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Miután a házon, melyben árutáram van, közelebb építkezések kezdetnek meg,

végeladást nyitok

Pagliano Girolamo

I flórenci professortól egyenesen ide szállítva, különböző mennyiségben kapható

mindennemű divatcikkekből, úgymint: mindeannemü poptlin. lasfres, mohair,
poils. barége. poroaline, batiszt. jaconas. inoiisselinbol stb. — Továbbá longschawlok, nagjkendök, kész joppok és pnlrtokból

,

j Egy üveg ára 1 frt. 50 kr. Egy tuczat ára 14 ft., M tuczat 7 frt.

esö-köpenyekre.

SMF" Az ismételadók igen kedvező engedményekben részesülnek. * ^ g
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melyeknél az orvosi szer esekély javulást eszközölt. — Kp most érkezett meg e s y
fri-s fzállitmány, melynek valódiságaért kezeskedtetik.
516 (5 - 6)

KÁNYA JÓZStiF.
József-tér 10. sz. a.

A t. 'ez. magyar királyi honvedti*zt uraknak ajánlja magját

CSÁK IMRE
katonai, polgári $ papi öltöny ké*zitö,
ki már az eddig kinevezett honvédtiszt urak nagyobb részének öltönyeiket készíteni
olv szerencsés volt.
548 (3 — 3)
Boltja : ziildfa-ulcza 7 ik szám.

FAGYLALT-GEP.
Többszörösen kipróbált, ugy szolgálati képességre, mint jégmegtakaritásra készitett gépek különösen a

CZUKRÁSZ
uraknak,
ugyszinte a magánzók részére minden
nagyságban legjutányosb árakon kapható

Hayer Ferdinánd nál,
542

rézműves

Török József

gyógyszerész urnái Pesten, király-uteza 7-ik szám.

B8F" tetemesen leszállított árakon. ~%0£

528 (4 6)

Fenyüfa- $ tűfenyő-ki vonat fürdők re!

Van szerencsénk a t. ez. orvos- s gyógyszerész urakkal ezennel tisztelettel tudatni
hogy a Sigmund József urnái Pest, városház-uteza 1 sz. a .,zöld koszorúhoz" czimzett kereskedésben létező erdei gyapotáru- raktárunkat (fenyőfa s tüfenyü gyártmányok s készitmények)legujabbanalegtisztább,legjobb és frisfenyüfa s tüfenyü-kivonat küldeményekkel
láttuk el, s ajánljuk azokat a t. ez. közönség szíves figyelmébe.
Az ezen kivonatokból készitett fürdik áldásdús s ritka gyógyereje különösen kftszvényes. csúzos s ideges bántalmak ellen eléggé ismeretes, s így annak további magaszta-*
lása is felesleggé válván, még esak azt vagyuuk bátrak felemlíteni, hogy a háznál készíthetők s használhatók, miáltal az oly nagy költséggel járó fürdői utazások elmellőzhetök,
dejárul még annak szerfeletti olcsósága, mert egy fdrdő e kivonatból alig 30 krba kerül.
Megnőtt személyeknek egy fürdőre 4, aránylag később 6 - 8 lat szükségeltetik, ez
két pint melegvízben feloldatik s aztán a fürdőbe öntetik.
Egy üvegszelencze ára. mely 1 fontot tartalmaz
1 ft. 8-0 kr.
Egy hordócska 5 font tartalommal
7 » 50 »
különleges használati utasítással együtt.
Isméti eladók illendő százalékban részesittetnek.
•

A Lairftz-féle

(2-3)

Pesten, kecskeméti-utcza 8. sz. alatt, j

540(2—3)

'erdei gyapotáruk-gyára Rondában, a tliüringi erdő mellett^

Láczay Szabó Károly u r kova-malomkö-gyerra Sáros-Pntakon, melynek
készítményei a Londoni világkiállításon jutalom-érmet nyertek, átment egy részvénytársulat birtokába

Sáros-pataki

kovamaloinkö-fryári egylet

Jobbra.

czime alatt:
Már Lát'zay Szabó Károly ur kezelése alatt évről-évre annyira fokozódott
kelendősége ezen frniM'zia modorban készitett malomköveknek, hogy azok, akik
malomkő-szükségletüket ezen gyárból, fedezték, ujabb megrendeléseknél mindig ugyanazon minőségű köveket kívántak, a milyonekot már előbb nyertek, mely körülmény azok
kitűnő voltáról és hasziiavehetöségéről a legkétségtelenebb bizonyítványt nyújtja.
A részvény-társaság, mely Láczay Szabó Károly urat a gyár további vezetésével is
megbízta, — különösen oda fog törekedni, hogy a legkelendőbb átmérőjű kövekből mindig
néhány pár a gyárban készletben legyen, hogy a beérkezendő megrendelések azonnal
teljesítethessenek.
'
A kövek kétféle minőségüok, minélfogva két osztályra osztatnak.
Az I-ső osztályú sáros-pataki kövek keményebb fajuak lévén, nagy előnynyel használtatnak sóz- és iiiümalniokban fehérőrlésre; már első fellépésüknél a franczia
kova-malomkövekkel versenyre keltok és ezek roppant árát tetemesen leszállították, és a
mellett, hogy a franczia kövekkel egy sorba helyezhetők, sőt ezeket némely tekintetbon,
különösen tartósságra nézve, felülmúlják, ezeknél tetemesen olcsóbbak is.

Balra.

vízi,
malomkövek
_
o„ végre a szesz és palmka gyárakban a kukoriczA őrlésre igen kt-resettek.

A legkelendőbb malomkövek ára helyben Sáros-Patakon, páranként osztrák értékben. ^

Atméret:
Ár:
Átmeret:
Ár:

36"
160 ft.
36

120

38"
38"

44

ft.

Tizenhatodik évfolyam.

VALÓDI PAGLIáNO-EYiUP,

Végeladás.

g y Ajánlom továbbá valódi angol waterproofoniat

25-ik szám.

130 ft.

I-sö osztályuakból:

:

40"

42"

44"

46"

180 ft.

190 fi.

200 ft.

210 ft.

11-ik osztályuakból:

4O"

140 ff.

42"

150 ft.

44

44

16O ft.

46'

1ÍO ft.

48"

220 ft.

48"
180 ft.

A fölső kőnek rendes magassága 12", az aljkőé 10", ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral számittatik; alacsonyabbság tekintetbe nem vétetik.
A megrendelések minden pár kőre 50 forint előpénz beküldése mellett, még pedig néhány héttol előbb, mintsem a kövek szükségeltetnek,
történnek, egyúttal pontosan meghatározandó a kő nagysága, a lyuk bősége, valamint az irány, vájjon jobbra vagy balra lészen forgásuk, végre miféle
malomra és őrlés nemére szükségeltetik és melyik osztálybeli legyen a kő.
A megrendelések vagy Pesten Gubitz és Roth uraknál, Széchonyi-utcza 3-dik szám alatt, vagy Sáros-Patakon „A sáros-pataki
^r
kova-nialoinkó-gyári egylet" czime alatt levél utján történhetnek. — A kövek csak készpénz iizetés vagy utánvét mellett küldetnek ol a kikötött időben. — Post, 1869. márczius havában.
^ ^ ^ ^
^^
w^ m&
-A-^W
>U ^ £
Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, június 20-án 1869.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Q V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
fgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.— Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 30 krajezár.

Prielle
A művész élete egy egészen külön világ.
Mint ember, ö is a társaságban él s abban
-kedves vagy rideg, keresett vagy került
lehet; emberszámot tesz, mint a többiek: de
valódi élete, mint művészé, saját külön világába esik. Ha festő vagy szobrász, ecsete és
vésője az ö igazi társasága, gondolatainak,
törekvéseinek megbizottja; ha költő vagy
zenész, a hang vagy szó a mozaik egyes kövecsei neki, melyekből a talajt összerakja,
melyen jár, szeszélyesen, terv szerint, tarkán,
egyöntetűen, hogy mások bámulják s gyönyörködnek benne, a min ö, mint otthonában
találja magát. A színész világa
a szinpad. Mikor a lámpák
meggyúlnak, a zenekar felhangolta a kedélyeket, a karmester leteszi üteny-pálezáját,
s a függöny egy várakozó és
csöndes közönség előtt föllebben: a szinész élete akkor
s
kezdődik. A deszkák, melyek
nekünk csak jelzik a világot:
neki a tulajdonképi világ. Ö
oda idegen jelmezben, költött
név alatt, más által irt szavakkal lép, de saját magát
játszsza azon érzelmekben és
jellemben, melyeket más, a
költő, teremte meg először, de
melyeket ö neki tökéletesen
föl kellett vennie saját egyéniségébe, vagy inkább saját
egyéniségét megtagadva, kicserélnie azokkal, s szive-lelke
égő kohában önmagát s szerepét egygyé olvasztva, valami
egészen ujat teremtenie, a mi
neki, isten s a költő után, a
legnemesebb értelemben sajátja.
A szinészt csak az ismerheti, a ki játszani látta; s teremtő erejét csak az méltányolhatja, a ki kivül is ismeri.
Egyénitö tehetsége nem lehet
puszta utánzás, sem a természeti s életbéli valónak, sem
szinpadi^ példányoknak utánzása. Mint a művészet átalában egyszerre eszményit és
egyénit, ugy a szinészet különösen. Ugyanazon szerep, egé-

Kornélia.

szén a költő gondolatja szerint is, a hány arczképének közlése alkalmát; nemzeti szinművész játszsza, annyi külön egyén lesz. S müvészetünk azon kiváló alakjáét, ki a
mig a költő által teremtett egyén századok- nélkül, hogy az életet valaha ridegen másolná,
ról századokra él s fölkeresi és megtalálja oly végetlenül élethü, a nélkül, hogy a költő
ábrázolóit, a szinész teremtménye csak a által adott vonásokkal megelégednék, azokpillanaté, mint a camera obseura látmánya, jnak vázlatát ezer finom részlettel ugy tölti
mely egész igazságában s színezett voltában ' ki mindig, hogy játéka által épen azt adja,
odavetödik a fehér lapra, de nem tapad meg mit a költő akart, gondolt, sőt sejtett, s k i —
midőn szerepét bevégzi — lelkűnkben hagyja
rajta, s nyomot sem hagyva tűnik el.
Ez átalános észrevételeket bármikor el- egész alakja képét s a legélénkebb vágyat
mondhattuk volna, kivált akármelyik szín- költi bennünk, vajha ne tűnnék el még,
művészről szólva. I)e alig találhattunk volna látásunk s képzeletünk vásznáról.
Prielle Kornélia azon művészek közé tarjobb alkalmat reá, mint Prielle Kornélia
tozik, kiket a természet a színpadra teremtett; nemcsak testi
tulajdonai, könnyű, hajlékony
alakja, szelid, értelmes, kifejező
arcza s ritka báju hangjáért
mondhatjuk ezt, hanem különösen azon hajlamért, mely
már kora gyermekkorában elárulta magát, s öt mindvégig
szenved élylyel kötötte a színpadhoz.
Mármaros-Szigeten született 1828-ban; atyja egy franczia emigráns fia volt, de már
elmagyarosodva; magyar nőt
is vett, Székely Eleonórát s
gyermekeit is magyaroknak
nevelte. Tisztes, bár szegényes
polgári állásukban munkásság
és gond által tartották fenn
magokat. A kis Nellinek, gyermekkorában már, csak egyetlen vágya, öröme, mulatsága
volt: ha a városban színészek
voltak, s ti színházba mehetett.
Kérés, sirás, jó magaviselet,
hizelgés s ígéretek, a gyermeki
kor mindez ártatlan fogása
által ki kellett vinnie, hogy
színházba vigyék, s ott egész
lelke, szive, figyelme a színpadé volt. Aztán, ha színészek
nem voltak, voltak műkedvelő
előadások, s az alig serdülő
leányka élénk részt vett azokban s korán kitüntette magát.
Anyja meghalt. S a mit eddig csak az olvasmányokból és
a színpadról ismert, a szenvedést és fájdalmat, most az élet- ^,
PBIELLE K0ENÉLIA.
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böl is megérezte. Oly érzékeny volt mindig,
hogy olvasmányai vagy a színdarab forró
könyekre indították; korán kitűnt benne ama
nagy tehetsége a szívnek és képzeletnek:
érezni s magáévá tenni az idegen, söt a költött fájdalmat; de csak ha magunk is igazán
átéltük, lesz az idegen fájdalom valóban miénkké, annyira, hogy kifejezni s közölni is
tudjuk. Anyja halála fordulópontot képezett
Prielle Kornélia életében. Mitől anyja talán
visszatartóztatta volna: atyja nem ellenzte,
hogy a színészetet válaszsza életpályájául.
Csak egy kötelék volt, mi visszavonhatta
volna, hat éves kis testvérkéje, Emília, kinek
anya helyett anyja volt, kit elhagyni nem birt.
Egyeztette a két ellenkező benső szükséget,
— húgát is magával vitte, s a színpadra lépett, Tóth István társaságába.
Tizenöt éves volt, fölruházva az ifjúság,
szépség, kedvesség, tehetség minden előnyével ; s első föllépései valóban első diadalai
voltak. A vidéki társaságok egyik legjobbika,
legszervezettebbike akkor a Kilényi igazgatása alatti volt. Sorsa, szerencsésen e társasághoz vezette öt; s Kilényiékben valódi
szerető szülőket talált. Velők járta be Erdély
nevezetesb városait: Dézst, Kolozsvárt, Maros-Vásárhelyt, Szebent, Brassót, s a többi
közt Enyedet is. Hogy e sorok irója, akkor
enyedi diákocska, itt látta öt először s azt
sohasem felejtette el, nem tartozik a dologhoz;
de annálinkább tartozik az, hogy Szigligeti
körutat tevén Erdélyben, őt Enyeden egypár
népszínművében (A szökött katonában és Zsidóban) látta s egyszerre fölismerte benne a
ritka tehetséget, a szép jövőt. „Tiszta, egyszerű, modorosság nélküli előadása meghatott, (írja maga Szigligeti) s azonnal írtam
Bartay, akkori igazgatónak s szerződtetését
sürgettem. Voltak hitetlen Tamások, kik
dicséreteimben túlzást láttak: az idő igazolt."
Valóban, igen. Akkor (1845-ben) mindjárt
szerződtették, s a közönség mindjárt kedvenczei közé sorozta. Azonban csak egy évig
maradt a nemzeti színháznál. S ismét vidékre
ment; igaz, hogy a vidéki szinpadok ünnepelt
csillaga volt, mindenütt taps, koszorúk, dicséret-tömjén, gyöngéd és becses emlékek és kitüntetések halmozták el: de mégis, a fővárosi
színpad ép annyira hiányzott az ő tehetségének, mint ö a nemzeti színháznak. 1859-ben,
tizenkét évi távollét után azonban ismét
visszajött Pestre, s akkor szerződvén, azóta
folyvást s állandó tagja és egyik büszkesége
a nemzeti színháznak.
Olvasóink közt alig lehet valaki, ki öt a
áfeinpadról ne ismerné; művészetéről azért
hosszasan szólani vagy kitünöbb szerepeit
mind elősorolni felesleges volna. Az ö tulajdonképi eleme s valódi szerepköre a föbbranguak vidám, finom, érzékeny s cselszövö
szalonjai légében van. A hamis és kaczér
úrhölgyek találnak benne oly személyesitöre,
kir<il, kivált az ujabb franczía társalgási darabokban sokszor és méltán volt elmondva,
hogy e szerepek Paris első színpadain sincsenek tökélyesebben betöltve, » Prielle
Kornélia világhírének csak azon sajátos véletlen volt az ellensége, hogy franczia leány
létére magyar színésznőnek született. A ki
öt: A csacska nők-, A szövetségesek-, A jó
barátok-, Az utolsó levél-, A Benoiton család-,
vagy A tündér-ujjakban látta, s a jó lelkű vagy
kaczér, nemes vagy könnyelmű, de mindig
szeretetreméltó főrangú hölgy tökélyesen kivitt, részletezett, egyénitett alakját gyönyörrel bámulta benne:"lehetetlen hogy elragadtatás nélkül emlékezzék rá. Szelíd humorát
a Trundusiák(Aesopus),Irmgardok (Gyöngéd
rokonok), Turmdreyspitz grófnék (A bajusz)
nevetséges, de soha nem kaczajt, csak linóm
mosolyt előidéző alakjaiban tünteti ki, melyeken az ember nem szájával, hanoin szivével

nevet, a mi oly mondhatlan jól esik. A legfelsőbb komikum tetőpontjában, a Misantropban, nálunk az őCéliméne-je a legfelsőbb
magaslat. A valódi tragédia nem az ő szakmája; testi- s hangereje sem volna hozzá; bár
kedves Melinda, de a modern féltragédia, a
megindító Gauthier Margit mégis inkább
való az ö finom, pókhálóból szőtt egyéniségéhez; s az Angyal és Démon hízelgő és
makranczos Clarisse-je, mindkét alakjában,
mintha csak számára volna irva.
Magánéletében nem volt oly szerencsés,
mint színpadi világában. A házas élet örömét kétszer kóstolta meg, de rózsáit mind a
kétszer a válás tövisei tépték szét. Kétségkívül, mint ama bibliai nő, nagyon szeretett
s nagyon szenvedett; érzelmeit a színpadon,
a nagy közönségnek élvezet forrásává tette,
bár szivének sokszor a csalódás és keserv
forrása volt, a min mi tapsoltunk, mosolyogtunk és gyönyörködénk. Magánéletéből ritka
szép vonás: hogy családja tagjainak jóltevö
nemtöje volt mindig. Kis húgát, ki most Rónainé, szintén jeles színésznő, mikép nevelte,
már említettük. Később elaggott atyját vette
magához, s öreg napjainak gyámola, vigasza
volt, pár év előtt bekövetkezett haláláig.
Prielle Kornéliát a nemzeti színház nem
nélkülözheti; s sorainkat azon óhajtással
zárjuk be: vajha még sokáig ne is kelljen öt
nélkülöznie!
-á—r—

Az ákáczfák alatt.
Hányszor mulattunk itten,
Akáczok árnyiban,
S feledve gondjainkat,
Kis játszó magzatinkat
Elnéztük boldogan.

támadt a kastély tágas udvarában. Különféle munkások érkeztek Posenból és Thurnból nagyszámú dolgozó eszközökkel és portékákkal telt kocsikkal. Azonnal munkához
kezdtek s rövid idő múlva Lada lakhelyét
egészen átváltoztatták. Kívülről semmi változást nem tettek, kivévén a homlokzatot,
melyre a család czimerét helyezték el, körülvéve kék és fehér szinü zászlókkal. De
annál érdekesebb átalakuláson ment keresztül
a kastély benső része. A nagy teremben a
falak finom fehér és kék damasz-kelmével
huzattak be. Magas emelvényen trón gyanánt gazdagon aranyozott karszéket állítottak fel, a melyre Ladák czimere volt vésve.
E karszék körül diadaljelvényeket, hősi
csatát ábrázoló festményeket, s a Lada családot érdeklő fegyvereket s czimereket függesztettek fel. Az emelvény két oldalára
művészileg kifaragott karnélküli székeket
állítottak. A terem többi része üres volt;
sem karszék, sem közönséges szék nem vala
elhelyezve, az ember azt hihette volna, hogy
kihallgatásra van szánva, épen ugy mint a
fejedelmi palotákban. A szoba teteje gyönyörűen kifestve, a gerendák megaranyozva
s szebbnél szebb jelképes festményekkel ellátva, a terem nagyszerű kinézését nagyban
emelek. A kastély többi része hasonló fényűzéssel ékesittetett. S miért mindezen
előkészületek ? Senkisem gyanitá, még a
ladovo-i lelkészsegéd sem, pedig a munkálatok folyama alatt folytonosan a munkások
között látták forgolódni.

Szűz Mária fogantatása előtti nap reggelén
a környékbeli nemesek mind egybegyüjtettek a kastélyba. Lada mindenkit a legnagyobb szívességgel fogadott. S midőn látta,
hogy vendégei nem férnek el a kastélyban,
Dicsérted kis leányod,
kénytelen volt egy részét parasztjainak
Mily szép , szemérmetes ,
kunyhóiba vezetni. Mind együtt lévén már
Fiacskád átölelted,
azok, a kiknek eljövetelére számított, megS örömbon ége lelked,
hívást intézett hozzájok ugyanaz nap estére
Hogy bátor és eszes.
a kastélyba.
Beszéltük, mindenildBó'l
A meghívottak legszebb ruháikba öltözMi lesz, ha nagyra nő;
ködve megjelentek s a kihallgatási terembe
Tréfáltunk és nevettünk,
Majd olykor elmerengtünk
vezettettek. Csakhamar megjelent Panne
S kitárult múlt, jövő.
Lada aranynyal szegélyezett karmazsinszinü
köntösben. Fején bemélyedt sapkát viselt,
Mondád, ha majd elaggunk,
melyhez magasra felnyúló kócsagtolla raHajunk ezüst fehér,
gyogó gyémántal volt oda illesztve. Oldalán
S betelve annyi vágyad,
Nem adnád unokádat
nagyszerűen aranyozott s drága kövezett
Szép ifjuságodér'.
szablya függött. Járásában s magatartásában
annyi nemesség és méltóság rejlett, hogy
Oh drága nőm, a földön
mindenki megilletödve tekintett reá; nemes
Ki legjobb nő valál,
Nem agg korban, de ifjan,
arczkifejezéséhez s büszke tekintetéhez minVirágzó bájaidban
denki illőnek ismerte volna a királyi jogart
Tépett le a halál.
s koronát. Karján nejét, Panna Ladsino-t vezette, ki fenséges öltözetében, gyöngyeivel,
A gyermekek már nőnek,
gyémántjaival
meglepő jelenség volt. GyöEv év után halad,
Még szebbé lőn leánykád,
nyörű szép s még alig huszonhat éves lévén,
Oh istenem! ha látnád
nem csalódunk, ha állítjuk, hogy oltárhoz
S ölolnéd kis fiad.
készülő menyasszonyhoz hasonlított. Remegve, mint a szél mozgatta levél, hóditó
Oh istenem, ha látnám
Még egyszer arezodat,
tekintettel nézett arra, merre férje végig veHa köztünk itt lehetnél,
zette a termen. Kissé meglepetten jártatta
Egy perezre megjelennél
körül szemeit s ugy látszék, mintha azt kérE kedves fák alatt.
dezné magától: mit jelentsen mind ez ? MelHa látnám lelked fényét,
lettök tnagyar ruhába öltözött kilencz-tiz
A mint szemedben ég,
éves gyermek ment: ez egyetlen fiuk volt, a
Ajkad boldog mosolyját:
család birtokainak s nevének örököse s szüAz élet gyászos harczát
lői szeretetének tárgya.
El tudnám bírni még!
Panne ünnepélyes megjelenése élénk beGyulai Pál.
nyomást tett a jelenlevőkre, mély csend lön.
E néma csendben az emelvényhez értek;
Lengyel ravaszság.
Lada felment a lépcsözeten, nejének s gyermekének
ülést ajánlott, azután levette sip(Történeti beszély.)
káját
s
fennállva
a következő beszédet tartá:
(Folytatás.)
— Isten különös kegyelme által LenII.
gyelország és Brandenburg között történt
Néhány hét múlva, melyek a fennemlitett határ-rendezés idejében kérdésen kívüli állatitkolódzás, sugdosódzás és nyugtalanság potba jutottam. Szerencsésen ki tudtam ke-'
közt folytak le, egyszerre nagy költözködés rülni e kettős szomszédság eröszakoskodá- .

Hangos felkiáltások követték e szavakat.
A shliachtichi-k, kiket Lada már nap közben
illendően megvendégelt, egy kissé hevült
állapotban valának. Most Lada ünnepélyes
megjelenése, a pompa, a fény, mely környezé, az előbb hallott beszéd s e beszédnek
tárgya tökéletesen felizgatta őket. Alig végzé
Lada szavait: „Éljen Panne Lada" kiáltások
hangzottak minden oldalról. Azután e jószivü ajánlattal folytaták: „Adj nekünk kenyeret és szolgálatot." Lada leült trónjára
s kezével csendet intett s szólt:
— Miután Isten s az én kedves testvéreim ugy akarják, egy nyilatkozványt, mely
már elkészült s okleveleket, melyekről csak
a nevek hiányzanak, bocsátók ki, hogy vessék meg alapját ez uj fejedelemségnek.
—• Probosh atya, téged kinevezlek kanezellárommá.
Probosh atya mélyen meghajtotta magát
s hátravonult.
— Panne Godsembo Jakab, téged pénzügyeim kezelőjévé teszlek.
Godsembo köszönt, kipirosodva az
örömtől.
— Panne Naleuch Balthazar, te seregeim
fővezére leszesz. Most nincs szükségem több
miniszterre. A főudvarmesteri tisztet illetőleg, mint eddig, Panne Onoufri Pologa
fogja betölteni. Alkalmilag még egy uj hivatalt állítok fel, mely Lengyelország figyelmét egészen kikerülte. E hivatalt a „határörzö" kötelessége fogja képezni. Kötelessége
leend őrködni határunk sérthetetlenségéresérthetetlenségére;
elzárja az utat a gyanús emberek, kuruzsolók,
koldusok elöl, kik az Odera túlsó partjáról
jővén, nagy mértékben szoktak háborgatni
bennünket. E hivatalt saját fiamra Panne
Aloiciusra ruházom. A jövedelem évenként
harmincz arany s három ló eltartására szükséges összeg lesz.
Holnap védasszonyunk szűz Mária fogantatása ünnepének napján az ünnepélyes szertartás végeztével államunk határaira megyünk, s leszúrjuk a Lada fejedelemség
határszéleire a karókat, azon határszélekre,
melyeket lesz erőm, hatalmam a szomszéd
hatalmasságokkal tiszteletben tartatni. Óhajtom, hogy udvarom hivatalnokai s személyei
a holnapi összejövetelen uj jelvényeikkel
jelenjenek meg. E szerint megbízom kanczelláromat, hogy j O g szerint s a már előre
megállapított utasítások szerint oszsza ki az
udvarom méltóságait megillető okleveleket.
Seregem fővezérének lovas és gyalog katonáim rendbentartása leend kötelessége. Pénzügyeim kezelője a zsoldot fogja kiosztani
v^tiw
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közleményt kerestem, mire figyelmeztetve valék.
Azt ugyan nem találtam meg, — mint rendesen,
ha az ember valamit keres, — hanem találtam
mást, a mi szintén érdokolt. Akkoriban (mert
1850-ben jelent meg) otthon szomorú világ volt;
a legvadabb ostromállapot szigora alatt nyögtünk,
a sajtó bilincsben, még a külföldi lapokból is sokat
kitiltottak az ország határaiból. Alig hiszem, hogy
a London-News e számai is (1850. szept. 7 — 14),
melyek figyelmemet leköték, bejuthattak volna,
ámbár az eseményről magáról volt tudomásunk,,
legalább rövid s vázlatos értesítésekben.
A Haynau esetéről szólok, mikor Barklay és
Porkins urak sörházi munkásai s az utczai nép által
bántalmaztatott s élete is komoly veszedelemben
forgott. Emlékszem, mily jól esott akkor az angol
nép (bár alsó rétegeinek) e részvéte ügyünk iránt,
mert irántunk való részvétből támadták meg hírhedt ellenfelünket. Haynau s az egész kor ma már
a történelemé. Higgadtan, szenvedély nélkül
Ítélhetünk róla s idegeink nem jőne'v a düh rángatózásába, ha róla emlékezünk.
Megszereztem magamnak az angol képes lap
illustratióit, s a szövöget is hozzájok mellékelve ime
küldöm, hogy szerk. ur, ha jónak látja, közölje
mint emlékét egy szomorú korszaknak, mely ma
már, hála istennek, egészen a múlté.
„Haynau osztrák táborszernagy, kinek dühös
kegyetlensége a legyőzött magyarok ellen az egész
czivilizált Európában méltó undort költött s „hentes" melléknevet szerzett számára, a közelebbi hét
folytán Londonba érkezett, miután a bécsi udvarnál kegyvesztett lóvén, hosszabb európai utat kényszerült tenni, czélba vett nyugalmaztatásának elpalástolására.
A táborszernagy ugy látszik nem is sejtette,
mily iszonynyal és utálattal kisérte ez ország minIII.
den osztálya az ő magyarországi vértetteit; s
Panne Lada daczolásának hire csakhamar mindjárt megérkezése után, semmi roszat nem
elterjedt minden tartományban. Mindenütt gondolva, kezdte rendre látogatni a britt főváros
nevezetességeit; a többi közt, szerdán délben Southkaczagták Ladát, s igen természetes, hogy warkba
kocsizott, hogy Barklay és Perkins urak
szomszédai legjobban. Azonban, mivel az uj óriási sörfőzdéjét is megtekintse. Kíséretében két
fejedelemnek teli pinczéje, kitünö szakácsa, egyén volt, unokaöcscse, s egy tolmács. Bár első
s kiapadhatatlan éléskamrája volt, erdeiben tekintetre meglátszott rajtok, hogy idegenek, s
a vad hemzsegett, s kastélyának ajtaja éjjel- különösen a tábornok rendkívüli bajusza szembe
nappal nyitva vala a vendégek előtt: épen ötlött, nagyobb feltűnést nem okoztak, mert az
szomszédjai — sokkal gyakrabban mint üzletbeliek hozzá voltak szokva az idegen látogatókhoz. Szokás lévén azonban az ilyeneket föleddig — tisztelték meg legtöbbször látoga- kérni, hogy neveiket az üzlet látogatási könyvébe
tásaikkal. A kastély folytonos mulatságok irják be, jök is felszólittatihk s be is írták neveikot.
és ünnepélyek színhelye lön, melyek egy- Egy pillanat alatt szájról szájra ment, hogy az
mással vetélkedhedtek a szépségben és nagy- idegenek egyike „Haynau, az osztrák hentes!"
s midőn a táborszernagy két kísérőjével az udvaszerűségben.
ron át már a kapu felé menne, egyszerre minden
Lengyelország annyira el volt foglalva helyiségéből a roppant gyárnak tódult össze a sok
ez időben kül- és belügyeivel, hogy alattva- munkás és napszámos, és fenyegetőleg kiabálták:
lóinak tökéletes szabadságot adott, ilynemü „le a hentessel! üssétek le a vérebet!" A tömeg
dolgokkal komolyan foglalatoskodni. Igaz, csoportosulása mind összébb és összébb szorult s
hogy Lada elszakadásának hire csakhamar már-már egészen körülvette az üldözötett. Némeelterjedt a felőbb körökben, de a dolgok to- lyek oly közel voltak hozzá, hogy tettleg is bántalmazhatták. Nem is kímélték meg. Ütötték,
vábbi menetét meggátlandó, néhány hatás- szalmatekercscsel arczul csapkodták, magas kalapnélküli ellenmondáson s tiltakozáson kivül ját fejébe nyomták. Kísérőinek mégis sikerült a
mit sem tettek. Lada mitsem törődött Len- legközelebb állókat félretolni s utat nyitni a menegyelországgal. A poroszok sóvár tekinteteket külésre. Meglehetős desolált állapotban : ruhája
vetettek Lada birtokaira. Midőn a költség- össze volt tépve, maga sárral és szeméttel megdovetést határozták meg a királysághoz csatolt bálva. A kapun kivül még nagyobb veszély várta.
Ott is már mintegy 500 ember volt összecsoportouj birtokokra nézve, figyelmeztetést küldtek sulva, kik az előbbi kiáltásokat s bántalmazásokat
Lada fejedelemségének főnökéhez, mely által ismételték. A tábornok nagy bajusza sem kerülte
ez felszólittaték, hogy a fej-, uti- és legelőadót el a figyelmet, azt is jól mogránczigálták. Azonban
küldje be kiegészítés végett a kormány Haynau és kisérői is a kétségbeesés erejével védelpénztárába. Lada az aranyos karszékben — mezték magokat; ökleik- s könyökeikkel törtek
trónra lépése óta először ébresztetett fel kel- utat a tömeg közt s futásnak eredtek.

mindazoknak, kik szolgálatomba lépnek. Isten
segítsen mindnyájunkat hatalmának erejével
jelenben és jövőben. És most, miután mindnyájan együtt vagyunk, jertek testvéreim
oszszátok meg velem az estebédet.
Ezt mondva, a gyülekezet éljen-kiáltásai
közepeit felkelt helyéről. Karját nyujtá nejének s fönséges magatartással irányzá lépteit az étterem felé, hová a jelenlevők zajosan
követték; még ekkor nem volt ismeretes
előttük az udvari komoly szertartás. A lelkesedés nagyszerű lön: ez este különösen
nagy hatással volt Lada uj alattvalóinak étvágyára és szomjára. Késő éjjel oszlottak
szét, s lett minden nyugodt és csendes.
Másnap a fejedelem rendeletei pontosan
végrehajtattak: a szent szűz képével ékesített
kék és fehér szinü póznák a fejedelemség
határszélein hat különböző ponton állíttattak
fel. Az udvar méltóságai mind jelen voltak
ez ünnepélyen, ugyszinte a hadsereg is, két
osztályban: az egyik a lovasság, melyet
mindössze negyven ember képezett; a másik
hatvan emberből álló gyalogság, kik egyenruhába öltözött s puskákkal és alabárdokkal
felfegyverkezett parasztok valának. Az ünnepélyes Te Deum s a mezőváros végén felállított szent kép előtti ének után a fejedelem
s kísérete visszavonult a palotába. E naptól
kezdődik I-sö Capistrannak, a Lada fejedelemség alapi tójának, szerencsés uralkodása.

sait. A Lada-család birtokai megbizottjaik
által húzott határvonalokon kivül esnek.
Köszönöm az Istennek, hogy a dolgot ily
módon intézte el; és minden igyekezetem az
leend, hogy utódaim örökké megemlékezzenek r á , miszerint a Lada-család egyik
tagja régi hősei tetteinek megfelelőleg cselekedett, meg tudván szabadítani jószágai
derék népességének egy részét. Lada meg
fogja tudni szerezni mindazt, a mi Lengyelországnak hiányzik. Pénztára nem lesz üres,
határain örök fognak állani, s népei jogait
törvény fogja biztosítani. A mai naptól
kezdve uj fejedelemséget alapi tok, melyet
jószágaim fognak képezni, uralkodói székkel
s örökösödési joggal utódaimra nézve. A
kik hajlandók elismerni felsőbbségemet s
közre akarnak munkálkodni a Lada fejedelemség megszilárdulására s jövőjére, ezen
szándokukat hangos felkiáltással jelentsék
ki. Midőn a rend meg lesz állapítva, minden
lovagias érzelmű ember boldogságot, nyugalmat fog találni ezen szűk határszélek között. Rajta, testvéreim! jelentsétek ki előttem véleményeiteket. A kik elfogadják ajánlatomat, maradjanak itt.
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lemes mámorából, melyben édes ábrándok
között ringatódzott.
Rémitő ingerült lett s kutyáit szabadon
bocsátva a szerencsétlen porosz hivatalnok
ellen uszitá, ki a figyelmeztetést hozta. E
kegyetlen s vakmerő tette párthiveit s alattvalóit nagyobb összetartásra s az elkezdett
fontos munka további folytatására ösztönzé.
Nem győzték magasztalni főnökük bátorságát s ügyességét és több napig folytonosan
ittak egészségéért.
(Folyt, köv.)

így jutottak, folyvást hurrogatva és üldözve,
a Bankside-on (viz-parton) át egy vendéglőhöz,
melynek szerencsére épen nyitva álló kapuján az
üldözött egyszer csak elveszett az üldözők szemo
elől. Még egyre hangzott: „Fogjátok meg! Dobjátok a vizbe! Akaszszátok fel a hentest!" de már
egér-utat kapott. A vendéglő udvarán egy kis fa
szin állott, melyet a fűtéshez való szén raktárául
használtak. Ide bújt be, dea mely perezben magára húzta az ajtót, valami suhancz észre vette s
rejteke csakhamar fel _ volt födözve. Egy perez
alatt kihúzták onnan is s már-már bizonyosnak
látta halálát. Két kisérójc azonban ezalatt néhány
tisztességesb járó-kelőt segítségre szólított fel s
ezek oly erélylyel vetették közbe magokat, hogy
Haynau esete Londonban, 1850-ben. sikerült a dühöngő tömeget kissé visszanyomniok,
mig a merőben kifáradt, megrémült s alig lihegő
Baráti kézből vettük Angliából a következő tábornok az épület hátulsó lépcsőjén felvánszorogsorokat s a mellékelt rajzokat:
hatottsegy fiatal embertől kalauzolva, a homályos
„E napokban az Illustrated London Nows, e folyosón s az ódon labyrintszerü szobákon át egy
kitűnően szerkesztett s állandó becsü angol képes háló-kabinetbe, az ágy mögé magát elrejthette.
folyóirat régibb évfolyamait forgattam; valami
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A dühöngő tömeg,
hogy ismét nyomot
vosztett, csak még dühösebbé vált. Felrohantak a lépcsőn, ajtót
ajtó után törtek be,
szétzúztak mindont 8
éktelon fenyogetésok és
káromlások közt keresték elvesztett áldozatukat. A vendéglős,
háza becsületeért, ép
annyira, mint anyagi
káráért megijedve,
rendőrség után küldött.
Szerencsére, a rendőrség hamarabb megérkezett, mint az uj
rejtekhely föl lőtt volna fedezve. Alig sikerült rondet, csendet
eszközölni. A,,hentes"re még mind nagyon
dühösök voltak, „ki
férfiakat akasztatott s
asszonyokat vesszőz-

tetett" minden áron
föl akarták akasztani,
vagy legalább a Temzébe dobni.
Végro is, Angliában mindönki engedelmeskedik a rendőrségnek, s ha csöndesség
nem lett is egyhamar,
do az üldözöttet ki
lehete vezetni a rondőri oltalom alatt rejtek
helyéből a nélkül, hogy
bántalmaztatnék. A
mondott hálószobában
az ágy szélén ülve,
halott halványan, elalélva találták. Szánalomra méltó alak volt.
Megtépve, megverve,
kifárasztva, félelemtől
vaczogva, egy gyerek
se félt volna tőle, ki
minap még egy ország
rémképe vala.
A rendőrök karon
fogták s az egyro hurHaynaut a néptömeg űzöbe veszi.
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A széntartó ajtaját magára húzza . . .
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Sikerűlt egy hálószobába rejtőznie . . .
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A Széchenyi-szobor nagy mintája Engel műtermében

Haynau menekülése a rendőrség oltalma alatt.

. _ {Nemes Ödön vázlala után rajz. Ha»U )
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rogató tömeg közt a folyóhoz vitték és ott csónakba
ültek vele. Megtilták a többi hajósnak, hogy egy is
követni merje, a mint lofelé indultak a vizén. A
táborszernagyot saját szállására vitték, a hol egy
pár napig feküdnie kellé, hogy valamennyire magához térjen.
Nem is mutatta többé magát s mihelyt felüdült, sietett odahagyni Londont, hol a közérzülct
oly kevés vendégszeretettel fogadta az aradi és pesti
akasztófák fclállitóját."
Közli — y.

A Széchenyi-szobor nagy mintája.
A művészet minden ágai közül hazánkban
kétségkívül a szobrászat a legelhanyagoltabb, bár
tehetségekbon etéron sem szűkölködünk, de irántok
a köz-érzék és pártolás csak a legutóbbi időben
kezd nyilatkozni, örömmel kell azért üdvözölnünk
minden mozzanatot, s figyelemmel kisérnünk mindent, mi e részben történik.
Fővárosunk szép s nagy téréi számos szobornak , különösen nagyjaink omlékszobrainak
adhatnának helyet; de Lendvay szobrán a szinház előtt s legközelebb a József-téren felállitott
nádor-szobron kivül köztereink semmi szoborral
sem bírnak.
Óhajtva várjuk,hogy Széchenyi István szobra,
a neki rendelt helyen, a lánczhidtérnek az akademia-palota előtti részén fölállittassék. Gróf Széchenyi nevéhez annyi emlék tapad Pesten, s csak
azon ponton is, hol szobra álland, keze és nagy
szelleme nyomát oly erősen nyomta mindenre, a
mivel érintkezett, hogy ha az idegen kérdi: mit
tettünk mi, a mi rá emlékeztessen, szégyenlenünk
kell, hogy mindeddig semmit sem mutathatunk.
Hiszszük azonban, hogy nem messze már az idő,
midőn o miatt sem kollend pirulnunk többé.
A Széchenyi-szobor eddigi története ismeretes
olvasóink előtt. A hirdetett pályázat eredményétől,
a beküldött s azok közül kiválasztott szobormintákról több izben szólottunk. Engel mintájáról is,
melyet a bizottság, némi változtatások föntartása
mellett — s így még nem véglegesen — elfogadott:
leplezetlenül olmondtuk véleményünket.
Engel most, a kisebb minta főbb vonalai
nyomán, de a bizottság által kivárt változtatásokkal, késziti a nagy mintát. Ez agyag-minta már
egyszer csaknem egészen készen volt, midőn —
épen pünkösd napján — a benne levő vas-váz
gyöngesége miatt, melyre az agyag rakatik, összeomlott. Egészen újra kellett kezdenie, s munkája
most már ismét jó előre haladt. Művészi becséről
újra s véglegesen ítéletet mondani csak a minta
teljes elkészülte után lohetond, miután — mint
emiitők — az első kis mintától, mely közszemlére
ki vala állítván, lényegesen eltér. Hiszszük, hogy
mint ily nagyobbszerü nemzeti műnél kell, ismét
közszemlére fog kiállíttatni, a műértők s a közönség véleménye nyilvánulásának tér nyittatni s az
— mielőtt a végeldöntés történnék, — kellőleg
figyelembe fog vétotni. Nézeteink elmondását a
műről mi is akkorra tartjuk fönn.
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De azt hiszszük, addig sem lesz érdektelen
olvasóink előtt, miután ez az első nagyobbszerü
szoborminta, mely hazánkban készül, s melynek alkotása titkába kezdettől fogva bele pillanthatunk,
ha elvezetjük őket a szobrász műtermébe (atolier),
hol a nagymérvű agyagminta készül s elmondjuk
röviden: mikép készül az.
Mindenekelőtt alkalmas helyiségre volt a
szobrásznak szüksége. E czélra a nemzeti múzeum
háta mögött a lovarda udvarán nyervén tért, ott
emeltetett egy külön kis épület, moly műhelyéül
szolgál, s olég magas arra, hogy üregében a roppant szobor kényelmesen megállhasson.
Maga az agyagminta, a fecske építkezése
módjára, apródonként rakódik le a művész keze
alatt egy — vasból készült s czélszerűen összeállított váz-alakzatra. Középen egy három mázsa súlyú
egyenes vasrúd emelkedik függélyesen, hátul a
talptól, a fej kaponyáj.tig; e fő vasrúdhoz, mely az
egész szobornak mintegy gerincz-oszlopát képezi,
kisebb vasrúdak egész szövedéke csatlakozik, molyek nagyjában az egész test s annak egyes tagjai
és hajlásai vázlatát állították a néző elébe, míg
csupaszon voltak. E vas-vázra tapasztja a művész
a sarat, olőször csak bevonni az egészet, mi által a
vastagabb testrészek s tagok belsejében üregek is
maradnak, hogy az ogész túlságosan súlyos ne
legyen. Minél több agyagot rak reá, annál jobban
és jobban kidomborodik a kép s annak minden
tagja, egyes részletei, az egész alakzat, míg végre a
felületen oly finoman és részletezve koll dolgoznia,

a minő majd a kész szobor maga is lesz. így készül az első, vagy agyag-minta (modell), benn vasváztól tartva, kivül erőteljes faállványról környezve, melyen a művész, mint egy építész, könynyen járhat föl s alá. Képünk ezen agyag-mintát
ábrázolja, az állványon a szobrászszal, épen midőn
a szobor felső részén dolgozik.
Az agyagszobor kerekeken nyugszik, melyek
alá vassínek vannak alkalmazva, hogy szükség
idején a minta a teremben tova vonathassák, s igy
a művész azt minden oldalról megtekinthesse; sőt
arra is van számítva, hogy később a terem fala
kiüttetvén, a szabadba vitessék a hatás kipuhatolása végett. — Az agyag-mintáról gypsz (mészle)
másolatot szoktak önteni s csak ezután bocsátják
érezöntés alá. Az alak magassága 15' 2", sa szobor
egy 15' magasságú talapon fog nyugodni, s igy az
ogész mű mintegy 30' magasságú leend.
Engel szobra Széchenyit diszöltönyben kardosán tünteti elő; mig balja kardján pihen, jobbjában papír-tekercset tart.
Képünkön egy pár látogató van ábrázolva.
Óhajtanok, hogy olvasóink is keressék föl Engel
műtermét. A készülő Széchenyi-szobron kivül még
néhány érdekes gypsz szobormintát is fognak ott
látni; főleg pedig néhány mythologiai szoborcsoportot, fehér márványban valódi művészettel vive
ki, melyek bármely műgyüjteménynek nagy diszéro szolgálhatnának s arról győznek meg, hogy
Engel művészi erejének o tér a legkedvezőbb.
Vajha mondhatnók, hogy főuraink s közintézeteink
nem hagyják az ily igazi műtárgyakat a művész
atelier-jében heverni!

hol épen volt, s megjárta vele a versaillesi csodavízmüveket, képtárt és műkertet, nyomában nyargalt az udvari vadászatokon, a fejedelom vezetéklovát kézen tartva, vagy pótfegyverét, felöltönyét
hordozva; részt von vele az udvari álarezos- és
jelmezbálokon, szintén jelmezbe — egyszer denevérnek — öltözve; Parisban, midőn Rákóczi hat
lovas hintón hajtatott az opora-szinházba: Ádámunk, mint fullajtár, a hintó előtt lovagolt: egy
izben ily alkalommal a vendome-tér sik kövezetén
el is esett a ló alatta, de szerencsére nagyobb baj
nélkül.
Az utóbbi evőkben, az öreg király halála után,
Rákóczi inkább magányba vonult, grosboisi lakában, Tessé-marsallal; csak olykor látogatva meg
legkedvesebbbarátjait: Maine horczeg és Toulouse
gróf királyfiakat s velők vadászgatva. Parisban
pedig csupán kiváló alkalmakkor, pl. Péter czár
ott időztekor, tartózkodott, vagy ha a regens horczeggel volt dolga, akkor ment be. Udvari ifjai
azonban —• kivé vén a szolgálattevő heteket —
rendesen a párisi palotában laktanak s folytatták
tanulmányaikat. így képezve ki magát Ádámunk
is folyvást szorgalmasan tanulva, a világ ama középpontján; igy sajátitá el Rákóczi oldala mellett,
majd vele a czár s később a franczia király udvarában a műveltség legfinomabb fokát. A sok utazás, ország-világ-látás, olvasás, tanulmányozás,
annyi állam nagy embereinek megismerése pedig
látkörét kiszélesbité, tudományát, emberismeretét,
Ítéletét, tapasztalatait növelé, ugy hogy őt mindez
százada egyik legműveltebb magyarjává tette. A
franczia nyelvet, természetesen, ugy szólván tökélyre vitte, ezen végezvén műszaki tanulmányait,
ezen beszélvén az udvarokban mindennap, a minthogy később is hazájában, franczia nyelvű (vallási
Szathmári Király Ádám, Rákóczi tartalmú) munkákat irt, s ha olyast akart följegyezni , hogy környezete meg ne értse: rendesen
bujdosó társa.
e nyelvet használá. Naplóját mindazáltal Parisban
is magyarul folytatta, csak közben-közben egy-egy
(Vége.)
franczia mondattal; irályán azonban, kivált az
Rákóczi a követkoző 1712-ik év nagy részét utóbbi évekbon, sürün mutatkoznak a gallicisis Danczkán tölté Vay Ádámmal, az ifjú Bercsé- musok, a mi különben épen nem csoda.
nyivel, Zayval, Zsibrikkel, a Perényiekkel, IllosÁdámot szülői gyakran hívogatták leveleik
vayakkal, Máriássy Ádámmal szóval az udvariakkal,
mig az emigráczió többi része: Forgách, Eszterházy, J1 által haza; a visszatérhetési engedélyt a bécsi udCsáky stb. gróf Bercsényi Miklós főnöksége alatt varnál számára — a ki különben is elejétől fogja
csak udvari szolgálatokat tett Rákóczi körül —
Szmolenszk táján telepedett meg.
már régóta kiszerezvén. De a fejedelmén annyi
A fejedelem az év végével Francziaországba szeretettel csüngő ifjú nem tudott megválni
óhajtván menni: júniusban előre küldé gr. Bercsé- a nagy embertől, bár hazáját s kedves szülőit a
nyi László, Bácsmegyei Simon és Lotenyei Pál nagy világ fénye közt sem feledheté. Végre 1716
udvari ifjait, XlV-ik Lajoshoz szóló levelekkel. vége felé Szathmári Miklós igea olbetegesodvén s
November 9-ikén végre maga is tengerre kelt, a halálát közel érezvén: igen óhajtá egyetlen fiát
danczkai kikötőben, csak negyed magával: ő, Mikes még egyszor láthatni; továbbá családi tekintetek
Kelemen, Kisfaludy Boldizsár és Szathmári Király is forogtak fönn, mert ha Ádám atyja haláláig
Ádám, — mindahárman 20—21 éves ifjak, urok haza nem tér, a Szathmári Királyok egész szép
legkedvesebb szolgái. Tengeri utazását Ádám jószága a fiscus kezéro jut. Az atya azért komoly
ismét érdekesen irja le. Sok vihart állottak ki, — levelet irt fiának, még fiúi hálátlanságot is emleekkor lévén épen a tenger legháborgóbb. Koppen- getve, hogyha haza, vén és beteg szüléi gondvisehága, s a dán szigeíek érintésével, a svéd és norvég lésére még sem térne; az anya pedig bánatos, kérő
partok alatt el, decz. 16-kán kötöttek ki Nagy- szóval irt sorait csatolá az apa leveléhez, könyök Brittania földén, hol Rákóczit a királyné vendég- kel ostromolván szeretett fia szivét.
szeretetéből a hűli kir. mezei lak készen várta.
Ádámnak e kottős levél, melyeket, mint napAngliából 1713.január 10-én megindulván, 12-én
lójába
bejegyzé, deczembor 12-én kapott („Samedi
már látták a calais-i tornyokat, de az erős szélvész
je
recue
les lettres do mon Paire ot de ma Mairo,
miatt csak másnap köthettek ki Francziaországban.
pour mondepart."), fájdalmas lelki harezot okozott.
Itt Rákóczi, mint az öreg Lajos király kitün- Egyrészről a szeretve csodált fejedelemhez : jóltotetéssel fogadott vendége, s fiainak Orleans és Du vőjéhez, gondviselőjéhez — kinek szelleme egész
Maine horczegnek, s Toulouse grófnak kedvelt ba- világát köszönheti vala — táplált benső ragaszkorátja,— ötöd fél évet töltött. Parisban külön palota dás és őszinte hála maraszták, — másrészről a
állott rendelkezésére, Versaillos-ban, Marlyban, honvágy, haldokló atyja intő szózata, édes anyja
sőt a királyi kisebb mulatóhelyeken u. m. Rambou- konyei, családja fentartásának érdeke — hazaillet-ban, Chautilly-ben, Passyban, Clagnyban vonták. Sokáig küzdött; mig végre győzött a fiúi
stb. mindenütt a királyi palotákban lakosztálylyal, kötelesség érzete. Doczember 28-án kijelenté fejeGrosbois-ban podigsajátniezoilakkal bírt, részt vett delmi urának haza való szándékát; bár ez, erővel
XlV-ik Lajos udvari ünnepélyein s vadászatain, legkodvesb embereit sem tartóztatta egy napig is
hol a boulognei erdőkben stb. a szarvast az öreg maga mellett — Ádám folyvást halogatta a mogkirálylyal és fiaival együtt űzte; ő maga is rendes válás óráját; több mint egy egész hónap telt bele,
udvart tartott folyvást fejedelmi fénynyel, — s mig hozzá tudott szokni a gondolathoz, hogy Rászerencsétlenségében is nagy szolleméért, finom kóczitól örökre megváljon.
modoráért mindenkitől tisztelteivé, szerettetve élt.
1717. január 30-kán Grosbois-ban loirhatlan
Király Ádám pedig mind e fényes körökben foly- érzelmek közt vette végbucsuját dicső urától, —
tonosan kiséré urát, többi udvari társaival. Mikor Parisból pedig február 27-kén indult el Strassburg
kinek-kinok közülök pihenő hete volt — mert az felé. Innen Badennak, Stuttgartnak, Ulmnak jött,
udvari szolgálatot felváltva tették — bent laktak a honnét hajón szállott alá Bécsbe. Ide ápril l-jén
a párisi palotában, s a fejedelem gondoskodott róla, érkezett társával Ghyczy Lászlóval együtt járván,
hogy mindenik a maga hajlama és tehetsége sze- s 2-kán mutatta be magát az udv. főkanczellár gr.
rint a legkitűnőbb állami intézetekben képeztessék, Illésházynál. Bécsbon sokáig faggatták: miért nem
igy Ádámunkat vezérkari szerepre szánván, a ka- jött mingyárt haza, mikor atyja a kegyelmi levelet
tonai akadémiában haderőditési és mathematikai számára mogkapta, azaz: másfél esztendővel az
tudományokra a hires Vauban tanítványai által előtt? hol volt s mit müveit azóta? így majdnem
taníttatta, mely időből Ádámnak számos sajátkezű egy álló hónapig tartóztatták, — csak ápril 24-kén
franczia taniratai és műszaki pontossággal készült szabadulhatott.
tervrajzai maradtak fenn. Olyan héten pedig, mikor
Képzelheti ilyenek után, hogy ide haza is
az udvari szolgálatiétól reá következett: kiment'
folyvást
szemmel tartatott, nem forral-e valami
Rákóczihoz Vorsailles-bo, Rambouilletbe, vagy a '
politikai czélt, mint Rákóczi legújabb ügynöke ?
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frank és.40 contime gyűlt össze. Bőven elég a költÁdám azonban semmi ilyessel megbízva nem volt. két hely közt is választhatnak, hol ágyujokat az | ségek fedezésére. Nicholl kapitány, az első fogaUnió
területén
állíthatják
föl.
A
mire
aztán
í
Hátra levő éveit falusi jószágaira vonulva, teljes
1 dást elvesztette.
magányban tölté. Elaggott, beteges szülőit ápolta, Maston J. T. egykissé lecsöndesült.
A szükséges összeg nagysága nem lephet
Florida
vagy
Texas
?
volt
most
a
kérdés,
mely
gazdaságait rendbe hozta, majd 1724. ápril 25 kén
meg. Az anyagszorok, az öntés, a föld- és kőműves!
fölött
roppant
viták
folytak.
A
bizottság
egyiket
ogybo kelt Máriássy Krisztinával, s nemzetségét
som akarta a mellőzés által megsérteni. A vita munkák, a munkások odaszállitása, elhelyezése, eltovább folytatá.
látása, élelmezése ogy gyéron lakott vidék közei
Azonban csendes magányában irogatással, hol tehát nyilvánossá tétetett. A kérdésbon lövő két pette, komenezék, lakhelyek, kohók, műhelyek
i
tartomány
egész
hévvel
versenyzett
a
szerencséért,
magyar, hol franczia nyelven gyakran foglalkozott.
építése, a löveg, az ágyú, a lőpamut, a történhető
Párisi hadmütani iratait, rajzait mind elhozá ma- hogy az neki jusson. Mindenik elősorolta a maga károk stb. stb. bizony roppant összegeket is vesznek
i
előnyeit
s
ócsárolta
ahogy
lehetett
a
másikat.
Kögával s gondosan megőrizte, valamint két kötetben
igénybe. A szövetség utóbbi háborújában volt löirt uti naplóját is.*) Egykori nagy fejedelmét felej- ; vétségeket küldöttek Barbicanéhoz s a klubb más vés, mely 1000 dollárba került. Akkor ez a lövés
teni soha sem tudá; holtáig hálás kegyelettől beszélt '• befolyásos tagjaihoz. A vita végre oly elkesere-a holdba bátran korülhetend 5000-szerte többe,
róla családjának, mintjóltevőjéről. Néhány emléket dettségig, sőt valódi gyűlölködésig ment, hogy mint egy egyszerű csata-lövés !
is őrzött tőle: úgymint ogy művészileg készült Barbicane azt mondotta: „Kurtán kell ketté
A Goldspring-gyárral, Now-York mellett,
mente-gombot (ezüstből, philigran mű), melyet i vágnom! Texas azon részében, mely a 28°-on bolül
szerződést
kötöttek, hogy az az ágyúhoz szükséges
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a
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a
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unokájánál ma is meg van, — továbbá egy kis
ezzol
a
jövő
év
okt.
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j
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eszterga-müvet,melyet Rákóczi grosboisi magányánem:
bánatpénzül
száz
dollárt
fizot mindennapra
j
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volt.
Floridában
ban sajátkezüleg esztergályozott, az esztergát
addig,
mig
a
hold
18
év
múlva
ismét azon helyi
nincs
ki
versenyezzen.
Éljen
tehát
Florida
és
Szathmári Király Ádám hajtván.
I Tampa town." Ezzol akérdés megvolt oldva s Te- zetbe jő, molyről a cambridgei csillagda igazgatóÁdámunk naplóján kivül részletesen Ielrá j xason kivül mindenki helyeselte a megoldást.
ságának válasziratában szó van. Munkások szertovábbá magyar nyelven, önálló emlékiratban, az j
De ideje volt már a költségekről is gondos- zése , élelmezése, fizetése, mind a Goldsprinutókor számára egykori szeretett fejedelme szokágék dolga.
sait, udvartartását, ugy a mint azt ő maga, mint | kodni. Milliók kellettek; oly összeg, melyet sem
Amerika, sőt a világ figyelme most már Floriudvari apród és bejáró látta, tapasztalta. E mű | magányos ember, sőt még állam sem adhatott
dára fordult. Mindenki ismerni akarta a félszigeti
egyetlen
lövésre,
—
mert
csak
arról
volt
szó.
De
már Rákóczi halála után íratott; szorzó bevezetésében igon meleg hangon emlékezik Rákócziról, Barbicane ugy vette fel a dolgot, hogy a vállalat nek, molylyel eddig semmit sem gondolt, fekvését,
mint nagy emberről s igaz magyar fojodelemről, I első rendben ugyan amerikai, nemzeti ügy, s azért földét, lakóit, viszonyait, minden zogo zugát. A
könyvárusok soha sem adtak el annyi utaki a magyar udvartartás szokásait magával a
zási és földrajzi könyvet, a mi csak Floridásirba vitte; ezért — úgymond — föl akarja
ról szólott.
ezeket az utókornak jogyozni, nehogy emléBarbicane pedig, Maston J. T. és Elkozotök is olenyészszék. Erro következik Ráfiston
társaitól és a Goldspring öntöde igazkóczi beléleténok s udvari rendtartásának
gatóságától
kisérve, a helyszín megszemléelőadása, valamint személyének leírása is, a
lésére s az öntés és lövés pontjának kiválaszlegpontosabb részletekig: milyon szemű, artására Floridába indult. Tampa-Town fősezu, homloku, tekintetű, modorú omber volt,
indus
nyelven: hold-város) épen pontosan a
hány láb és hány hüvelyk magas, s egyébként
28" alatt ősik, Florida észak-déli hoszszának
is minő? Rendkívül kegyeimesnek, házi
közepe táján, a mexikói öböl partján. A
körbon szelídnek, jóságosnak, mindenki iránt
>h
város
közvetlen közelében a mindenesetre venyájasnak irja; elbeszéli: mik voltak kedszélyes kísérlet holyét kiválasztani nom akarveacz étkei, mit szokott reggelizni, estelyizni;
ták. Áthelyezték azért az Okecchebek-tó
hány órakor kelt és feküdt; milyen volt uddéli csúcsára Stones-hill fkődomb) nevezetű
vari rendtartása; elmondja, hogy a nemes
magaslatra. A talaj erős, kemény; közel
tostőrző-sereg ifjaiból felváltva kettőt-kettőt
elegondő víz; a kilátás nagy, akadálytalan;
mindig saját asztalánál ebédeltetett, s ez
a városhoz nom oly közel, hogy a lövés
ifjakon, elesett hadi tiszteinek árváin stb.
rázkódása annak veszélyt okozzon, de nom
kivül még 60 előkelő nemes kisasszonyt is
is oly messze tőle, hogy vele a közlekedés
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neveltetett és oktattatott, az utóbbiakat
nehéz legyen élelmi szerek s egyéb szükségképzott nevelőnők által, s mind önköltségén.
r Ú fi R !", l» K
letek miatt; szóval Stones-hill a lehető leg— E megbecsülhetlen érdokü emlékirat —
czélszerübben kiválasztott hely volt a Comely ugy látszik az Apor Péterének méltó
lumbiád megöntésére, felállítására, kilövépárja — egész a jelen század második nesére, szóval az ogész nagyszerű kísérletre!
gyedéig fenn volt a családnál; Ádám unoTampa-Town ez esemény előtt jelentékkája a honfiúi érdemekben megaggott, de
telen kis városka volt. Háromezer lakosnál
még folyvást élénk lelkű id. Szathmári K.
alig számlált többet, kereskedelme, gyárai
József Borsod 1848-i főispánja, ki azt többnom igen voltak. Egyszerre megnéposült.
ször olvasta, és velem e részleteket közié:
Murchison ur, az öntöde művezetője egész
1825—30 közt mutatta azt Borsod akkori
kis hajó-rajjal kötött ki alatta; ezerötszáz
-^^s^g^^^u L v l
hires követének Ragályi Tamásnak, ki lemunkás jött vele,a legtöbb családostól.Egész
másolhatás végott elkéré, nála veszett el
kis telep. A kis város népessége egyszerre
irodalmunk nem kis kárára; Sz. József ur
megkétszereződött. Még sokkal nagyobb
ugyan többször szorgalmazta a kéziratot Raarányban növokedett forgalma, zaja, élete. A
gályi halála után ennek örököseinél, do nyomunka, mi itt készült, kíváncsiak ezeréit csőA vállalat színhelye.
mába nem akadhattak. — Ádám többi iromáditetto ide, közel és távol vidékekről. Vennyai fonttisztelt unokájánál Boldván vannak. Ugyan o helység temetőjében nyugszik legtöbbet polgártársaitól remélt; de a tudományos déglők omelkedtek,gyárak és boltok termettek elő s
Szathmári Király Ádám maga is ; meghalt 1752. érdek azt világ-vállalattá is teszi s igy az ogész mi- Tampa-town egyszerre hires és gazdag város lett.
Még nagyobb változáson ment át a Stone-hilli
deczember 18-kán.
Thaly Kálmán.
velt világnak hozzá kell járulnia a kivitelhez.
pusztaság.
A készülőben levő öntődo körül kohók,
Először tehát a világ minden nevezotesb csillagműhelyek,
munkáslakok, éléstárak épültek, mintdájával közölte a tervet, minden részletes számíegy
varázsütésre.
Az előbb lakatlan s csak madár
tásokkal s kikérte véleményöket. A legtöbb helyesjárta
hely
megnépesedett.
A munkások telepén
Ttazás a holdba.
lőleg s a siker iránt reményt nyujtólag nyilatkokivül idegenek raja sürögte körül Stone-hillot.
zott.
A
tudományos
világ
érdeklődése
és
szavazata
(Folytatás.)
(Folyt, köv.)
meo- volt nyerve. Ez széles körökben érdeklődést
és bizalmat keltett a vállalat iránt. Most eljött az
VI. Florida vagy Texas?
idő, felszólítást intézni a tudomány kodvelőihoz, s
Az előzetes kérdések közül még esak ogyot- adakozásokat kérni. Amerikában és Amerikán
A joseistadti fogoly-életből.
len egy nem volt eldöntve. Hol történjék a kisér- kivül minden valamire való városban meg lőn neDeák Farkas érdekes emlékirata: „Fogságom
let? A roppant ágyút ott helyben kelletvén önteni vezve valamoly bank vagy jóhitelü czég,_mely az
története",
melynek megjelenését lapunk előre
mulhatlanul, a helyet haladéktalanul meg kollo adakozásokat elfogadja. A barátságos indulatu
határozni. Ebben pedig kötve voltak annyiban, lapok roppant lármát ütöttek a nagyszerű, hallat- jelentette volt, néhány nap múlva már kikerül
sajtó alól. Olvasóink, kik bizonyosan emlékeznek
hogy annak, ha a vállalat egyátalában sike- lan, dicső, csodás isteni terv érdekében.
m<U ugyanazon szerzőtol lapunk múlt evi folyarülni akart, a föld egyenlitőjétől nem volt szaA siker megfelelt a várakozásnak, sőt fölülbad, már akár északra, akár délre, 28°-nál távo- multa azt. A frankok, forintok, lírák, sterlingek, mában adott közleményünkre, mely az 1852-diki
labbra esnie. Másfelől a nemzeti büszkeség nem dollárok, csak uoy özönlöttek a világ mind az öt befogatások történetét vázolta, valamint a josefengedte, hogy a kísérlet dicsőségét idegen terü- részéből, minde°n országból, tartományból és stadti börtön-krónikára , ^ Hajdú Lajostól, — azt
letnok engedjék át, mely az Unión kivül esik. városból. Az Unió maga, Barbicane kiáltványának hiszszük, szivesen veendik, ha addig is, mig a
Maston J. T. tüzességében már hajlandó lőtt volna mogjelenéso után három napra, területe különböző könyvet átlapozhatnák, egy kis mutatványban a
fogoly-életbe hagyjuk bepillantani.
hadat izenni Mexikónak, a miért ez egész a 28°-ig pontjain mindössze 4 millió dollárt, azaz: 21.680,000
Deák Farkas, miután a befbgatások történemerészkedik északra terjeszkedni. De társai figyel- frankot adott. A többi világrészekből, a távolság
meztették, hogy Florida félsziget, sőt Texas déli és a közlekedés akadályaihoz képest rendre-rondre tét vázlatban előadja s a fogságnak Maros-Vásárrésze is, a kivánt geográfiai fekvéssel bir, s igy folytak be az adományok. S együttvéve megkö- helyen töltött első öt hónapját, a foglyoknak
zelítették a másfél millió dollárt, vagy a nyolez Szebenbo hurczoltatását s a szobeni fogság élményeit elbeszéli, a gyulafehérvári kaszamátákban
*) ak'gjelent e napló nyomtatásban Thaly Kálmán millió frankot.
töltött hét hónappal és a Fehérvártól Josefstadtba
„Rákóczi lár"-a 1. kotetn 233-420 lapjain, Testen, LaufEgyszóval 5.446,675 dollár, vagyis 29.520,983
fer Vilmosnál 1866.
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utazással ismertet meg. Megannyi érdekes rajz. gyűlöletét nemcsak nem osztották, de nem is 2032 apácza, 1657thoologus. 55különbözőlelkészi
Josefstadtba érkezve, rövid pillantást vet a városra, értették, s egész naivitással, sőt csodálkozással rend van képviselve Rómában.
© (A velocipéde tul van szárnyalva!) Uj8 azzal a fogda és az ottani életrend leírásához beszélték el azok legerősebb nyilatkozatait, a
Yorkból f. é. máj. 16-áról írják: „A velocipédet
nagy harag okát tőlünk kérdve.
kezd. E szakaszt választottuk ki mutatványul.
A városi polgár népnek szigorú parancs volt már megint egy uj találmány multa felül. Egy
A könyv további szakaszai még a tanulás-,
szórakozás-, hirlapolvasás-, templomozás-, kórházi adva, hogy midőn a fogoly, templomba, kórházba, ember Maysville-bcn, Kentucky-ban, oly szekeret
életről szólanak, a kiválóbb fogolytársak egyéni- fürdeni, vagy a parancsnokságra megy, s így az állított össze, melyet föl lehet húzni, mint az órát
ségét ismertetik; a fogoly-életet átalánosságban utczán jár, •elforduljanak, ne köszönjenek, s no is s egy erős rugó által hajtatva, fél óra hosszat
vázolják s végre a szabadulást és hazatérést fogadják a köszönést, ablakaikat bo tegyék, sőt bármilyon irányban s bárminő felületű fóldon
ablakaikból eltávozzanak; a zwinger körül ácso- igen sebesen fut s a mellett a legnagyobb konnyüírják le.
íme, a foo-dáról és az életrendről szóló szaka- rogni, a foglyok énekét hallgatni, valami rokon- séggel kormányozható."
szenvi jelt, vagy nyilatkozatot tenni nem szabad,
** (Egyik világ fontosságú esemeiíj/^ ez időtájt
szók egyiko:
„A vár parancsnoka, mikor mi 1854-ben oda stb.; mindamellett a városi népro nem lehet pa- azamerikai Pacific-pálya befejezése. E pálya, mely
mentünk,gróf Spanucki volt, egy vén feldmarschal- naszunk, sőt maga a katonaság is teljesen rokon- St. Luistól St. Franciscóig 2100 angol mértföldnyi távolságban megy, május hó 10-ik napján
lieutonant. Volt nejo és leánya. Nagy ur volt, és szenvesen viselte magát.
Ha csak azon örömre emlékszem, melyet a nagy fejeztetett be. Az utolsó szeget beverő kalapácsoöreg ember, velünk nem sokat törődött, tőle az
alsóbb tisztek akárhogy bánhattak velünk, másfél amnestia alkalmával mutatott a város népe, lehe- kat villanytelepek utján a távsodronyokkal összeév alatt csak tán kétszer volt a zwingorben, alig tetlen elvitatni tőlük a testvéries rokonszenvet, nem kötötték, s ezeket aztán az Egyesült-Allamok főváis emlitvc, hogy leányok, asszonyok s egyes embe- rosainak harangjaival, ugy hogy ez utolsó kalaegy- egy félórára.
Térparancsnok volt báró Borosini ezredes — rek mennyi aprólékos szívességet tettek,* pedig pácsütéseket jóformán egyszerre laallották az egész
egy vén, régi divatu, osztrák strázsamestor-fajta sokszor rajtavesztés és kemény büntetés lett ered- nagy országban.
ember — ki minket hátunk megett, ,,marhák"-nak, ménye.
— (Viktor Emanuelrb'l) érdekes dolgokat ir
A fogság idejére a német kormány ellátott az ,,Ellonőr"-nek turini levelezője.
„disznók"-nak és „kutyák"-nak nevezett, másfelől olyan tempói voltak, hogy az őrségi közkatonák szállással, fával, egy vas ágygyal — melyen volt
Minapában egy hires külföldi államférfiuval
közé leült, hozatott egy meszely pálinkát, elvette egy szalmazsák, egy szalma-vánkos, két lepedő, s beszélgetvén Olaszország ügyeiről, naiv lelkeseegyik vagy másik közlegény kurtaszáru makrapi május 1-től szept. 30-ignyári pokrócz; okt. 1-től déssel felkiálta: „Oh hogyha én követ lehetnék!"
páját, s aztán velők pípázgatva, iddogálta a pálin- ápril 30-ig téli is, nyári is; az ágyleplet minden s legott elkozde egy szörnyű dühös dictiót, melyet
kát, és órákig beszélt a közkatonáknak. Mintha hónapban kimosták; adtak szürkeposztó ruházatot ő tartana, ha országgyűlési követ lehetne!
most is látnám száraz, magas alakját, szénfekote annak, a ki kért; sapka, kabát, mellény, nadrág,
Sokan nagyúri afíectatiónak vehetik ezt; de a
arczát, hófehér Haynau bajuszát, s nagy üvegosfé- ugyanazon anyagból, sőt egy bokáig érő nagy ki Viktor Emánuelt, az ő természetes polgári hajnyü szemeit, a mint ott ült, kardját leoldva, a kaputot is adtak télire, aztán inget, lábravalót, lamait s általában jellemét közelebbről ismeri,
makrapipát szivogatva a nyitravidéki tót, magyar durva lonvászonból: néhányan a ruházatot is lehetlon, hogy o bizalmas nyilatkozatokban némi
és német vadászok közt, s egészen elmerülve tár- igénybe vették. Fát bőven adtak fűtésre egész őszinteséget no lásson, ő szokásai, életmodora,
salgott velők. Majd mindennap eljött a zwingerbe, télen át, minden szobának adtak egy lámpát, s gondolkozásmódjánál fogva igazi demokrata. Pado senki se szerette sem a foglyok, sem a zárnokok havonként 2 font olajat. Ezeken kivül adtak min- lotájában a legegyszerűbben butorzott lakot fogközül. 1855. nyarán nyugállapotba helyezték, do den fogolynak 10 krt p. p. vagyis 17'/8 kr. ö. W. lalja el, s rendesen a második emeleten, mert a
ezután is ott maradt, ott lakott Josefstadtban. napi dijt, és egy fél prófontot. Ezeket nem lehetett fényűzéstől irtózik. Korán fekszik le s korán kél,
Ugyancsak 1855-ben gr. Spanuckit is eltették. visszautasítani, 8 el kellett fogadni, habár sokan, nyáron rendesen 4 órakor. Magában obédel, mert
s In jól emlékszem gróf Hallerék tiltakoztak is azt mondja, mások jelenlétében királyilag kell
Akkor aztán lett parancsnok:
ellene.
Báró Kisslinger altábornagy, egy tökéletesen
ebédelnie, holott az ő gyomra jobban megemészti
Meg volt azonban engedve, hogy kiki ágyat, az egyszerű ételeket. Magán szenvedélyei közé
müveit, humánus omber, ki annyi pedáns, egyoldalú, idétlenkodő, szeszélyes osztrák főtiszt közt, asztalt, széket, támlát maga szerezhessen, maga tartozik a vadászat s ennek különféle nemei, mekikkel valaha érintkezésbe jöttem, mindenik fölött saját ágyneműjét, fohérruháját, és más ruháját lyek között főképen a — szépnom. Mint nyilvános
egy fővel magasodik ki — s legalább a josofstadti használhassa; továbbá aprófontvt (katonakenyér) embernek Viktor Emánuolnek három ambitioja van,
foglyok előtt — emberies bánásmódja, s a köteles- is szabad volt eladni és pénzül venni ki; vagy ha s mindahárom egyformán becsületére- válik; az
ség hű teljesítése mellett bátran megférhető gyön- természetben vettük is ki, a zárnokok által eladat- első az, hogy nagy hazafinak tartassák; 61-bon azt
gédsége által örökké hervadatlan emléket emelt tuk. Néha nagyon jó ára volt. Reggelire a legtöbb monda Garibaldinak: én nekem csak azon egy
fogoly kávézott, s ezt mindenki vagy maga készité, kifogásom van ön ellen, hogy a világ önt nagyobb
nevénok.
Valószínű, hogy az akkori rendszer emberei vagy hárman-négyen társaságban. Volt pergelőnk olasz hazafinak tartja, mint engem! Második amis ismerték, s igen jónak találván, adták melléje többféle, őrlő is sokféle, de kávéfőző masina vég- bitioja, hogy jeles, bátor katonának ismertessék el
Váradi ezredest, kirőlahir előre azt beszélé, hogy telen fajtájú és számú; volt olyan ember is, hogy mindenki által, és e tekintetben szeret egy kicsit
az osztrák sereg legvadabb és legbarbarusabb hat féle főző masinája volt. Aztán néha verseny- blaguirozni, s olyanokat elmesél némelykor, mint
ezredese volt; s akárhány közembert halálra vere- főzés volt, — a legjobb feketekávét Mikó Mihály az operencziás tenger partjáról visszatért huszár.
tett, a tiszteket pedig addig szekirozta, mig vagy és K. Tóth Mihály főzte, sőt az én fekete kávémat A harmadik az, hogy finom politikusnak tartsák.
megszöktek, vagy agyon lőtték magukat. Szürke is kitűnőnek tartották.
Semmi sem sérti őt jobban, mint az az általánosan
apró szemei, örökké mozgó bajusza, sunyi modora
Voltak olyanok is, kik csak tejet, vagy thoát elterjedt hiedelem, mintha ő nom foglalkoznék az
és sárgás halvány bőre, oly külsőt állítanak élőnk- reggeliztek. Az ebédet a profószok főzték, s kiki ország ügyeivel, kormányzatával.
be, hogy egyelőre mindent elhittünk. Szigorúan olyan ebédet hozatott, a milyenre pénze telt. Néha
„Per bacco! Teringettét! — monda minapában,
kezdte fellépését; de csodák-csodája, emberünk aztán egy-egy ebédet magunk is főztünk, sőt egy- ha egyebet sem tennék mint épen csak minisztereminden nappal szelídebb s modora enyhébb lett — egy ideig egyik, vagy másik fogoly is főzött (mint ket kinevezni, már akkor is elég teendőm lenne!"
a rendszer rothadása fogta el az ő kedélyét is, például Oroszhegyi Józsa) a többinek, de habár
** (Ismail basa bőkezűsége.) Egyptom alkivagy a párisi béke szellője volt-o az ok, nem tu- jobb volt is, beleunt az ember az effélébe. A vacsodom, annyi bizonyos, hogy Váradi utoljára azt is rát azonban mindon szoba, vagy minden klubbocska rálya, Ismail basa épen most végzi utazását Európában s ennek koronás főit hívja meg a suezi
elhitte, vagy legalább el akarta velünk hitetni, hogy maga főzte.
(Vége következik.)
csatorna megnyitási ünnepélyére. Jótékonyságáról,
jó barátunk, s hogy ő is jó magyar!
bőkozüségéről sokat irnak a lapok. így olvassuk,
Volt aztán térkapitány Petzault; egy zárnok
hogy a bécsi cs. kir. udvar személyzetének 10,000
parancsnok Raaber — kit mi Győri-nek nevezE
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forintot utalványozott. — A Semmeringen az ottünk. Egyszerű régi huszár strázsamcsterből lett
tani alpesek egyik lakónőjétől egy virágcsokrot
** (A szab. kir. városok bélállapota.) Hivatalos vásárolt s ezért 10 frankos aranyat adott. Hasonló
hadnagy, kissé taplós — de jó szív, vastag koponya, s ebből folyható észjárás. Sok hasznát vettük. statisztikai közlemények szerint Magyarország 49 értékű pénzzel jutalmazta meg azon vasúti szolSzép leányai a császári háznál szolgáltak Bécsben. szabad királyi városa közt nem kevesebb huszon- gát, ki neki egy pohár vizet nyújtott. Triesztben az
Volt egy vén tudós, do együgyü kapitányunk, a hatnál 10,000 leieknél kevesebbet számlál, tehát ezred zenészeit, kik mogjövetolekor tisztelegtek,
ruhatárfelügyelő — kit mi a vén rongyász-níik épon nem nagy-város. A legkisebb város Ruszt 700 frttal ajándékozá meg. — Ne csudálja azonban
neveztünk el. Aztán voltak időnként hadnagyok és 1500 lakossal; utána következnek: Bélabánya 1600 senki e bőkezűséget: mert az egyptomi alkirályfőhadnagyok borendolve mellénk, és a foglyok Zólyom s Libethbánya 1900, Sz.-György és K.- nak ugyancsak van miből adakoznia. Hiteles
Szeben 2700 lakossal. A legnagyobb — Pest után adatok szerint Egyptom földje egy harmadának
pénztárához.
Ezek az utóbbiak többnyire mind sikkasztási melynek lakosságát a hivatalos munka 144.000-re jövedelme az övé s ez évenként 22.000,000 frtot,
kereset alá jöttek később. Volt három főprofósz. becsüli — Szeged 74,000, Szabadka 58,000, Buda mások szerént ugyanannyi milliónyi sterlinget
Az öreg, a ki fogadott, mikor megérkeztünk, ezután 54,800, Debreczen 46,800, Kecskemét 45,200, Po- szolgáltat neki. Különben országában igen takajött még egy öreg, de felette sovány és rettentő zsony 43,600, Arad 29,200, Fehérvár 27,200, Nagy- rékos. Az egyptomiaknál következő közmondás ísudvarias; a harmadik volt Matyeka, egy jó korában Várad 24,000, Temesvár 22,800 és Zombor szintén morotes, melylyel három utolsó alkirályukat;
levő nagy cseh omber, gavalléros hajlamokkal, s 22,800 lakossal.
Abbast, Saidot és Ismail basát jellemezni szokták.
volt egy alprofósz Fanczes. Aztán 5 — 6 zárnok
A logszegényebb város Zólyom 45,852 frtnyi — Abbas jó muselman, tíaid jó keresztény volt;
káplárokból ésstrázsamestorekből. Többnyire állan- vagyonnal, a leggazdagabb — Pest városáról az Ismail pedig jó zsidó.
dók. Volt köztük egy Barczel nevű — az első zár- adatok nom érkeztek be. Debroczen 12'/, millióval,
** (Régi toronyórák.) Debreczemben a kistemnokunk — eredeti, hallgató, önző és kapzsi ember, utána Szeged 5 1 /„ Buda (!) 3 3 <, Szabadka 3%,
s volt egy magyar fiu, Gergeli nevű káplár, ki a Kassa 2 3 4, Arad és Újvidék V,\ millió forintnyi plom tornyán levő óramutatók igazítás végett lejosefstadti nők ideálja és győzelmes Ciisára volt, vagyonnal. Az évi számadásokban csak 14 város szedotvén, kitűnt, hogy a déli és nyugoti mutatók
kondorhaju, orős szemöldökü, római orrú, szép mutat fol felesleget, és ezek közül csak öt 1000 120 év óta teszik a szolgálatot. — Jelesül, az
mngasfiu—de korhely, minden pénzét eltékozolta, frtnál többet, mig 30 város deficittel zárta számláit. egyik mutatóban következő bevésés találtatott:
pedig sokfelől sokat szerzett, de szeretett paran- A legnagyobb deficit dicsősége Buda városé: „Csonka István és Fekete András csinálták 1749."
csolni, urat játszani.
A nevek igen szép nagy betűkből állanak; — a
124,000 frt, Pozsonyé 44,000, Aradé 38,000 frt.
Egyébiránt ez alsóbb rendű omberek szeret0 (Róma statisztikája.) Róma lajtosainak szá- másikba pedig „Eötvös Czéh Mesterek Polgári
tek minket, nemcsak azért, hogy utánunk éltek, s ma 201,878, o közül 197,077 r. kath. — hitetlen János és Békési Sámuel 1749." A mutatók annak
tőlünk sokat szereztek, hanem emberiességből is; és dissidens van 311, zsidó 4490. Van 39 bibornok, idejében tűzben aranyoztattak meg.
ők ugyanis a törvényszékek, és legfőbb tisztek 43 püspök, 1385 áldozár, 2474 szerzetes és lelkész,
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Iroda!oni és művészet.
** (Izsó Miklós) jelenleg apróbb szoborműveket készit. Többi közt van egy szép honvéd-emlék
mintája, melyre az „Ellenőr" fölhívja a honvédegyletek figyelmét. Egy haldokló harezost ábrázol
ez, ki a földön fekve, lobogóját szorítja magához.
Izsó több genre-alakot is készített, melyek igen
eredetiek. Például az „ittas paraszt", ki a kerítésben leli támaszát, de azért még mindig kulacsát
emelgeti; a „házaló zsidó", stb. Van egy sebosült
harezosa is, ki szomorún viszi a zászlót. Mily kár,
hogy oz eredeti és szép műveket nem rendelik meg
nála márványban. Igen érdekes toromdíszek lennének, s nagy kár, hogy nagy uraink nem űzik az
ízlés és szellem ama nemes fényűzését, mely a képzőművészetek pártolásában áll.
— (Zrínyi Miklós mellszobrát) márványban
megrendelte a kultuszminisztérium Izsó Miklósnál, a nemzeti múzeum részére.
= („Teli Vilmos")Schiller hires drámai költeménye, Tomor Ferencz által fordítva, megjelent
s 80 kron kapható. Bár, drámai irodalmunk érdekében , inkább óhajtanok Wallensteint és Stuart
Máriát birni fordításban, mint e valódi drámaiság
nélküli, de azért nagy költői becsü szinmüvet, ezt
is irodalmunk gyarapodásának mondhatjuk. Tomor
Ferencz fordítása értelmes, többnyire helyes áttétel, de költői nyelv s kifejezés tekintetében a valódi
műfordítás nevére nem tarthat igényt. így is ajánljuk a nagy német költő tisztelőinek figyelmébe.
= (Beküldetett szerkesztőségünkhez) Glaser
Manó hazánkfiának „Sternlose Nachte"czimünémet
költeményfüzére. Parisban jelent meg, s mellé van
vetve párhuzamosan a franczia próza fordítás is,
Mendés Catulltól. Lyrai és epikai költeményekre
oszlik, s toldalékul néhány franczia költemény német forditását adja. Egy kis dalt, mely elég különösen az epikaiak közé van sorozva, Ízelítőül adunk:
Magyarországhoz.
Idegen nyelven szólok én tehozzád, 1
Oh szép, nagy, forrón szeretett hazám .
Do hogyha szivverésim tudakoznád :
Azok szólnak bensőmről igazán.
Kiérzik, a mint búm vad hangja rezdül,
S keserv és elszántság olvad belé,
A honszerelem a jégkérgen keresztül,
Hogy tör, mikóp meleg forrás, elé!

TARHAZ.

j az 1866-diki cholera, 1867-diki himlő, s 1864—
[ 65-diki hagymáz-járvány roppant pusztításokat
vitt végbe. Pest kútvizo legroszabb egész Európában, sehol annyi ammoniakot nem tartalmaz az
ivó-viz, mint itt. Epitkezési módszerünk szintén
igen egészségtelen, mert be van bizonyítva, hogy
a kevesebb lakóju házak, bármily magasak is, s
bár egy emberre nem jut is aránylag több és nagyobb térfogatú levegő, mint a nagy házakban,
mindig egészségesebbek, mint azon roppant terjedelmű bérházak, minőket Pesten is az ujabb időbon épiteni kezdenek. — Végül a vízvezeték hasznait nem is szükséges kiemelni. Csak ily módon
volna elérhető, hogy a járványoktól is némileg óva
maradjon fővárosunk. — Második értekező volt
Győri Sándor. „Felvilágosítások a mathematikai
műszókról és fogalmakról" czim alatt egy óráig
tartó vitát olvasott azon birálók ellen, kik a mathematikai műszavakról irt, s az akadémiához
benyújtott értekezését kiadásra nem ajánlották.
Értekezése leginkább a körül forog, hogy a jolenleg használatban álló mathematikai műszavak
helytelenségét igyekezik kimutatni.
** (A „Corvina") könyvkiadó-társaság 5 és
10 forintos pártoló tagságra hívja fel a közönséget, melyekért jelentékeny kedvezményokot ígér.
Egyszersmind tudatja, hogy hirdetéseket is elfogad.
** (Horváth János) a honvédegyletok országos
középponti választmányának elnöke, a honvédseregbe mint tiszt belépvén, elnöki állásáról leköszönt. Az elnökséget Ivánka Imre eddigi alelnök
vállalta el.
** (A londoni magyar munkásegylet) megalakult s máj. 31-ikén tartá első közgyűlését. Érdekes
tudni, hogy Londonban közel 200 magyar ember
tartózkodik. Ezek közül azonban még csak 50-en
írták alá magukat az egylet ivén, mindannyian
tetemesb összeggel, ugy hogy az alaptőke már is
85 sterling. Az egylet tagjai közt van gr. Apponyi
londoni osztrák-magyar nagykövet és Scháffor
konzul, ki most magyarul tanul. Az egylet tagjai
az ülés után a Kensall green temetőbe mentek,
Kmetty sírjához, hol Vidéky Adolf, ki épen Kmetty
hadcsapatában szolgált volt, mondott alkalmi beszédet.

Egyház és iskola.

ntalványozta; ennek folytán még o hétvégén megkezdi tanácskozásait az oz ügybon kiküldendő
bizottmány.
** (Távirászok képzésére) tanfolyam nyittatik
aug. 16-án, ezúttal Zágrábban, minthogy Horvátés Tótország területére szükségeltetnek hivatalnokok.
** (Aradmegyében) a török kormány lovakat
vásároltat s e végett török tisztek tartózkodnak
Aradon. Korábban egy falkát már olküdtek s o hó
7-én ujabb falkát indítottak útra.
** (Egy uj iparág.) Azon olasz munkások,
kik az első erd. vaspálya építése alkalmából hazánkba jöttek, ugy találták, hogy a selyemtenyésztés nálunk igen gazdagon jövedelmező üzletágnak
ígérkezik. A kísérletek, melyekot e tekintetben a
múlt év alatt tettek, oly meglepő eredményt
mutattak fel, hogy az idén Aradtól Károly-Fehérvárig a vasút egész hosszában minden eperfa ki
van általuk bérelve.

Közlekedés.
•# (A romániai vasutak) építése gyorsan halad előre. A román-galacz-bukuresti vonalon már
mintegy 20 mfdnyi földmunkálat van összekötve.
A vállalkozók több mint 10,000 munkást alkalmaznak e munkálatoknál. A sínek egy része is le
van rakva, s a vonalhoz szükséges, bolga vasgyárakban készülő hidak közül néhány, s hat gőzmozdony már útban van Románia felé, ugy hogy
kilátás van arra, miszerint az engedélyezési okmányban kitűzött idő előtt jóval a vaspálya át fog
adatni a forgalomnak.
•/ (A közlekedési minisztérium) a magy. kir.
mérnöki hivataloknak meghagyta, hogy a vasúti
vonalok} és közlekedési vonalokra vonatkozó méréseket egész az adriai tengerig eszközöljék s e
munkálatokat térképezve, a nevezett minisztériumhoz terjeszszék föl.
x* (Az omnibusz-társulat) hir szerint megszünteti a Buda és Pest közötti közlekedést, mert
nem birja meg a roppant hidvámot, mely mindon
fordulónál 30 kr. körül jár. Ha csakugyan megszünteti, az nem kis baj lesz fővárosunk gyarapodására nézve, melynek a könnyű közlekedés egyik
föltétele.

4£ (Unitárius isteni tisztelet) tartatott PesMi njság?
• ** (Egyházi beszédek.) Zombory Gedő megy- ten, a reformátusok tanodájának diszteremébon,
** (József föherczeg) honvédparancsnok hír
aszói rof. pap egyházi beszédeket adott ki „Kor- f. hó 13-dikán. Buzogány Áron egészen magán szerint csakugyan atveendi a Lichtenstein herczeg
szerű Egyházi Beszedők" czim alatt, melyek Mis- körben tartott volt már a múlt év karácsoná- nyugalmaztatása folytán megürülendő magyarorkolczon Fraenkel B. tulajdonaként jelentek meg. ban isteni tiszteletet Budán; de ha azt nem szági főhadparancsnokságot. Eleinte DietríchsteinSzerző — előszava szerint — oly külföldi szóno- számitjuk, a mostanit vehetjük legelsőnek fővá- Mensdorff hg. lett volna ez állomásra kiszemelve,
kokat tanulmányozott s választott mintákul, kik rosunkban. Ezen alkalomra Ferencz Józsi, a miután azonban a magyar honvédparancsnok coornálunk kevéssé követtetnek; müve megítélését kolozsvári unitáriusok kitűnő szónoka jött fel dinálva van a főhadparancsnokkal s a hadcsapatok
szakértőkre bizva, ajánljuk az olvasók figyelmébe, Kolozsvárról. Oly sok hallgató gyűlt össze — iránt egyetértőleg intézkednek, czélszerünek találmint buzgó törekvés gyümölcsét.
reformátusok, katholikusok, lutheránusok vegye- tatott a fővezetést Magyarországban egy kézben,
** (Bold. Miksa császár) német nyelven meg- sen, — hogy a terem nem is volt képes befogadni a fent mint lent közbizalomban részesülő József
jelent müveit Simoncsics Emil magyarra forditja, s őket. El lehet gondolni, hogy a legmivoltebb kö- föherczeg kezeiben egyesíteni.
ő Felsége az engedélyt, báró Münch-Bellínghausen- zönség volt, képviselők, tudósok, írók, tanárok. A
** (Mint Zimonyból 13-ról jelentik,) a magyar
nak a fordítóhoz intézett átirata szerint, e czélra szónok lelkesült beszéde igen kitűnő volt. Többi
közt azt a nagyérdekü kérdést voté föl, hogy mi kormány két bizalmi férfiút küldött oda, kik a
megadta.
az, a miben minden keresztyén-felekezetek meg- szerb kormány bizalmi fórfiaival az utolsó adatokat
Közintézetek, egyletek.
egyeznek? S erre így felolt: először az istenben összeállitandják, egy Szerbia és Magyarország közt
kötendő kereskedelmi szerződés végett.
** (Magyar tud. akadémia.) A június 14-diki való hit, másodszor a felebarátí szeretet, és har# (A hivatalos lapban) terjedelmes közleülés a mathematikai és természettudományi osztá- madszor Krisetus példájának követése. Ezek pedig mény jelent meg a legfőbb bíróságok elnökeinek
lyoké volt. Elnök: Horváth Czyrill tiszt. tag. — az unitárius vallás alapvonásai. A jeles beszéd mentegetésére. E szerint Majláth és Melczer
Ismét egy erélyes s indokolt felszólalás Pest ron- után, melynek különösen compositióját és művészi urak nom daczból nom tették le az esküt az igazdasága és egészségtelonsége ellen, oly szakember- alakját kell dicsérettel emliteni, 16 férfi és 8 nő ságügyminiszternok, hanem a miniszterrel egyettől, ki o felszólalásra éveken át folytatott statisti- élt az urvacsorával. Este az itt levő unitáriusok és értve végeztetett ugy, hogy ő Felsége személyese,
kai adat-gyűjtése után mindenosetre illetékes, és több ref. tekintély (Ballagi, Török P.) banquettot a miniszterelnök kezébe tegyék le, mely alkalomtud is fontos okokat felmutatni. — Dr. Rózsay tartottak a Frohner szállodában.
mal az igazságügyminiszter is jelen volt. A lapok
József lev. tag ugyanis „Adatok a járványok oki
** (Lipovniczky István nagyváradi püspök) által Majláth ur ellen felhozott más vádakat egyviszonyaihoz" czim alatt tartott felolvasást. — A beiktatása e hó 9-én nagy fénynyel ment végbe szerűen valótlanoknak nyilvánítja a nyilatkozat.
járványok — kezdé értekezését — a nagy városok- Nagy-Váradon, hova ez alkalomból nagy közön— (Képviselőválasztások.) A csákvári kerüból veszik eredetöket. Kétségtolen adatok mutat- ség gyűlt egybe. A megye, több város s község letbon ogy szavazattÖ-bbséggel Madarász Jonő
ják, hogy a járvány első fészke többnyire valamely küldöttségilog volt képviselve az ünnepélyen, az választatott meg képviselőnek. László Imre 907
nagy város, melyből aztán a vidékekre is elterjed. egyháziak természetesen szintén nagy számmal szavazattal 287 ellen Szentesen országgyűlési kép— A nagy városokban temérdek rothadó anyag jelentok meg. Az isteni tisztelet után nagy banquett viselővé megválasztatott. — A tápéi választóhalmozódik rakásra, s különösen állati rothadó volt, melyen kitűnő borok, pezsgő mellett egymást kerületben Majthényi Dezső balközépi választarészek, melyek a növényi részeknél sokkal rotha- érték a felköszöntések, végre oly sürüen, hogy a tott képviselővé. — Nagy-Kanizsán Csengery Andékonyabbak, mivel fehérnye képezi egy nevezetes felmelegedett szónokok be sem várták, hogy a má- tal választatott meg képviselővé.
alkató részüket, s a fehérnye igen gyorsan indul sik végezze s a nagy derült kedvben sok szép
** (Sümeghy Ferencz) boldogult képviselő
oszlásnak. Mindezen anyag, a hulladékok stb., a toaszt alig volt hallható.
arczképére
több barátja s tisztelője? előfizetési ivet
csatornákban halmozódnak leginkább össze, s onnan
boceájtott ki, melynek tiszta jövedelmét a kaposterjesztik szét a járványt. — Általában Peet valódi
Ipar, gazdaság, kereskedés.
vári gymnasiumnál Sümeghy-alapitványra fogják
elrettentő példa lehet a rondaság káros következ**
(1870-ben)
a
kereskedelmi
minisztorium
forditni.
ményeinek kimutatására.öt évalatt(1864—1869.)
országos
kiállítást
fog
rendezni,
melynek
előmun** (Karagyorgyevich herczeg.) Az igazságügynégy nagyobb járvány fordult elő, melyek közül
kálataira a szükséges pénzösszeget e napokban miniszter ogy legfelsőbb királyi leirat következté-
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ben „megtekintés végett" visszakérte a városi kezeibe letenni, hanem csak bizonyos vagyont kiSzombat, június 12. „Bánlibán." Eredeti opera 3 felv.
fenyitő törvényszéktől a herczeg vizsgálatára vo- mutatni, ugy mint ez több államban már divato- Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.
Vasárnap, jun. 13. „Reggeli előtt." Drámai tréfa 4 felv.
natkozó okmányokat. A herczeget mostanság több- zik. Az előléptetési szabályzat is átdolgoztatott s
Irta gróf Fedro S.; ford. Kadnótfáy. — És „Egyik olyan
ő Felsége által jóváhagyatván, közelebb már ki mint a raásik." Vigj. 1 felv. Narrey után Pázmándi Dénes.
ször látták sétálni egy katonatiszttől kisérve.
fog adatni.
** (A nemzeti színház) négyheti szünideje
— Végül „Szakasztott mása." Vigjáték 1 felv. Lille Herbert
jövő hóban kezdődik, de elsőrangú drámai müvé** (Közelebbről érkezett) Egyiptomból Kolozs- után angolból ford. Vörös Vidor.
zoi s müyésznői nagyobbára már e hó közepén várra Almásy Sámuel, fiatal iparos, ki, mint kita- <*• Hétfő, június 14. „Urahomira." Szomorú játék 5 felT.
Irta Weilen József; ford. Paulai Ede. — (Némethv Irma k.
kezdik meg vendégszerepléseiket a vidéken. Sziget nult asztalos, öt év előtt indult el Kolozsvárról a.
f öllépteül.)
József egyelőre Szontest és Szegedet látogatja Afrikába szerencsét próbálni. A szorgalmas fiatal
Kedd, június 15. „A fehér nő." Opera 3 felv. Zenéjét
. meg. Feleki először Nyíregyházán s majd Nagy- ember fel is lelte a mit keresett, s jelenleg, mint tzerz. Boieldieu.
Szerda, június 16. „Sheridan." Szinmü 4 felv. Irt*
Kállóban tart néhány olőadást, azután Szathmárra gépész igen kedvező feltételek mellett van a
xándul, s innen Mármaros-Szigotre, hol nagyon Kairóhoz öt órára esőMehalla el Kebez-ben egyik Langlé Aylic; ford. Csepregi.
Csütörtök, június 17. „A portiéit néma.'1 Opera 5 felT.
kíváncsiak a művészre, kit húsz év előtt láttak gyapottgyárában alkalmazva. Ezúttal látogatóba Zenéjét
szerz. Auber.
először a „Vadon fiában." Felekiné asszony Szom- jött haza s néhány hét múlva újra visszatér Egyipbathelyre van néhány előadásra moghiya, mit el is tomba, hol ez idő szerint mintegy 100 magyar
Szerkesztői mondanivaló.
fogadott, onnét pedig Karlsbadba utazik. Szerda- ember, köztük három erdélyi, keresi becsülettel
helyi, 8 Prielle Kornélia asszony Szentesre, Aradra kenyerét mint ügyvéd, gyáros, korcsmáros stb.
— Szászfáid. Dr. B. L. A ezikk érdekes, közölni U
a később Maros-Vásárhelyro mennek vendégszere- Almásy S. egyiptomi pénzeket, csigákat, óriási fogjuk mielőbb. Sajnálkozva olvassuk betegeskedését, de ez
pelni, hol mindenütt várva várják a kedvelt művészt czitromokat természetes állapotban, még tokban ujabb küldeményt a visszatérő egészség jeléül veszszük. Az
előbbit egy hasontárgyu közlemény szorította ki lapunkból
s művésznőt. Lendvay M. e hó végén utazik Te- levő gyapotot, s egy fölötte érdekos banán-gyü- A viszonyt továbbra is óhajtjuk fenntartani.
mesvárra, majd Nagy-Váradra. A nemzeti szinház mölcsöt is hozott magával, mik a helybeli múzeum— Buda. G. G. Az ön által tárgyalt kérdés vitatás*
többi drámai tagjai legnagyobb részt Náday társu- ban közszemlére lesznek kiállitva. Almásy a ma- távol esik a V. U. körétől. Egyébiránt az illetőnek nálunk
latához szegődnek.
gával hozott dolgok nagy részével a muzeumot nagyobb tisztelője senki sem lehet.
— Düsseldorf. M. M. éj Heidelberg. T. L. Az igért
** („Bem apó"-nak) sok akadálylyal kell ajándékozza meg.
küldeményeket várjuk.
megküzdeni. Alkalmasint csak e hét vége felé mu** (Sarolta császárnéról) irja egy franczialap,
— Dézs. R. 1. Az érdekes tudósítást köszönjük. A P.
tathatja be magát a bécsieknek. Ugy hírlik, hogy hogy tervuereni tartózkodása óta egészsége folyton U. legközelebbi számában fog megjelenni. A képeket mielőbb
a czimszerepet Molnár játszana, miután Bécsben javul és halvány arczára lassanként visszatérni kezd visszaküldjük.
— Panyova. H. Sem eszme, sem poezis, de még nyelvnem akadt rá színész.
az élet erő szine. A kies fekvésű vár levegője, Bul- tan s ortografia sincs a beküldött versekben. Egyik sem
•* (Gróf Chorinsky Gusztávról,) kit a nálunk kens orvos értelmes kezelése, hű és szerető emberek használható. A népismertetési czikk tárgyára már vissza
úgynevezett Ebergényi-pör szomorú hírre juttatott, környezése által egészségi állapota annyira javult, nem térhetünk; a küldött rajzok is, bár látható gonddal
azt írják, hogy tébolydába vitték. Az öreg gróf hogy férje uralkodásáról egy művet ír, mely foglal- készültek, igen tökélytelenek.
Miskolcz. Sz. I. Ez is mint az előbbiek. Üres frázi(volt helytartó) nagyon sürgeti a müncheni birá- kozás — orvosa véleményo szerint — képzeletét is sok, —
melyek a mellett oly szárazak is, hogy politikai vezérkat, hogy nyilatkoztassák ki, hogy fia már ama foglalkoztatja a nélkül, hogy egészségének ártana. czikkekben is unalmasok volnának. Költői eszme? érzés?
tett elkövetésekor tébolyodott volt, de természete- A műből mintegy 140 lap készült el már, melyek minek volna az a versbe!
sen hiába.
ritka szellemi tehetségéről tanúskodnak.
** (Koenitz Miksát) csakugyan meghozta a
** (Velociped a hadseregben.) Azon furcsa
kiküldött két rendőrbiztos. A városháza előtt né- hirt hozza egy bécsi lap, hogy a közös hadügySAKKJÁTÉK.
hány százra menő kíváncsi tömeg várta a fiatal miniszternek terve volna betanittatni a gyalog499-dik sz. f. — Lehner Zsigmondtól
csalót, kinek, mint mondani szokás, az öt lövés ságban többeket a velocipod használatára s ezeket
daczára is „kutya-baja". A 24 órai vasúti utazás aztán gyors futárok gyanánt használni. E czélból
Sötét.
alatt ugy barátságos utón vallatni kezdte a két külön velociped-iskolákat állítanának fel.
biztos az elveszottnek állított 20,000 forint iránt,
de eredmény nélkül. Megmaradt azon állítása
A Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok
mellett, hogy Borosjonő és Zsámbék közt elvesz- mindazon t. előfizetői, kiknek előfizetési idejük június
tette, mert a paraszt, kinek szekerén ment, ez ut végével lejár, tisztelettel kéretitek, hogy előfizetésüket
alatt vagy négyszer fölforditotta. 0 maga, mint minél elébb megújítani sziveskedjeDek, |HF~ nehogy a lap
mondja, csak később vette észre, hogy ez összeg küldésében részükre megakadás történjék. " ^ H
bankókkal túlterhelt zsebéből eltűnt. Azt is elmondta, hogy szökése előtt a hajóstéren magyar
postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva:
ruhát és egy rovolvert vett. Már átszolgáltatták a
fenyitő törvényszéknek.
** (Agyonlőttek) ismét egy rablót, a hírhedt
Végh Jancsit, a ki Baranyában garázdálkodott. Két
czinkosával együtt érték, de ezek elmenekültek.
és
** (Az egyptomi alkirály) bécsi mulatásáról
irják,hogy igen bőkozüon és kedélyesen viselte magát. Többek közt megjelent az ottani „Neue Welt"
mulatóhelyen s hosszabb időig ottidőzött anélkül, („Országgyűlési Beszédtár^-ral s más rendkívüli
hogy felismertetett volna, miután a fez helyett
mellékletekkel.)
köcsögkalapot tott fejére. — Távoztakor közel 24
d
ezer forintot ajándékozott Bécsvárosa különféle
Világos,
jótékony intézetei számára; nem feledkezett meg
félévre (jul.—decz.)
5 ft. — kr.
Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.
azon énekesnőkről sem, kiket az operában látott s
drága ékszerekkel ajándékozta meg.
** (Szerencsétlenség.) M . . . . pesti ügyvéd a
A 494-dik számú feladvány megfejtése.
félévre (jul.—decz.)
3 ft. — kr.
minap rögtön megőrült. Minthogy őrültsége dü(Cheney G.-töl, Amerikában.)
höngéssé fajult, az irgalmasok kórházába szálliták.
Világos.
Sftíét.
Világos.
Setét.
** (Thaisz főkapitány) női kézből névtelen
1. Vo3—h8
h2-hlV
1
Ff8—d62 ft. 50 kr.
fenyegető levelet kapott, mely a kutyák elleni félévre (jul.—docz.)
2. Vh8—al
Va8—al:
2. Vh8—a8: *
h2—hlV
§ ^ * " Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek tisztelet- 3. Hel—f3 matt.
szigorú rendelőt visszavonását borzalmas fenyege3. H ad mattot.
téssel követeli. A levél írója (nő) tudatja a főka- példánynyal kedveskedünk.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
— Miskolezon: Czenthe József. — Harasztiban: gr. Fespitánynyal, hogy nem egyedül áll, hanem hartetics Bennó. — Londonban: Gorgias Viktor. — Kőszegen:
madmagával , s elhatározták „kedveseiket" (!)
IVasárn. Újság és Polit. Újdonságok Hauer G. — Csákváron: Kling Iván. — Gelsén: Glesinger
mogboszulní. „Majd lesz alkalmunk, — irja az
Zsigm. — Karczagon : Kacsó Lajos. — A pesti sakk-kör.
kiadó-hivatala.
ismeretlen Straniora — a szerencsétlenség okozóit
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
Rövid értesítések. Bebreczen: Z. J. F.-Nyárád:G.K.
megbüntetni, őket megfojtani, mint azt Parisban
A küldeményeket köszönettel vettük. A használhatókat
a hires fojtok (garottiers) oly jól értik."
rövid időn közölni fogjuk.
** (A katonatisztek házasodhatása.) B. Kuhn
Nemzeti színház.
közös hadügyminiszter hir szerint a katonatisztok
Jelen számunkhoz van mellékelve
Péntek, június 11. „Tudtán hivül kém." Vigjáték 2 felv.
házasodhatására nézve uj statútumot tervez, melya
„Népszava"
és „Ludas Matyi" ez. lapok előírták Mellesville és Duveriür; ford. Csepregi. — Es „Egyik
nek egyik leglényegesebb pontja az lonne, hogy olyan mint a másik." Vigjáték 1 felv. Narrey után francziá- fizetési felhívása.
jövőre nem kellene a kaueziót a katonai hatóság ból ford. Pázmándi Dénes.

Előfizetési feltételek

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
546 (4—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t, lyoni orvo*

TARTALOM.

Gftrög-oross
naptar

Izraeliták
naptara

Június (ó)

Thamuz

H

Na
hoss za
f.

P
kél nyűg-

P- ó. P- ó. P-

hossza
f.

0

ld

kél

nyűg.

P- <5. P- ó. P-

89 4 4 6 7 56 223 13 4 9 1 48
C 5 Silverius p. C 4 Flóra
8 E Punk. vas. 11
7 5 19 ?, 19
Alajos hitv.
90 9, 4 7 7 56 237
Alajos
9 I'flnk. hétfő 12 Démut
Paulina, Paulin Albán
10 Timote" Antal 13
90 59 4 7 7 56 250 49 6 27 2 55
91 56 4 7 7 57 264 17 7 30 3 35
Eberhard
11 Bertái. Kánt. 14
Szidónia
92 53 4 7 7 57 277 31 8 25 4 20
Ker. sz. János © Iván
15
12 Onophrius
93 50 4 8 7 57 290 23 9 1 5 13
Prosper, Mártha Mártha
13 Aquilius
16
János és Pál
Jerem., Éber 14 Elizeus pr.
17 S. Balak 94 47 4 8 7 57 303 0 9 50 6 1
Hold váltótagul. © Holdtölte í;4-én 2 óra 55 perczkor reggel.

Prielle Kornélia (arczkép). — Az ákáczfák alatt. —
Lengyel ravaszság (folyt.). — Haynau esete Londonban,
1850-ben (négy képpel). — A Széchenyi-szobor nagy mintája (képpel). — Szathmári Király Ádám, Rákóczi bujdosó
társa (vége). — Utazás a holdba (folyt., képpel). — A josefstadti fogoly életéből. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom
és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola.
— Közlekedés. — Mi újság? -- Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős aaerkesztő: Nagy Miklós. (L. msgyar-utcza 21. az.)

f

ragályelleni lesbiztosb óvszeréről,

a férfi és n6i ivaraaerek boncatani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több;
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pe6ten, József-utcza 66-ik számú
saját házában.

nagy választékban, a legjobb rendszer szerint,rszilárdf puskamüves munka

| f l T saját készítmény ~3H

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 60, 10, 80, 9 0 , 100 egész
120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,

a leghíresebb franczia gyárakból 42, 45, 50, 6 0 egész 115 forintig; mindennemű

Üreges fogak, fogin-daganatok
és rhenma ellen felülmnlhatlanszer.

A leghevesebb

fogfájdalmak

minden nemeit
eltávolitja azonnal (ugy, hogy a fájdalmak egy év tartama alatt vissza sem
térnek).

csappantyus-fegyverek, mint

Egy
Egy
Egy
Egy

szimpla vadász-fegyver vascsővel
dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztott .
dupla fegyver drótcsővel (Eubans) lüttichi
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel

.

Revolvereket

il~ía
"
10 — lö „
J\~íci
"
áü—OU „

Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfolhuzással 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
n i r t r r + n l a j i l r párja szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla

A hires párisi arkanum

„Litoii"

F l S Z l O l J O l í csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Flobert pisztoly és puskák,

biztos eredmény, ha más szer nem használ!
Kapható Török József gyógyszerésznél Pesten, király-uteza 7-ik sz. a.
BBP" Egy üvegcse ára 70 kr. postai
küldéssel 80 kr.
523 (4—9)

^£"&

faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

UNSGHULD EDE,
fegy verkészitö és kereskedő

M i n d e n n e m ű

Politikai Újdonságok

H ETI-NAPTÁR.
Június

A nemi élet

kapható Pesten, egyetem-utcaa 4-ik sz.

Csupán Politikai Újdonságok:

2 0 Vasár
•>í Hétfó
22 Kedd
2i Szerda
24 Csőt.
25 Pént.
26 Szóm.

(magyar nyelven harmadik).

takarópapiros

Csupán Vasárnap! Újság:

Katholikns és protestáns
naptár

Hatodik kiadás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
A két lap együtt:

Hónapi-és
hetinap

HIRDETÉSE

Pesten, váczi-uteza a „levél"-hez.
8S3£* A legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szabatos lőképosségeért jótállás vállaltatik, a nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
| f - Vidéki megrendelések leggyorsabban teljesittetnek. ' W

(Makulatur)

Börbajok
valamint

titkos betegségek

és súlyos ntóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhírű Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, rendel:

S l l g a r F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váczi-uteza 15-ik szám alatt,

a korona kávéház mellett.
Elfoqad naponkint 11 órától l-ig.
479 (12-12)
Megkereshető levél által is.

Fenyttfa- s tufenyö-kivonat fürdőkre!

Egy nőtlen fiatal ember, ki már nagyobb gazdaságban 2 évig, mint gazdasági írnok
szolgált és 5 latin osztályt végzett, jó bizonyitványnyal ellátva, valamely gazdasagoa
Van szerencsénk a t. CZ. orvos- s gyógyszerész makkal yennel tísztelettdtudatoi
keres állomást. Értekezhetni posta utján Tapio-Sz-Márton, u. p. Tápió-Bieske, «• »• hogy a Sigmund
Sigmund József
József urnái
urnái Pest,
Pest, városházuteza
városház-uteza 1
1 sz.
sz. a '' ''ff^^^ ^
^rtoánvok , k L u
jegy alatt.
5 5 U 2 - ^ _ _ reskedósbfn
f létező erdei gyapotáru raktárunkat
k (fenyőfa
( f ő f s stufenyuj
t u f e n y u f ^ ^ J^ Z 1 *mények)legujabbanalegtiSztább,legjobb ésfrisfenyüfe . tufenju ki
láttuk el, s ajánljuk azokat a t. ez. közönség szives figyelmen .
Előfizetési felhívás
»
ix i wi \.A -t^*fr.A/ítr áklásdús s ritka gyogyereje különösen köszAz ezen kivonatokból k é s z i t e M ^ f j l f ^ e t e s ,
s igy annak további magasztavenyes C8UZO8 s ideges bántalmak ellen e egge is
^
fele'mliteni h
csak
lása is felesleggé vá ván még
^ l ^ k ö S é g gJ e l járó fürdői utazások elmellózhetők,
hetok s használhatok, miá tal a * °ly nag7™^°rúv dó
e kivonatból alig 30 krba kerül,
ídeiárul meg annak szerfeletti olcsósága, meri w
,..,,,. „,
,
, .,
Megnőtt személyeknek egy Erdőre 4 arányUgkesobb 6 - 8 lat szükségeltetik, ez
két pint melegvízben feloldalak s aztán a fürdőbe öntetik.
to
_.
,
,
„,„ i fontot tartalmaz
1 ft. 8 0 kr.
Egy üvegszelencze ára, mely i iouw
Ára július—deczemberre % ft. - Egész évre 1869 elejétől keidve 3
Egy hordócska 5 font tartalommal
* »
forintért siolgálunk.
különleges használati utasítással együtt.
m ^ T " Nyolcz előfizetőt gyűjtőnek tiszteletpéldánynyal kedveskedünk; tiznél
Ismétli eladók illendő százalékban részesittetnek.
I0VF
többet gyűjtőknek felül egy /diszkötéses mult evfolyami példánynyal, a
A Lalritz-féle
legtöbbet gyűjtőnek mind a négy evfolyami példányokkal tisztelkedünk.
erdei
g y a P o t á r u k - g y á r a Remdában, a thüringi erdő mellett.
540 (3—3)

Egészségi Tanácsadó
1869-iki második félévi folyamára.

iPF" Pest, Sebestyén-tér 4-ik szám alatt.

553 (1—6)

SIS

Tizenhatodik évfolyam.

20-ik szain.

URAKAT KÜLÖNÖSEN ÉRDEKLŐ CZiKKEK.
ajáolra

KERTÉSZ és EISERT
diszmü-kereskedésök által
Pesten, Dorottya-utcza, 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt.

Dohányvágó-gép.

Kitűnő Lefaucheux-revolverek.

Hosszú kísérletek után, sikerüli egy
dohányvágót szerkesztetni, mely tb'ké—
—
letesen vasból készült s melynél kezeskedhetünk hogy minden igénynek megfelel. A dohányt ezen gép segítségévéi törökmódon hosszúra, vagy magyarmódon koczkára vághatni. Darabja 13ft50 kr.

íMarok-revolverek simák és vésettek 10 fttól 20 ftig.
Mignon-zsebbeli revolverek simák 15 ft.
Sima jókf szitményü revolverek 7 mm. 17 fr, 9 mm. 18 ft, 12 mm. 20 ft.
Szintén ilyenek, minden egyes alkatrészük kovácsolt aczélból, minden egyes darab pontosan belőve s czégünkkel ellátva, 7 mm. 24 ft 50 kr. 9 mm. 26 ft,
12 mm. 27 ft 50 kr.
Finomabb kiállitásuak, szép vésésekkel, arany és ezüst berakattal, ébenfa, ele. fántcsont agyakkal sat. 28 ft-tól 50 ftig.
10- és 12-l0vetü revolverek, különböző kiállitásuak 40 fttól 60 ftig.
Zsebbeli pisztolyok egycsövüek párja 2 fttól 10 ftig.
„
kétcsövüek 5 ft 60 krtól 15 ftig.

Külseje florentini barna bronce-bói, belseje kőedényből
ncebói,
s oly előkészülettel ellátva, — hogy dohány nedvességi fokát tetszés szerint
sr»bályoini lehet. Dar. 3 ft 30 kr.

tej

^jT2J / i»O"ixÍXlÍ€5I*Cslí • a j e ' e n ' e g oly annyira kedvelt keleti dohány- zó-palaczkok, melyeknél a füst Tizen hatrán
keresztül, tökéletesen lehüttetik, hosszú hajlékony szárral, kissebbek agyagpipával 2ft25 kr, tajtpipával cigarettnek is használhatók 3 ft 50 kr, nagyobbak
4 ft 50 kr, 5 ft 50 kr, 6ft50 kr, nagyok és diszesek 9 ft.

Lefaucheux

42 fttól 100 ftig

Percussiós egy-csövü
7 ftTŐCTkrtÓl ltTftTg

két-csövii

13 ft 5CTkrtóí"6Ö~ftig

Egyetemes készlet, holhmilialakú tajtpipát, három siivar-és egy cigarett-szopókát
vadászfegyverek dús választékban.
tartalmasé, disies bőrtokban, darabja 5ft60 kr.
|
Dohányzó-szekrénykét, diszes fából s még gazdagabban és sok-félékbea fel- Flobert-féle szoba-pisztoíyok és puskák,
szerelve, ajándékokhoz különösen alkalmasak, 4 ft 80 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft 75. » lövésnél nem durranván, szintúgy a szobában mint a szabadban, igen kellemes mulatsággal párosult gyakorlathoz a czéllövésben igen ajánlandók,
Cigarette-késslet, kissebb ós nagyobb tajtszopókat, dohány- tartót, gyűjtésiért,
kissebb pisztolyok darabja 9 ft,
kanóczot és aisivarpapirt tartalmazó kisszerű tliszes tokban 4 ft 50 kr.
nagyobb pisztolyok darabja 13 ft. 50 kr.
Mol)íl-gyujtószer, egy szirarszopókát, kanóczot és gyufákat tartalmazó kis zsebPuskák madarakra is használhatók. 6 mm 19ft,9 mm. 21 ft.
belitok1 ft 60 kr.
Töltények szaza 6 mm. golyóval 85 kr, 9 mm.golyóval 2 frt 85 kr, 6 mm.
n
t
éa
TörölídLoliánvzó-lfészileteli:, ™, >>^ndu
söréttel 3 ft, 9 mm. söréttel 5 ft 50 kr.
sokhoz igen ajánlVasból készült czéltáblák, tölthetó mozsárral és kingró bohóozezal, dbja9 ft 80 kr.
hatók. — Kis tajt-csibukot széjjel rakható megyfaszárt, két szivarsíopót és do— -* "
"
"*
vagyis az úgynevezett „életmentők a mellényzsebhánytartót tartalmazó tokban 4 ft.
*"
ben", melyek megtámadtatás esetében igen hathaNagy tajt-csibukot, széjjel rakható megyfasiárt, cigarett'szopókát ós dohánytós, mindig magánál hordható védfegyvert képeznek, öntött vasból 55 kr, aczéltartót tartalmazó tokban 6 ft 30 kr.
ból 1 ft 50 kr, díszesebbek bortokban 1 ft 50 kr.
Szintén ilyen széjjelrakható fekete szárral 7 ft.
-^Y'SZtYlGiSÍ
Ó r i í l c ^6
óráig járó müvei s elzárható felkeltövei, mely
Szintén ilyen, nagy faszárral, másodrendű pipával 2 ft 75 kr.
" : " J " r kívánatos érában éles, csengd hangon |
Kis törökdohány-készlet, kupakos agyagcsibukot, szivar-szopókát, cigarett-felébreszt, ügyes alakjánál fogva pedig útközben is használható. Darabja 6ft50.
tev6t, és dohánytartót tartalmazó kis bőrtokban 2 ft 20 kr.
;_»1-± _-.»_ _ - ••
— - - (angol patent), bármily vizedénynyel minX > o l l f Í I l V7 i í Ó S é t a b o t o l f , csibukszár gyanánt használhatók,
den további előkészületek nélkül használ"
.
mi«-.ft»io kiállitásuak 2 ft 70 kr, tathatván, egvBzerü használati módjuk s erős hatásuknál fogva meglepők. Kiseb
3 It 60 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 40 kr, 10 ftig.
bek 10 ft. 80 kr, nagyobbak 16 ft 50 kr.
"~~
^ ^
szilárdan
kicsiny közép nagyok
battist-bélléssel
készülve, minden egyes darab czégünkkel ellátva, a legnagyobb szélben is hasz10 ft 75 12ft50 18 ft 50
nálhatók.
Finom orleans-bélléssel
15 ft 60 18ft25 H) ft 5')
Fehérek, igen elegánsak
. .v85 19ft60
1. szám, rövid kanóczczal ellátva, 85 kr.
16ft
2. sa. kanóczcgal ós szivarmetszővel 1 ft 25 kr.
Lovagló s kocsizó köpenyek ujjakkal és
batist-bélléssel 15 ft,
*«
»v.
19 ft.
an o1
3. sz. hosszabb kanóczczal és szivarmetszövel 1 ft 50 kr.
Z í S e t > l > e l Í p é n z t á r c a ( f P»*ent), sárga patembörból, szi4. szám. gyergyátskaval 1 ft 50 kr.
-*Járdán készülve, apró és papírpénznek
használható 2 ft.
patent-bőrből készítve, vállba
szivartárak
akasztható szíjjal, útra és kirándunadrágtartó sárga patentbfirbftl, minden varrás nól-l
kül, s ennélfogva igen tartósan ké- [
lásokhoz igen alkalmasok, 25 darab 3 ft 30 kr, 50 darab 4 ft 40 kr és 75 daszülve 2 ft 30 kr.
rab 5 ft. Szintén ilyen különféle nagyságú szivartárczák 1 ft 60 krtól 4 ftig.
és tüz ellen mentesek, olajlámpások törés
U
igen csinosak, kenyér- és
™r-°V1'"', kicsinyek 1 ft 90 kr,
tollvágó késeiét, ollócaközépszerűek 5á ft 65 kr, nagyok 3 ft 40 kr.
kát, körflmtisztitót, fogvájót, fülkanálkit sat. tartalmazók, szamba 2 ft, 2 ft
l f í t C S Ó közép nagyságú, 3 kivonással, külseje chagrin-bőrbe
60 kr, teknösbóka-hójba 2 ft 50 kr, 3ft40 kr, 4ftós 4 ft 50 kr, gyöngyházba
f i i
kirándulásokhoz és útra igen ajánlandó,
foglalva 2 ft 60 kr és 2 ft 50 kr.
darabja 7 ft 50 kr
y olcsó postai vitelbér lehetségessé tevén, a kívánt tárgyakat gyorsan, csekély költség és utánvét mellett elküldhetni,
oda irányúi, levélbeli megbízásoknál, a belénk helyezett bizalmat, a recdelmények gyors és pontos eszközlése által
megérdemelni. Meg nem felelő tárgyak visszaküldhetők.

T Előfizetési felhívás.

Jogtudományi Közlöny
a budapesti, nagyváradi és kassai ügyvédi egyletek közlönye
Heti szaklap,

kapcsolatban magy. kir. kúriai Ítéletekkel
és a

törvénykezési szabályrendeletek gyűjtésével.
Szaktudósok közreműködésével-

azerkeszti ^

'kiadja

Dr. DÁRDAI SANDOH.

IIECKENAST GUSZTÁV.

Előfizetési feltételek:

Negyedévre (július—szeptember)
Félévre (július—deczember)

.

.

^^^B-___SP

Tenyészjuh-eladk

Főméltóságu herczeg Batthyáni PÜIÖD

3 forint. ur enyingi uradalmában mint minden évben, ugy ez évben is eladatik-sT
gazdag gyapjas pepiner-kos 86 db., mestic-kos 89 db, mcstic-anva
1090 db
6
Y

ezenkívül nyári
hizlalt 1040 db. ürü.
'
y
boküldése kéreík 8 Z é t k Ü l d é s «-«>-öl_otése végett az előfizetések idejében
E
juhfajuak
gyapja
1862-ik
évi
londoni
világ
kiállításon
nagy
éremk
a z
remmol, ugy ezen juhok a pesti 1857-ki kiállításon két elismerő okiratot 1865r . z t ^z el<'ífizeté8Í pénzeket és reklamácziókat a kiadó-hivatalhor
*
1VaUlh0Z a
kéziratokat pedig bérmentve a szerkesztőséghez kérjük intézni.
'
^ ^ A t. gyűjtőket tit előfizető után tiszteletpéldány JH eti .
A megvott juhok Szent-Mihály napig itt maradhatnak
(1-3)

A „Jogtudományi
Közlöny" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)
/TI-

..M.

.

.

.

.

\

652

Enying,juniusi.jénl869.
2

3

(~)
Kiadó-tnUjdono. Heekenast Ga«tár. - Kyom.tott saját nyomdájában

Farkas Imre, m . k.

(egyetem-utew 4-ik tóm

uradtiuttartd

Pest, június 27-én 1869.
Előfizetési ffiitételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai UjdonsáKok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapén Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — ( supan Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
g^~
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnal csak 7 krba számittatík. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9.— Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.
r

Éber

Nándor.

E férfiak közé tartozik Éber Nándor is,
A szomorú emlékű tizennyolcz év, a foregyike
azoknak, kik a magyar név és ügy
radalom legyözetésétöl alkotmányunk helyszéles
körökben
megismertetésére legtöbbet
reállításáig, egyesek, családok s egész nemtettek,
kik
számüzetésök
ideje alatt a legtöbb
zetünk életében mély és fájdalmas nyomokat
s
ernyedetlenebb
tevékenységet
fejtették ki,
hagyott hátra; sebeket, melyeknek behegesztése itt-ott örökre lehetetlen, s legjobb eset- s most dús tapasztalásaikat és széles összeben is éveket kivan. A halál áldozatainak köttetéseiket a visszajöhetésre ismét megaz életet semmi hatalom vissza nem adhatja; nyilt hazába behozva, mindazt, mit magok
a hazának az elveszett idő, melyben a meg- szereztek magoknak, nemzetök javára ajánlindult előrehaladás helyett tétlenségre s ják fel s meg nem lankadt tevékenységgel
visszamaradásra volt kárhoztatva, vissza nem hasznosítják. Kedves dolgot vélünk azért
téríthető, s évek, tán évtizedek kellenek, mig tenni olvasóinknak, s egyszersmind arczképkettőzött munka és tevékenység által a mu- csarnokunk kiegészítésére is szükségest,
lasztás helyrehozva s a hátramaradás kiegyenlítve és feledtetve
lesz. S ki adja vissza a számüzöttnek szomorú bujdosásban töltött
éveit, melyek, mindig „jót remélve, roszat érve" — végre egy fél
emberkorra halmozódtak fel?
De bármily szomorú emlékek
s helyrehozhatlan veszteségek tapadjanak is ama súlyos esztendők
gyászos emlékéhez: némi hasznukat sem lehet megtagadni.
Hazánkfiai, s épen a legjelesebbek
közül valók, a sors által a haza
határait kerülni kényszerítve, kül^o
föld lakóivá lettek; a magyar név
<if
^
v
és magyar ügy ismeretét Európa *
és Amerika távoli nemzeteihez
elvitték, s mig magok is a külföld
politikai, társadalmi, anyagi életével s institutióival megismerkedve, tapasztalatokban dúsakká
lőnek, melyeket a bekövetkezett
szerencsésebb időszakban a haza
javára hasznosíthatnak, a külföldet is megismertették sorsunkkal,
intézményeinkkel s döntő befolyást gyakorolhattak az irányunkban alakuló közvéleményre.
Annyi s oly súlyos veszteségek mellett sem lehet, sem szaÉBER NÁNDOR.
bad kicsinylenünk e nyereséget.
S tisztelnünk és méltányolnunk
kell azon férfiakat, kik le nem verve, el nem midőn e jeles férfiú arczképét s tevékeny
csüggesztve a sors csapásai által, a hazasze- élete főbb vonásait közrebocsátjuk.
Éber Nándor az élet férfikorának delén
retet s életösztön egész ruganyosságával
áll,
1825-ben születvén, Budán, hol atyja
munkáltak arra, hogy számüzetésök szomorú
számvevőségi
tanácsos volt az akkori m. kir.
sorsát egyetlen előnyös oldaláról zsákmányolják ki, nem annyira magok, mint a haza udvari kincstárnokságnál. Már fiatal korában kitűnt nagyratörő lelkének hajlama:
javára.

szélesb körökben érvényesíteni tehetségét s
tanulmányait; s azért, miután a jogi tanfolyamot a pesti egyetemen szép sikerrel végezte, az akkor igen kevés magyar által
keresett diplomatiai pályára szánta magát,
s e végből a keleti akadémiába (Bécsben)
lépett, hogy ott, e széles nyelv- s politikai
ismereteket igénylő pályára magát kiképezhesse. Alig végezte be az öt évi tanfolyamot, kitűnő eredménynyel, s volt néhány
hónapig a külügyminisztériumban gyakornokul alkalmazva, jeles képzettségének s tevékenységének azonnal pálya nyílt, midőn,
1848 elején, a konstantinápolyi
követséghez titkárrá neveztetett
ki. Sajátságos ujj-mutatásai a
sorsnak vagy a véletlennek. Az
oly nevezetessé leendő 1848-dik
év hajnala épen földerült, s Éber
Nándor, mintegy előjelül, későbbi
tevékenysége /szinhelyére — keletre küldetett. Alig foglalta el
helyét, a márcziusi változások bekövetkeztek, az események rohamosan követték egymást s hazánk
hajója akaratlanul a vészek tengerére sodortatott. A kényszerű,
a kikerülhetlen forradalom kitört. A király által kinevezett
minisztérium lemondott s a forradalmi jellemü honvédelmi bizottmány kezébe tette le az ország
kormányát. A haza veszedelemben volt.
E szó, mely Kárpátoktól
Adriáig riadt s viszhangjai meszsze tulhangzottak az ország határain, elég volt hogy Éber Nándort arra határozza, hogy követségi állásáról lemondva, haza
jöjön s szolgálatait a veszélyben
forgó hazának ajánlja föl. Először
a honvédelmi bizottmány mellett
alkalmazták; később, midőn Debreczenben a forradalmi minisztérium ápril 14-dike után megalakult, a magyar külügyminisztérium szervezésében mint elnöki titkár vett részt Batthyány
Kázmér külügyminiszter alatt. Ez állásban
maradt egészen a forradalom bevégeztéigVilágos után öt is a külföldre menekülök közt találjuk. Bár, természetesen, előbbi
hivatali állásába, Konstantinápolyba, isza

