
140 Tizenhetedik évfolyam.

Rövid idő múlva meg fog jelenni a szerző
jóváhagyásával:

Garibaldi eredeti uj regénye!

A szerzetes uralma
vagy:

Róma a 19-ik században.
Irta

GARIBALDI,
tábornok.

A szerző által Magyarország szá-
mára személyesen engedélyezett

kiadás.
2 vastag kötet. Előfizetési ára 4 forint.

(Bolti ára magasabb.)
8BT" A „Reform" napilap előfize-

tői ingyen kapják.
i „Reform"

kiadó-hivatala Pesten.

767 (1 — 2)

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszamokat lo aka-
rókkal eií.víilt. arany ezüst és drága-
kövekkel kirakva; továbbá gyöngyöt,
szlneskövet, aranyat, ezüsiat, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
ésmentekötöktiöl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, l«-p-
kék, bogarak, madárbörök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 758 (2 - 1)

Dr. GROSSMAKN, _
szem- és fülorvos

PESTEN, !

Józseftér I l i k sz. alatt, Orosz- í
féle házban. i

Rendel hétköznapokon dél- j
előtti 11 -1 és délutáu 3—4 óráig. — j
Szegények számára ingyen minden va- ]
sárnap délelőtti órákban. 722 (9 — 12) !

Hcckenast Gusztáv könyvkiadtí-hivatalá-
ban Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.), megje-
lentek és minden hiteles könyvkereskedésben

kaphatók:

Magyarország képekben
Honismerteid folyóirat.

Szerkeszti Nagy MíklÓS. Negyedrét.
I. kötet 892 lap fűzve . . . 4 ft.

1 L « 384 4 ..

Hatodik kiadás
(magyar nyelvenjiarmadik').

A nemiA t

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival. 616(12-12)

Függelékkel a bajakóri ragályiásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szerérői,
a férfi és D6Í ivartee^ bonratani ábráival.

Ara: 1 uj forint.
Postán megküldve 10 krral több

utánvétellel 40 krral több
Megrendelhető szerzőtől következő

czim alatt:

Dr. Eiber V. p.
Pesten, Jőzsef-utcza 66-ik számú

saját házában.
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Harlsbadi porczellán.
A DRESSLER J.-féle porczellán-gyárból

különösen ajánlandó:

sn

Ebéd-készlet 6 személyre llfrttólöO frtig
12 „ 20 „ 50 „

„ „ gazdag aranyzással 40 „ 250 „
Kávé-készlet 6 személyre 3.50 „ 12 „

Thea-készlet 6 személyre

Reggeliző kávéra a theára 1 és 2

4.50frttóll5ft
6 „ 35 „

személyre Platteau-val vagy a
nélkül 2 „ 25„

Konyha-edény porczellánból vagy Chaniot-föidböl mindon nagyságban és alakban a legol-
csóbb árakon; továbbá mindennemű porczellán-tárgy.

A főraktár van:

Bálvány-uta, a Mocsonyi-féie házban 1, sz. alatt.
Vidéki megrendelések az árak utánvétele mellett a legpontosabban intéztetnek el.

Báivány-utcza, a Mocsonyi-féle házban i-ső szám. 724(12-17)

1
ja,

s?

KERTÉSZ és EISERT Pesten,
Dorottya-utcza 2. szám, a magyar király czimü szállodával szemközt,

a tavaszi idény
tekintetéből következő czikkek dús választékát ajánlják :

Tavaszi legyezők.
Közönséges gömbölyűek papírból 12 kr.

» » kelméből 30 »
Finomabbak, kivonó előkészülettel, kel-

méből, selyemből stb., 1 t't. 25 krtól
4 ft. 50 krig.

falegyezők, küiönnemü kiállitósuak, 25
krtól 7 ft. 50 krig.

Fa ernyő-legyezők.
'•<?}' egész t;j, igen díszes neme a tavaszi

nserry őcskéknek, melyek mint legye-
zők is használhatók, különböző fane-
mekből készülve, simák és selyem ré-
szekkel, 1 ft. 30 krtól G ftig.

Napernyők.
Kis félrehajtható tavaszi ernyócskék se-

lyemből, béle's nélkül, 1 ft. 70 krtól
2 ft. 50 krig.

Selyemből bélelve 2 ft. 40 krtól 3 ftig.
Finomabb numiiek, moire antique és at-

laszból, fodrokkal diszitve stb., 3 ft.
40 krtól 10 ftig.

Kóze'pnagyságu kézi-ernyők, változatos
kiállitásuak, 1 ft, 80 krtól 15 ftig.

En tout cas-ernyók alpacea és selyemből,
2 ft. 30 krtól 8 ftig.

Napernyők urak számára, 3 ftól 7 ftig.
Esernyők.

Alpacea szövetből 3* ft. 75 krtól 4 ft.
50 krig.

Tafota és selyemből 1 ft. 00 krtól 11 f ig.
12 bordás angol selyemernyők 12 ft.
Angol ruganyernyók 10 ft.

Rugany eső-öltönyök és köpe-
nyek.

Ujjas öltönyök fejfedővel, 10 ft. 75 krtól
19 ft. 50 krig.

Kocsizó- és lovagló-köpenyek ujjakkal
és fejfedővel, 15 fttól 19 ftig.

Igen elegáns drappszinü eső-öltönyök,
17 fttól 20 ftig.

Plöid-i-zi.jak.
Legjobb nemű angol 1 ft. 15 kr., olcsók

80 kr.
Valiba akaszthatok 1 ft.50kr., 1 ft.80kr.
Gyermekek számára olcsók és finomab-

bak, 40 krtól 80 krig.

Lovagló-szerek.
Disznóbőr angol nyergek, 15 fttól a leg-

finomabb m-müekig.
Angol kantárok 2 ft.'fiő krtól 10 ftig.

» kenírvelvas-sziijak 2 ft. 50 krtó
^ 8 ft. 30 krig.

Nyergek s kötélterhelők 2 ft. 40 kr.
Nyeregtartók 3—5 ftig.
Kengyelvasak, nyergek, feszítő zabJák Í

minden eíryéb aczOlszükpéglotck leg-
jobb minőségben.

Felcsatoló, felsrófoló és gép-lovagló-
sarkantvúk. 1 ft. 40 kr., 1 ft. 60 kr
2 ftig. •

Lovaglú-ostorok és botok, 60 krtól 10
ftig.
Rugnny labdák es ballonok.

Minden nagyságú szürkék lü krtól 1 ft,
20 krig.

Kétszii Uek 12 krtól 1 ft. 40 krig.
Festettek 25 krtól 2 ftig.
Kirándulásokhoz igen alkalmas felfúj-

ható, zsebbeli ballonok, 60 krtól 1 ft.
40 krig.

Virágliosár-asztalkák,
s állvány természetes töríjs-ágakból, a

kosár szép fonadékból, bronzhozott
levelekkel diszitve;
kisebbek nagyobbak nagyok

darabja 6 ft., 8 ft. 50 kr., 11 ft.
Finomabb nemüek dús választékban, 25 ft.

Kerti gyertyatartók.
Gyertyákhoz valók üvegfedővel, dbjalft.
Petróleum-lámpával, üvegfudővel, s a

légvonat befolyását akadályozó ke'szli-
lettel, 1 ft. 70 kr,

Séta botok.
Közönségesek különféle fanemekből, 25

krtól 80 krig.
Befont ésnádBoxer-botok75krtól2ftig.
Finomabb nemüek, különböző nemes fák-

ból, valódi nádból faragványokkal,ele
fántcsont, valódi ezüst fogókkal stb.,
felette dús választékban, 1 fttól 8 ftig.

Díszes tórös-botok 2 ft. 50 kr., 3 ft. 4 ft
5 ft., 6 ft., 10 ftig.

Gyermekek és fiuk számára, 15 krtól
80 krig.

Szíves figyelembevételül. "»B
Levélbeli megbízásoknál kulünös feladatunk a belénk helyezett bizalmat a rendel-
" T n y P o n t o s eszközlése és gyors elküldése által megnyerni, miért is a küldendő
tárgyaknak közelitó árát meghatározni kérjük, megjegyezvén, hogy minden meg nem

felelő czikket visszafogadunk. 766 (1—4)

Türsch F.
Pesten, váczi-uteza 19-dik szám ajánl

női vászonnemör-kef,
ingek, corseítek, szoknyák, ágy-

nemű stb.
' Árjegyzék bérmentve.

II

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

A Bach-korszak adomákban.
összcgyüjté egy Bach-huszár

(Nyolczadrét, VIII. 200 lap.) Fűzve 80 krajezár.

forintig
F'xüst henger órák 4 rubinra . . 10—11

» arany foglalv. rugóra 12—13
» kettős födéllel » 15—16
» kristalüveggel » 15, 16—17

horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—17
» 15 » kettős födéllel 19

20—22
angol horgonyórák kristalüveggel 19,

20—22-24
ugyanazok kettős födéllel . 24—40
val. remontoir kengyelnél felh. 28 — 50
ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40—52

Arany órák 3. sz. horg.15 rub. 36,40, 45—80
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—03
valódi remontoir kengyelnél
felhúz 70, 80, 90—100
valódi remontoir kettős födél-
lel . . 100,110,120,130—206

Arany hölgyórák (8. sz.)
henger 4—8 rubinra . . 25, 28—82

» 8 rub. kett. födél. . 38, 42—42
horgonyórák 15 rub. kettős fö-
déllel 50,55—60
val. remontoir kett. födéllel 70,80—100
h. órák zom. gyem. . 60, 70, 80—100

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
órai és félórai ütéssel . • • 30—82
óra és negyedóránkén ti ütéssel . 48

50-66
Havi regulatorok . . . . . 30—82
Ébresztő óra 6

Ezüstlánczok4 ft 50 kr.,5, 6, 6ft. 60 kr.,
. ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
8 ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánczok
7 ft., 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg eló-
.eges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
Stf Nem tetsző ára kicseréltetik.

Javítások legpontosabban és jutányos árért
eljesitetnek. t 747 (4—0)

Kjadó-tulajdonos Heckenast Gusitáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, márczius 20-án 1870.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai UjdonsaRok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csopán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai Ijdonsagokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöriTgtatásnál csak 1 krajezárba számittatik. - Kiado-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad B é g b e n : Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasetmtcin és Vogler, Wollzeüe Nro. 9 . -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár. ^ , ^ _ _

Azoknak, kik hazai közművelődésünk
érdekében, és igy a tudományos irodalom
terén is — tehetségök és kitartásuk által
érdemeket szereztek — méltányos elismerést
nyújtani némileg legalább azáltal, hogy
arczképét és rövid életvázlatát közöljük, —
lapunknak folyton egyik kiváló feladata volt.
Ezt teszszük most is, midőn hazai történet-
tudományunk egyik jeles és nagyszorgalmu
mivelőjének, s igen kevés számú képzett
könyvtár-tudósaink egyikének, Nagy Iván,
m. tud. akadémiai tagnak arczképét s élet-
rajza főbb vonalait mutatjuk be olvasóink
előtt.

Nagy Iván történetirodal-
munk egy sajátlagos ágának,
a nemzékrend és czimertani
szaknak kitartó művelője és e
téren oly roppant munka szer-
zője, hogy ezen, néhány év előtt
13 nagy kötetben bevégzett
müve után — alig van a hazá-
ban, ki — ha a korán megőszült,
bár legjobb korban álló tudóst
személyesen nem is, — de ne-
véről és munkájáról ne is-
merné.

Nagy Iván 1824-ben szüle-
tett Balassa-Gyarmaton Nóg-
rádvármegyében, honatyja a
megyének hosszú ideig érde-
mes tisztviselője volt, kinek
dolgozó szobájában ismerke-
dett meg Nagy Iván még mint
gyermek azon sok különféle
régi és ujabb irás-jellegekkel,
és a megyei alkotmányos élet
sok olyan tárgyaival, melyeket
mások később, csak sok tanul-
mány után szerezhettek meg.
Tulajdonképen legelső nem
iskolai könyve, — melyet még
elemi tanuló korában atyjától
kapott, Losonczy Hármas Kis
Tüköré volt, mely a gondol-
kodni és tanulni szerető gyer-
meknél egyik rúgó volt arra,
n o gy a hazai történelem és földrajz kiváló
kedvelésére ösztönözze, és e tekintetben
gyermektársai között már e korban kitűnt.

Iskoláit több helyütt, jelesen Egerben,
Esztergomban, Váczon, s végre a jogot ma-
gán-vizsgálat mellett a pozsonyi akademiá-

N a g y I v á n .
nál végezte be, és az 1847/8. évi utolsó po-
zsonyi országgyűlés alatt rövid juratusi élet
után épen az ügyvédi pályára volt lépendő,
midőn a harcz tüze kigyúlván, egyik gyer-
mekkori társával a már ekkor egészen árva
ifjú a hetedik honvéd-zászlóaljba, mint ön-
kénytes, közlegényül csapott fel, és a hazába
betörő Jellachich ellenében a Drávától kezdve
Pákozdon át egészen Neu-Bruckigterjedő tá-
borozásokban résztvett; október végén mint
őrmester más zászlóaljba (a 49-ikbe) lépvén
át, miután később a horvát foglyok elkísé-
résével Debreczenbe jutott, innen az alsó

NAGY IVÁN.

táborba, majd tavaszszal Temesvár alá, köz-
ben a zarándi hegységekbe, onnan ismét
Temesvár alá lön vezényelve, utóbb már
mint honvédtiszt Aradvára feladása után a
Dembinszky s Mészáros hadtestébe jutott,
és ismét levonulva Szeged és Temesvár felé,

részt vett aug. 9-kén az ottani utolsó döntő
ütközetben is.

Nem tartozik ide azon idő eseményeinek
felemlitéae, csak azt jegyezzük még meg,
hogy a világosi fegyverletétel öt Facséton
találta, honnan Dobra felé utjából vissza
ezer életveszélyek közt egyedül maga bo-
lyongva, pár heti utazás után érkezett szülő-
földjére; ott azonban, nem erezhetvén magát
biztonságban, csakhamar tovább ment s a
Mátra tövében egy szerény helységben élt
megvonulva, és e helyzetben irta a ma-
gyar hölgyek azon arczkép-csarnokát, mely a

„Hölgyfutár" 1851. évi fo-
lyamába megjelent. Itt volt —
mintegy számkivetve — egy
álló évig, mig fölfedeztetvén,
csendőrség utján haza kisérte-
tett. Ekkor, hogy a besorozta-
tás feje felett függő veszélye
elől menekülhessen, tanácsos-
nak vélte egy főúri ház gyer-
mekeivel mint tanitójok Olasz-
országba, hol ezek telelni szok-
tak volt, elvonulni.

Velenczében töltve egy fél-
évet, üres idejét a Sz.-Márk-féle
kézirattárban magyar törté-
nelmi szempontból indult bu-
várlásokra szánta, és a magyar
akadémia megrendelésein ki-
vül saját szorgalmából azon
emlékiratok másolatával is ked-
veskedett az akadémiának, me-
lyek Gritti Lajos életviszonyai-
ra és történetére vonatkozva,
utóbb a magyar akadémia ki-
adásaiban meg is jelentek.

Megszűnvén ezután nemso-
kára, egy felsőbb rendeletnél
fogva is azon aggodalom, mely

a volt honvédeket besorozta-
tással fenyegeté, Nagy Iván is
haza költözött és honn az ügy-
védi pályát kezdé meg. De
szabad idejét itt többnyire iro-
dalmi s főleg történelmi bu-

várlásokrajés tanulmányokra forditá. Ez idő
alatt dolgozatai egy része a „Pesti Napló"
tárczájában, a „Divatcsarnok", „Családi La-
pok", „Délibáb", s főleg az „Uj magyar mú-
zeumiban jelent meg.

Ezek következtében szerzett ismeretségei

12-ik szám.
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folytán 1855 ben az egyetemi könyvtárhoz
tisztül neveztetvén ki, lakását Pestre tévé át,
hol már 1857-ben kezdé kiadni azon óriási
kitartást igénylő munkát, melyet „Magyar-
ország esaládai" cziinmel a pótkötettel együtt
kilenrz év alatt 13 nagy kötetben fejezett
be. 1858-ban tudományos irodalmi érdemei-
ért a magyar akadémia az első választás
alkalmával a történettudományi osztályban
lev. taggá választotta; Reguly Antal halála
után pedig egy év múlva 1859-ben az egye-
temi könyvtir első őrévé neveztetett ki. És
ezen állomáson is a fáradhatatlan férfiú nem
törődve főleg a könyvtár alkalmatlan he-
lyisége által megrendített egészségi állapo-
tával, terhes hivatalos idején kívül ernye-
detlenül fáradozott munkája befejezésén,
közben számos apróbb dolgozatokkal is
szaporítva irodalmi termékeit, a lapokban is
számtalan történelmi czikket közölve.

Lapirodalmi dolgozatain kivül, hová a
m. t. akadémia közlönyében, a „Történelmi
tár"-ban megjelent müveit is sorozhatjuk,
csak a nagyobbakat és önálló kiadásokat ki-
vánjuk felemlíteni: ilyenek B.-Gyarmat
monographiája, a Lipthay c-alád okmá-
nyokkal ellátott története, Komáromy János
törökországi Diariumja. Thököly Imre nap-
lója, mely az akadémia kiadásában jelent
meg stb. De kétségkívül legmaradandóbb
emléket emelt magának Nagy Iván azon
családtörténeti nagy munkájával, melyet
1867-ben fejezett be; hogy azt mily lelkiisme-
retes szorgalommal és részrehajlatlan birá-
latos eljárással igyekezett létesíteni, szerény
őszinte előszava és számot adó utószava ta-
nusitják, - de tanúsítja a magyar akadémia
1869. évi nagygyűlésének azon tette is, mely
szerint ezen müvet, mely — mint az akadé-
miai történettudományi osztály jelentése
monija — „egy elhanyagolt, de szorosan
történeti ágat mivel, eddig nem ismert ada-
tokat nagy számmal hoz napfényre, viszo-
nyaink közt elég terjedelmesen, s nevezetes
részben elég alapos kritikával van dolgozva",
a Marczibányi-jutalomrnal koszoruzta meg.

Nagy Iván e nagy munka befejezése után
sem szűnt meg dolgozni. Hivatalába, kik is-
merték, vele érintkeztek, becsülve bámulták
tájékozottságát, szives készségét, ő azon
tizenöt év alatt, melyei a könyvtárnál töl-
tött, ennek egyik elismert éltető lelke volt.
Igen, a könyvtárra nézve sajnálattal azt kell
mondanunk: „volt', mert legközelebbről a
könyvtártól búcsút véve, az országgyűlési
képviselőház Napló-szerkesztését vállalta ma-
gára. Szívből kívánjuk, hogy ez uj fontos
állomást tartós jó egészséggel sokáig tölt-
hesse be!

i S most?! nyugszik a lant,oh mert nincs, ki hallja.
Fohászszal dől le a kél a szent borek . . .
— Pás/.torregék! nagy tettekről beszélők,
S vándor dalok ti, hova tüntetek?!

S mondhatjuk-e, hogy a történelemnek
Nom forgatók fenséges lapjait?
S hogy e botűk nem mind megannyi lelkek,
Kiknek sugalma hinni megtanít?
S ma mégis gyászt ül minden, minden „oszme,"
Napszámba állt a szárnyas képzelet . . .
— Pásztorregék! nagy tettekről beszélők,
S vándor dalok ti, hova tüntetek?!

Oly lomha minden! olyan ólomlábú!
Alszik a szív s az ész sütkérezik . . .
Még a sas is a házoresz alá bú,
S a verobok őt már föl sem veszik. —
De milyen zaj van . . . mily erős dübörgés . . .
E mozgás mégis valamit jelunt . . .
— Pásztorregék! nagy tettükről beszélők,
S vándor dalok ti, hova tüntetek?!

Vagy ez volna tán sorsa a világnak ?!
Oh boldog isten! az nem, nem lehet!
E hangya-nyüzsgés még viharrá válhat,
Addig pedig csak — gyújtsunk kenyeret.
Hisz a mi eltűnt, az visszajöhet még,
Almomban én már láttam jeleket . . .
—• Pásztorregék! nagy tettekről beszélők,
S vándor dalok ti, hova tüntetek?!

Benedek Aladár.

Szórnom időkben.
(1870.)

Hát ez volna tán sorsa a világnak?
Oh boldog isten! az nem, nem lehet.
A nagy hajszában majd egymásra hágnak,
És mit hajhásznak? minü csak kenyeret.
A kedv, mosoly, köszöntés, kézszoritás
Mind, mind hazug ma; avagy mind beteg .
— Pásztorregúk! nagy tettekről beszélők,
S vándor dalok ti, hova tüntetők?!

Hisz játsztunk mi is apáinknak térdén,
Az anyacsókot ajkunk izlelé;
Majd játszi kedv közt iskolába térvén,
Sok dicső példát adtak ott elé.
S ma — mintha lolkünk orravéro folyna —
Ugy lézengünk csak, mint kisértetek . . .
— Pásztorregélv! nagy tettekről beszélők,
S vándor dalok t i , hova tüntetek?!

S mint ifjak, egykor nom lelkesülénk-e
Költőink ihlett, lánglelkü dalán?
S a művészetek örökzöld kertjébe'
Járt-e valaki büszkébbel, talán?!

Eredeti közlemények Kaliforniából.
n.

A new-altnadeui hi^nnybánya.
A higanytermelő országok között Kali-

fornia, a nélkül hogy a világ tudná, kiváló
helyet foglal el. A spanyolországi gazdag
higanybányáról Almadenröl, a kaliforniai
rokon Uj-Almadennek neveztetett a volt
mexikói uralom alatt. Ezen uj-almadeni ki-
fogyhatlan gazdag higanytelep ,'k az úgyne-
vezett Sierra Azulban (kék hegység) feküsz-
nek, mely vidék a Csendes-tengerpart hosszá-
ban elvonuló Santa Cruz hegyláncz kiegészí-
tő része. E hatalmas hegygerince áldást
árasztó lába alatt egyfelől az egyiptomi ter-
mékenységéről és egészséges kellemes éghaj-
latáról nevezetes san-joséi széles völgy, más-
felöl a nagy világtenger mérhetlen árja terül
el. San-José városát vaskapocs köti össze
San-Franciskoval, melyen századunk fárad-
hatlan tüz-paripáján robogva csörtet tova;
e kies város indóházától egy rövid órai ko-
esizás Uj-Almadenbe teszi át az utast.

Jóval ezelőtt, midőn a sápadt, tolakodó
kaukázi faj nem kontárkodott az őserdők és
virágos mezők szabad fiának vadászati mes-
terségébe s a bennszülött indus természet-
ajándékozta eredeti szabadságában kalandozá
be Kalifornia magas bérczeit s tarka virá-
nyait, unaloműző időtöltésből harczias táma-
dásokat intézve a szomszéd rokontörzsek
bajnokai ellen: eme daliás korszakban az
ünnepelt hős, az arczmázolásra használt vér-
vörös festéket ugyanazon barlangból merí-
tette, mely későbbi pontosabb ásványtani
kutatások után a világ legterjedelmesebb s
gazdagabb higany lerakodványának bizo-
nyult be. Az indus harczfőnökök a talált
czinóberböl durva kenőcsöt tudtak készíteni,
s ily nagy tettekre buzdító kirivó mázzal
felkenve az érdemesebb hősöket, egészen
másnemű rendjel-rendszert használtak, mint
a nem köztársasági kormányzattal biró mai
államok. Ezen korunkban már gyéren hasz-
nált feltűnő érdemjelezés a veresbőrüeknél
sem tartott soká, mivel használata ártalmas
bőrbetegségeket szült ; ezt sejtve ugyan,
mindamellett a festéket mindig tiszteletben
tartották, s a bajt az ármánykodó, és diada-
laikra irigy gonosz szellemeknek voltak haj-

landók tulajdonitní. Disz-festékeiket azonban
az ártatlanabb növényvilágtól kezdek köl-
csönözni.

Montezutna hazájából a napos san-jósei
völgybe költözött néhány vaquero (gulyás)
az indusok szóhagyc mányaitól ingerelve,
arany s ezüst bányák lelhetése reményében
kutatásokat tett a vidéken; e kalandos barom-
tenyésztők azonban ásványtani ismeretekkel
nem birva, sikertelen fáradalmak után elked-
vetlenedve vonultak vissza a buja legelőkkel s
csekély munka után gazdag aratással kínál-
kozó csendes völgybe. A pásztorok ajkán
forgó szóhagyomány által érdekelve, 1824-
ben egy mexikói hacendadero figyelme for-
dult az annyiszor emlegetett hely felé: bá-
mulása, öröme határt nem ismert, midőn
figyelmesebb vizsgálat után egy hasadékban
futva ragyogó higanycseppekre bukkant.
Mexikó gazdag ezüst bányái lebegvén felhe-
vült képzelme káprázó szemei előtt, a talált
fehér erezet csepegő ezüstnek tartotta, mi
fölötti elragadtatása határtalan volt. Agyát
ezen folyadék ezüst tömörré átalakítására
vezető kísérletek foglalkoztaták, éjét nappal-
lá tett, hogy ezen fürge kincset megzaboláz-
hassa; vagyonos ember lévén, minden akko-
rában használt érczkülönzeti eljárások és
miveletek rendelkezésére állottak; azonban
több évi kísérlet s tetemes kiadások után is
a siker még mindig kétes lévén, felhagyott
velők. A feledés fátyola lebegett 1845-ig e
hely felett. Ekkor Mexikó és az Egyesült-
Allamok között Texas birtoklása miatt vi-
szály támadván, az előbbinek kormánya egy
hadmérnöki tisztet küldött oly végből, hogy
Kaliforniát megtekintse, illetőleg haderődi-
tésre alkalmas helyeket szemeljen ki, azon
oldalról eredhető megtámadások esetére. Ily
katonai küldetésben utazva, a vidéken ismert
barlangot, mint természeti ritkaságot neki
is megmutatták. A komolyan kutató szemle
után, a barlangból felhozott érczkő példá-
nyokat kezdé müértőleg elemezni, fáradozá-
sai eredménye a barlang rendkívül gazdag
czinóber tartalmának fölismerése volt. E nem
reménylett sikert kormányával oly vélemé-
uyes javaslattal tudata, mikép azon bánya
müvelése az arra fordított költséget gazda-
gon jutalmazná; rövid időn választ is kapott,
részletes utasítással, hogy a bánya kiakná-
zását azonnal megkezdje.

Miután a guadelupe-hidalgói békekötés
értelme szerint Kalifornia az Egyesült-Álla-
moknak engedtetett át, a birtoklási igazoló
választmány előtt számtalan pretensiv tulaj-
donos jelentkezett, a bányákhoz tartott joga-
ikat érvényesitendök. Mexikóból egész hajó-
teher pretendens ér-kezett, s az érdekes tárgy
feltűnő érdekeltséget költött; több évig tartó
perlekedés,svalamennyifblhozottjogiokmány
lelkiismeretes átvizsgálása után azonban, a
legfőbb ítélő törvényszék ugy a higanybányát
keblében rejtő hegylánczot, valamint a Ber-
ryosa és Justa-Laliosi rancho 8000 acre-nyi
földjét a jelenleg is birtokló tulajdonosoknak
ítélte. A mi vélhető föld 4 0 - 8 0 acre-nyi ta-
gokban van kibérelve, 4—5 dollárjával fi-
zetvén a haszonbérlők acre-ját, a hegyhát ré-
szint legelőül szolgál, részint a bányamive-
lésre megkivántató famennyiség előállítására
fordittatik az erdészet szabályainak megfelelő
kezeléssel A birtokjog szentesítése után a
bánya kiaknázására azonnal részvénytársu-
lat alakult. Daczára az éreztermelés gazdag-
ságának a „New-almadeni higanyaknázó
társulat" részvényei jelenleg csak névérté-
kök 11 százalékát képviselik papir pénzben,
holott ezelőtt néhány évvel 65—70 százalé-
kot aranyban örömest fizettek e részvényekért.
A társulat mindamellett nemcsak hogy fenn
áll, sőt mondhatni virágzó állapotban van, s
sak is egy uj, — itt divatos s időközönként
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előforduló — bányászati-izgalomra (exeite-
ment) vár, hogy az ideiglenes nyomott han-
gulat miatt alantálló részvény, előbbi név-
leges értékére felszökkenjen ismét.

A san-joséi vasúti állomástól, az onnan
tizenhét angol mérföldnyire fekvő New-Al-
madenbe, a természet épitő és rontó szeszé-
lyeitől alkotott széles ut vezet, hosszában te-
rebélyes cser, hölgy- és sudár szálfák hús
árnynyal kárpótolják a felgomolygóporfelleg
kellemetlenségeit. Elhagyva a san-joséi völ-
gyet, egy kanyarulat sürü akáczsor közé ve-
zet, melynek illatos dús lombjai közül csino-
san épült, gondosan sárgára festett külsejű
lakok pillantnak ki; a három oldalról csak-
nem függőleges meredekséggel felnyúló
béreztömeg, sürü léget s tikkasztó meleget
okoz e szűk völgyben, hol az enyhe szellő
üditö fuvalrna a nem ismert élvezetek közé
tartozik. A bányászok hivatásuk szerinti
szakmájukban működvén, a helységben mély
csend uralg, életjelt csak egy-egy mexikói
sennora ad, a mint egész méltóságos kiter-
jedésében hintázván a fel és alá mozgó kar-
székben a dolce far nientétöl még igénybe
nem vett figyelme kizárólag arra van irá-
nyozva, hogy hüs léget legyezzen magára.
A kristály habu hegyi csermely mélán lejt
a völgy felé, kaczér enyelgéssel érintve az
ut hosszában diszlő fasor szomjas gyökereit.
Az egyhangú falu végén álló hosszú, ala-
csony épület Hotel névvel gunyoltatik, itt
néhány munkára menni nem akaró mexikói
bányász, s egy pár mogorva indus képezi a
whisky- és grog-fogyasztásban mindig rokon-
szenvező publikumot; mint minden ily rangú
amerikai barroomban (csapszék) sem szék,
sem asztal: kit megnehezült feje a föld kö-
zéppontja felé vonz, az ritkán lévén válogató,
ép oly non ehalance-szal nyújtózik el a csu-
pasz földön, mint más válogatóbb valamivel
puhább alkotmányon.

Közel ide az olvasztó épület látszik, a
magas kémény bodor füstfelleget gomolyii
a ragyogó kék mennyezet felé ; néhány száí
lépésre ide a „New-almádén-Wichy-Water
Company" ezég alatt, a hegyből kiömle
ércztartalmu gyógyvizet monopolizáló tár
sulat palaczktöltögetö intézete van. Ez érczei
viz a hegyoldal forrásból nagy erővel buzog
ki, míg az azt felfogó vascső tágas cziszter
nába ömlik, hol palaczkra rakatva, minder
irányban tovaszállittatik. Az olvasztó-há:
háta megett kigyódzó vonalban a hegye
körülövedzö ut vezet annak gerinezére fel
a növényélet jeleikevés változattal gyönyör
ködtetnek, elszórt csoportban törpe görcsöt
tölgy- és cserfa, vad borostyán, csipkebokor
s fulánkos folyondároktól körülvett cserjét
minden, mit a természet a növényvilágbó1

fölmutatni bir. — A fáradsággal meghágot
hegytetőn feltáruló panoráma változató:
látó mányossága lépteinket önkény telenü
lebilincseli. A távol köd mindent takaró füg
gönye előtt, szabad szemmel is jól kivehetc
tisztaságban terül el a hosszan nyúló san
ioséi völgy; a mindenség láthatlan keze egy
eszményi sikot lejtméretezett a távol nyugot
e szép vidékére, melyen tündöklő városok,
gazdag falvak végtelennek tetsző váltakozá-
sa, a hullámzó arany kalász tengere tündér
habok árapályát varázsolja lelkünk elé; az
áldás terhe alatt nyögő gyümölcsösök, a
serény farmernek megköszönni látszanak, ha
terhök egyrészétöl megkönnyíti, tágas hatá-
ronkövér gulya keres egy-egy berek árnyában
frissítő menhelyet; béke, áldás, élet minden-
f e l é, a robogó gőzmén-kéménye, kék papíron
vastag irön húzásként elhaló vonalat árnyal
a tiszta láthatárra. Mint ezüst folt a látott
tündérkeret közepén, ott csillámlika 10,000
lakost számláló nagy jövőjű San-José városa,
a törvénycsarnok dómja, s a számos tornyok

•agyogó karcsú fedelei, a bokréta-szerüleg
evezett zöldfa felhőből — meglepő méltó-
ággal emelkednek. A három mérfölddel

hátrább esö csinos Santa-Clara város még
isztán kivehető, toronycsúcsai azonban el-
halnak a távol szürkületében; a térítő Szent-
té erencz-rendiek által — sok évtizedekkel
Kalifornia Észak-Amerikában való olvasz-
;ása előtt ültetett Alameda (sétánykert),
nely a föntérintett két várost mint zöld

szalag köti össze, szabad szemmel tisztán
kivehető. — A most serdülő Redwood-City,
s a San-Franciskót környező homok-dombok,
csak a rendelkezésünkre álló távcső közve-
títése által hozhatók láterönk körébe. A san-
franciskói gyönyörű öböl sima tükrét élesen
körvonalozza az alamédai hegység barna
törneo-e. x\z arany kapun (Golden-Gate) be-
felé repülő gőzös sötét füstgomolya, elhal a
háttérben levő Csendes-tenger smaragd tük-
rén s a robogó jármű lapátjai által metszett
vizszin, szivárvány fényben tündöklő baráz-
dát vá°" a hatalmas elem türelmes hátán.
Balra, e félkör alakban bevonuló parti hegy-
láncz gránit bérezfején, ezredéves erdő képez
Széles koszorút. (Vége köv.)

A nő-einanc/iipáczióról.
(Vége.)

A mi azt a kérdést illeti, hogy egy férjos
nőnek politikai befolyása legyen, függetlenül fér-
jéétől, ez az eszme ismét a házas élet egész elmé-
letét keresztül húzza. Ez nem azt teszi, hogy a nő
ne érdeklődjék a politikai ügyek iránt, no legyen
ott véleménye és legyen halott politikailag. Nom.
De abban nincs semmi társadalmi igazság, hogy
két egyénnek, a kik ugy össze vannak csatolva,
hogy minden érdek és czélra názve egy akaratjuk
kell hogy logyen, két szavazat adassék az állam
ügyeiben. Azt hiszsziik elég világosan kimutattuk
lehetetlenségét annak, hogy a nő a férfiúval meg-
mérkőzhessek az ogyénok bárminő versenyében;
de midőn egyosülvo van a férfiúval, tökéletesítve
és tökélyesülve ez egyesülés által, igazságtalanság
a világ többi részére nézve, hogy ez Összetett
lénynek kettős súlya legyen a világ serpenyőjében.
E lény egy, nom képzeletben, de valósággal, s
miért szóljon kettő helyett? A ki valaha össze-
ütközésbe jött egy házas párral (magános személy
lévén), be fogja látni ennek fontosságát. Az a
kettős lény oly erős az egyazon érdek kottős ér-
zésében , oly sajátságosán össze van forrva egy
véleményéhez való közös ragaszkodásában, hogy a
magános ollenfél rendesen oly elkeseredettségig
megsebesittotik, a minőnok nem lenne kitéve
egyetlen magán szomélylyel szemben sem. Mert
alig lehet kételkedni rajta, hogy a kettő csaknem
mindig egy véleményen van, akár helyesebb infor-
máczió következtében az egyik részről, — s min-
den esetre a férfi részéről, — akár erősebb érzés
következtében bizonyos pontok felett a másikról,
— s ez joggal a nőkot illeti, a mikor az eredmény
egyszerűin az lesz, hogy egy vélemény két kife-
jezést nyer. Ha pedig nincsenek egy véleményen,
oz nemcsak házasólotiikben szerezne zavart, hanem
eo-yszersmind megsemmisitené a család szavát, s
befolyását eltörölné. Ebben a dologban is,, mint
sok más egyébben, lehetetlennek látszik előttünk,
hogy különválaszszuka kettőt, a mi ogy; nekik egy
otthonuk, egy érdekük, egy helyök van a világ-
ban; az egyik bárhol legyen távol, mindig kép-
viselve van, valamely kifojezhetetlen módon, a
másik által. Bárminő eltérések logyenek is köztük
különben, az élet közönséges ügyeinek intézésébon
egy véleményen vannak a világ előtt, nagyon jól
tudván, hogy így egyesitett egy szavuknak sokkal
nagyobb súlya van, mint volna a kettőnek szétvá-
lasztva. S egy erdőknek két szavazatot, egy gon-
dolatnak két kifejozést adni, nem hogy könnyítené
a kormány feladatát, de sőt megnehezitné azt, ép
ugy magasabb mint alsóbb köreiben.

Azonban egy sajátságos tény lepi meg a vizs-
gálódót a kérdés ezen ágánál. Midőn független
háztartása és vagyonos nőkről van szó nyilváno-
san, ezek alatt rendesen a férjhez nem montoket
és az Özvegyeket értik. Ez utóbbiak közül sokan,
jól tudjuk, a férfiaknak minden terhét és fololőssé-
gét viselik mindenben, a politikát kivéve; vagyont
koll kezelniük, a gyermekeket neveltotniök, több

egyén jóléte, kik tőle függnek, az ő kezökben van.
A mellett keresztül mentők az élet minden tapasz-
talatain, s kettős részük volt annak gyakorlati ne-
velésében. A sajátságos tény, a melyre vonat-
koztunk, az, hogy ezen osztályból igen kevesen
csatlakoztak, ha ugyan egy is tévé, a politikai jo-
gokért való nyilvános agitatióhoz. Az ő jogigé-
nyeikot még kevésbbé lőhetne megtagadni, mint
a férjetlenokét, s mégis ugy látszik, hogy ők nem
tartják azt az előjogot érdemesnek arra, hogy
kérjék. Hogy esik ez? Nők, kiknek már különben
is van részök férjeik szavazatában, kivánják: s az
özvegy nem kivánja. Vajon az-e az oka, hogy ez
utóbbinak sokkal több dolga van az élettől, som-
hogy tér maradna a választások számára, vagy
sokkal komolyabbnak találja azt, semhogy ezköny-
nyithotne rajta ? K hallgatás minden esetre külö-
nös tény ezen agitatió történetében.

A mi a nőknek ogyéb foglalkozásokban való
használatát illeti, ez is olyan gyakorlati természe-
tű kérdés, molyet nem átalános elvek, hanem in-
kább a kivitel lehetősége vagy lohetetlonsége
szerint kell megitélnünk. Mi például teljesen meg
vagyunk róla győződve, hogy tanult nő-orvosok,
képesítve a női betegségekkel való bánásra, nagy
javára válnának a társadalomnak. Egy külön ágá-
ban pedis; az orvoslásnak egyszerűen megbocsül-
hetetlenek lennének, s olyan vigasztalás a szenve-
dő nőkre nézve, a mit csak nők értenek meg teljesen.
Minden orvos tudj a, hogy szeméremből mennyire
vonakodnak a nők saját kórjeloik elősorolásától,
különösön komoly és kénye3 esetekben, s rendesen
a betegnek baját valamely harmadik női cselédtől
kell megtudni, a ki keresztül gázol valahogy az elbe-
szélésen, de bizonyára nem köteles vele, hogy azt
értse is. Ezen és sok más esetekben a nő-orvos
megbecsülhetetlen lenne, és vigasztalása minden
nőnek. Azonban ez egy dolog, s a nevelés, mely
erre képesit, ismét más, s vannak nehézségekennél
az életpályára novoléa kérdésénél, melyekkel rend-
kivül nehéz boldogulni. Alig vau napi kérdés, a
melyről többet beszéltek volna mostanában, mint
a nők neveléséről, s mi nem akarunk ujolag a kér-
dés vitatásába bocsátkozni, do minthogy a dolog-
hoz tartozik, azt is érintonünk kell. S a midőn a
leányoknak bizonyos életpályára való neveltetésé-
ről akarunk szólam, ismét oda esünk vissza a nők
átalános mivoltához, s e kérdés eldöntésénél is
ama rnásikra kell hivatkoznunk.

Életpályára való nevelés, a férfiúnál fiatalsá-
gának egész időszakát igénybe veszi. Nagykorú-
ságot ért, mielőtt módja lett volna bonno, hogy
képességét próbára togye, s kimutassa az ismere-
tet, melyet szorzott. Hacsak azon kivételes hely-
zetben nincs, hogy egy más munkájának a gyü-
mölcsét szedi, a férfikor első tiz vagy tizenöt
esztendejét az állásért való küzdelemben kell töl-
tenie, mely tehetségei és jelleme szerint könnyebb
vagy nehozebb. Ha hivatala folytatásában ottho-
nossá tette magát harminezöt éves korára, biztató
kilátással a boldogulásra és társadalmi elismerésre,
mindent megnyert, a mit lehetőleg várhatott s
meglehetős bizalommal nézhet pályája többi része
elé. Ezen pálya kezdetén való küzdelemben mog
kell feszitnie minden erejét; ha egy pillanatra
megáll, tudja, hogy nemcsak azt a pillanatot veszti
el, hanem ennek tizszores értékét is. Egy közbo -
jövő betegség néh-i évek munkáját te3zi sommivé;
mindig állomásán kell lennio, törve előre, megszű-
nés nélkül. Ha elosik, mindig van készen egy más
valaki, ki helyéről félretolja. Nézzük, egy ilyen
utón hogyaá boldogulhat a nő ?

Legelőször is a leánynak egész fiatalságát,
annak virágjában és legédesobb esztendeiben,
mint a fiatal embernek, a tudományok komoly
szerzésében kellene tölteni. Huszonegy e>03 korá-
ban, egész fiatalságának föláldozísával inegnyorte
azt, hogy életmódjának gyakorlatához foghat; a
midőn ime mogjolon az élet küszöbén a legtermé-
szetesebb zavarója egy fiatal nő pályájának, egy
fiatal férj, ki kész magára vállalni amannak a sor-
sáról való gondoskodást. Tegyük fel, hogy a nő
hozzá megy,s hogy egyszersmind nincs kedve föl-
áldozni azért oly sok év munkáját, s igyekszik
összekötni a hivatalos foglalkozást a feleség köte-
lességeivel. Egy évig dolgozik, némi megállapodá-
sokkal, mindegyre nehezobbnek találván a ver-
seny kibirásátaférfival,kinok nem kell kötolesaégét
kétfelé osztania. S akkor egyszerre elhivatik fog-
lalkozásától, hogy a nőnek legprimitívebb hivatá-
sát betöltse. Ha, ezen átesett, újra kezdi a munkát,
azive és figyelme fájdalmasan lévén megosztva
az ott kint rá váró kötelességük 3 azon csecsemő
között, kit otthon hagyott. Szünetelésének ideje
alatt, bárminő rövid Ideig tartott légyen is az
mindenik férfi veraeny-társa egy-egy lépéssel meg
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előzte őt. Ingadozva éa elkedvetlenedve újra kezdi
a fáradságos utat; s ha van bonne ogymagában
legalább hat férfinak az erélye, ha kitartása tör-
hetetlen, elhatározása magas, talán visszanyerheti
fölét a térnek, a melyet elvesztett, olyan testi és
lelki erőfeszítéssel, a molyot soká lehetetlen volna
kibírni; a midőn ime közbejön a másik félbosza-
kitás, s neki el kell vonulnia, hogy a nőnek gyen-
geségét viselje, s látnia kell versenytársait mint
haladnak el mellette még egyszer. Ez a kikerül-
hetetlen sorja a dolognak, a melyet nagyon jól is-
mer mindenik nő, ki valaha megpróbálta összekötni
a hivatalos foglalkozást egy férfiú feleségének
rendes kötelességeivel. Valószínűleg más bonyo-
dalmak is jönnek közbe, hogy minden ruganyos-
ságot kiöljenek egy ennyire megterhelt leiekből.
Gyermekei ezen gondok között születve meg, s
megtámadtatva már születésök előtt az agyvelő
túlságos tevékenysége következtében, mely elgyen-
giti az anyának természeti erejét, betegesen jőnok
a világra, vagy karjai közt
halnak meg, elmosván az
anyának bátorságát a szemé-
lyes szenvedés legfájóbb hul-
lámaival. Ez nom képzeleti
festmény. Minden lépéssol a
pályán lehetetlenebbé válik
a nőre nézve, hogy az egye-
netlen küzdelmet kitartsa.
Versenytársai rég messze jár-
nak előtte, a mig 6 csak az
ut közepén küzködik a me-
redok lejtőn. Amazok meg-
állapodás nélkül haladtak
tovább, neki meg kellett újra
és újra állania útjában. Hogy
minő szívfájdalommal, minő
kietlen, reménytelen érzeté-
vel az elérhetetlennek, s a
tévesztett életút minő keserű
tudatával folytatja tovább a
harezot, csak azok tudnák
megmondani, a kik ezt pró-
bálták ; szerencsére az ilye-
nek száma nem nagy. Ez az,
a mit egy olyan nő várhat, ki
megpróbálja összekötni a férfi
munkáját, a melyre nevelte-
tek a női élet rendes köte-
lességeivel.

Egyetlen ut van számára
nyitva csupán: ha nem akar
férjhoz menni. Teljesen eldob-
hatja a természet igáját, s
képesítheti magát, hogy meg-
mérkőzzék a férfival, öntu-
datosan és szándékosan^uta-
sitván vissza az asszony éle-
tét. Olyan lehetőség, amelyet
nem szabad kicsinyeivé visz-
szautasitanunk, mint a mi
kérdésbe sem jöhet. Ha az
igaz, a mit mindennap olva-
sunk az olyan nők száma
felől, a kik nem mehotnek
férjhez, helyén való a kérdés
az elhatározottabb lelkek szá-
mára közöttük: vájjon nem
volna-o kodvök végleg ki-
mondani önmagukra nézve,
hogy nem fognak férjhez
monni,s ezáltal képesitni ma-
guknak egy nehéz,de gyümöl-
csöző elhatározásban,a férfié-
hoz hasonló élet folytatására.

az egész költekezés valószinülog hiába lesz, s tu-
lajdonkép remélvén, hogy a leány első lépése az
életben az lesz, hogy képtelenné fogja magát tenni
hivatalos foglalkozására, valamely szerencsés há-
zasság által?

Elismerjük, hogy a kép, melyet rajzoltunk,
nem igen felbátorító; de jobb szemébe nézni az
igazságnak, akárminő is ez, mint tudatlanságban
maradni. E dolgok igazak maradnának, ha mind-
járt holnap a keresztyénség valamennyi egyetemét
felnyitnák is a növendék leányok előtt. Minden-
esetre, mi azt módjuk, nyissák fel. Ki kell törölni
minden czikket a törvénykönyvből, mely bántó
lehet anőro, az anyára nézve. Legyen megengedve
a nőknek, kik akár szabad választás folytán, akár
szükségből kívül állanak a nő természetes hivatá-
sán, hogy élvezhessék a férfiúnak minden előjogát,
ha ugy tetszik nekik! És azután — oh Évának
szép leányai! Nagy részetek azért mégis asszony
fog lenni, anya fog lenni, azért mégis hordani fogja

Vásárra menő oláhok. — (Fénykép után rajz. Krenner Mária.)

Egyes egyedül ezen oszköz által szerezhetnek ma-
guknakversenyozhetésiképosségeta világban, vagy
lohot kilátásuk a sikerre'bármely foglalkozásban.
De ez olyan ár, a melyet férfi tanulótársaik közül
talán egyetlen egy sem volna hajlandó megfi-
zetni; le"kegyetlenebb lemondás, amit emberi te-
remtéstől követelhetünk. Igy> a boldogulhatás va-
lamely életpályán, — do sőt csupán a kezdotleges
lehetősége e boldogulásnak, — a nőtől nemcsak a
férfival való egyenlőséget követel, hanem olyan
fokú értelmi éa erkölcsi fonsőbbséget emo fölött, a
minővel csak igen kivételes esetekbon találkozha-
tunk. A férfinál a házasságra való kilátás legerő-
sebb Ö9ztöne a szorgalomnak és erőfeszítésnek: a
nőnél egy a tönkre jutással, foglalkozását i'letőleg.
Ezen kivül egy életpályára való kiképeztetés sokba
is kerül, s az olyan fiatal nők szülői, kiknek szük-
ségük van az önfentartásra, rendesen nem is igen
bővölködnok a javakban; esodálkozhatunn-e rajta,
ha nem igen van kedvük drágán vásárolni meg
egy ily nevelést leányaik számára, tudván, hogy

a természeti gyengeségeket, és hordani azt a nagy
felelősséget, melyet szintén a természet biz reájok,
s végezni fogja saját dolgát, a melyet egyetlen em-
ber sem képos elvégezni, csak ők. A törvényhozás
segithet a kivételes holyzotü nőkön, de a nagy
többségért igen keveset tehet, a forradalom épen
semmit.

Vásárra menő oláhok.
Az ember egy egész tudományt rendszeresí-

tett, miként kellessék meggazdagodni, miként
lehet sok pénzből még több pénzt csinálni, s miként
lehot másokat kifosztani mindenükből. De van a
földön még elég hely, a hova e csábitó s vakmerő,
igen gyakran önmagukat megboszuló gondola-
tokra vezető tanok még nem hatoltak be, az em-
berek fejét nem zavarták meg, s azért nap és éj
békében, a természeti ősrend szerint követi egy-
mást és az emberek sok pénz, váltók és részvények
nélkül is igen boldogok.

Pénz tekintetébon ilyen szűz vidék Erdély
némely része, melyet oláhok laknak. A hegyek
tömkelegébe magát bevont oláh falu szűk látkört
nyújt lakóinak. Nem nyugtalanítja őket az a ha-
talmas érzés, mely más vidéken életet, ipart, for-
galmat teremt, az egyéni törekvés ösztöne. Ha
valahol, ugy csakugyan e népnél uralkodik a kér-
lelhetlen praodestinatió hite és uralkodik föltét-
lenül; korlátlanul. Az oláh belenyugszik sorsába,
melyet örökségül hagytak reá ősei, s azt hiszi, hogy
e jelenen neki változtatni som nem szabad, sem
nem lehet. A kunyhót, melyet atyja és nagyatyja
hagyott reá, ugy tartja fenn a maga ősi eredetisé-
gében, a mint reászállt. A minő foglalkozást ősei
űztek, — azt folytatja ő is; a földművelés, bá-
nyászkodás, deszkakereskedés, stb. mind megannyi
foglalkozási ág, mely hagyományosan száll apáról
fiúra, — s nagyapáról unokára. Igényei nem töb-
bek, de nem is kevesebbek, mint a minőket őseitől
örökölt, — s ha a hagyományos igények, — me-

lyek az élet egyszerű, s meg-
lehetősen rideg fentartásánál
többre nem terjedtok — tel-
jesülnek, ugy az oláh meg-
elégedett és boldog, — s a vi-
lágért sem dolgoznék többet,
noha ezáltal némileg kényel-
mesebbé tehetné önmaga és
családja életét. Do ő nom táp-
lál nagyobb igényeket; élete
kényelmével tökéletesen meg
van elégedve; az egyéni te-
vékenységi ösztön, mely a
műveltebbet oly nagy izga-
tottságban tartja, s mely rósz
oldalai mellett tulnyomólag
jót mutat föl, az teljesen
hiányzik e népben. Az oláh
azt hiszi, ez a világrend, s
neki sem nom szabad, sem
nem lehetséges másként cse-
lekednie, mint a hogyapái és
ősapái cselekedtek.

Innen az a primitív tár-
sadalmi állás, melyen az oláh
köznépet láthatjuk; e föltét-
len hit a végzetszerüségben
ápolója a restségnek, mely
ma is szemünkbe ötlik az oláh
nép viszonyaiban, éa annál
kirívóbb, mert korunkban
mindenütt törekvést, szorgal-
mat, tevékenységet és hala-
dást látunk.

E tekintetben megmér-
hetlenül messze marad a szász
után, az oláh nép. Valamint
a falvak s házak külseje már
elárulja, melyikben lakik
szász, és melyikben román,
ugy életmódjuk, foglalkozá-
suk s egész életnézlotük tö-
kéletesen elüt egymástól. A
szász szorgalmat tanusit, ba-
rátja a csinosságnak, ízlésnek
s főleg a tisztaságnak; ősei
hagyományos gazdálkodásá-
hoz nem is ragaszkodik oly
szigorúan, hanem szerez, sza-
porit, ha szerét ejtheti, atyja
roskatag házát felépiti saját
tetszése, saját kényelme sze-
rint, — s ha telik cseréptetőt
tesz a szalmazsup helyére,
vagy erős kőfalat a sárral

tapasztott vesszőfal helyére.
Ugyanazon községben lakik szász és oláh,

mégis ezer szembetűnő különbség van köztük, a
melyek mind arra vihetők vissza, hogy a szász
törekvő, szorgalmas nép, — az oláh azonban, ha min-
dennapi betevő falatját megszerezte, nem törődik
aztán sommivel többé.

Képünk épen a szász földről tüntet elő égy
oláh családot.

Az úgynevezett szászföldön is 40,000-rel több az
oláh,doaszász — daczára, hogy napról-napra fogy,
nem annyira talán szűkkeblű institutioi, mint szor-
galmas tevékenységi ösztöne által fön birta tartani
azt a supremátiát, melyet műveltség és ipar biztosi-
tanak oly nép fölött, mely ezoktől irtózik.

Mig a szász ipart űz, s kezében tartja a vidék
lakosságának legnélkülözhetlonebb iparczikkcit,
az oláh primitív mezőgazdaságon kivül alig foglal-
kozik egyébbel.

E két elem _ érintkezési pontjait a szászföld
nagyobb községeiben tartatni szokott hetivásárok
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képezik. Az oláh ily napon elhagyja a hegyháti
falut, a mit primitív gazdaságából értékosithot, azt
magára veszi — s elviszi eladás végett a vásárra.
Képünk egy ily jelenetet ábrázol. A férfi cseres-
nyét vagy megygyet czipel hátán vékony vessző-
ből font kosarában, felesége pedig a nyevászta, az
ő házi szorgalmának gyümölcseit, felnevelt csirkéit
viszi a vásárra. Kégóta gyalogolnak már, a hajnal
széthinti első sugarait
a tájon — a falut már
messze hagyták hátuk
mogott, — s
tornyai már

a város
, előttük

csillámlanak. A család
tehát egy kis pihenést
tart, — mert még elég
korán érnek be a vá-
rosba, s pihonésközben
megállapítják, hogy
mennyiért adják, s
mennyiért nem adják
áruikat. S foly a ter-
vezgetés a fölött is,
hogy a tömérdek sok
— krajczárral mi min-
dent fognak aztán ők
vásárolni, — sót, do-
hányt, gyertyát, gyu-
fát, — a mi szükséges
a házhoz, s ha még
marad egy kis pénz,
talán egy patkós csiz-
mát a Juonnak s egy
fülbevalót a kis Tran-
dafirának, a kik otthon
nagy izgatottsággal

várják a vásárról ha-
zatérő szülőket; azaz:
nem is annyira őket,
mint inkább a meg-
ígért vásárfiát.

L.B.

Dévény és Rothenstein.

Mikor lett Dévény vára a hiros kihalt Bazini
és Szent-Györgyi grófok tulajdona, évszerint meg
nem határozhatjuk; do az bizonyos, hogy több
nemzedéken át — még pedig valószinüleg kir.
adomány folytán — egészen a család magvasza-
kadtáig birta vala, és mert talán fiágra szóló bir-
tok volt, az egyik ágon utolsó Szent-Györgyi gróf
Péter, egykor erdélyi vajda és országbíró özvegyé-

delméhez minél közelebb legyen. Báthori István
1535-ben meghalálozván, miután fiu gyermeke
nem maradt, jószágai, köztök Dévény vára is
testvére és ennek gyermekeire maradt, és így
birta Dévényt a Báthori család ecsedi ága 1605-
ig, midőn István ez ág utolsó fi tagja, nem lévén
maradéka, Dévény várát végrondoletileg há-
rom nővérére hagyta, kik között volt ama hires

Báthori Erzsébet, Ná-
dasdy Ferenczné i s ,
Csejthe vár asszonya,
ki vérfürdőiről ismere-
tes. Azonban e vég-

rendelet Dévényre
nézve nem jutott tel-
jesedésbe, mert neve-
zett utolsó ecsedi Bá-
thori István országbíró
Bocskai részére hajol-
va, ez okon halála után
más javaival együtt a
korona lefoglalta.

1609-ben Dévény
várát I I . Mátyás ki-
rály 40ezer ftbanKeg-
lovich Jánosnak ado-
mányozta , de önnek
családjánál som ma-
radt sokáig, mert csak-
hamar zálog czimen a
Palocsaiak birtokába
került.

Bethlen diadalmas
támadásai alkalmával,
midőn Pozsonyig jutott
a győztes magyar had,
Dévény is meghódolt
a nagylelkű erdélyi fe-
jedelemnek, és önkényt
kaput tárt előtte. A
Bécsre veszélyes erős
séget 1621 -ben Buquoi
császári vezér fogta

Ha a magyar a Duna hajóin nyugat kül or-
szágaiba veszi útját, Pozsonyon túl, ott hol a Morva
határfolyó a Dunába szakad, — magas szikla
ormán Dévényvár omladékait pillantva meg,
elszorult kebellel int búcsút a haza felé, mert
ezentúl idegen földön érzi magát.

Dévény Bécs felé
Magyarországnak ha-
tár vára volt. Két fo- "ír-"-5"-" ~-~
lyam összoölelkezésé-
nél magas sziklán :

emelkedve, már ez ál-
tal két oldalról a ter- ,
mészét erős védelmi ;
erősségnek alkotá. És
mert hadtani tekintet-
ben is ily jól torveit
és választott kelyisége

meglepő stratégiai
szakismoretet árul el,
első építését átalában
a rómaiaknak tulajdo-
nitják. Azonban ero-
detévol nincs tisztában
a történelem. Vannak,
kik szláv építménynek
hiszik, és nevét is De-
vojna, vagy Dovina,

(szüzleány) névből
származtatva, a név-
hez egész regét csa-
tolnak, melyről azon-
ban a történelem mit
sem tud. Annyi bizo-
nyos, hogy a magya-
rok bejövetelekor már
állott a vár, és Sz.-
István korában már
hazánk egyik végvá-
rát képezte. A magyar
történelemben több-
ször szerepelt, Leg- * , , . . , . ,„ T T

első emlékezetét 1235-ben ^találjuk, midőn I I .
András király Fridrik osztrák főhorczeg ellen ha-
dat indítván, az ellenség Dévényig előnyomult és
e várat az alatta fekvő várossal együtt elégette és
táborát a Morva folyam partjaira holyozto.

1272-ben V. István király alatt Ottokár
cseh király foglalta el, de a békeszerződésnél
fogva visszaadta.

Dévényi várrom északról. — {Keleti Gusztáv eredeti rajza)

tői Waldstein Zsófiától magvaszakadás ürügye alatt
a másik ágbeli gróf SzentGryörgyi Ferencz és Far-
kas erőszakosan elfoglalták; de az özvegy 1519-
ben az országgyűléshez folyamodván, az az özve-
gyet vissza helyezni rendelte.

Mint jutott Dévény vára nem sokára a korona
birtokába, arra nincs adatunk, do az bizonyos, hogy
a mohácsi vész után Báthori István nádor, — ki I.

ostrom alá és rövid

Rothenstein romjai. — (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

Ferdinánd király megválasztatása körül nagy ér-
demeket szerzett, és javai egy nagyrészét Jáno3
király lofoglaltatá, I . Ferdinánd királytól hűsé-
ges szolgálatáért Dévény várát kapta. Báthori
István nádornak, ki az ausztriai ház uralkodását
Magyarországban megalapító I. Ferdinándnak
tántorithatlan híve volt, — kedves lakhelye volt e
vár, és alkalmas arra, hocy Bécsben székelő teje-

idő alatt a kis számú védseregtől bevette.
A béke visszaálltával Dévény ismét urat cse-

rélt, 1635-ben III . Ferdinánd Pálffy Pál nádort,
ki a régi zálog összeget a Palocsaiaknak megté-
rité, adományilag megerősité e vár birtokában.

Tököly korában, midőn 1683-ban a török se-
reg Bécs alá sietett, megkisérlé Dévény ostromát
is, de terve gyorsan nem sikerülvén, az ostromot

csakhamar abba ha-
gyá. És igy Dévény
vára felett a vihar baj
nélkül elvonult.

De a mit a hábo-
rúk zivatara megki-
mélt, a békés idők kö-
zönye meghozta. A
múlt században birto-

kosaitól elhagyatva,
végső pusztulásra ju-
tott e vár is mint ha-
zánkban annyi más.
Fedeleitől, ajtói és ab-
lakaitól megfosztat-
ván, pusztán állott, ki-
téve az enyészet rom-
boló hatalmának. És a
mi még igy is daczolt
az idővel, mint üres
tornyai, vastag kőfa-
lai, azokat 1809-ben a
znaimi békekötés után
a győztes francziák lő-
porral röpitgették a
légbe, hogy ellőnek
tán egy kis yédponttal
kövesebb, mindeneset-
re pedig, hogy hazánk
egy ősi emlékkel sze-
gényebb legyen.

Dévény várának
átellenében a Duna
másik partján már
osztrák földön állott
hajdan a szikla-vár:

Kothenstein. Jelenleg önnek is,mint magyar szom-
szédjának, hajdani erős falai romokban hevernek.

Kothonstoin háttérében van szintén osztrák
földön, Hainburg, roppant szivargyárával, honnan
kezdetben kivált, csaknem kizárólag látta el ha-
zánkat a monopólium „drágaderosz
raival.

— sziva-
N—n.
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Mese az emberi boldogságról.
(Vége.)

Nem boldogulván a vakanddal, az erdő felé
indult. Alig hogy a fák és bokrok közé jutott,
megpillantott egy nőstény őzikét. Ez egy lesz,
gondola magában, az elveszett markotányosnők
közül; megszólítom. Ulisszes szavára megállt az
őzike és füleit hegyezte.

Ulissz. Látom, hogy te is a szerencsétlenek
egyike vagy, kiket Circe megbabonázott, szólj,
volna-e kedved ismét emberré lenni? ha akarod,
fel vagyok hatalmazva visszaadni női alakodat.

Oz. Ne fáraszd magadat, jó Ulisszes.
Ulissz. Szegény Progne, látom, hogy teljesen

oktalan állat lett belőled. De hát mondd mog,
miért nem fogadod el ajánlatomat?

Oz. S mit nyernék vele, ha ismét nővé lennék?
Ulissz. Legalább nom cserkésznél egyedül az

erdőben.
Oz. Köszönöm. így legalább szállást ad a

bokor, s veled találkoznom nem olyan veszélyes,
hát még durva hajóslegényeiddel! — Hidd el, jó
Ulisszes, ha egyéb okom nem volna is ajánlatodat
visszautasitni, ez egy elég, hogy ismét nővé ne
legyek ! Melyik nő lenne ismét nő, kit durva erő-
tök lealacsonyított?

Ulissz. Micsoda lealacsonyitás ? Magasan áll-
tok ti a férfiak fölött; a férfiak térdre hullnak
előttetek.

Oz. Értem a gúnyt. Nekem nom kell magát
megalázó férfi, ki hozzám térdel, és szivem érzel-
meinek bensőjében meglelve a menny üdvét és
titkait, azokat kizsákmányolja s elhasznált hullá-
mat a madaraknak dobja. Ah, a nőnek állattá kell
lennie, mint nekem, hogy lealáztatását egészen
érezze, és nővé lenni közöítotek ne kívánkozzék.
— Nincs egyetlenegy állatfaj, melynek nősténje
annyira le volna alázva, mint köztetek a nő. A
hím-szirvas, a hím oroszlán, mi hatalmas, mi
gyöngéd szőreimében, s midőn vére forr, szemei-
ben szikra gyulád, mi egészen más nője előtt, mint
ti gyávák, kiknek szerelmi lángja beszennyezi a
szegény nőt, mit késő bánatja minden könyoivel
le nem moshat. Nézz végig az állatok nagy orszá-
gán, az oroszlánon kezdve a könnyű pillangóig,
melynek domború tüköré a harmatcsepp, szerelmi
titkainak örvényo a virágkeholy, hol 'zintén a nő
ül a trónon a híms?álak Illatos csókjai között,
mindenütt böcsültebb a nő, mint közöttetek, kit
néha ti is a trónra emeltek, de csak azért, hogy
neve és bíbora leplei alatt ti követhessétek el a
legaljasb bűnöket, miket mint férfiak elkövetni
magatok szégyenlotek. Nem elég, hogy a nőt lo-
aláztátok, mint hitvány rongyba bolotörlitek tulaj-
don mocskotokat is, és ugy dobjátok ki a világ
szemétdombjára! — Szép férfiak vagytok!

Ulissz. (félre). Jó lesz innen megszöknöm.
(>.<. Megállj, van még veled egy kis számve-

tésem ! Megvallottad-e már Circének, hogy nős
vagy, hogy nőd a s.'rép Pénelopé Ithaka szigetén?
ki még latrainak hizolgéséből hosszú végvásznat
sző, az alatt kisirt szemei a tenger színén keresik
érkező hajódat? Mcginondtad-c neki, hogy mig to
éjjelenként karjai között mindont feledsz, ő éjen-
ként sírva szövi vissza nappali munkáját, de nem
olyan bordában, milyenbe to szövöd álnokság'ai-
dat? Gyáva kalandor!— Szolgálód voltam, úrnőd
nem lennék soha! Haza mehetsz tiszta fészkedbe
jó madár!

Ulissz. Megyek! jó hogy te itt maradsz!
Az őzike eltűnt a sűrűbe; ő pedig sietett a

ritkás fele; alig mehetett néhány lépést, mikor
egy k'gy(i ^'Egyenesedve sziszegni kezdett rá. Ez
is egy lesz, gondola magában, embereim közül.
Megszólítom:

S ezzel, gúnyosan sziszegve fölemelt fejével,
egy-két nagy karikát vetett s a magas fű között
elsikulva, mindon további magyarázat nélkül ott
hagyá egykori gazdáját.

Az elképpedt Ulisszes, egy mocsárhoz jutva,
mikor azt kerülgetné, egy emsét pillantott meg
kilencz malaczával, hosszan elnyúlva a mocsár szé-
lén, s kényolmosen szoptatta a kis fekete soreget.
Darab ideig nézto a kilencz apróság tusáját,midőn
akaratlanul olköhintette, magát az emso hátra for-
dulva visszaröfFent. Ugy tetszett Ulisszosnek,

Ulissz. Ki vagy? ,
Kigyó. Nem rég orvosod, most kigyó. Akkor

sebeidet kötöztem, most megmarni volna kedvem,
de volna kedvem mogmarni magamat, ha még
ember volnék.

Ulissz. Szerencsétlen állat!--Alig van nálad
utálalosaLb féreg. Mé<* Eskulap is lerázott botjá-
ról, mikor rá tekorgődztél, maga Minerva rád ejté
paizsát, mikor a trójai templomban alája húztad
magadat. Mindenki kerül, hasadon csúszkálsz —
azért bújj ki bőrödből, legyen eszed, légy ismét
okos ember.

Kigyó. Azt is szé~gyOnlem, hogy valaha ember
voltam. Soha kígyói önérzetem inkább nem bol-
dogít és hatalmasabb karikákat nem vet, mint
mikor oszembo jut homályosan, hogy ember vol-
tam, és az többé nem vagyok. Jobb volna bizony,
ha te is kígyóvá kenetnéd magadat Circóvel; igy
legalább kisikulhatnál karjai közül.

mintha az emse szemeivel szakácsnéja nézne rá, és
megszólította: „Te is itt vagy?" Az emse felül-
vén, két első lábán hatalmasan megrázkódott és
Ulisszesnek szeme, szája tele lett a hig sárral, mivol
az emse mint valami locsoló behintette. Minthogy
Ulisszosnek még nem volt zsebkendője, öklével
törülve ki szemét, s monda:

Ulissz. Piha! Mosogató rongy!
Emse. örülök, hogy megdicsőült alakjában

is ráismersz szakácsnédra. — Én most, ha igazán
büszke akarnék vagy tudnék lenni, szóba sem
állnék veled, egy pillanatomra sem érdotnesitnélek,
de mégis, hogy azt ne hidd, mintha úrnőitek bűne
a kevélység minket is gyötörne, még illatos pipero
vizemmel is 'ueglocsoltalak; mert, mi tagadás
benne, kigozölgésedet nem szenvedhetem.

Ulissz. Ah, végre fölfordul a világ és nekünk
kell magunkat az állatok előtt megaláznunk. —
No de mutasd meg, hogy megtért az eszed kis
időre, használd az alkalmat, vesd le állatbó'rödet,
ne gyalázd meg nemzetségedet.

Emse. Ne beszélj olyan nagy hangon, ha
valahogy megtudná a csürhe, hogy én ember, még
pedig szakácsné voltam, elmarnának. Látod, a mi
"ogalmunk szerint nem lehet rá eset, hogy ser-
tésből ember legyen valaha, hanem belőlotek ser-
tés lehot igenis, és ez nektok, valamint nekem is,
csak becsületemre válik. — Csak nem kívánhatod
tőlem, hogy ismét a korpa közé vegyüljek, mely
közül Circe már egyszer kiszitált.

Ulissz. E^zel som lehet beszélni!
Emse. Sőt inkább, veletek nem lohot okosan

beszélni, annyira elszoktattátok egymást, hogy az
igazságot nem tűrhetitek. Melyik nagyobb es^te-
lenség, az-e, mikor ti egymásnak tömjént gyújtva,
egymást istenítitek, vagy pedig az , hogy nekünk
ilyen bolondság eszünkbe som jut? Molyik kannak
jutott valaha eszébo, hogy magát a többitől meg-
különböztesse?

Ulissz. De nézd mog csak hol heversz, jusson
oszedbo mi lesz belőled!

íhnse. Lássuk hát, ha épen ugy akarod, hol
hoverok én most, hol hoversz to ? Mi lesz bolőlem,
mi lesz belőled? Ha ugy tetszik hasonlítsuk össze
jelenünket és jövőnkot. — Én most itt heverek a
mocsárban; heveredjél mellém, meglásd, én megtar-
tom alakomat, téged meg kell elébb mosni, hogy
meg tudják mondani mi vagy. Do te Circe ágyá-
ban heversz, én itt a mocsárban, és haizlésed, vagy
mint ti emberok mondjátok, erkölcsi érzelmod volna,
ott több okod lehetne orrodat böfögni mint itt.
Lásd, én kilencz egészséges malaczot szoptatok, itt
a hol most heverek, kérdezd meg a Circéket, hová
tették tornyos nyobzolyájukban szült magzataikat,
s közülök hányat vetettek szoptató-dajka alá? —
Ha végre őszembe jut, hojy mennyit kellott moslé-
kolnom, mennyi füstöt kollett nyelnem, mennyi
piszkot kellett feltörülnöm konyhádba és aszta-
lodról ; ha eszembe jut mindaz, a mit ti felfaltatok;
kövesd meg magadat jó Ulísszes, hozzátok képest,
én tiszta állat vagyok. — Hogy mi lesz belőlom ?
Aligha jobb nem, mint tobelőled. Egyszer, jut-e
eszedbe? azt ígérted, hogyha hullánkat a tonger
vize partra veti, te azokat tisztességesen megéget-
totod. Te ezzel minket akartál megtisztelni, tartsd
mog magadnak, téged is csak ugy megpörkölnek,
mint engem. Menj haza, a parton vár vén ka-
nászod.

volna el szemét-dombodat, most nem kaparnának
rajta a szomszéd kakasok!

Ulissz. Az nem a te gondod !
Kakas. Neked se legyen rám gondod. Én ka-

parok a magam szemetjén, neked is van mit söprö-
getni házad előtt. Nézd meg csak a gyönyörű
bóbitás nősereget, mi rejtelmesen vág szemem
közzé, mikor felkapja a szemet, mit neki felkapar-
tam, értenéd csak miként ingerkednek velem,
mikor szárnyaimat felettek csattogtatom és ragyogó
nyaktollaim között piros tarajkoronámat megrázom.

Ulissz. Hát a mikor nyakadat kitekerik !
Kakas. Mintha bizony különben volna a

dolog nálatok is. Te is olyan kis király voltál
Ithakában, mint a többi, és hány alattvalódnak
tekertetted ki nyakát csak azért, mert a hajnalt
megénekelte, mint mi szoktuk megénekelni. Ti
embor-urak sem szeretitek, ha valaki a kerítés te-
tejére röpülve időváltozást jövendöl, és ha épen
kezetok ügyébe esik, onnan le is górjátok vagy
legóratjátok. Nem szeretitek, ha valaki a magasba
néz, vagy messziről meg tudja különböztetni varjai-
tokat és vércséiteket a galambtól. Mi megpillant-
ván az égen a gyanús f'eketo mozgó pontot, meg-
intjük a csirkéket, hogy menjen ki merre lát; és ha
az apa elrejti zsoldosaitok elől gyermekét a gaz
alá, nom szintúgy kitekeritek e nyakát, mint a
mienket kitekerik?

Ulissz. Lesz gondom rá, hogy kitekerjék a
tiedet is, ha ajánlatomat el nem fogadod, lefbrráz-
tatom ragyogó tollaidat, piros tarajodat.

Kakas. Nem is tanultál eg)éb mesterséget az
ölesen és csaláson kivül. Csak rajta! folytasd
mesterségedet. — Ez a görög királyok kitanult
mestorsége, melyben remekelnek. De valamire
mégis emlékeztetlek. Ha jól jut eszembe, te voltál
a görög táborban a kémek főnöke, te voltál a leg-
ügyesebb vizsla, ki Trója ritkáit megszagláltad, a
ki Agamemnon előtt árulkodtál Ajáxra, Diorne-
deszre, ugye te voltál a legelső kém, ki beloptad
magadat Trójába is! Én a, nyilvánosság tiszta ma-
dara vagyok, maradj magadnak! megvetlek.

Ezzel felröpült a kerítésre, és a szomszéd
kakas bosszantására nagyot kukoritott tyukjaiuak.

Ulisszes épen be akart lépni a ház tornáczon,
mikor a szamár kidugva fejét az ól ajtaján, nagyot
ásított. Ez a szamár nagyon megunta magát,
gondolta Ulisszes, és mosolygott. Azonban szem-
ügyre véve a fülest, ugy tetszett, mintha már
látta volna valahol. Ki hasonlíthatott embereim
között leginkább ehhez a szamárhoz? Lássuk! —
Ah ha! tudom márt az udvari augur!

Ulissz. Ezt már nom értem, hogy miért tett
épen téged jó augur, az a gonosz szeszélyü Circe
szamárrá ?

Szamár. Mit értesz, mit tudsz te szegény
Ulisszes? — Hétszer kell megszületned, még se
lesz annyi eszed, mennyi van egy szamárnak. Gö-

Ulisszes mérgében sarkán egyet fordult, és
meg sem állt hazáig. Egy kakas zavarta az udvaron
a tyúkokat, mikor a kapun belépett, ő mint ta-
pasztalt ember, mindjárt látta, hogy a kakas uj-
házas. Megszólitá:

Ulissz. A négylábuakkal nem boldogultam,
tánneked, mint kétlábunak,többe8zedlusz. Volna-o
keilvod ismét emberré lenni ?

Kakas. Hogy teheted fol azt rólam! épen azzal
mutatnám meg, hogy ostobább vagyok a négylá-
buakhál. Már pedig én, az Eskuláp hircs madara,
ki a fellegeken túl látok, és ülőmet a magasban
keresem csak, túljárok amazok eszén, túl atiedenis.

Ulissz. Azért csak szemét-dombon kaparsz
to is.

Kakas. Mondd inkább, hogy hatalmas ur
vagyok a magam szemetjén, bár te se hagytad

rögország hét bölcse és valamennyi augurja nem
tud annyit, a mennyit én tanultam , mióta sza-
már vagyok.

Ulissz. Ha többet nem mondanál, ebből is
megtetszik, hogy valósággal szamár vagy.

Szamár. Es ha nom mondanál többet, obből
is megtotszik, hogy ember vagy. A szamár dicse-
kedni nem szokott, de ha mégis volna valami, a
mivel dicsekednie lehetne, ez abból állna, hogy a
szamár nem ember. Szégyenold magad rövid fülű
állat, ha kevély tudnék lenni, szóba sem állnék
veled. Mit tudsz to, oly tudatlan mint büszke?
— Csufnevet adtál mindennek a mi van e földön;
csufnevot adtál a csillagoknak, maguknak az iste-
neknok ; obből áll minden tudományod, és ha meg-
kérdezik tőled, hogy mi hát az, a minek novet adtál,
megáll eszed, felelni nem tudsz. — Miben áll
bölcseséged? bölcseid vallomása szerint annak
tudatában, hogy mit sam tudsz. Ebben az egy
bölcseségben van némi kis hasonlatosságazember
és a szamár között. Te nem tudod mi vagy, miből
lettél emberré: én ebben is fölötted állok, mórt én
tudom, hogy emberből lettem szamárrá, és szamár-
ságom önérzete főként abban rejlik, hogy már
most ismerve mind a kettőt, látom a kettő közötti vé-
getlen különbséget, annyira, hogy ismeretes béke-
tűrésemet csak akkor voszteném el, ha az istenek
arra büntetnének, hogy ismét ember legyek.

Ulissz. Ilyesmit csak egy augurból lett sza-
már mondhat.

Szamár. Ilyent viszont csak ember mondhat,
ostoba kevélységében! Tisztelet, becsület, nézz
szemre, főre és fülre. Tekintsd nehéz földfelé haj-
lottagyamat, óvatos gondolkozó menésemet, nagy-
szorüen hosszura nyúlt arezvonásaimat, tekintsd
meg komolyságomat, tiszteletreméltó szürke ka-
bátomat, rajta az egyszerű érdemkeresztet, mit én
nem hasúmon hordok, mint augur koromban, te-

kintsd végre erős önfejüségomet: és valld mog,
hogy egyedül éu vagyok a bölcs, én vagyok az
első stoikus. Tekintsd meg diszes füleimet, molyok
a tudomány tölcsérei, melyek közül a te agyad ki
nem látszanék, és térj ki előttem! Hátha még ért-
hetnéd bölcsészeti rendszeremet, molynek titkos
bötüit te nem olvashatod, és az egészből csak két
betűt az I-t és A-t ismered ! Lódulj előltm, vagy
meglegyinthk füleimmel!

Ulissz. Megyek, s ez az utolsó, hogy augurból
lett szamárral szóba állok. Ezek a legkonokabb
szamarak a világon!

Eddig van, a többi kiszakadt a régi könyv-
ből. . . . Dobos János.

Ilelyi monographiák.
Lapunk jelen évi folyamában a 3. számban

közöltük egy kis összeállítását az irodalmunkban
eddig megjelent megyei és városi monográphiák-
nak; hogy összeállításunk teljes nem volt, magunk
is megjegyeztük. Most a történelmi társulat köz-
lönvében Nagy Iván teljesebbet ad, bár lehet,
hogy hézagok óbbon is maradtak. Azt hisszük
mindeu vidék olvasóit érdekelni fogja ez egyszers-
mind országos érdekű tárgy felelevenítése, midőn
Nagy Iván tudós munkatársunk érintett közle-
ményét átveszszük.

I. Monographiai gyűjteményes müvek.

Irodalmunkban összesen csak két munkát is-
merünk, melyeket joggal e rovat alá sorozhatunk.
Első, — kit mint fáradhatalan úttörőt kell meg-
említenünk — Bél Mátyás volt, ki a múlt század
első felébon „Notitia Hungáriáé nova geographico-
b.Í8toric<t" czimü munkájában óriási vállalatba fo-
gott. De — fájdalom — a halál meggátolta mun-
kájának teljes megjelenését. Az 1735 —1742. évi
időközben Bécsben, fejedelmileg kiállítva, n.
4-rétben csak négy kötete jelent meg; az ötödik
kötetből C3ak „Mosonyvármegye" nyomatott ki,
mely most könyvészeti ritkaság. Bél négy kinyom-
tatott kötetéből az I. kötet Pozsonyt tartalmazza,
a II . kötetben van Pozsony vármegyének folytatása;
továbbá Turócz,- Zólyom- és Liptó-vármegye. A
III. kötet Pest, Pilis és Solt-v&vmegyét foglalja
magában. A IV-ik kötet végre Nógrád, Bars,
Nyitra, íioní-vármegyét és a kis-houti kerületet
tartalmazza. — Ezeken kivül Szeges-vármegyéje
megjelent az általa kiadott „Hungáriáé antiquae
et novae Prodromus" 67—124. lapjain. A többi
kéziratban hever, nagyobbára az esztergomi érseki
és káptalani könyvtárban; Abauj, Trencsén és
Soprony-virmcgyék leírása megvan a nemzeti
múzeumban , Somogy-varmegye saját levéltárába
jutott. Arva-vármeyyéé egykorú másolatban, de
csonka példányban, néhai Szontagh Dániel hagyo-
mánya között.

Száz év kellett, míg hasonló vállalat megindult
és hasonló balsorsban részesült. Fényes Elek
1848-ban Komárom-vármegyével kezdte, de azzal
végezte is. Valamivel több szerencséje volt ifj.
Palugyay Imrének, ki 1852-ben indítván meg
„Magyarország történeti, földirati s állami legú-
jabb leirását," abból 1855-ig négy kötetet világ
elé bocsátott. Az I. kötet Buda-Pest sz. kir.
városok leírását, a II. kötet Esztergom, Székes-
Fehérvár, Szeged, Nagy-Várad, Debreczen, Szat-
már-Németi, Nagy-Bánya, Felső-Bánya sz. kir.
városokat, a III . kötet a Jász-kun kerületeket és
Külső-Szolnok-vármegyét, a IV-ik véo-re Békés
Csanád, Csongrád és Hont-vármegyék leirását
foglalja magában. E negyedik kötettel e vállalat
is megszakadt. Es — daczára — hogy mind Fé-
uyes, mind pedig^ Palugyay adataik gyűjtésében
hivatalos utón is pártfogásban részesültek: ma már
meglehetős elismert dolog az, hogy ily átalános
munkának kellő avatottsággal kiállitása egyos
ember erejét, érkezését meghaladja.

Erdély sem volt e részbon szerencsésebb.
Benkő „Transylv ania"-jémak csak pars goneralisa
jelent meg ; a speciális rész, mely a vármogyék,
székek leirását tartalmazza, kéziratban hever mai
napig. Jelenleg azonban (1868 óta) b. Orbán
Balázstól a Székely-föld leirását kapja az irodalom.
Megjelent eddig a munka felo, három kötetben.

Többet mutathatunk föl az egyes monogra-
phiak terén. Lássuk:

II.

\\

é s n a g y o b b területek mono-
graphiái.

tnonogr.iphiáját irt* és
á 1866b T d

, . ,\\ \Jrnxí)gyo tnonogr.iphiáját irt* és
kiadni kezdte Korponay János 1866-ban. Tudtom
szerint edd.g kileacz füzet jelont meg; azóta

semmi hiro, pedig logalább az előfizetők minden-
esetre várják a csonka munka befojezését.

2. Arad-vármegye leirása Fábián Gábor tol-
lából 1835-ben jelent meg, de csak a történelmi
(I.) rész.

3. Arva-váimegyét dolgozta. Szoatagh Dá-
niol; — a kézirat aíólirott kezénél letéve, kiadá-
sára nézvo, az akadémia elhatározását várja.

4. Uarani/a-vármegye leirása latinul Papa-
nek Györgytől 1785-bon jelent meg, utóbb 1845-
ben Haas Mihály földirati, statisztikai és történeti,
— Hölbling Miksa pedig természotrajzi helyira-
tát adták ki.

5. Bars-vármegye leirását Botka Tivadartól
várja az irodalom és közönség egyaránt.

6. Békés-vármegye leírásából azl. kötetet
nem rég (1869.) adta ki Haán Lajos; a II. kötet
az okmánytárral legújabban szintén megjelent.

7. ij«re^-vármegyével Lehoczky Tivadar
foglalkozik.

8. Csik, Qyergyó és Knszon székek leirása
Benkő Károlytói 1853-ban jelent meg.

9. Csallóköz történeti vázlatát Bartal György
adta ki 1860-ban.

10. Doboka-vármogye ismertetése 1837-ben
Hodor Károlytói jelent meg.

11. Fehér (Székes) vármegye politikai, egy-
házi esnomzetgazdá3za ti statisztikája és topographi-
ája Zách Józseftől jelent meg 1863-ban, két füzet-
bon. 1867-ben pedig Rosty Zsigmond adott ki
,,Eajzok"-at Fehér-vármegye múltjából és jelené-
ből. Azonban egy alaposb monographiára a vár-
megye bizottmánya 1869-ben 1000 frtot tűzött ki.

12. Gb'mb'r-vármegye ismertetése latinul Bart-
holomaeides Lászlótól 1805-ben; — ugyanattól

13. Csetnek és környékének leirása 1799.
szintén latinul.

14. Gömör és Kis-Hont t. e. vármegye leirását
atermészotvizsgálók rimaszombati nagygyüléso al-
kalmából Hunfalvy János szerkesztette 1867-ben.

15. 6fí/ó'r-vármogyo régiségeit és jelességeit
röviden és latinul kiadta 1799-ben Enessei György.
Ugyan e vármegyeleírásán fáradoztak néhai Czech
János és Rátb. Károly, és mindketten olszórva sok
érdekes adatot közlöttek is, de a végeredményt
meggátolta haláluk. Czech János Győr-vármegye
főispánjait önállóan kiadta 1827-ben.

16. /fbní-vármegye monographiáját ujabban
mogirta Hőko Lajos, mely a nevezett megye levél-
tárába letéve várja a sajtót. Okmánytárát ifj. Ku-
binyi Fer. gyűjti.

17. A jászok-kunok történetét latinul 1801-ben
Horváth Péter adta ki, mely a „ Jászok-kunok ere-
deto" czime alatt 1823-ban magyarul is megjelent.
1861-ben pedig Fokete Lajos nyomatta ki a jász-
kunok történetét. Végre jelenleg a Jász-kun kerü-
letről egy, az eddigieknél sokkal bővebb mono-
graphiát Gyárfás István készít, melybőlaz I. kötet
sajtó alatt van.

18. 2$Torra<í)-om-vármegye loirása önállóan Fé-
nyes Elektől megjelont 1848-ban.

19. Marosszék loirását elkészité néhány év
előtt Benkő Károly, mely 1869-ben megjelent.

20. Mái'amaros-vármegye leírásához tudtomra
Szilágyi István bir jelentékeny adatokkal, és tán
kész leirással is, kitől annál örömostebb várnók e
vármegye leirását, mert o megyéről a Wenzol Gusz-
táv által az „Uj Magyar Múzeum" 1857. évi II.
kötetében közlött történeti adalékokon kivül ke-
veset tudunk.

21. Mosony-vármogyével Sztahovics Rémig
foglalkozik. Ráth Károly is gyűjtött volt reá. Ma-
jor Pál pedig Mosonyvármogyo „államrajzá"-t
adta ki.

22. Nógrád-varmegye ismertetését Mocsáry
Antal adta ki 1826-ban két, illetőleg négy kötet-
ben, szaporítva a Bél M. által kiadott adatokat
sok ujabbal. E vármegye okmánytára alulírott ál-
tal szerkesztve és a m. akadémia által elfogadva,
sajtó alá készül.

23. Nyitra vármeg\0 loirásából Nagy József
még 1864-ben azl. és III. füzetet bocsátotta közre.
A Il-ik füze.ot nom ismerem, tán meg sem jelent.

24. Pest, Piti* és Solt t. o. vármegyéről 1844-
beu jelont meg Ferenczy Józseftől érdekes kis
(történeti) Névtár, még előbb ugyanattól 1833-ban
a Kis-Kunsággal együtt egy kis Repertórium és
földkép.

25. Pozsony és környéke, a természetvizsgálók
nagygyűlése alkalmából 1865-ben.

26. Sáros-vármegye Diplomatáriumát kiadta
Wagner Károly 1788 ban; a vármegye loirását
röviden 1863-ban Potomkin Ödön.

27. Somogy-vármegjoi loirása megjelent 1857-
bon Csorba Józseftől; jelenleg a hirkpok tudósí-
tása szerint e megye monographiáján Roboz Ist-

ván, a ,,Somogy" szerkesztője dolgozik, kinek —
mint irják — számos adat áll rendelkezésére, és a
mű több kötetre fog terjedni; de tudtomra e me-
gye történetére Nagy Imre is gyűjt adatokat

28. iS'opron^-vármegyo leírásán jeles készült-
séggel jelenleg dolgozik Szopori Nagy Imre.

29. Szepes vármegye történetére becses adato-
kat és okmánytárat adott ki Wagnor Károly négy
kötotben 1774—86-ban Okmánytári toldalékot
adott 1802-ben Bárdossy János, — mind latinul.

30. Szatnár-vármegye loirása két kötetben
magyarul Sziruiay Antaltól megjelent 1809-bon.

31. Temes- vármegyének, sőt az egész Erdély,
Maros, Tisza és Duna közti földrésznek — mint
helytelenül nevezik — a temesi bánságnak többen
megkisérlék monographiáját adni, eddig többnyire
németül. 1780-ban jelont mog Griselini Foroncz
műve: ,,Versuch einer polit. und natürl. Geschich-
to des Temosvárer Banats." 4-r. két kötetben.
1861-ben kettő lépett a nyilvánosságra : Schwi-
cker János, „Geschichto des Temeser Banats,"
és Böhm Lénárt hasonló czimü, de két kötetes
művével, mely utóbbi 1867-ben magyarul is meg-
jelent. — 1848-ban Bárány Ágoston Temes-vár-
megye Emlékét adta ki. E vármegye monogra-
phiáján alapos készültséggel és fáradhatatlanul
Pesty Frigyes dolgozik, kitől Temes-vármegyo
főispánjai a „Magyar Történelmi Tár" XII.
kötetében jelentek meg. Ujabban a megye 300
aranyat tűzött ki saját monographiájára.

32. Tolna-vk mogyénok nincs önálló mono-
graphiája, ámbár egykor Moldoványi József a
„Tudományos Gyűjtemény" 1824. évi X. köteté-
ben, Egyed. Antal pedig ugyanazon Gyűjtemény
1828. évi VI. és X. kötetében egész monographiai
értekezéssel léptek föl o megyéről, önálló mono-
graphiáját tán Hőko Lajos Írhatná meg.

33. Torontál - vármegye hajdanát Bárány
Ágoston irta mog; nyomatott 1845-bon.

34. ÍTgocsa-vármegye leirása latinul 1805-ben
Szirmay Antaltól jelent meg.

35. t/n<7-vármegye leírására ketten is hirdet-
tek (1869.) előfizetést: Horváth János megyei
levéltárnok és Mészáros Károly. Horváthé sajtó
alatt van.

36. Vas-vármegye monographiájára Szopori
Nagy Imre gyűjt adatokat.

37. Feszjsréw-vármegye Véghely Dezső szor-
galmas készületeitől várja monographiáját.

38. Zala-vÁvmegje okadatolt monographiájá-
ra 1869-ben 3000 forintot tűzött ki.

39. Zaránd-vÁvmegye 1848-ban Kozma Pál-
tól jelent meg; de egy bővebb nagyon kívánatos
volna.

40. Zemplén-vármegye monographiáját Szir-
may Antal irta meg latinul, két kötetben; meg-
jelent 1804-—5-bou. Hegyeiről külön monogra-
phia jelent meg tőlo 1798-ban.

(Vége kov.)

Állat-védegylet.
A napokban olvastam, hogy állat-védegylet

van alakulóban. Nom tudom, váljon életrevaló in-
tézet lesz-e az ? Az állatbiztosító egylet már a vi-
déken is megkezdto működését, s ugy hallom kellő
sikerrel. Csak nincsen semmi uj a nap alatt. Kine-
vetjük gyakran a miveletlen népek nevetséges szo-
kásait, s mikor azokat elfogadjuk, elfeledjük előbbi
ítéletünket. A régi vallásalapitók nom minden
czél nélkül totték vallási elvvé az állatokkal való
szelíd bánásmódot. Akkor nem igen kellett állat-
kínzásért büntetni meg senkit, mert azt maga a
vallás tiltá meg. Azonban az állatok iránti ke-
gyelet tulságba is mehet, s ferde kinövés gyanánt
tűnik föl, mint p. o. Indiában, hol a páriákat a
társadalomból kivetik, az embert alábbvalonak
tekintik a féregnél, az állatok számára pedig kór-
házat építenek. Egy erre vonatkozó érdekes köz-
leményt veszek ki ezúttal olvasóink számára egy
útleírásból. Kelet-India Surat nevű városában
van egy épület, mely egyenesen azon czélból épít-
tetett, hogy a megvénhedt, sánta, vagy béna ál-
latok itt kényelmesen s haborithatlanul éljék le
hátralevő napjaikat. Nagyszámmal talál itt uta-
zónk bivalyokat, teheneket, kecskéket és juhokat,
sőt kakasokat ŝ  tyúkokat is, ez utóbbiak meg-
fosztva tollaiktól, az udvaron föl s alá sétáltak.

Az intézetet a surati indusok tartják fenn, a
jótéteményben mindenféle állat részesül, s annál
büszkébbek s boldogabbak OÍ, indusok, mennél
több szeroncsétlon állattal tehetnek jót, mert azt
hiszik, hogy ezáltal a közjóllétet mozdítják^ elő.
Az épület mellett széles szabad térség nyúlik el,
s ez be van hintve fűvel, szénával, szalmával,



149
148

•• , í •:!

íí

41,; í

hogy a lomha örog szarvasmarhák kényök-ked-
vök szerint legelhessenek. A madarak számára
kalitkák vannak.

Ez még eddig csak megjárja, de az már csak-
ugyan túlmegy az elégen, hogy a bemenetelnél
balfelől van egy huszonkét láb hosszú ház, mely-
nek felső részében gabona van fölhalmazva, alant
mog a legiszonyatosabb férgek tanyáznak, szünte-
len a leggondosabb ápolásban rószesittetve az in-
dus állatbarátok által.

Ido e°y kívülről nyiló lépcsőn lőhet lemonni.
A padozaton több lik van, honnan a gabona sze-
meket lehintik. Sőt több féreg folkuszva a falon,
fészkét fenn épité. _

A férgek etetése nincsen határozott időhöz
kötve. A kit szent ösztöno sürget, siót ologet tenni
vallásos érzelmének. Suratban évenként gyűl ga-
bona a férgek s beteg állatok számára. A kórház-
ban döglelotes levegő van, a mi az itt össze-
halmozott állati anyagok elrothadásától ered. —
E kórház alapításának idejét meghatározni nem
tudják, mintájára Kelet-Indiában több is alakult.
Azt értjük, hogy az elaggott lovak s tehenek éle-
tét kímélik, s jobb lélek van bonnök, mint né-
mely fiakkeresben, de már az csakugyan szána-
lomra méltó butaság, hogy oly ártalmas férgeket
dajkálnak. De csakis a banián indusok ily elfo-
gultak, a többiek nem viszik ily tulságba. Azt
azonban hallot-
tuk, hogy Anjar- _ ^^^__ _
ban régebben a JT^FT^ ~~ ^ ^sflK™3
templomban élei- T^~-==- __\
meztek vagy 500 ~ = ?̂I_- _
patkányt, s az e ~=^ — ^~ "
végett megki-

vántató lisztet
naponként kive-
tették a város la- :

kóira.
így viszi az. ^

ember eket tudat-
lanság a legne-
vetségesebb tul-
ságba, de még o
példa is taníthat-
ja a felvilágoso-
dás polgárait ar-
ra, hogy ha ama
féívadak kimé-
lettel viseltetnek
az állatok iránt,
nem illik, hogy
mi azoknál va-
dabbak legyünk.

K. T. K.

A csürhe.
Egy karak-

ter-kép; nem is
kéne a nevét alá-
írni, az ember
mindjárt tudja,
hogy „disznók-
kal" van dolga.
Nyakig sárban,
szemétben turkálva: azt egy böcsület tudó hizóra
fogott „sertvés" meg nem tenné, de befeküdnék a
tető alá a szárazra.

Hanem a „disznó" Bécsben is csak disznó
marad, hát még ott a nádas lucskos tövében, a hol
tócsákat csinál az ér és a vizet még a lónyom is
fbifakasztja; kivánni se lehetne, hogy a természot
megtagadja magát.

Dolgoznak is az igaz; azt a dűlőt tizenkét
ökör hat ekével hárömnap alatt föl nem törné ugy,
mint egy falunak a csürhéje, kivált a melegebb
napokban, mikor jobban esik annak a kikodult
tormészeténok, ha legalább a ormányát beledug-
hatja a hűvös földbe.

Csak legalább volna valami hasznuk a szán-
tásban, do az a sásos ingovány nádgyökérnél
egyebet se terem, annak meg az ize nem való még
disznó gyomorba sem, mely pedig közmondás-
szerüleg sok mindent bevesz. Túrnak, túrnak; B
örömük telik benne, mikor ormányuk előtt recsegve
szakadozik ketté a sás töve, s oly magasra emelke-
dik a kihányt földrakás, hogy ha végig hasalnak
a túrásba, a hátuk se látszik ki mögüle.

És az aztán a valódi disznó élvezet, legalább
annak kell lennie, mert a pár órai turkálás és
fáradtság után csak az a kis gödör marad tiszta
haszonnak.

És igy töltik az időt naphosszant, túrással,
heverésscl, kóborgással s olykor az agyarások

egy-egy kis műkedvelői öklelődést is rendezve a
fiatal tapasztalatlanabb kis disznók rémülotére és
a fias koczák vész-sikoltozása és ijedelmos röfögése
kíséretében. A dulakodást nem ritkán holmi gyön-
gédebb érzelmek — már a milyenek disznóktól
kitelnek, idézik elő s rendesen addig tart, mig a
pásztor legény közéjök nem legyint „miatyánk"-ja
boldogabb végével.

Hát a „csürhe" mikor eszik? A „csürhén"
soha! — hacsak evésnek nem csúfoljuk azt a kinos
rágcsálást, csamcsogást, a mit egy-egy manka in-
kább játékból, mint komolyan egy árva fűszálon
véghezvisz. Nincs itt a határon egyetlen szem
tengeri, de még egy guggon ülő tök se, a mit el
lehetne egy ügyes disznónak a táblák közül lopni;
a falu mog olyan messze van, hogy a torony is alig
látszik odáig, s ha valamelyiknek eszébe jutna a
csapáson idő előtt visszaólálkodni a falu felé, az a
szemfüles legény ott a domb oldalába mindjárt
megneszoli a szökevényt, bizonyos, hogy vissza is
kergeti, meg rádásul egy oldalba ütés is kijár a
merényletért.

Az ilyen rövid útu igazságszolgáltatás pedig
igen gyakori, mert hiában, az ösztönök nagyon
gyarlók és az éhség igen nagy ur.

A csürhe intézménynek rendeltetése tulajdon-
képen az, hogy az egész nap éhező porkus este
felé haza szabadulván, a rothadt tököt is olyan

Csűrhe, — (Greguss János eredeti rajza.)

étvágygyal egye, mint a legjobb tengerit s az
áztatott korpából Í3 zsirt csináljon a hátára.

És ez a czél tökélotesen elérhető a csürhe
által, mert alkonyat felé már az éhség által zak-
latott szegény állatok órahosszant fülelnek és só-
várgó szemekkel pislognak toronyirányába s ke-
serves siránkozással követik nyomról nyomra a
pásztort, a ki annak rendje és módja ^ szerint a
sereg előtt jár, és tesz rögtön törvényt és igazságot,
a melyik nyugtalanabb és türelmetlenebb a rendet
megbontja.

De mikor aztán a falu elé ér a csurhe,végo a
pártfegyelemnek; a hány utcza, annyifelé szalad a
csapat, sikoltva, egymás nyomában, mindegyik
egyenesen haza s még egyenesebben a váluhoz, a
melyből aztán farkas étvágyukkal csakugyan sza-
lonnát esznek a hátukra és hajat az oldalukra.
Öszfelé megritkul a csürhe, egyik-másik jobb faj-
tájú „disznó"-t otthon tartja a gazda „sertvés"-nek
s ólba fogva ad aztán neki valódi tengerit is enni,
a mennyi csak szivének, szájának tetszik. Dédelgeti,
bizeleg neki, s minél inkább domborodik a háta,
annál több kedvességgel találkozik a jó gazda
részéről. A „csürhések" aztán irigyelik is a hizó
sorsát s a rostélyon keresztül lopkodnak ki az
ólból egy-két jó szemet, — a mely jóhoz nekik nem
szabad hozzáférniük egész másik őszig, mikor a
„tavalyi" szalonnából már az utolsó sütetnél van
az anyjuk.

Akkor aztán a másik mankára kerül a sor,
olkezdődik vele is mindaz, a mi az elsővel kezdő-
dött és végződik neki is ott, a hol annak végződött.

Egy disznó-állatnak pályája vajmi rövid,
tart mindössze is a „csürhétől a teknőig."

Varga János.

E g y v e l e g .
— (A most lezajlott szedö-strike) velünk is

megizelitetto e<ry kissé a nyugoti czivilizáczió ezen
fajta áldását. Pedig mily kisszerű az ilyesmi ná-
lunk, valóban csak egy kis izelitő, ahoz képest a
mily mérveket egy ily munka-megszüntetés a
munkadíj fölemelése czéljából, Anglia egy-egy
nagy gyárvárosában ölt néha. Mily káros követ-
kezményű lehet az a munkásokra ugy mint a
munkaadókra, az iparra és az egész államra nézve,
arról a következőkből is meríthetünk némi fo-
galmat.

Képzeljük el pl. azon helyzetet, midőn egy
angol szövőgyár tulajdonosa, ki egyromásra 40,000
orsóval s 1000 szövőszékkel működik, ezeken he-
tenként 26,000 font gyapotot dolgoztat fel, 800,000
drb gyapotfonadékká, körülbelül 150 egyén által
— bizonyos napon arra virrad, hogy munkásai
napi béröknek tetemes felemelését követelve, szo-

kott munkahe-
lyeiktől elszán-
tan távol marad-
nak, s egyszerre
minden mozgat-
ható emberi és
gépi erő a gyár-

ban félelmos
halksággal meg-
dermed, szüne-
tel; a napidijak

természetesen
nom járnak ki
ekkor minden

hét végén, de a
ki nom költött
összegek napok,
hetek, hónapok
alatt óriási kár-
vallásokig hat-

ványozódnak
másrészt. Kép-
zeljük magunk
elé azt is, midőn
egy 35—40,000

lakóju angol
gyár-városban,

hol 20—25,000
munkás, az adott
példától villám-
gyorsasággal fel-
tüzelve , a kö-
vetkező napon,
vagy órában egy-
akarattal stri-
kozni kezd, s en-
nek következté-
ben 3-mad, vagy
4-ed napon már

mind a városban létező 40—50 gyárüzlet, mint
valami bukáskor, bezáratik, s a város népes-
ségének fele naphosszanta dologtalanul az ut-
czákon föl-alá hemzseg s mind fenyegetőbben
követeli tömeges kérelmének azonnali teljesítését;
midőn ennek következtében 1.500,000 orsó és
40,000 szövőszék nyugszik, 3500 lóerő hever s
hetenkénti 100,000 forintnyi bér megkeresődén s
kifizetetlen, s milliókat érő gyártmány készitetlen
marad. De vegyük hozzá végül azt, midőn a szom-
széd gyárvárosok munkásai értesülve az egyes
esetekről, mintegy villanyütésre, rögtön hasonló-
kép cselekednek, s egy hét lefolyta alatt már az
egész gyárkerület messzeágazó magánforradalom
alatt áll, melynek a közbiztonsági hatóság nagy
fenakadásokkal csak akkor vethet véget, midőn a
strike valóságos erőszakoskodásba megy át; mert
a munkára kényszeríteni semmi szabad egyént
nem lehet, a munka az övé, s ezzel megajándékozza
jó bérért azt, ki neki tetszik, annak dolgozik, ki-
nek akar.

Ha csak ezt számba veszszűk, akkor be-
látjuk, miszerint a munkáscsiny avagy „striko"
csak Angolországban valódi „sí rike", — nálunk, sőt
az európai kontinensnek bármily helyén pedig nem
e°yéb szeszélyes gyenge kísérletnél.

Melléklet a Vasárnapi Újság 12-ik számához 1870. márcz. 20.

Irodalom és művészet.
— (A nemzeti színházi képezde) a jelen s az

előbbi hét folytán tartotta vizsgáit. Előbb az elmé-
letiekot, melyek közt különösen Gyulai Páléi a
dramaturgiából s Paulay Edééi a színészet elme -
létéből mutattak föl kitűnő sikert. Ha egyebet
nem használna is, annyit mindenesetre használ o
képezde, hogy értelmes színészeket képez, kik sze-
repeiket öntudatosan fogják felfogni, s azok értel-
mébe behatolni igyekeznek is, képesek is leende-
nek. Tehetségeket ugy sem teremthet semmiféle
tanoda; eleget tett hivatásának, ha kifejti s a he-
lyes útra vezérli a tehetségeket; ezt pedig a szini
képezde nagy mértékbon valósítja.

A gyakorlati vizsgák elseje, az operai növen-
dékek vizsgája, közben az „Egy ur és egy asszony-
tól" czimű kis vígjátékkal, márcz. 13-kán volt. Az
élénk kis vígjátékban kivált Nagy Imre tűnt ki
ügyes játékával. 16-án volt a drámai vizsga. Göthe
Fausztjából s Shakespeare Romeo és Júliájából ad-
tak egyes válogatott jeleneteket, s Jókai Szigetvári
vértanúinak egész első felvonását. Kivált a két
első mű a legnagyobb szabású tehetségeket s a
leggyakorlottabb szini erőket megpróbálja. Növen-
dékektől sem valódi mély fölfogást, sem kifogás-
talan művészi játékot bonnök várni nem lehet; s a
kik minden áron azt keresnének, azokra nézve e
darabok nem is jól lettek volna választva egy pró-
batétre. Nézetünk szerint azonban jól, mert ily
müvek képezik a valódi tehetség próbakövét, mely
ha kezdetben nem felelhet is meg nekik teljesen, a
kísérlet által is kitüntetheti, mit hagy remélnünk s
várnunk tőle. Helvey Laura k. a. Fauszt Margit-
jában, s Rákossy Szidi k. a. Romeo Júliájában ha
zavartalan műélv gyönyörét nem is, de a puszta
reménynél inár jóval több siker örömét éreztették
nézőikkel. Az első, kivált a kerti jelenetben a virág -
tépést, 8 a börtönjelenet őrültségi mozzanatait
meglepő sikerrel adta. Fölfogásában igazság, játé-
kában természetesség van, s csak hangjának kíván-
nánk még több erőt, hogy a szenvedélyes helyeken
jobban megcsendüljön. Az utóbbi Júlia szendesé-
gét s ártatlanságát szintoly megnyerőleg játszta,
mint meghatólag azon jelenetet, melyben apjadurva
erőszakolását kell eltűrnie. Az álomitallal való
vizió-jolonet fölfogása is sikerült, de a nagy
erőt kivánó monológban a hang nem eléggé birta
támogatni a játékot. Nagy Imre Zrínyit helyeseb-
ben játszotta mint Fausztot, s az öreg Capuletet
valóban meglepő sikerrel. Karikás Mephistót tel-
jességgel nem birta meg, — de hisz ez a legnehe-
zebb feladatok egyike: a gonosz ördögöt s a hamis
bohóczot egyesíteni. Qerb'fi Rómeója nem volt elég
megnyerő, mert kevés volt benne az eszményi.
A Szigetvári vértanuk hamis hangú s drámailag
hálátlan nőszerepeiben, Márkus Anna (Anna) és
Lukynich Ottilia (JuranicsnéJ helyes szavalat s
természetes és érzelmes játék által tűntek ki.

Átalában e drámai vizsgát igen sikerültnek
mondhatjuk. A közönség^ tetszésének tapsokkal
és kihívásokkal adott kifejezést. A vígjátéki vizsga
20-kán lesz.

— („Álmos") akadémiai Nádasdy-dijt nyert
eposz Szász Károlytól, tiz énekben. A „Corvina"
kiadásában jelent meg, s annak eddigi kiadásainál
csinosabb, főleg a feltűnő olcsó árhoz (80 kr.)
mérve. Magyar ősmondánk legszebb része, az Al-
mos-monda van benne költőileg földolgozva, az
atelközi lakástól kezdve, a Kárpátokon átlépésig,
hol Álmos, mint egykor Mózes és Romulus, rejté-
lyesen végzi életét s isten által csodásán vonult
el népe szemei elől.

— („Művészet és Politika.") Ez érdekes és
hangzatos czimet adta Vajda Viktor azon csinos
kiállítású s terjedelmes kötetnek, mely a politikai
•pártokon kivül álló fejtegetéseket tartalmaz művé-
szeti, irodalmi s társadalmi hátramaradásunk okai-
ról 8 lehető emelkedése eszközeiről. Sok jó és
hasznos eszmével találkozunk az érdekesen irt
kötetben, a mi figyelemre méltó elmélkedési anya-
got szolgáltathat; bár itt-ott hosszadalmasabb
ismétlésekre is akadunk, melyek azon gondolatot
költik bennünk, hogy a mi a munkában jó, fél-
annyijtéren is bőven el lehetett volna mondani. De
hisz az írói művészet s gyakorlat egyik legnehe-
zebb oldala nem az: elmondani a mit kell s szűk-

T A R H Á Z.
séges, hanem elhagyni a mi felesleges. A mű Fe-
kete Bernát kiadásában jelent meg s ára 2 frt.

— („Uti levelek Skócziából") irja Felméri
Lajos. Nem üres tárczafecsegések, hanem helyes
szemlélet s alapos tanulmány eredményei, miket a
fiatal, tehetséges szerző itt összegyűjtött, s a mel-
lett oly kellemes alakba öntve, hogy olvasásuk él-
vezetet is nyújt. A könyv csinos kiállítása dicséri
a sárospataki nyomdát. Ára 1 frt 60 kr.

— (Még egy uti könyv.) „Suezig és vissza."
B. Pongrácz Emil útirajzai a múlt évi suezi

i utazásból; könnyed tollal irt vázlatok; hölgyek-
nek való olvasmány. A megjelent első kötetet
rövid időn követendi a második.

— (A „Szépirodalmi Közlöny"),Sz&nnTa.má,8
szépirodalmi, széptani s kritikai lapjának mutat-
ványszáma megjelent, s mint értesülünk 15,000
péld. küldetett szét a kiadó Fekete Bernát által.
E mutatványszám valóban reményre jogosít az uj lap
iránt. Van benne széptani czikk Szász K.-tól, köl-
temény Dalmadytól, eredeti beszély Tolnay Lajos-
tól, forditott beszély Turgeniefftől, élénk tárcza,
könyvismertetések, bírálatok, színházi, irodalmi s
zene-rovat. A buzgó szerkesztő máris sok jó erőt
nyert meg lapjához s mindent elkövet, hogy azzal
valódi hézagot pótoljon. A legjobb sikert remél-
jük — s még inkább kivánjuk neki. A lap heten-
ként két közép 4-edrét ivén jelenik meg, s előfize-
tési ára egész évre 10, félévre 5 frt. Ajánljuk
olvasóinknak s az irodalom minden barátjának
figyelmébe.

** (Az angol sajtó Garibaldi regényéről.)
Garibaldit egyéniségéért) valamint angol rokon-
szenvéért is nagyrabecsülik Angliában, hanem a
szabad vélemény hazájában ez nem akadály arra néz-
ve, hogy az angol sajtó szigorú kritika alá ne vesse
regényét, mint olyan müvet, melybon csak itt-ott
találhatók sikerült részletek. Egyik legtekinté-
lyesebb angol hetilap a„Saturday-Rewiewu például
igy ir róla: „Szeretnők, ha a kézirat nem Garibal-
ditól származnék, hanem más valaki követett volna
el tréfát a kiadóval és angol forditóval. Do fájda-
lom, minden annak valódisága mellett szól. Gari-
baldi életében már sokat szenvedett barátainak
tapintatlansága miatt, s hihetőleg most is ezek
vezették ama gyöngeségre, mely ellenségeinek
malmára viz leend. A mit az életben okosságnak
szoktak nevezni, soha sem volt erős oldala; de oly
dőreségre, a minő e könyvbon nyilatkozik, nem
hittük képesnek. Mindaz, a mit okos tisztelője
védelmére előhozhat, csak annyi lehet, hogy a
regény Garibaldi csodásán egyszerű jellemét tük-
rözi vissza. A könyv maga egy lelkesült és tehet-
séges ifjú első kísérletéhez hasonlít, ki Rómáról
csupán egy fölolvasást hallgatott végig, s a benne
nyilvánuló politika a naiv ifjú hölgyekre emlékez-
tet, kik mindon másképpen gondolkozót árulónak
tartanak. Ez együgyüség miatt a könyv inkább
szánalomra méltó, mint izetlen, de szerencsésen
egyesül oly nagy tulajdonságok birtokával, melyek
mozgalmas időkben igen alárendelt regényíróból
félelmes ellenséget szülhetnek."

** (Erkel Ferencz) arczképe és életrajza meg-
jelent a lipcsei „Thonhalle"-ban, mely jeles zené-
szeti lap, s csak a kitünőbb zeneköltők arczképét
szokta közölni. Az életrajz kiemeli Erkel költői
képzelmét, hangszerelési képességét, s azt mondja,
hogy bármely nemzet is büszke lehetne ily zene-
költőre. — Erkel Sándorról pedig, kinek zene-
szerzői képessége már a „Csobáncz"-ban is szépen
nyilatkozott, azt írják: hogy háromfelvonásos vig
dalmüvet ir, Vörösmarty „Csongor és Tündé"-je
után irt szöveghez.

** (Uj zenemüvek.) Táborszky és Parsch
műkereskedésében megjelentek: „Skorpió - csár-
dás", a czimlapon egy n a g y skorpió rajzával,
melybe bele van írva: „Csávolszky Lajos bará-
tomnak", zongorára szerkeszté Tisza Aladár, és
„Bartfreiheit", marsch, szerzé s a Bamberg ezred
ezredesének: Vecsey Józsefnek ajánlá Joh. N.
Kral, ez ezred karmestere. Áruk 60—60 kr.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia.) A második

osztálynak márczius 14-én Horváth Mihály elnök-
lete alatt tartott ülését Keleti Károly nyitotta meg:
„Nézetek a statisztika tudományos állásáról" czimü

értekezésével. Azon állásból indulva ki, hogy a
statisztika bár uj tudomány, máris sikerült neki
állást vivni ki a társadalmi tudományok között,
csakhamar áttér a hágai statisztikai kongresszus
által követett főelvek és nézetek rövid ismerteté-
sére. — Második értekező Toldy Ferencz, „Atilla
uralkodásának első tiz évéről" tartó felolvasását;
azon korról, mely Buda haláláig terjed. Előrebo-
csátja, hogy nem rendelkezett uj adatokkal, csak az
eddigieket fűzé össze, de ezzel irodalmunk egy hiá-
nyát véli pótolni. Vizsgálatát Atilla neveltetésénél
kezdi meg. Adataink e korról keveset nyújtanak,
s az értekező csak Etele későbbi tetteinek, —
melyek gyakran nem csekély mértékű műveltsé-
get és diplomatái ügyességet tanúsítanak, — com-
binatiója által következteti, hogy a fiatal Etele
neveltetése nem volt elhanyagolva. Ezen első 10
évre esik a byzanti birodalom elleni hadjáratok
nevezetes része s e hadjáratot, Priskus hagyomá-
nyait, majd Buda mogöletésének a historikusok
által fölállított gyanu-okait, az ismert adatok
szerint, eleven irálylyal s érdekes előadással tár-
gyalta.

** (A pesti állatvédő-egylet) alapszabályait a
belügyminisztérium, a város hatóságának mielőbbi
véleményes jelentés végett leküldte. Ez alap-
szabályok tervezete Angolország példájára tá-
maszkodik, mely e tekintetben minden államot
megelőzött, az állat védő-egylet „Royal societé"
ott nagy jelentőségűvé vált s Viktória király-
né pártfogása alatt áll.

Egyház és iskola.
** (A lipótvárosi bazilika) eddigi építkezési

költsége hivatalos bejelentés szerint 736,283 ft.,
ide nem számítva azon több ezer frtra rugó építési
anyagok értékét, melyek ajándékul nyerettek. A
bedőlt kupola által okozott kárt mintegy 250,000
frtra becsülik.

— (A közoktatási minisztérium) a-pestmegyei
tinnyeiizr. hitközségi imaház építésére az ország-
gyűlés által 1869. évre izr. egyházi czélokra meg-
állapított 5000 frtnyi jövedelmezésből 500 frtnyi
segélyt engedélyezett. — Laczkó Ferencz radváni
róm. kath. néptanítót pedig 100 forinttal segé-
lyezte.

Mi njság?
** (A honvéd-segélyezés) ügyében, mint hall-

juk, országgyűlési képviselőkből bizottság fog
alakíttatni, mely az ügy élére állva, az aláírásokat
gyűjteni s a bejött pénzekot rendeltetésükre fogja
fordítani.

— (Asztalos Sándor síremléke.) A máramaro-
siak a hős honvéd-ezredesnek, ki 1849-ben az
aradi utcza harczban oly vitézül viselte magát a
szerbek ellen, nagy emléket akarnak állíttatni.
Asztalos máramaros-szigeti születésű volt, s a for-
radalom után Svájczba menekült, hol egy len-
gyellel vivott párbaj áldozata lett.

** (A királyné) folyvást sokat olvas magya-
rul és németül. Egyik lap arról is értesült, hogy
a magyar költők közül Vörösmartit, Aranyt, Pe-
tőfit, Kazinczyt, Berzsenyit jól ismeri, a regény-
irók közül: Jókai, Jósika, Kemény kedvenczei. A
„Szerelem bolondjai"-t nom rég olvastatá fel ma-
gának, s különösen a nápolyi királynéról szóló
fejezetet és a „magyar pusztalakot a nagy száraz-
ság után" nagy érdekkel hallgatá. Az idegen iro-
dalomból: Byron, Longfellow, Moore, Lamartine,
Heine, Lenau, Götho, Hugó Viktor kedvenczei. A
nap ogy részét a kis Mária Valéria főhgnővel
tölti. 1-7 1-

** (Pestmegye) m&rcz. 17-ki küzgyülésén
llkey Sándor és Dalmady Győző a megye főjegy-
zőiül választattak meg.

** (A nemzeti színházban) egy fiatal énekesnő,
Singer Anna k. a. fog föllépni közelebb; mint
mondják, szép mozzo-soprán. hangja van. A pesti
születésű, de Bécsben nevelkedett énekesnő Dea-
kof bécsi énektanár növendéke volt.

** (Végrendelet és kodiczillus.) A pest-budai
iskola tanács közelebbi ülésén Csengery Antal
elmoudá, hogy nem rég egy pesti gazdag ur 25,000
frtot hagyott végrendeletében a pestvárosi iskolai
alapra. Később megtudván azonban, hogy a városi
képviselőtestület egy ily iskolai alap létesítését
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nem pártolja, elvonta 25,000 forintot s pótvégren-
deletóbon a városra nem kedvező czélra hagyomá-
nyozta.

**(A József napi pesti vásár) élénkségét mu-
tatja azon körülmény, hogy a dunagőzhajózási-
társaság egyik személyszállító gőzöse 987 embert
szállitott Budapestre; egy másik hajó pedig any-
nyira tul volt terhelve utasokkal, miszerint Té-
ténynél elakadt s csak egy más gőzös segítségével
voltak képesek holyéből kimozdítani s a rajta levő
személyzetet rendeltetése helyére szállítani.

** (Lopás a vasúton.) Forgách grófnő a múlt
napokban egy vidéki lakadalomról az északi va-
súton Pestre érkezvén, nemsokára észrevette,
hogy uti bőröndjéből 36,000 frt értékű ékszer és
6000 frt készpénze hiányzanak. Sikerült a iette-
seket, köztük az ész. vaspálya egy felügyelőjét is,
kinyomozni. Az ékszerek is megkerültek, noha egy
részök egy szomszéd szántóföldben volt már
elásva.

** (Halálozások.) Oroszy László, 1848-ki
szabadságharcz kezdetén István nádor által meg-
erősített zemplénmogyei fenyitő bíró, s ezért
1854-ig józsofvári fogoly, 8 heti betegség után f.
hó 7-én 73 évos korában meghalt Vohéczen, egy
kosergő özvegyet hagyva maga után.

— (Györy Sándor,) a magyar tud. akadémia
egyik logrégibb rendes tagja, egykor Temesmegye
főmérnöke, márcz. 9-én Pesten elhunyt.

— (Gróf Montalambert) a katholicismus hires
védője, Lengyelország buzgó pártfogója meghalt-
Benne a magyar t. akadémia is egyik tagját v ?

Adakozás a honvéd-menházra.
A„Vasárnapi Újság" szerkesztőségéhez bekül-

dettek:
Szolnokról a gyűjtő megnevezése nélkül ossz.

30 ft. — Az egyes adakozók nevei:
Födi János 2 ft., Födi Jánosné 50 kr., Pápai Julianna

50 kr., Pápai György 1 ft., Kronberger Antal 50 kr., Török
János 20 kr.. Török Ferencz 50 kr., Kludik Sándor 50 kr.,
Balogh Jakab 50 kr., Tóth János 20 kr., Tresser András
50 kr. Hasitz Antal 50 kr., Pethö József 20 kr., Petho Jó-
zsefné 20 kr., Pethö Mária 10 kr., Pethö Francziska 10 kr.,
Balog Flórián 50 kr., Lechner Józsefi ft.. Varajti Ferencz
50 kr., Dézsi István hentes 1 ft., Deme Mihály 50 kr., Deme
Mihályné 20 kr„ Deme Terézia 20 kr., Csombók István
hentes 1 ft., Kaszalai Sándor 30 kr., G. Molnár Gáspár 20
kr., Mészáros Imre 10 kr., Szilágyi György 20 kr. G-úth
József 10 kr., Mátyás József 80 kr., Balázs János 50 kr.,
Ludvígh Kálmán 50 kr., Taúzsik József 20 kr , Taúzsik
Henrik tia 5 kr., Pászti Imre 20 kr., Babosek Antal íiO kr..
Vinker Lajos 20 kr., Skoda Antal 10 kr., Fischer Ferencz
20 kr.. Török István 1 ft., T. Balázs Ferenez hentes 1 ft.,
ifj. Virág József 50 kr., Virág Mária 7 éves 10 kr., Lévai
József 15 kr., Megyesi János 10 kr., Szúszékos József 5 kr.,
Kulcsár János 5 kr. Kácz Zsigmond 5 kr., Herédi Mátyás
30 kr., Szabados Pál hentes 1 ft., Viszlai Sándor hentes 1 ft.,
ör. Virág József 50 kr., Konyetzni Ferencz 30 kr., Ko-
nyetzni Ferenczné 30 kr., Konyetzni Kornélia 8 éves 10 kr.,
Konyetzni József 6 éves 10 kr., Konyetzni Ferencz 4 éves
10 kr., Vidra György 50 kr., fia Vidra Ferencz 50 kr., Fe-
kete Kálmán 1 ft., Fekete Kálmánné 1 ft., Dudás Sándor 20
kr., Maczák Mihály 20 kr., Csabai Máté 20 kr., Deák Fe-
rencz 20 kr., B. Nagy János 20 kr., Rácz János 30 kr.,
Sauersitz Antal 50 kr., Szabó József 50 kr., Czinege Mihály
50kr.,BulyákiPéter20kr., Bulyáki Péterné 10 kr.,Bulyáki-
Keller Anna 10 kr., Sönpach József kaszinó szolga 50 kr.,
SöBpach Emánuel 8 hónapos 25 kr.

Kamocsáról Pápay Leander által 19 ft 40
kr. — Az egyes adakozók nevei:

Pápay Leander 1 ft. 80 kr., Molnár Ferencz 1 ft. 80
kr., Halász János 8 ft., Halász Zsigmond 2 ft., Kosa Kál-
mán 2 ft. Halász Antal 1 ft., Sárközy József segédtanitó
50 kr., Halász József 50 kr., Halász Dávid 50 kr., Lelkes
Ferencz 50 kr., Soóki József 50 kr., Pethei József 20 kr.,
Halász Dávid 10 kr. Többen fillérenként adakoztak 5 ft.

Boyojeváról Kovácsis Ede által a bogojevai
ifjúság báljában befolyt összeg ÍZ (t 40 kr. —
Az egyes adakozók nevei:

Oláh György 1 ft,. 50 kr., Mérey Fábián 1 ft., Klem
András 50 kr.. Takács Ferencz 50 kr., Pásty Simeon 50
kr., Herczeg Mór 1 ft., Kovacsics Ede 50 kr., Ehrlich Ist-
ván 50 kr., Krappenheim József 50 kr., Geller József 50
kr., Baumgartcn Gyula 50 kr., Gumi János 50 kr., Kálóczi
János 60 kr., Görög Ferencz ifjú 50 kr., Kálóczi Simon
•50 kr., Bogner Ádám 30 kr., Klenancz János 50 kr.,
Sehmidt István 60 kr., Szüts Imre 50 kr., Krausz Mór 40
kr., Gautner Sebestyén 50 kr.

Szent-Antalfáról Schnoider Rudolf ev. tanitó
gyűjtése 3 ft 52 kr. — Az egyes adakozók nevei:

Ballá GáborlO kr., Sólyom János 10 kr., Vidosa Gábor,
fia és anyja 25 kr., Sólyom András 10 kr., idösb Somody
Márton 10 kr.. Pálfy Gábor 10 kr., Dobozy Károly 10 kr.,
Somody Zsigmond 10 kr.,* Somody András 10 kr., Balogh
Zsófia 4 kr., Sólyom Gábor 5 kr.. Kálozi János 4 kr., Szüts
Imre 5 kr., Szüts Istvánné 4 kr.. Szüts Károly 10 kr., Tös-
kés Károly o kr., Ballá József 6 kr., Sólyom Károly 5 kr.,
if. Sólyom Pál 10 kr. Sólyom György 5 kr.. Kovács Pál 5
kr., Spitzer Salamon 8 kr. Sehlezinger Jakab 5 kr. Rádoczi
József 5 kr., Marton Fülóp 5 kr., Kchn Márton 5 kr., So-
mody Sándor 2 kr., özv. Somody Imre 10 kr., Kiss
Istvánné 4 kr.. Marton József 10 kr. Hápli József 2 kr.,
Marton János 5 kr.. Marton Elias 10 kr., Oblat Mózes 10
kr., Rádoczi Imre 10 kr.. Somody Károly 5 kr , Somody
József 5 kr. Somody Sándor if. 5 kr., fia Elek 3 kr. if. Sza-
lav János 2 kr.. Doczi Gábor 5 kr., Matkovics Auguszt 10
kr. Klein József izr. tanitó 30 kr.. Schneider Rudolf evang.
tanitó 20 kr.

Kölesdröl Kálmán Dezső ref. segédlelkész
által 26 ft., — a következő sorok kíséretében:

Február hó 14-én Baranyai József kölesdi polgár me-
nyegzöjén, a vendégsereg megemlékezvén azon hősökről,
kik az 1848 és 49-ik években a haza iránti kötelességük
hiv teljesítésének következtében, munka és kereset*képte-
lenekké lőnek, a Pesten tervezett honvédrokkantak men-
háza építési alapjához következő adományokkal járult.
Névszerint: Baranyai József 1 ft,, Ükös József 1 ft., Haflner
György csizmadiamester 1 ft., Marossy Gábor kalaposmester
1 ft., ifjú Pintér András 1 ft., Baranyai István 50 kr., De-
breczenyi József szabómester 50 kr. — Továbbá febr. 20-án
tekintetes Póhl Károly helybeli uradalmi tisztartó urnái egy
kis barátságos farsangi összejövetel alkalmával ugyanezen
czélra összejött 20 ft. o. é.

Bukarestből K. I. gyűjtése összesen 3 cs.
arany és 10 fraiik. — Az egyes adakozók nevei:

Incze Károlyné 27 lé, Incze Miklós 6 lé 30 pára,
Illyés György 271., Szathmáry Ferencz 10 lé32para.Hrtska
Ignácz 10 lé 32 pára., Adolf Blitz 10 lé 32 pára., K. I. 29
lé 34 pára. — Összesen 128 lé, azaz 3 cs. arany és 10 frank.

Török-Szt.-Miklósról Keményty Radó ref. or-
gonista s kántor 1 ft.

Lepsényből Nagy Géza községi jegyző 4 ft.
Belsö-Somogyból R.-Sz.-Királyról Volák Ja-

kab által a febr. 19-én tartott tánczvigalom alkal-
mával gyűjtött összeg: 5 ft. — Az egyes adakozók
nevei:

Szalay József ispán 50 kr„ Volák Gyula 50 kr., Vo-
lák Gyula neje 50 kr., Csepe»szki Andor 50 kr.. Volák
József 30 kr., Volák Józset neje 20 kr., Laufer Józset 30
kr., Ifjú Fád Mihály 20 kr.. Weisz József 20 kr., Breiner
Adolf 20 kr., Weisz Mátyás 20 kr.. Fád Mihály 10 kr.,
Skolnik József vadász 50 kr., Volák Jakab 80 kr.

— (Adakozst* a Batíhyány-szoborra.) A
,,Vasárnapi Ujság'--hoz beküldetetett: Tasnádról
azt ottani asztalos s vele egyesült cEéh adomá-
nya 3 ft-

Nemzeti szinház.
Péntek, márcz. 11. Először: „Mérget ivott." Eredeti

vígjáték 1 felv. Irta Szigeti József. És ..Gizella?' Ballet
2 felv. Zenéjét szerz. Adam A.

Szombat, márcz. 12. „Hunyadi) László.1' Opera 4 felv.
Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.

Vasárnap, márcz. 18. Másodszor: ,,Mérget ivott." Vigj.
1 felv. Irta Szigeti József. És „Gitzella." Ballet 2 felv. Ze-
néjét szerzé Adam A.

Hétfő, márcz. 14. „A fösvény." Vigjáték 5 felv. Irta
Moliére; ford. Kazinczy Gábor.

Kedd, márcz. 15. ..Az álarezos báV' Opera 5 felv.
Zenéjét s^erze Verdi.

Szerda, márcz. 16. „Brankovics György." Szomoruj.
5 felv. Irta Obernyik Károly.

Csütörtök, márcz. 17. ^,A trobadovr." Opera 4 felv. Ze-
néjét szerz. Verdi. — (Balassiié Bogndn Vilma assz. mint
szerződött tag föllépteül.)

Szerkesztői mondanivaló.
— Itamoly. V. L. Valóban, kívánsága szerint temet-

tük el. Nem, mintha épen semmi tehetségetne láttunk volna
benne. De a nap esetlegessége nem elég arra. hogy két se-
hogysem összeillő tárgyat egy költeménybe erőszakoljunk
össze. A lyrai hang sincsen eltalálva. A tárgy inkább a
szenvedély, mint az ódái fenség hangját kivánná. Később
talán sikerültebb kísérletet kaphatunk.

— Debreezen. S. Gy. A költői leírás tehetség nyo-
mait viseli magán. De annak megtisztulnia kell. E nemben
legnehezebb tökélyest alkotni.

— Pest. K. S. Uram, a te országod . . • Hy tárgyhoz,
kivált ily modorban, heinei erő is kellene

— Szeged. Gl. M. A verset nem adjuk, s igy a kivá-
natnak sem tehetünk eleget.

— Világos. O. Á. Székes-FeMrv&r Geyza. Nem kö-
zölhetők.

- Sz. Fehérvár. M. K. Szinnyey József ur, a hirlap-
statisztika buzgó gyűjtője, ki öntől is, másoktól is szívesen
vesz szakához tartozó közleményeket, lakik Pesten, vas-
utcza 1444 sz. a.

SAKKJÁTÉK.
538-ik sz. f. — Coates W.-tól.

(Londonban.)
Sötét.

ü b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a 4-dik lépésre mattot mond.

Az 533-ik számú feladvány megfejtése.
(Shipwort A. B.-tól Bilsdaleban.)

Világos. Sötét.
,1. V a l - h l Bb6—b4
2. Vhl—h5 g6—hö:
3. B«8—g8 tetsz. szer.
4. Bg8—gö matt.

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József.
— MUkolczon: Czenthe József. — Harasztiban: Gr. Feste-
tics Benő. — Kia-Hegyesen: Stern Fülöp. —• Homonnán:
Farkas Bertalan (a 532-et is). — Jászkiséren: Galambos
István és László (a 582-et is). — A pesti sakk-kör

Rövid értesítések. N.-Szalonta. M. J. A magánleve-
let nem kaptuk, s a levelező lapról ki nem vehettük, hogy
miről szól az ügy. — Gy.-Puszta. H. M. — Vácz. B. G.
A megfejtések ezúttal nem sikerültek jobbakat várunk.
— F.-Nyárád. G. K. Megérkezett. — Homonán. F. B. Meg-
vizsgáljuk.

t^W Márczius hó végével az évnegyedes előfizetések
lejárván, ápril 1-től uj előfizetésre hivjuk fel a t. olvasó-
közönséget.

Előfizetési felhívás

A VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

Politikai Üjdonságok-ra
(„Országgyűlési Beszédtár"-ral s más rendkiviili

mellékietfkkcl).
L ostan küldve vagy Budapesten házhoz hordatva.

A két lap együtt:
Évnegyedre (ápril—június) 2 ft. 50 kr.
Félévre (ápril—szept.) 5 „ — „
Három évnegyedre (ápril—decz.) . . 7 „ 50 „

Csupán a Vasárnapi Újság:
Évnegyedre (ápril—június) I ft. 50 kr.

Csupán a Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (ápril—június) 1 ft. 25 kr.

gBF" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

Heckenast Gusztáv,
hírlap kiadó-hivatala Pest, egyetera-uteza

4-ik szám alatt.

i C ^ " Mai számunkhoz van mellékelve a
„Reform" napi lap, előfizetési felhívása.
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T A R T A L O M .
Nagy Iván (arczkép). - Szomorú időkben. — Eredeti

közlemények Kaliforniából II. —A nö-emanczipáczióról. —
Vásárra menő oláhok (képpel). — Dévény és Rotheastein
(két képpel). — Mese az emberi boldogságról (vége). —
Helyi monographiák. — Állatvéd-egylet. — A csürhe
(képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet.
— Közintézetek, egyletek. - Egyház és iskola. —Mi újság?
— Adakozás a honvéd-menházra. — Nemzeti színház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. SÍ .)
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HIRDETÉSEK.

ROCK ISTVÁN PESTEN,
ajánlja

gépgyárából (soroksári-uteza 2. sz.)
tisztogató és zsákolóval ellátott

e mellett

6 lovas hordozható hajtóművel, mely szintén nj szerkezetű 2 lóerejénél könnyebb járatn,
végre

Hentzinanii-féle, amerikai cséplö-gépeit
1, 2, 3, 4, 6 lóerővel; mindenféle nagyságú szecska vágó-gépeit, kéz- és lóerőre; különféle nagy-
ságú répavágóit, kokoriczamorzsolóit, ekéit, boronáit, bor-sajtóit, eódaráit, vala-
mint ló-és gőzerőre alkalmazott őrlőmalmait; minden nagyságú fekvogözgépeit mozdonyait
és vizszivattyuit. Gyártmányainak jósága s tartósságáért kezeskedik.

R O C I 4 I H 1 VAllí, gyártulajd775(2—3) onos.

Egy magas nemesi családból származó

fiatal német,
Magyarország viszonyait tanulmányo-
zásául tűzvén ki magának, ez okból —
egy rangjához illő tartózkodási helyet
keres valamely nagyobbszerii jószágon.
Az eltartási dij szíves meghatározása
kéretik. Jó vadászat igen kívánatosnak
tekintetnék, mely azonban mellékes do-
log is lehet.

gV Ebbéli ajánlatokat T. 8043
alatt elfogad s kézbesitt: Die Annoncen
Expedition von Hnelolf M o s s e in
Berlin. 769 (1)

Haszonbérbeadás.
Csongrádm.-be kebelezett Szentes

város határában fekvő Fábián Sebes-
tyéni pusztában 1000 — 1200 holdnyi
tisztán szántóföldből álló földbirtok,
kellő épületekkel ellátva, fundus in-

i structussal, avagy a nélkül is, részben
vagy egészben, 1870. évi Szent-Mi-
hály naptól fogva haszonbérbe adatik.

A feltételek iránt értekezhetni
Szentesen dr. Haris Jánosnál.

768 ( 2 - 3 )

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

A Bach-korszak adomákban.
Össaiegyüjté egy Bach-huszár

(Nyolczadrét. VIII. 200 lap.) Fűzve 80 krajezár.

Lótulajdonosok s gazdászoknak
nagy előnyül szolgál az, hogy ha az állatgyógyászati szerekben — melyek nekik ajánl-
tatnak, a valót felismerik, s ez pedig csak ugy érhető el, hogy ha azon szerek, melyek
által a sikeres gyógyítások eszközöltettek, kellő bírálat alá vonatnak.

E tekintetben á Kwizda-féle állatgyógyászati szerek azok, melyek gyakorlati
értékekről némelyeket a nyilvánosság elé hozni jónak látunk.

Kwiztla Ferencz J. urnák Kornenburg!
Azon rendkívüli eredmények, melyek az ön átalánosan ismert s nagy hírnek

örvendő üditö-nedve által — ö cs. fensége estei V. Ferencz ausztriai főherczeg, s a
modenai herezeg udvari istállóiban elérettek, — azon kellemes helyzetbe tettek, hogy
önnek egész megelégedésemet nyilvánítsam; minélfogva üditö-nedvet minden lótu-
lajdonosnak a legmelegebben ajánlani kötelességemnek tartom. — Az nem csak
kitünö szolgálatot tesz a már bántalmazott váll, in, ivhúr s izületeknél, hanem az
egészséges lónak is rendkívüli erőt s rugékonyságot kölcsönöz, és csodálatos erőt
gyakorol különösen fiatal lovaknál — a megerőltetett munka után. — Vállbénaság
eseteiben, hol sem szőrkötél, erős bedörzsölés s égetés már nem használt, üditö-ned-
vét következetesen használva — üdvös eredményt idézett elé — a nélkül, hogy seb-
vagy szőretlen helyeket hagyott volna maga után. — Szintúgy nem hagyhatom érin-
tetlenül — patakenőcsét, mely nekem különösen kérges s törékeny patáknál kitünö
szolgálatott tett. — Legyen itt megemlítve egy különös eset, ugyanis: „Judith" drága
angol vadászparipa törékeny patája, daczára minden felhasznált szernek — nem volt
meggyógyítható; mégis patakenöcsének 14 napi használata után a javulás oly jelen-
tékeny, hogy a ló, most patájával tökéletesen egészséges.

Bécs stb. gteinbach, főherczegi lovászmester.
Tisztelt nr!

Istállóimban, mint szokásszerint csakis saját gyógyszereimet szoktam használni,
s azon, úgynevezett csodaszereknek egyátalában nem vagyok barátja; mégis köteles-
ségemnek tartom egész lelkiismerettel bizonyítani, hogy üdité-nedvének hatható-
sága minden várakozásomat felülmulta. Meleg szappanvizzel higitva a faszáraz
ivhúrt vagy inakat nyulékonynyá teszi — mint bőr. — A ravasz s kétes mirigyet
tökéletesen meggyógyítja, — hogy ha a szer okszerüleg s alkohollal kellőleg hígítva
használtatik; a bélgörcsöt utolsó stádiumában már közel a béllobhoz, egyszerű oldal-
bedörzsöléssel, minden más segély nélkül, a lovat csendesen pokrócz alá helyezve,
rövid negyed óra alatt iiditö-nedvével meggyógyítottam, ugyannyira, hogy ez időtől
fogva a ló zabálás vágyat s vidámságot tanusit; kocsikázás közben magát makacsul
földhözvágni akarván — csak nagy megerőltetéssel sikerült az istálló ajtajáig terel-
nem. — E tárgynak további felsorolásával önt megkimélni akarván, s ezt is csak
azért tevém, hogy hálából elismerjem, miszerint üditö-nedve, épen azon esetben,
melyektől a lótulajdonosok a legjobban rettegnek, gyors, s minden kínos fájdalmak-
tól ment biztos segélyt nyújt; s e mellett tartós illata által az istálló-levegőt sokkal
jobban s tartósabban tisztítja, — mint a kámfor combastiók. Üdvözletem kijelentése
mellett tisztelettel maradok herczeg Auersperg Román.

Bécs-Ujhely.
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatóit:

PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; Ttaal-
maver A. s társa;,Halbaner testvérek; Glatz J.; Kindel Rakodczay A. gyógy-
szerészeknél. BUDÁN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország majdnem
minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek összesen az olvasottabb
lapokban időnként közzététetnek. 778 ( Í j " 2 )

J^ ' Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel keretű, Hogy a
U V a S . Kwizda Ferencz J.-félc Üditö-nedv (Restitutions-Fkid),

n»nt a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal t u n t e t t ^ , c " 71 ' m ? s

hasonnemü s hasonnevezetü készítményekkel össze ne tévesztessék ; továbbá kéretik
a z t szíves figyelemre méltatni, hogy a korneuburgi marhapor minden tuggvénye,
H z itt látható hasonmásu vörösfesték nyomású aláírással van ellátva.

Ilsft cs. kir. szab. gyár, a mesterséges

készítésére,

Tiannfelsi Stummer Károly lovagtól,
a cs. kir. kiz. szab. „Adhasions-Filtrirgystem" szabadalom tulajdonosa.

Iroda:
Elisabethstrasse 12-dik szám alatt.

Gyár:
Bécs — Erdberger LSnde.

\ mesterséges Guanó árjegyzéke:
Onano, zöldtakarmányok alá, vám-mázsánként 1 forint SO krtól 2 forint 50 krig.

» hüvelyes veteményekre » 2 » 5t> » 3 » 50 »
„ kapásnövényekre » 3 „ 50 » 4 „ — »
» virág s főzelékekre » 4 » — » 5 » 5 0 »

Ezen árak készpénzben fizetendők, a íiuanot a bécsi helyi pályaudvarokhoz
szállítva. — A fentebbjegyzett legalantabb s legmagasb szabott árak közt azon arány
áll, — a mennyiben a Gnano, mennyiségre nézve fojtóanyagot s vilsavanyt tartalmaz.
Fentebbi ©aano-félék, bokrok s gyümölcsfák mivelésére is nagy előnynyel használha-
tók. A talajminőségét, s a mivelés alá vonandó növényt illetőleg, — egy osztrák hold
10—12 vám-mázsa mesterséges Gnanot igényel. — Ezenkívül, gyáram azon helyzet-
ben van, hogy a t. ez. gazdászoknak tömitett fojtóanyag tartalmú Gnanot is szállit-
hat, mely oldott állapotban rétek öntözésére vegyitékül a réteken keresztül csörge-
dező vizhez — a legnagyobb sikerrel használhatók. — A bepakolás 5—10 mázsás
hordókban történik; pakolási dij vám-mázsánk<ínt 12kr. E Guano-félék gyors s töme-
ges megrendelése tisztelettel kéretik, — hogy a szállítás is idejekorán foganatba
vetethessék.

i W A mesterséges Cíiiano használati ulasitása bérmente-
sen küldetik me£. 778 (1—6)

Vámőr.
E gép, mely ollenállhatlanul 8 hozzáférhetlenül jegyzi a garaton

átment élet tómegmennyiségét, mely után az illető vámmenyiségnek
készletben kell lennie: alulirott feltalálónál s szabadalmazott tulajdo'
nosnál, darabonként 80 o. é. forintért megrendelhető. — A gép két
kulcscsal nyilik, és csak a malomtulajdonos és molnár egyesült akara-
tával nyitható fol s lösz hozzáférhető. — Használati utasítás adatik.

Tisza-Füreden (Hevosmegyében).

Sarkadi Ferenci.774 (1-3)

Patkányok s egerek
leggyorsabb k i i r t á s a

leebiztosabban eszközölhető, az 6 Felsége I. Ferencz József császár által, egy ki
rólagos szabadalommal kitüntetett patkány-méreggel gyertya alakban.

6 1 darab ára 50 kr
Valódilag kapható P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, fcirály-

7. sz. — Továbbá a birodalom legtöbb fó- és mezővárosaiban. 7 o 1 <-á °->

utcza
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Rövid idő múlva meg fog jelenni a szerző
jóváhagyásával:

Garibaldi eredeti uj regénye!

A szerzetes uralma
vagy:

Róma a 19-ifc században.
Irta

GARIBALDI,
tábornok.

A szerző által Magyarország szá-
mára személyesen engedélyezett

kiadás.
2 vastag kötet. Előfizetési ára 4 forint.

(Bolti ára magasabb.)
BBT" A ,.Reform" napilap előfize-

tői ingyen kapják.
A „Reform"

kiadó-hivatala Pesten.

767 (2-2)

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótaka-
rókkal együtt, arany ezüst és drága-
kövekkel kirakva: továbbá gyöngyöt,
szineskővet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat tesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókbol a legolcsóbb áron. úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárbórök, tojások,
szemüvegek is találhatók. 758 (3 -4)

Dr. ,
szem- és fülorvos

PESTEN,

Józseftér I l i k sz, alatt, Grosz-
féle házban.

_ _ Rendel hétköznapokon dél-
előtti 11—1 és délutáu 3—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden va-
sárnap délelőtti órákban. 722 (10—12)

Pályázat.
A h.-m.-vásárhelyi „Mária Valéria" kis-

dedovó-egyletnél megürült ovói-állomásra,
szabad lakás, fűtés és 600 ft. készpénz fize-
tés melleit - mely utóbbiból ovó, az intézet
részére egy cselédet tartani köteles; azonban
dajkáról az egylet fog gondoskodni — ezen-
nel pályázat hirdettetik.

A pályázók, erkölcsi magukviseletét és
képességüket igazoló okmányokkal fölsze-
relt kérvényei f. év márczius 31-ig lesznek
alólirt elnökséghez beadandók.

Végül megjegyeztetik, hogy az elválasz-
tandó, állását f. év ápril 24-én köteleztetik
elfoglalni.

Kelt H.-M.-Vásárhelyen, márcz. 8. 1870.
Az igazg. választmány nevében

Hiklovicz Bálint,
771 (1) intézeti elnök.

SZIMAK J. FIAI
arany-, ezüst-

és

drágakö-ékszer-tizlete Pesten,
kigyú-uteza I. sz.

Kivonat a nagy árjegyzékből:

daralb
legfinomabb

3 próbás
azaz: 18 karátos aranyból.

Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj.
Fülbevalók gömbö-

lyűek 4 » 50 » » »
Fülbevalók hosszuk 7 » — » » »
Keresztek 2 » 25 » » »
Csattok 1 » 20 » » »
Ing-gombok . . . . 2 » 50 » » »
Nöi gyűrűk jó kővel 2 » 50 » » »
Női pecsétnyomó

gyűrűk 4 » — » » »
Karika gyürük . . . 3 » — » » »
Férfi gyürük pecsét

nyomó forma . . 5 » — » » »
Nyakkendő tűk . . 6 » — » » »
Nyaklánczok, kereszt

vagy metállhoz. . 6 » 50 » » »
Metálíok 6 » — » » »
Melltúk (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broche

és függő) 1 5 " — » » »
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
Óralánczok rövidek 24

Gyüszük
Csemegekés, és vili. —
Keresztek zomán-

czal nyakba . . . 1 » —
Emlék gyűrűk fel-

írással 1 » 25
Gyermek játékok . 1 » 75
Óralánczok . . . . 2 » 50
Karpereczek . . . . 2 » 50
Garniturok (Broche

és függó) 6 » —
Thea szűrők . . . . 2 » 50
Czukor fogók . . . 4 » —
Keresztelési és bér-

málási emlék ké-
pek 2 » 50

Só- és borstartók
együtt 6 » 50

Gyermek evőeszkö-
zök tokban . . . . 5 » —

Varró eszközök
tokban 5 » —

Poharak 6
Gyertyatartók . . . 20
í r ó eszközök . . . . 15
Csengetyü tálczával 25
Czukor edények . . 8

— ft. 60 krtól és félj.
» 60 » » »

» 50Óralánczok hosszuk 28 » — » » »
3 (13) próbás ezüstből.

Mária képek nyakba— ft. 15 krt. és félj.
Keresztek — „30 » » »
Mataillok felnyilós. 1 » — » » »

9 W Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evőkészletek,

6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legújabb rajzai

után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka

fizettetik.
Kijavítások, czimerek, betűk metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközölte-

tik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat,'gyöngyöket, színes köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.

Arany-ezüstpénzt. bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek. és nem tet-

sző tárgyak másért becseréltetnek. 676 (1 — 12)

Börbajok
valamint .

titkos betegségek
és súlyos utobajal ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhírű Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztosítása mellett, rendel:

Sugár l\ orvostudor stb.
Lakása Pesten,

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

Elfogad naponkint u ^rdm

674 (2—12)
Megkereshető levél által is

tál l-ig-

Gazdasági s kerti vetőmagvak
a legbiztosabb forrásokból

a z első magyar

kertészgazdászati ügynökség magtárából
Petién, József tér 14. az.

Friss csira képes magvak:
Magyarhoni luezerna 100 fnt. 32 frt. Franczia luizerna 39 fi-t. 40
kr. Styriai veres virágú here 32 frt. Sárgavirágu here agyagos
talapba 18 frt. Belföldi perje fűmag 16 frt. Angol fűmag pázsitnak
és takarmánynak 24 frt. Franczia fűmag pázsitnak és takarmánynak
25 frt. Olasz fűmag száraz talapra 23 frt. Burgundi takarmány répa
mag 24 frt. Akáfzmag erdőtelepitvényre 30 frt. Gleditsia tüskés le-
pényfamag 30 frt. Fenyöfainag minden fajban jutányosán. Minden
faj erdei fák niagvai. Teli képostamag legjobb fontja 2 frt. 50 kr.,
4 frtig. Mindennemű kerti, konyhai vetemény s virágmagvak!
gumók és hagymák stb. gyümölcsfák, szőlőtövek gyökeresek és
simák. Bizományi eladás eszközöltetik bárminemű gazdasági czikkekre
nézve, birtokeladásokkal és megvételekkel megbízásokban a legponto-
sabban járunk ol, beszerzünk a gazdaközönség kényelmére minden tár-
gyakat a legelőnyösebben.

A legnevezetesebb faj biztos egészséges selyemhernyó tojások
megrendelhetők ügynökségünknél, úgyszintén eper faültotvénvek is
nagy mennyiségben kaphatók. &J y

Minden fajta nevezetes finom asztali, tábla és csemegeborok, úgy-
szintén gyengélkedőknek a legjobb tokai, ászu és szomorodni borok
kaphatok.

Árjegyzéket mindenkinek kívánatra bérmentve küldünk.
Tisztelettel

V a r g a L a j o s ,
770 (3-3) főügynök.

I Gyermek vászoiinemuek.
i Hosszú vánkosok, ingecskék, szakálkák,

kötött zubonykák és főkötők stb.

Keresztelő készletek.
Tflrsch F.-nél

Pesten, váczi-uteza 19-dik szám.

7t>2 (1—3)

s
o

£ &
forintig

Ezüst henger órák 4 rubinra . . 10—11
v » arany foglalv. rugóra 12—18
i) - » kettős födéllel » 15—16
» v kristalüveggel » 15, 16—17
» horgonyórák 15 rubinra » 15, 16—1?
» »' 15 » kettős födéllel 19

20—22
» angol horgonyórák kristalüveggel 19,

2 0 - 2 2 - 2 4
» ugyanazok kettős födéllel . 24—40
» val. remontoir kengyelnél felh. 28—5C
» ugyanaz kettős födéllel 35, 38, 40-52

Arany órák 3. sz. horg. 15 rub.38,40, 45—80
ugyanaz kettős födéllel 55, 58, 60—58

» valódi remontoir kengyelnél
felhúz. . . . . . 70, 80, 90—100

» valódi remontoir kettős födél-
lel . . 100, 110, 120, 130—206

Arany hölgyórák (8. sz.)
» henger 4—8 rubinra . . 25,28—32
» » 8 rub. kett. födél. . 38, 42—42
» horgonyórák 15 rub. kettős fö-

déllel 50. 55—6C
» val. remontoir kett. födéllel 70,80 —10':
» h. órák zora. gyem. . 60, 70. 80—lOf

Inga-órák hetenkinti felh. ft. 16, 20, 22—24
» órai és félórai ütéssel . . . 30—32
» óra és negyedóránkénti ütéssel . 48

50-55
Havi regulatorok . . . . . 30—S2
Ébresztő óra 6

Ezüst lánczok 4 ft 50 kr.,5, 6, 6 ft. öu kr..
7 ftig; legfinomabb franczia alakúak 8 ft.,
8 ft. 50 kr. 9, 10 ftig; hosszú nyaklánczok
7 ft, 8 ft. 50 kr., 9, lu, 15 ftig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elő-
leges beküldése vagy utánvét mellett, gyor-
san és pontosan teljesittetnek.

Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr.
Órák cserében is elfogadtatnak.
fPfT* Nem tetsző ara kicseréltetik.

Javítások legpontosabban és jutányos árért
' eljesitetnek. 747 (5 — 0)

Csak alapos gyógyítás bizto-
sit utóba jok ellen.

T i t k o s

betegségeket
s tehetetlenséget,

elgyengült férfierőt,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgíri kór-
házakban sikerrel használt egyszerű
módszerrel bámulatos gyorsan és ala-
posan (az újonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J. gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. gar-
nison fókórhazban kiszolgált osztály-
orvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jói
beosztott rendelő-intezetében Peat,
kis mező-uteza 33. az. 1. emelet, (a „Te-
réziához" czimzett gyógytár szomszéd-
ságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
óráig. ,

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 675 (2 — 12)

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

v* Tizenhetedik évfolyam.

Pest, márczius 27-én 1870.

Előfizetési főitételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Ujdouságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Polit ikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatámal 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brcsbrn: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkrajezár.

f ; 1848/9 diki szabadságharczunk bajnokai
között kiváló helyet foglal el az „aradi hős,"
kinek jól talált arczképét mai számunk
közli. E nevet a nemzet adá neki, e név alatt
szerepel a történet lapjain, e név alatt ismeri
az ifjú, ki dicső példáján lelkesedni vágyik.

Asztalos Sándor Asztalos Pálnak volt
fia, ki többször képviselte az országgyűlése-
ken Máramarosmegyét, s később, mint a
pesti kir. ítélőtábla birája lépett nyugalomba.
Sándor egyszersmind testvére volt az ifjabb
Pálnak, az éles eszü s korán elhunyt kor-
mánybiztosnak, kiről Kossuth Lajos is min-
dig a legnagyobb elismeréssel
nyilatkozott.

Mindkét fiu büszkesége volt
atyjának s Máramarosmegyé-
nek. Már gyermekségükben
mindketten nem mindennapi
tehetséget árultak el. Sándor,
az idősb, bátorsága, kitartása,
erélye által tűnt fel kortársai
közt; Pált inkább könyvei, iro-
mányai foglalták el, ö inkább
szónoknak készült s nagyokat
dikeziózott. Az öreg Asztalos
csakhamar belátta, hogy Pali
fogja öt követni a polgári pá-
lyán, míg Sándorról nem mond-
hatott egyebet,mint hogy: „Az
isten is katonának teremtette."

A két testvér elérte végre
fiatal korát, s míg Pál a megye
székhelyén a legszebb tisztsé-
geket nyerte el s majd atyja
helyét is elfoglalá, mint követ,
addig Sándort hajlama s a me-
gye bizalma a magyar testör-
seregbe juttatá.

Sándort deli termete, szép-
sége mintha egyenesen ide te-
remtette volna, hanem magya-
ros, szabad szelleme sok kelle-
metlenséget szerzett neki a
testőrseregben. A kor szelleme
gyakran oly hangos nyilat-
kozatokra ragadta, melyeket
1 « ? b e n n e m fogadtak szívesen, ugy hogy

47-ben meg kellett válnia a kaczagányos
fiD^"nruhától. Otthon élt tehát várakozó és

ĵ akozó tétlenségben,mígnem elérkezett:

A s z t a l o s S á n d o r .
zepén egyszerre csak eltűnt Szigetről, s
midőn a máramarosi ifjak az alvidéki láza-
dás elnyomására siettek, már ott találták öt
az alföldön. A 29-ik zászlóaljnál kezdte mű-
ködését, s csak akkor tettele kardját, midőn
minden kéz elzsibbadott, midőn tovább küz-
deni egyenlő volt az öngyilkossággal.

Jeles haditetteinek színhelye Arad, Za-
ránd és Temes volt. Az aradiak méltán em-
legetik a hőst, ki, a mily vitéz volt csatában,
oly nyájas volt házi és baráti körben; kiváló
tulajdonai csakhamar barátaivá tették kör-
zetét. A nemesi büszkeség, melytől a régi

1848.

' A s z ta los Sándor, e dicső emlékű év kö-

A S Z T A L O S S Á N D O R .

előkelő család fiai közül sokan még ez idő-
szakban is csak apránként tudtak megválni,
nála ismeretlen fogalom volt. Valahányszor
nagyobb küzdelemre készült, mindig jó
kedvű volt. Személyes bátorsága annyira
feltűnt, hogy legvakmeröbb bajtársai ; " UAi s bá-

mulva tekintettek reá. S e mellett ügyes
gondolkozó katonának és csapatvezérnek is-
merték.

Asztalos pályájának fénypontja az aradi
harcz. 1848. okt. 3. után, midőn Ferdinánd
király Magyarországot s Erdélyt hadi tör-
vények alá rendelvén, báró Jellachichot kir.
helyettesnek nevezte ki, a Schwarzenberg
dzsidások küldettek az aradi várörség szapo-
rítására, de a nemzetőrség ellenállt, mire
Berger várparancsnok látván, hogy nem si-
kerül a nemzetőrökkel a fegyvert lerakatni,
sem Máriássy őrnagy önkényteseit eltávolí-

tani, ágyuztatni kezdé Aradot.
Máriássy 21-én ostromzár

alá vette Aradot. E végből Lip-
páról Zurics, Pécskáról Asztalos
Sándor nyomultak előre. Itt
mutatta ki először vitézségét.
A Maroson átkelésnél a várör-
ség egy része elibe állt, de
Asztalos elöl ment, vitézei kö-
vették s a magyar sereg dia-
dalmasan vonult be Aradra.
Másnap Berger kirontott a vár-
ból, de Asztalos és Zurics visz-
szaverték. November 13-dikán
a Sólymosnál összecsopor-
tosult népfelkelőket szórta
szét, az e czélra kiküldött
Asztalos.

Nem lehet szándékunk egy
rövid életrajz szűk keretében
részletesen elősorolni a hős
tetteket, melyeket a vitéz férfiú
végbevitt, csak az utolsó ut-
eza-harezot irjuk le, azt a har-
ezot, mely leginkább illeszté
neve mellé az ,,aradi hős" epi-
thetont.

E harcz febr. 8-kán volt.
Már reggel megkezdődött a
csatározás, s a csataláncz az
Ó-Aradon alul fekvő erdőtől
két mérföldig terjedt. A Maros
be volt fagyva. A vár a császá-
riaknak nagy előnyül szolgált,

magyar honvédek, a tüzérektől támo-
déli 12 óráig nem tágítottak, ekkor

fordult a koczka. A császáriak átalános tá-
madást intéztek Ó-Arad ellen. A parancsnok
elveszettnek tartá a csatát s hátrálást pa-
rancsolt. A honvédek a városból mind

A
gatva.

13-ik szám.


