogy
—á—r—
látta — nélkülözzön is ha kell, nemzeti
művészetéért.
A vén asszony és a próféta.
1855-ben lépett fől elöször a pesti szinpadon. Szépsége, bája, még csak fejlődő s
(Török.)
máris meglepő tehetsége a közönség zajos
Egy vén asszony a prófétához
tapsait szerezték meg neki; de egyszerre a
Igy szól, mig hő imával áldoz :
rendes szerződtetést meg nem szerezhették ;
„Szólj, ama nap, ha Éden körte
nem volt üres hely a „budget"-ben, s neki
Arany kövekkel lesz kiverve,
csak 8 frt föllépésidijt ajánlhattak egyelőre.
Az üdv székéhez, valyon, mint én
Az ügyért, mely szivéhez nőtt, s a szebb
íly vén asszony bejut-e szintén?"
— „Az isten ments', Éden kertében
jövö reményében elfogadta. Else) nagy szeHogy vén asszonynak helye légyen!
repe Rózsi volt, Szigligeti Czigányában. A haKapuin szép s ifju megy által,
tás, melyet töri, megalapította müvésznői
Bimbó ajakkal, ezüst állal."
hirnevét s kijelölte jövőjét. Egyszerüség,
A vén asszony mikor ezt hallá,
természetesség, valóság az érzelmek kifejeSzivét mély bánat átnyilallá.
zéseben, minden álmüvészi nyegleségek nélSzava elállt — majd nyögni kezdett
kül : ez müvészetének jelleme, s ez már akS ajkán kosorv jaj hangja reszket.
De a próféta szól, nevetvén:
kor kitünt s azóta folyvást, visszalépés nél„Akkor egy asszony sem marad vén,
kül fejlődött,
De mind megifjuland, az Éden
A kor hatása, melyre müvészi fejlődése
Patakjának mosdó-vizében,
esik: meglátszik művészetén is. A drámai \
S az ifjúsággal visszatérnek
középfajok korszaka volt ez; midőn a franSzivébe szerelmek, remények."
(I)uhiími — Hammer.)
czia szinpad a modern drámát s színjátékot
Sz. K.
honositá meg a nagy tragédia helyett, a
vígjátékot pedig eleven és csillogó elmésségü genre-alakokkal népesité meg. MunA bölcs biró.
kácsi Flórának, — ki 1858-ban Feleki Mik(Svéd.)
lós 'derék színművészünk neje lön, a nemes
kedélyü, érzelmes, de nem érzelgős, termé„Nézz feleség_csak oda ki,
szetes és gyöngéd fiatal hősnők szerepköre
Házunk körül jár valaki —
jutott: Hermanee (a Tündérujjakban és a
A hold-világ elárulá,
Szerencse gyermekében), Ottilia (a Halottak
Ugy látszik próbált, gaz kölyök;
No várjon csak; ha rá török
emlékében), Margit (Egy szegény ifju törtéS elérem: majd adok neki."
netében), Henriette (a Völgyliliomában), Hon
(a Nöuralomban), Mártha (a Benoiton csaA nő megrezzen, fölriad;
ládban), Magda (A társaságból), Margaréta
Tüstént az ablakhoz, szalad,
(Paul Jones ban), melyet a szerzö, Dumas
Karján ringatva kisdedét;

Szétnéz, kinéz az ablakon,
Csititja gyermekét nagyoL
— S ajkán csalóka dal fakad :
„Szép kedvesem, légy csöndesen,
No háborítsd ily esteien,
Ne háborítsd a jó papát!
Hajnalba, róráté után,
Majd Összecsókollak babám;
Most csak csicsijja, kedvesem."
„Te, csitt te! Hagyd az ablakot!
Hallgass, ne dallj! mi szándokod?
Hisz szépen alszik a gyerek,
A tolvajt, azt meg elvered,
Daloddal űzted el magad:
Nézd már futásnak is oredt."
S dűnnyögve, mordul ágyba dül;
A nő még ott áll egyedül,
S halkan, felhangon egyre dali:
„Hajnalba, róráté után,
Majd összocsókollak babám."
— Birónk pedig már hortyogott.
AS. Jenö.

Tamás, a nagy.
Nagyon sok ember életrajza, elbeszélés formában. —
Irta KAZÁR EMIL.
(Folytatás.)

Egy nyári este Izsák Tamás épen sétájából tért vissza. Már birodalmába ért, s
magasra tartotta fejét. Botját méltóságteljesen emelgette, s lépteivel a szinpadi fejedelmek járását utánozta. Arcza komoly volt,
mint mindig övéi körében. Jobbról, balról
sokan néztek ki az ablakokból, vagy álldogáltak az ajtókban. A köszöntéseket Tamás
alig tudta viszonozni.
Egyszerre csak Tamás átváltozott. Fejét
lehorgasztotta, botját lomhán húzta a földön, léptei csoszogókká váltak. Valaki jött
szemközt, a ki sem idegen nem volt, sein a
szegfü-utezában nem lakott, a ki jól ismerte
Tamást és sokat tréfált vele.
Gerezd Frigyes volt ez, fiatal ember, s
városi alügyész.
— Jó estét öreg!
Igy köszöntötte a fiatal ember. „Jó estét
öreg!" Epén az volt a baj, hogy Tamás és a
fiatal ember közt nagy a korkülönbség. Ezt
a konfidens köszöntést többen is meghallották. Tamás ur roszkedvü arczot mutatott és
tovább akart menni.
— Honnan, honnan öreg?
Tamás érezte, hogy saját birodalmában
merénylet történik ellene. Fejével intett
arra felé, a honnan jött, és tovább akart
menni. De Gerezd Frigyes többet is akart
vele beszélni és elébe állt, miközt bizalmasan megveregette az öreg ur vállát.
— Rosz kedvünk van öreg! Ma talán
ismét borsot tettek a burnótjába.
— Ne emlitse, ne emlitse! — kiáltott
Tamás, egészen kikelve arczából, s minden
méltóság nélkül elsietett. Szive hatalmasan
dobogott, feje kábult és szemei elhomályosultak. Hasonló érzelmei lehetnek egy üldözött fejedelemnek, midőn trónjáért remeg.
Igy tett nehány lépést, mialatt ismét
visszatért öntudata, s ezzel együtt teljes
méltóságérzete. A mint fölemelte fejét, egy
nyitott ablakot látott, melyen egy fiatal leányka nézett ki az utczára. Tamás urnak
azonnal eszébe jutott, hogy Gerezd Frigyes
ebböl a házból lépett ki. Kimondhatlan szigorral arczán, igy szólt a leányhoz :
— Mali húgom, te valaki után nézesz.
A leány arcza lángvörös lett.
— Mali galambom, ti nálatok most volt
valaki.
— Oh igen, tekintetes ur; — válaszolt
zavartan a leány.
— Lánczhordtát, lánczhordtát! No soha
sem hittem volna. Az a fiatal ember . . . no

— Be kell vallani, uraim, hogy sze- „Isten látja, hogy őszintén beszélek, mert
galambom, én ismerem azt a fiatal embert,
hisz én magam is adókból kapom fizetéserettem.
azt a széltolót, azt a kamaszt.
— Meghiszem azt ! — kiáltott a hall- met.'' Az önzetlenség eme szavait lelkesen
E kifakadásra az ablakban egy másik fej
gatók egyike, kinek fülében még most is a megéljenezték, mire Tamás ur még azt is
is megjelent, egy öreg asszony feje.
kijelentette, hogy részéről kész lenne fát
— Hogyan, tekintetes ur, Gerezd urról másfél millió zúgott. De Tamás ur egy szigoru tekintettel helyre utasitotta.
j vátmi és kapálni is, ha <i,z adókat eltörülnék.
semmi jót nem tudna ?
Ez aztán az államférfim észjárás ! —
— Uraim, életemet adtam volna érte. A
— Jó estét, Rudasné asszonyom! Kevés jót.
bájos hölgy szintén szenvedélyesen vonzó- !kiáltott a husos fejü. Csaplár, ki épen az
Es ekkor Tamás ur hátra szegte fejét, dott hozzám, és — lelkemre, ugy volt, a nap érzékeny birságot fizetett, miután a
összeredözte homlokát. Arcza még annyi mint el fogom mondani, — és ö maga aján- fogyasztási adó alól ki akart bújni.
(Vége köv.)
jót sem mondott, mint szavai.
lotta ide kezét.
— Hogyan, azt akarta, hogy ön nőül ve— Én istenem, igen Hiedelmet tudó fiatal | embernek látszik. — Menj dolgodra gye ? — kiáltott föl az iménti hallgató.
Kossuth elfogatása 1837-ben.
— Igen, barátim. De ekkor bennem felMali lelkem. — És jó állása van. Az ember
ébredt a büszkeség. Hogyan ? gondoltam,
azt hinné . . . . '
IX.
nekem
az erőteljes, munkaerős férfinak egy
— Az ember sokat hisz, és még sem
Lapunk I-ső és 2-ik számában több érugy van, — szólt közbe zordonan Tamás ur, gyönge nő adja meg a földi jólétet ? Féltem, dekes levelet közöltünk, Bártfai, Wesselényi.
és lassudan emelgette szempilláit, a mi vég- hogy a kényelemben elpuhul szellemem. Ah, Deák s Kossuth tollából, ez utóbbinak elfotelen jól illik az erély kifejezéséhez. Nem barátim, biztos reményeim voltak a jövőben, gátására s részben az „ifjak'' pőrére vonatkoés én lemondtam, vérző szivvel, de büszke zólag. T. munkatársunk Miskovszky Viktor,
ajánlom asszonyom, nem ajánlom.
Ezzel tovább ment, mert ha erélyesen lélekkel.
Kassáról, még egy eredeti levelét küldötte
— A másfél millióról ?
kellett föllépni, Izsák Tamás keveset bebe Wesselényinek, melyben ez, egy barátját
— Es ime, a sors mennyire sujtolt!
szélt.
— nem tudni kit, mert a levél ezimirata elve— Minő karakter, minő karakter ! — szett, — Kossuth elfogatásáról értesítvén, seLátni lehet mostani föllépéséből, hogy
Tamás urnak semmi más terve sem volt, kiáltott a „fekete szegfü" csapiárosa.
gélytelenül maradt családját hazafias pártolá— Tehát, édes Rudas ur, vigyázzon leá- sába ajánlja. Wesselényié levelének tartalma
mint Gerezd Frigyest száműzni birodalnyára. Ma is láttam onnan kijőni valakit, rokon a már előbb V. szám alatt közlöttémából.
Ugyanezen este elment a „fekete szeg- a kit én nem szeretek.
vel; s mindkettőben emlitve van, hogy töbRudas ur, ki az utcza legtekintélyesebb beknek is irt e tárgyban sugyanezen czélból.
fűbe" is, hol az utczabeli intelligenczia gyülésezett, s hol Tamás urat kényelmes bőr- házbirtokosa volt, tenyerével dörzsölte hom- Ugy látszik, a buzgó barát és hazafi, ha szószék várta. A mint belépett szigoru arczával, lokát, majd meg két ujjával orra tövét, vé- ban nem is épen egyező, de hasontartalmu
azt ma mindenki még szigorúbbnak látta. gül pedig torkát vakarta.
körleveleket intézett az ország különböző
— Valóban azt hiszi a tekintetes ur, megyéibe, barátaihoz, s elvtársaihoz, hogy
Tisztelői kiragadták kezéböl a botot és kalapot s ülés-készre huzták a széket. A tisz- hogy ez a fiatal ember . . .
általok a törvényhatóságokat részvétre s te
—Édes barátom, én ismerem az embe- vékeny segélyre indítsa. Eleveleken Wesselételt férfiu némán üdvözölte a bizalmasokat,s
helyet foglalt karos székében. Mindenki reket, s e fiatal embert kiválólag ismerem. nyi tüzlelke ömlik el; érdekes világot vetnek
— A tatár vigye, ha még egyszer jő, a korra s az iró lelkületébe. Ez ujabbnak
hallgatott, s azt lehetne mondani, hogy ünnepi csend volt, ha a konyhából a tűznél senkit sem talál otthon.
közlését, ismétlésbe esni sem félve, szintén
Tamás ur diadalmas tekintetet vetett érdekesnek tartjuk. Itt következik:
levö sültek serczegése be nem hallatszott
volna. Akadtak, a kik ez alatt ittak, mások környezőire, és szivarra gyujtott, mialatt a
Kedves Barátom!
csendesen falatoztak , de a legtöbb tekin- husos fejü csapiáros egyre csak azt morKossuthot tegnap éjjel elfogák. Csak őtet
tete a nagy férfiura volt szegezve. Végül molta : „mily karakter, mily karakter !"
Izsák Tamás azzal a nyugalommal ült érte-e e sors, vagy lettek-e mások is áldozati
valaki bátor volt megkérdezni, ha vajjon
Tamás ur olvasta-e a mai lapokat. Tamás ott, és ment haza késöbb, melyet csak egy az erőszakot szülő azon fonák nézeteknek,
ur bólintott fejével, s azt válaszolta : „osto- győztes hadvezér érezhet. Diadalmámorosan mellyektöl a hatalmasok magokat Haza s
baság !" E határozott nyilatkozat ujabb né- hajtotta le fejét párnájára, s miután figyel- Király veszélyére vezéreltetik, nem tudom.
maságot szült. A jeles férfiu utoljára is oda meztette nejét, hogy a lélekzetet ne szivja Lehet hogy egypár nap mulva talán több
oly nagy zajjal, elaludt. De álmában rémek másokkal én sem fogom már Isten szabad
szólt egyik szomszédjához.
— Rudas ur, az ön Málikája napról nap- üldözték, s minden rém Gerezd Frigyeshez levegőjét szivni. Bármi történjen, nekem s
hasonlított. Látott egy arkangyalt is, ki minden velem egyetértőknek keblünk tiszta
ra szebb.
— Köszönöm a megemlékezést, tekinte- lángpallossal kezében, a szegfü utcza bejá- s polgári törvényes kötelességeink tellyesiratánál őrködött, midőn ö a hivatalból tért tésének érzete ád elég eröt arra, hogy a törtes ur. Isten tartsa meg önt sokáig.
— És leánya okozzon önnek számtalan haza. Ez az arkangyal is a városi fiatal al- vényesjussok törvényes oltalmazásáért reánk
mért bármi üldözéseket s csapásokat férfiasan
örömet, — toldá hozzá Tamás, kegyteljesen ügyész volt, s elüzte öt a szegfü utczától.
eltürjük.
Kik a kormányt az erőszak botránE rettentő álomlátás folytán reggel igen
koczintva és fenékig kiürítve poharát. —
koztató
s
veszélyes utjára birták, kettőt
Nos Rudas ur, azt akarom önnek mondani, kedvetlen volt, s fejébe furódva találta az
vehettek
czélba:
vagy azt, hogy mindenkit
hogy nem kell sietni férjhezadásával. Ugy emésztő gondolatot: mit tevő lesz, ha mintetszik, széptevöje van. A leányok hasonló den éberség daczára is Gerezd Frigyes be- a szabadszóllástól s alkotmányunk és nemzeti
korban hamar lángra gyúlnak. Engedjék meg tör a szegfü utczába, s tönkre teszi hatal- kifejlődésünk melletti törvényszerü törekekedves barátaim, hogy saját életemből idéz- mát. Terveket koholt, s ezek annyira elfog- déstöl elrettentsenek, s igy most a Törvényhessek példát. Huszonöt éves voltam bará- lalták, hogy hivatalában sem beszélt sen- hatóságokat, majd az Országgyűlést szolgai
szellemüekké varázsolják, vagy pedig mástim, telve vágyakkal és reményekkel. Jó- kivel.
felől,
hogy illy égető fájdalmat okozó ingerlés
kedvü ficzkó voltam én a magam idejében,
Mint tapintatteljes hadvezér, legelső te- s keserités által itt vagy amott tettleges kis előkelö barátaim lévén, a legelső házakhoz endőjének tartotta: erődítéseket tenni a fejártam. (Barátaim, az előkelők barátsága nyegetett tartományban, s a jó szellemet törést eszközöljenek, mellyet nemzeti létünk
olyan, mint az árnyék. Eltünik, mihelyt nem éberen tartani övéi kebelében. Ezért leg- s alkotmányunk letiprására kivánt ürügyül
süt felettünk a nap. Valóban, barátaim, a először is igen sok latin szót használt; to- : használhassanak; mentse az elsőtől aMagyasors a mi napunk.) Lelkemre, szomszédok, vábbá a természet csodáiról beszélt oly ; rok Istene nemzetünket, merítsen a másodikott sein voltam utols'ó legény. Engedjék hangon, mintha csak egy kályha befütéséröl tól ön okosságunk, törvény iránti határtalan
meg azonban, hogy részleteket ne mondjak. lett volna szö. Majd világeseményekkel fog- hódolás s azon meggyőződés, hogy az elnyoOtt kezdem, hogy gyöngéd viszony fejlődött lalkozott, s apró-cseprő dolgokból, melye- mottnak ügyét s igazságát minden ujabb
ki köztem s egy fiatal hölgy közt, kinek ket senki sem részesített figyelemben, nagy elnyomás tisztábbá s erősebbé teszi.
Szegény Kossuthnak Apja, Anyja s Test
nevét azonban elhallgatom, habár az elő- horderejü következményeket jósolt; a jelenvérei
szánakozás gerjesztő állapotban vair
kelö hölgyet önök közül — legalább név- tékeny eseményeket pedig, melyek a lapok
nak,
ez
életbéli minden örömüktől, reméből — valamennyien ismerik. Báró kisasz- és kávéházak utján övéi körébe is elhatotnyüktől
s egyedüli istápjoktúl megfosztvaszony volt barátim, 17 éves, mint az ön leá- tak, szót sem érdeklőknek nevezte. Söt valn
elhagyatva
állanak inség és nyomoruság szé>
y& Rudas ur ; és másfél millió évi jöve- lási kérdéseket is állitott föl, s az istenség
ün
egy
borzasztó
jövendő örvényébe tekintvefogalmának magyarázatát azon következteSzent
kötelessége
most minden magyarnak« t Tamás ur elhallgatott egy pillanatra téssel zárta be, hogy: egyedül csak az'is- s becsületes embernek és Törvényhatóságnak
s aztán felkiáltott: „Másfél millió!" Megcsó- tennek tartozunk mindennel, másnak sem- a hazaíiság és törvényesség ezen nemes lelkü
a fej^t s nehány korty bort ivott. Kör- mivel. Tehát az adófizetés a legigazságtalanyezete Uzbe támasztott állakkal hall- nabb. Ezután az adózást támadta meg,^ s Martyrja családját e siralmas állapotjában
gatta.
ilyenforma szavakkal végezte támadását: résztvevő gyengédséggel, önmegeröltetéssel
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s áldozattal is segiteni. Ök most a mi rokonink, mi vagyunk nékik testvéreik s gyermekeik. Erkölcsi jaj s gyalázat lenne az mindnyájunknak s Törvényhatóságainknak, ha
azon észszel, tudással s akarattal tündöklő
hazaiinak családja, ki mindenét feláldozta
törvényes kötelessége tellyesitéséért, szemünk láttára Ínséggel küzködne. Nehány
embernek alamizsna formában s mennyiségben történő adakozása: igaz, hogy mind szerencsétlen barátunkat, mind nemesen érző
házanépét sértené, gyalázná; de egy nemzeti
adózás, mellyet hazafiak s Törvényhatóságok
az értők szenvedő hazafinak szentelnek, illik
hozzánk is hozzá is; ki többet tehet, kinek
szive melegebben ver, áldozzon többet; ki
ezt nem teheti, annak kis adománya is szint
olly áldást szülő és érdemlő. — Külföldön

jukon áldozatul esnek is, legalább házaTiépök az inség martalékjává nem válnak.
De nem merítek bús lelkemből több szavakat,
hogy az ügyet szivedre kössem, tudom szinte
olly melegen érzed azt, mint én, tegyél tehát
s tegyetek a mit csak lehet. Hazafiui válaszodat minélelőbb kikérvén s várván maradok Pesten május 6-án 1837. barátod
Wesselényi, m. k.

A debreczeni szinház.
Debreczen egyik ringató-bölcsője volt a magyar szinészetnek.
Midőn József császár halálával a gormanizatióra irányzott törekvések halomba dőltök, az ottani ref. főiskola növendékoi közül váltak ki azon
derék ifjak, kik az egyik legelső magyar szintár-

1860-ban a jogküzdolem központjává vált
Debreczen ismét felelevenítette az eszmét.
+
A szabadságharcz ó a Debreczenben egy derék csapatja küzd az úttörőknek a haladás és
művelődés ügyei mellett. Lehetnek valami százan,
tagjai kevés különbséggel husz év óta ugyanazok :
a debreczeni értelmiség. Ezek közül telt ki az ottani intézetek és intézmények vezérszomélyzete,
ezek alakítottak jóravaló vállalatokat, hasznos
egyleteket, ezok képezték a jog harczosait, az alkotmányos tisztviselőség zömét, a választmányokat és bizottmányokat. Ezek 1860-ban mint a takarékpénztár vezetői 400, mint az „István" gőzmalom vezetői 500 ftot ajánlottak fel állandó szinház
építésre, a kaszinóban pedig, s magán összejöveteleken és mindenütt, a hol csak tehették, szünet
nélkül az ügy olőrevitolén munkálkodtak.
Az akkori községtanács, e rendületlen férfiak
buzgalmának hatása alatt 150,000 ftot és egy
üres telket ajánlott fől állandó szinház épitésére.
Az 1861-diki tanács nemcsak megerősitette a lia-

fentartotta magát, s kivitte, hogy 1866. év tavaszán a debreczeni szinészetnek kontár kezekben
végkép elromlott ügye teljesen kezébe adatott.
Tisztelet ez egyletnek, elismerés tagjainak.
A debreczeni állandó szinház ügyeit a szinügy-ogylot kezeli. A szinház átadatott neki 10 évre. Jot áll a befizetésekért, és a művészeti jó
irányért. Tisztvisolőket nevez. Mindenről pontos,
nyilt számadást vezet.
Ma már eredményoket mutathat fel. Szakértő,

Előadatott 41 eredeti és 178 nem eredeti mű.
Összes bevétel 61,055 frt, ebből mult évi
maradvány 380 frí, napi jövedolem 45,216 frt,
bérlet 8785 frt.
Ö3szes kiadás 61,055 frt, ebből havi fizetések
37,750 frt, kölcsön törlesztés 2000 frt.
A tiszta vagyon állása 17,439 frt.
A város részint természetiekbon , részint
készpénzbon 10,260 frt segélyt adott.
E kimutatáshoz a választmány köv. meg-

napi költekezésen kivül, az összes személyzet teljes havi dijai is mind a három izben hiány nélkül
pontosan fedeztethettek.
És igy azon nagy czél felé, melynek elérésére ezen vállalat élotbeléptotése által a szinügyegylet törekedni kivánt, —minta három évi számadás eredménye igazolja, — jelentékeny közeledés történt; — mert egy jól szervezett társulat
folytonos együt-tartása és pontos dijazása által,
a debreczeni és nagyváradi közönség műigényei-

Debreczeni szinház. — (Gondy és Egey fényképe után Haske.)

hazájukért szenvedő több nemes férfiak családjai számára gyakran történtek aláírások,
s azokat a dúsnak ezeréi épen ugy diszesitik,
mint a szegény napszámosnak egy két fillérje.
Meg vagyok gyözödve, hogy mind a megye
Rendéit e nemes áldozatra birni, törekedni
fogsz, mind pedig tenmagad leteszed azt e
szent oltárra. És ezen áldozatnak sikere és
haszna nemcsak szerencsétlen barátunk börtöne kinjait enyhíteni, nemcsak gyászba
borult házanépét kétségbeeséstől menteni
fogja, hanem az egész Hazára is malaszttal
teljesen hatand; a Kormány kezében vannak
ugyanis az ijesztő s büntető eszközök, ö
nála minden csábitó módok, s csillámló jutalmak , csak egy puszta helybenhagyás az,
mivel a Nemzet az érte küzdőket jutalmazhatja, legyen ezen küzdőknek bár azon vigasztalásuk, hogy ha veszély tellyes pályá-

sulatot szervezték, s példás kitartással, erős küzdelemmel úttörői lettek a magyar szinészet
ügyének.
Ez időben azonban a szinészek nemcsak városról városra jártak buzgalmukkal, művészetükkel, hanem a városokban is házról házra kellett
nyomorult lomtárukkal vándorolniuk.
Előbb a vendéglő terme, később egy középület engedtetett át színházul. Végre a Nánássy család egy magtárt szini előadásokra átalakíttatott ;
do az magtárnak sem lett volna nagy, színháznak
épen kicsiny volt, — hogy egyéb hibáit és hiányait ne említsük.
Annálfogva már a 40-os években felmerült
Debreczenben a.z állandó, tisztességes szinház szükségérzeto. E szükségérzet 1843 táján megszólalt,
do hamar ismét elhallgatott s a magtár tovább is
szinház maradt.
1854-ben az eszme ujra mogpondült, s az
akkori mindenható polgármester ismert erélyévol
karolta fel és érlelte az ügyet, aztán pedig ismert
ingatagságával elejtette azt.

tározatot, de hozzá látott végrehajtásához is.
Előre látván a bokövetkezendőkot, sietett munkájával, ugy hogy a Schmerling tisztviselőség az
épületet már megkezdettül találta, s nem tehetett
mást, ha akart volna is, mint azt befejeztetni.
Időközben Keszler István szinügyi vállalkozó Debreczenben ideiglenes szinházat épitett, s
abba valóban kitünő társulatot vitt. Némileg e
jó törekvés, de különösen az állandó szinészet
ügyének támogatására a debreczeni értelmiség
szinügy-egylotté alakult s hirlapot alapitott,
melynek segélyével czéljait előmozditsa.
E szinügy-egylet életrevalóbb volt, hogysem
munkálkodását a Pálffy-kormány jó szemmol nézhette volna. E kormány nöm engedett az egyletnek döntő befolyást a szinház ügyeibe; hanem
azért tudott az magának befolyást szerezni. 1861
óta szilárd lábon tartotta Debreczenben a szini
vállalkozást, 1865-ben, midőn a szép, nagy szinház
au". 20-kán ünnepélyesen megnyittatott, ez ünnepélyen annak szelleme lebegett, ezer meg ezer
boszantás, helytelenség és jogtalanság daczára

Képek a pusztáról : 2. A juhász. — (Gondy és Egey fényképe után Jankó J.)

buzgó, jó igazgatót és alkalmas tisztikart választott. Külsö és belső
els rrendszabályokat
e d a b á l y o k a t szerkeszé személyzettel
élttl
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idény alatt, mind a három évben Nagy-Váradon
működött; hol a magyar szinészet ügyét minden
időben pártfogoló hazafias érzületü közönségnek
oly buzgó támogatásában volt szerencsés részesülni, hogy a bevett jövedelemből, a jelentékeny
összegre menő utazási, szinkör , felszerelési- és

nek kielégítésén kivül, a vidéki szinészet biztos
alapra helyezésének, s ezáltal köz vet vö a nemzeti
szinügy fejlesztésének utja is egyengottotett.
Hogy a tiz évre tervezett vállalat vége meg
fog-e felelni a jó kezdetnek, és moghozandja-e a
várt kedvező eredményt: az a jövő titka.
Do ha az eddigi eredményből szabad következtetni ; — ha fontolóra veszszük, hogy mig az
első évi bevétel, — a 14,000 forintos kölcsönt leszámítva — csak 47,939 frt 73 krra ment, a raá-
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8odik év már 54,9-20 frt 62 kr., a harmadik pedig j ugrifüles ötleten el az udvart mulattatj:-, s mög- régen is, hogy mindenik juhász a kutyáját is
61,055 frt 67 krt jövedelmezi tt; és igy a második elégszik ugyan a hulladékkal, de harap is aztán elvitte magával a templomba, s a gyülekezet fele
évi bevétel 6980 tVt 89 krral, — a harmadik évi tőle. Egyébiránt a közrendre vonatkozó intézke- rendesen ebekből állt. E nagy örvös ebek meglepedig 13,115 frt 94 krral haladta meg az elsö év dései okosabbak és sikeresobbok, mint a minisz- hetős türelemmel kiülik az egész, istentiszteletet,
egész addig, mikor a legutolsó zsoltár következik,
;
jövedelni11; — és ha nn'g azon figyelemre méltó teréi. _
És van nekr, a mi legfőbb: költészete"Egy a mikor átalános fészkelődés és ásitás kezdődik,
körülményt sein feledjük ki a számításból, hogy
kiválólag gr.zdászattal és iparral foglalkozó vidé- kis furulya, vagy bodzatatilinkó, melynek hang- mind menni akarván, s mikor már az áldásra
künkre né/.vo, ezen három évnek nem mindenike jában az egyszerü elégültség s a magasztos emel- kerül a sor, valamennyi bele ugat keservesen.
volt áldiíjthozó : alaposan reméljük, hogy rendes kedettség egyosül ; — olyan az, mint a hegedü, Egyszer egy ilyen gyülekezetbe idegen pap jött
viszonyok közt, ha hazánk csapások által nem lá- melynek korpusát még nem fényesitette ki a pnpolni, s a hivek elhatározták, hogy az istentisztogattatik, vagy valann-ly európai rázkódás szel- hangszer-készitő ; mint a zongora, melyről már teletnek valamivel tisztességesebben kell végződlemi életünk fejlődődére káros befolyást nem gya- csak a külsö csin hiányzik, mint a hangjegyet nem nie. Csakugyan mikor a pap elvégezte a tanitást,
s az áldást akarta elmondani, meglepetve látja,
koFol, vállalatunk kedvező sikerét nem lőhet o.vunk ismerő pacsirta.
féltOni.
Eszterházy fogadott, hogy egész Spanyolor- hogy hallgatói közül egy som áll fel. Megállott és
várt egy darabig, hogy majd fölállanak, a mikor
Azonban, bármit hozzon is a jövő, annyit az szágban nincs annyi juh, mint az ő jószágain, — egy öreg juhász, felnézve a szószékre, mondá:
eddig elért eredményből is bátran kövotkoztetho- érdomes lett volna arra is' fogadnia, hogy ogész „Csak mondja el uram, azért ülünk, mert a kutyák
tünk ea következtetésünk helyes volta mellett szá- Amerikában nincs" annyi költészet, mint az ő ju- száját kell fogni!"
mok tesznek nyilvános tanubi: ooyságot: hogy ha hászainál. Vers nem igen kerül azoktól ki, de
Az ur asztalához járulni akarók templomban
•* szinészet iránti érdokeltség nem csupán hazafias igenis dallam, a eontrapunct nem uralkodik ott,
áldozatra buzdítás, hanem tapintatos eljárás által de igenis az érzelem ; s a ki azt hiszi, hogy erő történni szokott megvizsgálása is sokszor ütött ki
is folytonosan ébron tartatik ; a jövedelem czélszerü és művészet egymással össze nöm férnek, tekintse mulatságosán. Igy a pap kérdé egyik hallgatóját
és lelkiismeretes kezelése által pedig gondoskodva meg jól e hosszu fürtű bundába mélyedt athlétát, — az emberi természetnek az estt előtti állapotára
van arról, hogy a közönség áldozatfillérei, — min- aztán hallgassa meg furulyázását, és be fogja vonatkozván: — „miiven ember volt Ádám?" ,,Oh,
, ,
Kg.
épen olyan mint más ember" — lőn a válasz. A
den mellékcsatorna elzárásával — egyedül csak a látni, hogy csalódott.
pap részletesebb fölvilágositást kívánván, a kateszinügy tejlesztéso érdekében tétessenek gyümölchumenus folytatá: „épen olyan volt mint Joe
csözőkké: a magyar szinészet országos segedelem
Simson, a ló-kupecz." „Hogyan?" kérdé a pap.
nélkül, sajtit keresményéből >'s meg tud élni.
Adomák és jellemvonások a skót
„Ugy, hogy senkinek sö tett semmi hasznot, kárt
Ezen tapasztalásból pedig azon tanuság vonmeg nagyon soknak."
ható', hogy ha a nemzeti szinészet ügyénok lendüéletből.
letet akarunk adni: ne támaszkodjunk egyedül a
A kis leánykának reflectiv felelete sem rosz.
•>— Dean Ramsay könyve. —
kormányra és törvényhozásra ; mert elfogulatlanul
„Miért csináltak az izraeliták maguknak arany'
(Vége.)
tekintve a dolgot, kénytelenek vagyunk bevallani,
bornyut?" „Mert nem volt annyi aranyuk, hogy
hogy hazai viszonyaink jelenlegi zilált helyzetében
tehenet
csinálhattak volna."
Az egyházi fo^yelem régebben nagyon szikormányunk és törvényhozásunk legjobb akarattal
Egy-egy
ünnepélyesebb alkalommal gyakran
sem tehet oly intézkedést, mely a vidéki szinészet goru volt. Volt rá eset, hogy egy párnak, kik nem 3—4 pap j szerepel egyszerre a skótoknál, gyö
3
szabados
módon
éltek
együtt,
meg
kellett
jelennie
parlag mezejének azonnali felvirágoztatását legyen
nyörüségére mind maguknak, mind a gyülekezetképes elővarázsolni; hímem ha czélt akarunk érni, az egyházkerületi gyülés előtt, és ott zsákba öl- nek, moly ilyenkor őket összehasonlitgatva bírál
tözve
kérni
bocsánatot.
Azután
visszamentek
saját
magunknak kell a cselekvés terére lepni. Tegyen
gátja. Egy csomó öreg asszony, ilyen alkalomról
e téren az ország minden vidéke annyit, a meny- egyházukba, ott végezve a bűnbánatot azáltal, térvén haza, épen albán volt foglalatos, s egy könyit holyzetében és körülményeihez képest tehet, hogy a templomi harangozás alatt ott állottak a zülök noki melegedve a beszélgetésnek monds; :
és rövid idő mulva tapasztalni fogjuk; hogy a kü- templom-ajtóban mezitláb és fedetlen fővel, s „Az volt a legszebb, azé a kopasz fejü emberé,
lönböző pontokon müködő erők összehatása foly- Ugyanigy a nyilvános bűnbánó-helyen, s őzen pe- mikor mondta: hogy ,,Raphael énekel, és Gábriel
tán nemzeti szinugyünk uj életre ébred, s a sziné- nitentiával be kellett járniok az egyházkerület pengeti arany hárfáját, s az angyalok szárnyaikat
szet terén támadó mozgalom, verseny és pezsgő minden gyülekezetét.
Mulatságosb neme Vvlt ennél a büntetésnek, csattogtatják örömükben." Oh az nagyszorii volt!
élet által nemzetünk ezen fontos közügyének szebb
1
a tomplomban alvók megfeddése, s illetőleg annak Egészen a ludjaimat juttatta eszembe, mikor ozeic
jövője biztositva leond. '
a következő példája. A pap észreveszi, hogy egyik nyakukat kinyújtva csattogtatják szárnyaikat, ha
A tények beszélnek. Vajha ez esetben beszedő- hallgatója elaludt a beszéd alatt. Mogallt és az látják, hogy jön az eső, forró meleg nyáron."
ket meghallaná, a kihez intézve van: a nemzet! alvóhoz fordult: „Jems Robson, te alszol; köveEgyéb babonák közt, melyek a skót köznép
vajha nagyobb városaink kezökbe vonnék a sziné- telem, hogy ébren légy akkor, mikor neked iston közt megvoltak, a keleti part-városok népséginel
szet ügyét és a zilált és gyarló viszonyok közt élő igéje prédikáltatik." „Jólvan uram, — nézzen ön egy nagyon sajátságos tartotta fenn magát egész
vidéki magyar szinészetet kihoznák a szolgaság- saját székére, s ott majd egy másik alvót is láthat az ujabb időkig: iszonyodás a disznótól, sőt még
nak földéről, s alakitanak egyetlen szilárd és oly rajtam kivül," — felelé Jems, a pap nejére mu- a nevének említésétől is. Ha ez az állat keresztül
intézménynyé, mely becsületére váljék maguknak tatva ii külön pap-székben. „No hát Jems, — futott utjokon, midőn utra keltek, azt ugy tekina városoknak, magának a művészetnek, s a nem- mondá a pap — ha feleségemet még egyszer aludni tek mint rosz jelt és visszafordultak. Egy ilyen
Kg.
zetnek.
látod, tartsd fel a kozedot." A pap tovább beszél, helység papja emlité ezt u babonát e»'y kollégájáegyszer csak a kéz felnyúlik, s bizony a fiatal asz- nak, KÍ azt sehogy sem akarta elhinni. Hogy saját
szonyt alváson kapták. Ekkor férje ünnepélyesen maga győződjék meg, meghívta, hogy a következő
Képek a pusztáról.
felhivta, hogy álljon fel, s hallja mög a tetthez vasárnap papoljon helyette, s textusul az evangéméltó dorgálást, melyet igy hajtott végre: „Mrs. lium azon részét választák ki, hol a rosz szelleIL
B! mindönki tudja, hogy mikor téged feleségül mek nek a disznókba való üzéséről van szó. Csakvettelek, nem kaptam velőd szépséget; atyádfiai ugyan, midőn az első verset olvasta a pap, hol
A juhász.
tudják, hogy nem kaptam pénzt sem, s ha még azokról az állatokról emlités történik, az egész
A pásztoremberok logpatriárkálisabb faja. isten kegyelmét sem kaptam veled, akkor igazán gyülekezetben sajátságos mozgás vala észrevehető,
Ó-tcstainentomi alak, melynek történelme átszü- rosz vásárt csináltam."
mindenik közülök fülét vagy kezét valamely körődik az apostolok és idyll-iróktól kezdve Gessnerzellévő vashoz értetvén, valamely szeghez a padEgy
nemrég
meghalt
humoros
pap,
kinek
a
ig s Borangerig minden irodalmon, s Heino szeházasság felől nagyon is komoly nézetei voltak, ban vagv csizmájuk sarkán. Midőn a szó ujra me^
rint : régi történőt, mely mindig uj marad.
ujra ismételtotott, a mozgolódás még nagyobb lőn,
Nomád életet él. Libanyomásról közlegelőre, egy hozzá esketés végett menő párnál igy kezdette s „hidog vas" szavak suttogása hallatszott a temp
a
szertartást:
„Barátim,
a
házasság
áldás
néháközlegelőről tarlóra vándorol, s valódi kosmoponyakra nézve, átok sokakra nézve, és rettenetes lom különböző részeiből, mint a mely ellenszere
lita-képen, mindenütt otthon érzi magát.
a veszedelmes á latnak. S mikor a szó ujra előjött,
Békés iionpolgár. Som egymással, sem más- nagy bizonytalanság mindenkire nézve. Vállalkoz- ott hol az egész disznó nyáj belő rohan a tengerbe,
tok-e?"
kis
szünet
után
kérdé
még
nagyobb
nyosal nem igon veszekszik, még kevesebbet verekszik,
il tulságosan noki zaklatott hallgatók felállottak.
s pus'ztitni nöm igen pusztit egyebet, mint bá- matékkal: „vállalkoztok-o?" — s csak miután som- és csoportosan ott hagyták a templomot. Az igazmi
ellenvetést
nem
hallott,
ment
tovább.
ránytokányt s ős ellenségét a farkast.
sá»' érdekében meg köll jegyeznünk, hogy ma már
Szokásban volt az is némely vidékeken, hogy ezen vidék lakóinak is kitünő disznó nyájaik
Itélő és endékező tehetsége rongeteg. Szeretném én azt a rabbi Dánemarkot látni, a ki a pap a nagyobb birtokosok eiőtt, kik egyszers- . vannak.
a juhok természeti és társadalmi történelmét mind az egyháznak patrónusai voltak, mikor beléDaczára az ország értelmi és vagyoni virágugy az ujján forgatná, mint a magyar juhász, — pott a templomba, meghajtotta magát; s nöm rités ugyancsak generális legyon, ki katonáit az egy- kán érdekes czivakodás fejlett ki abból, hogy zásának, tagadhatatlan, hogy a nagy városok piszszabásu wallenrockban ugy megkülönböztesse melyik előtt hajtsa meg magát elöször• Dr. Wight-kosabb részeiben és utczáiban egy olyan külön
egymástól, mint a juhász a magaegyszabásu bun- man, a kirkmahooi pap, egy vasárnap reggel be- nemzedék él és növekedik folyvást, mely a mivelt
menvén templomába, látja, hogy a patronus szé- társadalomnak ellenlábasát képezvén, attól magát
dában járó juhait.
Szóval, a magyar juhász mindon tekintetben kébon mind csupa nők ülnek, s férfi egy sein; s a I egészen elszakitá, s önmagára nézvo semmiféle
eredoti alak, kiváló nemcsak minden korok, nem-, pap — talán mivel mint nőtlen legény, kényesnek társadalmi vagy erkölcsi törvényt kötelezőnek
csak minden pásztorok, de még minden juhászok érezte ezt a pontot, — elmulasztá a szokásos meg- nem ismer. Ezek a szegénység és bűn gyermekei,
kőzül is. Mert keleten a nyáj fékczhetlen elemek hajtást az úrnők elött. Nem sokára találkozik do azért önmagukra nem keveset tartanak. Tcmpzűrzavara, nyugaton pedig agyon fékezettek árny- Miss Millerrel, a ki hires volt szépségéről, 3 ez | lomba csalni őket nagyon nehéz, s hí néha sikeképe ; testületi szellem a juhok közt csupán Ma- gyöngéd szemrehányással megszólítja barátnői rül a térikiknek egyiket vagy másikat rávenni
gyarországon van kifejlődve, s a grémium feje, előtt a papot, hogy miért nem köszönt nokik mult erre, az azt ugy tekinti mint általa gyakorolt kevasárnap, adjon felvilágositást! Á pap egyszerre gyet. Egy urinő beszélő a következő esetet, ki
fejedelmi feje a juhász.
felelt:
„Bocsánatot kérek, kisasszony, de ön bizo- épen dr.'Chalmers (egy igon hires, és igazán nagy
Vagyon neki minisztere, mely a nyáj ügyeit
nyosan
tudja, hogy az angyalok tisztelete nincs ; skót pap) temploma környékén látogatá az ilyen
vezeti s a f< jdelmiház terheit hordozza ; s ki restebb, önhittebb és nagyobb fülü, mint bármely megengedve a skót egyházban," — s azzal mélyon elhagyott nép hajlékait. Egy öreg asszonyt meg; szólit, hogy volt-e már valamikor itt a közeli
miniszter. Hátán ordót visol, s fizetése bunkósbot meghajtván magát, tovább ment.
és bogáncskóró.
Skócziának felvidékén, hol á népesség nagy ; templomban? „Voltam egyszer — mondá az aszi ony, — egy Chalmors nevü ember papolgat ott
Vagyon neki udvari bolondja : a bodri, moly része pásztorokból áll, szokásban volt csak nem- gZ

én aztán elmentem, hogy egy kicsit hadd örüljön lohotővé teszi, hogy rövid idő alatt mindenütt, hol legmagasabb foka e téren is eléretett. Szobrokat,
neki, a szegény ember."
! erős ellenálló erővel biró érez kivántatik, vas ho- ugró kutakat s mindennemü művészeti műveket
A vallásos érzéssol közöl rokon a politikai lyett aczél alkalm'aztathassék. A fából készült láthatni öntött vasból, s oly művészien kivivé,
érzés, s hogy az is milyen erős volt a skót népnél, hajókat előnyösön helyettesitik a vasból csinált hogy som csin, sem a külalak szépsége tekintetében
mutatja történetük, melyet oly nehezen sikerült hajók; a viszont özeket igon előnyösen pótolják az nem lehet tökéletesebbot kivánni.
nz angolnak a magáéba beloolvasztani; mostani aczélhajók, melyeket különösen mentő csónakokra
A vas készitmények tökélyosbülése mellett
hivatkozásuk és büszkeségük skót voltukra, s máris igen nagy számmal használnak. Egy aczél különös érdekkel bir m íg a vastermelés is, mert
^gyéb^ nyilatkozatai a nemzetnek időnként. Ez gőzüst sokkal nagyobb ellentállási erövel s lega- ez is jelzi a haladást, moly a vasműipar terén muérzés is gyakran nyilatkozott tréfás humoros vo- lább is oly tartóssággal bir, mint egy vas üst, tatkozik.
flasokban. Egyebek közt mikor az oraniai ház ült mely annál sokkal nagyobb, sokkal sulyosabb. S
A vastermelés mindon jelentékenyebb államAnglia trónjára, a skót nép — mely a Stuartokat ehhez járul még, hogy az aczél kevésbbé vati a ban.folyton folyvást emelkedik, do sehol sem vett
mint saját királyi házát, minden bünei mellett is rozsdának kitéve, mint a vas, s az aczél géprészek oly hatalmas lendületet, mint Angliában. — 1866szerotte, és nem tudá felejteni — nem szivesen könnyedebbek s tartósabbak a vasból valóknál.
ban Angliának csak vaskivitele 34 millió mázsara
vette a cserét, épen lázongott is a Stuartok melKülönösen nagy előnyökkel fog járni a vas- mont, msly ha egyszerre szállíttatott voln > el, eg :sz
e
j *t, s az uj királyi ház jó darab ideig nem igen nak aczél által i helyettesítése, a vasuti sínekre nézve. .marinát vett volna igénybe! Se dúsgazdag országkegyeltetek. Nyilvánosan és lakomákban éltették Alig hinné az ember, hogy a vas-sínek mily köny- nak összes vastermelése évenként 100 millió má"Stuartokat, titkos társulatokat szerveztek azok nyen elkopnak. Nagy forgalmu pályaudvarok kö- zsát tesz, mely körülbelül fele azon vasm '.nnyiségvisszahívására,s mikor — rendes szokás szerint — zelében alig tartanak a vasuti sinek 4 —5, s áta- nek, melyet a nyugoti civilisatio, ide értve AmeK királyi családért imádkozott a pap a vasárnapi lában egy sürüen járt vasuton 8—10 évig ; holott rikát is, evőnként termel.
istentiszteleten, zugolódtak ellene. Ez erős stuár- aczélsinek eltartanak 30—40 esztendeig. Ép ezért
Az ismort adatok szerint földünkön 212 millió
tista érzés egyik érdeked példája nyilatkozik a ujabban Angol- és Francziaországban a nagyobb
mázsa
nyers vas termeltetik, melyből, mint láttuk
• ovetkező történetben. A Gordon herczegek egyik forgalmu vaspályákon mindinkább kezdikaz aczélAnglia
100 millió mázsát, Francziaország 25,
hű cselédje ismeretes volt Stuárt-féle hajlamairól; sineket alkalmazni.
Németország
20, BelgiumlS millió mázsát termel,
részt is vett a fölkelésben, s nagy becsülésben
.Magának a vasiparinak haladását leginkább holott fájdalom, Magyarország vastermeléso alig
tartatott érte a környéken. Valamelyik vasárnap
egyik Gordo- kisasszonyt kisérte a templomba, s mutatják a nagyszámu, s roppant haladást tanusitó megy 2 millió mázsára. A mi bizony nagyon csemidőn látta, hogy a kisasszony lábai előtt sem mechanikai eszközök ;s valóban csak ezek segélyé- kély, kivált ha meggondoljuk, hogy országunk
szőnyeg, sem valami fonott gyékény nincs, a mire vel lőn lehetővé, hogy a vasipar oly tö télyü, s némely vidéke kimerithotlen das vastelepekkel
Jetérdepelhessen az imádkozás alatt,, tisztelettelje- nagyságu készitményeket mutathat fől, minőkről van megáldva.
De majd ez is máskéat lesz; rövid idő alatt
sen tente leelőtte pl.idjét. Az istentisztelet folyt előbb fogalma sem volt a világnak.
Ha nézzük a hajóépitészetet, mindjárt fel fog elkészülnek már azon vasutak, melyek vasbányál'ékén, egész addig, midőn a királyért és királyi
családért való könyörgés következett, a mikor tünni, hogy most a hadi gőzösökhöz sokkal na- inkhoz vezetnek, s ezzol vastermelésünkre egy
David ceremónia nélkül kirántotta plaidjét az el- gyobb gépols kivántatnak, mint az előtt, s különö- szebb s jobb jövőnek utja leend egyengetve, s
ámult úrhölgy térdei alól, nem igen csendes han- sen mióta ezen hajók pánczéllal vannak bevonva, bizton feltehetjük, hogy a vas, valamint az ezzel
gon jegyezvén meg: „de az ördög könyöröc ám ennek megfelelőleg- oly gépekkel kell felszereltet- összefüggésben levő kőszéntermolésre nézvo egrőzökért az é - plaidemon!"
Baráth Ferencz. niök, melyek megnagyobbodott súlyuknak meg- kor legalább a kis Belgiummal s Németországgal
feleljenek. Ugyanez áll a nagyobbszerü kereske- versenyezhetünk, — s a vastermeléssel a vasműdelmi gőzösökről is, hogy a gyorsasághoz megki- ipar is párhuzimosan emelkedni s fel virágozni fog,
vántató orőt kifejteni birják. Innét van, hogy ma s e tekintetben is méltó helyet foglalunk el az ipaezen hajókon roppant nagyságu hajtó-kerokeket, ros Európa nemzetei között.
Dobner Rudolf.
A vas ipar.
emelő rudakat s gépeket láthatni.
Avas hasznáról, nélkülözhetlenségéről annyit
Hogy a hajók pánczélozására szükséges tömör
n-tak, annyit beszéltek már, hogy szinte lohetlen- s teljesen forrasztott vaslapok . előállittathassanak,
Egy kis adat
nek latsak o tárgyról ujat mondani. És ime mégis természetesen az olvasztó kemenezéket is át köla tények ellenkezőt bizonyítón tk. Alig mulik nap lött alakitani s oly elemekkel és szerekkel ellátni,
\ agy év, hogy az emberi ész valami meglepőt, melyek segélyével ez óriási öntvények előállittat- a,,Vasárnapi Ujság" f. évi2ikszámában megjelent
valami csudálatos vivmányt ne mutatni M, mely a hassanak. S csakugyan ez ág annyira tökélyesbült, „Az ügyvédekről" szóló czikkhoz.
A nevezett czikkben többi közt az is emlitve
vassal a legközvetlenebb összefüggésben áll. És ez hogy ma ugyszólván egy csapással képesek egy
3
volt,
hogy hajdan az ügy vedek nemcsak tollal védS'en természetes; a tudomány, az ipar, a gazdaság darabban oly rendkivüli vaslapokat késziteni, meminden ága ez erezet h isználja fel leginkább és lyek előbb csak több darabnak összoforrasztása által' ték védenezoiket, hanem néha párbajra is kellett
Jsgtóbbször haladásának eszközéül, a közlekedés voltak előállíthatok. Elég legyen e tekintetben Özállaniok ügyök igazságáért. Szállitmány igazogyorsaságát, a műeszközök tökélyesbülését ez forrasztás nélkül készitett vaskocsi-korékabrőn- lására szolgál az alább következő XV. századi
« reznek köszönhetjük ; s azt hiszem, minden na- csokra, s egyetlen öntvényből álló hajó-kormány- okmány, melyet a latin eredetiből magyar fordításban adunk.
g.vitas nélkül mondhatnók, hogy a vas az a cziviJisaosiora, a mi a lovegő az életre nézve. Ez is, az rudakra hivatkozni.'
„Mi Gara Miklós Magyarország Nádora és KuEgy sz')val a vasipar teljesen átalakult, miis: éltető elem.
.
ről nyugot Európa minden vasmű-gyára tanus'<o:l- nok birája, adjuk omlékezetül s. t. b.
Azt mondj* Chevalier, —kinek a legutóbbi hatik. S itt zászlóvivőként természetesen Anglia
A következő 8-d is pörszék alatt aztán: egypárisi világkiállitás leírásához csatolt bevezetését szerepel, bár Franczia- s Németország, Ausztria, részről jános— aMiklósfija — személyesen, más-ovotjuk legnagyobb részt e sorokban, - hogy az sőt ujabban hazánk is örvendetes haladást bir o részről pedig Vály István, — Jánosért a Jákob
«auy eltűnhetnék a nélkül, hogy fl polgárisolás téren felmutatni.
fijáért, ügyvédi megbízó levéllel előttünk megjemenete megakasztatnék; de ha a vas eltünnek,
A kiknek alkalmuk volt nagyobbszerü vas- lonvén, a jászói konvent levelét, azáltalunk megennek hiánya yilagraható szerencsétlenség volna :
gyárakat
megszemlélni, valóban ugy érezhették hagyott közvizsgálatról bemutatták. Minthogy
mert m i l l d e n visszafelé menne, s a czivilizáczió lemagukat,
mintha titánok között volnának. Az itt pedig a perlekedő félek közt fenforgó állitmánetotlonné tétetnék.
működésben lövő eszközök saját erejükhöz s nagy- nyokra nézvo a teljes igazságot kivenni a közvizs" g £ ? ? e § v e t l o í l anyaga a legkülön- ságukhoz, nem pedig közönséges emberi erőhöz s gálat utján sem sikorült, János afolperos azonban,
közöknek, melyek segélyével az elemek- izomhoz látszanak alkotva lenni; avagy moly em- Keresetlevolének bizonyitásául, — párviadal jelkel daczolunk, melyekkel a természet felett ural- ber izmainak ereje volna egy oly kalapác3csil vényét ajánlotta fel a János ügyvédének, viszont
kodunk s azt kizsákmányoljuk. Nemcsak a gépek, párhuzamba helyezhető,melynek sulya 222 mázsa! az alperes nevezett ügyvéde, tagadásának bizonyíhanem a műszerek s házi eszközök is legnagyobb A mechanika lép mindenütt előtérbe; az emberi tékául, azt elfogadta: a biróságnak meghagytuk,
részt yasbol készittetnek. Hajók, hidak, utak?Vilá- erő gyenge ily roppant nagyságu müvekkel szem- hogy a mai naptól számitandó hatvankettedik naCSarnokok
ll
Th
> butorok,'- sőt egész ben; gondoljuk csak meg, mily óriási orőt kell pon t i.: Szent Péter és Pál ünnepe nyolczadik
plomok készittetnek ma vasból!
kifejteni, hogy egy másfél láb vastagságú teljesen napján, itt Visegrádon, az arra alkalmas és szokott
helyen, a már megnevezett János felperes vagy
t G h á t > m i a V a S a t olcs
—
óbbá s jobbá forrasztott hajópánczéllapot lőhessen előállítani.
bajnoka, az-iránt hogy — (itt szorul szóra olmon% rSadalomra
s
D)
ellenkező
irányban
is
a
mű-eszközök
anyazinarTT7 * Í
kiindulási pont
datik
a korcs ;t alapjául szolgájó állitmány) —
néZV
Y
k
S 8ZÓVal: a v a s
nyira tökélyesbittettek, hogy oly vékony vaslapok
Iának
le ebb/n°-vagy^ minőségének
™
arának lejebbszálhtasa,
javítása állíttathatnak elő, melyekből, "ha 4000 darabot küzdtérre lépni; hasonlóul a fentnevezett Jánoslényeges tényező az omberi tetterő műveleteire s a egymásra teszünk, vastagságuk együttvéve nem nak, a Jákó') fijának s alperesnek bajnoka, arra
nézve hogy — (hasonlóul előadatik szószerint a
^vagyonosodás előmozdítására
lesz több 1 hüvelyknél.
tagadmány) — törvényes lépéseket tenni, ini hogy
A
Va
a tÖrté
eimi k o r
'!
kezdetén igen drága
Egyrészről a mechanikának, másrészről pedig minél lovagiasb legyon, katonai fegyverben, felvont
volt
i>US
J i t é k 0 k n á l
r J1 í a m
°gy darab "vas-volt a a melegség intensivitásának köszönhető a vasipar sátor alatt, lóhátrul előttünk mogvíni tartozzanak
f,
' ? 7 * • « elnyert, végho- terén elért eme bámulatos süker. A műkiállitáso- és hogy a párviadal ideje bizonytalan ne legyen,
kon egymást érő meglepetésekben mutatkozott e ugy határoztuk, hogy az esteli harangszó ölött
megjutalmazva érezte magát.
Korunkban a vasára, részint a termelés fo- téren a nagyszerü hal.idás. Egy kitünő angol ipa- menjen véghoz. Kelt Visegrádon, szent János
ozasa, r é s z ,nt a feldolgozási módok, különösön ros, ki az aczélipar terén elsőrendü szerepet I ünnepén,az urezornégyszáztizenharmadik évében."
W l a Z a 8 v a n y 1 gyu»ny«gok alkalmazása követ- vivott ki, az 1851-ki világkiállitáson egy aczélni .bt b e " t e t e m e 8 e n lejebb szállott, Angliában öntvényt állitott ki, melynek sulya 35 mázsa volt,
s ez akkor rendkivül nagy feltünést okozott; az
Mi lett aztán belőle? kérdezheti az olvasó.
'Öbb í ff o r i"n t °gyg y< mm áá ZZ SS aa ÖÖ nn tt ÖÖ tt tt VVaaSS aa rr aa a l il »i m°g">"
'Öbbr
lbrj n t n -,
n á l , s a kovácsolt vaa mázsája 5 - 6 1855-ki kiállításra már 90 mázsát nyomó öntvényt Az, hogy bár másodszor iski lőn tűzve a párviadal
vitt, moly mindenek csudálatát vonta magára ; az ideje és helye ős Buda várába: mindazáltal sem
eőt
Va sllarraadikalak aaZílczél
aíö .
J
. n e m kevésbbé, 1882-ki műkiállitáson 357 mázsa sulyu aczélönt- lőttek, sem vágtak, hanem végre is megegyeztek a
s
°kkal ol 'Vi8 k o v a c s o l t vashoz viszonyítva mé<* vénvnyel jelent meg, s azt hitték, hogy ezzel a perlokedők; megelégedvén felperes a leány negyed
s n
lott> m i n t v o l t ezelő
- mióta
« ; s külömf- lehetőség határa el van érve, s ime ugyanannak czimen követelt helység negyedrészének megválBessomer
'"aztatik'az "'ü"
- f é l e készitésmól alkal- gyárából az 1867-ki átalános kiállitáson egy 714 tása helyett, annak egy harminczketted részével ,
!l
mit aztán a nádor és az egri káptalan küldöttei ;
°gy közto g , etóáJHtásánál, oly jutányossá lőn, mázsányi aczélöntvény volt látható!
gJ
b miI
felperes számára more patrio, kötéllel természetben
Egyik
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a
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>í>ségü vas között az ár
kimértek.
B.
Ig V a
külön
ból
készitett
müvek;
a
haladás
e
mű-ágban
is
oly
Az aczél - - "
bség.
nagyszerü,
hogy
azt
hinné
az
ember,
hogy
a
tökély
arának eme totemos lojebbszállása
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Rómáról beszél. Mentana ölött egész tervet gondolt ellátva kitünő fegy verokkol) — bizonyára kellemetki az örök város moglopetésére és kiszolgáltatására len meglepetést okoztak volna a pápa védői között.
A kis csapat lavinává lett volna, s „bevonultunk
(Bonaparte Péter herczeg jellemzésére) az olaszok kezébe. Ezen terv csütörtököt mondott, volna Rómába", kiáltott fől a herczeg. Ha egyszer
•
de
tényleg
létezett
s
keresztülvitele
meg
is
kezdoérdekesnek tartjuk felemlíteni, a mit a milanói
már bonvagyunk,meghivjuk Viktor Emánuelt, né„Persoveranza" ir róla: „Nem képzelhetik önök, I tett volt. Arról volt szó, hogy háromszáz bátor hány diplomatiaijegyzék,sRóma a tietek marad."
milv élénken és lelkesen ömlenek szavai, midőn j korsikai éléro álljon (s ezok már készen állottak
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Egyveleg.

T A R H A Z.

Utána Toth Kálmán tett jelentést a mult évi
ludy Károly születése évnapján tartatni szokott j
közgyűlései. Mi költőinknek nem igen állitunk pályázat eredményéről. Beérkezett több tankölteE czim alá, rövid tárczábakénytelen ma szo- szobrokat, melyek talapzatánál megeralékozhet- mény ; de jutalomra méltónak egyiket sem találrulni mindaz, a mit egyébkor a tulsó oldal rovatai nénk azokról, kiknek babérkoszorúja nemcsak a ták. Az „E3ti órák" czimü azonban dicsérettel
kimeritő részletességgel beszéltek el olvasóink- maguk, hanem a nemzet dicsősége is. Mikor a emeltotett ki s jeligés levele felbontatván, szerzőnak. Szerencse, hogy sem az „Irodalom és müvé~ nemzeti szinház egy-egy kegyeletes estét szentol jéül Torkos László tünt ki.
Tizenkét órakor fejezte be a gyülést Toldy
szot" torén nem merültek föl különösebben neveze- jeleseink emlékének, (mint épen közelebbről is,
tes események, séma „Balesetek és elemi csapások" midőn Kisfaludy Károlynak, a magyar drámairoda- elnöki zárszava. A közönség szétoszlott, a tagok
krónikája nem valami hosszu a mult héten, sem a lom megalapítójának „Három egyszorre"czimü vig- pedig vidám lakomára gyültek a Frohner-szállohirrovat nem újságolhat épen sokat. Mort ha igy játékát adták) rendesen akkor a legüresebb. De nom- dába.
lenne, bizony nem tudnánk a strike zavarában, csak a kegyelet forrása ily vékony közönségünkben;
hogy tulajdonképen hol kozdjük és hol végezzük? az érdekeltség se sokkai nagyobb. A Kisfaludy
Egy érdekes uj könyv.
Mert minket is „megrövidített" az a véd- és társaság közgyűléseinek közönsége évről évro fogy,
daczszövetség, molyot a betűszedők a nyomdatu- mintha valami áradat mosná egyre kisebbre. Mi ,,A képzőművészeti oktatás külföldön és feladata hazánk*
lajdonosok ellen alkottak, kik az általok követelt, ennek az oka? Igaz, hogy nehány évvel ezelőtt ban". A vallás és közoktatásügyi m. k. miniszter megbizásából elöterjeszti Keleti Gusztáv.
fölemelt árszabályzatba beleegyezni nem akarnak. még csak az ily gyülésen hallhatott fölolvasásoAz
előttünk
fekvő, diszes kiállitásu kötet
Most megszüntették a munkát s helyökro az apró kat a fővárosi közönség, melynek számára most
szedő-gyerekek emelkedtek, kiknek uraságok s mindennap nyitva vannak az országgyülés kar- Keleti Gusztáv joles festészünk és műirónknak
az egész zavar, azt hiszszük, egy pár nap alatt zatai és a számos társas egyesület ajtai, melyeknek azon tapasztalatait tartalmazza,melyeket a közokvéget ér. Hiába, a munkás-kérdés mindon lépten- majd mindegyikében tartatnak felolvasások. Igaz, tatási miniszter megbizásából tett külföldi nagyobb
nyomon felüti főjét, mióta a manchesteri szabók hogy e közgyűlések programmjait nehány éve leg- utazása alkalmával szerzett a képzőmüvészeti
tűiket gazdáik lábai elé rakták. Akkor azonban kitünőbb férfiaink nevei érdekesitették, kik ma oktatás terén, és tartalmazza ajánlatait, terveit,
csak azokat érte a csapás, kik bársony-pantallo- más téren és száz fölé vannak igénybe véve. De hogy mit kellene nálunk is végre ez oly régóta
nokat viseltek, ma mindönkit,aki reggeli kávéját mégse tagadhatjuk, hogy az egykori felkarolás- parlag és figyelmen kivül hagyott téren tenni. A
ujság nélkül nem tudja elkölteni. A strikeok ko- ban sok volt a hazafias szalmaláng, melynek mos- kötet minden lapja tanuságot tesz arról, hogy itt
rát éljük. Creuzotban elkezdték, Lembergben tanra szikrája is alig maradt. Toldy Ferencz tavaly egy,a külföldi és hazai műviszonyok teljes ismereokultak a példán, Peston folytatják s a paritás fölkérto a menyasszonyokat, hogy életük legbol- tével biró, higgadt, elfogulatlan iróval van dolkedvéért a bécsiek se akarnak hátramaradni. Igy dogabb órájában emlékezzenek meg egyetlen szép- gunk, kiben a miniszter a legjobb választást tette.
A könyv elején kiindulási pontját határozza mög
lesznek azután a nagy lapok kicsinyekké; do csak irodalmi intézetünkről, a Kisfaludy-társaságról. És
nehány napra. Az olvasó boszankodik, hogy a fél csak kettő emlékezett meg, pedig hány lakodalom Keleti. Kimondja, hogy hazánk legközelebbi jövőjében a művészetnek csak izlésképző, átalános nevelapnak fele is hirdetéssel van tele. Mit érdeklik volt egy esztendő óta széles e hazában !
őtet Welisch kabátjai és Török József pomádéi,
A mi magát a közgyülést illeti, a közönség lészeti föladata lehet,és csak azután később emelmikor Kerkápoly miniszterségéről szeretne, ha csekély számmal jelont meg; de voltak hölgyek is, kedhetik nemzetgazdasági fontosságra.Sürgeti ehugyan szeretne, olvasni valamit? Sokaknak nöm mindössze vagy husz. A közönség többi részét irók hezképest mindenokelőtt a nyilvános rajztanitás jajut eszébe, hogy a hirdetések régen ki vannak képozték, és a fiatalság, mely a szépirodalomnak vítását vagyis a művészeti elemi oktatás fölkarolását.
Azután bővebben ismerteti a franczia kedszedve és csak ujra, meg ujra nyomtatni kell. legmelegebb barátja; do csak addig állandó, mig:
Azok az elszakadhatatlan kabátok és hajnövesztő fiatalság. Toldy Ferencz üdvözölte a közönséget vező műviszonyokat, az állam és kormány nagy
pomádék már esztondők óta ugyanazokkal a sza- az elnöki megnyitóban, molyben főleg a műfordí- támogatását, a párisi császári szépművészeti akadévakkal kötik magukat a jámbor közönségre.
tások jelentőségét omelte ki a nomzet kultúrái miát, a nyilvános műemlékeket, gyűjteményeket,
a franczia rajzoktatást, az iparmüvészeti oktatást
No de azt hiszszük, rövid időn megbékülünk emelkedésének szempontjából.
Angliában,mely 20 év óta oly nagy előhaladást tett,
Utána Greguss Ágost adta elő titkári jelenés vége lesz a zavaroknak, panaszoknak. Lám a
a belgiumi művészeti képezdéket és intézményeket,
nemzeti szinház legutóbbi újdonságára milyen jó tését. Ebből értesültünk, hogy a társaság vagyona a müncheni és düsseldorfi akadémiákat. Azután a
lett volna, hogy ha a strike alatt kerül szinre? 36,000 forint, mely uj alapítványokkal bár lassan, rajzoktatás módszereit magyarázza,megemlékezik a
Mennyivel kevesebb gáncsot és zsémbelést kellett de egyre gyarapodik. Igy az idén is több alapitó tavaly Brüsszelbon tartott első rajztanügyi konvolna hallania? Azonban szerencsétlenségére, még jelentkezett s a farsang elején rendezett irói bál gresszusról és szól „a művészeti akadémiákról és a
akkor a szedők csak haragudtak; de szedték, a tiszta jövedelméből 270 forint és 6 darab arany közvéleményről".
jutott a társulat pénztárának. Azonban a pártomit a haragos irók oléjök adtak.
Legérdekesebb fejezete azonban kétségkivül
P. Szathmáry Károly „Lukánusz" czimü lók száma nagyon csekély. Áttérvén a társaság
a
könyvnek
az,melyben „egyéni véleményeit teenmunkálkodásának
ecsetelésére,
megemlitette
Greszomorujátéka volt az érintett ujdonság. Tárgya
a költő Lukánusz összeesküvése Néró császár el- guss, hogy a magyar Shakespeare kiadása folyton dőinkről" mondja el. Alegsürgősebb teendők olsŐ
len, moly a költőt is, a császárt is, és a tragédia-irót halad. Szász Károly „Romeo és Juliá"-t, Rákosi sorában áll a népizlés nevolése, mely feladat megis megbuktatá. Lukánusz két más rómaival szö- Jenő az „A mint tetszik"-et forditák le s „VI. oldását a kormány kezdeményezése nélkül nem
vetkezik terve kivitelére. Egyik hű, a másik el- Henrik"-nekismind a három része birálat alatt van, lehet képzelni. Az összes rajztanitás ügyét gyökeres
árulja őt a császárnak. Néró nem akarja azonnal mely utóbbiakkal a történeti szinmüvek csoportja reformnak kell alávetni, részint a rajztanitás kötetönkre tenni a költőt, hanem csak miután oleget be lesz fejezve. Szász Károly és Arany László los tárgyul befogadása által minden tanintégyönyörködött kinjaiban. Udvarához fogadja és ezeken kivül Moliére két vigjátékát, Győry Vil- zetben, részint nyilvános rajztanodák országoa
barátjául tartja a nép előtt. Do keresztyén testvé- mos pedig Tegnér „Axel" czimü költői boszélyét költségen felállítása által. Magasabb művészeti
reit meggyilkoltatja és kedvesét meggyalázza. fordították le. A társaság pártfogása mellett jelont tanintézetek, ugynevezett műakadémiák felállítása
Lukánusz mindezt tűri; de midőn versét fütyülteti meg Bartalus „Orpheus"-a, mely nemzeti zenotör- korai volna még. Az ország fogyasztó kedve
(nöm képessége^most is csekélyebb, mint a művéki a fölbérolt tömeggel a császár, azt már nem ténolmünk tekintotében igon érdokes munka.
szek termelési képessége. íly viszonyok közt nem
tűrheti, kitör és elbukik. Azonban már közeledik
Következett Greguss Ágost emlékbeszéde öcsRómához az a sereg is, melynok kürtjei a zsarnok cse, Greguss Gyula fölött. Fölolvasta Vadnai Ká- igen javasolható nagy tőkéket ruházni be oly intécsászár számára a halál trombitája. Csak legfőbb roly. Az omlékbeszéd, mely a gyűlésnek kétségki- zetbe, mely ifjainkat könnyen pályatévesztésre
vonásait adhattuk a szömorujátéknak, melyről az vül legsikerültebb és legmelegebben fogadott csalogathatná és szaporítaná a bukott művészek
számát- Alakítsunk inkább a nagyhangu, czimü ea
egész kritika kedvezőtlenül nyilatkozott.
tárgya volt, a testvér szeretet melegével rajzolja
költséges akadémia helyett egy országos minta-rajzKülönben most nemcsak a művészvilágban, egy korán kialudt fiatal élet viszontagságait és tanodát és czélszerüen fölszerelt műtermeket, hol a
hanem a társaséletben is ugyancsak napirenden egy, kövesektől értett, de mindenkitől szeretett, jobb művészek tanácscsal, útbaigazítással képezzék
van a bukás. A kegyetlen hideg jégpánczélba szo- nemes lélek képét. A gyöngéd emlékeknek egész a tehetségesebb tanitványokat.Szerezzünkrajzminritotta a Duna hullámait ésa városliget tavát. sora vonul át e munkán, melyekkel bátyja a fiatal tagyüjteményoket és mindenekelőtt szerezzük meg
Ezeken folyik most a korcsolyázás reggeltől estig. tudós pályáját bölcsőjétől koporsójáig kiséri. Le- az Eszterházy-képtárt,mely mégmindigveszélyben
Különösen a városligetbon főúri hölgyek verso- irja gyermekkorát, honvéd-életét, tanári és irói forog,s az Erdélyben létezö, remek festményüket
nyoznek az urakkal, és az egész igazán festői lát- munkásságát. Tudományos működésén kivül le- tartalmazó b.Bruckenthal-féle képtárt is.Koronként
ványt nyujt. Czifra, lengyel öltözetek, minden- forditotta a portugál irodalom legnagyobb kincsét, műkiállitások tartását is czélszerü volna oszközölni
féle szinü ruhák, prémes bundák tarka csoportban Camoeus „Luziádá"-ját és le akarta még Cervantes a kormány megbizásából s a képzőmüvészeti társumozognak. A nők közül legfáradhatatlanabbak „Don Quixoto"-ját is. De terve kivitelében meg- latot évi államsegélylyel országos műintézetté
AndrássyManóné grófnő és Tűrr István tábornok akadályozta kora halála.
emelni. Végül szükséges lonno nyilvános: műemléneje, a franczia császár unokahuga. Különben e
Tulajdonképeni szépirodalmi felolvasás csak kekot, nagy középületeket állitani falfestményekpapokban a magas rokon pályája is igen sikamlós. kottő volt : Dalmady költeménye és Rákosi Jenö kel és szobrokkal, miután eze:c ápolják a nemzeti
idyllje. Amaz „Fiam láttára" czimet visel és önérzetet, fejlesztik a hazafias érzelmeket és képzik,
gyöngéd, lyrai hangjaival megnyerte a közönség nevelik a nép izlését.
A Kisfaludy-társaság közgyülése. tetszését. Emez Vörösmarty „Szép Ilonká"-já
A 146 lapra terjedő könyv, melyet az egyetem
dramatizálva. A fölolvasott töredék szép nyelven
— Február 5-én. —van irva és sok benne a sikerült naiv vonás. Meg is budai nyomdája a legnagyobb izléssel állitott ki,
b.Eötvös Józsefnek van ajánlva,és nem szakemberre
A magyar szépirodalomnak ritkán vannak éljenezték. Rákosi különben ügyos felolvasó is; drá- nézve is igen érdokes olvasmány.
ünnepélyei. Ilyenek majdnem kizárólag a Kisfa- mailag adja elő dráma-töredékét, melynek minden
ludy-társaság évenként február 5-én, mint Kisfa- élénkebb vonását szerencsésen tudta kiemelni.

A hét eseményei.

** (A munkácsi vár,) melyben jelenleg állami lomba is hozott, midőn saját inasa árulója lőn, és
fegyenczek vannak elhelyezve, nemsokára meg- a photographus hűvösre került. A kutatásnál
** („Szépirodalmi Közlöny") czim alatt, Fe- szünik fegyintézet lenni. A fegyenczeket a többi még nehány kész bankót találtak szobájában.
kete Bernát kiadásában,Szana Tamás szerkesztése intézetekbe elosztják, a várba pedig honvédeket
fellett uj szépirodalmi, művészeti és kritikai he- szállásolnak.
tilap fog megindulni aprilistó'l kezdvo.
** (A honvédtiszti állomások,) hir szerint,
Adakozás.
** (Megjelent:) „Kossuth Lajos mint a magyar mind be vannak már töltve, sőt az előjegyzések is
A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez bekülíiép vezére és tanítója. Aranymondások stb.Kossuth oly nagy számuak a megürülendő állomásokra,
detett :
aiüveiből." Szerkesztette és életrajzzal ellátta^áor hogy a honvédelmi miniszteriumfigyelmeztetteaz
a Batthyány-emlékre i ft. = Ez összeget SenyéImre. Négy képpel. — Tiz ivnyi szöveg 8-ad rét- egyes parancsnokságokat s hatóságokat, hogy több
ről
Borsodmegyéből Tőrös Pál ur küldöttébe hozben. Kiadta Heckenast Gusztáv. Az igen csinos kérvényt felküldés végett el se fogadjanak.
zánk
; jan. 27-én Bodván tartott vadászati öszejöczimlappal ellátott kötet éra 1 ft.
** (Erdélyből) táviratilag értesitik a honvé- vetelök alkalmával, kis társaságuk közt gyült be.
** {Értesítési) Steinfeld Béla, sárospataki delmi miniszteriumot, hogy a nagy havazások e
A honvédmenházra Balatonfőkajárról Nagy
öyomdász a„Sk:ócziai úti levelek" nagyszámu elő- roppant hideg teljesen lehetlenné tette az ujonezo- Áron községi jegyző által 97 ft. 18 kr. küldetett
fizetőivel tudatja, hogy az emlitett mű példányai zás folytatását. A sorozás tehát egy időre egész be, mely összeg részint egyes adakozásokból, ré~& hó végéig okvetlenül szótküldetmek. A nehány hetiErdélybea megszünt.
szint a febr. 5-én tartott tánczestély tiszta jövedeltésedelmezést, a nem remélt számmal jelentkezett
** (Az idei nagy hadgyakorlatokon,) melyek méből folyt be. (A részletes kimutatást tartalmazó
•előfizetők miatt rendezett második kiadás és a a Lajtha melletti Brucknál tartatnak, több hon- levelet társlapunk, a „Politikai Újdonságok" legHassan készülő diszes tájképek okozták.
védcsapat is részt fog venni.
közelebbi számában közöljük.)
** (Uj zenemüvek.) Táborszky és Parsch kia** (A monstre-küldöttségek) divatba kezdenek
dásában legujabban a következő zenedarabok je- jönni. Legutóbb Somogymegye határozta el, hogy
JSenizeti s/jnhaz.
lentek meg: „Emlékül" („Hűtlen levél, meg is monstre-küldöttséget meneszt Pestre a báttaszékPintek, febr. 4. Elöször : „Lukánusz." Eredeti szomocsaltál," dal) szerzé és gr. Wenckheim Krisztina kaposvár-zákányi vasut tárgyában s e küldöttség
úrhölgynek ajánlotta Stoll Péter ; ára 60 kr.ugyanazon lépéseket fogja megtenni, melyeket a rujáték. 5 felv. Irta r V. Szathmáry Károly.
Szombat, febr - ). „Fidelio," Opera 2 felv. Zenéjét szerz
"Ugyan rózsám szerotsz-e még." „A kisasszony." jászberényi küldöttség tett.
Betboven.
>>A faluban a leányok azt mondják" és „Sárga li** (A Deák-párt f'ehr. 9-ki értekezletén) a kulVasárnap, febr. 6. Másodszor : „£»fea»tiS2."
liom," zongorára szerkeszté Tisza Aladár; ára 60 tusminiszter előterjeszté költségvetését, kikérvén rá
Hétfő, febr. 7. „Három egyszerre." Vigjáték 1 felv.
,. kr. >,Csikós csárdás," zongorára szerzé s Ramazet- az értekezlet véleményét. Egyszersmind a püspöki Irta Kisfaludy Károly. És „A festő álomképe"'Ballet 1 felv.
*er Vincze urnak ajánlá Farkas MÍ8ka; ára 60 kr. székek üresedése által származó intercalaris jöve- Szinre alkalmazta Campilli.
Kedd, febr. 8. „A sevillai borhely." Opera 2 felv. Zedelmek hovaforditásáról emlékezvén meg, elmondá, néjét szerz. Rossini. — (Balázsné Bognár Vilma assz. elsö
hogy e jövedelmek az 1544. XX. t. cz. és az azt felléptéül.)
Eözintézetek, egyletek.
Szerda, febr. 9. „A jó falusiak." Színmű ö felv. Irta
megerősítő 1550-iki törvény értelmében egyházi
** (A magyar tud. akadémia) harmadik, ter- és iskola czélokra levén fordítandók, bár időköz- Sardou. Ford. Paulai és Szerdahelyi. il
Csütörtök, febr. 10. „llarczos bál. Opera 5 felv. Zemészettudományi osztályának 8-kán tartott gyülé- ben az egyes uralkodók önkényesen intézkedtek e
néjét szerzette Verdi.
sén dr. Hirschler Ignácz: ,,A dohányzás és szeszes tárgyban, a miniszter a nevezett törvényt tartja
italokkal való tulságos élés hatása az emberi egész- szem előtt.
ségre,különösen szemészti tekintetben" czimü érte— (Halálozás.) Épen most értesülünk a legSAKKJÁTÉK.
kezést tartott. Utána Szily Kálmán adottelő ne- őszintébb, szeretetre s tiszteletre legméltóbb mahány adatot az üstökösök pályájáról.
gyar jellemek egyikének, Bibó Károly kis-kun533-ik sz. f.
** (Magyarország czimere.) A történelmi halasi birtokos = s volt kerületi kapitánynak f.
S h i p w o r t A. B-töl.
társulat utolsó ülésén b. Nyári Albert arra figyel- hó 9-én, életének 68-ik évében történt haláláról.
(Bilsdaleban.)
meztetett, hogy mily helytelenül rajzoltatik a ma- Az elhunytban a régi idők egyszerü erényeinek isgyar czimer a képviselőházban,ugy a főrendeknél is mét egy képviselője költözött el.
Sötét.
hamisan v»n a magyar czimer elkészítve. A törté** (Homonnáról) irják nekünk, hogy ott 22
nelmi társulat Ipolyi Arnold, Eómer, b. Nyári Al- foknyi hideg van s a mi emberemlékezet óta alig
bert, Horváth Árpád és Nagy Imre tagokból álló történt, a kutakban is megfagy a viz.
bizottságot küldött ki, a czimer meghatározására.
** (Egy ismeretlen egyén) kedden éjjel a
E bizottság jelentése szerint Magyarország czi- Duna jegén át Budára akarván menni, midőn a
mere kettészelt paizs, melyen jobb oldalt 8 ezüst jég közepére ért, az hirtelen beszakadt, s az isvonal, balról pedig vörös mezőben hármas zöld meretlen a jég alatt nyomtalanul eltünt.
halmon arany koronán ezüst kettős keroszt emel** (Földrengés) volt jan. 31-kén Debreczen
kedik. A paizs fölött van az ország koronája ; tájékán, melyet Nyirbélteken, Debreczentől több
— a paizst kétfelül egy-egy genius (angyal) mértföldnyire is éreztek.
tartja.
** (Ó Felsége) 5000 ftot adott a bécsi szegényeknek, tüzi fára, a sámfáivi (Vasm.) tüzkároEgyház és iskola.
sultaknak pedig 500 frtot.
= (A pesti ref. gymnasium) Balassa Antal** (Az első honvéd-zenekar) alaptőkéjére Konak már általunk is emlitett hagyománya folytán lozsvár városa 5000 forintot ajánlott fel olyan
120,000 ft tőke, s mintegy 35—40,000 frt értékü formán, hogy e tőkének kamatait 300 forintban
függő jövedelemnek jutott birtokába, melynek fe- évenként mindaddig kiadja, mig a honvéd -zenekar,
le részo a gymnasiumra.folo pedig rokonfiuk segé- mint honvéd-zenekar fönmarad.
lyezésére forditandó. — Megemlítjük egyuttal,
** (Jeney Kornéliák, a.,) a szini-tanoda volthogy a post! ref. egyházi közgyülés az elemi isko- növendéke, a bécsi várszínháznál sike-es próbavizslákat községioknek nyilvánitotta.
t
f
c
e
d
e
f
g
b
gálatot tett.
Világos.
** (Mikin nagyváradi kanonoktól,) ki a zsi** (A szini-tanoda igazgatóságáról) Gyulai
Pál lemondott. Több időt szándékozik szentolni natra Rómába utazott s minden vagyonát Bécsben
Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.
irodalmi munkásságra, melyek sorát bizonynyal hagyta, több mint 200,000 ft áru vasutrészvényeRomhányi befejezésével fogja kezdeni. A jövendő ket raboltak el bécsi lakásáról.
Az 528-ik számu feladvány megfejtése.
szinész nemzedék műizlésénekjobb irányban fejlő** (A csókái birtok), melyet a Barber és
(Bayer Konrádtól.)
désére ő igen üdvös befolyást gyakorolt — s le- Klusemann-czég csak a mult évben vett meg
Világos.
Sutét.
mondásába csak az esetben fogunk belenyugodni, 855,000 frtért, most a Schwab Lőrincz czég tulaj:
1. H c 8 - e 7
1. B d 7 - e 7 :
iia ez őt visszaadja az irodalomnak.
donába ment át 1 millió frtért. Barber és Kluse2. B c l - c 4 f
2- d ö — c 4 :
mann egy év alatt tehát 145,000 frtot nyertek a
3. B h f t - d ö t
. . . - . . • 3- K < U - d 5 :
birtokon.
4. d3—c4:-i- . . . • • • *• K tetsz. szer.
Mi ujság?
5 Vezér ad mattot
** (Mentzl fényképész Pécsett) bankóhamisiH e l y e s e n fejtették m e g : Vestprémhen:Fülöp
József.
** (A királyné) 50 frtot küldött utólagosan tásba elegyedett. A bankjegyeket fényképezte, és
az irói bál jövedelmének növelésére. A báli meg- mint mondják oly ügyesen, hogy alig lőhetett föl- — Miskolczon: Czenthe József.— Homonnán: Farkas Bertalan. - Jászkiséren: G^rnbes István és László. - A pesti
hivót még Rómában kapta meg.
ismerni az eredetiektől. Már néhány tizost forga- gakk-kör.
^________

Irodalom és művészet.

TARTALOM

HETI-NAPTÁR.
Hónapi-és
hetinap

Katholikus és protestáns
naptár

Február

Gfirőg-orosz
naptar

Január (ó)

Izraeliták
naptára

Adar B.

Hold
kél

nyüg.

f. P . 6. p. d. p
324 35 7 l l 5 18
325 36 7 10
20
326 36 7 8
22
327 37 7 6 Id 23
328 37 7 5 |5 25
J329 387 3 28
1824.Sabb. 330 38 7 0i 29
Hold váKorasai. ® Holdtölte 16-án 4 ór« 44 perczkor.

Vasár BHetv.v. Agáb BHedven v. lFebr.DTr.k.
Hétfő Bálint
Bálint
% Kriszt. bem.
Kedd Fauszt., Jovit.
Fausztin
3 Simon Ann*
Szerda Julianna
© Juli
4 Izidor
Csőt. Donát
Theodul
5 Agatha
Pént. Simon, Flávián Concordia
6 Bukol pápa
Szóm. Mansvet püsp. i
Zsuzsa
7 Partén püsp.

12 Jozsef
13
14
15
16 Jozafat
17 Jozue

hossza { kél
1.
109
123
185
151
166
181
196

p
30
17
26
57
42
32
21

17
SS
36
52 i
18;
88!
öl i

Felekiné, Munkácsi Flóra (arczkép). — A vénasszony
és a próféta. — A bölcs biró. — Tamás, a nagy (folyt.)- —
Kossuth elfogatása 1837-ben. IX. — A debreczeni szinház,
nyüg.
(képpel). — Képek a pusztáról (képpel). — Adomák és
6. P jellemvonások a skót életből (vége). — A vasipar. — Egy
5 16 kis adat. — Egyveleg. — Tarhaz: A hét eseményei. — A
6 6 Kisfaludy-társaság közgyülése. — Egy érdekes nj könyv. —
6 50
7 29: Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egy8 0 ! ház és iskola. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Sakkjá8 31 ! ték. — Heti naptár.
8 59
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. ÍZ.)
*

7'

•%d^Z.

\\|

91

90

HIRDETÉSEK.
Ez

a l e g o l c s ó b b

Párisi legyezők
2.50, 3,4, 5, 10, 30 ftig.

Karlsbadi porczellán.

ST

Oxford eszenczia

613

•Si

különösen ajánlandó:
ll frttól50 írtig Thea-készlet 6 személyre
20

50

40 „ 250 „
3.50
350
„ 12
12 „

Egy üvegese ára 50 kr.

4.50 frttól 15 ft
35 „

Reggeliző kávéra 8 theára 1 és 2
személyre Platteau-val vagy a
ol)
nélkül
2
25,
Konyha-edény porczellánból vagy Chainot-földböl mindon nagyságban és alakban a legolcsóbb árakon; továbbá mindennemü porczellán-tárgy.
A főraktár van:

Virágregé
Negyedik kiadás.

Szinnyomatu czimmel.

724(6-16)

713 (4 -4)

8-rét 320 lap) füzve 2ft. 50 kr., vászonba
kötve 3 ft. 60 kr., diszkiadásban 5 ft.

HeckenaSZt CllSZtáv könyvkiadó-hivatalában Pesten,(egyetem-uteza 4. sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kaphatók:

Ujabb kori

ISMERETEK TÁRA.

tekintettel az egyes szók helyes kiejtésére,

rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete a különböző értelmeinek
körülírás által meghatározott szabatos előadására, különösfigyelemmellevén
a természettudományokban, az uj törvényhozásban a kereskedelemben stb.
szokásos szak- és műszavakra.

Irta Dr. B A L L A I * !

MÓR tanár.

<x

NÉMET-MAGYAR RÉSZ.

MAGYAR-NÉMET RÉSZ.

Harmadik kiadás.

Harmadik kiadás.

CB J5

pr «o

s- 5 *< %

< a-

I-

< 85

se g
«9 9

t

a magyar irodalmi művekben,
niÍIián és hivatalos iratokban, hírlapokban, folyóiratokban
és

TÁRSALGÁSI NYELVBEN
gyakrabban előforduló

idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére*

RÖGE ISTVÁN PESTEN,
ajánlja

gépgyárából (soroksári-uteza 2. sz.)
tisztogató és zsákolóval ellátott
e mellett
6 lovas hordozható hajtóművel, mely szintén uj szerkezetű 2 lóerejénél könnyebb járató,
végre

Heiitzinann-féle, amerikai cséplő-gépeit

1,2,3,4, 6lóerővel; mindenféle nagyságu szecskavágó-gépeit, kéz-és lóerőre; különféle nagyságu répavágóit, kakoriczamorzsolóit, ekéit, boronáit, bor-sajtóit, sódaráit, valamint ló-és gőzerőre alkalmazott őrlőmalmait; minden nagyságu fekvögözgépeit mozdonyait
és vízszivattyúit. Gyártmányainak jósága s tartósságáért kezeskedik.
R O C K . I S T V A I V , gyártulajdonos.

Csak alapos gyógyitás biztosit ntóbajok ellen.

s tehetetlenséget,
elgyengült férfleröt,

gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnUon fökórházban kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
kis mező-uteza 83. sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett gyógytár szomszédságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 1 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
675 (12—12)

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető:

a Dorvégiai Bergen városból való valódi iíorscli-májlial/sirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- é«
tfldöbajokban, scropümius cs racuitta, köszvény éscsnz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokbaa
gygy
alkalmaztatik.
%Wá"li 1
A
gyógyszerész B 6 c s b e n,
008(32-50)
„ z u m Storeh" Tuchlauben.
JÍJL\WJLJIJ

(%

S h "

T h l b

3

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
616 (8—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,
a férfi és n6i ivarszerek boncztani ábráival.

Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik gzá m u
saját házában.

Titkos

betegségeket

®®T A főraktár létezik: « l

TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-dik szám alatt.
5 UHL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.

a

MAGYARÁZÓ SZÓTÁR

Ötödik javított és bővített kiadás.
irta BABOS KÁLMÁN.
Magyar-német vagy német-magyar rész külön, füzve 2 ft. Vászonba kötve
8-adrét (328 lap). Boritékba füzve 1 ft. 80 kr., vászonba kötve 2 ft. 40 kr.
2 ft. 50 kr.

731 (4-6)

3

3

Közhasznu

FOGARASI JÁNOS
a legujabb és legjobb kútfők után.

g- SO

ÍJ*.

Hét kötet. —(684; 666; 666; 672; 664; 628; 476 lap, nagy 8-rét) füzve egy-egy
kötet ára 2 ft., a hét kötet együtt fűzve 14 ft. Vászonba kötve 20 ft.

8-rét (863 lap. Boritékba fűze 4 ft. Franczia 8-rét (728 lap). Boritékba füzve 4 ft. Franczia bőrbe kötve 5 ft.
bőrbe kötve 5 ft.

NÉMET ÉS MAGYAR SZÓTÁRA

l

US

Tudományok s politikai társas élet encyclopaediája.

II. kötet.

I. kötet.

Ara egy bepecsételt eredeti katulyának i ft. — Használati utasitás minden nyelven.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő
hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csnzos fogfájdalomnál, végül
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb." a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Pr
9

T3

Uj teljes magyar és német szótár,

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a §eidlitz-porak oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
minden ejcyes katnlyat, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Pesten, váczi-utcza 19. szám alatt

Tompa Mihály.

ar

Vidéki megrendelések az árak utánvétele mellett a legpontosabban intéztetnek el.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

Türsch F.-nél

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4.sz. a.), megjelent és minden hiteles könyvkereskedésben kaphatók:

Bálvány-utcza, a Mocsonyi-féie házban 1, sz. alatt.
Bálvány-utcza, a Mocsonyi-féle házban I-ső szám.

i&rl&tán: vege 3,4,5,6,8,
*•" Összes árjegyzék
bérmentve.

Raktárak:Bécs s az ország minden
nagyobb gyógyszertáraiban léteznek.
Nagybani megrendeléseket elfogad
Zulin G. cs. kir. szabadalom tulajdonos
Triesztben.
Főraktár Pest s a vidékre nézve.
Török József gyógyszerésznél, királyi
utcza 7-dik szám alatt.
648 (10—10

IS

1

30, 35, 40, 50, ftig.

meggyógyít azon pillanatban minden
makacs fogfájdalmat. Hathatósága a
leggyorsabb s legsikeresb.

1

A DRESSLER J.-féle porczellán-gyárból
Ebéd-készlet 6személyre
12 „
gazdag
„
g g aranyzással
y
6 személyre
él
Kávé-készlet 6

Báli ruhák

A leghiresb s kiz. szabadalmazott

áruhely.

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utoza4. sz.) megjelen
tek és minden hiteles könyvárusnál, kaphatók:

Aradi fogságom alatt
irt

ADATOK
az 184%. évi

szabadságharcz,
különösen

az

Erdély havasai ellen
vezetett hadjáratról.
*rta

Káli

8Wn

/

fc-Pwfalvi Csutak Kálmán,
ra

honvédezredes.

> forint 60 krajczár.

IZÜ! TR)

Riszela Károly fegyvergyáros,
Pesten, országut, a Zrinyi-káföéház átellenében,

ajánlja gazdagon berendezett raktárát revolverek és hátultölto pisztolyokból,
a legujabb és legjobb rendszer után, a legjobb minőségben.
Ököl vagy zseb-revolver, 6
lövetü, 7m/m, kicsiny, egyszerü
mozgással, vésés nélkül . , 9—9.50 kr. markolattal
22—30
Ugyanaz vésve
10—10.50 „ Ugyanaz kettős mozgással, elefántcsont
25—38 „
Ugyanaz elefántcsont markolattal, vésve
14—18 ft. Ugyanaz 12m/m, egészen nagy,
kettős mozgással, 6 lövetü, véÖköl-revolver,9m/m, nagyobb,
sés nélkül
18—20 „
egyszerübb mozgással, vésés
nélkül
11 — 12,, Ugyanaz kettős mozgással, vésve 22—24 „
Ugyanaz kettős mozgással, ébenUgyanaz kettős mozgással, vé.24-36,,
sés nélkül
14—,14.50 kr. fa-markolattal . . . . .
Ugyanaz kettős mozgással, eleÖköl-revolver 12m/m, nagy,
fántcsont
28 — 45,,
egyszerü mozgással, vésés nélkül
14— lg ft. 10 és 12 lövetü revolverek, [diófa-markolattal
28—36
Lefanchenx-revolver csővel,
Ugyanaz elefántcsont-marko6 lövetü, 7m/m, kicsiny, egylattal
45-50
szerü mozgással, vésés nélkül
12—12.50 kr. Lancaster-revolver, 6 lövetü,
12m/m, csövei, nagy . . . .
28
Ugyanaz egyszerü mozgással,
vésve
12.50-13 ft. Egy pár egycsövü hátultölto
pisztoly
9—10 „
Ugyanaz kettős mozgással vésés
léikül
14-14.50 kr. Egy pár kétcsövő hátultölto
15 —18 „
Ugyaraz kett. mozgass, vésve 16—16.50 „ pisztoly
Egy pár egycsövü Lefaucheux
n
"
i)
ébenfa1""
markolattal
18—20 ft. pisztoly
Egy pár kétcsövü Lefaucheux
Ugyanaz kettős mozgással, ele1 8
T20 "
fántcsont-markolattal . . . 2 2 - 3 0 , , pisztoly
Réz-töltések, erősen töltve, száza.
Ugyanaz 9m/m, középnagyságu,
kettős mozgással, 6 lövetü,
_ _ 7m/m.
9nyn^__Jj m / m - ,_
vésés nélkül
16—17 „
3 ft. 20 kr
Ut.
Töltés-tartók, tokok, csomagolás, a legjutányosabban számittatnak.
Vidéki megrendelések gyorsan s a legnagyobb gonddal teyesiuetnels. Nem
tetszésJisetében 14 nap alatt minden fegyver kicseréltetik.
,., l i ? ~ 1 2 )
Valamennyi fegyver loképességeért jótállás vallaltatik

e

8-ik szám.
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frt fogadásul!

Mindönkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Foríy orvos-féle átalános

hogy az egész birodalomban és sok más országban senki sincs, ki miként

Branswetter Janó*
chronometer- és müóras Szegeden

12 éren át külföldön és a franczia Sveicz legjobb óragyáraiban az óramüvészet minden
titkait magáévá tette, a hozzávaló gépeket beszerezte, és Münchenben az elméleti es
g y a k o r l a t i vizsgálatot addig még senki által
meg nem közelitett ercdménynyel letette
volna; ki továbbá üzlete 2 2 évi fónállása óta annyi
órát, és mindezeket, ujakat ugy mint javitásokat,
saját találmányu gépek és eszközök segélyével, 40
évi tapasztalás alapján, saját vezetése alatt oly jó
állapotba helyezte, és személyesen, a zsebórákat
függő vagy fekvő, egyszóval minden helyzetben és
rázkódásokban oly arányosan és pontosan szabályozva adta volna át a t. cz. közönségnek, mint azt
ő tette, és jövőben is tenni fogia. S ^ * Azonfölül tőlem minden óra vevője egy 10 éri, é?
minden javítás megrendelője 5 évi irásbeli jótállásról szóló iratot kap, használati utasítással együtt.
Hogy a mondottak folytán óráim minden tekintetben a legjelesebbek, legpontosabbak és legjutányosabbak, az magától értetik.
fi(F Igen gyakran ismétlődött utánrendelések és dicsérőlevelek cs. k. katonai és polgári
egyénektől, valamint órásoktól, még fővárosokból is, bizonyítványok, bizonyitékok töménytelen száma, mik a mondottak igazságát megerősítik, nálam megtekinthetők. Segédek
nagy száma, kik nálam dolgoztak és tanultak, ezt szintén bizonyíthatják.
Aranv- és ezüst órák és lánczok am. kir. ellenőri hivatal által raegvizsgáltatvák. és minden
nemben a legnagyobb és legdiszefb választékban kaphatók.
Férfi órák.
Frt. i
Néi órák
Frt.
13-18
10—12 Ezüst cylinder
Ezüst cyl. óra 4 rubinnal
25-30
felpattanó
l
ó
v. arany sz. 12—13 Arany női órák 4 és 8 rub.
31-36
ó
á
nőii óra,
zománcz.
é l l l ffelpattanó
l
ó .1 13—14
314
arany szegélylyel,
36-40
detto, arany fed
cylinder óra 8 rub
15—17
42—48
detto, zománcz. gyem. . .
cylinder dupla tokkal . . . 15—17
42-45
női óra krist. üveggel .
>;
kristályüveggel
. . 1 5 — 17
45-48
detto, dupla tokkal 8 rub.
horg.-óra 15 rub
16,18—20
58-65
detto, zománcz. gyem. . .
borg.-óra dupla tokkal. . 18.20—24
45-48
női horgony-óra . . . .
angol horgony-óra kristályx
>•
krist. üvegg. 56—60
üveggel
" . 18, 20—24
»
>
dupl. tokkal 45—56
ugyanazok duplatokkal . . . 22 — 28
70-80
" " horgony-óra
"
• dupl.
- _ 22-28
detto, zománcz. gyem. . .
tábori
! Serkentő, órával együtt 7 ft. 8 napos 13, mely
» horgony rem. fülnél felhúzható
. 28—361 gyertyát is gyujt 9 ft.
718 (8 — 17;
krist. üvegg. . .
. 35—4.01
Ezenkivül minden egyéb kivánható óra
» detto dupla tokkal
. 38—45'kapható, ugy munkás-órák is.
„ tábori horgony rem.
Arany horgony-óra 15 rub.
y
,
Inga-Órák legnagyobb raktára.
arany fedéllel 45, 50,, 55—60 i
horgony-óra dupla tokkal . . 55—601Mindennapi felhúzással . . 10, l l , 12 ft.
» arany fedéllel 65, 70, 80—100 Minden 8 napi felh . . . . 1 6 , 2 0 , 2 2 *
ony-óra krist.
krist. üvegg.
üvegg. .. .. 42—44
. . . 30,38,36
horgony-óra
42—44 Óra-és félóra-ütéssel
»
arany fedéllel
. 5 6 - 7 5 Negyed- és óra-ütéssel . • . 5 0 , 55, 60 *
28, 30, 32 »
rem. arany fedéllel . . . . 75—130 Hónap-szabályzó
. . 1 ft. 50 kr.
detto dupla tokkal
. . . 100-180 Inga-órák bepakolásaért
_
' Ezüst óralánczok 3—8 i'tig, hosszuk 6 — 15 ftig. 3-nias számu aranylánczok rövid
15—70 ftig, hosszu 35—100 ftig. ! • " " Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
0BT" Órák, arany s ezüst a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. ajV Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett pontosan teljesittPtnck.

SEB-TAPASZ,

mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapitó hatása által
leggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
bajokban. — íly baíjok a torokgyuladás,
légcsőhurut,
b ő r k é s - barnaság,
hártyásgyik (Croup,
'angina) mindenne*£mü megsértések, haSrapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható
sebek,
megforrazások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapítással — rögzött
ídaganatok, gümők,

tályogok, pokolvar
(carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivaes, csontszü, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz; továbbá a szülés
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkertilhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mütét és fájdalom nélkül
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünő sikerdus eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított cs elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 5 0 kr. és 1 frt,hasanálati utasítással együtt.
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész
urnál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
udv. és Sfholtz j a n o s a „szentháromsághoz'" nevezett városi gyógyszertárában, és
Emresz K. a váczi-utczáb&n az ,.arany oroszlányhoz" és az uri-utezában a „két
matrózhoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. —
Budán: Pichler Gyóző kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaschek E. gyógysz.
és a császárfürdöi dohánytözsdében. — Bécsben: Plebán F. Xav. gysz. urnál (Stock
im Eisenplatz) Nr. 1. Dr. Girtlergysz., Freiung 7. sz., dr. Strasky Nándor Ka'rntnerstrasse34. sz. a. — f rajtában : Fürst J. — Grazban: Dr. Grablovitz V — A r a d o n :
Szarka J.-nál. — B.-Ujfaiun: Vass Jenö. — Békés-Csabán: Biener B. — Debreczenben: dr. Róthifcimek V. E. — Dana-Földvaron: Nádhera P. — E g e r b e n : Plank
(ry. és Schuttáp .T. gyógyszerész. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekújvárott:
Conlegntí J. — Esztergomban :Kégl L. — Gyöngyösön: Kocianovich J . — Győrött: Lehner F. — lI.-Szoboszlon.-Beszédes J. —Hajóson: Az ottanim.k. postahivatalnál.— H.-M.-Vásárhelyen :Oblat L.— Hogy észen: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólsvan: Maiéter Alb.
Kaposvárit: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. — Komáromban : Grötschel Zsigmond. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. —
Maros-Vásárhelyt: Bucher M.-- Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J . — Mohácson:
ily czimü, képekkel diszitett, népszerü munkára.
' Kreitl G. — N. KanizsáníWajdits J. — N.tSzebenben:Zöhrer J.F.N.-Szombaton:
PántotsekR. — N.-Varadon: HuzellaM. — Nyir-Báthoróh:Sztruhár J. Xyiregyházan: Kovács S. — P a k s o n : MalatinszkyS. — Pécsett:SipöczJ. — Podolinban:Fayx :
József. — Pozsonyban: Pisztóry B. — Rimaszombatban :HamaliárK.— Rozsnyón
Posch J . és Hirsch J. N. — Sopronban: Bock Gy.— Selmeczen: Vitkovics János.—
Szabadkán: Hofbauer V. — Szathmáron : Jurácsko D. — Sz.-Fehérvárott: Braun
J. — Sz.-Györgyőa: Xeumann F. K. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvár o t t : Pccher J . É. ésQuirinyA. gysz. — Te csőn : Ágoston Gy. — Ung v á r o t t : OkoIlicsny J. — Vasvart: Árady P. és Rossás A. — Versetzen: Fiam L. — Veszprémben: Ferenczy K. — Z á g r á b b a n : Mitlbach Zs. — Zirczen : Tejfel J .
Kolozsvárott: BINDER K., gyógyszerésznél.
Egykoru folyóiratok, jelesebb honi s külföldi munkák, emlékiratok s szemtanuk előadása
Brassón: FABICK E. és GYERTYÁNFFY I. cs FIÁNÁL.
nyomán. — 50—60 negyedrétü iven, 70—80 képpel.
Hátszegen: MÁTÉFI B. gyógyszerésznél.
Czernowitzban: S( U M I U H J.-nál.
F ő r a k t á r Moldvaorszagra nézve: Jassiban: .IASSINSK1 A. gyógyszer.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak. kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítő|8<g* Megjelent eddig az I. és VIII. füzet. I g j j
jéhez F Ö R T Y LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.
643 ( 2—6)
Nincs korszak a magyar nemzet történetében, mely az események rohamos fejlődése
folytán, mélyebb nyomokat vágott volna nemzetünk életébe, mint az 1848—1849-diki
JPJF* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
véres dráma. A magyar, tömörülve a jogvédelem zászlója alatt, ekkor mutatta meg a
beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telesittetnek
világnak, hogy méltó helyet foglal a nemzetek sorában, s gyáván nem fog elcsencvészni soha.
Nagy napok voltak azok s illö, hogy az unokák tiszteletben tartsák azokat!
Most, midőn a sajtó szabad s nem szegik szárnyát a gondolatoknak — ugy hiszszük, a magyar olvasóközönség kedvesen fogja venni oly munka megjelenését, mely a
szabadságharcz hiven s népszerü nyelven irt történetét tartalmazandja.
Alulirt kiadó ugyanis tapasztalván, hogy a magyar irodalom még nélkülöz oly Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelenmúvet, mely a magyar szabadságharcz történetét népszerü, világos, mindenki által
tek és minden hitele* könyvárusnál kapható:
könnyen érthető nyelvezeten adná elő, legközelebb e nemben egy böterjedelmü és
mindamellett igen ölcsó munkát fog közrebocsátani, melyre ezennel folhivjuk a nagyközönség pártoló figyelmét.
A munka igen csinos kiállításban füzetenkint fog megjelenni — mintegy 50 — 60
ivnyi, 4-edrét alaku, terjedelemben, mely egy jó izmos kötetet tesz ki.
Hozni fog minden egyes füzet 6 8, a szöveg közé metszett csinos képet.
Ezenfölül mellékelve lesznek még a műhöz csntatérképek, melyek könnyen szemlélhetővé teszik a csaták mikénti lefolyását. Szóval, kiadó mindent elkövet, hogy a munka
minél diazegb s érdekesebb kiadásban jelenjék meg.

Figyelmeztetjük az alnlirt kiadó-hivatalban megjelenő

A MAGTÁR SZABADSÁGHARCZ
története, 1848—1849.

Az egész munka elöfizetési ára 3 ft. (Késöbbi bolti ára 4 ft.)

A telekkönyvi törvény
gyakorlati alkalmazása.

Elöfizetési ára:
a 1 0 füzetben megjelenő teljes m u n k á n a k
S ( F * Az elöfizetési
mellett kifizetendök.

• • • • . . . .

3 forint.

pénzek a kiadóhoz bénnentve intézendók vagy utánvétel

Pest, egyetem-utcza 4. 8 Z .

Irta

Fiedler Ignácz.
A felek és ügyködők használatára.

Ajánljuk a korszerű müvet a közönség pártfogásába.

Heckenast Gusztav, kiadó.

Tizenhetedik évfolyam.

Vargyas Endre.

Második Erdély telekkönyvezésére való tekintettel átdolgozott és bővített
kiadás. 1869. (8-rét. VIII. 311 lap). Füzve 2 forint.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, február 20-án 1870.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
r* Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
. .
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Vjsag és Politikai újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásn&l 10 krajezárba; háromszor- vagy
obbszön igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad HIOSIHII: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Iliiasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Hertelendi

Gábor.

A természeti hivatás megértése és kö- rában találjuk; azonban nevének hervadhavetése folytán választott pálya tesz nagy- tatlan hirét a franczia háborúk alatt szerezte.
gyá és kitűnővé; legkiválóbban tapasztal- Midőn 1793-ban az Offenbach és Esslingen
hatjuk ezt a hadi pályán, melyen nemzetünk ellen intézett előnyomulásnál hősiességének
a legutóbbi időkig oly tehetségeket és hő- első kitünö jelét adta, az Elsassba visszavonusöket mutathat fel, kik szerény körből ön- láskor a wendemheimi erdőben sebet kapott,
erejök által kiemelkedve magasodtak fel, a melynek fájdalmait nemcsak a gyógy tudomagyar névre hirt és dicsőséget árasztan- mány enyhité, de az elismerés is, melynek
dók. íly belsö hivatás sugallata folytán emel- folytán 1794. jan. 15-én örnagyságra emelkedett hőseink sorába azon férfiu is, kinek tetett. Felgyógyulása után Riesse tábornok
arczképét és életvázlatát itt
közöljük.

Hertelendi Gábor, réari
magyar nemes családnak ivadéka, Hertelendi Ádám és
Csáni Erzsébet fia, — mint
maga följegyzé — 1742-ben,
szept. 7-én Vasvármegyében
Grosztony helységben született. Iskoláit Kőszeg városában járta, de lelke a katonai
pályára vonzá, s szülői tudta
és akarata nélkül tizenhét
éves korában, — mint maga irja életrajzi adataiban
Ü_
letése helyiből titkon lett'eltávozása után katonává lett."
Esztergomba vetődött a bátor
fiu és ott 1759. febr. 27-én
gróf Kálnoky Antal huszár
ezredébe felcsapottközlegénynek.
Itt kezdte Hertelendi azon
ismereteket és tudományokat
magának megszerezni, melyek választott pályáján előmenetelére nézve okvetlen
szükségesek voltak; és kitartó
szorgalmával végre elérte,
hogy nyolcz évi és három
havi közlegénység után 1767.
jún. 1-én tisztségre, még pedig ezredesi segédségre emeltjtett. Ezzel az út előmenetel e meg volt törve. 1776.
^•l-énfőhadnagygyá,1783.
))SZ

1787
P e d i £ másod- és
föszázadossá
lett M CZ" 1 6 " á n
asra
zet ' § a b e k ötörekvő
igyekevetkeze
sokáS« török háboru nem16-án a l ? a s b t é r t n y i t o t t M a r l 7 8 9 - szept.
vatalos f I Í ! P ? l u n g i merész vállalatnál a hiad
i jelentésben a kitüntetettek sö-

H E R T E L E N D I

GÁBOR.

dandárénál Rochefort vidékén az előőrsök
vezényletével bizák meg, hol alkalma nyilt
belátását és vitézségét a legfényesebben igazolni. Igy történt, hogy itt 'nemcsakUöbb

héten át szigoru ébersége által az elöörsi
terhes vezényletnek emberül megfelelt, hanem egyedül az ő belátásának és tapasztalatainak volt az is tuiajdonitható, hoy a Maas
folyón keresztül a dandárcsapatnak — különösen máj. 29-én Boiselleböl Dinant-on keresztül — veszedelmes visszavonulása, iaz
ellenség ellenében sértetlenül megtörténhetett. E siker jutalmául 1797-ben alezredes
lőn; a cassanói csata pedig (1799. ápril 27.)
a Mária Terézia keresztjét
hozá meg később (1801.)
számára. Ugyanis, az Ott és
Zopf-f&LQ osztályok, melyek a
jobb szárnyat képezték, Moreau franczia tábornok heves
támadásait már alig birák kiállani; Vaprio az ellenség kezébe esett, és e szárny több
császári zászlóalja már a szétszóratás és megsemmisítés pillanatában állott, midőn Hertelendi osztálya élén az ingadozó zászlóaljak oldalán
terem, és háromszor egymásután vitézi rohammal támadja
meg az ellent, mig végre ezredének még két osztályát vonva
magához, a francziák balszárnyának közepére tör, itt is
kétszer merényel támadást,
mire azután az ellenfél,e részen
teljes rendetlenségbe hozva,
meghátrált; egy hatodik támadása pedig egész ezredével
teljesen megtöré az ellenség
sorát. Hertelendi e hősi támadásainak kétszáz elesett
franczia lett áldozata, azonkivül háromszáz fogoly esett
kezébe, bevette az ellenség
hadiföszállását Insago helységet, az elönyomuló csapatok pedig ujra elfoglalták Pozzot és Vapriót. Szóval az osztrák hadsereg jobb szárnyának e fényes diadala, mely
egy zászló, tizenkét ágyu, egy
vető mozsár, hat társzekér és
2800 fogoly kézrekeritésével lett koronázva,
— legnagyobb részben a vitéz Hertelendi
hősies támadásainak volt köszönhető. ^Hasonló vitézséggel harczolt Hertelendi Tr e-

